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Kada žmogus gali kreiptis į 
Ginčų komisiją? 

Vienas iš Ginčų komisijos tiks
lų – užtikrinti neįgaliųjų teisių gy
nybą nagrinėjant ir sprendžiant 
ginčus dėl neįgalumo ir darbin
gumo lygio nustatymo, specialiųjų 
poreikių, darbo pobūdžio ir sąlygų, 
profesinės reabilitacijos paslaugų 
poreikio nustatymo. Jeigu NDNT 
teritorinio skyriaus sprendimas as
mens netenkina, jis per 30 kalen
dorinių dienų nuo jo gavimo die
nos gali jį apskųsti NDNT direkto
riui, kurio pavedimu skundą nag
rinėja NDNT Sprendimų kontro
lės skyrius. Jeigu asmens netenki
na ir NDNT Sprendimų kontrolės 
skyriaus pakartotinio vertinimo 
sprendimas, jis per 30 kalendori
nių dienų nuo sprendimo gavimo 
dienos gali būti apskųstas Ginčų 
komisijai, kuri ginčus nagrinėja ir 
sprendžia ikiteismine tvarka.

Kokius dokumentus reikia 
pateikti kreipiantis į Ginčų ko-
misiją? 

Kreipiantis į Ginčų komisiją 
užtenka pateikti NDNT Sprendi
mų kontrolės skyriaus sprendimo 
kopiją bei patį skundą (prašymą).

Kaip reikia pateikti skundą? 
Skundas gali būti pateiktas as

meniškai arba paštu adresu Gedi
mino pr. 60, LT01110, Vilnius.

Ar Ginčų komisija nagrinės 
prašymą, jeigu jis bus atsiųstas 
elektroniniu paštu?

Ginčų komisija nagrinės skun
dą, jeigu jis pasirašytas elektroni
niu parašu. Jei prašymas pateiktas 
elektroniniu paštu, bet nepasira
šytas elektroniniu parašu, prašy
mas priimamas tik tuo atveju, jei 
ne vėliau kaip per 3 kalendorines 
dienas gaunamas prašymo ori
ginalas arba elektroniniu parašu 
pasirašytas prašymas. Be to, ne

turi būti praleistas apskundimo 
terminas. 

Ar gavusi neįgaliojo skundą 
Ginčų komisija jį nagrinėja vado-
vaudamasi tik gydytojų pareng-
tu siuntimu? 

Ginčų komisija skundą nagri
nėja vadovaudamasi pirminės as
mens sveikatos priežiūros įstaigos 
parengtu siuntimu bei neįgalu
mo ir darbingumo lygio nustaty
mo dokumentų byloje esančiais 
duomenimis. Komisija sprendimą 
turi priimti ne vėliau kaip per 30 
dienų nuo skundo (prašymo) ga
vimo dienos.

Dažni atvejai, kai iškyla neaišku
mų, randama prieštaravimų medi
cininiuose dokumentuose. Tuomet 
Ginčų komisija pasinaudoja teise 
kreiptis į asmens sveikatos priežiū
ros įstaigą, pasitelkti nepriklauso
mus ekspertus ir kitus specialistus, 
turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir 
galinčius pateikti išvadas ginčija
mu klausimu. Tokiais atvejais spren
dimo priėmimas užtrunka ilgiau. 

Mums profesionaliai talkina 
Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto, VšĮ Vilniaus universiteto 
Santaros klinikų ir kitų gydymo įs
taigų specialistai. 

Kiek sprendimų vidutiniškai 
pakeičia Ginčų komisija?

Ginčų komisija 2015 metais 
gavo ir išnagrinėjo 469 skundus 
(prašymus), 2016 metais – 338, per 
tris šių metų ketvirčius – 190. Skun
dų (prašymų) skaičius per pasta
ruosius trejus metus santykinai 
sumažėjo (mažiau pareiškėjų krei
pėsi į NDNT), tačiau tenkintų skun
dų (prašymų) padaugėjo: 2015 m. 
tenkintų skundų (prašymų) buvo 
12,7 proc., 2016 m. – 23,18 proc., 
per 2017 m. III ketvirtį – 45,28 proc. 
nuo Ginčų komisijoje gautų skun
dų (prašymų) skaičiaus. Daugiau
sia skundų gauname dėl darbin
gumo lygio nustatymo. 

Ar Ginčų komisijos sprendi-
mai gali būti skundžiami?

Jei asmens netenkina Ginčų 
komisijos sprendimas, jis arba jo 
įgaliotas asmuo įstatymų nusta
tyta tvarka per vieną mėnesį nuo 
Ginčų komisijos sprendimo gavi
mo dienos gali jį apskųsti Admi
nistraciniam teismui. 

2015 m. priimti 28 teismo 
sprendimai: 26 skundai buvo at
mesti, 2 bylos sustabdytos ar nu
trauktos. 2016 m. priimti 34 spren
dimai, iš jų 25 skundai atmesti, iš 
dalies tenkinti 9 skundai. 

Komisija yra gavusi pareiškėjų 
padėkų už sąžiningai atliktą darbą. 
Tada pasidžiaugiame, kad esame 
reikalingi. 

Kalbėjosi Aldona MiliešKienė

Netenkina NDNT 
sprendimas? Kreipkitės 

į Ginčų komisiją

Ginčų komisijos prie 
Socia linės apsaugos ir 
darbo ministerijos pa-
skirtis – nagrinėti gin-
čus tarp asmens, pensiją 
ar išmoką mokančios ins-
titucijos ir Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijos (NDNT). Apie tai, 
kada ir dėl kokių priežas-
čių galima į ją kreiptis, 
kalbamės su Ginčų ko-
misijos pirmininke Etela 
KARPICKIENE. 

Aktualijos

Vienoje scenoje – 
ir muzikos profesionalai, 

ir neįgalūs atlikėjai
Lietuvos muzikų rėmimo fon-

das (LMRF) šiemet mini 25-ąsias 
savo veiklos metines. Pasak fon-
do direktorės Liucijos Stulgienės, 

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijai šįsyk atstovavo Ramygalos seniūnijos 
muzikos mėgėjos. 

Šventiniame renginyje skambėjo Silvijos Beatričės Petkevičiūtės ir Mindaugo Žemaičio duetas. 

Lietuvos muzikų rėmi-
mo fondas ir „Atgaivos“ 
bendrija į Tarptautinei 
neįgaliųjų dienai skirtą 
šventinį koncertą pakvie-
tė jau 23 kartą. Naciona-
linė filharmonija svetin-
gai pasitiko iš visos Lie-
tuvos atvykusius svečius. 
Beveik 700 neįgaliųjų, jų 
artimųjų ir globėjų su-
kvietusi šventė „Dainuok, 
širdie, gyvenimą“ tapo 
tik ra muzikos fiesta. Įvai-
rių žanrų ir atlikėjų mu-
zika stebino, teikė atgai-
vą, padėjo atitrūkti nuo 
kasdienybės. 

Tolerancijos link

nuo pat jo pradžios neįgaliems 
žmonėms netrūko dėmesio, o 
įkūrus bendriją „Atgaiva“, jiems 
skirti renginiai tapo kasmetine 
tradicija. Prasidėjusi dar tuometi-
niuose Sporto rūmuose, į kuriuos  

Išankstiniai sąrašai 
nereikalingi? 

J. Ivančenko sako, kad lankan-
tis savivaldybėse, bendraujant su 
socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektus įgyvendinančių orga-
nizacijų, taip pat savivaldybių at-
stovais, teko išgirsti nemažai pa-
siūlymų, kaip tobulinti projektą. 
Paskutinis susitikimas vyko Vil-
niaus miesto savivaldybėje. 

Pirmas klausimas, kurį kė-
lė organizacijos – ar reikalingi  

Neįgalieji: projekto aprašą 
reikia tobulinti 

Neįgaliųjų reikalų departamento duomenimis, sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektus 2017 metais įgyvendina 353 organiza-
cijos ir įstaigos, tam skirta 4,3 mln. eurų. Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos (LND) pirmininkė Jelena Ivančenko 
apsilankė 10-yje apskričių, susitiko su šiuos projektus 
įgyvendinančių organizacijų ir savivaldybių atstovais. 
Susitikimai organizuojami įgyvendinant projektą „Ne-
vyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų ins-
titucinis stiprinimas“, kurį finansuoja Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija.

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)
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Tiesos priešybės turi tūkstančius veidų ir nežino ribų.
MIŠELIS de MONTENIS 

prancūzų filosofas, rašytojas (1533–1592) 

Vienu šios priešybės veidų kartais yra statistika 
(lot. status – būklė, padėtis). Statistika – tai įvai-

rių ekonominių bei socialinių duomenų rinkimas, 
apdorojimas ir analizė. Be sąžiningų kiekybinių ty-
rimų išvadų sunku būtų išsiversti ekonomistams, 
politikams, dažnam vadovui, įstaigų valdininkams.

Statistikos mokslas Lietuvoje atsirado dar  
XVIII–IX a. Tik tada ji buvo aprašomosios krypties. 
Beveik prieš šimtmetį ši disciplina pradėta dėstyti 
Kauno universitete, Žemės ūkio akademijoje, Preky-
bos institute. Toks dėmesys statistikai byloja apie jos 
svarbą valstybės valdyme. Tačiau tenka apgailestau-
ti, kad tas mokslas, jo pagrindu vykdoma veikla prak-
tikoje dažnai iškraipoma, ima rastis subjektyvumas, 
rodiklių pagražinimai, net klastotės. Taip žlugdoma 
tiesa, įvilkta į apgaulės kiautą. 

Aukšto rango mūsų valstybės veikėjai postrin-
gauja, kad vidutinė senatvės ir neįgaliųjų pensija jau 
siekia beveik 300 eurų. Iš tikrųjų dešimtys tūkstan-
čių šios „klasės“ žmonių tegauna vos 200 ir mažiau 
eurų. Panašiai yra ir su darbo užmokesčiu. Oficialiai 
skelbiama, kad šalyje vidutinis atlyginimas jau dides-
nis nei 800 eurų, nors tokio pajamų laiptelio nepasie-
kia irgi ne vienas ir ne dešimt tūkstančių dirbančiųjų. 
Čia, kaip tame sename, bet taikliame pasišaipyme apie 
dviese suvalgytą skrudintą vištą. Tik vienam teko kak-
las ir sparnelių galiukai, kitam – likusi kepsnio dalis.

Sąvoka „vidutinis“ mūsų statistikoje labai prigi-
jusi. Jau senokai nuostabą kelia alkoholio suvarto-
jimo duomenys. Ši ekonominė ir socialinė tema ir 
dabar neišnyksta iš kai kurių superabstinentų lūpų. 
Girdi, Pasaulio sveikatos organizacija prikiša Lietu-
vai, kad ji pasaulio girtuoklių valstybė, nes 15 me-
tų ir vyresni gyventojai kiekvienas per metus išge-
ria 18 litrų grynojo alkoholio. Niekam nekyla min-
tis įrodyti, kad diduma moterų, nepilnamečių, se-
nelių, ligonių, neįgaliųjų, abstinentų visai nekilnoja 
stiklelio, kad užsienio turistai (jų mūsų šalį kasmet 
aplanko per 2,5 mln.) tūkstančius butelaičių išsive-
ža kaip suvenyrus, kad jie kavinėse ir restoranuose 
linksminasi išgėrę ne kavos ar mineralinio vandens. 
Deja, svečių suvartotų svaigalų sąskaitos priskiria-
mos mūsų gyventojams. 

Koks tikslas manipuliuoti sumeluotais skaičiais? 
Gal, užuot mažinus potraukį svaigalams kitais bū-
dais, nuspręsta eiti lengviausiu keliu – gąsdinti al-
koholio žala. Bet toks būdas neišmintingas, klasto-
tės žlugdo valstybės prestižą. 

Statistines kvailiones jau seniai derėjo įrašyti į gė-
dingų operacijų sąrašą ir smerkti tuos, kurie leidžia 
vešėti falsifikatams, kurie nesipriešina nedoriems už-
sakymams. Bet kartais ne viskas jų valioje. Anądien 
vienas valdančiosios partijos šauklys gyrėsi, kad Lie-
tuvoje mažiausias PVM Europos Sąjungoje. Tik už-
miršo pasakyti, ką duomenys kalba apie žmonių pa-
jamas. Kaip bebūtų, įtakingo parlamentaro leptelėji-
mas atsidurs statistikos eilutėje ir taps dar vienu ar-
gumentu apie „puikų“ valstybės ekonominį valdymą. 
Žinoma, daugelis sutiktų daugiau mokėti už pridėti-
nę vertę, jei gautų į rankas ne išgalvotus 800 eurų, 
o tūkstantį, du, kaip yra kitose Europos valstybėse.

Rusų rašytojas Antonas Čechovas (1860–1904) 
teigė: „Amaras ėda žolę, rūdys – geležį, o melas – sie-
lą.“ Reikėtų pridurti – silpną sielą ir ydingą charak-
terį, kurį pakeisti ne taip paprasta, nes tai žmogaus 
elgesio visuma. O jos dalis ir yra įvairios veiklos vin-
grybės, tarp jų – tyčinis faktų iškraipymas, galintis 
sukelti ir nuostolius, ir nepasitikėjimą valstybe. Ne 
be reikalo jau sakėme, kad sąžiningas, objektyvus 
duomenų rinkimas ir apdorojimas – tai visuomenės 
mokslas, kurį privalome gerbti. Iškreiptas mokslas – 
anarchija, chaosas.

Veiklos rodiklių vingrybės

Apie tai,
kas

jaudina Kazlų Rūda:

Gruodžio 3 dieną Kaz-
lų Rūdos Švč. Jėzaus 

Širdies bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios už 
krašto ir viso pasaulio ne-
įgalius žmones. Prisiminta 
ir 14 draugijos narių, iške-
liavusių Amžinybėn.

Gruodžio 6 dienos vi-
durdienį Kazlų Rūdos vie-
šojoje bibliotekoje sureng-
ta šventė buvo nepapras-
tai nuoširdi... Salės sienos 
buvo papuoštos Neįgaliųjų 
draugijos narės Zofijos Al-
donos Petkevičiūtės pas-
telės ir raižymo technika 
kurtais darbais. Džiugiai 
nuteikė šviesios paveiks-
lų spalvos...

Kas metai Neįgaliųjų 
draugijos narius daino-
mis, eilėraščiais, šokiais 
pasveikina Kazlų Rūdos 
pradinės mokyklos mo-
kytoja Birutė Češūnienė 
su savo mokiniais. 

Koncertavo ir Neįgalių-
jų draugijos ansamblis „Si-
dabrinė gija“, Višakio Rū-
dos kultūros namų kape-
la „Šaltinėlis“. Buvo pasvei-
kinti jubiliatai: minėjusius 
80 metų Kazlų Rūdos sa-
vivaldybės mero ir admi-
nistracijos vardu sveikino 
Valdas Kazlas. 2017 me-
tų antroje pusėje 80-metį 
perkopė Raimondas Ka-
valiauskas, Albina Knei-
zevičienė, Laimutė Šukai-
tienė, Janina Baltrušaitie-

nė, Albina Lukošaitienė, 
Česlovas Barkauskas. Ne-
pamiršti ir 70, 60, 50, 40, 
30 metų minėję sukaktu-
vininkai.

Kazlų Rūdos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ra-
mutė Sarapinavičienė pa-
brėžė, kad organizacijos 
tikslas – padėti neįgalie-
siems, palengvinti jų gy-
venimą. Ji dėkojo pagrin-
diniams rėmėjams ir drau-
gijos moterims, kurios pri-
mezgė daugybę porų koji-
nių nevaikštantiems neį-
galiesiems. Visą krūvą nu-
mezgė Danutė Duobienė. 
Ji stengiasi kojines megzti 
taip, kad būtų patogu ap-
simauti neįgaliam žmo-
gui. Danutei mezgimas 
labai patinka, ji 9 metus 
dirbo mezgykloje. Moters 
rankoms paklūsta ir kiti 
mezginiai: šalikai, šlepe-
tės, žaislai Kalėdų eglutei, 
pirštinės, riešinės. Darbš-
ti, išradinga, kūrybinga ir 
mezgėja Dalia Vyšniaus-
kienė. Visos moterys, ku-
rios lanko Jūratės Banio-
nienės darbščiųjų rankų 
būrelį, yra nepaprastai 
šaunios, jei ko nors ir ne-
moka, sumani mokytoja 
Jūratė pamoko... 

„Ne didelius darbus 
reikia daryti šioje žemėje, 
o mažus darbus su didele 
meile“, – Kazlų Rūdos sa-
vivaldybės administraci-
jos atstovė Judita Simona-
vičienė tokius žodžius tai-
kė Kazlų Rūdos neįgalių-

jų draugijos pirmininkei 
R. Sarapinavičienei. Žino-
me, kad ji kukli, nemėgs-
ta pagyrimų, tačiau pakal-
binti draugijos nariai vis 
vardijo ir vardijo Ramu-
tės gerąsias būdo savybes: 
ji visuomet maloniai nusi-
teikusi, jei džiaugiasi, tai 
džiaugiasi su visais ir už 
visus, jei verkia kiti, verkia 
ir ji. Tai optimizmu ir entu-
ziazmu uždegantis, labai 
šiltas, mandagus, kantrus, 
darbštus, kūrybiškas žmo-
gus. Draugijos nariai gyrė, 
kad Ramutė puiki organi-
zatorė, jos dėka aplankyta 
daugybė gražių Lietuvos 
vietų, pamatyta nemažai 
spektaklių, miuziklų, ba-
leto pastatymų. Vyksta ir 
sporto šventės. Pagerbiant 
jubiliatus, visi vaišinami 
Ramutės keptais pyragais. 

Ji – talentinga Kazlų 
Rūdos krašto poetė, išlei-

dusi 2 eilėraščių knygas. 
Dar spėja Jūrės kaimo ka-
pelos „Medlieva“ repeti-
cijose ir renginiuose da-
lyvauti. 

Be šaunaus kolekty-
vo draugijos vadovei ne-
būtų lengva. Jai padeda 
projekto vykdytojai Nijolė 
Bagušienė, Genovaitė Pet-
rukaitienė, Remigija Rad-
zevičienė, Vidas Dailyda, 
Ramunė Butkevičienė, Li-
lovatė Jašmontienė, Jūra-
tė Banionienė, Birutė En-
driušienė. Moterys sten-
giasi visada būti rūpestin-
gos, geros nuotaikos, ma-
lonios, užjaučiančios, iš-
klausančios, patariančios. 
Taigi, koks vadovas, to-
kie ir jį supantys žmonės. 
Kaipgi kitaip, juk su meile 
pasakyti žodžiai geriau nei 
vaistai gydo...

Vitalija KAVAliūnAitė-
FilipoVA

Ramutė Sarapinavičienė (centre) dėkoja kapelai „Šaltinėlis“.
Nuotraukos iš Neįgaliųjų draugijos metraščio

�� Varėnos rajono neįga-
liųjų draugijos narė Laima 
Jezepčikaitė pasakoja apie 
įdomų renginį. 

Varėnos rajono neįga-
liųjų draugija Tarptautinę 
neįgaliųjų dieną paminėjo 
Varėnos socialinių paslau-
gų centre. Renginyje daly-
vavo apie 50 neįgaliųjų. 
Mūsų draugija vienija 308 
narius. Draugijos pirmi-

ninkas Algis Ulbinas, pra-
dėdamas renginį ir tarda-
mas sveikinimo žodį, pri-
statė savo metinę ataskai-
tą apie nuveiktus darbus. 
Neįgaliuosius sveikino ir 
savivaldybės mero pava-
duotojas Giedrius Samu-
levičius. 

Neįgaliųjų draugijos 
narė Janė Augustinienė 
supažindino su patikrini-
mo aktu. Šio laiško autorė 
taip pat pasveikino neįga-
liuosius ir Varėnos rajono 

neįgaliųjų ansamblį „Atgai-
va“, kuris šiemet labai gerai 
pasirodė „Vilties paukštės“ 
konkurse. Daivos Kielienės 
vadovaujamas ansamblis 
parodė nuotaikingą pro-
gramą. Po renginio visi 
buvo kviečiami prie vaišių 
stalo. Kas norėjo, galėjo pa-
bendrauti su mero pava-
duotoju G. Samulevičiumi.

Paskui vyko sociali-
nė akcija „Aš ir Tu – tai 
Mes“. Visi susibūrėme į 
neįgaliųjų bendrystę sim-

bolizuojantį gyvą ženklą. 
Šios akcijos metu žodį 
tarė Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos 
bend rijos „Viltis“ pirmi-
ninkė Nijolė Versockienė, 
savivaldybės meras Algis 
Kašėta, administracijos 
direktorius Alvydas Ver-
bickas. Paskui buvo išda-
lyti ir paleisti į viršų ba-
lionai. Pasibaigus šiai ak-
cijai visi buvo kviečiami 
prie arbatos puodelio pa-
bendrauti su meru. 

Varėna: 

Druskininkai: 

�� Ramutė Saveikienė 
su „Bičiulystės“ skaityto-
jais dalijasi šventės įspū-
džiais. 

Druskininkų savival-
dybės neįgalieji Tarptau-
tinę neįgaliųjų dieną pa-
minėjo gruodžio 1 d. Ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Raimundas Tene-
nis pasveikino susirinku-
sius bičiulius ir palinkėjo 
būti sveikesniems, dau-
giau bendrauti, iškilusias 
problemas spręsti kar-
tu. Tylos minute buvo pa-
gerbti iškeliavusieji Am-
žinybėn.

Renginyje dalyvavo 
„Sodros“ Druskininkų pos-
kyrio vedėja Renė Vavže-
navičienė. Ji pabrėžė, kad 

tai yra stiprių žmonių die-
na – iš neįgaliųjų visi gali 
pasimokyti stiprybės, kū-
rybiškumo. 

Socialinių paslaugų 
centro direktorė Asta Alek-
sienė atkreipė dėmesį, 
kad to paties likimo žmo-
nės susibūrę kartu gali la-
bai daug. 

Prie sveikinimų prisi-
jungė Socialinės paramos 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Bronė Petrikienė. 
Ji palinkėjo bendrauti pa-
siremiant vienam į kitą. 

St iprios  sveikatos 
mums ir mūsų artimie-
siems, šilumos, gerumo, 
stiprybės ir užsispyrimo 

savo tikslams pasiekti lin-
kėjo Socialinės paramos 
skyriaus socialinė darbuo-
toja Edita Grigienė.

Bendrijos „Viltis“ pir-
mininkė Loreta Sadauskie-
nė su savo komanda susi-
rinkusiuosius pasveikino 
eilėmis. 

Buvo pasveikinti ir ju-
biliatai. Negalėję ateiti ne-
įgalieji bus aplankyti ir pa-
sveikinti namuose.

Draugijos ansamblio 
„Rasa“ vadovas Algiman-
tas Padegimas nuotaiką 
skaidrino dainomis. Prie 
kavos, arbatos puodelio, 
saldumynais nukrauto sta-
lo šventės dalyviai dalijosi 
savo įspūdžiais, rūpesčiais 
ir džiaugsmais.

Dėkojame draugijos 
šventę parėmusioms įmo-
nėms ir organizacijoms.

Druskininkų neįgalieji susibūrė paminėti Neįgaliųjų dieną. 

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena
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Lazdijai: 

Paminėdami Tarptauti-
nę neįgaliųjų dieną ra-

jono Neįgaliųjų draugijos 
nariai susirinko į Lazdijų 
miesto nepriklausomybės 
aikštę. Čia prie pamink-
lo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomy-
bę, vyko socialinė akcija 
„Aš ir Tu – tai Mes. Šią ak-
ciją organizavo rajono sa-
vivaldybės administracija 
su jai pavaldžiomis įstai-
gomis. Neįgalieji kartu su 
pradinių klasių mokiniais 
sukūrė gyvą skulptūrą.

Po to visi susirinko į 
viešosios bibliotekos salę. 
Šventinį minėjimą pradėjo 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Onutė Černiaus-
kienė. Ji pasveikino visus 
šventės dalyvius, palinkė-
jo geros sveikatos ir pras-
mingos veiklos. 

Pirmininkė apžvelgė 
draugijos nuveiktus dar-
bus ir pasiektus rezultatus. 
O padaryta iš tiesų nema-
žai. Sėkmingai vyksta kul-
tūrinė ir sportinė veikla. 
Dalyvaujama įvairiuose 
respublikiniuose ir regio-
niniuose renginiuose. Vi-
suomet parsivežama pri-
zų ir apdovanojimų. Drau-
gijos pirmininkė padėkojo 
rajono savivaldybės vado-
vams, rėmėjams už pagal-
bą ir paramą, draugijos ta-
rybos nariams – už bendrą 

darbą. Tylos minute buvo 
pagerbti į Amžinybę išėję 
organizacijos nariai. 

Šventėje dalyvavo rajo-
no savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojai, drau-
gijos rėmėjai, LND valdy-
bos narė Alytaus miesto 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Daiva Latvytė. 

Sveikinimo žodį tarė 
meras Artūras Margelis. 
Jis pabrėžė, kad rajono 
draugija yra didžiausia, 
stipriausia ir aktyviausia 
visuomeninė organizacija. 
Meras įteikė padėkos raš-
tus aktyviausiems drau-
gijos nariams, padovano-
jo didžiulį šventinį pyragą. 

Šiltus žodžius ir linkėji-
mus tarė rajono Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Vytuolis Valiūnas, 
Veisiejų padalinio vadovė 
Dalia Leonavičienė. 

Šių eilučių autorius, bu-
vęs draugijos pirmininkas, 
prisiminė pirmuosius drau-
gijos vadovus ir kūrėjus.

Buvo įteikti prizai ir su-
venyrai draugijos nariams 
už pasiekimus sporte, kul-
tūrinėje veikloje. Visiems 
šventės dalyviams įteikti 
užimtumo būrelio paruoš-
ti suvenyrai.

Kalbėjusieji palinkėjo 
draugijos nariams pras-
mingai sutikti šv. Kalėdas 
ir Naujuosius 2018 metus, 
pakiliai nusiteikus pami-
nėti Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-ąsias metines. 

Šventės dalyvius links-
mino rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblis 
„Atjauta“, Alytaus mies-
to draugijos ansamblis 
„Dzūkijos atgaiva“ ir Laz-
dijų kultūros centro kape-
la „Dziedukai“. 

Po oficialios dalies vy-
ko vakaronė, mezgėsi po-
kalbiai ir pažintys, šventės 
dalyviai dainavo ir šoko, 
linkėjo vieni kitiems stip-
rios sveikatos, dvasinės iš-
tvermės.

Juozas RAsiulis 

Lazdijų neįgalieji Neįgaliųjų dieną paminėjo šventiškai nusiteikę.

�� Virbalio neįgaliųjų gru-
pės narė Rita Skinkienė 
pasakoja, kaip paminėta 
Neįgaliųjų diena. 

Virbalio (Vilkaviškio r.) 
kultūros namuose vyko 
Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos minėjimas, kurį or-
ganizavo Virbalio neįgalių-
jų grupė. Nors grupės va-
dovė Birutė Adomaitienė 
dėl ligos negalėjo dalyvau-
ti, ji perdavė nuoširdžiau-
sius sveikinimo žodžius.

Į šventę atvyko nema-
žai svečių, tarp jų Seimo 
narys Kęstutis Smirno-
vas, rajono meras Algir-
das Neiberka, Virbalio se-
niūnas Zitas Lasevičius. 
Jie pasveikino susirinku-
siuosius ir palinkėjo svei-
katos, stip rybės, tikėjimo 
ir vilties.

Renginio pradžioje 
viešnia iš Vilkaviškio poe-
tė Aldona Maksvytienė, šių 
metų rajono Mažojo poezi-
jos pavasario laureatė, lin-
kėjo gražių gyvenimo aki-
mirkų, artimųjų supratimo 
ir Dievo palaimos. Ji papa-
sakojo apie vokiečių kom-
pozitorių Liudviką van Bet-
hoveną, kuris, būdamas vi-
siškai kurčias, sukūrė vieną 
garsiausių klasikinės muzi-
kos kūrinių „Devintąją sim-
foniją“. Klausytojai išgirdo 
apie anksti apakusį pran-

cūzą Luisą Brailį, kuris iš-
rado skaitymo būdą nau-
dojant iškilius taškelius. 
Buvo prisiminta ir kraštie-
tė akla dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė. A. Maksvy-
tienė padrąsino neįgaliuo-
sius tikėti savo galimybė-
mis ir įgyvendinti puoselė-
jamas svajones. Ji pasveiki-
no su prasidėjusiu adventu 
ir artėjančiomis šventomis 
Kalėdomis, paskaitė šioms 
progoms skirtų savos kū-
rybos eilių.

Daug gražių žodžių iš-
sakė Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Janina Žekienė. Ji 
pasidžiaugė aktyvia rajono 
neįgaliųjų veikla, tais, ku-
rie dainuoja ansambliuo-
se, groja, sportuoja, kuria 
eilėraščius, piešia, mezga... 
Pabrėžė, kad nebūtina tu-
rėti ypatingą talentą, svar-
bu surasti savo pomėgius 
ir puoselėti juos arba už-

tenka paprasčiausiai būti 
geru žmogumi: padėti, pa-
tarti, išklausyti... J. Žekienė 
padėkojo Virbalio neįga-
liųjų grupės narėms Čes-
lovai Blazgienei, Linai Mi-
kelionienei, B. Adomaitie-
nei, aktyviai dalyvavusioms 
„Maisto banko“ akcijoje, ir 
įteikė padėkos raštus. Pa-
linkėjo neišsenkančių su-
manymų, aktyvios kūrybi-
nės veiklos, tikėti savimi ir 
džiaugtis gyvenimu.

Virbalio pagrindinės 
mokyklos mokiniai ir mo-
kytojai Tarptautinės neįga-
liųjų dienos proga parengė 
ypatingą dovaną – šventi-
nį koncertą. Liejosi dainos, 
šokių sūkury sukosi šokėjai, 
gražiausios eilės šildė širdis. 

Po renginio visi vaiši-
nosi kava, arbata, pačių 
keptais saldumynais, da-
lijosi renginio įspūdžiais, 
savo gyvenimo džiaugs-
mais bei rūpesčiais.

Vilkaviškio r. 

Pasidžiaugta nuosta-
bia paroda, kurioje ekspo-
nuojami per metus sukurti 
rankdarbiai, paveikslai, su-
venyrai. Labai gražūs mo-
lio dirbiniai, advento vaini-
kai, meniški papuošalai iš 
odos, piešti ir iš gamtinių 
medžiagų suklijuoti pa-
veikslai. Šias grožybes su-
kūrė Serafima Šerėnienė, 
Renė Pečiulevičienė, Irena 
Skrebutėnienė, Rimtautas 
Vaickus, Valerija Baušienė, 
Danutė Kuodienė, Zofija 
Laurinėnienė ir kt. 

Neįgaliuosius sveikino 
savivaldybės meras Hen-
rikas Šiaudinis, Socialinės 
paramos ir kaimo reika-
lų skyriaus vedėja Natalija 
Truchina, jos pavaduotoja 
Irena Matešienė. Meras kal-
bėjo apie pastangas plės-
ti įvairias paslaugas neįga-
liesiems ir senyvo amžiaus 
žmonėms, kad jie kuo ilgiau 
galėtų gyventi savo namuo-
se. Priminta, kad Ignalinoje 
kuriamas Socialinių paslau-
gų centras, kuris užtikrins 
kokybiškų nestacionarių 
paslaugų teikimą rajono 
gyventojams, asmenims ir 
šeimoms padės įveikti so-
cialinę atskirtį, integruotis 
į visuomenę. Centras veiks 
Dūkšto globos namų Die-

nos socialinės globos ir so-
cialinės priežiūros centre, 
kur įsikūrusi ir rajono Neį-
galiųjų draugija. 

Dienos centro vadovė 
Roma Ksenzovienė džiau-
gėsi kasdieniu bendravi-
mu, žmonių kūrybiškumu 
ir jų idėjomis. Kalbėjo ir 
kai kurie draugijos nariai. 

Po visų sveikinimų sa-
vo bičiuliams ir svečiams 
dainavo Neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Putinas“, 
liaudiškos muzikos kapela 
„Putinėlis“. Daug smagaus 
juoko dovanojo viešnios iš 
Naujojo Daugėliškio – Al-
donos Jankauskienės va-
dovaujama intermedijos 
grupė „Kaimynkos“. 

Vieną iš savo roman-
sų atliko draugijos narė 
Veronika Eitminavičienė. 
Moteris neseniai atšventė 
85-ąjį jubiliejų. Draugijos 
pirmininkė ta proga ją pa-
sveikino. Jubiliatės garbei 
buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų...“ Muzika, dainos ir 
tikras nuoširdumas – kas 
gali geriau praskaidrin-
ti kasdienybę, padėti už-
miršti ligas ir negalias. Vė-
liau visi buvo pakviesti dar 
kartą apžiūrėti rankdar-
bių parodą, pabendrauti 
vakaronėje. 

Ignalina:

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

�� Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Stanislava Globie-
nė ir būrelio vadovė Dalia 
Sinkevičienė „Bičiulytei“ 
atsiųstame laiške dalijasi 
šventiniais įspūdžiais. 

Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos šventi-
nis savaitgalis prasidėjo 
Kauno miesto savivaldy-
bės organizuotame rengi-
nyje Tarptautinei neįgalių-
jų dienai paminėti. Rengi-
nys vyko Kauno kultūros 
centre ,,Tautos namuose“. 
Draugijos rankdarbių bū-
relio ,,Bitutė“ narės daly-
vavo tradicinėje mugėje, 
kurioje eksponavo savo 
darbelius. Mugės metu sa-
lėje koncertavo neįgaliųjų 
meno kolektyvai. Po pasi-
rodymų visi dalyviai bu-
vo pakviesti pasiklausyti 
Edmundo Kučinsko dainų. 
Atlikėjo koncertas sukėlė 
daug gerų emocijų.

Šeštadienį rajono Ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
kartu su meno mėgėjų ko-

lektyvu ,,Gabija“ buvo pa-
kviesti į Elektrėnų kultū-
ros centre vykusį sociali-
nės įtraukties renginį, ku-
rį organizavo Elektrėnų 
krašto neįgaliųjų sąjunga, 
Elektrėnų savivaldybės 
žmonių bendrija ,,Spin-
dulys“ bei Elektrėnų neį-
galiųjų draugija.

Renginyje vyko neį-
galiųjų darbų paroda, jo-
je pristatėme savo paga-
mintus rankdarbius. Bu-
vo įdomu susipažinti su 
kitų draugijų būrelių na-
riais, pasigėrėti jų dirbi-
niais. Tokiuose susitiki-
muose visada atrandame 
naujų idėjų, kurias panau-

dosime savo kūrybinėje 
veikloje.

Pasirodė ir mūsų drau-
gijos ansamblis ,,Gabija“. 
Skambėjo dainos, sukosi 
poros, liejosi muzika. Po 
koncerto visi kolektyvai 
buvo apdovanoti atmini-
mo dovanėlėmis. Šventė 
baigėsi smagia vakarone.

Tarptautinei neįgalių-
jų dienai paminėti skirta 
socialinės įtraukties akci-
ja ,,Aš ir Tu – tai Mes“ vyko 
ir mūsų mieste, A. M. Bra-
zausko parke. Ją organi-
zavo rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos skyrius kartu su 
Kaišiadorių NVO taryba.

Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Regina Slaba-
dienė padėkojo aktyviausiems organizacijos nariams.

Renginyje skambėjo padėkos ir sveikinimo žodžiai.

�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Ignalinos rajo-
no savivaldybės adminis-
tracijos vyriausioji specia-
listė ryšiams su visuomene 
Lina Kovalevskienė pasi-
dalijo šventiškai paminė-
tos Tarptautinės neįgalių-
jų dienos įspūdžiais. 

Tarptautinė neįgalių-
jų diena – tarsi primini-
mas visuomenei, kad šalia 
mūsų gyvena ir specialių-
jų poreikių turintys žmo-
nės, kurie nori ir gali būti 
naudingi, prasmingai veik-
ti. Ignalinos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai juos 
vienijančią dieną paminėjo 
Dūkšto globos namų Die-
nos socialinės globos ir so-
cialinės priežiūros centre. 

Draugijos pirmininkė 
Regina Slabadienė pasi-
džiaugė, kad draugijos na-
riai aktyviai dalyvauja kul-
tūrinėje ir meninėje veik-
loje, pagal išgales sportuo-
ja, keliauja. Prisimintos 
gražiausios metų akimir-
kos: ansamblio „Putinas“ 
20-mečio šventė, 10-osios 
Rytų Lietuvos sporto žai-
dynės, dalyvavimas „Vil-
niaus dienų“ renginiuose, 
vokalinių ansamblių festi-
valyje „Vilties paukštė“ Ro-
kiškyje, koncerte Lietuvos 
nacionalinėje filharmo-
nijoje. Šiuo metu rajono 
draugija vienija daugiau 
nei 400 narių. Tylos mi-
nute pagerbti anapilin iš-
ėjusieji. Pirmininkė dėko-
jo už pagalbą ir paramą sa-
vivaldybės vadovams, So-
cialinės paramos skyriui. 
Buvo įteiktos padėkos ak-
tyviausiems, kūrybiškiau-
siems draugijos nariams. 

Kaišiadorys:

Šventėje pasirodė ir draugijos ansamblis ,,Gabija“. 
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Daktaras
Aiskauda

tys pacientai kompensuojamai-
siais protezais gali būti aprūpina-
mi jų gyvenamojoje ar gydymosi 
vietoje arba globos namuose. Be 
to, galūnių protezai jų naudojimo 
laikotarpiu (iki kito jų skyrimo) 
remontuojami nemokamai, t. y. 
juos pagaminusių ir pritaikiusių 
ortopedijos įmonių sąskaita.

VLK primena, kad rankų ir 
kojų protezų įsigijimo išlaidos 
yra 100 proc. kompensuojamos 
privalomuoju sveikatos drau-
dimu apsidraudusiems pacien-
tams, kuriems nustatyta atitin-
kama diagnozė. 

VlK ir „Bičiulystės“ inf. 

Žmonija maitinasi įvairių 
paukščių kiaušiniais jau dau-

gelį tūkstantmečių. Kai kalbama 
apie šiuolaikinį pasaulį, pirmoji 
vieta atitenka vištų kiaušiniams, 
kurie visose tautose tebelaiko-
mi vienu iš vertingiausių maisto 
produktų. Todėl jų paklausa kas-
met vis didėja. Paskaičiuota, kad 
per metus daugiausia kiaušinių 
(skaičiuojant kiekvienam šalies 
gyventojui) suvalgoma Meksiko-
je (321), JAV (256), Prancūzijoje 
(248) ir Portugalijoje (186), ma-
žiausiai Indijoje (40). 

Buvo metas, kai 
kiaušiniai buvo 

cholesterolio simbolis
Praėjusio amžiaus medici-

nos populiarinimo straipsniuo-
se būdavo teigiama, kad kiauši-
niuose yra labai daug choleste-
rolio. Nežinia kodėl „ant atsar-
ginių suolelio“ liko kiti maisto 
produktai, turintys beveik tiek 
pat ar net daugiau cholesterolio.

Štai lyginamasis sąrašas (duo-
menys paskaičiuoti 100 g produk-
to, cholesterolio kiekis nurodytas 
miligramais [mg]): vištų kiauši-
niai – 570 mg, putpelių – 600 mg, 
vištų kepenėlės – 490 mg, viš-
tų kiaušinių milteliai – 2050 mg, 
olandiškas sūris – 510 mg, gyvu-
lių inkstai – 300–800 mg, sme-
genys – 770–2300 mg, žuvų 
ikrai – 250–450 mg, žuvų tau-
kai – 570 mg. 

Be rizikos sveikatai – 
1 kiaušinis per dieną
Šio šimtmečio mokslininkai 

nepaneigė, kad kiaušinio tryny-
je yra nemažai cholesterolio, ga-
linčio pagreitinti aterosklerozės 
vystymąsi, tačiau įrodė kitą labai 
svarbų dalyką – kiaušinio tryny-
je yra net 10 % lecitino (jis or-
ganizme slopina neigiamą cho-
lesterolio poveikį), o cholestero-
lio – apie 1,7 %. 

Nepaisant to, kad kiaušiniuo-
se yra nemažai lecitino, Pasaulio 
sveikatos organizacija siūlo ne-
atsipalaiduoti ir kasdien suvar-
toti ne daugiau kaip 300 mg cho-
lesterolio (maždaug tiek jo turi 
1 kiaušinis).

Amerikos kardiologų asocia-
cija dar 2000 m. paskelbė reko-
mendacijas, kuriose cholestero-
lio vartojimas buvo sukonkretin-
tas: leidžiama kasdien suvartoti 
po vieną kiaušinio trynį (būtent 
jame yra cholesterolio) su sąlyga, 

kad bus ribojami kiti choleste-
rolio turintys maisto produktai.

Japonijos gydytojai buvo dar 
griežtesni: jie teigė, kad moterų, 
vartojusių kiaušinius 1–2 kartus 
per savaitę, mirtingumo rodik-
liai nuo išeminės širdies ligos ir 
kitų ligų buvo ženkliai žemesni, 
negu tų moterų, kurios kasdien 
vartojo po 1 kiaušinį.

Suprantama, nėra taisyklės 
be išimties. Antai Didžiojoje Bri-
tanijoje aprašytas atvejis, kai 
vienas pilietis 25 metus kasdien 
valgė po 25 kiaušinius, tačiau jo 
kraujagyslės nebuvo pažeistos 
aterosklerozės.

Beje, šiuolaikinis mokslas 
įrodė, kad žmogaus kepenys ga-
mina kelis kartus daugiau cho-
lesterolio, negu jo susidarytų 
suvalgius 10 kiaušinių.

Cheminė sudėtis
Kai kalbama apie kiaušinio 

cheminę sudėtį, paprastai turi-
mas omenyje kiaušinio trynys, 
o apie baltymą kai kurie auto-
riai net neužsimena arba nurodo 
tik vieną kitą jo teigiamą savy-
bę. Beje, nepakanka žinių ir apie 
kiaušinio lukštą, nors jis taip pat 
yra naudingas mūsų sveikatai.

Stengdamiesi užpildyti šias 
spragas, aptariame visas kiau-
šinio dalis atskirai. 

Kiaušinio trynys
Kiaušinio trynyje yra maž-

daug 50% vandens, apie 16% 
baltymų, apie 32% riebalų (juos 
sudaro triacilgliceroliai, fosfo-
lipidai, cholesterolis), apie 1% 
mineralinių medžiagų (chloro, 
chromo, cinko, fluoro, fosforo, 
geležies, jodo, kalcio, kalio, ko-
balto, magnio, mangano, mo-
libdeno, natrio, seleno, sieros, 
vario), karotenoidų, vitaminų 
A, B1, B2, B3, B6, B9 (folio rūgštis), 
B12, D, E, H (biotinas), K, PP), 14 
amino rūgščių (valinas, leicinas, 
izoleicinas, fenilalaninas, tirozi-
nas, triptofanas, treoninas, cisti-
nas, metioninas, argininas ir kt.).

Kiaušinio baltymas
Grynas šviežio kiaušinio bal-

tymas pasižymi šarminančiomis 
savybėmis. Jame, be vandens, 
daugiausia yra aminorūgščių, 

šiek tiek angliavandenių, mine-
ralinių medžiagų ir B grupės vi-
taminų. Vartojant termiškai ne-
apdorotą kiaušinio baltymą ga-
li atsirasti vitamino H (biotino) 
stygiaus požymių: odos uždegi-
mas, kojų bei rankų odos pleis-
kanojimas, apetito pablogėjimas, 
raumenų skausmas, depresija ir 
kt. Be to, gali prasidėti plikimas 
bei atsirasti nagų trapumas. 

Išsamiau apie vitaminą H
Vitaminas H dalyvauja an-

gliavandenių ir riebalų apykai-
toje maisto energijai virstant 
organizmo energija; reikalingas 
nagams ir plaukams. Ypač vita-
minas H svarbus nėščiosioms ir 
žindyvėms. Jo randama ne tik 
kiaušinyje, bet ir jautienoje, ke-
penyse, inkstuose, mielėse, avi-
žinėse kruopose, kukurūzuose, 
piene, žirniuose. Dažniausiai jo 
vartoti papildomai nesiūloma, 
nes pakanka žarnyno bakterijų 
pagaminto vitamino H. Tačiau 
būna atvejų, kai, pavyzdžiui, il-
gai vartojami antibiotikai taip 
pažeidžia žarnyno mikroflorą, 
kad ji nebegali gaminti šio vita-
mino. Kartą kitą į žmogaus orga-
nizmą patekęs šviežias kiaušinio 
baltymas (jei apskritai kuo nors 
neužkrėsti kiaušiniai) čia apra-
šytų neigiamų reiškinių nesu-
kels, jei žarnynas sveikas ir var-
tojami kurie nors aukščiau išvar-
dinti produktai. Tačiau tuo atve-
ju, kai žali kiaušiniai vartojami 
keletą savaičių kasdien, vitami-
no H organizmui tikrai pritrūks.  

Kiaušinio lukštas
Kiaušinio lukštą sudaro kal-

cio karbonatas (90%), kuris, ki-
taip nei kreida, yra įsisavinamas 
beveik 100%. Be to, lukšte yra 
net 27 mūsų organizmui reikalin-
gi mikroelementai. Natūralus kal-
cio karbonatas, patekęs į žmogaus 
organizmą, lengvai jungiasi su fos-
foru ir sudaro kalcio fosfatus, ku-
rie reikalingi dantims ir kaulams. 

Beje, kalcio jonai yra tokio 
dydžio, kad gali lengvai prasi-
skverbti į žmogaus ląsteles ir 
išeiti iš jų, paliekant ištisą gran-
dinę svarbių mitybos elementų. 
Tai padeda sustiprinti tarpląste-
linę membraną, daro ją nepralai-
džią virusams, radionuklidams, 
apskritai stiprina viso mūsų or-
ganizmo gyvybingumą.

Termiškai apdoroti 
kiaušiniai

Organizmas įsisavina beveik 

visas (apie 97%) termiškai ap-
doroto (virto ar kepto) kiaušinio 
medžiagas. Žalio kiaušinio balty-
mus organizmui kur kas sunkiau 
įsisavinti, nes termiškai neapdo-
rotame kiaušinyje yra medžiagų, 
kurios stabdo virškinimo fer-
mento tripsino aktyvumą, taip 
pat veikia ir kiti faktoriai.

Lengviausiai virškinamas 
minkštai virtas kiaušinis. No-
rint išvirti minkštai (o ne pusiau 
minkštai) kiaušinius reikia dėti 
į verdantį vandenį ir virti 3–3,5 
min. Jų baltymas turi būti minkš-
tai suviręs, o trynys – skystas.

Pusiau minkštai kiaušiniai 
verdami 4,5– 5,5 min. Pastarų-
jų baltymas turi būti suviręs, o 
trynys – pusiau skystas.

Norint išvirti kietai, kiauši-
niai sudedami į verdantį vande-
nį ir dar verdami 8–10 min. (ver-
dant dar ilgiau prarandama daug 
vertingų medžiagų, sunkiau virš-
kinama). Kepami kiaušiniai taip 
pat nepraranda nei vitaminų, nei 
mineralinių medžiagų.

Į ką reiktų atkreipti 
dėmesį perkant 

kiaušinius
Perkant kiaušinius neverta 

kreipti dėmesio į lukšto spalvą 
(ji priklauso nuo vištų veislės ir 
lesalo), nes ji neatspindi trynio 
kokybės. Svarbiausia, kad kiau-
šiniai būtų švieži, švarūs ir neį-
skilę. Kad kiaušiniai ilgiau išliktų 
švieži, juos reikia laikyti šaldytu-
ve smailu galu žemyn specia lioje 
pakuotėje, o ne išdėliotus šaldy-
tuvo durų nišose (varstant duris, 
nuolat keičiasi temperatūra) ne 
ilgiau kaip tris savaites. Prieš de-
dant kiaušinius į šaldytuvą ne-
reikia jų plauti, nes bus nuplau-
ta apsauginė plėvelė, kuri saugo 
lukštą, kad bakterijos nepatektų 
į kiaušinio vidų. Kiaušiniai plau-
nami šiltu vandeniu su muilu ir 
šepetėliu tik ruošiant juos vir-
ti ar kepti.

Mitas apie putpelių 
kiaušinius

Dažniausiai tvirtinama, kad 
putpelių kiaušiniuose nėra cho-
lesterolio (deja, yrà), jog jie tu-
ri daug vitamino D (vištų kiau-
šiniuose – daugiau), nesukelia 
alergijos (sukelia, tik rečiau), 
nesusargdina salmonelioze (su-
sargdina, tik rečiau), galima su-
valgyti jų neribotą kiekį (beje, 
šie kiaušiniai 6 % kaloringesni 

už vištų kiaušinius), neturi jo-
kių apribojimų, siejamų su ligo-
mis ir amžiumi (deja, jų nepatar-
tina vartoti kūdikiams iki 1 me-
tų amžiaus, asmenims, sergan-
tiems kepenų ir inkstų ligomis, 
kai nerekomenduojama vartoti 
baltymų turinčio maisto).

Ir dar. Didelių skirtumų taip 
pat nerasta tarp putpelių ir vištų 
kiaušinių riebalų rūgščių. Antai 
sočiųjų riebalų rūgščių putpe-
lių kiaušiniai turi 3,6 miligramo 
(mg),vištų kiaušiniai – 3,1 mg, 
mononesočiųjų riebalų rūgš-
čių – atitinkamai 4,3 ir 3,8 mg, 
polinesočiųjų riebalų rūgščių – 
atitinkamai 1,3 ir 1,4 mg.

Kiaušinių nauda 
JAV mokslininkų nuomone, 

reguliariai vartojant kiaušinius 
didėja raumenų masė, 12 % su-
mažėja insulto rizika. Kitų šalių 
mokslininkų teigimu, kiaušiniai 
stiprina imunitetą, plaukus, na-
gus, odą, kaulus, padeda apsi-
saugoti nuo osteoporozės, geri-
na galvos smegenų ir nervų sis-
temos veiklą, dalyvauja hemo-
globino sintezėje, normalizuoja 
riebalų apykaitą, didina atspa-
rumą stresams, gerina atmintį 
(mažina riziką demencijos vys-
tymuisi), tinka aterosklerozės 
profilaktikai. Taip pat kiaušiniai 
mažina apetitą, greitai numalši-
na alkį, todėl padeda sulieknėti 
(žinoma, kai per dieną suvalgo-
mas tik 1 kiaušinis).

Šiaurės Karolinos universi-
teto (JAV) mokslininkai įrodė, 
kad reguliariai vartojant kiauši-
nius, didėja galimybė apsisaugo-
ti nuo krūties vėžio. Tai siejama 
su kiaušiniuose esančiu cholinu 
(vitaminu B4).

Kam netinka valgyti 
kiaušinius

Nuo seno yra žinoma, kad 
kiaušinių nepatartina valgyti, kai 
sergama hepatitu (kepenų užde-
gimu), ciroze (progresuojančiu 
kepenų, plaučių ir kitų organų 
pažeidimu). Taip pat kiaušiniai 
netiks jiems alergiškiems žmo-
nėms (ypač kūdikiams). Beje, 
alergija kiaušiniams pasireiškia 
odos niežėjimu, dilgėline, pyki-
nimu, vėmimu, viduriavimu, no-
sies užgulimu, sloga, bronchine 
astma, galvos svaigimu, žemu ar-
teriniu kraujospūdžiu, labai re-
tais atvejais – anafilaksiniu šoku.

Romualdas oGinsKAs

Šiuo metu pacientai, kuriems 
gaminami galūnių protezai, apie 
laikotarpį, kada galės užsisakyti 
naują protezą, yra informuojami 
išduodant protezą. Praėjus kele-

riems metams, dažnai pacientai 
neprisimena, kada galės užsisa-
kyti kitą.

„Siekdama pagerinti pacien-
tų aprūpinimą protezinėmis 
sistemomis, VLK nuo 2018-ųjų 
įdiegia naujovę. Likus ne mažiau 
kaip 45 kalendorinėms dienoms 
iki nustatyto pirminio ar nuola-
tinio galūnės protezo naudojimo 
laikotarpio pabaigos, žmogui bus 
išsiunčiamas pranešimas apie 
galimybę užsisakyti naują pro-
tezą. Ši informacija bus siunčia-
ma registruotu laišku Ortopedi-
jos informacinėje sistemoje nu-
rodytu adresu“, – apie naujoves 

pasakojo VLK Ortopedijos tech-
nikos kompensavimo skyriaus 
vedėjas Giedrius Baranauskas. 

Kompensuojamosios pirmi-
nės protezinės sistemos pacien-
tui skiriamos vieną kartą po ga-
lūnės amputacijos ar reamputa-
cijos tik susiformavus ir visiškai 
sugijus bigei, o nuolatinės prote-
zinės sistemos – ne anksčiau nei 
po 5 mėnesių nuo pirminio ga-
lūnių protezo išdavimo dienos. 

Kompensuojamosios rankų 
protezinės sistemos apdrausta-
jam skiriamos ne dažniau nei kas 
3 metus, o kojų protezinės siste-
mos – priklausomai nuo mobilu-

mo lygio, kurį nustato fizinės me-
dicinos ir reabilitacijos gydyto-
jas. I mobilumo lygio apdraustie-
siems – ne dažniau nei kas 5 me-
tus, II mobilumo lygio – ne dažniau 
nei kas 4 metus, III ir IV mobilumo 
lygių – ne dažniau nei kas 3 metus.

G. Baranausko teigimu, kar-
tu su pranešimu apie galimybę 
užsisakyti naują galūnės prote-
zą žmonėms bus išsiunčiamas 
ir gaminančių protezus ortope-
dijos įmonių sąrašas. 

Svarbu žinoti, kad negalintys 
atvykti į ortopedijos įmonę dėl 
sveikatos būklės neįgalieji, taip 
pat gydymo įstaigose besigydan-

Apie galimybę užsisakyti naują protezą VLK informuos asmeniškai
Nuo kitų metų sausio 1 d. 
Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) apie ga-
limybę gauti naują rankų 
ar kojų protezą, kuris pa-
keistų anksčiau naudotą, 
informuos Lietuvos gyven-
tojus registruotais laiškais.

Vištų kiaušiniai tebelaikomi vienu iš 
vertingiausių maisto produktų



2017 m. gruodžio 14–20 d., Nr. 49 (1388), „Bičiulystė“5 psl.

tada sukvietė per 4 tūkst. žmonių 
iš atokiausių šalies kampelių, ji te-
begyvuoja ir šiandien. Nacionali-
nėje filharmonijoje žiūrovų susi-
renka mažiau, tačiau čia jų lau-
kia jaukesnė aplinka, leidžian-
ti nuoširdžiau mėgautis muzika. 
Beveik per ketvirtį amžiaus neį-
galiesiems koncertavo įvairiausi 
atlikėjai. Savo dainavimu džiugi-
no Virgilijus Noreika, Eduardas 
Kaniava, Vladimiras Prudniko-
vas. Žavėjo „Lietuvos“ ansamblio 
prog rama, pramoginių šokių ko-
lektyvas „Žuvėdra“, šioje salė-
je daugelis pirmą kartą pamatė 
vienu metu dviem fortepijonais 
skambinančius septynis Klaipė-
dos universiteto Menų fakulteto 
Fortepijono katedros dėstytojus. 

Visuose šiuose koncertuose 
kartu su muzikos profesionalais 
kasmet pasirodo ir talentingi ne-
įgalūs atlikėjai. Iki sielos gelmių 
jaudino Onutės Matusevičiūtės 
dainavimas, Dalios Liutkienės va-
dovaujamas Kauno miesto neįga-
liųjų draugijos vokalinis ansam-
blis „Atgaiva“, „Perliukų“ konkurso 
laureatas Emilis Korickij ir dauge-
lis kitų. Šiemet fortepijonu skam-
bino, solo ir duetu dainavo Vytau-
to Didžiojo universiteto studentė 
Silvija Beatričė Petkevičiūtė. 

Pasak renginio vedėjos Sigi-
tos Stankevičiūtės, koncerto sve-
čiai galėjo mėgautis ir vieno ma-
žiausių muzikos instrumentų – 
fleitos skambesiu, ir paties di-
džiausio Nacionalinės filharmo-
nijos instrumento – vargonų – 
muzika. Profesionalios muzikos 
erdves neįgaliesiems šiemet at-
vėrė Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų mokyklos simfoninis 
orkestras, vadovaujamas talen-
tingo meno vadovo ir dirigento 
Martyno Staškaus, ir solistai Vili-
ja Mikštaitė (mecosopranas), Eu-
genijus Chrebtovas (baritonas), 
Mindaugas Žemaitis (baritonas), 
Andrius Pleškūnas (altas), Jarū-
nė Barkauskaitė (vargonai), Dai-
nius Kepežinskas (fortepijonas). 

Šventiniame renginyje daly-
vavusio Seimo nario Justo Džiu-
gelio teigimu, malonu, kad ne-
galią turinčius žmones subūrė 
būtent tokia – klasikinė muzi-
ka. Susirinkusiesiems jis linkė-
jo, kad muzika visada skambė-
tų jų širdyse. 

Ne mes duodame 
neįgaliesiems, o jie mus 

praturtina 
Į Tarptautinei neįgaliųjų die-

nai skirtą šventinį koncertą at-
vykusius neįgaliuosius, jų arti-
muosius, globėjus, savanorius 
pasveikino šalies Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, Premjeras Sau-
lius Skvernelis. 

Pasak D. Grybauskaitės, Lie-
tuvai reikalingas kiekvienas 
žmogus. „Turime padaryti vis-
ką, kad jūs tai jaustumėte, – sa-
koma Prezidentės sveikinime. – 
Didžiuojamės visais, kurie suge-
ba tapti kitiems įkvepiančiu pa-
vyzdžiu ir paskatinimu. Kiek-
vienam jūsų linkiu stiprybės ir 
sveikatos, ištvermės ir vilties, 
tvirto įsitikinimo, kiek daug ga-
lime pasiekti, kai pasikliaujame 
savo jėgomis ir greta esančiais 
žmonėmis.“

Premjero patarėjo Juozo 

Bernatavičiaus perduotame 
S. Skvernelio sveikinime taip pat 
pabrėžiama, kad nors žmogaus 
negalia – nelengvas išbandymas, 
tačiau jį įveikusieji dažnai visus 
stebina neįtikėtinais gebėjimais. 
„Lietuvos stiprybė slypi mūsų 
žmonėse ir tautos vienybėje“, – 
sakoma Premjero sveikinime.

Apie vienybę, buvimą drauge 
kalbėjo ir socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Linas Kukurai-
tis. Pasak jo, yra du keliai – būti 
visiems drauge ar gyventi ats-
kirai. Apgailestavęs, kad šaly-
je dar vis tebėra per daug spe-
cialių mokyklų, įmonių, globos 
namų, ministras ragino rinktis 
pirmąjį kelią. Negalios palies-
ti žmonės turi būti matomi pa-
grindinėse aikštėse, dalyvauti 
svarbiausiuose renginiuose. L. 
Kukuraičio nuomone, ne mes 
kažką duodame neįgaliesiems. 
Tai jie moko, augina ir praturti-
na bend ruomenę.

Į šventinį koncertą – tik 
sulaukus savo eilės
Filharmonijos salė buvo pil-

nutėlė. Į šventinį koncertą nuo 
ankstyvo ryto išsiruošė Klaipė-
dos, Palangos, Kretingos, Skuo-
do neįgaliųjų draugijų nariai. Iš 
Vakarų Lietuvos Vilnių pasiekti 
reikia ne tik nemažai laiko, bet ir 
ištvermės. Tačiau, pasak Klaipė-
dos miesto neįgaliųjų draugijos 
pirmininko Vlado Alsio, žmonės 
noriai vyko pasiklausyti klasiki-
nės muzikos, pabendrauti, susi-
tikti su iš kitų rajonų atvykusiais 
bičiuliais. 

Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Aurelija 
Petronienė į Nacionalinę filhar-
moniją atvyko su būreliu Ramy-
galos seniūnijos moterų. Drau-
gijos vadovė džiaugėsi, kad gali 

į šią šventę atvežti vis kitos se-
niūnijos žmones. „Pamečiui pa-
siskirstome, kas kada vyks. Žmo-
nėms labai reikia tokių sielą gai-
vinančių renginių“, – įsitikinusi 
A. Petronienė. 

Rotacijos principas galioja ir 
Utenoje. Tik, pasak Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Sandros 
Ragaišytės, ne vien tarp draugi-
jos narių, bet ir tarp neįgaliųjų 
organizacijų. „Kasmet į šią šven-
tę vyksta vis kitos neįgaliųjų aso-
ciacijos nariai – „Vilties“, Utenos 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gos. Šiemet atėjo eilė Neįgaliųjų 
draugijai“, – pasakojo S. Ragai-
šytė. Pasak pirmininkės, pirme-
nybė buvo teikiama tiems, ku-
rie anksčiau čia nesilankė, bei 
tiems, kurie apskritai mažiau 
kur išvyksta. 

Visada smagu sutikti akty-
vius Tauragės ratukų sąjungos 
ir Neįgaliųjų draugijos narius. 
Ir šįsyk jų būrelis buvo nema-
žas. Progos atvykti į respubli-
kinius renginius nepraleidžia 
ir Pasvalio rajono, Birštono, Vi-
sagino neįgaliųjų draugijos, Kė-
dainių rajono paraplegikų aso-
ciacija ir kt. Daugeliui patiko ne 
tik klasikinės muzikos atlikėjai, 
bet ir nuotaikingi folkloro kolek-
tyvai „Nalšia“, „Poringė“.

Dažnos delegacijos nariai ap-
silankė ir tądien nemokamai ne-
įgaliesiems duris svetingai atvė-
rusiuose muziejuose. O ir šventi-
niam koncertui pasibaigus į na-
mus neskubėjo. Ne vienam rūpė-
jo pamatyti visą Europą nustebi-
nusią kalėdinę Vilniaus eglę, nu-
sifotografuoti prie jos. Sostinėje 
visi norėjo pasisemti kuo daugiau 
įspūdžių, kad jie nuskaidrintų di-
džiųjų metų švenčių laukimą.

Aldona MiliešKienė
Autorės nuotr.

Filharmonijoje skambėjusi muzika liejosi iš širdies į širdį

išankstiniai paslaugų gavėjų są-
rašai, pridedami pirmą kartą 
teikiant projektą, kai dar nėra 
žinomas finansavimas. Ar ne-
užtektų šiuos sąrašus pateik-
ti vieną kartą? Vilniaus mies-
to savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus socialinių pro-
gramų koordinatoriaus Vygan-
do Raukšto manymu, tokie są-
rašai yra reikalingi, jie jau verti-
nant projektą parodo, ar nesidu-
bliuoja paslaugų gavėjai skirtin-
gose organizacijose. Neįgalių-
jų organizacijų atstovai tokiam 
požiūriui nepritaria – Vilniaus 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės Jadvygos Rostovska-
jos manymu, nėra nieko blo-
go, jei žmogus paslaugas gauna 
skirtingose organizacijose. „Pas 
mane jis į rankdarbius atei na, 
pavyzdžiui, antradienį ir ketvir-
tadienį, o į Vilniaus krašto neį-
galiųjų sąjungos dienos centrą – 
pirmadienį ir trečiadienį. Ne-
galiu uždrausti žmogui eiti į ki-
tą organizaciją, kad ir į tą pačią 
veiklą.“ Neįgaliųjų organizacijų 
manymu, išankstinių sąrašų su-
darymas labai apsunkina darbą, 
sudėtinga numatyti, koks žmo-
gus po pusės metų panorės atei-
ti į veiklas. 

Veiklas reikėtų leisti 
įgyvendinti lanksčiau
Neįgaliųjų reikalų departa-

mento duomenimis, 39 proc. 
socia linės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų teikiamos dienos 
užim tumo paslaugos. Jos turi bū-
ti organizuojamos ne rečiau kaip 
2 kartus per savaitę ir ne trum-
piau kaip 4 val. per dieną, apim-
ti ne mažiau kaip 3 veiklas. Pasak 
J. Ivančenko, kalbantis su paslau-
gų teikėjais, jie atkreipė dėmesį, 
kad kiekvienai veiklai reikia pa-
rengti atskirus sąrašus. Po disku-
sijų išsikristalizavo 2 siūlymai: ar-
ba dienos užimtumu vadinamas 
veiklas projekte nurodyti kaip 
atskiras paslaugas, arba teikti 
vieną dienos užimtumo paslaugą. 

V. Raukšto manymu, tinka-
mesnis būtų antras variantas: 
žmonės galėtų tiesiog ateiti į 
dienos centrą ir pasirinkti, ką 
jam tą dieną veikti: gal vienam 
norisi tik sportuoti, kitam – tik 
megzti, trečiam dainuoti. 

J. Ivančenko sako išgirdusi 
siūlymą, kad socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektai galė-
tų būti ilgalaikiai – teikiami 3 
metams. Vilniaus neįgaliųjų die-
nos centro vadovė Nijolė Zenke-

vičiūtė taip pat mano, kad toks 
principas suteiktų daugiau tik-
rumo, stabilumo, darbuotojai ži-
notų, jog dirbs 3 metus. Vis tiek 
veiklos iš esmės nesikeičia, nes 
projektas jas labai riboja. 

Pasak LND vadovės, neįgalių-
jų organizacijos iškėlė klausimą, 
ar prasminga prie projekto pa-
teikti aprašomojo pobūdžio atas-
kaitą. Ji dubliuojasi su pasiek-
tų rezultatų ataskaita, iš kurios 
daug kas matyti. Tam pritarė ir 
V. Raukštas – šių ataskaitų tvar-
kymas prideda labai daug papil-
domo darbo, o nauda minimali. 

Bus pateikti siūlymai 
departamentui

„Pagal projekto tvarkos apra-
šą vienas iš kriterijų, už kurį or-
ganizacija gauna papildomų ba-
lų, yra tai, kad ji vykdo daugiau 
veiklų. Kalbantis su projekto 
vykdytojais ir vertintojais, teko 
išgirsti, kad ne visada daugiau 
paslaugų yra geriau. Kartais or-
ganizacija vykdo vieną veiklą 
(pavyzdžiui, teikia vaikų dienos 
užimtumo paslaugas), tačiau ji 
yra ne mažiau kokybiška ir rei-
kalinga“, – sako J. Ivančenko. Sut-
rikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Vilniaus Viltis“ vado-
vė Birutė Šapolienė pabrėžė, kad 

dienos užimtumas – labai aktu-
ali paslauga sutrikusio intelekto 
vaikams: po pamokų, o ypač va-
sarą, jiems būtinas užimtumas. 

J. Rostovskaja apgailestauja, 
kad projekto rėmuose nebegali-
ma organizuoti stovyklų vaikams 
ir jaunuoliams, neremiamos kul-
tūrinės iniciatyvos, išvykos, susi-
tikimai. „Žmonėms reikia ne tik 
paslaugų“, – sako Vilniaus miesto 
neįgaliųjų draugijos vadovė. Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjungos 
prezidentės Rasos Kavaliauskai-
tės manymu, galima būtų pagalvo-
ti ir apie kitokį projekto pavadini-
mą – socialinė reabilitacija yra vie-
na iš integracijos formų, tad būtų 
galima apsiriboti terminu „sociali-
nės integracijos projektai“ ar pan. 
Tai leistų lanksčiau pasirinkti ir jo 

rėmuose įgyvendinamas veiklas. 
J. Ivančenko teigimu, diskusi-

jos apskrityse parodė, kad savi-
valdybėse tvarkomasi skirtingai, 
tačiau problemos visur panašios. 
„Susitikimai buvo organizuojami 
siekiant išklausyti visų paslau-
gų teikėjų poreikius, juose kvie-
tėme dalyvauti visas nevyriausy-
bines organizacijas bei tiesiogiai 
su projektais dirbančius savival-
dos atstovus. Išgirdome nemažai 
pasiūlymų, kuriuos surašysime ir 
pateiksime Neįgaliųjų reikalų de-
partamentui, tikėdamiesi, kad į 
jas bus atsižvelgta 2019 m. ren-
giant naują socialinės reabilitaci-
jos  paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje tvarkos aprašą“, – sa-
ko LND vadovė.

Aurelija BABinsKienė

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgalieji: projekto aprašą reikia tobulinti

LND projekto vykdytoja Kristina Vainienė (dešinėje) neįgaliųjų draugijų va-
dovus konsultuoja rengiant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektus. 

(atkelta iš 1 psl.)

Smagų pasirodymą surengė folkloro ansambliai „Nalšia“ ir „Poringė“.

Klasikinės muzikos koncerte – ir grupė Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos 
narių.

Aurelijos Babinskienės nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 
8.05 – orai.  7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 212 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
2 s. 10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 
5/8 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 200 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gimę tą pačią dieną. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:25 Premjera. Iki pabaigos 
(ir dar šiek tiek). 23:20 Modernus se-
rialas. Medičiai, Florencijos valdovai. 
N-7. 7 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 8. N-7. 8/6 s. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pramogi-
nė laida „Editos šou“. N-7. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 200 s. (kart.).

Antradienis, gruodžio 19 d. 
09:05 Senis. N-7. 213 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
3 s. 10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 
5/9 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 201 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:20 Moder-
nus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 3. 
N-14. 3/17, 3/18 s. 01:15 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Iki pabaigos (ir 
dar šiek tiek). (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 201 s. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 214 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 4 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 5/10 
s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 202 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Rezistentai. 
N-14. 3 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 8. N-7. 8/7 s. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 202 s. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 21 d.
09:05 Senis. N-7. 215 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 5 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 5/11 
s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 203 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specia-
lus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Mal-
tiečių sriuba 2017. 23:10 Premjera. 
Kontrabanda. N-14. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 

žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
203 s. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 22 d. 
09:05 Senis. N-7. 216 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
6 s. 10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 
5/12 s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 204 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspekto-
riai. 23:00 Fantastiškas penktadienis. 
Premjera. King Kongas. N-14. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 King Kongas. 
(tęsinys). 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Mūsų gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 204 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 23 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/32, 2/33 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 43 s. 07:30 Premjera. Detek-
tyvė Miretė. 3 s. 07:45 Premjera. Dže-
ronimas 3. 3/17 s. 08:10 Karinės pa-
slaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:50 Pa-
saulio dokumentika. Didžiosios orkos – 
pokyčių pranašės. (subtitruota). 12:45 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Leo-
pardai žvejai. (subtitruota). 13:40 Pua-
ro 11. N-7. 11/4 s. Katė tarp balandžių. 
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. 23:45 Premje-
ra. Kalėdinis atsisveikinimas. N-7. (sub-
titruota). 01:15 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios orkos – pokyčių pranašės. 
(subtitruota, kart.). 02:15 Pasaulio do-
kumentika. Leopardai žvejai. (subti-
truota, kart.). 03:05 Teisė žinoti. (kart.). 
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 24 d. 
06:05 Gyvenimas. (kart.). 07:00 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
08:00 Šventadienio mintys. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 31 s. Druskos 
princesė. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Šventojo Petro 
ir kitos popiežiškosios Romos bazili-
kos. (subtitruota). 13:40 Šeima Kalė-
doms. N-7. 15:10 Jubiliejinis Virgili-
jaus Noreikos koncertas. 16:30 Prem-
jera. Nijolė Ščiukaitė. Viskas prasideda 
tavim. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Premjera. Kalėdų daina. N-7. 19:30 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Bernelių šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros. Tiesioginė trans-
liacija. 22:30 Kalėdų nakties šv. Mišios. 
Tiesioginė transliacija. 00:20 Kalėdinis 
koncertas „Tyli naktis“. 01:00 Dainuoju 
Lietuvą. (kart.). 03:30 Lengvai ir links-
mai! Stasys Povilaitis. 03:55 Lengvai ir 
linksmai! Gytis Paškevičius. 04:25 Pa-
saulio dokumentika. Šventojo Petro ir 
kitos popiežiškosios Romos bazilikos. 
(subtitruota, kart.).

dėtoji (2210). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (60). N-7. 20:00 Legendinės le-
gendos. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (60). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kobra 11 (14). N-7. 23:35 
Gaudynės (4). N-7. 00:35 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (9). N-14. 
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžu-
dystę (12). N-14. 02:20 Pelkė (8). N-7. 
03:10 Piramidė. S.

Antradienis, gruodžio 19 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (10). N-7. 06:55 
Simpsonai (8) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (9) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 2 (43). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 (44). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2738). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Bruto ir 
Neto (60). N-7. 12:30 Moterys meluo-
ja geriau (60). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (11). N-7. 13:30 Simpso-
nai (10). N-7. 14:00 Simpsonai (11). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (2211). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2212). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2213). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2214). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (61). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (61). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ma-
fija. N-7. 00:10 CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius (10). N-14. 01:10 Kaip išsi-
sukt įvykdžius žmogžudystę (13). N-14. 
02:10 Pelkė (9). N-7. 03:00 Naktinis pa-
simatymas. N-7.

trečiadienis, gruodžio 20 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (11). N-7. 06:55 
Simpsonai (10) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (11) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (45). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 
(46). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2739). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 
Bruto ir Neto (61). N-7. 12:30 Moterys 
meluoja geriau (61). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (12). N-7. 13:30 
Simpsonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai 
(13). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2215). N-7. 
15:30 Pažadėtoji (2216). N-7. 16:00 
Pažadėtoji (2217). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Bruto ir Neto (62). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (62). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 Įtariama-
sis. N-14. 00:45 CSI elektroninių nusi-
kaltimų skyrius (11). N-14. 01:45 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę (14). 
N-14. 02:45 Pelkė (10). N-7. 03:30 Le-
do žmogus. N-14.

ketvirtadienis, gruodžio 21 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (12). N-7. 06:55 
Simpsonai (12) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (13) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (47). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 
(48). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2740). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 
Bruto ir Neto (62). N-7. 12:30 Moterys 
meluoja geriau (62). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (13). N-7. 13:30 
Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simpsonai 
(15). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2218). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2219). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2220). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2221). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(63). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (63). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Apokalipto. N-14. 
01:20 CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius (12). N-14. 02:10 Pelkė (11). N-7. 
03:00 Apokalipto. N-14.

Penktadienis, gruodžio 22 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (13). N-7. 06:55 
Simpsonai (14) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (15) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (49). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 
(50). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2741). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 
Bruto ir Neto (63). N-7. 12:30 Moterys 
meluoja geriau (63). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (14). N-7. 13:30 
Simpsonai (10). N-7. 14:00 Simpsonai 
(9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2222). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2223). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2224). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2225). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ledynmetis. 
Žemynų atsiradimas. N-7. 21:10 LTe-
am apdovanojimai 2017. 22:40 Centu-
rionas. N-14. 00:40 Vaizdo dienoraštis. 
N-14. 02:05 Įtariamasis. N-14. 04:00 
Kobra 11 (14). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 23 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (26). 07:00 Legenda apie 
Korą (15). N-7. 07:30 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (10). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (27). 08:30 Madagas-

Pirmadienis, gruodžio 18 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (10). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (21). 07:30 „Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas“ (69). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(175). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (176). N-7. 09:40 24 va-
landos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 24 valandos (kart.). N-7. 12:30 
Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių karas“ 
(53). 14:20 „Dvi širdys“ (395). 14:55 
„Dvi širdys“ (396). 15:25 „Dvi širdys“ 
(397). 15:55 „Dvi širdys“ (398). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
„Meilė gydo“ (45). 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Grei-
tojo reagavimo būrys. Ugnies audra. 
N14. 00:20 „Kortų namelis“ (2). N14. 
01:10 „Vampyro dienoraščiai“ (1). N14. 
02:00 O, ne! O, taip! (kart.). N14.

Antradienis, gruodžio 19 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (11). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (22). 07:30 „Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas“ (70). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(177). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (178). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:30 
Nuo... Iki... (kart.) 13:25 „Rožių karas“ 
(54). 14:25 „Dvi širdys“ (399). 14:55 
„Dvi širdys“ (400). 15:25 „Dvi širdys“ 
(401). 15:55 „Dvi širdys“ (402). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Mei-
lė gydo“ (46). 20:30 Kitu kampu. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA Leidimas žudyti. N14. 00:25 „Kor-
tų namelis“ (3). N14. 01:25 „Vampy-
ro dienoraščiai“ (2). N14. 02:15 Grei-
tojo reagavimo būrys. Ugnies audra 
(kart.). N14.

trečiadienis, gruodžio 20 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (12). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (23). 07:30 „Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas“ (71). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(179). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (180). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 
Anapus nežinomybės. N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (55). 14:25 „Dvi širdys“ (403). 
14:55 „Dvi širdys“ (404). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (405). 15:55 „Dvi širdys“ (406). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Meilė gydo“ (47). 20:30 Moterys 
prieš vyrus. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Merginų ko-
vos. N14. 00:35 „Kortų namelis“ (4). 
N14. 01:25 „Vampyro dienoraščiai“ (3). 
N14. 02:15 Leidimas žudyti (kart.). N14.

ketvirtadienis, gruodžio 21 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (13). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (24). 07:30 „Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas“ (72). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(181). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (182). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:25 
KK2 (kart.). N-7. 12:55 KK2 (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (56). 14:25 

„Dvi širdys“ (407). 14:55 „Dvi širdys“ 
(408). 15:25 „Dvi širdys“ (409). 15:55 
„Dvi širdys“ (410). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda 
su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Atpildas. N14. 00:40 „Kortų namelis“ 
(5). N14. 01:35 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (4). N14. 02:20 Alchemija. 02:50 
RETROSPEKTYVA. Kultūrinė doku-
mentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 22 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (14). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (25). 07:30 „Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas“ (73). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(183). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (184). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:25 
KK2 (kart.). N-7. 12:55 KK2 (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (57). 14:25 
„Dvi širdys“ (411). 14:55 „Dvi širdys“ 
(412). 15:55 „Dvi širdys“ (413). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Ka-
ribų piratai. Pasaulio pakrašty. N-7. 
00:15 PREMJERA Kaulinis tomahau-
kas. N14. 02:35 Atpildas (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (24) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (72) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ (15). 
07:45 „Kung Fu Panda“ (10). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (11). 08:35 „Tomo 
ir Džerio pasakos“ (4). 09:00 „Peliu-
kas Stiuartas Litlis“ (8). 09:25 „Tingi-
nių miestelis“ (55). 09:55 Tomo ir Dže-
rio Kalėdos. 10:15 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Sniego mūšis. 12:00 Haris 
Poteris ir Išminties akmuo. N-7. 15:05 
Ponas Bynas. Kalėdos. N-7. 15:35 Pe-
lės medžioklė. 17:30 Bus visko. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Operacija „Y“ ir 
kiti Šuriko nuotykiai. 21:30 Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija Kleopatra. N-7. 23:50 
PREMJERA Kosminė stotis 76. N14. 
01:45 Kaulinis tomahaukas (kart.). N14.

Sekmadienis, gruodžio 24 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

Nykštuko Tomo ir Coliukės nuotykiai. 
07:45 Ragai ir kanopos. 09:25 PREM-
JERA Tomas ir Džeris. Mažieji Kalėdų 
Senelio pagalbininkai. 09:55 Haris Po-
teris ir paslapčių kambarys. N-7. 13:00 
Žvaigždžių dulkės. N-7. 15:30 Milijo-
nas šventinių lempučių. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. Kūčios. 
21:20 Merūno koncertas „Muzika Lie-
tuvai“. 22:25 PREMJERA Liūtas. N-7. 
00:45 Kaip išgyventi Kalėdas. N-7. 
02:20 Kosminė stotis 76 (kart.). N14.

Pirmadienis, gruodžio 18 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(7). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (20) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (691) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (11) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (21) (kart.). N-7. 11:35 „Nepa-
taisomi“ (2) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties 
policija“ (8) (kart.). N-7. 13:45 „Farų ka-
rai“ (21). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (692). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(12). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (22). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 
Inovacijos mano mieste. 18:30 „PREM-
JERA Teisingumo agentai“ (1). 19:30 
„Nepataisomi“ (3). N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Vyrai juodais drabužiais 2. 
N-7. 22:45 Raudonojo spalio medžioklė 
(kart.). N-7. 01:20 „Gyvi numirėliai“ (2) 
(kart.). N14. 02:10 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (3). N-7. 02:55 Farai (kart.). N-7. 
03:20 „Reali mistika“ (5) (kart.). N-7. 
04:05 „Keturios stichijos“ (3) (kart.).

Antradienis, gruodžio 19 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(8). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (21) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (692) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (12) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (22) (kart.). N-7. 11:35 „Nepa-
taisomi“ (3) (kart.). N-7. 12:40 „Teisin-
gumo agentai“ (1) (kart.). 13:45 „Farų 
karai“ (22). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (693). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (13). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (23). N-7. 18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 18:30 
„PREMJERA Teisingumo agentai“ (2). 
19:30 „Nepataisomi“ (4). N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Antrininkas. N14. 23:05 
Vyrai juodais drabužiais 2 (kart.). N-7. 
00:45 „Begėdis“ (10). S. 01:35 „Džei-

TV3

LNK

BTV

karo pingvinai (5). N-7. 09:00 Virtuvės 
istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 
Simpsonai (9). N-7. 10:30 Sosto įpė-
dinis. N-7. 12:30 Ledo princesė. 14:35 
Artefaktų medžiotojai. N-7. 16:20 Ka-
ralius Ralfas. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Vienas 
namuose 3. N-7. 21:35 Bruklinas. N-7. 
23:50 Jūros vilkas. N-7. 03:20 Centu-
rionas. N-14.

Sekmadienis, gruodžio 24 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (27) (kart.). 07:00 Legenda 
apie Korą (16). N-7. 07:30 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (11). N-7. 
08:00 Ančiukų istorijos (28). 08:30 Ma-
myčių klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas (8). 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 10:30 
Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas. 12:15 
Mėnesių valdovai. N-7. 14:25 Vienas 
namuose 4. N-7. 16:15 Kalėdų karšti-
nė. N-7. 18:05 Šrekas. Kalėdų bumas. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ledo šalis. 
N-7. 21:20 Egzodas. Dievai ir karaliai. 
N-14. 00:30 Varge ir džiaugsme. N-7. 
02:20 Bruklinas. N-7. 04:30  Kalėdų 
karštinė. N-7.

LRT
kas, Storulis ir šuo“ (4). N-7. 02:20 Farai 
(kart.). N-7. 02:45 „Juodasis sąrašas“ 
(5) (kart.). N-7. 03:30 „Keturios stichi-
jos“ (4) (kart.).

trečiadienis, gruodžio 20 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(9). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (22) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (693) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (13) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (23) (kart.). N-7. 11:35 „Nepa-
taisomi“ (4) (kart.). N-7. 12:40 „Teisin-
gumo agentai“ (2) (kart.). 13:45 „Fa-
rų karai“ (23). N-7. 14:50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (694). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (14). N-7. 16:55 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (24). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:27 Inovacijos mano mieste. 
18:30 „PREMJERA Teisingumo agen-
tai“ (3). 19:30 „Nepataisomi“ (5). N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Žemė - nauja 
pradžia. N-7. 22:55 Antrininkas (kart.). 
N14. 00:55 „Begėdis“ (11). S. 01:45 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (5). N-7. 02:30 
Farai (kart.). N-7. 02:55 „Pragaro katy-
tė“ (3) (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 21 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(10). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (23) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (694) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (14) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (24) (kart.). N-7. 11:35 „Nepa-
taisomi“ (5) (kart.). N-7. 12:40 „Teisin-
gumo agentai“ (3) (kart.). 13:45 „Fa-
rų karai“ (24). N-7. 14:50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (695). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (15). N-7. 16:55 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (25). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:27 Inovacijos mano mieste. 
18:30 „PREMJERA Teisingumo agen-
tai“ (4). 19:30 „Nepataisomi“ (6). N-7. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Žydrasis griaustinis. N14. 23:15 Žemė 
- nauja pradžia (kart.). N-7. 01:05 „Be-
gėdis“ (12). S. 02:05 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (6). N-7. 02:50 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7. 03:15 Pasaulį pa-
keitusios civilizacijos. Kaip vikingai pa-
keitė pasaulį.

Penktadienis, gruodžio 22 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(11). N-7. 07:32 Inovacijos mano mies-
te (kart.). 07:35 „Farų karai“ (24) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (695) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (15) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (25) (kart.). N-7. 11:35 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (8) (kart.). N-7. 
12:40 „Teisingumo agentai“ (4) (kart.). 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (341). 
N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(696). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (16). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(26). N-7. 18:00 Info diena. 18:27 Ino-
vacijos mano mieste. 18:30 „PREM-
JERA Teisingumo agentai“ (5). 19:30 
„Ekstrasensų mūšis“ (8). N-7. 21:35 
Absoliutus blogis. N14. 23:35 Žydra-
sis griaustinis (kart.). N14. 01:40 „Pa-
siutę šunys“ (1). N14. 02:35 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (7). N-7. 03:20 Absoliu-
tus blogis (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 23 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (9) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (10) (kart.). N-7. 07:47 
Inovacijos mano mieste (kart.). 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (11) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. apie automobilius. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“ (31). 10:30 „Pragaro katytė“ 
(5). 11:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius. 
12:40 „Reali mistika“ (6). N-7. 13:45 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (10). 
N-7. 14:45 „Kas žudikas?“ (12). N-7. 
15:50 „Kas žudikas?“ (5). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Lietkabelis – Lietu-
vos rytas. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Žudymo sezonas. 
N14. 23:50 AŠTRUS KINAS Gyvų ne-
liks. S. 01:25 „Begėdis“ (12) (kart.). S. 
02:20 „Pasiutę šunys“ (1) (kart.). N14. 
03:15 „Kas žudikas?“ (12) (kart.). N-7.

Sekmadienis, gruodžio 24 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Graikija (kart.). 07:30 Sveikatos ko-
das. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Pasaulio galiūnų komandinis čempio-
natas. 10:00 „Pragaro katytė“ (6). 11:05 
Operacija „Y“ ir kiti Šuriko nuotykiai 
(kart.). 13:05 Muzikinė kaukė (kart.). 
15:35 37-asis Tarptautinis Monte Kar-
lo cirko festivalis. 16:50 39-asis Tarp-
tautinis Monte Karlo cirko festivalis. 
19:30 PREMJERA Tobulos Kalėdos. 
N-7. 21:40 „Amerikietiškos imtynės“ 
(50) (Wrestling - RAW 6). N-7. 22:40 
„Amerikietiškos imtynės“ (50) (Wres-
tling - SmackDown 2). N-7. 23:40 Žu-
dymo sezonas (kart.). N14. 01:15 „Eks-
trasensų mūšis“ (8) (kart.). N-7. 02:50 
„Kas žudikas?“ (5) (kart.). N-7.

Pirmadienis, gruodžio 18 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (9). N-7. 06:55 
Simpsonai (22) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (7) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (41). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 
(42). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2737). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Le-
gendinės legendos. N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (10). N-7. 13:30 
Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simpsonai 
(9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2207). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2208). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2209). N-7. 16:00 Paža-
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Neįgalieji  
pasaulyje

Nei Helovynas, nei Užga-
vėnės. Kas tai? Keliasde-
šimt persirengėlių – su 
geltonom pelerinom ir 
juodom kaukėm – laksto 
Varšuvos gatvėmis. Šim-
tai žmonių visoje Lenki-
joje persirenginėja po-
puliaraus filmo herojaus 
kostiumu, nes nori pa-
gerbti, palaikyti nemato-
mus didvyrius – tuos, ku-
rie namie prižiūri sunkiai 
sergančius artimuosius.

„Nuo kitų metų planuojame su-
teikti dar apie 250 butų laukian-
tiems eilėje. Pastaruoju metu dėl 
socialinio būsto vykdomos poli-
tikos – tiek dėl nuomos kompen-
sacijos, tiek dėl naujų socia linių 
būstų statybos ir jų pirkimo – si-
tuacija labai gerėja. Skaičiuoja-
me, kad eilė trumpės po 400-500 
žmonių kasmet. Tikėtina, kad per 
4-5 metus visi šiuo metu laukian-
tys socialinio būsto eilėje turės jį 
gauti“, – sako Vilniaus mero pa-
vaduotojas Gintautas Paluckas

Naujojoje Vilnioje atidaryta-
me daugiabutyje – 79 butai, ku-
riuose apsigyvens 58 socialinio 
būsto eilėje laukiančios šeimos 
(137 asmenys) ir 21 šeima (44 
asmenys) sugrįžusių reabilituo-
tų politinių kalinių ir tremtinių.

B energetinės klasės dau-
giabutyje 10 būstų yra pritai-

kyta neįgaliųjų poreikiams, t. y. 
įrengti platesni įvažiavimai, yra 
sandėliukai ir kiti neįgaliesiems 
gyvenimą lengvinantys buities 
elementai. Prie daugiabučio pa-
statyta aptverta vaikų žaidimų 
aikštelė su smėlio dėže, sūpuok-
lėmis ir suoliukais.

Šiuo metu sostinės savival-
dybė nepasiturintiems ir socia-
liai remtiniems vilniečiams yra 
suteikusi 1 306 socialinius bu-
tus. Asmenų ir šeimų, laukiančių 
socialinio būsto Vilniaus mies-
te, sąraše šiuo metu yra 1 837, 
iš kurių 286 šeimos (daugiau 
kaip 700 asmenų) naudojasi al-
ternatyvia paramos būstui išsi-
nuomoti forma – būsto nuomos 
ar išperkamosios būsto nuomos 
mokesčio dalies kompensacija, 
kuri vienam asmeniui Vilniaus 
mieste sudaro 78 eurus.

Vilniuje pastatytas socialinis daugiabutis
Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje skelbiama, kad sosti-
nėje duris atvėrė naujai pastatytas socialinis daugiabutis, ku-
riame apsigyvens daugiau nei 180 socialinio būsto laukusiųjų.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąIr tu gali tapti 
superherojum. Prisijunk!

Atkreipė dėmesį į jautrią 
problemą

Tokios kampanijos Lenkijo-
je dar nebuvo. Jos šūkis: „Globė-
jas neturi būti vienas“. Pakviesti 
dalyvauti žinomi aktoriai, daini-
ninkai. O savanorius – suaugu-
sius ir paauglius – gali sutikti vi-
sur. Metro, troleibuse, kavinėje, 
koncertų salėje. Vėlyvą rudenį, 
kai gatvėje praeivius talžo vėjas, 
sniegas, lietus, geltonos peleri-
nos išties atkreipia dėmesį. Taip 
pat ir superherojų elgesys: iš už 
kampo išlindęs, ištiesęs pirmyn 
dešinę ranką, pralekia su per-
galingu šūksniu. Žmonės klau-
sinėja, kas čia vyksta. To ir siek-
ta – sudominti, atkreipti dėmesį.

Šių renginių koordinatorė 
Ana Janovič sako: „Namie arti-
mąjį prižiūrintis globėjas atlie-
ka iki šiol neįvertintą darbą. Pa-
deda gulinčiam ligoniui, prau-
sia, maitina, paduoda vaistus, 
nesitraukia nuo jo 24 valandas 
per parą, 7 dienas per savaitę, 
dažnai – ilgus metus, neretai – 
nesulaukdamas jokios pagal-
bos. Supeherojus filme yra ne-
paprastai stiprus, kažkokie ste-
buklai suteikia jam jėgos gelbė-
ti visus. O kur rasti jėgų papras-
tam žmogui? Kai taip paklausi, 
tai ir atsakymas išryškėja. Kiek-
vienas iš mūsų galime pagelbėti 
tokiam globėjui atliekant jo sun-
kų darbą, padėti spręsti papras-
tas prob lemas. Juk slaugant ligo-
nį dažnai net ir netikėta atokvė-
pio valandėlė su arbatos puode-
liu gali suteikti stiprybės.“

Pirmeiviai šioje srityje – 
anglai

Anglijoje taip pat buvo orga-
nizuojama daug įvairių akcijų, 
kol pagaliau pavyko patvirtinti 
labai svarbų įstatymą – Rūpy-
bos aktą (Care Act), kuris įvar-

Pagal Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (SADM) sumany-
mą, vieni pirmųjų turėjo būti re-
organizuoti 285 gyventojus tu-
rintys SADM pavaldūs Didvyžių 
socialinės globos namai, esan-
tys Vilkaviškio rajone. Šios glo-
bos įstaigos gyventojų apklausa 
parodė, kad daug jų norėtų gy-
venti savarankiškai, tačiau, eks-
pertų vertinimu, tik apie 10 da-
bartinių globos namų gyventojų 
gali gyventi apsaugotame būste, 
20 – savarankiško gyvenimo na-
muose, o 70 – perkelti į grupinio 
gyvenimo namus. Apie 100 ne-
įgaliųjų ir toliau turėtų gyventi 
tik globos įstaigoje. „Gyvenan-
tieji apsaugotame būste būtų 
minimaliai prižiūrimi, šiek tiek 
daugiau dėmesio būtų skiriama 
žmonėms, gyvenantiems sava-
rankiško gyvenimo namuose, 
o gyvenantieji grupinio gyveni-
mo namuose būtų prižiūrimi iš-
tisą parą“, – pasakojo Didvyžių 
socialinės globos namų direk-
torius Rimvydas Žiemys. Iš vi-
so Vilkaviškio rajone ketinama 
įkurti 6–7 grupinio gyvenimo 
namus neįgaliesiems. Tačiau vos 
sužinoję, kad Vilkaviškio mieste 
bus steigiami grupinio gyvenimo 
namai proto negalią turintiems 
žmonėms, sukilo šio miesto gy-
ventojai. Prie protestuojančių-
jų prisidėjo ir Vilkaviškio rajo-
no savivaldybės tarybos narys 
Valdas Kamaitis. Vis dėlto Did-
vyžių socialinių globos namų di-
rektorius R. Žiemys teigė norin-

tis manyti, kad miesto gyventojų 
nepasitenkinimas kilo ne dėl jų 
nusiteikimo prieš neįgaliuosius, 
o dėl to, kad žmonės per menkai 
žino apie institucinės socialinės 
globos pertvarką. Juk tokiuo-
se grupinio gyvenimo namuose 
10 neįgaliųjų ištisą parą prižiū-
rėtų socialinis darbuotojas ir jo 
padėjėjai. 

SADM Socialinės aprėpties 
departamento direktorė Viole-
ta Toleikienė teigė, kad pertvar-
kai atrinktų bandomųjų glo-
bos įstaigų sąrašas patvirtintas 
2015 metais. Jame – 26 įstaigos 
(3 – vaikų ir jaunimo, 7 – suau-
gusių neįgaliųjų). Šiuo metu da-
lis valstybinių globos namų neį-
galiesiems jau imasi iniciatyvos: 
steigiami grupinio gyvenimo na-
mai. Tokie namai jau veikia Kau-
no mieste, Kėdainių, Akmenės, 
Švenčionių, Telšių ir Šiaulių ra-
jonuose. Planuojama, kad vals-
tybinės globos įstaigos šių metų 
pabaigoje ir kitų metų pradžioje 
atsiras dar 11 tokių namų. „Ten-
ka pripažinti, kad, deja, ne visada 
žmones, turinčius proto ar psi-
chikos negalią, visuomenė iš kar-
to palankiai priima. Dėl baimių 
ir nežinojimo dažnai linkstama 
juos stigmatizuoti. Todėl vienas 
svarbių institucinės globos per-
tvarkos uždavinių – keisti nei-
giamą požiūrį į neįgalius asme-
nis, skatinti visuomenės verty-
binių nuostatų kaitą“, – pabrėžė 
SADM Socialinės aprėpties de-
partamento vadovė. 

Socialinės globos įstaigų pertvarka 
įstrigo planuose

Kazys Kazakevičius portale lzinios.lt rašo, kad planai dalį šalies 
socialinės globos įstaigų gyventojų, turinčių negalią, integruoti 
į savarankišką gyvenimą, kol kas taip ir liko planais.

dijo šeimos narį slaugančio glo-
bėjo darbo svarbą ir įpareigojo 
savivaldybes išsiaiškinti jų po-
reikius, adekvačiai padėti tiems 
pasišventusiems žmonėms.

Per apklausas buvo nustaty-
ta, kad Anglijoje 3 milijonai žmo-
nių namie prižiūri savo sunkiai 
sergančius artimuosius, derin-
dami tai su darbu. Dar 2 milijo-
nai išėjo iš darbo, atsidavė arti-
mųjų slaugai. Darbo rinka pra-
rado milijonus darbingų asme-
nų, specialistų. 

Dar neaišku, kaip artimųjų 
slauga Lenkijoje bus organizuo-
jama toliau, bet jau dabar pada-
ryta labai daug. Netgi paskelb-
ta, kad lapkričio 24-oji – Šeimos 
globėjo diena. Nežinia, kaip tiks-
liau išversti į lietuvių kalbą šiuos 
atsidavusius žmones pavadi-
nantį žodį (lenkų k. – opiekun 
rodzinny). Gal kada nors, kai ir 
Lietuvoje imsime labiau gerbti 
savo superherojus, namų tyloje 
slaugančius sunkius ligonius, at-
siras ir tikslesnis vardas. 

Ne pinigai svarbiausia
Lenkijoje nebuvo skaičiuo-

ta, kiek pinigų valstybė netenka, 
kai globėjai išeina iš darbo. Yra 
kaip yra. Bet jau suprantama, 
kad būtų nehumaniška nepasi-
rūpinti šiais atsidavusiais žmo-
nėmis, nors kiek palengvinti jų 
gyvenimą.

Tikimasi, kad ateityje asme-
nys, prižiūrintys savo šeimos 
sunkius ligonius, įgis tam tikrų 
teisių. O kol kas... Kol kas kiek-
vienas gali tapti superherojum! 
Tik reikia būti jautriam ir paste-
bėti, kas iš kaimynų ar pažįsta-
mų vargsta su ligos palaužtu gi-
minaičiu, pasisiūlyti padėti. Bent 
šiek tiek, bent šiuo tuo.

Kampanijai pasitelkti sociali-
niai tinklai, sukurta nuotaikingų 
filmukų. Štai raumeningas vyru-

kas, po darbo grįždamas namo, 
gatvėje stebisi persirengėliais, 
ypač – troleibuse iš nuovargio 
užmigusia superheroje. O lifte 
sutinka pagyvenusią moterį su 
kauke ant akių. Susidomėjęs pa-
seka ją, praveria duris ir mato, 
kaip kaimynė sunkiai verčia ligo-
nį ant kito šono... Dar po kelių se-
kundžių rodoma laiminga pabai-
ga: vyrukas, jau su superherojaus 
kostiumu, lydi pasivaikščioti kai-
mynus. Ligonis saugiai sėdi veži-
mėlyje. Tokiais paprastais ir aiš-
kiais siužetais tarsi sufleruojama: 
atverk akis, domėkis kitais žmo-
nėmis, padėk savo kaimynams, 
tau gal bus visai lengva padary-
ti tai, kas jiems būna per sunku.

Praėjusią savaitę Varšuvos 
centrinėje geležinkelio stotyje 
įvyko šios prasmingos kampani-
jos kulminacija. Organizatoriai ir 
jų pagalbininkai papasakojo, su 
kokiomis problemomis susidu-
ria namie dirbantys globėjai, dis-
kutavo, kaip jiems padėti. Daug 
pavyko nuveikti ir dėl to, kad su-
laukta Hospisų fondo paramos. 
Be abejo, fondo darbuotojai ge-
rai išmano, ko reikia šį pasau-
lį paliekantiems žmonėms ir jų 
globėjams, pasiryžusiems namie 
slaugyti ligonį. Fondo tinklapyje 
galima rasti įvairių konkrečių pa-
tarimų, kaip prižiūrėti ligonį, ir 
net perskaityti pavyzdinį globė-
jo teisių sąrašą. Globėjas turi tei-
sę: turėti laisvalaikį ir nesijausti 
dėl to kaltas; kreiptis pagalbos į 
draugus, kitus šeimos narius ir 
specialistus; gauti informaciją 
apie ligonio būklę; nežadėti ligo-
niui to, ko negalės išpildyti, ir kt.

Gruodžio 8 dieną apie tuos 
tylius superherojus, jų teises ir 
problemas bus kalbama Varšu-
voje įvyksiančiame Žmogaus tei-
sių kongrese.

pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKienė

Nuoširdžiai užjaučiame Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Loretą Stašinskienę dėl vyro mirties.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija

Skaudžią netekties valandą dėl vyro mirties užjaučiame Pagėgių 
savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę Loretą Stašinskienę. 

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Suolelių istorijos

Paklausykim kartu 
Paklausykim kartu, 
Kaip gegutė kukuos.
Pastovėkim abu
Gimto kaimo laukuos.

Paklausykim abu,
Kaip upelis čiurlens.
Atsigerkim skaidraus
Šaltinėlio vandens. 

Pastovėkim kartu 
Po žaliaisiais beržais,
Pasvajokim kartu, 
Kaip svajojom kadais.

Prisiglausk prie peties,
Pažiūrėk į akis.
Paklausykim abu,
Ką širdis pasakys.

Ne jaunystė! Oi ne!
Be suraskim jėgų,
Kol dar vaikštom žeme,
Pasidžiaukim kartu.

Mano gimtinė
Mano gimtinė – mažas namelis, 
Baltos langinės, šviesūs langai.
Jo man atstoti niekas negali –
Nei aukštos pilys, anei dvarai.

Čia pirmas verksmas, čia pirmas 
žodis, 

Čia pirmas žingsnis, žengtas 
seniai.

Čia mano meilė, čia mano godos,
Čia mano saulė, mano sapnai.

Mielas kampelis mane paguodžia,
Kai liūdna širdžiai, būna sunku.
Šitas kampelis stiprybės duoda
Einant dygliuotu žemės keliu.

Nuometu baltu obelys puošias,
Žemė paskęsta jų žieduose.
Vyšnios palinkę pasaką ošia,
Paukščiai linguoja jų šakose.

Mažas nameli, mano gimtine,
Slenksti numintas, daug ką meni...
Aš pasiimčiau jį, jei galėčiau, 
Į amžinybę su savimi.

Aldona RAišienė
Kupiškio r. 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Mūsų miegamajame rajo-
ne yra pėsčiųjų aveniu. Su 

suoleliais, prie jų prigludusiom 
šiukšliadėžėm bei tamsiais va-
karais šviečiančiais stulpais. Pa-
ėjus į priekį, kviečia alaus baras 
„Apynio žiedas“. Paėjus tiek pat 
atgal vilioja baras „Svaja“.

Šiltuoju metu laiku ant suole-
lių sėdi įvairiaamžiai vyrukai, de-
monstruojantys ugninio vandens 
gyvenimo būdą. Liežuviu ragauja 
aštrius žodžius, vėliau jais skani-
na pasakojamas istorijas. Vedžio-
dama šunį išgirstu įdomių pasa-
kojimų. Paklausykite.

Mėlyno kraujo istorija
Ant suolelio sėdintis vyras 

mėlynai violetine nosimi dėsto: 
„Jau ne pirmą kartą vyrai man 
sako (toliau – aštrūs nelietuviš-
ki daiktavardžiai), kad esu mėly-
no kraujo, spalva net į nosį per-
simušus. Esmi bajoras, ne kitaip 
(vėl aštrūs žodiniai prieskoniai). 
Gavęs pašalpą, nusipirkau bute-
lį bajorinės, išgėręs (aštrūs pipi-
rai) įgijau kilnumo ir patraukiau 
namo. Prieinu kiemą, o čia bala 
lyg... (čili pipirai). Galvoju – per-
šoksiu. Kur tau, paslydo koja ir 
(trijų aukštų daiktavardžiai) tėš-
kiausi snukiu į purvyną. Namuo-
se boba kad paleis liežuvį. O aš 
jai: „Ša, boba, prieš tave stovi ba-
joras, nuauk batus, lovon pagul-
dyk, pamylėk.“

O ji man špygą kyšt ir tyčio-
jasi: „Jeigu tu bajoras, kur tavo 
tarnas?“

„Visokių būna bajorų, aš – 
plikbajoris.“ O ji vėl šaiposi: „Pa-
rodyk dokumentus, kad esi kil-
mingas, tada pabūsiu už tarną.“ 
(Aitrieji pipirai.) Kol nusiren-
giau, tris kartus parpuoliau, net 
nosis nukentėjo ir pasipylė krau-
jas. O ragana tik tyčiojasi: „Ne 
mėlynas, o raudonas, esi ne ba-
joras, o alkoholikas.“ 

Štai kas nutinka gyvenant su 
baudžiauninke (kajeno pipirai).“

Karinga istorija
„O aš, – dėsto šalia sėdintis 

moteriškom basutėm avintis 
vyrukas, – labai mėgstu kariau-
ti. Kad ir šiandien. Paslėpė ma-
niškė batus, sako, niekur neisi. 
Aš nuginklavau ją nutraukda-
mas šliopanses ir pabėgau. Nu-
sipirkau karingo skystimo, su-
sipyliau ir (negirdėti daiktavar-
džiai su krienų skoniu) nuėjau 
pas viršininką.“

„Kodėl, – klausiu jo, – tamsta 
kasmet nusiperki naują mašini-
kę, o aš į darbą atminu dviračiu?“

„Tu, – sako, – propaguoji sa-
vitą gyvenimo būdą, o aš neturiu 
tam laiko. Vadovauti – tai ne su 
šiaurės lazdom vaikščioti.“

„Pasikeiskime vietomis, – pa-
siūliau. – Tamstai nereikės varg-
ti vadovaujant...“

„Negaliu, – atmetė jis. – Blo-
gas tas kareivis, kuris nesvajoja 
tapti generolu, bet negirdėjau, 
kad generolas svajoja tapti ka-

reiviu. Eik namo, išsiblaivyk ir 
rytoj atmink dviračiu (dviaukš-
čiai pipirai).“

Penkių ežerų istorija
„Man, – pasakoja trečiasis, – 

kaimynas parvežė importinės, 
išvertus skamba „Penki eže-
rai“. Kadangi esu žvejas, pradė-
jau plaukti (vaizdingas posakis 
apie seksą). Pirmą ežerą per-
plaukiau greitai, po antro pra-
dėjau veikti: iškoliojau uošvę. 
Po trečio – žmoną, po ketvirto – 
kaimynę, o penktame – nusken-
dau (neekologiškas posakis apie 
gamtą). Savaitę atsiprašinėjau 
uošvės, žmonos, kaimynės. Bū-
tų kaimynas padovanojęs vieną 
ežerą, būčiau išplaukęs.“

Iki šiol tylėjęs ketvirtasis nu-
sijuokė:

„Prisižiūrit reklamų, kad... 
(pasiuntimas tolyn, kur neveža 
jokia turistinė agentūra) ir kvai-
liojat. Aš pasimokiau – atsime-
nat, kaip buvau patekęs į durny-
ną? Ten įgijau proto. Reikia sai-
ko. Ko žiūrit į mane? Nesupran-
tat, kas yra saikas? Tai tabu pa-
dalinimas perpus. Ir kas yra tabu 
nežinot (deginantys prieskoni-
niai keiksmažodžiai)? Na, drau-
dimas pusiau, aišku? Ne? Tada 
eikit jūs, glušiai, į... (vėl pasiun-
timas į neegzistuojančią plane-
tą), o aš einu į Verutės vaistinę.“

Ir nuėjo. Trijulė pažiūrėjo pa-
vymui, bet nesuprato: saiko ar 
tabu pritrūko ketvirtasis. 

Gražina ČeKAViČienė 
Jonava

Pamenu, kai sesuo, tėvai jau 
buvo iškeliavę, aš, kada ga-

lėdamas, vakarais išeidavau į 
lauką. Nebeturėdamas sveika-
tos, ilgais, dažnai žvaigždėtais 
šaltojo metų periodo vakarais, 
žiūrinėdavau (ko nors įsitvėręs, 
kad nevirsčiau) žvaigždes. Tada 
ramiau širdis plakdavo, niūrios 
mintys sklaidydavosi. Prisimin-
davau vaikystę, kai entuziastin-
gi mūsų šeimos „astronomai“ 
sesė Marytė ir tėtis irgi žiūrėda-
vo į žvaigždes, džiaugdamiesi jų 
grožiu aikčiojo, o tėtis, nors ir la-
bai užimtas buities darbais, dar 
ką žinodamas rodė, aiškino apie 
tuos dangaus šviesulius. „Čia 
Grįžulo Ratai, per jų galines dvi 
žvaigždes vedant liniją randame 
Šiaurinę. Čia Kasiopėja, čia Šien-
pjoviai, o tarp Mėnulio ragų de-
dant pagaliuką gauni „p“ arba „d“ 
raidę ir sužinai, ar priešpilnis, ar 
delčia...“, – pasakodavo. Sesė ta-
da buvo 13–14 m. paaug lė, aš – 
kokių 6 m. vaikėzas, irgi smalsiai 
klausantis jų pokalbio.

Taigi anuo sunkiu gyveni-
mo tarpsniu, pamenu, žiūrinė-
ju žvaigždes, pietų pusėje randu 
gražiuosius Šienpjovius, netolie-
se matau Sirijų, kuris, kaip rašo-
ma, yra ryškiausia šaltojo laikme-
čio mūsų dangaus žvaigždė. Bet 

virš jo matau ryškų šviesulį, pra-
nokstantį Sirijų, ir todėl vis pa-
simetu danguje. Tada prisiminė 
sesės ir tėčio pokalbis, kad skir-
ti žvaigždes nuo planetų galima 
pagal tai, kad „planetos nemir-
ga“ (gal tai ir ne visiškai teisinga). 
Bet Joniškio vaikystės „astrono-
mai“ planetas matė aukštai dan-
gaus skliaute, tad taisyklė „pla-
netos nemirga“ tiko. Taigi anuo-
met, 2014–2015 m., aš, prisimi-
nęs mūsų „astronomų“ taisyklę, 
greitai susivokiau, kad nežinomas 
šviesulys yra planeta Jupiteris, ir 
padangėje vėl pasidarė tvarka. 

Ačiū jums, šaunieji „astronomai“, 
ilsėkitės ramybėje.

Anie mano vakarai – jau pra-
eitis... Treji metai praslinko. Ir ko-
jos nusilpo. Deja, šiemet nebega-
liu išeiti, padange grožėtis. Bet juk 
yra vežimėlis, galiu į kiemą išrie-
dėti! Ir dangus po darganų šian-
dien žvaigždėtas. Gruodis, gal jau 
Šienpjoviai, Sirijus matosi? Tad 
rengiuosi, išsistumiu į kiemą. Ke-
liu žvilgsnį aukštyn, o širdis nyra 
į brangius prisiminimus. Nušvin-
ta viskas – kaip vaikystės padan-
gė gimtajam kieme.

saulius lyniKAs, Druskininkai

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

Išleisk šaknis į mane, gyvybės 
medi,

Siurbk iš žemės gelmių
Į mane tyrą vandenį.
Pravarinėk sustingusį kraują,
Nuo gyvenimo nuodų apvalyk.
Auginki vaisius mano grublėtose 

rankose darbu,
Šaknimis nuo pavojų, audrų 

mane saugok, laikyk.

Humoreska

Padangė

Mylėkim artimuosius
Per mažai mes sakom „Myliu“ 

artimiesiems,
Per dažnai save raminam: 

„Nesuspėjau...“
Kai į Dangų kyla graudulingos 

giesmės,
Viską metame ir sakom: 

„Atskubėjau...“
 
Bet užspaustos akys vien į 

Dievą žiūri,
Rankos ilsisi rožančių apkabinę...
......................................................
Užaugino motinėlė visą būrį,
Tik tuščia ir jau bevėstanti 

gimtinė...

Senuko ilgesys
Išdidūs kiemą saugo
Siūbuojantys beržai.
Toliau ant pliko lauko –
Jau nuimti daržai.
 
Ančiukai tyliai plauko 
Kaimynų tvenkiny... 
Jausmų dalis – už lango,
Kita dalis – širdy. 
 
Senukas kelia ranką –
Tai ašara kalta. 
Jam visko čia pakanka,
Lemtis tik suvelta.

Žiūrėdamas pro langą,
Jis jaučias lyg narve,
Nes niekas nebelanko
Ir neateis gatve.
 
Pikta senatvė kausto:
Nerangūs judesiai,
Negali nusiprausti,
Nepajėgus visai...
 
Senutė jeigu būtų,
Tai pasiremdami
Kaip nors gal neišgriūtų,
Tačiau namai tušti.

Aplink nyku ir šalta,
Tik plazdanti viltis:
Gyvenimą suveltą
Gal pasiglemš naktis.

Danutė RuseCKAJA
Vilnius

Ramink ošimu, palieski mane 
švelniu vėju,

Šakomis groki ramybės muziką,
Užpildyk būties tikrumu...
Užtrauk žaizdas, randus sakais.
Atsidėkosiu džiaugsmo ašarom,
Kiekvienu savo širdies dūžiu.
Ačiū, ačiū, ačiū – aidas manyje 

te skleisis.
Vaidas BAuŽys

Skuodo r. 

Gyvybės medis


