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Nuo 2019 m. sausio 1 d. projekto  
„Aš galiu“ publikacijos skelbiamos 
naujienų portale tv3.lt. 

Šį Neįgaliųjų reikalų departamen-
to finansuojamą projektą VšĮ ,,Bičiu-
lystė“ įgyvendina nuo 2015 m. liepos 
mėnesio. Rubrikoje ,,Aš galiu“ kasdien 
pub likuojami straipsniai, vaizdo  repor-
tažai ir apklausos neįgaliųjų socia linės 
integracijos temomis. 

Ir vėl atvertėme naujo kalen-
doriaus lapus. Planuojame 
naujus darbus, keliame nau-
jus tikslus. Kokie bus šie me-
tai neįgaliesiems? Uždavėme 
3 klausimus skirtingų sričių 
specialistams, neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovams.

Aktualijos 2019-ųjų lūkesčiai – dėmesys 
individualiems poreikiams ir paslaugoms 

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) pastaraisiais metais 
vis labiau plečia ir įvairina 
savo veiklą, stiprina asoci-
juotas nares, kelia jų kom-
petencijas. Neseniai žengtas 
dar vienas žingsnis – vizitu 
į didžiausią Prancūzijos ne-
įgaliųjų asociaciją pradėtas 
tarptautinis bendradarbia-
vimas. Apie naują proveržį 
kalbamės su LND pirminin-
ke Jelena Ivančenko. 

Integracijos keliu

Kaip kilo mintis tarptauti-
nio bendradarbiavimo paieš-
kas pradėti nuo Prancūzijos? 

Bendradarbiavimo idėją 
mums pasiūlė Prancūzijos am
basadoriaus Lietuvoje pirma
sis padėjėjas Fabrice Maiolino. 
Prancūzijoje negalią turintiems 
žmonėms skiriama daug dėme
sio, todėl sužinojęs apie mus, ak
tyviai visoje Lietuvoje veikiančią 
organizaciją, ambasados atstovas 
panoro susipažinti, sužinoti, ką 
veikiame, su kokiais iššūkiais su
siduriame, pasidomėti, kaip ga
lėtų prisidėti juos įveikiant.

Susitikę ir dalydamiesi min
timis bei įžvalgomis, nusprendė
me, kad mums būtų labai nau
dinga susipažinti su LND analo
giška organizacija, jos veikla. So
cialinės apsaugos ir darbo minis
terijai pateiktame projekte „Lie
tuvos neįgaliųjų draugijos insti
tucinis stiprinimas“ numatėme 
tokį pažintinį vizitą į Prancūziją. 
F. Maiolino rekomendavo mums 

artimą organizaciją (Association 
des Paralysés de France (APF), 
susisiekė su ja, suderino susiti
kimo datas, laiką, vietą. 

Vykdami į Prancūziją žino
jome, kad APF – didžiausia šios 
šalies judėjimo sutrikimų ir kom
pleksinę negalią turinčius žmo
nes bei jų šeimas vienijanti aso
ciacija. Daugiau kaip 70 metų 
gyvuojančios organizacijos tiks
lai panašūs į mūsiškius: neįga
liųjų teisių gynimas, jų interesų 
atstovavimas, advokacija, užim
tumo organizavimas, paslaugų 

teikimas, veikla, keičianti visuo
menės nuomonę apie negalią ir 
pan. Mums rūpėjo sužinoti, kaip 
jie dirba, kokias paslaugas teikia, 
kaip yra finansuojama. Į pažinti
nį vizitą vyko šešios LND admi
nistracijos darbuotojos.

Kokį įspūdį apie šią asocia
ciją susidarėte pačios joje apsi-
lankiusios?

APF mums paliko labai rim
tos, autoritetą turinčios, vals
tybės pripažinimą pelniusios ir 
vertinamos organizacijos įspūdį. 

Neįgaliųjų asociacija įsikū

rusi moderniame, šiuolaikiš
kai įrengtame daugiaaukščiame 
pastate, kuris visas jai ir priklau
so. Čia patekęs iš karto supranti, 
kokia tai didžiulė struktūra, kiek 
departamentų atlieka įvairias 
funkcijas, koks platus jų veiklų 
spektras. APF prezidento Alain 
Rochon darbotvarkė, kurią ga
li matyti kiekvienas į asociaciją 
užėjęs žmogus, labai įtempta – 
daugybė įvairių susitikimų, po
sėdžių, pasitarimų. Tądien, kai 
atvykome, į dienotvarkę buvo 
įtrauktas ir susitikimas su Lie

tuvos neįgaliųjų draugijos de
legacija. Prezidentas užsiminė, 
kad prireikus neįgaliųjų asocia
cijos reikalus jis aptaria ne tik su 
ministrais, bet ir su šalies prezi
dentu. Tokį pripažinimą ir verti
nimą reikia užsitarnauti.

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija, kaip ir kitos nevyriausy-
binės organizacijos, išsilaiko iš 
projektinės veiklos. Kas finan-
suoja APF asociaciją? Kokios 
pagrindinės jos veiklos? 

Esminis skirtumas tarp Lie
tuvos ir Prancūzijos neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų – 
jų veiklų finansavimas. Prancū
zijoje nėra nacionalinės progra
mos, pagal kurią finansuojami 
nevyriausybinių neįgaliųjų or
ganizacijų projektai. Jų veikla 
grindžiama visai kitais princi
pais. Pagrindinė APF asociaci
jos veikla – socialinės paslau
gos. Nevyriausybinėms organi
zacijoms patikėta nemažai vals
tybės finansuojamų sveikatos, 
rea bilitacijos, užimtumo (įdar
binimo) paslaugų. 

Finansinis stabilumas leidžia 
plėtoti ir kitas veiklas, įgalina į 
šį procesą įtraukti neįgaliuosius. 
Pavyzdžiui, reabilitacijos, gydy
mo įstaigose esančius žmones 
lanko, prižiūri, su jais bendrau
ja neįgalieji. Taip iš dalies spren
džiama dar viena – neįgaliųjų 
įdarbinimo problema. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos delegacija lankėsi didžiausioje Prancūzijos nevyriausybinėje neįgaliųjų asociacijoje.

(nukelta į 5 psl.)

1. Ar pastaraisiais metais 
jaučiate pokyčių neįgaliųjų gy-
venime?

2. Kokių gerų permainų 
tikitės 2019aisiais? O gal kaž-
kas kelia nerimą?

3. Kokie, Jūsų manymu, 
būtų svarbiausi 2019ųjų dar-
bai siekiant, kad neįgaliųjų gy-
venimas pagerėtų?

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis: 

1. Esminiai pokyčiai vyksta 
mūsų mąstyme, suvokime, kad 
neįgalieji yra tokie pat visuome

nės nariai ir turi tokias pat žmo
gaus teises kaip ir visi kiti.

Kitas svarbus pokytis, kad vis 
labiau atsigręžiama į individua
lius neįgaliųjų poreikius – šiuo 
atveju kalbu ir apie aprūpinimą 
techninės pagalbos priemonė
mis, pokyčius nustatant slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) poreikį, 
būsto pritaikymą neįgaliesiems 

ir šeimoms, auginančioms neį
galius vaikus, vertimus į gestų 
kalbą ir pan. Vis labiau pastebi
mas ir neįgaliųjų nevyriausybi
nių organizacijų aktyvumas tei
kiant paslaugas neįgaliesiems ir 
atstovaujant jų teisėms.

Šiuo metu kaip tik vykdo
me institucinės globos pertvar
ką, kuriamos institucinei glo
bai alternatyvios bendruome
ninės paslaugos. Iki šiol daugu
ma žmonių su negalia, nepaisant 
savarankiškumo ir negalios ly
gio, buvo apgyvendinami ato
kiose globos institucijose, ku
riose gyvena daug neįgaliųjų. 
Atsirado žmonių segregavimas, 
diskriminacija, įvairūs stereoti
pai. Dažnai šie žmonės neturi 
galimybės savarankiškai veikti 
asmeniniame ir bendruomenės 

gyvenime, nors galėtų ir norėtų.
Todėl buvo įkurti 25 grupi

nio gyvenimo namai, kurie sa
vo veiklą vykdo bendruomenė
se, kiekviename iš jų gyvena iki 
10 negalią turinčių žmonių. Tai 

reiškia, kad apie 190 asmenų at
sirado galimybė savarankiškiau 
tvarkyti savo asmeninį gyveni
mą, priimti sprendimus, daly
vauti bendruomenės veiklose.

(nukelta į 5 psl.)
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�� „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Šeduvos miesto neį-
galiųjų draugijos narė Irmi-
na Beneševičiūtė pasida-
lijo šilto ir jaukaus renginio 
įspūdžiais. 

Šeduvos miesto neįga
liųjų draugija organizavo 
šventę „Pabūkime kartu“. 
Draugijos nariai ir svečiai 
į šventę rinkosi puikiai nu
siteikę. Nesutrukdė net sli
dus kelias ar sniegas. Ren
ginys buvo skirtas susibur
ti, bent trumpam pamiršti 
buities rūpesčius ir prob
lemas. Jį pradėjo Šeduvos 
miesto neįgaliųjų draugi
jos pirmininkė Romualda 
Pranskietienė. Ji pasveiki
no susirinkusiuosius saky
dama, kad žmogaus veik
los – kaip gyvenimo kny
ga, į kurią dedame skriau
das ir šypsenas, nuveiktus 
darbus. Jeigu einame tuo 
keliu atsakingai, ir darbai 
tampa prasmingi. Svečių 
ir draugijos narių gausa tik 
sušildo širdis. 

Draugijos veiklomis 
pasidžiaugė ir Šeduvos 
miesto seniūnas Justinas 

Sielas sušildęs renginys 

Pranys. Pasak jo, neįga
lieji labai aktyvūs, opti
mistiškai nusiteikę. Šedu
vos miesto bendruomenės 
pirmininkė Livita Tvare
vičienė taip pat nestoko
jo gerų žodžių draugijos 
veikloms, ypač kultūros 
srityje.

Daug dėmesio sulaukė 
draugijos ansamblis „Ver
denė“. Jis tapo Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos ren
giamo festivaliokonkur
so „Vilties paukštė“ lau
reatu. LPS „Bočiai“ Kel
mės rajono bendrijos va

dovas Zigmas Filipavičius 
pasidžiaugė meno vadovės 
profesionalumu. 

Šeduvos miesto bib
liotekininkė ir ilgametė 
draugijos narė Regina Juk
nienė paskaitė eilėraščių. 
Šventės dalyviai žavėjosi 
ir draugijos narės Birutės 
Gudžiūnienės skaitiniais – 
Bruno Ferrero istorijomis. 
Ji akcentavo, kad gerumas 
turi milijonus pavidalų. Iš 
tiesų mums reikia labai 
paprastų dalykų: lietaus 
lašų lange ar grybų žolė
je, mėnesienos užlietų pie

vų, ilgai ieškotos knygos. 
Draugijos pirmininkė 

įteikė padėkas aktyviems 
draugijos nariams, prisidė
jusiems prie įvairių veiklų. 
Svečiams ir renginio daly
viams buvo įteikti rankų 
darbo suvenyrai. Neįgalie
ji taip pat dėkojo pirminin
kei už su didele meile da
romus darbus. 

Šventės dalyviams sa
vo dainų dovanojo „Vil
ties paukštės2018“ laure
atas – ansamblis „Verde
nė“, duetai bei iš Kelmės 
atvykę svečiai.

Šeduviškiai šventėje džiaugėsi vieni kitų darbais ir pasiekimais.

Šeduva:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Bazinė kaina – man labiausiai nesuprantamas žo-
dinis kalambūras. Žinau, kad yra didmeninė, mažme-
ninė prekės kaina, bet niekuomet negirdėjau, kad svies-
tas, buitinė įranga, automobiliai turėtų bazinę kainą. 
Pasirodo, kompensuojamieji vaistai, slaugos priemonės 
turi. Sveikatos apsaugos ministerija bazinę kainą nu-
stato pagal vaisto ar slaugos priemonės mažiausią kai-
ną rinkoje. Būtų puiku, jei galėtume už bazinę kainą tą 
prekę ir nusipirkti. Deja, galite net nevargti – nenusi-
pirksite. Ligonių kasos vaistus, slaugos priemones bei 
paslaugas kompensuoja 100, 90, 80 ar 50 procentų. 
Šį kompensavimo mechanizmą Ligonių kasos aiškina 
taip: pavyzdžiui, einate pirkti slaugos priemonės (toliau 
kalbėsiu tik apie šią kompensuojamųjų priemonių gru-
pę), kuri vaistinėje kainuoja 10 eurų, o bazinė prekės 
kaina yra 8 eurai, tad jums reikia primokėti 2 eurus. 
Ach, kad taip būtų! Deja, ir turint galimybę įsigyti 100 
procentų kompensuojamą priemonę, kartais už ją ten-
ka primokėti net daugiau nei nustatyta bazinė kaina! 
Štai jums ir 100 procentų kompensacija! 

Bazinė kaina perskaičiuojama kartą per ketvirtį. 
Jei pernai iki liepos 1 dienos (nuo tos dienos įsigaliojo 
nauji įstatymai) už tas pačias prekes primokėjome 3–4 
eurus, tai po tos datos priemokos išaugo ir dar didė-
ja. Žinome, kad Lietuvoje yra keturi vaistinių tinklai, 
kuriuose toms pačioms priemonėms taikomos skirtin-
gos priemokos. Artėjant recepto išrašymo dienai verta 
kasdien atidžiai ištyrinėti visas skelbiamas akcijas bei 
nuolaidas. Sugaišite daug laiko, bet verta, nes įsigyti 
prekę be priemokos yra didelė sėkmė. 

Na, bet didžiausią nuostabą man kelia išlikusi se-
na slaugos priemonių išrašymo tvarka esant pacientui 
sanatorijoje. Anksčiau, kuomet ligonius slaugos prie-
monėmis aprūpindavo pačios sanatorijos, tai, kad gy-
dytojas negali tuo metu išrašyti recepto, buvo supran-
tama. Tačiau kai beveik 10 metų sanatorijos netei-
kia jokių slaugos priemonių, o kai kurios net elemen-
tarių vaistų, tokia tvarka atrodo absurdiška. Buvau 
priblokšta, kai praeitų metų vasarą šeimos gydytojas, 
man esant sanatorijoje, dar negalėjo man išrašyti slau-
gos priemonių recepto.

Mane labai nuliūdino ir kelių provincijoje gyvenan-
čių neįgalių moterų skundai: šeimos gydytoja joms išra-
šo tik vienos rūšies nekokybiškas sauskelnes, apie ga-
limybę pasirinkti net girdėti nenori. Sauskelnės būna 
juostinės (flex), kelnaičių tipo (pants) ar su užsegamais 
šonais (slip). Gydytojas turi nurodyti jų tipą bei sugė-
rimo laipsnį (lašų kiekį). Jei jums išrašo sauskelnes su 
užsegamais šonais, tokias ir privalėsite pirkti. Apie tų 
nekokybiškų sauskelnių dydį (kadangi jas užsisagstęs 
būsite panašus į pomidorą) byloja net toks graudus fak-
tas. ,,Sukarpau tas sauskelnes į keturias dalis ir man 
išeina keturi įklotai“, – guodžiasi moteris.  

Dar liūdniau – nors nuo praėjusių metų liepos 1 d. 
skiriamų sauskelnių kiekis padidėjo iki 45 per mėnesį, 
gydytoja jų neskiria, savo elgesį motyvuodama vienu 
žodžiu: ,,Nepriklauso“. Kaip gali nepriklausyti, jei ki-
tiems su tokiu pat ligos kodu priklauso? Sunkumų su-
daro ir tai, kad receptas galioja tik 10 dienų. Dažnai, 
sulaukus nuolaidos reikiamai prekei, tenka vėl kreiptis 
į šeimos gydytoją, kad receptą perrašytų. 

Padidinus kompensuojamųjų kateterių kiekį (anks-
čiau buvo skiriama 5 per mėnesį, dabar – 5 per dieną), 
vaistinės niekaip nesusidoroja su užsakymais. Katete-
rių tenka laukti 2–3 savaites. Tiesa, reikia geru žodžiu 
paminėti ir atskirai padėkoti tiems neįgaliesiems, kurie 
susidariusį slaugos priemonių perteklių neatlyginamai 
perduoda stokojantiems. Na, o užbaigiant apie mūsų 
problemas, norisi pajuokauti: Kalėdų Senelio reikėjo 
prašyti, kad padvigubintų kompensuojamųjų vaistų 
bei slaugos priemonių bazinę kainą... 

Bazinė kaina. Kas tai?

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� Laiške „Bičiulystei“ 
Laima Gorpinič papasa-
kojo apie tradicine tampan-
čią zarasiškius suburiančią 
vakaronę.

Zarasų rajono neįga
liųjų draugijoje vykusi va
karonė „Pasveikink drau
gą“ dar kartą suartino ne
įgaliųjų bendruomenę 
Dusetose. Ši vakaronė jau 
tapo tradicija, tęsiasi ke
letą metų. Draugijos na
riai nori pabūti kartu, pa
sakyti draugams daug ge
rų žodžių, pasikeisti do
vanėlėmis. 

Vakaronėje dalyvavęs 
Dusetų seniūnas Saulius 
Keblys pasidžiaugė šil
tu bendradarbiavimu su 
Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininke Vil
helmina Dubnikova, ben
drais planais ir projektais. 

Vakaronė „Pasveikink draugą“ – 
tai bendrystės šventė

2019 m. Dusetos minės 
500 metų jubiliejų. Du
setos – 2019 metų mažoji 
Lietuvos kultūros sostinė 
Utenos apskrityje. Seniū
nas kvietė neįgaliųjų drau
giją nelikti nuošalyje, ak
tyviai dalyvauti įvairiuose 
renginiuose. Jis pasidžiau
gė, kad Zarasų rajono ne
įgaliųjų draugija priimta į 
Lietuvos kaimo, sporto ir 
kultūros asociaciją „Ne
munas“. Neįgaliųjų laukia 
daug renginių.

Į renginį atvyko ir Za
rasų rajono tarybos narys 
Rimvydas Podolskis, Du
setų bendruomenės pir
mininkė Aldona Žiliukie
nė. Svečiai neįgaliesiems 
linkėjo sveikatos, akty
vaus dalyvavimo Dusetų 

bendruomenės veikloje.
Zarasų rajono neįga

liųjų draugijos pirmininkė 
V. Dubnikova visiems per
davė nuoširdžius Seimo 
nario Algimanto Dumbra
vos sveikinimus. Pirmi
ninkė pasidžiaugė, kad vis 
daugėja draugijos narių.

Vakaronėje skambė

jo dainos, gražūs linkė
jimai. Prie kavos puode
lio pasidalyta rūpesčiais ir 
džiaugsmais, aptarti ir šių 
metų planai, nauji projek
tai, veikla.

Vakaronė „Pasveikink 
draugą“ vyko ir Neįgaliųjų 
draugijos bendruomenėje 
Zarasuose.

Zarasų neįgalieji susibūrė į jaukią popietę.

Zarasai:

�� Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos saviraiškos 
būrelio dalyvė Irena But-
kienė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais dalijasi įspūdžiais 
apsilankius muziejuje. 

Nurimus naujameti
nių švenčių šurmuliui, 

Kelionė po muziejaus menes ir praeitį 

Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos saviraiškos bū
relio vadovė Danutė Nor
gailienė sukvietė visus jo 
dalyvius susitikti Taura
gės miesto pilies aikštėje 
prie eglės. Pasidaliję šven
tiniais įspūdžiais ir įsiam

žinę nuotraukoje, pasuko
me į Tauragės krašto mu
ziejų „Santaka“. Mus pasi
tiko muziejaus direktorius 
Romualdas Vaitkus ir ren
ginių organizatorė eduka
torė Renata Jančiauskienė. 
Jie pakvietė apžiūrėti pilies 

rūsyje įruoštas menes. Pa
buvojome paslapčių kam
baryje, užsidėję virtualios 
realybės akinius, galėjome 
patirti įspūdingą kelionę po 
žymiausias Tauragės vie
tas, peržiūrėti daugybę mi
niatiūrinių praeities vaiz
delių daugiau kaip tūks
tančio negatyvų fototekoje. 

Nuoširdžiai dėkojame 
muziejaus direktoriui už 
įdomią ekskursiją ir ver
tingą istorinę informaci
ją. Po šio malonaus susiti
kimo pilyje nutarėme dar 
pabendrauti prie arbatos 
puodelio ir aptarti šių me
tų būrelio planuojamų už
siėmimų veiklą.

Tauragės krašto muziejus „Santaka“ svetingai priėmė neįgaliuosius. 

Tauragė: 

Algirdo Bruklio nuotr.
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Neįgaliesiems aktualūs pokyčiai 2019-aisiais

Nuo šių metų sausio 2 d. 
pasikeitė specialiųjų po

reikių nustatymo tvarka. Neį
galumo ir darbingumo nusta
tymo tarnyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri
jos (NDNT) nuo šiol nustatys:

pirmojo lygio slaugos 
poreikį (nustatomas asme
niui, kuriam dėl pastovaus, 
negrįžtamo organizmo funk
cijų sutrikimo išsivysto ne
galia, visiškai apribojanti jo 
savarankiškumą, galimybes 
orientuotis, judėti, ir kuriam 
reikalinga nuolatinė 8 valan
dų per parą ar ilgesnės truk
mės slauga),

antrojo lygio slaugos po-
reikį (nustatomas asmeniui, 
kuriam dėl pastovaus, negrįž
tamo organizmo funkcijų su
trikimo išsivysto negalia, žy
miai apribojanti jo savaran
kiškumą, galimybes orien
tuotis, judėti, ir kuriam rei
kalinga nuolatinė 6–7 valan
dų per parą slauga),

pirmojo lygio nuolati-
nės priežiūros (pagalbos) 
poreikį (nustatomas asme
niui, kuriam dėl pastovaus, 
negrįžtamo organizmo funk
cijų sutrikimo išsivysto nega
lia, iš dalies apribojanti jo sa
varankiškumą ir dalyvavimą 
visuomenės gyvenime, ir ku
riam reikalinga nuolatinė 4–5 
valandų per parą kitų asmenų 
teikiama pagalba),

antrojo lygio nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) porei-
kį (nustatomas asmeniui, ku
riam dėl pastovaus, negrįžtamo 
organizmo funkcijų sutrikimo 
išsivysto negalia, nežymiai ap
ribojanti jo savarankiškumą ir 
dalyvavimą visuomenės gyve
nime, ir kuriam reikalinga nuo
latinė ne ilgesnė negu 3 valan
dų per parą atliekama priežiūra 
(pagalba),

lengvojo automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensavimo 
poreikį. 

Tokia tvarka patvirtinta 
2018 m. gruodžio 27 d. Lietu
vos Respublikos socialinės ap
saugos ir darbo ministro ir Lie
tuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro įsakymu Nr. 
A1765/V1530 „Dėl Specialio
jo nuolatinės slaugos, specialio
jo nuolatinės priežiūros (pagal
bos), specialiojo lengvojo auto
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci
jos poreikių nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

Specialieji poreikiai nustato
mi asmeniui dalyvaujant NDNT 
teritoriniame skyriuje. Tuo atve
ju, kai prognozuojamas asmens 
bazinis funkcionavimo lygmuo 
ne didesnis kaip 20 balų ir dėl 
funkcinių organizmo sutrikimų 
asmuo į NDNT atvykti negali, 
jį NDNT darbuotojai apžiūrės 

namuose, ligoninėje ar socia
linės globos įstaigoje, kurio
je asmuo gyvena. Specialie
ji poreikiai asmeniui nedaly
vaujant gali būti nustatyti ta
da, kai jie bus vertinami pa
kartotinai ir iš pateiktų doku
mentų nekyla abejonių, kad 
prognozuojamas asmens ba
zinis funkcio navimo lygmuo 
yra 10 balų, jo savarankišku
mas nepakitęs ir dėl organiz
mo funkcijų sutrikimo jis ne
gali atvykti į NDNT.

Minėtoje tvarkoje įteisin
ta nuostata, kad tokiu atve
ju, kai asmuo kviečiamas be 
pateisinamų priežasčių ne
atvyks į NDNT ar atsisakys 
dalyvauti specialiųjų porei
kių vertinimo procedūroje 
arba kai NDNT kreipsis į as
mens sveikatos priežiūros įs
taigą, kurios gydytojas paren
gė siuntimą, ar į kitas įstaigas 
ar institucijas, dėl papildomų 
medicininių dokumentų (in
formacijos) pateikimo ir ši įs
taiga informuos, kad asmuo 
be pateisinamos priežasties 
atsisako papildomo ištyrimo, 
NDNT tokio asmens specia
liųjų poreikių nevertins.

Pažymime, kad anksčiau 
nustatyti specialieji poreikiai 
galios iki nustatyto termino – 
iš naujo jų nusistatyti nereikia. 

NDNT ir „Bičiulystės“ inf.

Naujieji pažymėjimai bus 
patogesni keliaujantiems į už
sienį – jų įrašai bus ne tik lie

Seimas priėmė Lygių gali
mybių įstatymo pataisas, 

kuriomis prie Lygių galimy
bių kontrolieriaus tarnybos 
įsteigta nepriklausoma Žmo
nių su negalia teisių stebėse
nos komisija. Nuo šių metų 
vasaros ji įgyvendins Jung
tinių Tautų (JT) Neįgaliųjų 
teisių konvencijos stebėseną. 

Lygių galimybių kontro
lierė Agneta Skardžiuvienė 
džiaugiasi sustiprėjusia žmo
nių su negalia teisių apsauga. 
Ji taip pat atkreipia dėmesį, 
kad šiomis pataisomis Lietu
va įgyvendino JT Neįgaliųjų 
teisių komiteto rekomenda
ciją sukurti nepriklausomą 

Konvencijos laikymosi priežiū
ros mechanizmą. 

„Iki šiol negalėjome Kon
vencijos pažeidimų analizuo
ti visa apimtimi. Dabar Žmo
nių su negalia teisių stebėsenos 
komisija bus tiesiogiai įgalinta 
vertinti veiksmus arba neveiki
mą, ar jie atitinka šį JT doku
mentą, teiks nuomonę bei pas
tabas dėl galiojančių teisės ak
tų ar jų projektų“, – sakė kon
trolierė.

Ši komisija ne tik tikrins, 
kaip Lietuvoje įgyvendinamos 
Konvencijos nuostatos, bet ir 
teiks rekomendacijas Seimui, 
Vyriausybei, valstybės ir savi
valdybių institucijoms ir įstai

goms, lygių galimybių kon
trolieriui bei kitiems fizi
niams ar juridiniams asme
nims. Ji taip pat rengs JT Neį
galiųjų teisių konvencijos ste
bėsenos ataskaitas, lygių gali
mybių kontrolieriui siūlys at
likti tyrimus bei sudaryti dar
bo grupes.

Komisijos, sudarytos iš 
penkių ekspertų, sudėtį tvir
tins lygių galimybių kontro
lierius. 4 kandidatus ketverių 
metų kadencijai bendru suta
rimu siūlys žmonių su nega
lia organizacijos, vienas na
rys atstovaus Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybai.

Nauja Lygių galimybių 
įstatymo redakcija įsigalios 
2019 m. liepos 1 d.
Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnybos ir „Bičiulystės“ inf.

Naujieji neįgaliojo pažymėjimai bus patogesni

Nuo sausio 1 d. Ne
įgalumo ir dar

bingumo nustatymo 
tarnyba (NDNT) ne
galią turintiems asme
nims išduoda naujo pa
vyzdžio neįgaliojo pa
žymėjimus.

***

tuviški, bet ir angliški.
Nuo sausio 1 d. dėl specia

liųjų poreikių lygio nustatymo ir 

neįgaliojo pažymėjimo išdavi
mo pensinio amžiaus asme
nims į savivaldybes kreiptis 
nebereikia – NDNT, nusta
čiusi specialiuosius poreikius, 
kartu nustato jų lygį ir išduo
da neįgaliojo pažymėjimą. 

Iki 2019 m. sausio 1 d. vi
si išduoti neįgaliojo pažymė
jimai galios iki ant jo nurody
to termino, taigi jų pasikeisti 
nebūtina.

NDNT ir „Bičiulystės“ inf.

Seimas sustiprino žmonių 
su negalia teisių apsaugą

Keičiasi specialiųjų poreikių 
nustatymo tvarka

Seimas priėmė Piniginės 
socialinės paramos nepa

siturintiems gyventojams įsta
tymo pataisas (projektas Nr. 
XIIIP3009(2), kuriomis nu
spręsta leisti savivaldybėms 
dalį nepanaudotų savivaldy
bių biudžetų lėšų piniginei so
cialinei paramai mokėti skirti 
švietimo pagalbai.

Pagal priimtus pakeitimus 
nepanaudotos savivaldybių 
biudžetų lėšos piniginei socia
linei paramai mokėti, be kitų 
sričių, taip pat galės būti ski
riamos socialinių pedagogų, 
psichologų, specialiąją peda
goginę ir specialiąją pagalbą 
teikiančių specialistų darbo 
užmokesčiui mokėti.

Ši nuostata dėl lėšų skyri
mo švietimo pagalbai galios 
vienerius metus – iki 2019 m. 
gruodžio 31 d.

Kaip pažymi pasiūlymo 
iniciatoriai, didėjant mokinių, 
turinčių specialiųjų ugdymo
si poreikių skaičiui, švietimo 

pagalba tampa vis aktualesnė. 
„Švietimo pagalbos specialis
tai mokyklose turi būti nuo
lat pasiekiami mokiniams, tu
ri nesustoti ir prevencinis dar
bas. Nors švietimo pagalba yra 
savarankiškoji savivaldybių 
funkcija, tačiau savivaldybės 
kol kas nepajėgios skirti rei
kiamo finansavimo jai vyk
dyti. Švietimo pagalbos spe
cialistams skiriamo finansa
vimo neužtenka daugiau nei 
dešimtmetį, trūksta lėšų psi
chologų, socialinių pedagogų, 
specialiųjų pedagogų ir kitų 
specialistų veiklai. Didžioji lė
šų dalis švietimo pagalbai yra 
skiriama iš valstybės biudžeto 
dotacijos ugdymo reikmėms 
finansuoti, tačiau to nepakan
ka realiems poreikiams paten
kinti“, – teigiama dokumento 
aiškinamajame rašte.

Už teisės akto pakeitimus 
balsavo 83 Seimo nariai, susi
laikė 12 parlamentarų.

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 

Savivaldybės galės nepanaudotas 
lėšas skirti švietimo pagalbai

Nuo šių metų senatvės 
ir visos kitos „Sod ros“ 

mokamos pensijos yra indek
suojamos ir didės 7,63 proc. 
Tai taikoma senatvės, netekto 
darbingumo/invalidumo, naš
laičių, bazinio dydžio našlių 
pensijoms, kompensacijoms už 
ypatingas darbo sąlygas, ištar
nauto laiko ir maitintojo nete
kimo pensijoms.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. 
taip pat bus mokamos prie
mokos iš valstybės biudže
to mažų senatvės pensijų ga
vėjams. Mažesnes nei 238,45 
eurų išmokas gaunantys se
natvės pensininkai, kurie yra 
įgiję minimalų ar ilgesnį stažą, 
vidutiniškai gaus po 20 eurų 
priemoką, tačiau kiekvienam 
asmeniui senatvės pensija di
dės individualiai. Tai palies 
apie 90 tūkst. senatvės pensi
ninkų ir neįgaliųjų. Iš valsty
bės biudžeto šiam tikslui skir
ta 20 mln. eurų.

Šalpos  pensija  pagyvenu
siems asmenims po pertvarkos 
augs nuo 117 iki 132 eurų. Tai 
palies apie 5 tūkst. šalpos pen
sijos gavėjų. Iš biudžeto šalpos 
pensijų didinimui ketinama 

skirti 0,9 mln. eurų.
Nuo 130 eurų iki 132 eu

rų didinamas šalpos pensijų 
bazės dydis ir nuo 112 eurų 
iki 114 eurų didinamas tiksli
nių kompensacijų bazės dydis. 
Kiti socialinės paramos išmo
kų atskaitos dydžiai patvirtin
ti jų nekeičiant: bazinės socia
linės išmokos dydis išlieka 38 
eurai, valstybės remiamų pa
jamų dydis – 122 eurai, vals
tybinių pensijų bazės dydis – 
58 eurai.

Šalpos pensijų bazė yra 
šalpos išmokų dydžio matas, 
kuris leidžia apskaičiuoti šal
pos neįgalumo pensijas, šal
pos senat vės pensijas, šalpos 
našlaičių pensijas, šalpos kom
pensacijas ir socialines pensi
jas. Šalpos išmokas Lietuvo
je gauna daugiau nei 63 tūkst. 
asmenų.

Tikslinių kompensacijų 
bazė yra slaugos ar priežiū
ros (pagalbos) išlaidų tikslinių 
kompensacijų dydžio matas. 
Tikslines kompensacijas gauna 
neįgalieji (apie 98 tūkst. asme
nų), kuriems nustatyti specia
lieji poreikiai.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Didėja pensijos ir kitos išmokos
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Daktaras Aiskauda

Galvos svaigimas, t. y. kū
no pusiausvyros sutriki

mo pojūtis, žinomas kiekvie
nam. Jis gali būti lengvas ir stip
rus, pagal trukmę – trumpas 
(minutės, valandos), vidutinis 
(dienos, savaitės) ir ilgas (mė
nesiai, metai). 

Skiriamos  
trys svaigimo rūšys: 

a) atrodo, kad sukasi aplin
kos objektai; 

b) einant atrodo, kad ban
guoja žemė; 

c) susidaro įspūdis, kad kū
nas juda įvairiomis kryptimis.

Pastabos:
1) svaigimą gali sukelti ko

kia nors liga arba (sveikam žmo
gui) pusiausvyros aparato dirgi
nimas (pvz., dalyvaujant atrak
cionų įrenginiuose, keliaujant 
laivu, lėktuvu, labai greitai su
kantis šokant arba supantis sū
puoklėse);

2) tas pat atsitinka ir ilgai 
dirginant regos jutiklius (pvz., 
intensyviai žiūrint pro greitai 
važiuojančio automobilio langą 
į telefono stulpus ir pan.). 

Priežastys:
 migrena, epilepsija, gal

vos trauma, galvos smegenų 
aug lys, galvos smegenų užde
gimas, insultas;
 neurozės, baimė, emoci

nis išsekimas, stresas, depresija, 
šizofrenija, maniakinė depresinė 
psichozė (cirkuliarinė psichozė);
 aukštas arba žemas arte

rinis kraujospūdis;
 stuburo trauma; 
 stuburo kaklinės dalies 

artritas, stuburo kaklinės dalies 
osteochondrozė;

 įsisenėjusi aterosklerozė; 
 išsėtinė sklerozė;
 pervargimas;
 badavimas, kai kurios ne

visavertės dietos;
 nepalankūs aplinkos fak

toriai (padidėjusi arba sumažė
jusi temperatūra, didelė drėg
mė, saulės ar šilumos smūgis, 
persišaldymas ir kt.);
 otitas (ausies uždegimas), 

pusiausvyros aparato (ar jo ner
vo) pažeidimas, Menjero liga 
(jai būdingas vidinės ausies pa
žeidimas);
 alkoholio, kai kurių vais

tų (ypač antibiotikų ir arterinį 
kraujospūdį žeminančių pre
paratų), narkotinių medžiagų 
vartojimas;
 virusinės infekcijos (pvz., 

gripas);
 cukrinis diabetas;
 tuberkuliozė;
 rožė;
 šiltinė;
  sunkus apsinuodijimas 

maisto produktais;
 mažakraujystė;
 nėštumas; 
 klimaksas;
 sėdimas darbas;
 agorafobija (liguista įkyri 

atviros erdvės baimė; ypač bi
jomasi žmonių gausos); 
 kitos priežastys.

Svaigimą lydintys  
pojūčiai:

 pusiausvyros netekimas 
(sutrikus pusiausvyrai ligonis 
yra nedarbingas);
 bendras silpnumas;
 pakilusi temperatūra;
 gausus prakaitavimas;
 patamsėjimas akyse;
 spengimas (gaudimas, triuk

šmas) ausyse (vienoje ar abejose), 
klausos susilpnėjimas;
 galvos sunkumo pojūtis;
 pykinimas, vėmimas;
 tirpstančios bei šąlančios 

galūnės;
 pulso sulėtėjimas;
 arterinio kraujospūdžio 

pokyčiai.

Komentarai
1. Sergant stuburo kaklinės 

dalies osteochondroze, gali pa
sireikšti ne tik svaigimo pojū
tis, bet taip pat kaklo nepaslan
kumas, skaus mas.

2. Insulto atveju sutrinka 
raumenų jautrumas ir koordi
nacija erdvėje, taip pat nuken
čia kalba.

3. Galvos smegenyse esant 
augliui, galimas stiprus svaigi
mas, kai ligonis būna atitinka
mose kūno padėtyse, taip pat – 
galvos skausmas su vienpusiu 
kurtumu.

4. Mėnesinių, klimakso ir 
nėštumo I trimestro metu gali
mas stiprus svaigimas, lydimas 
pykinimo, depresijos ir dažnai 
besikeičiančios nuotaikos (kar
tais iki sąmonės netekimo).

Įsidėmėtina! Jeigu svaigimas 
reguliariai kartojasi, ypač kai 
jis būna stiprus, būtina kreiptis 
į gydytoją.

Kad netrūktų fosforo 
Jeigu svaigimo priepuoliai 

yra sunkesni ir dažnai kartojasi, 
kartu su gydymo priemonėmis 
patartina daugiau vartoti pro
duktų, turinčių fosforo.

Fosforo turintys maisto pro
duktai: fermentiniai sūriai, varš
kė, duona, kiaušinio trynys, 
agurkai, krienai, žalieji žirneliai, 
salierai, džiovinti grybai, pupos, 
pupelės, lašišos, sardinės, kreve
tės, soja, graikiniai riešutai, ridi
kėliai, džiovinti grybai, jautiena, 
menkės kepenys. 

Neužmirškime kalcio
Beje, fosforas geriau įsisa

vinamas su kalciu, kurio turi: 
obuoliai, abrikosai, burokėliai, 
kopūstai, morkos, sūris, vyš
nios, agurkai, kiaušiniai, kiau
liena, vynuogės, žalios daržo
vės, medus, lapinės salotos, pie
nas, pupelės, migdolai, svogū
nai, apelsinai, persikai, anana
sai, ridikėliai, braškės, agrastai, 
serbentai, rupi ruginė duona, 
įvairios kruopos ir kt. 

Pastabos
1. Trūkstant fosforo iš orga

nizmo pašalinama daug kalcio 
(tai gali pakenkti kaulams), bet 
jei fosforo per daug, sunkiau įsi
savinamas kalcis. Svarbu įsidė
mėti, kad kalcio ir fosforo san
tykis turi būti 1:1,5. 

2. Sergant inkstų nepakan
kamumu fosforo vartojimas tu
ri būti mažinamas. 

3. Esant Menjero ligai reiktų 
mažiau vartoti cukraus ir krak
molo turinčių produktų (bul
vių, kviečių, kukurūzų), nes tai 
gali sukelti ausų ūžimą, klausos 
susilpnėjimą ir galvos svaigimo 
priepuolius. 

Minimali svaigimo 
profilaktika

Suprantama, kiekvienu at
veju konkrečiam ligoniui gali 
patarti tik gydytojas. Tačiau bus 
naudingi ir šie liaudies medici
nos patarimai:

– nerūkyti (taip pat kuo 
trumpiau būti prirūkytose bei 
prastai išvėdintose patalpose),

– nevartoti alkoholinių gė
rimų,

– iki minimumo sumažin
ti kofeino turinčių produktų 
vartojimą,

– kasdien mankštintis (tai 
ypač aktualu dirbantiems sėdi
mą darbą),

– nedaryti staigių judesių 
galva,

– neužmiršti visus metus 
valgyti daržoves ir vaisius,

– pagal galimybes vengti 
stresinių situacijų.

Pirmoji pagalba esant 
stipriam svaigimui

Ypač svarbu: atsipalaiduo
ti, nusiraminti, nepanikuoti 
(dėl užsitęsusios panikos gali
ma nualpti, prarasti sąmonę), 
kuo greičiau atsisėsti ir ilgai bei 
įdėmiai žiūrėti į kokį nors neju
dantį daiktą. 

Pastaba: jei stipriai svaisgsta 
galva, nerekomenduojama užsi
merkti ar užsidengti akių. 

Kai svaigimas nepraeina
Kai svaigimas nepraeina, pra

deda tirpti galūnės, atsiranda 
kalbos sutrikimų, skauda krū
tinę arba pilvą, būtina kvies
ti greitąją medicinos pagalbą, 
o kol ji atvyks, rasti vietą, kur 
būtų galima prigulti (esant šio
je padėtyje reiktų nesivartyti ir 
nedaryti judesių galva). 

Veiksmai, kai stipriai 
svaigsta galva

Kai stipraus svaigimo var
ginamas žmogus yra namuo
se, būtina atlaisvinti jo drabu
žius, paguldyti į lovą (svarbu, 
kad galva, kaklas ir pečiai gulė
tų ant pagalvės), į patalpą įleisti 
šviežio oro. Tokiais atvejais taip 
pat reiktų prie galvos pridėti šal
tą kompresą (mažina svaigimą ir 
jį lydintį stresą). Šiam reikalui 
tiks, pavyzdžiui, vėsiame van
denyje sumirkytas ir nugręžtas 
rankšluostis. Beje, efektas susti
prės, jei vanduo bus parūgštin
tas šaukšteliu acto.

Pastaba: čia aprašyti pirmo
sios pagalbos veiksmai nėra gy
dymas; visa tai daroma tol, kol 
atvyks greitoji  medicinos pa
galba.

Romualdas OGINSKAS

Galvos svaigimas: daugybė priežasčių,  
 profilaktika ir pirmoji pagalba

„Nuo šiandien naujasis vais
tų kainynas pasipildo 138 preki
nių vaistų pavadinimais, taigi 
jame iš viso yra įrašyti net 1 835 
vaistai. Tai reiškia, kad Lietuvos 
pacientams kaskart gerėja vaistų 
prieinamumas ir jie turi vis di
desnį medikamentų pasirinkimą 
vaistinėje. Šįkart kainynas pa
sipildė kardiologiniais, onkolo
giniais, skausmą malšinančiais, 
priešuždegiminiais, antivirusi
niais ir kt. vaistais", – sako VLK 
Vaistų kompensavimo skyriaus 
vedėjas Evaldas Stropus.

VLK specialistai atkreipia 
dėmesį, kad visi į naująjį kai

nyną įrašyti kompensuojamie
ji širdies ir kraujagyslių sistemą 
veikiantys vaistiniai preparatai 
pacientams gerokai atpigs. Taip 
atsitiko todėl, kad nuo šių metų 
pradžios padidintas tokių vais
tų kompensavimo lygmuo iki 
100 proc. bazinės kainos. Tai 
vaistai skirti hipertenzinėms 
ligoms, miokardo bei smege
nų infarktui, krūtinės anginai, 
širdies veiklos nepakankamu
mui, širdies ritmo sutrikimams 
ir kitoms ligoms gydyti. Skai
čiuojama, kad įvestos naujovės 
dėka daugiau nei 700 tūkstan
čių Lietuvos pacientų per me
tus sutaupys apie 4,5 mln. eurų.

Pasak E. Stropaus, sie
kiant užtikrinti nenutrūksta
mą pacien tų gydymą, šįkart da
lis vaistų – 257 – nors jie ir ne
atitinka pacien to priemokai tai
komų reikalavimų, buvo palikti 
kainyne. Šie vaistiniai prepara
tai laikomi būtinaisiais ir jų ne
galima pakeisti kitais. Daugiau
sia tai vieno gamintojo vaistai, 

bio loginiai ir panašaus terapinio 
poveikio vaistai. Tarp jų – ir 7 
sudėtiniai vaistiniai preparatai, 
kurių negalima pakeisti atski
rais medikamentais.

VLK skaičiavimais, pacien
tų priemokos už kompensuo
jamuosius vaistus ir toliau aki
vaizdžiai mažėja. „Jei dar prieš 
pusantrų metų vidutinė pacien
to priemoka, tenkanti vienam 
kompensuojamųjų vaistų recep
tui, siekė 5,7 euro, o lygiai prieš 
metus nukrito iki 4,6 euro, tai 
šiuo metu ji jau yra sumažėjusi 
perpus – iki 2,8 euro. Taigi su

taupymo rezultatus gali pajus
ti bene kiekvienas pacientas“, – 
teigia E. Stropus.

VLK primena, kad priemo
ka už daugumos kompensuoja
mųjų vaistų vieną pakuotę ne
gali viršyti  4,11 eurų, kai vais
tas kompensuojamas 100 pro
centų bazinės kainos. Didesnė 
priemoka galima tik tokiu atve
ju, jei vaistą gamina vienintelis 
gamintojas ir jo preparatas yra 
nepakeičiamas arba, jei gamin
tojas nesutiko mažinti Lietuvai 
taikomos vaisto kainos.

Ligonių kasų specialistai at

kreipia dėmesį, kad išrašydamas 
receptą gydytojas gali nurody
ti tik vaisto veikliąją medžiagą, 
bet ne konkretų vaisto prekinį 
pavadinimą. Na, o vaistinin
kas kiekvienam pacientui pri
valo monitoriuje parodyti visus 
turimus tos pačios veikliosios 
medžiagos skirtingų gaminto
jų kompensuojamuosius vais
tus, kiekvieno jų kainas ir prie
mokas. Taip pat jis turi pirmiau
sia pasiūlyti įsigyti tą kompen
suojamąjį vaistą, kuriam taiko
ma mažiausia priemoka. O jei 
reikiamo vaisto su mažiausia 
priemoka vaistinė tądien netu
ri, vaistininkas jį privalo užsa
kyti ir pristatyti į vaistinę mies
te per 2, o kaime per 4 dienas.

Lietuvoje Kompensuojamų
jų vaistų kainynas sudarinėja
mas keturis kartus per metus. 
Tokiu būdu siekiama mažinti 
kompensuojamųjų vaistų kai
nas ir pacientų mokamas prie
mokas už juos.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Didėja kompensuojamųjų vaistų pasirinkimasSausio 7-ąją įsigalioja nau-
jas Kompensuojamųjų vais-
tų kainynas. Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (VLK) 
specialistų teigimu, vaistinių 
preparatų prieinamumas pa-
cientams ir toliau gerėja, o 
priemokos vaistams vos per 
pusantrų metų sumažėjo net 
perpus.
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Didelis valstybės pasitikėji
mas turi ir dar vieną teigiamą 
aspektą – padeda surinkti dau
giau lėšų. Prancūzijoje įprasta, 
kad nevyriausybininkų lanko
mi, prižiūrimi žmonės už su
teiktas paslaugas šioms organi
zacijoms palieka savo turtą. Tai 
vienas esminių APF lėšų šalti
nių. Dar šių organizacijų biu
džetą papildo ir tam tikra iš lo
šimų, loterijų gaunamų paja
mų dalis. 

Mes daug dėmesio skiriame 
įvairioms neįgaliųjų savaran
kiškumo stiprinimo, meninių 
gebėjimų ugdymo veikloms, o 
prancūzai visus su kultūra, lais
valaikio organizavimu susijusius 
dalykus laiko kiekvieno asmeni
niu reikalu ir neskiria tam jokio 
dėmesio. Ten nėra meno mėgėjų 
kolektyvų, užimtumo būrelių ar 
pan. Jie savo dėmesį nukreipia į 
realias paslaugas – jeigu rūpina
si neįgaliųjų užimtumu, tai įren
gia dirbtuves, nuperka reikiamą 
įrangą, gauna valstybės dota
cijas. Tokiose dirbtuvėse įdar
binti žmonės gamina paklausią, 
reikalingą produkciją, kurią ne
sunkiai parduoda. Manau, kad 
toks užimtumo modelis galėtų 
būti ir mūsų siekiamybė. 

Sektinu pavyzdžiu galėtų 
tapti ir asmeninio asistento pas
laugų reglamentavimas.

Kokiomis lengvatomis 
naudojasi Prancūzijos neį-
galieji?

APF asociacijos vadovus nu
stebino mūsų klausimai apie ne
įgaliesiems taikomas lengvatas. 
Prancūzijoje neįgaliesiems nėra 
nuolaidų, kompensacijų ar leng
vatų. Bilietą kelionei metro jie 
perka tokia pačia kaina kaip ir 
visi, jiems netaikomos nuolaidos 
nei mokantis vairuoti, nei įsigy
jant neįgaliųjų reikmėms pritai
kytą automobilį. Tik kai kuriose 
stovėjimo aikštelėse savo auto
mobilius gali laikyti nemokamai. 

Prancūzai nuėję dar toliau. 
Pas juos visai kitoks darbo už
mokesčio ir neįgalumo išmokos 
santykis. Kuo neįgalusis daugiau 
uždirba, tuo negaliai kompen
suoti skirta išmoka yra mažes
nė. Apie tai ir mes nemažai kal
bame, tačiau ryžtingų veiksmų 

kol kas nesiimame. Viena ver
tus – norime lygių teisių, kita 
vertus – dar nesame pasiren
gę atsisakyti lengvatų, kurias 
kartais galėtume pavadinti net
gi savotiškomis privilegijomis. 
Mes daug ką sprendžiame per 
lengvatas, priemokas, dotacijas, 
kompensacijas, jie pasirinko ki
tą kelią – konkrečias paslaugas. 

Kaip įvardytumėte svar-
biausias šio vizito pamokas? 

Prancūzų patirtis – įrody
mas, kad jeigu norime stiprinti 
neįgaliųjų nevyriausybines orga
nizacijas, turime labiau jomis pa
sitikėti, deleguoti joms daugiau 
atsakomybių. Mes esame tam 
pasirengę. Jeigu savivaldybės at
sisakytų savo socialinių paslau
gų, dienos užimtumo centrų, o 
visas šias paslaugas perduotų ne
vyriausybinėms organizacijoms, 
nereikėtų kalbėti apie paslaugų 

dubliavimą, nepateisintus žmo
nių lūkesčius, palyginti nedidelį 
neįgaliųjų užimtumą. 

Beje, APF vadovų teigimu, 
ir Prancūzijoje atviroje darbo 
rinkoje neįgaliesiems sunku įsi
darbinti. Tačiau valstybės pasi
tikėjimą ir autoritetą turinčios 
nevyriausybinės neįgaliųjų or
ganizacijos pačios įdarbina ne
mažai negalią turinčių žmonių 
ir taip sprendžia jų užimtumo 
problemas. 

Kalbantis išryškėjo, kad dau
gelis problemų ir iššūkių tiek 
Prancūzijoje, tiek Lietuvoje – 
tokie patys. Pavyzdžiui, do
mėjomės, kaip įgyvendinamos 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų tei
sių konvencijos nuostatos dėl 
įtraukiojo ugdymo. APF prezi
dentas neslėpė: tai viena iš sun
kiai sprendžiamų problemų. 
Lengvesnę negalią turintiems 
mokiniams stengiamasi suda
ryti sąlygas mokytis bendrojo 
ugdymo įstaigose, tačiau sunkią 
negalią turintys vaikai dažniau
siai mokosi specializuotose mo
kyklose arba namuose. Ir ne tik 
todėl, kad trūksta su jais galin
čių dirbti specialistų, bet ir dėl 
to, kad mokyklos nepritaikytos.

Aplinkos pritaikymas pran
cūzams gal net dar didesnė 
prob lema nei mums. Tiesa, mes 
lankėmės tik Paryžiuje, kuriame 
kultūros paveldas – kiekviena

me žingsnyje. Siauros gatvės, 
nepritaikyti ne tik kultūros, 
bet ir kiti viešieji statiniai. APF 
vadovai netgi karčiai pajuoka
vo – kam neįgaliesiems nuolai
da į spektaklį ar koncertą, jeigu 
jie ten vis tiek negalės patekti... 
Naujiems pastatams jau galio
ja prieinamumo visiems reika
lavimai, o istoriniais objektais 
neįgalieji, ko gero, ir toliau tu
rės grožėtis tik iš išorės. 

Ar šis vizitas taps tolesnio 
bendradarbiavimo pradžia? 

Taip, kalbėjome apie atei
tį, bendradarbiavimo galimy
bes, bendrus ES projektus, mai
nų programas. APF atstovai sakė 
norintys apsilankyti Lietuvoje, 
susipažinti su mūsų veikos speci
fika. Žinoma, mielai juos priim
sime, parodysime. Tikimės, kad 
ateityje į tokį vizitą galės išvyk
ti daugiau mūsų narių, pamaty
ti, sužinoti, perimti gerąją patirtį.

Kiekviena nauja patirtis – 
tai impulsas keistis, tobulėti, 
atsiverti naujovėms. Neabejo
ju, kad šis vizitas taip pat turės 
išliekamąją vertę. Svarbiausias 
dalykas – jis įkvėpė pasitikėji
mo, patvirtino, kad mąstome ir 
einame teisinga kryptimi. Be
lieka nesustoti ir ryžtingai siek
ti užsibrėžtų tikslų.

Aldona MILIEŠKIENĖ
LND archyvo nuotr.

R18 13

(atkelta iš 1 psl.)

Tarptautinis bendradarbiavimas – naujas LND veiklos iššūkis

LND užmezgė tarptautinius ryšius su kolegomis iš Prancūzijos.

Šios pertvarkos kontekste 
yra bandomos ir apsaugoto būs
to, laikino atokvėpio, asmeninio 
asistento paslaugos. 

Negalią turintys žmonės pati
ria didesnę diskriminaciją darbo 
rinkoje ir socialinę atskirtį, turi 
daugiau socialinių ir psichologi
nių problemų, todėl integruojan
tis į darbo rinką jiems reikalinga 
kitokia pagalba. Didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose veikiančiose 
Užimtumo tarnybose neįgalie
siems pradėtos teikti specializuo
tos sudėtinės paslaugos. Viena iš 
naujovių – atvejo vadybininkai, 
konsultuojantys neįgaliuosius. 
Šiuo metu visoje šalyje darbo ieš
kančius neįgaliuosius konsultuo
ja 47 atvejo vadybininkai, 4 iš jų 
patys turi negalią.

Taip pat noriu priminti, kad 
netekto darbingumo pensijos, 
kaip ir visos kitos „Sodros“ mo
kamos socialinio draudimo pen
sijos, didės 7,63 proc. Nuo 2019 
m. sausio 1 d. taip pat mokamos 
priemokos netekto darbingumo 
pensijų gavėjams, netekusiems 
60 proc. ir daugiau darbingumo, 
jeigu jų gaunama pensija (gauna
mų pensijų suma) yra mažesnė 
nei 238,45 eurų. 

2. Nuo 2019 m. nebėra sąvo
kos „nedarbingas“, Užimtumo 
tarnyba teikia daugiau ir įvai
resnių paslaugų, todėl tikiuosi, 
kad daugiau neįgaliųjų galės ras
ti darbą ir išlaikyti save.

Nauja specialiųjų poreikių 
nustatymo ir tikslinių kompen
sacijų sistema, bendruomeninių 
socialinių paslaugų plėtra reiškia 
didesnę pagalbą tiek patiems neį
galiesiems, tiek jų šeimoms. Mi
nisterija savo ruožtu derina naujų 

bendruomeninių paslaugų teiki
mo metodikas ir aprašus, atnauji
na socialinių paslaugų katalogą, 
kad savivaldybėse atsirastų tei
sinė prielaida įgyvendinti naujas 
bendruomenines paslaugas. Taip 
pat kiekvienai savivaldybei pra
nešta, kad nuo 2019 m. į Sociali
nės apsaugos ir darbo ministerijai 
pavaldžias globos įstaigas nebe
galės patekti asmenys, kuriems 
nenustatyti specialieji poreikiai.

Kalbant apie Europos struk
tūrinių fondų lėšas, yra planuo
jami veiksmai kuriant „kietąją“ 
infrastruktūrą daugelyje savival
dybių. Infrastruktūra reikalin
ga tiek negalią turintiems žmo
nėms apgyvendinti, tiek paslau
goms – dienos užimtumo, socia
linių dirbtuvių, socialinės reabi
litacijos – teikti. Dalis investicijų 
bus skirta „minkštosioms“ pas
laugoms, kur pagrindinis prio
ritetas – neįgaliųjų įtraukimas į 
darbo rinką. Institucinės globos 
pertvarka palies tiek globos ins
titucijose, tiek bendruomenėje 
gyvenančius asmenis, kurie šiuo 
metu stokoja paslaugų.

Na, o nerimą kelia netrum
pėjančios eilės į socialinės glo
bos namus ir mažėjantis negalią 
turinčių studentų skaičius aukš
tosiose mokyklose.

3. Pirmiausia – tai bendruo
meninių socialinių paslaugų ne
įgaliesiems ir jų šeimoms plėtra. 
Dar labai svarbu – neįgaliųjų 
užimtumo didinimas ir negalios 
nustatymo sistemos tobulinimas.

Siekdami objektyvaus ne

galios nustatymo ir individua
lių poreikių vertinimo, planuo
jame peržiūrėti negalios nusta
tymo sistemą. Šiam tikslui pa
sitelksime Europos Komisijos 
paramą – bus organizuojamos 
konsultacijos su užsienio šalių 
ekspertais bei parengta sistemi
nė negalios nustatymo pertvar
ka pagal geriausią Europos Są
jungos šalių praktiką ir Jungti
nių Tautų Neįgaliųjų teisių kon
vencijos nuostatas.

2. Pokyčių labai tikimės. Juk 
2019ieji – rinkimų metai, o dau
gelis einančių į rinkimus savo 
programose pabrėžia kad viskas – 
žmogui. Daug gerų pokyčių atsi
rado įstatymuose. Didės pensijos, 
bus labiau diferencijuotos tiksli
nės išmokos. Panevėžyje atsiran
da žemagrindžių autobusų, pra
deda veikti „Socialinis taksi“. 
Panevėžio rajone tikrai jaučiame 
valdžios dėmesį: esame matomi, 
į mūsų nuomonę atsižvelgiama. 
Džiugu, kad iki šiol išliko medici
nos punktai kaimuose – žmogus 
gali čia ateiti pasimatuoti kraujos
pūdį, susileisti vaistų. 

3. Šiemet turėtume siekti dar 
glaudesnio bendradarbiavimo su 
savivaldybėmis, būtina kuo pla
tesnė švietėjiška veikla. Svarbu 
įgyvendinti kuo daugiau preven
cinių programų, kad užkirstume 
kelią sunkioms ligoms. Tikimės, 
kad NVO teikiamos paslaugos 
bus vis labiau vertinamos ir tapsi
me lygiaverčiais partneriais. No
rėtųsi, kad Vyriausybė daugiau 
dėmesio skirtų neįgaliųjų socia
linei atskirčiai mažinti. Dabar 
daugelis šių žmonių yra socialiai 
labai pažeidžiami, netgi skursta. 

Kalvarijos savivaldybės Socia-
linių reikalų skyriaus vyr. specia-
listė Vilija Remeikienė: 

1. Pokyčių neįgaliųjų gy
venime tikrai kasmet daugėja, 
nes savivaldybėje integracijai 
skiriamas didelis dėmesys. Sa
vivalda ir nevyriausybinės or
ganizacijos glaudžiai bendra
darbiauja. Vykdoma nemažai 

2019-ųjų lūkesčiai – dėmesys individualiems 
poreikiams ir paslaugoms

(atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
valdybos narė, Panevėžio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė:

1. Mes, kaip neįgaliųjų drau
gija, pastaraisiais metais nemato
me jokių pokyčių. Iki šiol gau
name lėšų tik pagal Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie
siems bendruomenėje projektą. 
Didžiulė problema – daug kur 
nepritaikyta aplinka. Tai labai 
trukdo neįgaliesiems integruo
tis. Pavyzdžiui, Panevėžio miesto 
neįgaliųjų draugija turi labai pui
kias naujas patalpas, bet neįgalie
siems labai sunku jas pasiekti, nes 
ten nevažiuoja autobusas.  

projektų, kurie mažina atskirtį.
2.  2019 metais tikimės, kad 

patys neįgalieji rodys daugiau 
iniciatyvos, išsakys savo porei
kius, pastabas, nes bendraujant 
susidaro įspūdis, kad visos pa
slaugos juos tenkina. O nerimą 
šiek tiek kelia biudžeto paskirs
tymas – ar bus atsižvelgta į kas
met vis didėjančius poreikius ir 
skirta lėšų jiems įgyvendinti. 

3. Neįgaliųjų gyvenimas pa
gerėtų, jei būtų skiriama daugiau 
lėšų iš savivaldybės biudžeto, ne
vyriausybinės organizacijos rašy
tų daugiau projektų ir gautų lėšų 
jiems įgyvendinti. Norėtųsi, kad 
dar daugiau dėmesio būtų skiria
ma integracijai, švietimui, vieši
nimui, kad kuo daugiau neįga
liųjų pasiektų informacija apie 
tai, kokiomis paslaugomis jie ga
li naudotis (dar pasitaiko atvejų, 
kad neįgalieji nežino apie teikia
mas paslaugas). Pavyzdžiui, Kal
varijos savivaldybės neįgaliųjų 
draugija  teikia daug paslaugų. 
Manau, kad glaudus bendradar
biavimas visais lygmenimis gali 
palengvinti neįgaliųjų gyvenimą.

Kalbino Aurelija BABINSKIENĖ
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, sausio 14 d. 
09:15 Senis. N-7. 166 s. 10:20 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/23 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/3 
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Lo-
terija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 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. 468 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 
Genijus. Pikasas. N-14. 7 s. 24:00 LRT 
radijo žinios. 00:10 Štutgarto krimina-
linė policija 3. N-7. 3/23 s. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 468 s. (kart.).

Antradienis, sausio 15 d. 
09:15 Senis. N-7. 167 s. 10:20 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/24 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/4 s. 
12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite dak-
taro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 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. 469 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)
emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 12 
beždžionių 2. N-14. 2/4 s. 23:45 Klausi-
mėlis.lt (kart.). 24:00 LRT radijo žinios. 
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/24 s. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 05:00 Seserys. N-7. 469 s. (kart.).

trečiadienis, sausio 16 d. 
09:15 Senis. N-7. 168 s. 10:20 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/25 s. 
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/5 s. 12:00 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 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. 470 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Mano mama 
gamina geriau! 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2. 
N-14. 2/1 s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 
Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 3/25 
s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Sti-
lius. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 470 s. (kart.).

ketvirtadienis, sausio 17 d.
09:15 Senis. N-7. 169 s. 10:20 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/1 s. 
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/6 s. 12:00 
Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 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. 471 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specialus 
tyrimas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną. (sub-
titruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 

Premjera. Prieš audrą 2. N-14. 2/7 s. 24:00 
LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto krimi-
nalinė policija 4. N-7. 4/1 s. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edi-
ta. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Specialus 
tyrimas. (subtitruota, kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 471 s. (kart.).

Penktadienis, sausio 18 d. 
09:15 Senis. N-7. 170 s. 10:20 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/2 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/7 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 472 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 19:30 Beatos 
virtuvė (subtitruota). 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 
Fantastiškas penktadienis. Žmogus su 
plieniniais kumščiais. N-14. 00:30 Klau-
simėlis.lt (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4. 
N-7. 4/2 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Gimę tą pačią dieną. (subtitruo-
ta, kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 472 s. (kart.).

Šeštadienis, sausio 19 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 07:00 K-9. 
Privatus detektyvas. N-7. 08:30 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas 
rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Gamtos pasaulis. Tobu-
la partnerystė. (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Metų laikai. 1 d. 
Pavasaris. (subtitruota). 13:50 Premje-
ra. Džesika Flečer 6. N-7. 6/2, 6/3 s. 15:25 
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Vaka-
ras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 „Eurovizija 
2019“. Nacionalinė atranka. 23:00 Lo-
pas Adamsas. N-14. (subtitruota). 00:55 
Žmogus su plieniniais kumščiais. N-14. 
(kart.). 02:30 Pasaulio dokumentika. 
Gamtos pasaulis. Tobula partnerystė. 
(subtitruota, kart.). 03:25 Pasaulio do-
kumentika. Metų laikai. 1 d. Pavasaris. 
(subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 
6. N-7. 6/2, 6/3 s. (kart.).

Sekmadienis, sausio 20 d. 
06:05 Beatos virtuvė (subtitruota, 

kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime ge-
ra. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Pasaka apie 
Pažadėtąją žemę. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Atšiaurioji Kanada. 3 d. Šalies gilumoje. 
(subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Pavojingoji žemė. 3 d. Vėjas. (sub-
titruota). 13:50 Puaro. N-7. 11/2 s. Susi-
tikimas su mirtimi. 15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 
Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Savai-
tė. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21:30 
Premjera. Laisvės kaina. Disidentai. N-7. 
1 s. 22:20 Premjera. Subtilumas. N-14. 
00:10 Daiktų kontūrai. N-14. (Originalo 
kalba). (subtitruota). 01:45 Pasaulio do-
kumentika. Atšiaurioji Kanada. 3 d. Ša-
lies gilumoje. (subtitruota, kart.). 02:40 
Pasaulio dokumentika. Pavojingoji že-
mė. 3 d. Vėjas. (subtitruota, kart.). 03:30 
Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
04:20 Puaro. N-7. 11/2 s. Susitikimas su 
mirtimi. (kart.).

Meilės žiedai 65. 11:00. Meilės žiedai 
66. 12:00. Svotai 4, 2. 13:00. Pažadėtoji 
6, 33. 13:30. Pažadėtoji 6, 34. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 35. 14:30. Pažadėtoji 6, 36. 
15:00. Simpsonai 9, 11. 15:30. Simpso-
nai 9, 12. 16:00. TV3 žinios 9. 16:25. TV3 
orai 9. 16:30. TV Pagalba 12, 26. 18:30. 
TV3 žinios 14. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 14. 19:30. Visi mes žmonės 1, 
17. 20:30. Moterys meluoja geriau 11, 
61. 21:00. TV3 vakaro žinios 7. 21:52. TV3 
sportas. 21:57. TV3 orai 7. 22:00. Patrio-
tas. 23:50. Kvantikas 3, 10.

Antradienis, sausio 15 d. 
00:50. Mikė 1, 15. 01:15. Mikė 1, 16. 

01:40. Rouzvudas 2, 8. 02:30. Ekstra-
sensai detektyvai 5, 17. 03:25. Kvanti-
kas (kart.) 3, 10. 04:15. Mikė (kart.) 1, 15. 
04:45. Mikė (kart.) 1, 16. 05:05. Rouzvu-
das (kart.) 2, 8. 06:10. Televitrina 226. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 
216. 06:55. Simpsonai (kart.) 9, 11. 07:25. 
Simpsonai 9, 12. 07:55. Visi mes žmonės 
(kart.) 1, 17. 08:55. Meilės sūkuryje 122. 
10:00. Meilės žiedai 67. 11:00. Meilės 
žiedai 68. 12:00. Svotai 4, 3. 13:00. Pa-
žadėtoji 6, 37. 13:30. Pažadėtoji 6, 38. 
14:00. Pažadėtoji 6, 39. 14:30. Pažadė-
toji 6, 40. 15:00. Simpsonai 9, 13. 15:30. 
Simpsonai 9, 14. 16:00. TV3 žinios 10. 
16:25. TV3 orai 10. 16:30. TV Pagalba 
12, 27. 18:30. TV3 žinios 15. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 15. 19:30. Prieš 
srovę 19, 2. 20:30. Moterys meluoja ge-
riau 11, 62. 21:00. TV3 vakaro žinios 8. 
21:52. TV3 sportas. 21:57. TV3 orai 8. 
22:00. Maištas. 23:50. Kvantikas 3, 11.

trečiadienis, sausio 16 d. 
00:50. Mikė 1, 17. 01:15. Mikė 2, 1. 

01:40. Rouzvudas 2, 9. 02:30. Ekstra-
sensai detektyvai 5, 18. 03:25. Kvanti-
kas (kart.) 3, 11. 04:15. Mikė (kart.) 1, 17. 
04:40. Mikė (kart.) 2, 1. 05:05. Rouzvu-
das (kart.) 2, 9. 06:10. Televitrina 226. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 
217. 06:55. Simpsonai (kart.) 9, 13. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 9, 14. 07:55. Prieš srovę 
(kart.) 19, 2. 08:55. Meilės sūkuryje 123. 
10:00. Meilės žiedai 69. 11:00. Meilės 
žiedai 70. 12:00. Svotai 4, 4. 13:00. Pa-
žadėtoji 6, 41. 13:30. Pažadėtoji 6, 42. 
14:00. Pažadėtoji 6, 43. 14:30. Pažadė-
toji 6, 44. 15:00. Simpsonai 9, 15. 15:30. 
Simpsonai 9, 16. 16:00. TV3 žinios 11. 
16:25. TV3 orai 11. 16:30. TV Pagalba 
12, 28. 18:30. TV3 žinios 16. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 16. 19:30. Gero 
vakaro šou 5, 18. 20:30. Moterys me-
luoja geriau 11, 63. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 9. 21:52. TV3 sportas. 21:57. TV3 
orai 9. 22:00. Nakties klajūnai 2. 22:25. 
Vikinglotto 3. 22:30. Nakties klajūnai 2. 
23:55. Kvantikas 3, 12.

ketvirtadienis, sausio 17 d. 
00:55. Mikė 2, 2. 01:20. Mikė 2, 3. 

01:45. Rouzvudas 2, 10. 02:35. Ekstra-
sensai detektyvai 5, 19. 03:30. Kvanti-
kas (kart.) 3, 12. 04:20. Mikė (kart.) 2, 2. 
04:45. Mikė (kart.) 2, 3. 05:10. Rouzvudas 
(kart.) 2, 10. 06:10. Televitrina 226. 06:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 218. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 9, 15. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 9, 16. 07:55. Gero vakaro šou 
(kart.) 5, 18. 08:55. Meilės sūkuryje 124. 
10:00. Meilės žiedai 71. 11:00. Meilės žie-
dai 72. 12:00. Svotai 4, 5. 13:00. Pažadė-
toji 6, 45. 13:30. Pažadėtoji 6, 46. 14:00. 
Pažadėtoji 6, 47. 14:30. Pažadėtoji 6, 48. 
15:00. Simpsonai 9, 17. 15:30. Simpsonai 
9, 18. 16:00. TV3 žinios 12. 16:25. TV3 orai 
12. 16:30. TV Pagalba 12, 29. 18:30. TV3 
žinios 17. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 17. 19:30. Farai 12, 18. 20:30. Moterys 
meluoja geriau 11, 64. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 10. 21:52. TV3 sportas. 21:57. TV3 
orai 10. 22:00. Rembo. Pirmasis kraujas 
2. 23:55. Kvantikas 3, 13.

Penktadienis, sausio 18 d. 
00:55. Mikė 2, 4. 01:20. Mikė 2, 5. 

01:45. Rouzvudas 2, 11. 02:35. Ekstra-
sensai detektyvai 5, 20. 03:30. Kvanti-
kas (kart.) 3, 13. 04:20. Mikė (kart.) 2, 4. 
04:50. Mikė (kart.) 2, 5. 05:10. Rouzvudas 
(kart.) 2, 11. 06:10. Televitrina 226. 06:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 219. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 9, 17. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 9, 18. 07:55. Farai (kart.) 12, 
18. 08:55. Meilės sūkuryje 125. 10:00. 
Meilės žiedai 73. 11:00. Meilės žiedai 74. 
12:00. Svotai 4, 6. 13:00. Pažadėtoji 6, 49. 
13:30. Pažadėtoji 6, 50. 14:00. Pažadė-
toji 6, 51. 14:30. Pažadėtoji 6, 52. 15:00. 
Simpsonai 9, 19. 15:30. Simpsonai 9, 20. 
16:00. TV3 žinios 13. 16:25. TV3 orai 13. 
16:30. TV Pagalba 12, 30. 18:30. TV3 ži-
nios 18. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 18. 19:30. Kung Fu Panda 3. 21:15. 
Egipto dievai. 23:45. Infiltruoti.

Šeštadienis, sausio 19 d. 
02:35. Maištas (kart.). 04:05. Rem-

bo. Pirmasis kraujas 2 (kart.). 06:15. Te-
levitrina 226. 06:30. Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (kart.) 1, 137. 07:00. Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 4, 405. 
07:30. Aladinas 1, 130. 08:00. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 138. 08:30. 
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 220. 09:00. 
Virtuvės istorijos 9, 3. 09:30. Gardu Gar-
du 7, 4. 10:00. Svajonių ūkis 5, 20. 10:30. 
Dinozauras. 12:05. Meilė keliauja laiku. 
Safyrė. 14:20. Galiūnas Džo. 16:45. Eks-

Pirmadienis, sausio 14 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Mano gyvenimo šviesa“ (557). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (558). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(559). N-7. 07:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (10). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (78). N-7. 09:05 „Rimti reikalai“ 
(68). N-7. N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(31). N-7. 10:20 KK2 penktadienis (kart.). 
N-7. 12:00 „Meilės sparnai“ (191). 13:00 
„Gyvenimo daina“ (152). N-7. 14:00 
„Aukštakulnių kerštas“ (44). 15:00 „Dvi 
širdys“ (1394). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ 
(1395). N-7. 16:00 „Dvi širdys“ (1396). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ 
(5). N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (3). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:27 
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Sakalo akis. 
N14. 00:45 „Juodasis sąrašas“ (1). N-7. 
01:35 Sąskaitininkas (kart.). N14.

Antradienis, sausio 15 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Mano gyvenimo šviesa“ (560). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (561). 
N-7. 07:35 „Madagaskaro pingvinai“ 
(11). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (79). N-7. 09:05 „Rimti reikalai“ (69). 
N-7. N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ (32). 
N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou. 10:55 
Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 2“ 
(5) (kart.). N-7. 12:00 „Meilės sparnai“ 
(192). 13:00 „Gyvenimo daina“ (153). N-7. 
14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (45). 15:00 
„Dvi širdys“ (1397). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ 
(1398). N-7. 16:00 „Dvi širdys“ (1399). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ 
(6). N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (4). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pagalbos 
šauksmas. N14. 00:15 „Juodasis sąrašas“ 
(2). N-7. 01:05 Sakalo akis (kart.). N14.

trečiadienis, sausio 16 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Mano gyvenimo šviesa“ (562). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (563). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(564). N-7. 07:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (12). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (80). N-7. 09:05 „Rimti reikalai“ 
(70). N-7. N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(33). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou. 
10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Pavel-
dėtoja 2“ (6) (kart.). N-7. 12:00 „Mei-
lės sparnai“ (193). 13:00 „Gyvenimo 
daina“ (154). N-7. 14:00 „Aukštakulnių 
kerštas“ (46). 15:00 „Dvi širdys“ (1400). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1401). N-7. 16:00 
„Dvi širdys“ (1402). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo... 
Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (7). N-7. 21:00 
„Monikai reikia meilės“ (5). N-7. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Merginų kovos. N14. 
00:30 „Juodasis sąrašas“ (3). N-7. 01:20 
Pagalbos šauksmas (kart.). N14.

ketvirtadienis, sausio 17 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Mano gyvenimo šviesa“ (565). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (566). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(567). N-7. 07:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (13). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (81). N-7. 09:05 „Rimti reikalai“ 
(71). N-7. N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(34). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou. 
10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Pavel-
dėtoja 2“ (7) (kart.). N-7. 12:00 „Meilės 
sparnai“ (194). 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(155). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ 
(47). 15:00 „Dvi širdys“ (1403). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (1404). N-7. 16:00 „Dvi šir-

dys“ (1405). N-7. 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. Infošou. 20:00 Valanda su Rū-
ta. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (6). N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 „VAKARO SEANSAS Prezidentės 
pagrobimas“ (1). N-7. 00:15 „VAKARO 
SEANSAS Prezidentės pagrobimas“ (2). 
N-7. 02:00 Merginų kovos (kart.). N14. 
03:40 Alchemija. VDU karta. 04:05 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, sausio 18 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Mano gyvenimo šviesa“ (568). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (569). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(570). N-7. 07:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (14). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (82). N-7. 09:05 „Rimti reikalai“ 
(72). N-7. N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(35). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou. 
10:55 Valanda su Rūta (kart.). 12:00 
„PREMJERA Mano likimas“ (1). 13:00 
„Gyvenimo daina“ (156). N-7. 14:00 
„Aukštakulnių kerštas“ (48). 15:00 „Dvi 
širdys“ (1406). N-7. 16:00 „Dvi širdys“ 
(1407). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Bus visko. Gyvenimo bū-
do laida. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Pramogų pasaulio apdovanoji-
mai „Žmonės 2019“. 23:00 Amerikie-
tiška pastoralė. N14. 00:55 „Preziden-
tės pagrobimas“ (1) (kart.). N-7. 02:25 
„Prezidentės pagrobimas“ (2) (kart.). 
N-7. 03:55 Kovotojas. N14.

Šeštadienis, sausio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (13) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (74). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Keista šeimynėlė“ (19). 07:45 „Neramūs 
ir triukšmingi“ (15). 08:10 „Riterių prin-
cesė Nela“ (26). 08:35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (2). 09:05 „Ogis ir tarakonai“ 
(16). 09:15 „Ogis ir tarakonai“ (17). 09:25 
„Ponas Bynas“ (5). 09:50 KINO PUSRY-
ČIAI Stebuklų namai. 11:30 Naujokė. N-7. 
13:30 Gyvenimas ant ratų. N-7. 15:30 Seni 
bambekliai 2. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Tarzanas. 21:15 
Keistuolis Deivas. N-7. 23:00 Mano kai-
mynė - pornožvaigždė. N14. 00:55 Ame-
rikietiška pastoralė (kart.). N14.

Sekmadienis, sausio 20 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Madagaskaro pingvinai“ (14) (kart.). 
06:50 „Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (75). 07:15 „“Nickelodeon“ valan-
da. Keista šeimynėlė“ (20). 07:40 „Nera-
mūs ir triukšmingi“ (16). 08:05 „Riterių 
princesė Nela“ (27). 08:30 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (3). 08:55 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris. 10:30 Muzikinė kaukė 
(kart.). 12:55 Fantomas. N-7. 14:55 Abso-
liutus nulis. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 21:30 PREMJERA Laiko patru-
lis. N14. 23:20 Rūkas. N14. 01:10 Mano 
kaimynė - pornožvaigždė (kart.). N14.

Pirmadienis, sausio 14 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (29). 07:40 

„Stoties policija“ (22) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (19) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (14) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (43) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (44) (kart.). 
N-7. 11:45 „Reali mistika“ (33). N-7. 12:45 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (20) (kart.). N-7. 13:40 „Stoties 
policija“ (23). N-7. 14:40 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (20). N-7. 15:45 „Įteisintas 
faras“ (15). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(45). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (46). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Muchta-
ro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (89). 
N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius“ (21). N-7. 20:30 
„Varom!“ (7). N-7. 21:00 Rydiko kroni-
kos. Sugrįžimas. N14. 23:15 „Dakaras 
2019“ (9). 23:45 Išdavikas (kart.). N14. 
01:35 „Antrininkas“ (3) (kart.). N14. 02:35 
„Kortų namelis“ (1) (kart.). N14.

Antradienis, sausio 15 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (30). 07:40 

„Stoties policija“ (23) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (20) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (15) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (45) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (46) (kart.). 
N-7. 11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (89) (kart.). N-7. 12:45 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (21) (kart.). N-7. 13:40 „Stoties 
policija“ (24). N-7. 14:40 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (21). N-7. 15:45 „Įteisintas 
faras“ (16). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(47). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (48). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (90). N-7. 
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (22). N-7. 20:30 „Varom!“ 

tV3

Lnk

btV

trasensų mūšis 18, 4. 18:30. TV3 žinios 
19. 19:17. TV3 sportas. 19:22. TV3 orai 
19. 19:25. Eurojackpot 3. 19:30. Naktis 
muziejuje. Kapo paslaptis. 21:20. Bado 
žaidynės: strazdas giesmininkas, I dalis. 
23:50. Redirected/Už Lietuvą!

Sekmadienis, sausio 20 d. 
01:45. Egipto dievai (kart.). 03:55. 

Nakties klajūnai 2 (kart.). 06:15. Televi-
trina 226. 06:30. Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (kart.) 1, 138. 07:00. Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 4, 406. 
07:30. Aladinas 1, 131. 08:00. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 139. 08:30. 
Mamyčių klubas 21, 3. 09:00. Kulinarinis 
detektyvas 2, 3. 09:30. Penkių žvaigž-
dučių būstas 6, 3. 10:00. Pasaulis pa-
gal moteris 7, 3. 10:30. Svajonių sodai 
20. 11:30. Daktaras Dolitlis 4. Preziden-
to šuo. 13:10. Sosto įpėdinis. 15:15. Ga-
tvės šokiai 2. 17:00. Havajai 5.0 5, 514. 
18:00. Raudonas kilimas 5, 3. 18:30. 
TV3 žinios 20. 19:25. TV3 orai 20. 19:30. 
X Faktorius 6, 18. 22:30. Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa.

Lrt
(8). N-7. 21:00 Baimės kaina. N14. 23:20 
„Dakaras 2019“ (10). 23:50 Rydiko kroni-
kos. Sugrįžimas (kart.). N14. 01:55 „Gyvi 
numirėliai“ (5). N14. 02:40 „Velniški Sti-
vo Ostino išbandymai“ (5) (kart.). N-7.

trečiadienis, sausio 16 d. 
07:10 „Vaikai šėlsta“ (31). 07:40 

„Stoties policija“ (24) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (21) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (16) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (47) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (48) (kart.). 
N-7. 11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (90) (kart.). N-7. 12:45 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (22) (kart.). N-7. 13:40 „Stoties 
policija“ (1). N-7. 14:40 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (22). N-7. 15:45 „Įteisintas 
faras“ (17). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(49). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (50). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (91). N-7. 
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (23). N-7. 20:30 „Varom!“ 
(9). N-7. 21:00 Įkalinti laike. N-7. 23:05 
„Dakaras 2019“ (11). 23:35 Baimės kai-
na (kart.). N14. 01:35 „Gyvi numirėliai“ 
(6). N14. 02:25 „Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai“ (6) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, sausio 17 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (32). 07:40 „Sto-

ties policija“ (1) (kart.). N-7. 08:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (22) (kart.). N-7. 
09:40 „Įteisintas faras“ (17) (kart.). N-7. 
10:45 „Gelbėtojai - 112“ (49) (kart.). N-7. 
11:15 „Gelbėtojai - 112“ (50) (kart.). N-7. 
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (91) (kart.). N-7. 12:45 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(23) (kart.). N-7. 13:40 „Stoties policija“ (2). 
N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(23). N-7. 15:45 „Įteisintas faras“ (18). N-7. 
16:50 „Gelbėtojai - 112“ (51). N-7. 17:25 
„Gelbėtojai - 112“ (52). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (92). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (24). 
N-7. 20:30 „Varom!“ (10). N-7. 21:00 Ski-
riamoji juosta. N-7. 23:00 „Dakaras 2019“ 
(12). 23:30 Įkalinti laike (kart.). N-7. 01:20 
„Gyvi numirėliai“ (7). N14. 02:25 „Nusi-
kaltimų tyrėjai“ (10) (kart.). N-7.

Penktadienis, sausio 18 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (33). 07:40 

„Stoties policija“ (2) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (23) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (18) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (51) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (52) (kart.). 
N-7. 11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (92) (kart.). N-7. 12:45 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (24) (kart.). N-7. 13:40 „Sto-
ties policija“ (3). N-7. 14:40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (24). N-7. 15:45 „Įteisin-
tas faras“ (19). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 
112“ (53). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ 
(54). N-7. 18:00 NKL čempionatas. Ša-
kių „Vytis“ - Vilniaus „Perlas“. 20:00 
„Amerikietiškos imtynės“ (1) (Wres-
tling - RAW). N-7. 2019 m. Sporto laida. 
JAV. 21:00 „Amerikietiškos imtynės“ (1). 
N-7. 22:00 Juodojo angelo skrydis. N-7. 
00:10 „Dakaras 2019. Savaitės apžval-
ga“ (2). 00:40 „Dakaras 2019“ (13). 01:10 
Skiriamoji juosta (kart.). N-7. 02:45 „Gy-
vi numirėliai“ (8). N14.

Šeštadienis, sausio 19 d. 
06:15 „Vaikai šėlsta“ (29) (kart.). 

06:40 „Vaikai šėlsta“ (30) (kart.). 07:05 
„Vaikai šėlsta“ (31) (kart.). 07:30 „Vaikai 
šėlsta“ (32) (kart.). 08:00 „Vaikai šėlsta“ 
(33) (kart.). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 
Ultimate Strongman Pasaulio vetera-
nų čempionatas. 10:00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“ (15). 10:30 „Žemė - dykumų 
planeta“ (3). 11:40 „Velniški Stivo Ostino 
išbandymai“ (7). N-7. 12:40 „Geriau vė-
liau, negu niekada“ (8). N-7. 13:40 „Eks-
trasensų mūšis“ (11). N-7. 16:00 „Am-
žiaus nusikaltimai“ (2). N-7. 17:00 Bet-
safe–LKL. Rytas - Lietkabelis. 19:30 Mu-
zikinė kaukė. 22:00 MANO HEROJUS 
Pabėgimo planas. N14. 00:10 AŠTRUS 
KINAS Bijok jo vardo. S. 01:45 „Ekstra-
sensų mūšis“ (11) (kart.). N-7.

Sekmadienis, sausio 20 d. 
06:40 Ultimate Strongman Pasau-

lio veteranų čempionatas (kart.). 07:30 
„Žemė - dykumų planeta“ (3) (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveika-
tos kodas. 09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina. 10:00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“ (16). 10:30 „Žemė - dykumų pla-
neta“ (4). 11:40 „Velniški Stivo Ostino 
išbandymai“ (8). N-7. 12:40 „PREMJE-
RA Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir at-
gal“ (1). 13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (12). 
N-7. 16:00 „Amžiaus nusikaltimai“ (3). 
N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Juventus - Šiau-
liai. 19:30 Žandaras iš San Tropezo. N-7. 
21:35 „Antrininkas“ (4). N14. 22:40 „Kor-
tų namelis“ (2). N14. 23:45 Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2018 Ryga“ II 
dalis. N-7. 02:00 Bijok jo vardo (kart.). S.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 14 d. 
00:05. Bado žaidynės. Ugnies me-

džioklė (kart.). 02:40. Samdinys už tei-
singumą. 06:10. Televitrina 226. 06:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 7, 726. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 9, 8. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 9, 9. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 
19. 08:55. Meilės sūkuryje 121. 10:00. 
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Pastaraisiais metais negalią 
turinčių ir ribotos judėsenos ke
liautojų srautas Lietuvos oro uos
tuose stabiliai didėja. Per me
tus tokių keliautojų skaičius Vil
niaus, Kauno ir Palangos oro var
tuose išaugo apie 36 procentus. 
Permainas lemia neįgaliesiems 
pritaikytos infrastruktūros plė
tra bei oro uostuose teikiamos 
paslaugos, toks keleivis palydi
mas nuo atvykimo iki pat vie
tos orlaivyje.

„Didėjantys neįgaliųjų ir ri
botos judėsenos keliautojų skai
čiai rodo, kad judame tinkama 
kryptimi. Siekiame suteikti ga
limybes keliauti visiems, todėl 
Lietuvos oro uostuose daugėja 
tokiems keleiviams pritaikytos 
įrangos, tobuliname jiems skir
tas paslaugas bei savo persona
lo kvalifikacijas. Visi trys šalies 
oro uostai negalią turintiems 
keleiviams teikia pasitikimo bei 
palydėjimo paslaugas, persona
las pasirūpina reikiamomis at
vykimo ir išvykimo procedū
romis, palydi iki vietos lėktuve 
arba iki išvykimo transporto at
skridus į oro uostą“, – pasakoja 
Lietuvos oro uostų Keleivių pa
tirties valdymo skyriaus vadovė 
Rasa Pet raitienė.

Vilniaus oro uoste keliaujan
čių neįgaliųjų skaičius per praė
jusius metus išaugo 30 procen
tų, Kaune – 55 proc., Palango
je – 62 proc.

R. Petraitienės teigimu, ne
įgaliųjų ir ribotos judėsenos as
menų palydos paslaugos yra ne
mokamos. Tokie keleiviai be ei
lės aptarnaujami atliekant regis
tracijos, aviacijos saugumo pa
tikros bei pasų kontrolės pro
cedūras. Vilniaus ir Kauno oro 
uostuose neįgaliesiems ir ribo

tos judėsenos keleiviams nuvež
ti iki orlaivio naudojama specia
li transporto priemonė „Ambu
lift“. Artimiausiu metu bus at
naujinamos ir Palangos oro uos
to neįgaliųjų keleivių aptarnavi
mo priemonės.

Pasak keleivių patirties val
dymo ekspertės, negalią turintys 
keleiviai, kuriems reikalinga pa
galba, paslaugas gali užsisakyti 
iš anksto. Likus ne mažiau kaip 
48 val. iki skrydžio, jiems reikė
tų informuoti oro linijas, su ku
riomis keliauja, arba kelionių or
ganizatorių, iš kurio įsigijo skry
džio bilietus.

Tiesa, net jeigu apie paslau
gas nebus iš anksto informuoja
ma, prireikus jos vis tiek bus su
teiktos. Tik tokiu atveju gali tek
ti kiek ilgiau palaukti, kol keleivį 
pasitiks tam specialiai apmokyti 
darbuotojai.

„Vien techninių įrengimų 
ar transporto priemonių neuž
tenka. Mūsų visuomenėje dar 
trūksta įgūdžių bendraujant su 
neįgaliaisiais. Tačiau šią situaci
ją keičiame – tiek naujiems, tiek 
jau ilgiau oro uoste dirbantiems 
darbuotojams periodiškai ren
giame mokymus. Mūsų įsitiki
nimu, gebėjimas tinkamai elg
tis ir bendrauti su visais oro uos
tų keleiviais – būtina kiekvieno 
mūsų komandos nario kompe
tencija“, – teigia R. Petraitienė.

Anot jos, Lietuvos oro uos
tai, siekdami kuo geriau atitik
ti ribotos judėsenos bei keleivių 
su negalia poreikius, bendra
darbiauja su neįgaliųjų organi
zacijomis. Tai jau duoda rezul
tatų – ribotos judėsenos ir spe
cialiųjų poreikių turinčių kelei
vių daugėja ir jiems vis lengviau 
tai daryti.

Žmonės su negalia vis dažniau 
renkasi keliones lėktuvais

Portale www.aviacijospasaulis.lt skaitome straipsnį apie didė-
jančias neįgaliųjų galimybes keliauti. 

Liko tarp savųNeįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ukrainietis Grigorijus Fe-
senka, turintis klausos ne-
galią, atliko pagrindinį vaid-
menį daug apdovanojimų 
pelniusiame Miroslavo Sla-
bošpickio filme „Gentis“. 
Paskui jis mokėsi kulina-
rijos. Dabar kijevietis Gri-
ša – virėjas. Jis tikina, kad 
profesiją pasirinkęs nesukly-
do, o filmas tebuvo gražus 
nuotykis. 

Eksponuojamuose paveiks
luose – jausmų, kuriuos patiria 
mamos, auginančios vaikus, tu
rinčius vidutinę ar sunkią nega
lią, raiška. Būna labai sunku, kai  
iš gydytojo išgirsti blogą diag
nozę, taip pat kai augini „ypa
tingą“ vaiką ir aplinkiniai sako, 
kad jis „blogai elgiasi“, nors ma
žasis tiesiog yra „kitoks“.

Suskambus kanklių gar
sams, lankytojai grožėjosi ši
luma dvelkiančiais keramikos 
darbais, įvairiaspalviais pieši
niais. Emocijos ir išgyvenimai 
perteikti EBRU – tapymo ant 
vandens technika dešimtyje 
eksponuojamų paveikslų – tai 
„Meilė“, „Valia“, „Ramybė“, 
„Stiprybė“, „Laimė“, „Palaiky
mas“, „Euforija“, „Viltis“ ir kt.

„Jau 6 metus įgyvendinamas 
projektas „Socialinės reabilitaci
jos paslaugos neįgaliesiems Kau

no mieste“, skirtas šeimoms, au
ginančioms vaikus su negalia. 
Pagrindinis šios programos tiks
las – neįgalaus vaiko ir jo šeimos 
narių psichoemocinė reabilitaci
ja, vykstanti per kūrybiškumą, 
savirealizaciją“, – kalbėjo paro
da surengusios VšĮ „Meda Pro
ject“ direktorė Eglė Veršinienė.

Jaukioje aplinkoje išbandyti 
EBRU meną – tapybą ant van
dens buvo kviečiami Kauno te
ritorinės ligonių kasos darbuo
tojai ir lankytojai. Pasirinktų 
spalvų taškymas – lyg išsivada
vimas nuo blogų emocijų, „jaus
mų ištaškymas vandenyje“; o fi
gūrų piešimas – raminanti, at
palaiduojanti meditacija.

Ši paroda Kauno teritorinės 
ligonių kasos Gyventojų aptar
navimo skyriaus lankytojų sa
lėje, Aukštaičių g. 10, veiks iki 
sausio 15 d.

Šeimų, auginančių neįgalų vaiką, 
tapybos ir molio darbų paroda

Kauno teritorinės ligonių kasos tinklalapyje www.ktlk.lt kvie-
čiame aplankyti įstaigos Gyventojų aptarnavimo skyriaus lau-
kimo salėje surengtą parodą „Tokia ta mūsų Lietuva“. 

Mūzos netylėjo
„Aš nepanašus į filmo hero

jų, – sako Griša. – Jis toks mie
las, geras. Aš – kietesnis.“ Gri
ša turi tatuiruočių, jis važinėja 
mopedu, yra įvaldęs snieglentę.

Filmą pradėjo filmuoti 2013 
metų rudenį, baigė – 2014ųjų 
pavasarį. Tuo laiku Kijevą ste
bėjo visas pasaulis. Ten vyko re
voliucija. Iš filmavimo aikštelės 
20metis Griša bėgdavo į Mai
daną, prie laužų. „Aš bijojau, 
kad Grigorijų nušaus ir mes ne
galėsime užbaigti filmo“, – kar
tą guodėsi režisierius.

„Tai filmas ne apie 
neįgaliuosius, bet apie 

meilę“
Žalias troleibusas stabteli 

stotelėje. Iš jo išlipęs vaikinas su 
lagaminu žvalgosi, bando kažko 
klausti praeivių.

Tokie pirmi „Genties“ kad
rai. Filmo herojus Sergejus ieš
ko kurčiųjų internato. Čia jis pa
teks į gaują, įsimylės jauną pros
titutę. Filmo žiūrovai negirdi 
nei muzikos, nei įprastų dialo
gų. Tik gatvės garsai, žingsniai, 
smūgiai, alsavimas, atodūsiai, 
drabužių šiugždesys. Visi kalba 
gestų kalba.

Griša, kaip ir jo herojus, už
augo specialiųjų poreikių turin
čių paauglių internate. „Bet ma
no vaikystė buvo laiminga, – ti
kina jis. – Savaitgaliais važiuo
davau namo.“

Į filmo atranką jis atėjo iš 
smalsumo ir... gavo svarbiausią 
vaidmenį.

„Tai filmas ne apie neįga
liuosius, bet apie meilę, – aiški
na Griša. – Meilės istorija, papa
sakota gestų kalba. Toks meninis 
metodas. Galima būtų kalbėti bet 
kuria kita kalba, pavyzdžiui, ja
ponų. Aš būtent taip suprantu šį 

filmą. Gestų kalba labai emocio
nali. Juk gestus papildome mimi
ka. Tai labai sustiprina efektą ir 
viską pasakai be žodžių.“

„Gentis“ pelnė ne vieną tarp
tautinį apdovanojimą. Bet Griša 
nesilankė festivaliuose, nedalijo 
interviu spaudos konferencijose. 
Jis mokėsi, dirbo. Daugiau vaid
menų jam niekas nepasiūlė, bet 
įvyko kai kas svarbesnio – jis 
sutiko Oksaną.

Tai nutiko Bukovelyje
Griša su draugais atvyko į 

garsų Bukovelio kurortą Ukrai
noje paslidinėti snieglentėmis. 
Oksana ten filmavo vaizdo fil
mą. Ji mokėsi Kijevo teatro, kino 
ir televizijos universitete, dirbo 
montažo režisiere.

„Mes buvome kavinėje, drau
gai nusprendė susipažinti su gra
žia mergina, – juokiasi Griša. – 
Jie labai mėgsta bendrauti! Na ir 
iškart paaiškino Oksanai, kad aš 
nieko negirdžiu, bet užtat filma
vausi, esu garsus.“

Oksana ir šiandien prisimena 
tą momentą: „Kol draugai kal
bėjo, Griša susikaupęs spaudė iš 
kečupo indelio raudonus taške
lius ant sumuštinių su dešra...“

Po metų juodu susituokė. 
Oksana išmoko gestų kalbą ir ti
kisi kada nors grąžinti Grišą į ki
no pasaulį. O šis pasidavė žmo
nos prašymams ir kartais užsi
deda klausos aparatą. Jam labai 
nepatinka tie dirbtiniai garsai, 
kuriuos iš jo girdi. Tik kartais 
jį nešioja, kad geriau supras
tų girdinčiuosius. Juk suprati
mo trūksta abiem pusėms. Gri
ša kartais jaučiasi atsidūręs tarp 
dviejų pasaulių.

„Nereikia manyti, kad filme 
atskleidžiamos negalią turinčių 

žmonių gyvenimo realijos, – 
sako Griša. – Pasakojama isto
rija galėjo nutikti bet kur. Ta
čiau... mes, neprigirdintys, vis 
dėlto esame atskira gentis. Tu
rime savo sociumą, turime vis
ką – kalbą, dainininkus, spor
tininkus, modelius. Tačiau mes 
tokie patys kaip kiti žmonės. Tik 
negirdime.“

Griša apie save
Girdžiu muziką. Žodžių beveik 

negirdžiu, skaitau iš lūpų.
Gimiau neprigirdinčiųjų šeimo-

je. Iš pradžių girdėjau gerai, lan-
kiau paprastą vaikų darželį. Pas-
kui susirgau ir apkurtau.

Draugai paskatino dalyvauti 
aktorių atrankoje, nes filmo kūrė-
jai ieškojo žmonių, mokančių ges-
tų kalbą. Filmuojantis reikėjo daug 
kantrybės. Ištverti dešimt antausio 
dublių... Dantimis plėšyti pasą... 
Bet man patiko.

Gal būčiau mokęsis aktorystės, 
bet niekas nepaaiškino, kur stoti, 
kaip pasiruošti. O sėdėti ir laukti, 
kur kas pakvies?

Dabar aš virėjas. Tuo metu ne-
buvo mokymo įstaigos, kurioje ne-
prigirdinčiuosius mokytų kulina-
rijos. Subūriau 10 žmonių iš ma-
no buvusio internato, prisiprašė-
me įsteigti tokią grupę profesinėje 
mokykloje. Mokytis buvo smagu, 
o įsidarbinti – nelengva. Dabarti-
nis darbdavys mane priėmė iš bė-
dos, nes labai trūko darbuotojų, o 
paskui įsitikino, kad mano kurtu-
mas nė kiek netrukdo. Net stebė-
josi, kad aš viską moku, nes pas 
jį į virtuvę dažniausiai prašyda-
vosi visokie buvę buhalteriai. Bet 
aš to mokiausi, buvau profesiona-
lus virėjas!

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Grigorijus Fesenka.

Kembridžo universiteto moks
lininkai paėmė vieno milimetro 
skersmens auglio mėginį, kuria
me – apie 100 tūkstančių ląste
lių. Jis supjaustytas plonais gaba
lėliais, nuskenuotas ir nudažytas, 
kad geriau matytųsi molekulinė 
sandara ir DNR savybės. Tuomet 

Mokslininkai sukūrė dar 
neregėtą virtualų auglio modelį

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

auglys atkurtas pasitelkiant vir
tualią realybę.

Nors žmogaus audinio pa
vyzdys yra vos adatos galvutės 
dydžio, jo 3D modelis gali būti 
padidinamas daugybę kartų ir 
vienu metu per virtualią realybę 
auglį gali analizuoti keli asme
nys iš skirtingų pasaulio vietų.

Specialistai sako, kad toks 
naujas būdas tirti auglį leidžia 
aptikti ir į aplinkinius audinius 
plintantį vėžį.

Pasak mokslininkų, svar
bu suvokti, kaip vėžinės ląstelės 
sąveikauja vienos su kitomis bei 

su sveikais audiniais, o virtualus 
trimatis modelis tyrėjams gali tai 
palengvinti.

LRT ir „Bičiulystės“ inf. 

Jungtinės Karalystės moksli-
ninkai sukūrė virtualų auglio 
modelį, leidžiantį detaliai iš-
nagrinėti kiekvieną jo ląstelę. 
Tikimasi, kad tai medikams 
padės rasti naujų būdų, kaip 
gydyti vėžį. „Bičiulystę“ skaitykite 

ir internete

www.biciulyste.lt
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Ar kiaulė pakiš kiaulę? Prie kūrybos 
šaltinio

* * *
Ir atsitik tu man – Naujie

ji vos ne prie durų, o brangiau
siasis atsidūrė ligoninėje. Šuniui 
ant uodegos nuėjo šventinis me
niu. Ką daryti?

Praėjusiais metais jaučiausi 
tarsi viešnia prie papuošto sta
lo. Tokį statusą suteikė sugip
suota ranka. Virtuvėje vyras su
kosi taip sėkmingai, kad sude
gino tik madlenas, kiti patieka
lai buvo tobulai pagaminti. No
rėjau nelikti skolinga, ir še tau. 

Ką ruošti? Kam ruošti? Jei
gu paruošiu, kas suvalgys? Kuo, 
pasitikdama šventę, palepin
siu save?

Klausimų buvo daugiau ne
gu atsakymų. Sutikti Naujuo
sius ligoninės palatoje netiko. Ir 
netikėk, kad kiaulė pakiš kiaulę 
(juk kiaulės metai).

Pasižvalgiau po virtuvę – 
dėmesį patraukė vaško lakštai. 
Ak, taip, žadėjau iškepti kane
lių, nes jas galima pagamin

ti anksčiau. Vaško reikia pyra
gaičių formelėms sutepti. O gal 
iškepti ir sausio 1ąją palepin
ti vyrą ligoninėje? Iškepsiu. O 
rimti valgiai, mėsiški? Atida
riau šaldytuvą: į mane sužiuro 
krienų bei garstyčių stiklainė
liai. Kumpiui paskaninti. Vyrui 
paskirta pieniška dieta, nupirk
siu varškės sūrio arba... net ne
žinau ko. O ką valgysiu aš šioje 
ašarų pakalnėje? Nevilties ba
toną, suteptą laukimo sviestu?

* * *
Neliūdėkite, moterys, jeigu 

tenka vienišoms sutikti Nau
jus metus. Pailsėkite. Kaip ža
vu, kad nereikia medituoti prie 
puodų, sekti vyro veido išraiš
ką: ar skanu? Lakstyti į virtuvę, 
į kambarį ir vėl iš pradžių. O jei
gu dar, neduok, Dieve, koks kai
mynas užgriūna, o baltos miš
rainės nėra? Dabar ramybė: tyra 
kaip vanduo, nuteikianti medi
tacijai. Bet ramybė greit pabosta. 
Neguodžia ant stalo garuojantis 

puodelis šokolado ir besišypsan
čios kanelės. Trūksta šeimos gal
vos, kuris ligoninės lovoje sap
nuoja kumpį, naminius krienus 
bei gyvybės vandenį. Trūksta jo 
dėmesio – man dovanoto vazo
nėlio su levandomis, naujameti
nių vyriškų svajonių apie jaunas 
moteris, tolimus kraštus ir nau
ją automobilį. Gurkšteliu šokola
do. Ne toks skonis, kurį atkuria 
mano smegenys. Tolimoje praei
tyje, studijų laikais Vilniuje, jis 
mane pavaišino puodeliu karšto 
šokolado. Skonis buvo dieviškas 
(vėliau prisipažino, kad savaitę 
tenkinosi arbata su šešiakapei
ke bandele). Į šiandieninį puo
delį kapteli mano ašara, drus
ka praskiedžiu saldumą, sako, 
dabar tai madingas skonis: jau
nystės medus, pasūdytas kruo
pele senatvės. 

Tad į sveikatą, brangieji, ir 
su Naujais metais. Linkiu tik 
šokolado.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Sveika, žiemuže! Tu lyg ka
ralienė viešpatavai visą gruodį. 
Turėtų būti šalta, nejauku, nes 
gruodas sukaustė žemę. O tu jį 
suvaldei. Leidai truputį pašal
ti, truputį šilčiau apsirengti. Ir 
šaltukui teko žandus pažnaiby
ti, skruostus nurausvinti. Mė
nesio pabaigoje net atseikėjai 
šilumos. Tik rūko, lijundros ir 
šlapdribos nepagailėjai. Priver
tei žmones pagalvoti apie saugų 
eismą, nelėkti kaip akis išdegus. 
Net marios atsikratė pakrantės 
ledukų ir pasipuošė balta nėri
nių skraiste. Toliau nuo kran
to tyvuliuoja vanduo. Tamsus, 
mąslus, susikaupęs. Ir jam lai
kas ramybės pasisemti. Jūra ty
liai banguoja, kažką šnabžda. 

Ačiū už puikią dovaną – 
baltą sniegą! Tyliai krito baltos 
snaigės, papuošė langus tulpių 
raštais. Atskubėjęs vėjas supus
tė kauburėlius. Kiemai pasipuo
šė vaikų nulipdytais sniego se

niais. Kai kur net keli sustoję 
blyksi kaštonų akimis, morkų 
nosimis, šypsosi plačia burna. 

Atskubėjo ilgai lauktos Kū
čios. Sako, kad tik lietuviai turi 
tokias gilias tradicijas. Ant stalo 
rikiuojasi dvylika valgių, sako, 
kad užtektų ir devynių. Kaip 
kas nori. Labiausiai man pa
tinka pasakojimas, kad tą nak
tį iš dangaus nusileidžia tiltas, 
kuriuo artimųjų vėlės aplanko 
mus. Tyliai sėdasi už stalo, ste
bi mūsų gyvenimą, pritaria jam. 
Aš tikiu, kad kiekvienas turi
me savo Angelą. Gal tai mama 
iš Anapilio padeda mums ne
paklysti gyvenimo vingiuose. 
Ačiū, Angele!

Visa gatvė, vinguriuojanti 
Kuršių marių pakrante, sužibo 
žvaigždutėmis, švieselėmis, iš 
tolo rodančiomis kelią. Atėjus 
vakarui suspindo ne tik Kalė
dų eglė ir jos draugės, augančios 
netoliese. Net vasarą pastatytos 

smėlio skulptūros nedingo. Ry
mo sniegu uždengusios išdar
kytas vietas, dar patrauklios!

Visus labai nudžiugino į 
marių pakrantę užklydęs brie
džiukų pulkas. Prisiglaudę prie 
eglučių, apipinti girliandomis, 
išdidžiai žvelgia į kelią, į pra
važiuojančias mašinas, į praei
nančius žmones. Vieni stovi iš
kėlę ragelius, kiti nuleidę galvas 
pasakoja, ką matė pamary. Tai 
nuostabus žmogaus darbas, pa
rodantis, ką gali iš medžio pada
ryti darbščios rankos ir mylin
ti širdis. Tokie briedžiukai pa
puošė ir Nidos marių pakrantę. 

Norisi tikėti, kad 2019 metai 
bus geri, dosnūs. Tai bus nauja 
gražių ir prasmingų darbų pra
džia. Tegu nestinga stiprybės, ti
kėjimo. Juk žmogaus gyvenimas 
panašus į upę. Jos tėkmė – mū
sų laikas. O jis vis bėga ir bėga...

Už visas dovanas ačiū, žie
muže!

Аldona BALSEVIČIENĖ
Juodkrantė 

Pasibaigus metams vartome 
praėjusių metų laikraščio pusla pius 
ir džiaugiamės, kad jūsų nuotraukų 
dėka „Bičiulystės“ 8 puslapis bu vo 
spalvingas ir įdomus. Dėkojame, kad 
aktyviai siuntėte fotografijas konkur
sui „Po gimtinės dangum“. Visus 
metus galėjome matyti, kokia graži 

naujam nuotraukų konkursui 
„buvau į Lietuvą išė jęs...“ 

Pavadinimą įkvėpė poeto 
Sigito Gedos eilėraštis: 

***
Buvau į Lietuvą išėjęs.
Ten paukščiai, moterys ir vėjas.

Į dieną visos karvės ėjo,
Ir vėju siautė, ir plazdėjo
Didžiulis – rudas – vieversys.

Ilgi sparnai ir upės plakės,
Ir visos moterys – plaštakės.
Žole apaugo mano akys,

Ir iš pačios gelmės žolėj
Raudoni vertės gyvuliai.

Ar aš buvau, ar nebuvau,
Ar molio sapną sapnavau?

Lauksime Jūsų nuotraukų, 
kuriuose užfiksuoti Lietuvos vaiz-
dai – metų laikų kaita, įdomūs 
objektai, žmonės... Visa tai, kas 
Jums gražu, įdomu. 

Ačiū už baltą sniegą

Skelbiame konkurso  
„Po gimtinės dangum“ nugalėtojus 

Konkursas

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Paskutiniai?.. 
Teūžaus vėtros kraupios, niūrios, – 
į dykumas pavirstančiais laukais, –
kitų tėvų namų neturim, 
senų dainų naujausios nepakeis...

Mes paskutiniai dainiai močių 
sodžių, 

mintim grįžtą pro paruges, takus, 
prie vieškelių eglaitės guodžia –
šnarėdamos sutinka kaip savus:

suprantame šakoto klevo šneką, 
o gryčių dūmai – atgaiva kvapni, 
sula – tas medžių kraujas – 

gyslom teka, –
savojoj žemėj tampam amžini, – 

dažnai pavirstame kapais ir 
kryžiais, 

liepsna žvakelių, artimų malda, –
į savo gimtines sugrįžę,
juose ir liksim... visada...

Gyvenimo atokvėpis
Miškus, kelius, mintis ir tiltus
užklojo ūkana pilka,
milžinkapius, tėvų supiltus, 
užpylė užmaršties banga –

tad eidami dažnai paklystam
tarpe pušelių keturių, 
lėtai prarasdami jaunystę, 
verkšlenam: ,,Nieko neturiu...“

Praamžiau, duok tvirtesnį skydą, 
ugninį kardą, aštresnes strėles,
kovų laukuos neviltyje paklydus, 
gal išmintis į tėviškę parves:

einu, iriuos per pilką būtį, 
taisydamas įlūžusius lieptus, –
viliuos ir klausiu: ,,Ar truputį
kovų atokvėpis žemelėj bus?“

Gintautas STANKAITIS
Ukmergė 

mūsų Lietuva. Tikimės, kad konkur
sas ir jus paskatino pasiėmus 
fotoaparatą išeiti į gamtą, pasidairy
ti po jos pievas, miškus ir miestus. 

Vis dėlto konkursas yra kon
kursas, todėl turime išrinkti nu
galėtojus. 

už konkursui atsiųstas nuot  raukas dėkojame 
Janinai Baliutytei, Algiui Gibai, Vilijai Jocienei,  

Vladislovui Kirkickui, Stefai Pocienei, Onai Trečiokienei,  
Kastyčiui Turevičiui, Vytautui Žemaičiui.  

konkurso nugalėtojais tapo šie autoriai: 
Stanislava Juozapaitytė – už atidumą detalei ir gebėjimą ją užfiksuoti;
Gražina Kalvaitienė – už vaizdo ir žodžio dermę;
Sigita Letkauskaitė – už meilę gamtai ir atidų žvilgsnį į ją;
Rita Mockeliūnienė – už įspū dingų gamtos raštų fiksavimą; 
Jonas Valantiejus – už aktyvų dalyvavimą konkurse ir įdomius 
kūrybinius ieškojimus.
Daugiausiai skaitytojų sim pa tijų socialiniame tinkle Facebook surinko 
Vilijos Jocienės nuotrauka. 

Sveikiname autorius. Jiems 
netrukus išsiųsime po simbolinį 
prizą ir padėkos raštą. Prašytume 
susisiekti su redakcija – aptarsime 
jums priimtiniausią būdą atsiimti 
prizą. 

Dėkojame fotomenininkei 
Ma  rijai Šileikaitei-Čičirkienei, ku -
ri padėjo išrinkti konkurso nu-
galėtojus. Fotomenininkė pasi-
džiaugė įdomiais negalią turinčių 
fotografų kūrybiniais ieškojimais, 
tačiau pasigedo daugiau au-
to  rių, su kuriais susipažino neį-
ga  liųjų fotografų seminaruose. 
M. Čičirkienė ragina visus foto-
grafuojančiuosius būti aktyvesnius.

Redakcija primena, kad ne už-
tenka savo nuotraukų paskelbti 
socialiniame tinkle – geriausias 
fotografijas būtina atsiųsti redak-
cijai elektroniniu paštu. 

2019-aisiais taip pat kvie čia-
me Jus dalyvauti nuot raukų kon-
kurse. Jau galite siųsti nuotraukas 

Linkime kūrybinės sėkmės! 
 „Bičiulystės“ redakcija 

„Buvau į Lietuvą išėjęs...“


