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Operos ir baleto teatro 
dovana – modernus „Kandidas“

„Neįgaliųjų įtrauktis ir gera 
jausena visuomenėje – sudėti-
nė gerovės valstybės dalis. Lie-
tuvoje neįgaliųjų lygių galimy-
bių įgyvendinimo ir socialinės 
atskirties mažinimo srityje rei-
kalingas proveržis, nes nuveik-
ta tikrai per mažai“, – sakė Pre-
zidentas.

Neįgaliųjų bendruomenės 
atkreipė šalies vadovo dėmesį 
į globos įstaigų pertvarką, ku-
ri, pasak jų, nukrypo neteisin-
ga linkme, kai didžiulės lėšos ir 
institucijų pajėgumai skiriami 
ne savarankišką gyvenimą ska-
tinančių paslaugų prieinamu-
mui, o infrastruktūrai – ma-
žesnėms, bet vis tik instituci-
joms kurti. Taip pat buvo ak-
centuota prasta neįgaliųjų už-
imtumo situacija, ypač atviroje 
darbo rinkoje. Prezidentas pa-
brėžė žmonių su negalia užim-
tumo sistemos pertvarkos būti-
nybę, siekiant suteikti žmonėms 
kuo didesnį savarankiškumą ir 
įgalinti juos įsidarbinti. Neįga-
liųjų užimtumo sistema iš es-
mės turi būti paremta tinkamų 
sąlygų sudarymo principu, o ne 
pastangomis kurti segreguotas 
darbo vietas.

Susirinkusieji pateikė dau-
gybę pavyzdžių dėl nepritaiky-
tos jiems aplinkos. Atkreiptas 
dėmesys, kad nepritaikyta ji ne 
tik neįgaliesiems, bet ir plates-
nei visuomenės daliai: jaunoms 
šeimoms su vežimėliais, senyvo 
amžiaus žmonėms, taip pat ir 
asmenims, laikinai patyrusiems 
traumų. Neprieinama yra ne tik 
fizinė, bet ir informacinė aplin-
ka – kurčiųjų atstovas paminėjo, 
kad negirdintys ir nekalbantys 
asmenys iki šiol negali paskam-
binti Bendrosios pagalbos centro 
telefonu 112, silpnaregiai skun-
dėsi dėl nekorektiško daugelio 
interneto svetainių pritaikymo.

Šiuo metu Lietuvoje egzis-
tuoja milžiniškas sveikatos, švie-
timo, kultūros ir socialinių pas-
laugų trūkumas neįgaliesiems, 
ypač regionuose. „Daugybė 
žmonių su negalia negauna jo-
kių paslaugų, tik pašalpas. Mū-
sų sistema orientuota į išmokas, 
o ne į paslaugas, ir tai veda tik į 
dar didesnę atskirtį ir skurdą“, – 
teigė Dovilė Juodkaitė, Lietu-
vos negalios organizacijų foru-
mo prezidentė. Pasak Preziden-
to, šių paslaugų prieinamumas 
turi tapti valstybės ir savivaldy-
bių prioritetu. Todėl šalies vado-
vas pokalbiuose su merais kels šį 
klausimą kaip vieną svarbiausių, 
skatins spręsti problemas savi-
valdybių lygmeniu, taip pat kvies 
glaudžiau bendrauti su užimtu-
mo tarnybomis ir taip užtikrin-
ti neįgaliųjų poreikius. Lygiai 
taip pat svarbu į sprendimo pri-
ėmimo procesą įtraukti ir pačius 
neįgaliuosius – taip galėtume iš 
seg regacijos pasukti į integraciją.

Prezidentas: 
neįgaliųjų 

gyvenimo kokybė 
turi keistis iš esmės 

Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su neįgaliųjų bendruomenių atstovais.

(nukelta į 3 psl.)

Tradicinis renginys įvyko 
nepaisant kliūčių 

Tradicinis Muzikų rėmimo 
fondo, bendrijos „Atgaiva“ ir 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to renginys jau antrą kartą sve-
čius iš 59 šalies savivaldybių suti-
ko Operos ir baleto teatre. Fondo 
direktorė Liucija Stulgienė dėko-
jo teatro generaliniam direktoriui 
Jonui Sakalauskui, visai teatro 
bendruomenei už svetingą priė-
mimą ir neįgaliesiems padovano-
tą spektaklį. Pasak jos, jeigu ne jų 
geranoriškumas, ši šventė galėjo 
ir neįvykti, nes Lietuvos kultūros 
taryba atsisakė ją remti. L. Stul-
gienė apgailestavo dėl tokio po-
žiūrio į daugelį metų įgyvendi-
namą atskirties mažinimo ir me-
no vertybių pažinimo iniciatyvą. 

Nepritarianti tokiam Kultū-
ros tarybos sprendimui neslė-
pė ir renginyje dalyvavusi pir-
moji šalies ponia Diana Nausė-
dienė. „Man nepaprastai svar-
bu, kad jūs esate čia, susirinkę iš 
visos Lietuvos į nuostabią kul-
tūros ir muzikos šventovę“, – 
sveikindama neįgaliuosius kal-
bėjo D. Nausėdienė. Pasak jos, 
be galo svarbu, kad Operos ir 

Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga Muzikų rėmimo fondas ir 
bendrija „Atgaiva“ jau 26 kartą šalies neįgaliuosius pakvietė į 
įspūdingą muzikos šventę „Dainuok, širdie, gyvenimą“. Į Na-
cionalinį operos ir baleto teatrą atvyko per tūkstantį neįgalių-
jų, socialinės globos namų, nevyriausybinių neįgaliųjų organi-
zacijų, savivaldybių atstovų iš visos Lietuvos. Jiems Operos ir 
baleto teatro bendruomenė padovanojo šiuolaikišką Leonardo 
Bernsteino operetę „Kandidas“. 

Tolerancijos link

Tarptautinės žmonių su ne-
galia dienos išvakarėse Lie-
tuvos Respublikos Preziden-
tas Gitanas Nausėda susitiko 
su neįgaliųjų bendruomenių 
atstovais aptarti jiems aktu-
alių klausimų, įvardyti sritis, 
kuriose, jų nuomone, poky-
čiai reikalingiausi.

Integracijos keliu

Panevėžietei Rasai Malinauskaitei ranką paspaudė Diana Nausėdienė.

Baigiamajame „Vilties 
paukštės“ koncerte – puiki 

nuotaika ir skambios dainos

Anykščiams surengė šventę
Neįgaliųjų mėgėjų kolekty-

vai šiemet jau atsisveikino su 
žiūrovais – neįgaliųjų draugijų 
ansamblių konkursas-festivalis 
„Vilties paukštė“ baigėsi skam-
bia nata. Į neseniai atnaujintą ir 

(nukelta į 5 psl.)

Integracijos keliu

Anykščių kultūros centre surengtame „Vilties paukštės“ kon-
certe nuskambėjo paskutiniai per visą Lietuvą nusiritusio fes-
tivalio-konkurso akordai. Į sceną kopė Dusetose, Plungėje, Jo-
navoje, Tauragėje, Šeduvoje ir Varėnoje išrinkti geriausi kolek-
tyvai. Šventės dalyvius linksmino grupė „16Hz“. (nukelta į 8 psl.)

Geriausiu kolektyvu šiais metais išrinktas Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“.
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�� Antanina Strumilienė „Bi-
čiulystei“ parašė apie Birštone su-
rengtą Neįgaliųjų dienos šventę. 

Neįgaliųjų likimai drebina 
protą ir širdis. Neįgalus žmogus 
kenčia nesiskųsdamas, o svei-
kas kartais skundžiasi ir neken-
tėdamas. Pabuvojus šalia neįga-
laus žmogaus kitaip imi vertinti 
gyvenimą. 

Minint Tarptautinę neįgalių-
jų dieną Birštono neįgaliuosius 
sveikino savivaldybės vadovai, 
Žemės ūkio ministro padėjėja, 
visuomeninės organizacijos, ki-
ti svečiai. Visi linkėjo sveikatos, 
ramybės, lengvų sunkios gy-
venimo kelionės žingsnių. Ne-
lengva, kai žmogaus palydovu 
tampa liga, lazda ar vežimėlis, 
kai žingsnis tampa ilgesnis už 
gyvenimą. 

Birštono neįgaliųjų draugija 
moka dalintis su neįgaliaisiais 
ne tik rūpesčiais, bet ir duo-
nos rieke, gurkšniu vandens 
bei pas kutinio mirksnio amži-
nybe. Neįgaliesiems į pagalbą 
draugija ateina nepastebimai ir 
tyliai. Žmonėms teikiamos pa-
galbos namuose, skalbimo, siu-
vimo, masažo, pavėžėjimo į dia-
lizes paslaugos. Garsiai ir gra-

Paminėta Tarptautinė 
neįgaliųjų diena

žiai skamba moterų ansamblio 
dainos. Galintys judėti draugi-
jos nariai vežami į Šventąją ir 
Palangą, jiems organizuojamos 
pažintinės kelionės. Gyvenimas 
pakeitė šių žmonių likimus. Li-
kimo ranka uždėjo antspaudą jų 
gyvenimo knygoje ir surašė ją 
taip, kaip jam vienam atrodė tei-
singa. Bet džiaugsmo upė kar-
tais išsilieja iš krantų ir užsuka 
pas juos į svečius. Taip atsitin-

ka kasmet minint Pasaulinę ne-
įgaliųjų dieną. Sakoma: „Svei-
kas elgeta turtingesnis už ligotą 
karalių“. Ir tai – tiesa. Toks gy-
venimas. Už šypseną mokame 
ašaromis, už tikėjimą – nevilti-
mi, už meilę – vienatve. Rengi-
nyje gražią dvasios šventę birš-
toniečiams padovanojo Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugijos an-
samblis, buvo pagerbti ir pasvei-
kinti jubiliatai. 

Birštonas: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Birštono neįgaliuosius sveikino savivaldybės vadovai, kiti svečiai.

�� Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduoto-
ja Irena Vilniuvienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi Tarp-
tautinės neįgaliųjų dienos šventės 
įspūdžiais. 

Lietingą besibaigiančio ru-
dens dieną Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai rin-
kosi į Radviliškio kultūros cen-
trą. Čia vyko tradicinis rudens 
renginys „Vėjams šėlstant tegul 
skamba daina“, drauge paminė-
ta ir artėjanti Tarptautinė neįga-
liųjų diena.

Renginį pradėjo draugijos vo-
kalinio ansamblio „Gabija“ mo-
terys (vadovė Roma Apšegie-
nė). Jos atliko šio renginio sim-
boliu tapusią dainą apie rudenį. 
Aldona Bliznikienė paskaitė ei-
lių apie rudenį. Keletą dainų pa-
dainavo Kutiškių daugiafunkcio 
centro moterų vokalinis ansam-
blis „Vėtrungė“ (vad. R. Apšegie-
nė). Draugijos pirmininkė Jūra-
tė Bredulskienė pasveikino visus 
susirinkusius artėjančios Tarp-
tautinės neįgaliųjų dienos pro-
ga, palinkėjo stiprybės, optimiz-
mo, geros sveikatos ir nuotaikos. 
Be Kutiškių „Vėtrungės“ į rengi-
nį atvyko ir draugai iš Pakruojo 
r. neįgaliųjų draugijos – vokali-

Neįgaliuosius šildė daina

nis ansamblis „Šiladis“ (vadovas 
Egidijus Šlapikas) ir draugijos 
pirmininkė Lolita Narkevičiūtė. 

Į šventę atvykę Seimo na-
riai Audronius Ažubalis ir Vi-
lija Alek naitė-Abramikienė pa-
sveikino neįgaliuosius gražios 
šventės proga. Šiam renginiui 
labai tiko ištrauka iš knygos 
„Laisvės klavyras“ „Dainos tau-
ta“, kurią paskaitė knygos auto-
rė V.Aleknaitė-Abramikienė. Ji 
savo knygų su autografu pado-
vanojo nemažai daliai renginy-
je dalyvavusių draugijos narių. 
Renginio dalyvius pasveikino ir 
savivaldybės administracijos di-
rektorės pavaduotojas Justinas 
Pranys. Su svečiais diskutavome 
apie neįgaliųjų draugijos veiklą, 
iškylančias problemas ir jų spren-
dimo būdus. 

Vokalinio ansamblio „Šila-
dis“ atliekamas dainas šventės 
dalyviai palydėjo gausiais ploji-
mais. Savo eilių apie rudenį pa-
deklamavo draugijos poetė Rima 
Danylienė. Ansambliai dainavo 
visi kartu, kvietė prisijungti ir 
renginio dalyvius. Buvo smagu 
pabendrauti prie arbatos puode-
lio su likimo draugais, aptarti 
ateities planus ir planuoti kitus 
susitikimus bei renginius.

Radviliškis: 

Į tradicinį rudenišką renginį atėjo nemažai svečių. 

�� Vincė Vasyliūtė „Bičiulys-
tei“ parašė apie Telšių apskrities 
sergančiųjų nervų-raumenų ligo-
mis asociacijos 25 metų sukakties 
minėjimo renginį. 

Švęsti sergančiųjų nervų-rau-
menų ligomis asociacijos įkūri-
mo Plungėje 25 metų sukaktį 
rinkosi buvę ir esami jos nariai, 
o taip pat ir bičiuliai. Susirinki-
mas-konferencija vyko prapijos 
namų salėje, kurioje telpa per 
pusę šimto žmonių. Telšių aps-
krities sergančiųjų nervų-rau-
menų ligomis asociacijos vado-
vė Genovaitė Razbadauskienė 
perskaitė pranešimą apie asocia-
cijos kūrimosi istoriją ir veiklą: 
kas padaryta, kiek pasiekta iki 
šių dienų, kokios numatomos 
veiklos gairės. Tenka labai pa-
sistengti rengiant projektus. Ta-
čiau jos abi kartu su dukra Sonata 
Zaborskiene, kuri, beje, prieš 25 
metus ir sumanė įkurti Plungėje 
šią asociaciją, nenuleidžia rankų.

Asociacijos užsiėmimų va-
dovė Asta Petreikytė maloniai 
sutiko patalkinti – pabūti susi-

Šventiška vakaronė
tikimo vedėja. Ji pristatė garbin-
gus svečius: Seimo narius Joną 
Varkalį ir Andriejų Stančiką, 
rajono mero pavaduotoją As-
tą Eigirdienę, bažnyčios klebo-
ną Vytautą Ged vainį, Globos ir 
rūpybos skyriaus vedėją Geno-
vaitę Vasylienę. Visi svečiai kal-
bėjo apie mūsų asociacijos gra-
žią, prasmingą veiklą, džiaugėsi, 
kad atsilaikėme prieš sunkumus, 
linkėjo ilgai gyvuoti. 

Dėmesingai klausėmės ger-
biamo klebono V. Gedvainio, 
kuris papasakojo apie parapijos 
namų remontą ir finansų stoką 
tam. Esame dėkingi jam už triūsą 
ir geranoriškumą neįgaliesiems, 
už tai, kad jubiliejinį renginį ga-
lėjome minėti cokoliniame aukš-
te naujai įrengtose patalpose. 

Dar norime pasidžiaugti, 
kad per ketvirtį amžiaus mū-
sų asocia cijoje buvo galima iš-
mokti pinti iš vytelių, siuvinė-
ti kryželiu, siūti, nerti vąšeliu, 
net skambinti gitara, daryti ka-
lėdinius ir velykinius atvirukus. 
Pastaraisiais metais buvo susido-

mėta piešimu ir tapyba. Net trys 
moterys pasiekė gerų rezultatų – 
atrado savyje dailininkių talen-
tą. Vienos iš jų – Aušros Latakie-
nės – personalinė parodėlė vei-
kia Plungės senamiesčio moky-
kloje. Jų gražiais paveikslais buvo 
apdovanoti ir gerbiami svečiai. 

Šiltai ir nuoširdžiai S. Za-
borskienę ir jos mamą sveikino 
svečiai iš Rietavo ir kiti asocia-
cijos nariai. 

Po oficialiosios dalies sėdo-
me prie švediško stalo. Dalijo-
mės patirtais įspūdžiais, seniau 
besimatę – džiaugėsi susitikę. 
Buvo ir dainų, ir viktorina su 
prizais. Skirstėmės namo pa-
tenkinti. Buvo gera ir šilta sie-
loje vien todėl, kad esame, kad 
dar galime pasimatyti sukviesti 
mūsų šauniųjų vadovių. 

Visi neįgalieji viltingai tiki-
si, kad Vyriausybė ras galimy-
bę 2020 metais pratęsti Plungės 
parapijos namų remontą ir taip 
padarys laimingesnius neįgaliųjų 
bendruomenės narius, kurie ga-
lėtų naudotis šiomis patalpomis. 

Plungė: 

Paminėti sergančiųjų nervų-raumenų ligomis asociacijos gražios sukakties susirinko visas būrys bičiulių.

Ir džiaugtasi, ir dėkota 
Ignalina:

Tarptautinė neįgaliųjų žmo-
nių diena Ignalinoje pami-

nėta Ignalinos kultūros ir spor-
to centre. 

Renginys pradėtas eilėmis. 
Tylos minute pagerbti Anapilin 
iškeliavusieji. Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Regina Slabadie-
nė dėkojo visiems, atvykusiems 
į šventę ir linkėjo gyventi bran-
ginant kiekvieną dieną. Minė-
ta, kad nariai aktyviai dalyvau-
ja sporto ir rankdarbių būre-
lių veikloje. Draugijos patalpo-
se teikiamos kirpimo, skalbimo 
paslaugos. Kasmet organizuoja-
mos Rytų Aukštaitijos regiono 
sporto varžybos, meno kolekty-
vai dalyvauja šventėje-konkur-
se „Vilties paukštė“ ir kt. Dėko-
ta visiems aktyviems draugijos 
nariams, sporto būrelio vadovui 
Vytautui Motiejoniui, dailės bū-
relio vadovėms Zofijai Laurinė-
nienei ir Irenai Skrebutėnienei, 
muzikinį gyvenimą organizuo-
jančiam Vincui Kliukui.

Neįgaliuosius sveikino Igna-
linos rajono savivaldybės admi-

nistracijos Socialinės paramos ir 
kaimo reikalų skyriaus vedėja 
Natalija Truchina. Ji sakė, kad 
visada malonu ateiti į draugi-
jos šventes, pasižiūrėti, ką gero 
ir gražaus per metus jie nuvei-
kė, sukūrė. Džiaugtasi ir gražia 
šių metų paroda, nuostabiais pa-
veikslais, kalėdiniais atvirukais. 

Ignaliniečius pasveikinti at-
vyko Visagino neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Joana Krauja-
lienė. Ji kalbėjo apie bendravi-
mo ir saviraiškos būtinybę, vi-
siems linkėjo sveikatos, akty-
vumo, mokėjimo džiaugtis ir 
kasdienybe, ir šventėmis. Igna-
liniečiai pakviesti į šventę Vi-
sagine.

Šventiniame koncerte pasi-
rodė Ignalinos rajono neįgalių-
jų ansamblis „Putinas“ ir kape-
la „Putinėlis“ (vad. Vincas Kliu-
kas), taip pat iš Visagino atvykęs 
neįgaliųjų draugijos vokalinis 
ansamblis „Pušelė“ (Olga Šin-
karenko) ir šauni Adutiškio ka-
pela (vad. S. Rumbutis).

„Bičiulystės“  inf.
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Istorijos puslapiai – 
nepakartojami ir savi
Neįgaliųjų draugijoje Ire-

na – beveik nuo jos gyvavimo 
pradžios. Vos treji metai tebuvo 
praėję nuo jos įsikūrimo, kai mo-
teris tapo šios organizacijos nare. 
„Pradėjome dirbti kartu su daug 
metų draugijai vadovavusia Jani-
na Jurgaitiene“, – pasakoja Ire-
na. Pasak jos, pirmiausia reikėjo 
suburti, padrąsinti išeiti iš namų 
užsisklendusius, nebendraujan-
čius, niekur nesirodančius neį-
galius žmones. Tai padaryti bu-
vo nelengva, juolab kad susi-
kūrusi draugija nė savo patalpų 
neturėjo. „Visos veiklos prasi-
dėjo nuo sporto – važiuodavom 
į Kelmę, Joniškį, Pasvalį, Pane-
vėžį, Šiaulius. Paskui susibūrė 
ansamblis“, – prisimena Irena.  

„Antrasis draugijos gyvavimo 
dešimtmetis buvo gerokai akty-
vesnis. J. Jurgaitienės ir tarybos 
pastangomis buvo parengtas pro-
jektas, gavome lėšų ir ėmėmės 
mums skirtų patalpų renovaci-
jos. Buvome euforijoje. Atsirado 
daugiau idėjų, norinčių ateiti pa-
siguosti, pabendrauti, sportuoti, 
dainuoti – prasidėjo aktyvi veik-
la, – draugijos istorijos puslapius 
mintyse varto I. Sabeckienė. – Į 
organizaciją įstojo daug naujų na-
rių, rengėme dideles sporto var-
žybas, kuriomis rūpinosi ir iki šiol 
tai daro aktyvus draugijos narys 
Juras Grigaliūnas.“  

Pasak I. Sabeckienės, tre-
čiasis dešimtmetis buvo dar ki-
toks – pradėti lankyti sunką ne-
galią turintys ir organizacijos 
veikloje dalyvauti negalintys 
draugijos nariai. „Labai svarbu 
paguosti, nuraminti sunkiai ser-
gantį žmogų, – sako Irena. – Net 
telefono skambutis, pasveikini-
mas gimtadienio proga, aplanky-
mas ligoninėje, pabendravimas 
žmogui suteikia jėgų.“ 

Atėję į draugiją neįgalieji gali 
išsiskalbti drabužius, išsimaudyti 
duše. Suaktyvėjo būrelių veik la, 
rankdarbių mėgėjų dirbiniai pa-
siekė Vilnių, kituose miestuose 
rengiamas parodas, daug koncer-
tuoja ir gerai vertinami Pakruojo 
rajono neįgaliųjų draugijos dainos 
mėgėjai. Pasak I. Sabeckienės, vi-
sa tai – pagarbos vertos Neįgalių-
jų draugijos vadovų, tarybos, vi-
sų penkių draugijos padalinių va-
dovų pastangos palengvinti ir pa-
įvairinti žmonių gyvenimą.

Jei ne stiprus charakteris, 
būtų sunki ligonė

Epilepsija (moteris džiaugia-
si, kad 12 priepuolių per dieną 
pavyko sumažinti iki vieno per 
tris mėnesius), stuburo prob-
lemos, operuotas rankos sąna-
rys, iš pradžių turėtą trečią neį-
galumo grupę pakeitusi antra... 

Sveikatos problemas Irena var-
dija nenoriai. Ir kiek galėdama 
vis stengiasi jas stumtelėti į šalį. 
„Jeigu pačios charakteris būtų 
kitoks, būtum sunki ligonė“, – 
ne kartą jai yra sakę medikai.

Ankstokai Irena pradėjo tą 
charakterį grūdinti. Daug prie 
to prisidėjo netikėtos „pažintys“ 
su elektra. Pirmoji įvyko, kai Ire-
nai buvo 14 metų. Su broliu ėjo 
pas močiutę, kai griovyje pama-
tė tįsančią vielą. „Šokdynių tada 
nebuvo, nutariau ją pasiimti, – 
prisimena moteris ir priduria nė 
nepagalvojusi, kad tai galėtų būti 
elektros laidas. – Lipdama į žo-
lių priaugusį griovį pargriuvau, 
prisiliečiau prie to laido – elek-
tra nudegino ranką, o aš praradau 
sąmonę.“ Gerai, kad darbo die-
na ėjo į pabaigą, broliui pavyko 
sustabdyti sunkvežimį su darbi-
ninkais. Šie, pamatę kas atsitiko, 
čiupo kastuvus, iškasė duobę, į ją 
iki krūtinės paguldė Ireną – ma-
nė, kad žemė ištrauks elektrą. Ir 
tik po to iškvietė greitąją pagalbą. 

Iš ligoninės į namus mergi-
ną išleido po poros dienų, o ran-
das ant rankos liko visam gyve-
nimui. Irena prisimena, kad po 
šio įvykio pradėjo reikštis svei-
katos problemos. „Mokykloje 
vis išvesdavo iš pamokų – lūpos 
balo, mėlo. Gydytojai tapo vos 
ne šeimos nariais. Net egzami-
nų nelaikiau, Vilniuje ligoninė-
je gulėjau...“ – pasakoja moteris. 

Dar kartą išbandymą elek-
tra Irena patyrė po ligoninėje 
atliktos procedūros. Po perlinės 
vonios, nors gydytojo buvo nu-
rodyta stebėti pacientę, medici-
nos seselė išbėgo kavos, o Irena 
atsistojusi paslydo ir nukrito ant 
karšto elektrinio radiatoriaus...

Trečią nelaimingą atsitikimą 
išprovokavo prasidėjęs epilepsi-
jos priepuolis. Irena lygino dra-
bužius, kai pajuto jį besiartinant. 
„Sustingau, bet lygintuvo iš ran-
kų nepaleidau, – pasakoja mote-
ris. – Atsigavusi viską susitvar-
kiau ir nė nesupratau, kad kurį 
laiką karštą laidynę laikiau pri-
glaudusi prie kojos. Tik kai lip-
dama į antrą aukštą per ją brūkš-
telėjau, pajutau skausmą.“ 

Nors nudegimas buvo tikrai 
stiprus, pas medikus Irena ne-
skubėjo – turėjo dalyvauti Ne-
įgaliųjų draugijoje surengtame 
posėdyje. Pareiga jai visada buvo 
svarbiausia. Kai po jo nuėjo į po-
likliniką, atvira žaizda atrodė taip 
grėsmingai, kad Pakruojo gydy-
tojai Ireną iškart išsiuntė į Šiau-
lius. Ten moteris taip pat neuž-
sibuvo – suteikę būtinąją pagal-

bą ją išgabeno į Kauno nudegi-
mų centrą. Net iš kitos kojos odą 
teko imti, kad žaizdą sutvarkytų. 

„Turiu daug angelų sargų, ku-
rie padeda išsisukti net iš sunkiau-
sių situacijų, – šypsosi moteris. – 
Pati tiek visko patyrusi, ir kitiems 
noriu ištiesti pagalbos ranką.“  

Sportinis azartas užgožia 
rūpesčius dėl sveikatos 
Irena – aktyvi neįgaliųjų 

sporto entuziastė. Be jos neap-
sieina nė vienos draugijos orga-
nizuojamos ar kaimynų rengia-
mos sporto varžybos. Daug metų 
Pakruojyje vyksta apskrities ne-
įgaliųjų sporto žaidynės. 

Sportas – Irenos jaunystės 
pomėgis. Iš pradžių leisdavosi į 
kalnų žygius. „Vieno žygio be-
trūko, kad tapčiau sporto meis-
tre, – šypsosi ji. – Jau po širdi-
mi nešiojau sūnų, teko atsisvei-
kinti.“ Paskui susidomėjo baida-
rėmis. Plaukė jomis kalnų upė-
mis Karpatuose, varžėsi Altaju-
je. „Tais laikais išvykti mėnesiui į 
Altajų, dalyvauti varžybose buvo 
tikra euforija. Sportinis azartas 
užgožė visus rūpesčius dėl svei-
katos, – prisimena Irena. – Vil-
niuje, Vokės upelyje, treniruotės 
prasidėdavo vasario-kovo mėne-
siais. Sąnariams ledinis Vokės 
vanduo sveikatos nepridėdavo – 
juk ir apvirsdavome, ir sušlapda-
vome, kojas, kelius geldavo, bet 
jaunystėje negalvodavom, kaip 
visa tai ateityje atsilieps...“ 

Močiutės pelnyti sidabro, 
bronzos medaliai, daugybė dip-
lomų paskatino baidares išban-
dyti ir anūką. „Tai didžiulės va-
lios ir atkaklumo reikalaujantis 
sportas. Bandžiau jį atkalbėti, bet 
kol pats neįsitikino, perkalbamas 
nesileido“, – juokauja Irena. 

Irena prisimena, kad jau bai-
gus aktyvios baidarininkės kar-
jerą sykį ją buvo pakvietę daly-
vauti Kelmėje vykusiose baida-
rių varžybose. „Širdis apsalo, vi-
są naktį nemiegojau. Kražantė – 
rami upė... – prisimena ji. – Bet 
sveikata jau buvo nebe ta. O jei-
gu negaliu tikslo pasiekti – ge-
riau nė nemėginti.“   

Irena sako, kad pati tiek karš-
to ir šalto gyvenime patyrusi, vi-
sada džiaugiasi galėdama padėti 
kitiems. Vienam ištiesia pagal-
bos ranką prispaudus finansinei 
bėdai, kitam – prireikus šilto žo-
džio. Ir niekada nei savo laiko, 
nei pastangų negaili. „Daryk ge-
rus darbus, ir tau sugrįš kelerio-
pai“, – įsitikinusi moteris.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Tolerancijos link „Gyvenime nesutikau 
blogų žmonių“Pakruojo rajono neįgaliųjų 

draugijai Irena Sabeckienė 
priklauso jau 27 metus. Visą 
šį laiką, išskyrus dėl sveika-
tos iškritusius vienus metus, 
Irena buvo renkama tarybos 
nare. „Gyvenime nesutikau 
blogų žmonių“, – sako daug 
organizacijos vardan pada-
riusi moteris.  

Irena Sabeckienė (centre) – aktyvi Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos narė.

Negalią turinčių žmonių kri-
tikos susilaukė per mažas įtrau-
kiojo ugdymo mastas ir nepa-
kankama esamo kokybė. Gero-
ji praktika ir tyrimai rodo, kad 
sėk mingiausiai žmonės su ne-
galia įsitvirtina tose šalyse, kur 
švietimo sistema nuo anksty-
viausių grandžių užtikrina tokių 
žmonių įtraukimą į bendras ug-
dymo įstaigas. Šią pareigą įtvir-
tina ir Jungtinių Tautų neįgalių-
jų teisių konvencija. Mūsų šaly-
je vis dar veikia kelios dešimtys 
specialiųjų mokyklų, kuriose 
mokosi apie trečdalis mokykli-
nio amžiaus neįgalių vaikų. Tai 
lemia atskirtį tolesniuose jų gy-
venimo etapuose. Tačiau dėl ne-
pakankamo švietimo įstaigų pa-
sirengimo, vaikų patiriamų pa-
tyčių tėvai dažnai šio ugdymo 
atsisako. Prezidentas domėjosi, 
kokias išeitis iš susidariusios si-
tuacijos mato vaikus su negalia 
auginančių šeimų atstovai. Susi-
tikime konstatuota, kad ilgalai-
kėje perspektyvoje tai yra vienas 
efektyviausių būdų integruoti 
neįgaliuosius į visuomenę.

Šalies vadovas ir jo patarėjai 
pasidalijo svarbiausiomis veik-
los kryptimis socialinės politi-
kos srityje ir aptarė esamas Pre-
zidento iniciatyvas. Viena jų – 
pateiktas įstatymo projektas, 
užtikrinantis spartesnį senatvės 
ir netekto darbingumo pensi-
jų didinimą. Prezidento siūly-
mu į 2020 m. biudžetą įtrauktas 
šalpos bazės didinimas ir supla-
nuotos šalpos pensijų „grindys“. 
Prezidentas pateikė įstatymo pa-
taisą, užtikrinančią pareigą Vy-
riausybei ir Seimui vykdyti So-
cialinių įmonių įstatymo įgy-
vendinimo stebėseną ir poveikio 
vertinimą bei atitinkamai imtis 
įstatymo tobulinimo veiksmų. 
Ateityje įstatymo pokyčiais ke-
tinama stiprinti socialiai atsakin-
gus viešuosius pirkimus.

„Neįgaliųjų gerovės rodikliai 
šiandien anaiptol nėra džiugi-
nantys. Asmenų su negalia skur-
do rizikos lygis, 2018 m. duome-
nimis, Lietuvoje siekė 35 proc. ir 
yra daugiau nei 12 proc. dides-
nis už bendrą skurdo rizikos ly-
gį Lietuvoje ir net daugiau nei 14 
proc. nei Europos Sąjungos ša-
lių vidurkis. Jų užimtumas Lie-
tuvoje 27 proc., Europos Sąjun-
gos šalyse – 40 proc. ir daugiau. 
Todėl aktualūs ne tik ekonomi-

niai ar paslaugų prieinamumo 
klausimai, bet ir lygių galimy-
bių sudarymas, žmogaus teisių 
užtikrinimo ir antidiskrimina-
cinės priemonės visose gyveni-
mo srityse. Neįgaliųjų bendruo-
menė didelė – per 240 tūkst. as-
menų ir dar jų artimieji. Ne vi-
sada šie žmonės yra girdimi tin-
kamai. Šiandien dėkojame jiems 
už įžvalgas, kurios tikrai padės 
mums tikslingiau kreipti savo 
pastangas, kad visoms visuome-
nės grupėms gyvenimo kokybė 
gerėtų tolygiai“, – teigė Prezi-
dento Ekonominės ir socialinės 
politikos grupės patarėja Irena 
Segalovičienė.

Susitikime su Prezidentu ir 
jo patarėjais dalyvavo Jonas Ruš-
kus (Lietuvos atstovas Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komite-
te), Dovilė Juodkaitė (Lietuvos 
negalios organizacijų forumas), 
Ričardas Dubickas (Asociaci-
ja „Savarankiškas gyvenimas“), 
Dana Migaliova (Lietuvos su-
trikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Viltis“), Ramunė 
Balčikonienė (Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjunga), Rima Si-
tavičienė (Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrija „Pagava“), Kęs-
tutis Vaišnora (Lietuvos kurčiųjų 
draugija), Paulius Kalvelis (Lie-
tuvos paralimpinis komitetas), 
Rasa Kavaliauskaitė ir Ginta Že-
maitytė (Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjunga), Egidijus Grigonis 
(Lietuvos paraplegikų asociaci-
ja), Rūta Ūdraitė-Mikalauskienė 
(Lietuvos Spina Bifida ir Hidro-
cefalija asociacija), Simona Ku-
nigonytė (Dirbančių neįgaliųjų 
asociacija), Kristina Dudonytė 
(Žmonių su negalia teisių ste-
bėsenos komisija prie Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnybos), 
Monika Ošmianskienė, Žilvinas 
Mišeikis (asociacija „Savaran-
kiškas gyvenimas“), Aušra De-
gutytė (asociacija „Gyvastis“).

Prezidentūra džiaugiasi abi-
pusiškai naudingu susitikimu ir 
neabejoja, kad į dalyvių išsaky-
tą nuomonę bus atsižvelgiama 
brėžiant kryptis ateities sprendi-
mams. Taip pat Prezidentūra pa-
sižadėjo pokyčius pradėti nuo sa-
vęs ir per ateinančius metus page-
rinti savo pastato prieinamumą – 
tiek fizinį, tiek informacinį – ne-
įgaliems visuomenės atstovams.

President.lt ir „Bičiulystės“ inf. 
President.lt nuotr.

Prezidentas: neįgaliųjų 
gyvenimo kokybė turi 

keistis iš esmės

Prezidentas Gitanas Nausėda susipažino su neįgaliųjų išsakytom problemom.

(atkelta iš 1 psl.)



4 psl.2019 m. gruodžio 5–11 d., Nr. 48 (1487), „Bičiulystė“

Daktaras
Aiskauda

tais, reabilitaciją, jei reikia, ko-
reguoja gydymą. Jeigu skausmo 
numalšinti nepavyksta įprastinė-
mis priemonėmis, taikomos in-
vazinės procedūros. 

Primename, jog pacientą 
į skausmo kliniką siunčia bei 
siuntimą išduoda šeimos gydy-
tojas arba gydytojas specialistas. 
Prieš atvykdamas pacientas turi 
iš anksto užsiregistruoti bendro-
joje Konsultacinės poliklinikos 
registratūroje. Atvykstant bū-
tina turėti gydytojo siuntimą ir 
asmens dokumentą. Pacientams 
svarbu žinoti, jog vidutiniškai 
eilėje tenka palaukti 4–5 mėne-
sius. Yra ir vadinamieji „žalie-
ji koridoriai“, skirti pacientams, 
sergantiems onkologinėmis ligo-
mis bei trišakio nervo ar liežuvi-
nio ryklės nervo neuralgija, kai 
skausmo nepavyksta sukontro-
liuoti net ir skyrus maksimalias 
gydymo nuskausminančiais vais-
tais ir kitas priemones, ir kai nė-
ra indikacijų skubiai operacijai.
Santaros klinikų ir „Bičiulystės“ inf. 

Kosulys būna produktyvus 
(kitaip – drėgnasis, atko-

sima skreplių) ir neprodukty-
vus (kitaip – sausasis, neatkosi-
ma skreplių). Priklausomai nuo 
požymių trukmės skiriamos šios 
kosulio rūšys: a) ūminis (ne il-
giau kaip 1–2 savaitės), b) užsitę-
sęs (nuo 2 savaičių iki mėnesio), 
c) recidyvinis (nuo mėnesio iki 8 
savaičių), d) chroniškas, t. y. lė-
tinis (daugiau negu 2 mėnesiai).

Paaiškinimas: recidyviniu ko-
suliu paprastai vadinamas atsi-
naujinantis, pasikartojantis ko-
sulys. 

Būtina kreiptis į gydytoją
Kai neproduktyvus kosulys 

trunka ilgiau negu 2 savaites, 
kai kosulys atsiranda po dusulio 
priepuolio, kai kartu su kosu-
liu yra triukšmingas ir pagreitė-
jęs kvėpavimas, kai kosulys toks 
intensyvus, jog ligonis springsta, 
nebegali gerti.

Pastaba: rašinys skirtas tik 
suaugusiems žmonėms, apie vai-
kus šiame rašinyje nerašome.

Dažniausiai kosulį sukelia
 plaučių tuberkuliozė, ki-

tos kvėpavimo takų, plaučių in-
fekcinės ligos, 
 alerginės ligos (alerginė 

sloga, bronchinė astma ir kt.), 
 širdies ir kraujagyslių ligos 

(širdies yda, plaučių infarktas, 
pakilęs kraujospūdis mažajame 
kraujo apytakos rate), 
 psichinės ir nervų ligos 

(esant paralyžiuotiems kai ku-
riems nervams, sutrinka riji-
mas, maistas patenka į kvėpavi-
mo takus), 
  cheminės dirginančios 

medžiagos (acetonas, amonia-
kas, chloras, stiprios rūgštys ir 
t. t.), rūkymas, 
 ilgalaikis kai kurių vais-

tų vartojimas (pavyzdžiui, ena-
laprilio), 
 vitamino D stygius ir kal-

cio koncentracijos kraujyje su-
mažėjimas (dėl to gali susiaurėti 
gerklos ir pasunkėti kvėpavimas), 
 per didelis krūvis balso 

stygoms, kai ilgai, dažnai kal-
bama ar dainuojama, balso sty-
gų mazgeliai (kitaip – daininin-
kų mazgeliai; jie gali atsirasti ir 
kitų profesijų žmonėms), pailgė-
jęs ir pabrinkęs (peršalus) ryklės 
liežuvėlis,
 dėl susikaupusių dujų žar-

nose ir skysčio pilvo ertmėje 
aukštai pakilusi diafragma,
 kvėpavimo takų svetim-

kūnis (patekęs valgant ar kvė-
puojant),
 gerybiniai ar piktybiniai 

augliai, spaudžiantys trachėją, 
 skrandžio turinio pateki-

mas į stemplę; dažniausiai taip 
nutinka arba miegant, arba šiaip 
gulint, kai dėl prislopintų ref-
leksų skrandžio turinys pakyla 
iki gerklų ir patenka į kvėpavi-
mo takus,
 padidėjusi skydliaukė, iš-

siplėtusi aorta.
Pastaba: taip pat dar gali bū-

ti įpročio kosulys bei isterija ser-
gančiųjų kosulys.

Kas žinotina apie 
vitaminą D 

Vitaminas D neretai vadina-
mas „saulės vitaminu“. Mat jį 
gamintis odoje skatina ultravi-
oletiniai saulės spinduliai. Vita-
mino D atsargos daugiausia kau-
piamos kepenyse. Idealiu atve-
ju jų užtenka per žiemą iki pat 
šviesių pavasario dienų. Beje, ul-
travioletiniai spinduliai būtini ir 
žiemą – reiktų (idealiausiu atve-
ju), kad jie kasdien apšviestų vei-
dą 20–30 min. arba bent 10 min. 
(minimalus laikas). 

Įsimintina: saulės spinduliai 
daro poveikį tik būnant lauke; 

saulės vonios per lango stiklą 
nenaudingos.

Vitaminas D ir kalcis stipri-
na imunitetą, greitina medžiagų 
apykaitą, slopina uždegiminius 
procesus, ramina nervus, palan-
kiai veikia skydliaukės, širdies, 
raumenų veiklą, kraujotaką bei 
kai kuriuos kitus organus. 

Vitamino D suaugusiesiems 
per parą reikia gauti 10–12,5 
mikrogramų (mkg); 1 mkg = 
1/1000 miligramo; 1 miligra-
mas (mg) = 1/1000 gramo). 
Ypač svarbu gauti reikiamą do-
zę vitamino D rudenį, žiemą ir 
pavasarį.  

Vitamino D turintys maisto 
produktai: žuvų taukai (šaukš-
telis) – 121 mkg, silkė (100 g) – 
25 mkg, skumbrė – 100 g) – 
24 mkg, lašiša (100 g) – 12 mkg, 
sardinės alyvoje (100 g) – 9 mkg, 
tunas (100 g) – 6 mkg, pienas 
(puodelis) – 3 mkg, kiaušinio 
trynys – 1 mkg. Nedideli vita-
mino D kiekiai taip pat rasti pet-
ražolėse, dilgėlėse, liucernose, 
asiūkliuose.

Pastabos: 
1) nors ir labai retai, tačiau 

vitamino D stygius atsiranda 
dėl skrandžio ir žarnyno sutri-
kimų bei sergant tulžies ar ka-
sos ligomis,

2) net ir karštomis vasaros 
dienomis pagyvenę žmonės su-
kaupia mažai vitamino D. 

Vitamino D perteklius 
žalingas

Vitamino D perteklius ga-
li pakenkti plaučiams, širdžiai 
ir net kaulams. Ypač atsargūs 
turėtų būti vyresnio amžiaus 
žmonės, vartojantys šio vitami-
no preparatus (o ne šio vitamino 
turinčius maisto produktus) ir 
be saiko būnantys saulėje (ypač 
prie jūros), nes tai gali pagreitinti 
kraujagyslių ir inkstų kalkėjimą.

Vitamino D pertekliaus po-
žymiai: bendras silpnumas, py-
kinimas, viduriavimas, kalcio 
nuosėdos organizme.

Pastaba: sunkesniais atvejais 
sutrikdoma inkstų veikla. 

Šis bei tas apie kalcį
Kalcio dienos norma suaugu-

siems žmonėms 1000 mg, 50–64 
metų asmenims bei nėščiosioms 
ir žindyvėms – 1 200 mg, mo-
terims po menopauzės, taip pat 
vartojančioms estrogeninius 
(moteriškų lytinių hormonų) 
preparatus – 1 500 mg. Beje, 
abiejų lyčių asmenims, sulauku-
siems 65 metų amžiaus, taip pat 
reiktų per parą gauti 1 500 mg 

„Skausmo gydymo metodai 
pasaulyje nuolat tobulėja, o nau-
jovės tampa prieinamos ir Lietu-
voje. Pacientams skausmo mal-
šinimo intervencijos atliekamos 
saugiai, gydytojui tiksliai taikant 
rentgeno kontrolę ar naudojant 
echoskopo aparatus.  Skausmas 
gydomas ir naujais minimaliai 
invazyviais metodais, pavyzdžiui 
nervų šaldymu itin žema tempe-
ratūra (vadinama kriodestrukci-
ja) ar stuburo kanalo sąaugų ati-
dalinimu specialiais naviguoja-
mais kateteriais. Lėtinį skausmą 
kenčiantiems pacientams priei-
namos tapo ir daugiaprofilinės 
specialistų komandos paslaugos, 
kurioje, be gydytojo, pacientą 
konsultuoja psichologas, kinezi-
terapeutas ir slaugytoja. Šie kom-
pleksiniai sprendimai padidina 
galimybes padėti pacien tams“, – 
sako Santaros klinikų Anestezio-

logijos, intensyvios terapijos ir 
skausmo gydymo centro vadovė 
prof. Jūratė Šipylaitė. 

„Skausmo medicinos cen-
tre gydomi pacientai su įvairiais 
skausmo sindromais. Dauguma 
besikreipiančių į mus skundžiasi 
lėtiniais arba ūmiais, tačiau už-
sitęsusiais skausmais, kurių ne-
pavyksta kontroliuoti kitais bū-
dais – vartojant vaistus, taikant 
reabilitacines procedūras. Daž-
niausiai kreipiasi dėl nugaros – 
kaklo, krūtinės, o ypač dažnai – 
juosmeninės dalies skausmo“, – į 
dažniausiai pasitaikančius skaus-
mo sindromus dėmesį atkreipia 
Skausmo medicinos centro ve-
dėjas Alfredas Vaitkus. 

Žinoma, gydomi pacientai, 
patiriantys ir įvairių kitų skaus-
mų. Pavyzdžiui, sąnarių, įvairių 
nervų pažeidimo sukelti skaus-
mai bei su stuburu susijęs gal-

vos skausmas. Rečiau pasitaiko 
fantominiai skausmai po galū-
nių amputacijų, kompleksinio 
regioninio skausmo sindromas, 
lėtiniai pooperaciniai, potrau-
miniai ir onkologinių ligų su-
keliami skausmai bei skausmas, 
kylantis iš vidaus organų (visce-
ralinis), pavyzdžiui, lėtinio pan-
kreatito sukeltas pilvo skausmas, 
lėtinis dubens skausmas. 

Anot Skausmo medicinos 
centro gydytojos anesteziologės-
reanimatologės Audrės Tylienės, 
dažnai pacientai tikisi stebuk-
lingo ir greito rezultato, todėl 
prieš pradedant taikyti gydymą, 
stengiamasi su pacientu aptarti 
jo lūkesčius ir realias galimybes 
padėti. Kartais kreipiasi pacien-
tai, skausmus kenčiantys daugy-
bę metų. Gydant skausmą, ypač 
svarbus yra aktyvus paciento įsi-
traukimas ir bendradarbiavimas 
su medikais, nes dažnu atveju – 
tai ilgesnis procesas, reikalau-
jantis gyvenimo įpročių poky-
čių. Medikai dalijasi, jog mato 

daug pacientų, kurie yra iškan-
kinti lėtinio skausmo ir dėl to 
patiria įvairių psichologinių su-
trikimų, yra depresiški, nusivy-
lę. Tokiems pacientams padėti 
susigrąžinti motyvaciją ir akty-
viai įsitraukti į gydymo procesą 
neretai reikia bendrų gydytojo, 
medicinos psichologo ir slaugy-
tojo pastangų. Dažnas pacientas 
prašo tiesiog stebuklingos piliu-
lės ar procedūros, o patys mie-
liau renkasi stebėtojo vaidme-
nį. Geriausių rezultatų pavyksta 
sulaukti su tais pacientais, kurie 
bendradarbiauja ir gerai suvokia 
savo skausmo priežastis. 

Turbūt nedaug kas žino, jog 
Skausmo medicinos centre dirba 
gydytojai anesteziologai–reani-
matologai. Tos pačios specia-
lybės atstovai, su kuriais pacien-
tai susiduria operacijų metu. Pir-
miausiai gydytojai konsultuoja 
pacientą, įvertina skausmą su-
kėlusias priežastis, diagnozuo-
ja skausmo sindromus, peržiūri 
anksčiau taikytą gydymą vais-

Kaip prisijaukinti... skausmą?

Įvadinė 
informacija apie 

kosulį

Vakarų pasaulyje 20 amžiaus pradžioje susidomėta lėtinio skaus-
mo problema. Iki tol daugiausia dėmesio buvo skiriama ūmiam 
skausmui malšinti (pavyzdžiui po traumos, operacijos metu). 
1994 m. Santaros klinikose įkurtoje pirmojoje Lietuvoje skaus-
mo klinikoje kasmet gydoma daugiau nei 4 tūkstančiai pacien-
tų iš visos Lietuvos. 

kalcio, nes kalcio kiekis sens-
tančiame organizme ima mažė-
ti. Kalcio perteklius kietina vi-
durius, gali susargdinti inkstų 
akmenlige, pabloginti geležies ir 
kitų mineralų įsisavinimą

Blogina kalcio  
įsisavinimą

Alkoholiniai gėrimai, pik-
tnaudžiavimas valgomąja drus-
ka, baltymais, rūgštynių rūgštis 
(šaltiniai: rūgštynės, špinatai, 
salotos, riešutai, šokoladas), kai 
kurie laisvinamieji vaistai, šlapi-
mą varančios priemonės, maisto 
papildai, turintys didelę B gru-
pės vitaminų koncentraciją, di-
delis kiekis ląstelienos.

Pastaba: nuo 35 metų am-
žiaus reiktų sumažinti per dieną 
išgeriamos kavos kiekį (mat kava 
iš kaulų pašalina kalcį), antraip 
pradės retėti kaulai (prasidės os-
teoporozė).

Kalcio šaltiniai
Pienas (deja, ne visi jį to-

leruoja; išeitis – rauginto pie-
no produktai) bei kitos kilmės 
maisto produktai (kalcio kiekis 
mg nurodytas 100 g produkto): 

120 mg – džiovinti ananasai; 
110 mg – balta duona, brokoliai, 
virtos krevetės, saulėgrąžų sėk-
los; 94 mg – graikiniai riešu-
tai; 92 mg – džiovinti abrikosai; 
82 mg – skumbrė pomidorų pa-
daže; 71 mg – konservuotos rau-
donosios pupelės; 65 mg – virtos 
pupelės; 57 mg – virti kiaušiniai; 
56 mg – brokoliai; 55 mg – avi-
žinė košė; 53 mg – konservuo-
tos pupos pomidorų padaže; 
47 mg – apelsinai. 

Taip pat šio mineralo rasi-
me rupaus malimo ruginiuose 
miltuose, kitose kruopose, ki-
tose kopūstų rūšyse, žalialapė-
se daržovėse, petražolėse, sojos 
pupelėse, figose, žirniuose, kiau-
šinio trynyje, sardinių ir lašišų 
minkštuosiuose kauluose ir aša-
kose (ašakomis vadinami smul-
kūs žuvų kauliukai), žemuogė-
se, mėsoje (mažai).

Romualdas OGINSKAS
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Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsi-
galios šie Vyriausybės patvirtin-
ti dydžiai:
Bazinės socialinės išmokos 

dydis – 39 eurai  
(2019 m. – 38 eurai)

Kitąmet padidinus šį dydį, 
atitinkamai padidės nuo jo pri-

klausančių išmokų dydžiai: išmo-
ka vaikui, išmoka privalomosios 
tarnybos kario vaikui, išmoka 
nėščiai moteriai, globos išmoka, 
vienkartinė išmoka įsikurti, glo-
bos išmokos tikslinis priedas, iš-
moka besimokančio ar studijuo-
jančio asmens vaiko priežiūrai, 
išmoka gimus vienu metu dau-
giau kaip vienam vaikui, išmoka 
įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios 
priežiūros išmoka, laidojimo pa-
šalpa, parama palaikams parvež-
ti, artistų kompensacinė išmoka, 
vaikų išlaikymo išmoka, sociali-
nė parama mokiniams.

Tokias išmokas, kompensa-
cijas ir socialinę paramą gauna 
apie 600 tūkst. žmonių.

Šalpos pensijų bazės  
dydis – 140 eurų  

(2019 m. – 132 eurai)
Šio dydžio padidinimas pa-

lies apie 60 tūkst. šalpos pensi-
jas gaunančiųjų: našlaičius, neį-
galius vaikus, nuo vaikystės neį-
galius suaugusius asmenis, kitus 
neįgaliuosius ir senatvės pensi-
jos amžiaus sulaukusius žmo-
nes, kurie nesukaupė minima-
laus stažo valstybinei socialinio 
draudimo pensijai gauti.

Šalpos išmokos užtikrina mi-
nimalias pajamas neįgalumo ar 
senatvės atvejais jokių pajamų 
negaunantiems arba labai mažas 
pajamas gaunantiems asmenims.

Tikslinių kompensaci-
jų bazės dydis – 117 eurų 

(2019 m. – 114 eurų)
Kitąmet padidinus tikslinių 

kompensacijų bazės dydžius, 
žmonėms, kuriems nustatytas 
pirmojo lygio specialusis nuola-
tinės priežiūros (pagalbos) po-
reikis, tikslinė kompensacija pa-

didės 3,3 euro, o antrojo lygio 
specialusis nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis – 1,8 euro.

Žmonėms, kuriems nusta-
tytas pirmojo lygio specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis tiks-
linė kompensacija didės 7,8 eu-
ro, o tiems, kuriems nustatytas 
antrojo lygio specialusis nuola-
tinės slaugos poreikis – 5,7 euro.

Šias kompensacijas gauna ne-
įgalieji, kuriems nustatyti specia-
lieji poreikiai. Tai yra papildoma 
išmoka, mokama kartu su socia-
linio draudimo arba šalpos pen-
sija. Tokias kompensacijas šaly-
je gauna apie 93 tūkst. asmenų.
Valstybės remiamų pajamų 

dydis – 125 eurai  
(2019 m. – 122 eurai)

Padidinus valstybės remia-
mų pajamų dydį, vidutinis so-
cialinės pašalpos dydis padidės 

nuo 81,2 iki 83,2 euro. Tai reiš-
kia, kad su valstybės remiamų 
pajamų dydžiu susijusias išmo-
kas, socialinę paramą, kompen-
sacijas ir socialines paslaugas 
papildomai gaus daugiau nei 16 
tūkst. žmonių.

Visiems šiems pakeitimams 
įgyvendinti papildomai reikės 
maždaug 27,7 mln. eurų. Iš jų 
bazinės socialinės išmokos didi-
nimui – 12,3 mln. eurų valsty-
bės biudžeto lėšų, šalpos pensijų 
bazės didinimui – 7,9 mln. eu-
rų valstybės biudžeto lėšų, tiks-
linių kompensacijų bazės didi-
nimui – 4,9 mln. eurų valstybės 
biudžeto lėšų, o valstybės remia-
mų pajamų dydžio didinimui – 
0,3 mln. eurų valstybės biudže-
to ir 2,3 mln. eurų savivaldybių 
biudžetų lėšų.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Kitąmet – didesnės socialinės išmokos
Vyriausybė pritarė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
siūlymui didinti socialinių iš-
mokų bazinius dydžius. Dėl 
šio sprendimo didės tikslinės 
kompensacijos neįgaliesiems 
su specialiaisiais poreikiais, pi-
niginė socialinė parama nepa-
siturintiems žmonėms, dauge-
lis socialinių išmokų bei šalpos 
pensijos, mokamos neįgalie-
siems, našlaičiams ar minima-
laus socialinio draudimo stažo 
nesukaupusiems senjorams.

Aktualijos

baleto teatro kolektyvas, jo pro-
fesionalai padovanojo nuostabią 
buvimo kartu šventę, galimybę  
paskęsti muzikos garsuose, sklęs-
ti virš kasdienybės dulkių, virš 
negandos, būti kartu širdimi ir 
siela. „Kiekvienas esate svarbus, 
kiekvienas esate vertingas. Lin-
kiu, kad jūsų gyvenimuose būtų 
kuo daugiau įdomių ir prasmin-
gų dienų. Linkiu skleisti šilumą, 
gerumą ir meilę. Patys gražiausi 
dalykai dažnai slypi kasdienybė-
je. Pastebėkime juos“, – linkėjo 
D. Nausėdienė.

„Labai džiaugiuosi, kad esate 
čia, kad šitą dieną minime čia, – 
sakė ir Operos ir baleto teatro 
generalinis direktorius J. Saka-
lauskas. – Manau, esame išskir-
tiniai, nes turbūt niekur pasau-
lyje ši diena neminėta Operos ir 
baleto teatre.“ 

Pasak J. Sakalausko, teatro 
kolektyvas mielai sutiko neį-
galiesiems neatlygintinai pado-
vanoti šį spektaklį. „Pernai vi-
sas pasaulis minėjo amerikiečių 
kompozitoriaus Leonardo Berns-
teino gimimo 100-ąsias metines. 
Jo operetė „Kandidas“ ypatinga 
tuo, kad per porą valandų galima 
apkeliauti visą pasaulį – pabuvo-
ti Prancūzijoje ir Vokietijoje, nu-
keliauti į Portugaliją ir Argenti-
ną, pakalbėti apie gyvenimą, jo 
prasmę“, – sakė Operos ir bale-
to teatro generalinis direktorius. 

Tolerancijos ir pilietiškumo 
pavyzdys

Šventės „Dainuok, širdie, 
gyvenimą“ rengėjams ir daly-
viams Ministro Pirmininko žo-
džius perdavė jo padėjėjas Juozas 
Bernatavičius. Premjeras dėkojo 
neįgaliesiems už tolerancijos ir 
pilietiškumo stiprinimo pavyz-
dį, socialiai atsakingos veiklos 
skatinimą, linkėjo ir toliau kur-
ti solidarumu bei pagarba grin-
džiamus santykius. 

Sostinės meras Remigijus 
Šimašius taip pat neslėpė savo 
pagarbos renginio dalyviams. 
„Tarptautinė neįgaliųjų diena 
man asocijuojasi ne su negalia, 
o su ypatingai didele stiprybe ir 

ypatingai dideliais gebėjimais. 
Likimas iš jūsų kažką atėmė, bet 
kartu suteikė valios ir kantrybės, 
o tai leidžia pasiekti labai daug. 
Ir tai įkvepia aplinkinius“, – sakė 
jis. Pripažinęs, jog Vilnius dar ne 
viską padaręs, kad į sostinę atvy-
kę neįgalieji gerai jaustųsi, paža-
dėjo ir toliau dėti pastangas, kad 
miestas taptų vienodai svetin-
gas visiems. „Įsipareigoju tuos 
dalykus tęsti, kad nebūtų jokių 
bokštų, į kuriuos negalėtų įkop-
ti kiek vienas žmogus“, – sakė 
R. Šimašius ir patikino, kad apie 
neįgaliuosius tikrai bus pagalvo-
ta ir statant nacionalinę koncertų 
salę ant Tauro kalno. 

Antrus metus prie Muzikų 
rėmimo fondo ir „Atgaivos“ ben-
drijos rengiamos tradicinės šven-
tės prisidedančio Neįgaliųjų rei-
kalų departamento direktoriaus 
pavaduotoja, direktoriaus funkci-
jas vykdanti Jolanta Šliužienė ra-
gino bent trumpam pamiršti ne-
galią, kuri tėra tik sistemos žen-
klas ar antspaudas. Pasak jos, vi-
si esame tiesiog skirtingi, įvairūs 
žmonės. „Pas mus ateina žmonės 
su negalia ginti, įgyvendinti savo 
teisių, mokytis, dirbti, kurti arba 
tiesiog būti bendrystėje“, – kal-
bėjo ji, ragindama priimti neįga-
liuosius, padėti jiems įgyvendinti 
savo svajones. 

Įsimintina pažintis  
Panevėžietė Rasa Malinaus-

kaitė šią Tarptautinę neįgaliųjų 
dieną prisimins ilgai. Ne tik dėl 
didelį įspūdį palikusio šiuolai-
kiško „Kandido“ pastatymo. Per 

spektaklio pertrauką prie neįga-
liojo vežimėliu judančios jaunos 
moters priėjo ir ją užkalbino pir-
moji šalies ponia D. Nausėdienė. 
Rasa juokauja: „Nors paprastai 
bendrauju lengvai, pradėjo strig-
ti kalba. Nesitikėjau... Maniau 
nusifotografuosiu prie šventės 
stendo ir tiek.“ Trumpas, šiltas 
pašnekesys ilgam išliks panevė-
žietės atmintyje. 

Daugiau kaip 20 metų išsė-
tine skleroze serganti Rasa jau 
5 metus juda neįgaliojo veži-
mėliu. 18-kos buvo, kai pradė-
jo ryškėti pirmieji ligos simpto-
mai. „Studijavau, dirbau – kaip 
ir visi žmonės. Dažniausiai ne-
laimės, bėdos, ligos ateina neti-
kėtai“, – sako ji. 

Laikas išmokė susitaikyti su 
liga, bet padiktavo ir savas tai-
sykles. „Dažniausiai sukuosi 
aplink Panevėžį, – sako Rasa. – 
Jeigu nori kur nors toliau išvyk-
ti, reikia viską gerai susiplanuo-
ti.“ Moteris džiaugiasi, kad į šią 
kelionę susiruošė iš Lietuvos iš-
sėtinės sklerozės sąjungos gavu-
si kvietimą. Atvyko dviese, su 
dar viena moterimi iš Kupiškio.

Druskininkuose gyvenantis 
Vytautas Kručkas Nacionalinia-
me operos ir baleto teatre lankėsi 
pirmą kartą. Į sostinę iš kurorto 
atvyko 11 žmonių. Vytautas dė-
kingas į Tarptautinei neįgaliųjų 
dienai skirtą renginį jį bei taip 
pat neįgaliųjų vežimėliu judantį 
bičiulį Vaidą pakvietusiai Drus-
kininkų šeimos paramos centro 
pirmininkei Lilijai Sereikienei, 
kelionėje neįgaliaisiais besirūpi-

nusiai Laurai Gardziulevičienei. 
Vytauto nuomone, tokios 

kultūrinės išvykos prasmingos – 
pasigrožėjo ypatingos architek-
tūros teatru, spektaklį pažiūrėjo, 
su seniai matytais bičiuliais susi-
tiko. O labiausiai vaikiną nuste-
bino, kad belaukiant, kol pakils 
neįgaliesiems įrengtas keltuvas, 
netikėtai prie jo priėjo D. Nau-
sėdienė. „Pabendravome, nusi-
fotografavome, – pasakoja Vy-
tautas. – Nesitikėjau. Aš gi pa-
prastas žmogus. Tikrai nustebi-
no tokia pagarba.“ 

Pasak vaikino, tokie kultū-
riniai renginiai naudingi ir tuo, 
kad visa visuomenė turi galimy-
bę geriau pažinti neįgaliuosius, 
tapti jiems tolerantiškesne. Gal 
tada labiau atkreips dėmesį ir į jų 
poreikius. „Aplinka prie Operos 
ir baleto teatro prastai pritaiky-
ta – nėra nuvažiavimų nuo ša-
ligatvių, teko ilgokai paieškoti, 
kaip pakliūti į patį teatrą, įveik-
ti daug kliūčių, šaligatvių borte-
lių“, – ne vien džiugiais spekta-
klio įspūdžiais dalijasi Vytautas.

Padėka organizacijai jėgų 
negailintiems žmonėms
Lazdijų rajono savivaldybė į 

Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
minėjimą gavo 12 kvietimų. 6 
skyrė Neįgaliųjų draugijai, 2 – 
„Vilties“ bendrijai, 2 – silpnare-
giams, vyko ir pora savivaldybės 
darbuotojų. Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Onutė Černiauskie-
nė sako, kad važiuoti į Vilnių pa-
kvietė žmones, kurie labiausiai 
prisideda prie organizacijos veik-

los. „Taip padėkojome už jų lai-
ką ir pastangas“, – sako draugijos 
pirmininkė. Į Vilnių lazdijiškai 
atvyko iš Neįgaliųjų reikalų de-
partamento gautu autobusiuku. 

Neseniai gautu autobusiu-
ku į tolimą kelionę išsiruošė ir 
Skuodo rajono neįgaliųjų drau-
gijos kultūros gerbėjai. Pasak 
organizacijos pirmininkės Ra-
mintos Zabitienės, ši transpor-
to priemonė gerokai palengvino 
neįgaliųjų gyvenimą – atokiau 
nuo rajono centro gyvenantys 
žmonės gali įsitraukti į būrelių 
veiklas, nuvykti pas gydytojus. 
Ne mažiau svarbūs ir tokie kul-
tūriniai renginiai – juk žmogui 
reikia peno dvasiai.

Rokiškio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Algis 
Veikšys su keliomis ansamblio 
dainininkėmis į Vilnių atvažia-
vo iš tądien Anykščiuose vyku-
sio Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos festivalio-konkurso „Vilties 
paukštė“ baigiamojo koncerto. 
Pirmininkas džiaugiasi, kad vos 
metus gyvuojantis Alvydo Fijal-
kausko vadovaujamas „Lauku-
vos“ ansamblis tapo regioninio 
turo nugalėtoju ir pelnė teisę da-
lyvauti baigiamajame koncerte. 
„Nors tarp laureatų ir nepateko-
me, bet būti tarp šešių stipriausių 
Lietuvoje – didžiulis kolektyvo 
įvertinimas, – sako A. Veikšys. – 
Kelionė į Operos ir baleto teatrą 
keletui dainininkių tapo padėka 
už jų meilę dainai ir Neįgaliųjų 
draugijos garsinimą.“ 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės ir Lazdijų r. neįgaliųjų draugijos 

archyvo nuotr.

Operos ir baleto teatro dovana – modernus „Kandidas“
(atkelta iš 1 psl.)

Druskininkuose gyvenantis Vytautas Kručkas Nacionaliniame operos ir bale-
to teatre lankėsi pirmą kartą.

Į Operos ir baleto teatre vykusį renginį susirinko neįgalieji ir jų bičiuliai iš 59 
savivaldybių.
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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, gruodžio 9 d. 
09:20 Senis. N-7. 388 s. 10:05 

Klausimėlis. 10:25 Štutgarto krimi-
nalinė policija 3. N-7. 3/21 s. 11:10 Ko-
misaras Reksas. N-7. 80 s. 12:00 Bea-
tos virtuvė. (subtitruota, kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 La-
ba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingu-
mo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 209 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 LRT forumas. 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Premjera. Tikrasis geni-
jus. N-7. 4 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 80 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir 
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Tikrasis genijus. N-7. 4 s. (kart.). 04:50 
Kūrybingumo mokykla. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 209 s. (kart.).

Antradienis, gruodžio 10 d. 
09:20 Senis. N-7. 389 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/22 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 81 s. 
12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, 
Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 210 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigran-
tai. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija. (subtitruota). 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Apgavikai 
1. N-14. 6 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 81 s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Apgavikai 1. N-14. 6 s. 
(kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 210 s. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 11 d. 
09:20 Senis. N-7. 390 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/23 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
82 s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (sub-
titruota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 
Kūrybingumo mokykla. 16:45 Prem-
jera. Ponių rojus. N-7. 211 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gyvenimo spal-
vos (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Ypatingas būrys. 
(subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Apgavikai 1. N-14. 7 
s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 82 s. 
(kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 31 s. (su 
garsiniu vaizdavimu). (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Apgavikai 1. N-14. 7 s. 
(kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 211 s. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 12 d.
09:20 Senis. N-7. 391 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/24 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 83 s. 
12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 

diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 
Kūrybingumo mokykla. 16:45 Prem-
jera. Ponių rojus. N-7. 212 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Daiktų istorijos. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gy-
venk be skolų. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Ištikimybė. N-14. 4 s. 23:45 Ko-
misaras Reksas. N-7. 83 s. (kart.). 00:30 
Bloga mergaitė. 32 s. (su garsiniu vaiz-
davimu). (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Vakaras su Edita. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Ištikimybė. N-14. 4 s. 
(kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 212 s. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
09:20 Senis. N-7. 392 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/25 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 84 s. 
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, 
kart.). 13:00 Ypatingas būrys. (subti-
truota, kart.). 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, 
Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 213 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 19:30 Beatos virtuvė. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:55 
Operacija „Skyfall“. N-14. 01:15 Šešios 
siaubingos dienos. N-14. 02:45 Klau-
simėlis. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadie-
nio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Beatos virtuvė. (subtitruo-
ta, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 213 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Klausimėlis. 07:15 Premjera. No-
elio cirkas. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Ope-
racija „Šimpanziukai“. 3 d. Nauja pra-
džia. (subtitruota). 12:55 Pasaulio do-
kumentika. Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės 4. 4/5 d. (subtitruota). 13:50 
Džesika Flečer 10. N-7. 10/2, 10/3 s. 
15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
15:45 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Langas į valdžią. 18:30 
Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Šok su žvaigžde. 23:10 Viena diena. 
N-14. (subtitruota). 01:00 Operaci-
ja „Skyfall“. N-14. (kart.). 03:20 Senas 
šautuvas. N-14. (kart.). 04:15 Noelio 
cirkas. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadie-
nio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Spragtukas 
ir pelių karalius. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Pasaulio gamtos 
stebuklai 2. 2/3 d. Patirti keistų daly-
kų. (subtitruota). 12:55 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Serengetis. 6 
d. Atgimimas. (subtitruota). 13:45 Pu-
aro. N-7. 2/9, 2/10 s. 15:28 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 15:45 Istorijos de-
tektyvai. (subtitruota). 16:30 Gyvenk 
be skolų. (kart.). 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duo-
kim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Mal-
tiečių sriuba. 23:10 Gyvenimas pagal 
jį. N-14. 00:50 Artistas. N-7. (subtitruo-
ta). 02:30 Pasaulio dokumentika. Se-
rengetis. 6 d. Atgimimas. (subtitruota, 
kart.). 03:20 Tėčio reikalai. (kart.). 03:45 
Šventadienio mintys. (kart.). 04:15 Vie-
na diena. N-14. (subtitruota, kart.).

nos (kart.) 3, 45. 06:10. Televitrina 3. 
06:25. Keršytojų komanda 1, 39. 06:55. 
Žmogus voras 1, 5. 07:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 79. 07:55. La Mais-
tas (kart.) 1, 14. 08:55. Meilės sūkuryje 
3194. 10:00. Nuo likimo nepabėgsi 1, 
11. 11:00. Nuo likimo nepabėgsi 1, 12. 
12:00. Atsargiai! Merginos 3, 46. 12:30. 
Atsargiai! Merginos 3, 47. 13:00. Par-
duotas gyvenimas 1, 32. 13:30. Parduo-
tas gyvenimas 1, 33. 14:00. Parduotas 
gyvenimas 1, 34. 14:30. Parduotas gy-
venimas 1, 35. 15:00. Simpsonai 30, 16. 
15:30. Simpsonai 30, 17. 16:00. TV3 ži-
nios 244. 16:25. TV3 orai 244. 16:30. TV 
Pagalba 14, 70. 18:30. TV3 žinios 343. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
343. 19:30. Namas 2, 15. 20:30. Mote-
rys meluoja geriau 12, 51. 21:00. TV3 
vakaro žinios 195. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 195. 22:00. Kobra 11 
23, 15. 23:00. Pagrobimas.

Antradienis, gruodžio 10 d. 
01:00. Makgaiveris 1, 2. 01:50. Tė-

vynė 5, 2. 02:45. APB 1, 2. 03:35. Kobra 
11 (kart.) 23, 15. 04:30. Vieniši tėvai 1, 
5. 04:55. Vieniši tėvai 1, 6. 05:15. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 3, 46. 05:40. At-
sargiai! Merginos (kart.) 3, 47. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų ko-
manda 1, 40. 06:55. Žmogus voras 1, 
6. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 
80. 07:55. Namas (kart.) 2, 15. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3195. 10:00. Nuo li-
kimo nepabėgsi 1, 13. 11:00. Nuo liki-
mo nepabėgsi 1, 14. 12:00. Atsargiai! 
Merginos 3, 48. 12:30. Atsargiai! Mer-
ginos 3, 49. 13:00. Parduotas gyveni-
mas 1, 36. 13:30. Parduotas gyvenimas 
1, 37. 14:00. Parduotas gyvenimas 1, 
38. 14:30. Parduotas gyvenimas 1, 39. 
15:00. Simpsonai 30, 18. 15:30. Simp-
sonai 30, 19. 16:00. TV3 žinios 245. 
16:25. TV3 orai 245. 16:30. TV Pagal-
ba 14, 71. 18:30. TV3 žinios 344. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 344. 
19:30. Prieš srovę 19, 15. 20:30. Mote-
rys meluoja geriau 12, 52. 21:00. TV3 
vakaro žinios 196. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 196. 22:00. Žemiau 
6. Kalno stebuklas.

trečiadienis, gruodžio 11 d. 
00:05. Skubi pagalba 2, 4. 01:05. 

Makgaiveris 1, 3. 01:55. Tėvynė 5, 3. 
02:55. APB 1, 3. 03:45. Skubi pagal-
ba (kart.) 2, 4. 04:35. Vieniši tėvai 1, 7. 
05:00. Vieniši tėvai 1, 8. 05:25. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 3, 48. 06:10. Te-
levitrina 3. 06:25. Keršytojų komanda 
1, 41. 06:55. Žmogus voras 1, 7. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 81. 07:55. 
Prieš srovę (kart.) 19, 15. 08:55. Meilės 
sūkuryje 3196. 10:00. Nuo likimo ne-
pabėgsi 1, 15. 11:00. Nuo likimo ne-
pabėgsi 1, 16. 12:00. Atsargiai! Mergi-
nos 3, 50. 12:30. Atsargiai! Merginos 
3, 51. 13:00. Parduotas gyvenimas 
1, 40. 13:30. Parduotas gyvenimas 
1, 41. 14:00. Parduotas gyvenimas 1, 
42. 14:30. Parduotas gyvenimas 1, 43. 
15:00. Simpsonai 30, 20. 15:30. Simp-
sonai 30, 21. 16:00. TV3 žinios 246. 
16:25. TV3 orai 246. 16:30. TV Pagal-
ba 14, 72. 18:30. TV3 žinios 345. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 345. 
19:30. Gero vakaro šou 6, 15. 20:30. 
Moterys meluoja geriau 12, 53. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 197. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 197. 22:00. Sve-
timšalis. 22:25. Vikinglotto 50.

ketvirtadienis, gruodžio 12 d. 
00:25. Skubi pagalba 2, 5. 01:20. 

Makgaiveris 1, 4. 02:05. Tėvynė 5, 4. 
03:00. APB 1, 4. 03:50. Skubi pagal-
ba (kart.) 2, 5. 04:40. Vieniši tėvai 1, 9. 
05:05. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 50. 
05:30. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 51. 
06:10. Televitrina 3. 06:25. Keršytojų 
komanda 1, 42. 06:55. Žmogus voras 
1, 8. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
1, 82. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 6, 
15. 08:55. Meilės sūkuryje 3197. 10:00. 
Nuo likimo nepabėgsi 1, 17. 11:00. Nuo 
likimo nepabėgsi 1, 18. 12:00. Atsar-
giai! Merginos 3, 52. 12:30. Atsargiai! 
Merginos 3, 53. 13:00. Parduotas gy-
venimas 1, 44. 13:30. Parduotas gy-
venimas 1, 45. 14:00. Parduotas gy-
venimas 1, 46. 14:30. Parduotas gy-
venimas 1, 47. 15:00. Simpsonai 30, 22. 
15:30. Simpsonai 30, 23. 16:00. TV3 ži-
nios 247. 16:25. TV3 orai 247. 16:30. TV 
Pagalba 14, 73. 18:30. TV3 žinios 346. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
346. 19:30. Farai 13, 15. 20:30. Mote-
rys meluoja geriau 12, 54. 21:00. TV3 
vakaro žinios 198. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 198. 22:00. Uola.

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
00:50. Makgaiveris 1, 5. 01:40. 

Tėvynė 5, 5. 02:35. APB 1, 5. 03:25. 
Makgaiveris (kart.) 1, 4. 04:15. Vieni-
ši tėvai 1, 10. 04:40. Vieniši tėvai 1, 11. 
05:05. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 52. 
05:30. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 53. 
06:10. Televitrina 3. 06:25. Keršytojų 
komanda 1, 43. 06:55. Žmogus voras 
1, 9. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 
83. 07:55. Farai (kart.) 13, 15. 08:55. Le-
gendinės legendos 1, 13. 10:00. Nuo 
likimo nepabėgsi 1, 19. 11:00. Nuo li-

Lnk
Pirmadienis, gruodžio 9 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1241). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1242). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1243). N-7. 07:30 „Tomo ir 
Džerio šou“ (18). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (103). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (104). N-7. 09:55 
Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7. 10:25 „Ro-
zenheimo policija“ (6). N-7. 11:25 KK2 
penktadienis (kart.). N-7. 13:00 „Tik tu 
ir aš“ (16). 13:30 „Tik tu ir aš“ (17). 14:00 
„Našlaitės“ (133). N-7. 15:00 „Svajoklė“ 
(133). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Nuo... Iki... 21:00 „Rimti rei-
kalai 2“ (56). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė 
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Lošėjas. N-14. 00:45 „Akloji zona“ (13). 
N-7. 01:40 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 
atgal (kart.). N-14.

Antradienis, gruodžio 10 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1244). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1245). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1246). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (19). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (105). N-7. 08:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (106). N-7. 
09:55 „Rimti reikalai 2“ (56) (kart.). N-7. 
10:25 „Rozenheimo policija“ (7). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (16). N-7. 12:00 
Nuo... Iki... (kart.) 13:00 „Tik tu ir aš“ (18). 
13:30 „Tik tu ir aš“ (19). 14:00 „Našlaitės“ 
(134). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (134). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO 
VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Bus visko. 21:00 „Rimti reikalai 2“ (57). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Išlikimas. N-14. 00:25 „Akloji zo-
na“ (14). N-7. 01:20 Lošėjas (kart.). N-14.

trečiadienis, gruodžio 11 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1247). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1248). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1249). N-7. 07:30 „Tomo ir 
Džerio šou“ (20). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (107). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (108). N-7. 09:55 
„Rimti reikalai 2“ (57) (kart.). N-7. 10:25 
„Rozenheimo policija“ (8). N-7. 11:25 
„Supermamos“ (17). N-7. 12:00 Bus vis-
ko (kart.). 13:00 „Tik tu ir aš“ (20). 13:30 
„Tik tu ir aš“ (21). 14:00 „Našlaitės“ (135). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (135). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:15 Sportas. 19:22 
Orai. 19:25 KK2 vaikai. 19:30 KK2. N-7. 

20:00 Gaudyk laiką. N-7. 21:00 „Rimti 
reikalai 2“ (58). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Kapitonas Filipsas. N-14. 01:10 
„Akloji zona“ (15). N-7. 02:05 Išlikimas 
(kart.). N-14.

ketvirtadienis, gruodžio 12 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1250). N-7. 06:45 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1251). N-7. 07:30 „Tomo ir Dže-
rio šou“ (21). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (109). N-7. 08:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (110). N-7. 09:55 
„Rimti reikalai 2“ (58) (kart.) (Rimti rei-
kalai 2). N-7. 10:25 „Rozenheimo poli-
cija“ (9). N-7. 11:25 „Supermamos“ (18). 
N-7. 12:00 VIDO VIDeO. N-7. 13:00 „Tik 
tu ir aš“ (22). 13:30 „Tik tu ir aš“ (23). 
14:00 „Našlaitės“ (136). N-7. 15:00 „Sva-
joklė“ (136). 16:00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:30 VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 
„Rimti reikalai 2“ (59). N-7. 21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Titanų susidūrimas. N-7. 
00:35 „Akloji zona“ (16). N-7. 01:30 Ka-
pitonas Filipsas (kart.). N-14. 03:55 Al-
chemija VII. Naujoji karta renkasi kū-
rybą. 04:25 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1252). N-7. 06:45 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1253). N-7. 07:30 „Tomo ir Dže-
rio šou“ (22). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (111). N-7. 08:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (112). N-7. 09:55 
„Rimti reikalai 2“ (59) (kart.) (Rimti rei-
kalai 2). N-7. 10:25 „Rozenheimo po-
licija“ (10). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(19). N-7. 12:00 Valanda su Rūta (kart.). 
13:00 „Tik tu ir aš“ (24). 13:30 „Tik tu ir 
aš“ (25). 14:00 „Našlaitės“ (137). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (137). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Galiu rytoj“ (29). 
N-7. 18:00 „Galiu rytoj“ (30). N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Išvadavimo planas. N-14. 22:45 
Išdavikas. N-14. 00:55 Skrodimas. S. 
02:35 Titanų susidūrimas (kart.). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
06:30 „Tomo ir Džerio šou“ (21) 

(kart.). 06:55 „Zigis ir Ryklys“ (9). 07:20 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (17). 07:50 „Po-
nas Bynas“ (22). 08:20 „Tomo ir Dže-
rio nuotykiai“ (3). 08:50 „Beprotiškos 
melodijos“ (5). 09:15 KINO PUSRY-
ČIAI Sniego mūšis. 11:00 Transforme-
riai. N-7. 13:55 Laikrodžių stabdytojai. 
15:45 Paskutinis jaunikio išbandymas. 
N-7. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Kaip Aladi-
nas žmoną gelbėjo. N-7. 21:25 Tam-
sos riterio sugrįžimas. N-7. 00:45 Dik-
tatorius. N-14. 02:15 Išvadavimo pla-
nas (kart.). N-14.

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (22) 

(kart.). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (10). 07:40 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (18). 08:05 „Po-
nas Bynas“ (23). 08:35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (4). 09:00 Sveikatos namai. 
N-7. 09:55 KINO PUSRYČIAI Megama-
indas. 11:45 Svečiai palėpėje. 13:25 
Kaip pavogti nuotaką. N-7. 15:30 Iš-
mesk mamą iš traukinio. N-7. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 Lietuvos balsas. 21:45 
Šaulys. N-14. 00:05 Jūrų pėstininkai. 
N-14. 02:15 Tamsos riterio sugrįžimas 
(kart.). N-7.

btV
Pirmadienis, gruodžio 9 d. 
06:10 „CSI. Majamis“ (10) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(10) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (7) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ (34) 
(kart.). N-7. 10:25 „Gelbėtojai - 112“ (5) 
(kart.). N-7. 10:55 „Gelbėtojai - 112“ (6) 
(kart.). N-7. 11:25 „Nusikaltimų tyrė-
jai“ (7) (kart.). N-7. 12:35 „Visa menan-
ti“ (8). N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriau-
sia“ (11). 14:55 „Stoties policija“ (8). N-7. 
16:00 „Paskutinis faras“ (35). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (7). 
N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (8). N-7. 
18:30 „CSI. Majamis“ (11). N-7. 19:30 
„Jūrų pėstininkai“ (9). N-7. 20:30 „Ga-
liu rytoj“ (5). N-7. 21:00 Pasaulių karas. 
N-14. 23:20 Ateities pasaulis (kart.). 
N-14. 01:05 „Narkotikų prekeiviai“ (4) 
(kart.). N-14. 02:00 „Gyvi numirėliai“ 
(9) (kart.). N-14. 03:00 „Visa menanti“ 
(8) (kart.). N-7.

Antradienis, gruodžio 10 d. 
06:20 „CSI. Majamis“ (11) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(11) (kart.). 08:35 „Stoties policija“ (8) 
(kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ 
(35) (kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai - 
112“ (7) (kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai 
- 112“ (8) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėsti-

kimo nepabėgsi 1, 20. 12:00. Atsargiai! 
Merginos 3, 54. 12:30. Atsargiai! Mer-
ginos 3, 55. 13:00. Parduotas gyveni-
mas 1, 48. 13:30. Parduotas gyvenimas 
1, 49. 14:00. Parduotas gyvenimas 1, 
50. 14:30. Parduotas gyvenimas 1, 51. 
15:00. Simpsonai 21, 1. 15:30. Simpso-
nai 21, 2. 16:00. TV3 žinios 248. 16:25. 
TV3 orai 248. 16:30. TV Pagalba 14, 74. 
18:30. TV3 žinios 347. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 347. 19:30. Vie-
nas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke. 
22:00. Geležinis žmogus.

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
00:30. Nuodėmių miestas 2. 

02:20. Uola (kart.). 04:50. APB 1, 4. 
05:35. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
54. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ančiukų 
istorijos (kart.) 1, 15. 07:00. Transfor-
meriai. Kibernetinė Visata 1, 3. 07:15. 
Transformeriai. Kibernetinė Visata 1, 
4. 07:30. Aladinas 1, 146. 08:00. Ančiu-
kų istorijos 1, 16. 08:30. Virtuvės isto-
rijos 10, 15. 09:00. Gardu Gardu 8, 15. 
10:00. Būk sveikas! 2, 15. 10:30. Penkių 
žvaigždučių būstas 7, 15. 11:00. Ma-
no pinigai 1, 7. 11:30. Džiunglių kny-
ga. 13:00. Netikras princas. 14:55. Su-
galvok norą. 16:45. Ekstrasensų mūšis 
18, 1. 18:30. TV3 žinios 348. 19:17. TV3 
sportas 1. 19:22. TV3 orai 348. 19:25. 
Eurojackpot 50. 19:30. Uošvių nepasi-
rinksi 1, 2. 21:00. Prarastasis miestas Z. 
23:55. Ankstyvas paleidimas.

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
01:40. Žemiau 6. Kalno stebuklas 

(kart.). 03:25. Makgaiveris 1, 5. 04:10. 
APB 1, 5. 05:00. Atsargiai! Merginos 
(kart.) 3, 55. 05:45. Televitrina 3. 06:00. 
Sveikatos medis 6, 14. 07:00. Transfor-
meriai. Kibernetinė Visata 1, 5. 07:15. 
Transformeriai. Kibernetinė Visata 1, 
6. 07:30. Aladinas 1, 147. 08:00. Ančiu-
kų istorijos 1, 17. 08:30. Svajonių ūkis 
6, 13. 09:00. La Maistas 1, 15. 10:00. 
Pasaulis pagal moteris 8, 15. 11:00. 
Svajonių sodai 13. 12:00. Aristokatės. 
13:40. Daktaras Dolitlis 2. 15:20. Šokis 
hip-hopo ritmu. 17:30. Visi mes žmo-
nės 3, 15. 18:30. TV3 žinios 349. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 349. 
19:30. X Faktorius 7, 15. 22:30. Žudiko 
asmens sargybinis.

Lrt
ninkai“ (9) (kart.). N-7. 12:35 „Visa me-
nanti“ (9). N-7. 13:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“ (12). 14:55 „Stoties policija“ (9). 
N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (36). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 
112“ (9). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ 
(10). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (12). N-7. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“ (10). N-7. 20:30 
„Galiu rytoj“ (6). N-7. 21:00 Juodoji auš-
ra. N-14. 22:55 Pasaulių karas (kart.). 
N-14. 01:10 „Visa menanti“ (9) (kart.). 
N-7. 02:05 „Detektyvų istorijos“ (3). N-7.

trečiadienis, gruodžio 11 d. 
06:20 „CSI. Majamis“ (12) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(12) (kart.). 08:35 „Stoties policija“ (9) 
(kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ 
(36) (kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai - 
112“ (9) (kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai - 
112“ (10) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėsti-
ninkai“ (10) (kart.). N-7. 12:35 „Visa me-
nanti“ (10). N-7. 13:35 „Mano virtuvė 
geriausia“ (13). 14:55 „Stoties policija“ 
(10). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (37). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai 
- 112“ (11). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ 
(12). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (13). N-7. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“ (11). N-7. 20:30 
„Galiu rytoj“ (7). N-7. 21:00 Išbandymų 
diena. N-14. 23:30 Juodoji aušra (kart.). 
N-14. 01:25 „Visa menanti“ (10) (kart.). 
N-7. 02:20 „Detektyvų istorijos“ (4). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 12 d. 
06:20 „CSI. Majamis“ (13) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(13) (kart.). 08:35 „Stoties policija“ 
(10) (kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis fa-
ras“ (37) (kart.). N-7. 10:35 „Gelbėto-
jai - 112“ (11) (kart.). N-7. 11:05 „Gelbė-
tojai - 112“ (12) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų 
pėstininkai“ (11) (kart.). N-7. 12:35 „Visa 
menanti“ (11). N-7. 13:35 „Mano virtu-
vė geriausia“ (14). 14:55 „Stoties poli-
cija“ (11). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ 
(38). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (13). N-7. 18:00 „Gelbėto-
jai - 112“ (14). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ 
(14). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“ (12). 
N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (8). N-7. 21:00 
Blyksnis. N-14. 22:55 Išbandymų die-
na (kart.). N-14. 01:20 „Visa menanti“ 
(11) (kart.). N-7. 02:15 „Detektyvų isto-
rijos“ (5). N-7.

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
06:20 „CSI. Majamis“ (14) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(14) (kart.). 08:35 „Stoties policija“ (11) 
(kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (38) 
(kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai - 112“ (13) 
(kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai - 112“ (14) 
(kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (12) 
(kart.). N-7. 12:35 „Visa menanti“ (12). 
N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriausia“ 
(15). 14:55 „Stoties policija“ (12). N-7. 
16:00 „Paskutinis faras“ (39). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (15). 
N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (16). N-7. 
18:30 „CSI. Majamis“ (15). N-7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (48) (Wres-
tling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (48) (Wrestling - Smack-
Down). N-7. 21:30 Mirtinoji. N-14. 23:20 
Blyksnis (kart.). N-14. 01:15 „Visa me-
nanti“ (12) (kart.). N-7. 02:10 „Detekty-
vų istorijos“ (6). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
06:00 „Galiu rytoj“ (5) (kart.). 

N-7. 06:30 „Galiu rytoj“ (6) (kart.). N-7. 
07:00 „Galiu rytoj“ (7) (kart.). N-7. 07:30 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas“ (52) (kart.). N-7. 08:30 „Galiu ry-
toj“ (8) (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos ko-
das. 09:30 Sveikatos kodas televitrina. 
10:05 „Varom!“ (17). N-7. 10:35 „Lau-
kinė karalystė“ (4). 11:40 „Lemtinga 
diena“ (6). 12:45 „Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos“ (3). 13:45 „Ant-
honis Bourdainas. Nepažįstami kraš-
tai“ (4). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ (53). N-7. 15:45 
„Nusikaltimų tyrėjai“ (8). N-7. 17:00 
Betsafe–LKL čempionatas. Juventus 
- Neptūnas. 19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Nakties įkai-
tas. N-14. 00:30 AŠTRUS KINAS Mu-
tantų pasaulis. N-14.

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų čempi-

onato etapas. Alytus (kart.). 07:30 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (53) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. Radviliškis. 10:05 „Varom!“ (18). 
N-7. 10:35 „Laukinė karalystė“ (5). 11:40 
„Lemtinga diena“ (7). 12:45 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės dvikovos“ (4). 13:45 
„Anthonis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“ (5). N-7. 14:45 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (54). N-7. 
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (9). N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Žal-
giris - Šiauliai. 19:30 Žandaras pramo-
gauja. N-7. 21:35 „Narkotikų prekeiviai“ 
(5). N-14. 22:45 „Gyvi numirėliai“ (10). 
N-14. 23:45 Mirtinoji (kart.). N-14. 01:35 
Mutantų pasaulis (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

tV3
Pirmadienis, gruodžio 9 d. 
00:40. Kapitonas Amerika: pir-

masis keršytojas (kart.). 02:45. Grin-
go (kart.). 04:40. Atsargiai! Merginos 
(kart.) 3, 44. 05:05. Atsargiai! Mergi-
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Lapkričio pabaigoje vykusiame 
Užpalių LIONS klubo labdaros 
vakare surinkta lėšų dar ketu-
riems sveikatos problemų turin-
tiems uteniškiams. Parama įvai-
rių negalių turintiems ir sunkiai 
sergantiems vaikams – tęstinė 
įvairių profesijų Užpalių, ir ne 
tik šio krašto, žmones vienijan-
čio klubo veikla.

Prie kolegų akcijos prisidė-
jo Ukmergės, Panevėžio liūtų 
klubai bei keletas įmonių, ku-
rios taip pat paaukojo lėšų. Ben-
dra paaukota suma – 2120 Eur – 
išdalinta keturiems negalios pa-
kirstiems uteniškiams. „Nors 
dažnai pasakoma, kad lietuviai 
yra nedraugiški, bet kai atei-
na bėda, tikrai visi susiremia-
me pečiais ir vieni kitiems pa-
dedame“, – kalbėjo Užpalių 
LIONS klubo prezidentas Ais-
tis Kukutis.

Surinkti pinigai išdalinti re-
gėjimo negalią, klausos negalią 
turinčius ir cerebriniu paralyžiu-
mi sergančius vaikus auginan-
čioms šeimoms bei neįgalų su-
augusį sūnų slaugančiai mamai.

Alma Jakšienė, jau 14 metų 
besirūpinanti sūnumi Mindau-
gu, kuris buvo sužeistas avarijo-
je ir vienintelis išliko gyvas po 
jos, teigia, kad be papildomos 
paramos išgyventi būtų sunku. 
Slaugos ir sūnaus neįgalumo iš-
mokos nepadengia visų išlaidų. 
„Ypač trūksta slaugos priemo-
nių, tepaliukų, vaistų, paklotų ir 
kt. Maisto bet kokio nepaduosi, 
tai irgi kainuoja. Mūsų vaistai 
brangūs, mums jų nekompen-
suoja. LIONS klubas mus remia 
jau ne vienerius metus, daugiau 
mūsų nelabai kas nori atsimin-
ti…“ – pasakojo moteris. 

„Mano sūnus nuo 12 metų 
guli patale, turi visišką nega-
lią. Jis jau nebe vaikas, jam 26 
metai. Atrodo, kad suaugusiam 
nebereikia pagalbos ir turi suk-
tis kaip nori. Bet aš nesiskun-
džiu ir nedejuoju, kad man sun-
ku, kad trūksta kantrybės. Mes 
kaip viena širdis – tai mano my-
limiausias sūnus. Jeigu jis pa-
kliūtų į valdišką įstaigą, per sa-
vaitę vaiko nebeliktų…“ – sakė 
A. Jakšienė.

Užpalių „liūtai“ dalijosi su negalios 
pakirstais uteniškiais

Kristina Sakaitė naujienų portale www.utenoszinios.lt skelbia 
apie tai, kaip labdaringos akcijos pagelbsti neįgaliesiems.

Globos įstaigos veiklos 
kokybė neapsiriboja tai 

patvirtinančiu sertifikatu

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Būti atviriems naujovėms, 
nebijoti keistis ir siekti ati-
tikti europinių standartų 
paslaugų kokybei keliamus 
reikalavimus – tokie pasta-
rųjų metų socialinių pas-
laugų įstaigų iššūkiai. Šiais 
metais jau 19 įstaigų iš vi-
sos Lietuvos gavo tai patvir-
tinančius EQUASS sertifi-
katus, o 72 siekia šio tikslo. 
Apie kokybės standarto die-
gimo teikiamą naudą pasa-
koja EQUASS kokybės sis-
temos auditorė ir konsultan-
tė Rasa Laiconienė.

Pažaislio vienuolyno komplek-
se įsikūrusiuose svetingumo na-
muose „Monte Pacis“ vykusia-
me labdaros vakare surinktų lė-
šų pakaks, kad jau pavasarį vie-
nuolyno bažnyčia taptų priei-
nama žmonėms su negalia. Va-
karo iniciatorius, visuomeniškų 
moterų įsteigtas labdaros fondas 
„Esu šalia“ kelia sau tikslą nors 
ir nedideliais, bet gerais darbais 
prisidėti prie Lietuvos vienuoly-
nų dvasinės veiklos tęstinumo.

Šiemet fondo moterys pras-
mingam darbui pasirinko Pa-
žaislio kamaldulių vienuolyną, 
kuriame gyvena, juo rūpinasi bei 
išlaiko Lietuvos Šv. Kazimiero 
seserų kongregacija. Pernai lab-
daringos fondo paramos sulau-
kė netoli Paparčių kaimo Kai-
šiadorių rajone veikiantis Auš-
rinės Marijos moterų vienuoly-
nas, kuriame apsilankyti, mels-
tis ir kurį laiką gyventi gali kie-
kvienas pasaulietis.

Pažaislio bažnyčia taps prieinama 
žmonėms su negalia

Brigita Sabaliauskaitė interneto portale kaunas.kasvyksta.lt in-
formuoja apie labdaringą projektą, kurio metu surinkti pinigai 
bus skirti prieinamumui pagerinti. 

Skatinant fechtavimu sudomin-
ti kuo daugiau įvairaus amžiaus 
žmonių, Fechtavimo akademija 
inicijuoja projektą „Fechtavimo 
akademijos aprūpinimas fechta-
vimo įranga“. Projektas bendrai 
finansuojamas valstybės Spor-
to rėmimo fondo lėšomis, kurį 
administruoja Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija. Projekto 
veiklų metu Fechtavimo akade-
mija atvers duris ir nemokamų 
užsiėmimų metu norintieji galės 
susipažinti su fechtavimo sportu, 
išbandyti rankos miklumą ir taik-
lumą, proto aštrumą. Lietuvoje 
pirmą kartą naudojama neįgaliųjų 
fechtavimo įranga – vežimėliai ir 
stovai. Tai itin reikšmingas poky-
tis ne tik Fechtavimo akademijos 

bendruomenėje, tačiau ir visoje 
šalyje. Tik turint reikiamą įran-
gą lankantys neįgalieji sportinin-
kai gali realizuoti savo gebėjimus 
fechtavimo sporte.

„Susidomėję fechtavimu neį-
galieji sportininkai galės naudo-
tis reikiama technine įranga, neį-
galiųjų vežimėliais ir stovais. Tai 
itin reikšmingas postūmis sie-
kiant plėsti veiklos kokybę ir or-
ganizuoti aukšto lygio treniruo-
tes. Tai, kad Fechtavimo akade-
mija yra vienintelis fechtavimo 
klubas Lietuvoje, dirbantis su 
neįgaliaisiais sportininkais, dar 
labiau skatina atsakingai vyk-
dyti veiklą, – sako „Fechtavimo 
akademijos“ prezidentė Vilma 
Kasiulynienė.

Fechtavimo akademija atveria savo 
duris ir neįgaliems sportininkams

Portale www.sportas.lt skelbiama informacija apie tai, kad Fech-
tavimo akademija atveria duris įgaliems ir neįgaliems sportinin-
kams. Pirmieji užsiėmimai sulaukė didelio susidomėjimo.

EQUASS kokybės sistemos auditorė ir konsultantė Rasa Laiconienė įsitikinu-
si – auditas padeda įstaigai tobulėti. 

Kuo ypatinga EQUASS ko-
kybės vertinimo sistema?

Europos socialinių paslaugų 
kokybės sistema EQUASS yra 
unikali tuo, kad skirta sociali-
nių paslaugų kokybei užtikrinti. 
Dauguma mūsų socialinių pas-
laugų įstaigų yra įsitikinusios, 
kad jos teikia kokybiškas socia-
lines paslaugas, tačiau paslaugų 
gavėjų, darbuotojų, vadovų įsi-
vaizdavimas, kas yra kokybė, 
skirtingas. Jei paklausi paslaugų 
gavėjų – gausi atsakymą, kad tai 
ne tik jų poreikių tenkinimas, 
bet ir lūkesčių, netgi svajonių 
išsipildymas. Direktorius atsa-
kys, kad svarbu laikas, kolekty-
vo mikroklimatas, kad darbuo-
tojai nesirgtų. Darbuotojams bus 
svarbu, kad vadovas su jais elg-
tųsi teisingai, kad atlygintų pa-
gal jų nuopelnus. EQUASS ko-
kybės sistema apima visą įstai-
gos bendruomenę: paslaugų ga-
vėjus, darbuotojus, įstaigos vady-
bą, valdymą, darbuotojų kompe-
tencijų ir kvalifikacijos kėlimą. 
Labai svarbu, kad įtraukiamas ir 
paslaugų gavėjas. 

EQUASS kokybės principai 
apima visoje Europoje sociali-
niame sektoriuje pripažįstamas 
vertybes ir dera su Lietuvoje so-
cialinę sritį reglamentuojančiais 
teisės aktais. 

Nuo ko reikia pradėti no-
rint įstaigai įsivertinti pagal 
EQUASS kokybės sistemą?

EQUASS sistema yra kom-
pleksinė, visa apimanti ir nuo-
sekli. Ją diegtis mes pradeda-
me nuo požiūrio išgryninimo, 
t. y., visų pirma reikia atsakyti į 
klausimą KODĖL mes teikiame 
paslaugas? Į šitą klausimą kartais 
įstaigų ar padalinių vadovams 
būna sunku rasti atsakymą, bet 
diegdami kokybės sistemą įsi-
tikiname, kad socialines pas-
laugas teikiame tam, jog gerėtų 
žmonių gyvenimo kokybė. Kai 
įstaigoje susitariama dėl požiū-
rio, pasirengiami tai aprašantys 
dokumentai. Toliau sprendžia-
ma, kokius reikia atlikti kon-
krečius darbus siekiant geriau-
siai patenkinti paslaugų gavėjų 

poreikius. Pirmiausia organiza-
cijai reikia įsivertinti savo vidi-
nius išteklius: ar ji atitinka visus 
Lietuvos teisės aktuose numaty-
tus reikalavimus, ar fizinė aplin-
ka saugi, pritaikyta, ar yra gali-
mybių skirti už kokybės sistemos 
diegimą atsakingą darbuotoją.

EQUASS kokybės siste-
mos diegimo rezultatą parodo 
jos vertinimas – audito išvados. 
EQUASS auditas vertina atiti-
kimą standartui, t. y. ar įstaiga 
atitinka 50 kriterijų, kurie įstai-
gai yra žinomi iš anksto. Daž-
nai Lietuvoje mes akcentuojame 
problemas, negalėjimą, negebė-
jimą, o EQUASS rekomenduoja 
akcentuoti paslaugos gavėjo ga-
lias. Ir EQUASS išorės audito 
tikslas yra ne surasti trūkumus, 
o patikrinti įstaigos atitikimą ko-
kybės standartui ir pateikti reko-
mendacijas tobulinimui. 

EQUASS siūlo ne tik kieky-
binį rezultatų vertinimą, bet ir 
kokybinį, t.y. matuojamas poky-
tis ir nauda paslaugų gavėjui. Tai 
Lietuvoje yra dar nauja. 

Ką laimi įstaigos, įsidiegu-
sios šią sistemą? 

Pirmosios įstaigos, kurios jau 
turi EQUASS kokybės sistemos 
sertifikatus, įvardijo, kad dar-
buotojai pasijuto esantys koman-
da. Daugiausia šios srities įstai-
gose dirba socialiniai darbuoto-
jai ar jų padėjėjai atvejo vadybos 
principu. Kiekvienas darbuotojas 
dirba su atskiru paslaugų gavėju 
pagal parengtą planą, o su kitais 
darbuotojais susitinka tik sun-
kiems atvejams aptarti. 

Diegiant EQUASS sistemą, 
reikėjo pasirengti skirtingų sri-
čių dokumentaciją, todėl dar-
buotojai pasidalino darbus pagal 
atsakomybės sritis ir pristatyda-
mi juos naujai atsiskleidė kaip sa-
vo srities profesionalai. Dirbant 
EQUASS sistemoje darbuoto-
jams tapo aiškesnis darbų pro-
cesas, jie pasijuto saugesni. Pa-
vyzdžiui, tapo aiškiau, ką dary-
ti galimo psichologinio smurto 
atvejais. Daug dėmesio turi būti 
skiriama ir viešinimui, tad va-
dovų teigimu, viešindama ben-
druomenei rezultatus, keisda-
masi gerąja patirtimi įstaiga yra 
skaidresnė ir atviresnė. 

Ar pokyčiai baigiasi įdiegus 
sertifikatą? 

Pirminis EQUASS kokybės 
sistemos diegimosi tikslas – ser-
tifikato siekimas, ir tai yra geras 

noras. Sertifikatas yra patvirti-
nimas, kad esi inovatyvus, ati-
tinkantis Europos Sąjungos so-
cialinių paslaugų kokybės stan-
dartą. Toliau ateina suvokimas, 
kad teikiamų paslaugų nuolati-
nis gerinimas ir tobulinimas be-
sikeičiančiame pasaulyje yra bū-
tinybė. Taigi tikrasis EQUASS 
kokybės siekimas prasideda ta-
da, kai gauni sertifikatą.

Mes negalime stovėti vieto-
je – atsiranda naujų technologi-
jų, naujų paslaugų teikimo būdų, 
ateina naujos kultūros. EQUASS 
kokybės sistema padeda prisitai-
kyti prie naujų tradicijų, kultū-
rinio konteksto. 

Gavusi sertifikatą įstaiga jau 
be įtampos gali pasirinkti sritis, 
kurias nori tobulinti. Tikrasis 
EQUASS prasideda gavus ser-
tifikatą.

Kur galima daugiau su-
žinoti apie EQUASS kokybės 
sistemą?

Vilniuje įsikūręs VšĮ Valaku-
pių reabilitacijos centras jau tre-
jus metus vykdo ES struktūrinių 
fondų lėšų bendrai finansuoja-
mą projektą „Socialinių paslau-
gų kokybės gerinimas, taikant 
EQUASS kokybės sistemą“. Į šį 
projektą kviečiamos įsijungti Lie-
tuvos socialinių paslaugų įstaigos, 
norinčios diegti EQUASS stan-
dartą, stiprinti darbuotojų kom-
petencijas ir tobulinti teikiamų 
paslaugų kokybę. 

Šiuo metu jau 19 įstaigų yra 
gavusios sertifikatus ir dar 72 įs-
taigos jų siekia. Projekto vado-
vės Tatjanos Ulbinienės nuomo-
ne, jau dabar akivaizdūs įstaigo-
se vykstantys teigiami pokyčiai. 
Tai pirmiausia didelis dėmesys 
paslaugų gavėjų įgalinimui, jų 
gyvenimo kokybės gerinimui. 
Taip pat vyksta įstaigų vidinės 
dokumentacijos, komunikacijos 
tobulinimas, suplanuoti ir įgy-
vendinti įvairių rizikų prevenci-
jos veiksniai. Ir visi šie pokyčiai 
prisideda prie naujoviškų paslau-
gų kokybės puoselėjimo tradici-
jų, glaudesnių paslaugų gavėjų, 
darbuotojų ir visos bendruome-
nės santykių. Planuojama, jog 
iki 2022 m. 120 įstaigų turės 
galimybę sertifikuotis EQUASS 
Assurance kokybės ženklu. Dau-
giau informacijos interneto sve-
tainėje www.equass.lt.

Valakupių reabilitacijos  
centro inf.
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Baigiamajame „Vilties paukštės“ koncerte – 
puiki nuotaika ir skambios dainos

  
 

  
   

 

Tikrovė 
Iš vaikystės – keleliai ilgi...
Iš jaunystės – nežinomi toliai...

Dabar jaučiu, kaip viso netenki
ir nesinori lėkti šuoliais.

Matau neryškią šviesą tunelio gale.
Jau pasiryžęs, kas bebūtų, eiti.

Padėkit man, prašau, jei esate šalia
tą tunelį tamsos kaip nors įveikti.

Mane kankini
Mano Dieve, kam mane 

Tu kankini...
Jau kelis sykius galėjau mirti.
Kam mane lyg vaisių mokini, 
su manim nenori išsiskirti...

Aš ne tas, kurs šlovintų Tave.
Žmogų šlovinu darbštuolį, dorą.
Dieve, man atleisk! Sunki galva, 
jau pusiaunaktis, o miego nesinori. 

Laiškas
Aš daug ko bijausi...
Gyvenimas bėga pro šalį.
Ateik, pakuždėsiu į ausį:
„Aš daug ko bijausi...“

Bijausi širdies atvirumo,
tylėjimo savo nelengvo,
aš savo matau nedorumą
prieš žmones kitus ir prieš dangų.

Nereikia man nieko išaiškint.
Jau pasmerktas pasmerktas būsiu.
Todėl ir rašau liūdną laišką,
Todėl ir meldžiuos „Tėve mūsų...“

Vladas DANUSAS 
Raseinių r. 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Mieli skaitytojai, 
jau laikas užsiprenume-
ruoti „Bičiulystę“ kitiems 
metams. Norėdami tai pa-
daryti iki gruodžio 10 
dienos kreipkitės į savo ne-
įgaliųjų organizaciją. Pre-
numeratos kaina visiems 
metams – 10 eurų.

Kitais metais „Bičiu-
lystė“ Jus pasitiks at-
sinaujinusi. Išeisime 2 
kartus per mėnesį, bet 
pažadame, kad skelbsi-
me dar daugiau ir įdo-
mesnės informacijos. 

Atėjo metas, kai turime 
pasikeisti. Tačiau pagrin-
dinės mūsų vertybės išliks 
tos pačios – dėmesys pa-
prastam žmogui, jo tei-
sių gynimas. 

Nelikite be savo  
„Bičiulystės“!

„Bičiulystė“ –  
Jūsų žinių šaltinis!

svetingai neįgaliuosius pasitiku-
sią Anykščių kultūros namų sa-
lę susirinko apie pusę tūkstan-
čio žiūrovų. Jie atvyko ne tik iš 
Anykščių, bet ir iš kitų miestų 
bei rajonų – daugeliui norėjosi 
pamatyti, kaip pasirodys regio-
niniuose turuose nugalėję an-
sambliai: „Laukuva“ iš Rokiškio, 
„Viltis“ iš Šiaulių rajono, „Žara“ 
iš Elektrėnų, „Dzūkijos atgaiva“ 
iš Alytaus, „Goda“ iš Ukmergės 
ir  „Medlieva“ iš Kazlų Rūdos.

Renginio pradžioje šventės 
dalyviams koncertavo Anykš-
čių kultūros centro folklorinis 
ansamblis „Valaukis“ (vad. Re-
gina Stumburienė), o juos pa-
sveikino Anykščių rajono vice-
meras Dainius Žiogelis, Neįga-
liųjų reikalų departamento ats-
tovė Zita Urbienė. 

„Aš džiaugiuosi, kad „Vilties 
paukštė“ į Anykščius užsuko ta-
da, kada anykštėnai mini savo 
veiklos 30-metį. Jūs mums pa-
darėte didelę šventę. Gyvenki-
te su daina, džiaukitės likimu ir 
gyvenimu“, – sakė Anykščių ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Aldona Šerėnienė. 

„Ši šventė suteikia labai daug 
minčių ir emocijų. Tenka dažnai 
išgirsti, kad neįgaliųjų organiza-
cijos labai daug dainuoja. LND, 
viena didžiausių nevyriausybinių 
organizacijų Lietuvoje, kiekvie-
noje draugijoje turi po kolek-
tyvą. Tai nėra tik susirinkimas, 
tik pasidainavimas. Mes rengia-
me šventes, konkursus, ruošia-
mės, repetuojame, taip galime at-
skleisti savo talentus, sielas. Per 
dainą gali atsipalaiduoti, užmirš-
ti rūpesčius ir judėti pirmyn“, – 
renginio dalyvius sveikino ir Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Jelena Ivančenko . 

Konkursas skirtas Lietuvai
Šiemetinis festivalis bu-

vo skirtas „Baltijos kelio“ 
30-mečiui. Tad ir daugelis ko-
lektyvų rinkosi dainas apie Lie-
tuvą, gimtinę, laisvę. Daugelis 
kolektyvų atliko bent po vieną 
liaudies dainą. Na, o spalvingą 
programą surengę ukmergiškiai 
į salę netgi atnešė 3 Baltijos ša-
lių-sesių vėliavas. Renginio žiū-
rovai pasirodymų dalyviams ne-
gailėjo aplodismentų, skandavo 
„bravo“, dainavo kartu. Ansam-
bliai – skirtingi, bet visi savitai 
įdomūs.

Vis dėlto „Vilties paukštė“ – 
konkursas, tad ir šį kartą teko iš-
rinkti nugalėtojus. Į komisiją bu-
vo pakviesti anykštėnai – etno-
grafė Regina Stumburienė, var-

gonininkas Rimvydas Griauzdė 
ir muzikinių kolektyvų vadovė 
Rūta Aglinskienė. Daugiausiai 
komisijos balsų pelnė ir geriausiu 
šių metų kolektyvu buvo išrink-
tas Šiaulių rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Viltis“, antrą 
vietą laimėjo Alytaus miesto ko-
lektyvas „Dzūkijos atgaiva“, tre-
čia prizinė vieta atiteko Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
ansambliui „Goda“. Kolektyvai 
buvo vertinami atsižvelgiant į 
kūrinių atlikimo techniką, sceni-
nį įvaizdį ir repertuaro sudėtin-
gumą, atlikimo ansambliškumą 
bei įdomiausią programą. 

„Turbūt paveikė mūsų 
nuoširdumas“

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Viltis“ – 
iš nedidelio Meškuičių mieste-
lio Šiaulių rajone. Jo vadovė Ra-
sa Zelbienė neslėpė džiugesio dėl 
laimėtos pirmos vietos. „Turbūt 
mūsų nuoširdumas paveikė. Tik-
rai nedainavome kažkokių ypa-
tingų dalykų, moteriškės neįga-
lios, mokomės to, kas joms išei-
na“, – sakė R. Zelbienė. Pasak 
vadovės, repetuodamos apie lai-
mėjimus moterys negalvoja – tie-
siog labai mėgsta dainuoti. Jos re-
petuoja visus metus, o prieš kon-
kursinį pasirodymą – kasdien. 
Šiemet kolektyvas atidžiai rinkosi 
repertuarą – labai stengėsi atitik-
ti nuostatus. Šiauliečiai parengė 
programą „Čia mūsų namai“, ku-
riai dainas aranžavo pati vadovė. 

R. Zelbienė meno vadove 
dirba beveik 30 metų. Neįgaliųjų 
kolektyvui vadovauja pusę tiek. 
Ji prisimena, kad prieš 14 metų 
Vitalija Juotkevičienė paprašė 
pamokyti moteris dainuoti. Nuo 
tada ir tęsiasi jų draugystė. Per 
tuos metus ansamblis dalyvavo 
daugelyje konkursų, koncertuoja 
bendruomenės renginiuose, glo-
bos namuose, visur, kur kviečia. 
„Turiu 5 kolektyvus, bet šitas yra 
pats nuoširdžiausias, pats geriau-
sias. Esame visos draugės. Labai 
nuoširdžios moterys, į repeticijas 

jų nereikia kviesti – kaip žirniu-
kai 2 kartus per savaitę subyra į 
mano kabinetą“, – dalijasi min-
timis vadovė. Jos teigimu, nors 
visos „Vilties“ ansamblio mote-
rys turi negalią, kitos ir sunkiau 
vaikšto, jos namuose neužsida-
ro. Daugelis neapsiriboja tik dai-
navimu – randa ir daugiau įdo-
mių veiklų neįgaliųjų draugijoje. 
„Kur daugiau tam žmogui integ-
ruotis, jei į darbą neina. Vasarą 
atostogavau, moterys sakė pasi-
gedusios repeticijų“, – R. Zel-
bienė yra įsitikinusi, kad žmo-
gui labai svarbu pasirinkti mė-
giamą veiklą, o „Vilties paukš-
tė“ – labai reikalingas renginys, 
kuriame gali pasirodyti, ką per 
metus išmoko. 

Nepasiduoda negaliai
Daug žiūrovų simpatijų su-

laukė ir Alytaus miesto neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Dzū-
kijos atgaiva“, kuriam komisi-
ja skyrė II vietą. Šis kolektyvas 
išsiskiria ypatinga balsų darna, 
šviesiu skambesiu. Ansamblietė 
Genutė Čepulevičienė patikino, 
kad nė viena jos narė nėra pro-
fesionalė – jei kuri ir dainuoja, 
tai nebent chore, savo malonu-
mui. Visa paslaptis – labai reik-
lus vadovas, kuris stengiasi mo-
teris išjudinti ir pasiekti maksi-
malų rezultatą. 

Alytiškės visada pasitempu-
sios, todėl kartais sulaukia pas-
tabų – esą kokios jos neįgalios, 
jei taip gražiai atrodo. Tačiau, 
pasak G. Čepulevičienės, vi-

sos kolektyvo moterys turi vie-
nokią ar kitokią negalią. Juk ne 
visos jos matomos. Genutės įsi-
tikinimu, negaliai negalima pa-
siduoti. „Esu toks žmogus, kad 
nemėgstu būti susiraukusi. Mu-
zika irgi duoda džiaugsmo gy-
venime. Kažkas nesveika, skau-
da, nueini į repeticijas – viskas 
kitaip. Jei dejuosi, tai tik ir gal-
vok apie mirtį. O man dar nori-
si gyventi. Nežinau, ką reikėtų 
veikti, jei neičiau dainuoti. Už-
sidaryčiau namuose“, – sako G. 
Čepulevičienė. 

„Nematėme nė vieno 
neįgalaus“ 

„Vilties paukštės“ finalinio 
koncerto dalyviams koncertavo 
visada nuotaikinga grupė „16 
Hz“. Jiems tokie koncertai – ne 
naujiena. „16 HZ“ nevengia pa-
sirodyti neįgaliųjų renginiuose, 
dalyvauja ir įvairiose labdarin-
gose akcijose. Grupės narys Pe-
tras Jucevičius bendraudamas su 
neįgaliaisiais sako įsitikinęs, kad 
šiems žmonėms nereikia jokio 
gailesčio – su jais reikia elgtis 
taip kaip su visais. 

Kadangi grupės repertuaras 
toks, kad skatina linksmai judė-
ti, „16 HZ“ pavyko išjudinti vi-
są salę. Vyrai juokavo, kad ne-
matė ne vieno neįgalaus – tokie 
visi buvo linksmi ir energingi, o 
salėje buvo jausti labai gera ener-
gija. „Užtenka to skausmo, nori-
me duoti žmonėms džiaugsmą. 
Publika dūko, šoko, linksmino-
si, vadinasi, viskas gerai“, – sa-
ko Robertas Jucevičius. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
renginių organizatorė Saulė Vė-
jelienė pasidžiaugė, kad galimybė 
žmonėms dovanoti tokius kon-
certus atsiranda dėl to, kad jau 
kelintus metus „Vilties paukštės“ 
koncertą remia Lietuvos kultūros 
taryba, o prie regioninių turų or-
ganizavimo prisideda Neįgaliųjų 
reikalų departamentas. „Šis ren-
ginys, pasklidęs po visą Lietu-
vą, įtraukia labai daug žmonių. 
Džiaugiamės, kad žmonės nori 
dainuoti, noriai renkasi į tokius 
koncertus, o labiausiai džiugina, 
kai į sceną žengia gerai pasiruo-
šę, daug širdies į savo pasirody-
mą įdėję kolektyvai.“ 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Gerą nuotaiką šventės dalyviams dovanojo grupė „16 Hz“.

Antra vieta atiteko Alytaus miesto kolektyvui „Dzūkijos atgaiva“.

(atkelta iš 1 psl.)


