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Jau tapusi tradicine Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos organizuojama fizinę negalią 
turinčių vaikų ir jų mamų stovykla šiemet 
sulaukė ypatingo susidomėjimo. Ji vyko 
Landšafto ir rekreacijos centre Monciškė-
se, puikiai neįgaliesiems pritaikytoje po-
ilsio zonoje. 
Vaikai ir jų tėveliai susibūrė iš įvairiausių 
Lietuvos vietų: Vilniaus, Šiaulių, Švenčio-
nių, Vievio, Širvintų, Skuodo, Kalvarijos.  
Stovyklos metu buvo siekiama paskatin-
ti panašaus likimo vaikų ir jų tėvų ben-
dravimą, dalijimąsi patirtimi. Šių metų 
stovykla nuo ankstesnių skyrėsi tuo, kad 

Vaikų ir tėvų stovykla –  
tikra bendrystės šventė

Reformos iniciatorė – NVO
Įstojus Graikijai į ES, ši pa-

reikalavo palaipsniui uždaryti 
dideles globos įstaigas, psichia-
trijos ligonines, kur žmonės, gy-
vendami po kelis šimtus, izoliuo-
ti praleisdavo kai kada net ir visą 
gyvenimą. Reforma truko 3 de-
šimtmečius: pradžioje buvo ku-
riama koncepcija, vėliau pradė-
tos steigti alternatyvios globos 
įstaigos, o galiausiai beveik visai 
nebeliko didelių institucijų – šiuo 
metu jose veikia ligoninės sky-
riai, kuriuose pacientai gydomi 
remisijos metu, bet ne ilgiau kaip 
30 dienų – siekiama kuo greičiau 
atstatyti jų sveikatą ir sugrąžinti 
į bendruomenę. 

Reforma buvo pavadinta 
psychoargos (nuo graikiško žo-
džio siela (psicho) ir Argos – mi-
tinis laivas), o tai simbolizuoja 
sielos vedimą į geresnį pasau-
lį. Jos esmė pasiskolinta iš Pran-
cūzijos. 

Prasminga ir smagi 
stovyklos veikla

Stovyklautojams netrūko už-
siėmimų: vaikai lipdė iš plastili-
no, kūrė paveikslus iš augalų, pie-
šė guašu, akvarele, kreidelėmis. 
Taip pat buvo skatinami kalbėtis 

Pertvarkos iniciatoriai buvo 
gydytojai psichiatrai, vieno iš 
jų iniciatyva 1981 m. buvo įkur-
ta NVO, kuri ir ėmėsi daryti di-
džiausius darbus. Ir šiuo metu 
didžioji dalis paslaugų – nevy-
riausybinių organizacijų ranko-
se. Seniausiai Graikijoje neįga-
liųjų NVO priklauso mobilieji 
psichiatrinės pagalbos padaliniai, 
dienos centrai, psichologinės pa-
galbos dienos centras sergantiems 
vėžiu. Organizacija turi „apsaugo-
tus“ namus neįgaliesiems, taip pat 
po šios NVO stogu veikia terapi-
niai kooperatyvai – socialinės įmo-
nės turintiems proto negalią, vyk-
doma darbinė reabilitacija. 

Gyvenama  
nedideliuose būstuose
Negalintys savimi pasirūpin-

ti asmenys Graikijoje apgyvendi-
nami trijų tipų namuose: pensio-
nuose, rezidenciniuose būstuose 
ir „apsaugotuose“ butuose. 

Pensionai – tai būstai sun-
kiausią negalią turintiesiems, kur 
žmonės yra prižiūrimi visą parą. 
Juose gyvena iki 15 žmonių. 

Rezidenciniai būstai skir-
ti žmonėms, galintiems savimi 
šiek tiek pasirūpinti. Tai dažniau-
siai namas, kuriame gyvenan-
tieji personalo padedami moko-
si būti savarankiški: gamina val-
gyti, valosi namus, skalbia, eina 
apsipirkti ir pan. Jiems yra teikia-
ma pagalba tiek, kiek reikia – iki 
12 val. per parą. 

„Apsaugoti“ būstai – neįga-
liųjų namai, kurie beveik nesiski-
ria nuo įprastų butų, tik čia kart-
kartėmis užsuka „pagalbininkai“ 
– socialiniai, medicinos darbuo-
tojai. Tipiškas „apsaugotas“ būs-
tas – 3 miegamųjų butas, kuriame 
gyvena 6 žmonės, turintys nega-
lią, tačiau pakankamai savaran-
kiški gyventi patys. 

Gyvenantieji tokiuose būs-
tuose gauna ne tik socialinę, 

apie savo kūrinius ir dalintis ky-
lančiais jausmais. Šiomis užduo-
timis siekta ugdyti vaikus, lavin-
ti jų gebėjimus, praplėsti jausmų 
žodyną. Dažnas tėvelis stebėjosi 
savo fizinę negalią turinčio vaiko 
gabumais ir sukurtų darbelių dai-
lumu. Stovyklos dalyvis Jokūbas 

Maknavičius iš Vilniaus sakė, jog 
jam dažnai nesmagu, kad ne vis-
ką įstengia padaryti pats, be ma-
mos pagalbos. Tačiau šioje stovy-
kloje metu berniukas kartu su ki-
tais vaikais savarankiškai atliko 
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Smagu stovyklauti. 

Vaikų meno ir džiaugsmo terapija.                                                                                                                      Mildos Vickutės nuotr.

vaikams ir jų tėvams užsiėmimai vyko 
atskirai. Tuo metu, kai vaikučiai kartu 
su vadove žaidė, dalyvavo meno terapi-
jos veiklose, tėvai kalbėjosi su psicholo-
ge, diskutavo jiems rūpimomis temomis. 
Toks stovyklos užimtumo modelis buvo 
pasirinktas remiantis ankstesnių metu 
patirtimi: vaikai puikiai geba susitvarky-
ti ir be tėvelių pagalbos, taip dar geriau 
sutelkia dėmesį ir įsitraukia į užduotis, 
ugdosi savarankiškumą. Tėvai tuo metu 
turi galimybę atsigręžti į save, pasikal-
bėti apie savo jausmus, kylančias proble-
mas.

Lietuvoje lankėsi įvairių 
Europos šalių neįgaliųjų 
organizacijų, socialinių 
įmonių atstovai pasida-
linti patirtimi. Apie tai, 
kas nuveikta šioje srity-
je, kalbėjomės su grai-
ke Marianna Georgalis. 
Pasak jos, graikai sune-
rimę: taip kruopščiai ir 
ilgai sukurta psichiatri-
jos reforma dėl šalį iš-
tikusios krizės griūva, 
neįgalieji gali atsidurti 
gatvėje. Tačiau tai, ką ši 
šalis sukūrė per 30 metų 
neįgaliųjų gerovės sri-
tyje, gali praversti ir Lie-
tuvai, besirengiančiai 
deinstuticionalizacijai ir 
siekiančiai didesnio ne-
įgaliųjų įsiliejimo į ben-
druomenes.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Be varpelio  
po kaklu

Prieš keletą metų rašiau, jog Europos Sąjungos ko-
vos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) duomenimis, 2008 
m. bendrijos valstybėse sukčiavimo nuostoliai žmo-
nėms ir valstybės įstaigoms sudarė 850 mln. eurų.

Kas pasikeitė?  Šios srities nusikaltėlių daroma žala 
auga, ji skaičiuojama nebe milijonais, o milijardais eurų. 
Apgavikai nesitenkina vien geraširdžių senelių patiklu-
mu ar šiaip lengvamaniais, jie pasitelkia telefoniją, elek-
troninę įrangą, mokosi psichologijos gudrybių, ieško ir 
randa landų valstybės kišenėje, kur sugeba nugvelbti 
tai, kas blogai apsaugota. Ta pati OLAF patvirtino, jog 
buvęs ūkio ministras savo motinos įmonei nepagrįstai 
skyrė Europos Sąjungos lėšų mokyklų renovacijai ir pa-
darė Lietuvai 6 mln. litų nuostolių. Pastaruoju metu kaip 
yla iš maišo lenda kur kas stambesni apgaulės būdu už-
valdyto turto griebikai. Deja, išsinarplioti iš teisėsaugos 
tinklo nepavyksta tik menkesnėms žuvims.

Valstybė, rodos, privalėtų uoliau sergėti savo iždą. 
Sunkiau užsistoti žmones nuo apgavikų. Vasaros pra-
džioje policija įspėjo: išvykstant šeimos nariams ilsė-
tis, likę namuose senoliai, neįgalieji neįsileiskite ne-
pažįstamų asmenų. Tarp jų gali pasitaikyti apsukruo-
lių, siūlančių ką nors pirkti, išburti ateitį arba kitu 
būdu apmauti. 

Sukčiai visada stengiasi atrodyti panašūs į garbin-
gus žmones, moka įtaigiai kalbėti. Tuomet auka ir su-
tyžta. Net Šventajame rašte įspėjama: „Supratingas nu-
mato pavojų ir pasislepia, o neišmanėlis nukenčia.“ To-
kių kvailelių net tris dešimtis sutiko vilnietis Laukaitis, 
iš kiekvieno paėmęs po 600 Lt už „sunkų“ darbą, siun-
tė juos į Suomiją mėlynių rinkti. Gyvensite kaip ponai ir 
daug uždirbsite. Bet atsitiko kaip toje dainoje: anei mė-
lynių, anei kambarių su internetu, anei pinigų. Vyrai 
vargais negalais namo grįžo tuščiomis. Bet nepasisekė 
ir įžūliam mulkintojui – atsidūrė už grotų. 

Ant belangės gultų ne vieną naktį teko praleisti jau-
nam vilniečiui Piotrui P., kuris įsigeidė padėti vienam 
kaliniui, bandžiusiam apmauti du pensininkus. Rei-
kia pasakyti, jog kaliniai siautėja, tūkstančiams žmo-
nių skambina naktimis ir praneša apie artimo gimi-
naičio „nelaimę“, kaulija pinigų, nes, girdi, galima nu-
sidėjėlį „išsukti“. Ir užkimba lengvatikiai.  Keista, kad 
šalies kalėjimų administracija niekaip negali įrengti se-
niai žadėtų telefonijos užkardų bausmių atlikimo vieto-
se. Kita vertus, neaišku, kaip tie telefonų aparatai pras-
munka pro apsaugininkų sietą?

Mūsų vaikus ir anūkus, ypač turtingesnių tėvų, be-
simokančiua universitetuose bei kolegijose, ėmė gun-
dyti verteivos. Kam tau, jaunuoli, sako, vargti prie bai-
giamojo bakalauro ar magistro darbo, jei gali man įdė-
jęs į kišenę sau švilpauti, už tave padirbėsiu – lapė ne-
sulos. Vos vidurinę baigęs 24-erių klaipėdietis Andrius 
tarsi vunderkindas pagal užsakymą parašė 50 darbų. 
Visiems visus pavyko apginti, kai kurie buvo paženklin-
ti net dešimtuku. Tad ko verta tokia vertinimo sistema? 
Pagaliau ko vertas aukštosios mokyklos absolventas? 
Iškeptas dar vienas nemokša. Negali nešokiruoti nese-
nos apklausos išvados: pasirodo, net 36 proc. didžių-
jų miestų mokinių klastojo (ir lengvai sekėsi!) mokinio 
pažymėjimus, kad galėtų įsigyti tabako, alkoholio, pa-
tekti į suaugusiems skirtas pasilinksminimo vietas. Va-
dinasi, pirmoji sukčiavimo mokyklos klasė baigta! Ga-
lima pereiti į kitą: domėtis internetiniu mulkinimu, įsi-
rašyti į „gelbėtojų“ gretas... Gyvenimo tiesa paprasta – 
vieni nusikaltimai tiesia kelią kitiems.

Kandidatų, kurie lyg tyčia nori materialinių ir 
emocinių randų, kol kas pakaks. Kaip čia nesutik-
ti su vokiečių filosofo Artūro Šopenhauerio minti-
mi: „Kas mano, kad velniai pasauly laksto raguoti, 
o kvailiai – pasikabinę po kaklu varpelį, tas neišven-
giamai taps jų auka.“ 

Kėdainiai:

Neįgalieji rūpinasi  
savo sveikata

Lazdijai: Noras keliauti nugali baimę
 Lazdijų rajono neį-

galiųjų draugijos pirmininkė 
Onutė Černiauskienė laiš-
ke „Bičiulystei“ dalijasi tu-
riningos kelionės įspūdžiais. 

Tokią nuostabią vasa-
rą kiekvienam norisi kaž-
kur išeiti, kažkuo pasigė-
rėti. Mes, neįgalieji, neį-
vertiname savo galimybių 
ir vis dejuojame, kad ne-
galim niekur pajudėti, ne-
turim sveikatos, bet kai la-
bai norisi, žmogus įveikia 
save – juk tiek nepamaty-
tų gražių vietovių, neap-
lankytų šventovių. Lazdi-
jų rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai vienąkart pa-
sikalbėję nutarėme aplan-
kyti mūsų kaimynę Lenki-
ją, kuri – vos už keleto ki-
lometrų nuo mūsų. 

Kelionėje mus lydėjo 
Lazdijų gimnazijos mo-
kytojas gidas Jonas Mali-

nauskas, kuris visą kelio-
nę aiškino apie kiekvie-
ną pravažiuotą vietą. Iš jo 
pasakojimų sužinojome, 
jog Seinų apylinkėse jau 
nuo VIII a. pr. m. e. gyve-
no jotvingiai. Viešėdami 
savo etninėse žemėse su-
sipažinome su Seinų Švč. 
Mergelės Marijos bazili-
ka, kurioje ilsisi ir mūsų 
iškilaus poeto Antano Ba-
ranausko palaikai, gro-
žėjomės XVII a. pastaty-
tu dominikonų vienuoly-
nu, apžiūrėjome pamin-
klą rašytojui, vyskupui 
A.Baranauskui ir grožėda-
miesi miestelio panorama 
patraukėme link Gibų. Gi-
buose matėme memorialą 
1945 m. žuvusiems parti-
zanams, kuris mus nuste-
bino ne savo didingumu, 
bet originalumu. 

 Regina Tichono-
vienė laiške „Bičiulystei“ 
papasakojo apie sveikatinimo 
pamokas Kėdainių rajono ne-
įgaliųjų draugijoje. 

Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Rimantas Dubosas 
pakvietė specialistus iš 
Pirminės sveikatos prie-
žiūros centro, kurie drau-
gijos nariams matavo ar-
terinį kraujo spaudimą, 
tyrė cukraus, choleste-
rolio kiekį kraujyje, skai-
čiavo kūno masės indek-
są. Neįgalieji gavo nema-
žai patarimų, kaip svei-
kai gyventi ir maitintis. 
Akcijos metu visi tyrimai 
buvo atlikti nemokamai. 

Draugijoje vyko prak-
tinė paskaita „Pragulų 
prevencija, profilaktika ir 
gydymas“. Į ją buvo su-
kviesti seniūnijų socia-
liniai darbuotojai, slau-
gytojai bei šeimų, ku-
riose yra sunkių ligonių, 
nariai. 

Bene labiausiai neį-
galiesiems patiko šiau-
rietiško ėjimo pamokos, 

kurias vedė visuomenės 
sveikatos stiprinimo spe-
cialistė Giedrė Žemaitie-
nė ir instruktorė Rima 
Proscevičiutė. Vieną die-
ną per savaitę jos mums 

aiškindavo, kaip taisy-
klingai vaikščioti su laz-
domis, kurias atsivežda-
vo į mūsų draugiją. Gru-
pė neįgaliųjų išsirikiuo-
davo ir patraukdavo Ne-

vėžio pakrantėmis. Žy-
giuojant specialistės ne 
tik mokė, kaip reikia tai-
syklingai vaikščioti, bet ir 
pasakojo, kokią patiriame 
naudą taip sportuodami. 

Neįgalieji mokėsi vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis.  

 Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijos Akmenės 
padalinio narė Ona Buožie-
nė su „Bičiulystės“ skaityto-
jais dalijasi kelionės į Klaipė-
dą įspūdžiais.

53 Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugijos Akme-
nės padalinio neįgalie-
ji susiruošėme į pažinti-
nę kelionę po Klaipėdos 
kraštą. Apie dvi valandas 
laivu „Kamelita“ plaukio-
jome po Klaipėdos uosto 
teritoriją. Uosto kanalo il-
gis – 12 km, gylis – 14 m. 
Jūra buvo audringa, to-
dėl negalėjome išplauk-
ti į Baltijos jūrą – jau prie 
vartų didelės bangos siū-
bavo mūsų laivą. 

Sugrįžus prie autobu-
so mūsų jau laukė gidas, 
kuris per dvi valandas su-
pažindino mus su sena-
miesčio istorija ir nauja-

Pažintinė kelionė į Klaipėdos kraštą
miesčiu.

Aplankėme naujai ati-
darytą dinozaurų parką. 
Dinozaurai atrodo lyg 
gyvi, sklinda įstabūs gar-

sai. Vėliau pasukome į ja-
ponišką parką, susitiko-
me su jo steigėju japonu. 
Vaišinomės japoniška ar-
bata, grožėjomės bonsais. 

Vėliau mūsų autobu-
sas atriedėjo į Studeną. 
Čia aplankėme bažny-
čią, dekoruotą žvėrių ra-
gais,  grožėjomės Vy-
tauto ąžuolu, pasimel-
dėme koplyčioje, kurio-
je kabo stebuklingo Die-
vo Motinos paveikslo ko-
pija iš Čenstakavos, raga-
vome švento šaltinio van-
dens, susimąstę pastovė-
jome prie popiežiaus Jono 
Pauliaus II paminklo. 

Augustavo prieplau-
koje sėdę į garlaivį pasi-
plaukiojome Augustavo 
ežerynais, kurie nustebi-
no savo dydžiu, gražiai 
sutvarkytomis pakrantė-
mis. Susipažinome su šliu-
zais ir jų veikimo mecha-
nizmais bei paskirtimi. 

Pailsėję keliavome į 
Vygrius. Čia susipažino-

me su kamaldulių vie-
nuolynu, bažnyčia, kurios 
požemiuose ilsisi vienuo-
lių palaikai, iš laikrodžio 
bokšto grožėjomės Vygrių 
ežero panoramomis. Lan-
kydamiesi Vygriuose pa-
buvojome ir popiežiaus 
Jono Pauliaus II aparta-
mentuose. Nepaprastai 
greitai prabėgo diena. Grį-
žome namo su puikia nuo-
taika, papildę savo žinių 
bagažą.

Patirtais įspūdžiais da-
linamės su draugais, šei-
mos nariais ir pažįstamais, 
siūlome ir kitų draugijų 
neįgaliesiems aplankyti 
vietoves, kurių grožio žo-
džiais apsakyti neįmano-
ma. Įgavome drąsos pasi-
tikėti savo sveikata – juk 
dideli norai nugali bet ko-
kią baimę.

Akmenė:

Akmeniškiai plaukiojo laivu.
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 Tauragės rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos narys Vladis-
lovas Kirkickas „Bičiulystei“ at-
siųstame laiške papasakojo apie 
sporto šventę.  

Jau devintą kartą Taura-
gės rajono neįgaliųjų draugi-
ja sukvietė neabejingus spor-
tui neįgaliuosius į šventę, kuri 
vyko puikioje sporto komplek-
so „Bastilija“ salėje. Šventėje 
be šeimininkų komandos mie-
lai sutiko dalyvauti sportinin-
kai iš kaimyninių Šilalės, Pagė-
gių, Jurbarko rajonų ir svečiai 
iš Kauno ir Kazlų Rūdos. 

Šventę atidarė Tauragės ra-
jono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Kęstutis Petkus, pa-
linkėjęs ne tik lenktyniauti, bet 
ir draugauti. Varžybų dalyvius 
sveikino Tauragės rajono mero 
pavaduotojas Silverijus Stat-
kus, Seimo nario Dariaus Pet-
rošiaus padėjėjas Povilas Gar-
gasas, rajono tarybos narės Ive-
ta Skurvydienė bei Birutė Jok-
šienė. Kalbėtojai pasidžiaugė, 
kad neįgalieji sugeba surengti 
tokias sporto šventes ir palin-
kėjo gerų startų. 

Iš viso šventėje dalyvavo 
apie 130 neįgaliųjų sporto mė-
gėjų, kurie rungtyniavo penkio-
se rungtyse. Tarp šachmatinin-

Tauragė: Sukvietė neabejingus 
sportui neįgaliuosius

kų geriausiai pasirodė pagėgiš-
kis R.Ambarcumian, o prie šaš-
kių lentos nepralenkiama liko 
tauragiškė E.Jasaitienė. Krep-
šinio baudas taikliausiai mėtė 
O.Šulciūtė iš Kazlų Rūdos ir 
jurbarkiškis J.Piliutis. Figūri-
nio greitojo važiavimo neįga-
liojo vežimėliu rungtyje tarp 
moterų nepralenkiama buvo 
Šilalės atstovė A.Norvaišaitė, 

o iš vyrų nugalėjo taip pat ši-
lališkis J.Krasauskas. Mėtant 
žiedus mikliausią ranką pade-
monstravo šeimininkų atstovas 
A.Bruklys, o smiginio rungtį lai-
mėjo pagėgiškis P.Juodis, kuris 
tokiose varžybose dalyvavo pir-
mą kartą. Didelio susidomėjimo 
sulaukė išskirtinė rungtis – 5 kg 
bokalo laikymas ištiesta ranka. 
Čia tarp moterų stipriausia buvo 

Valstybinio studijų fondo įgy-
vendinamo projekto „Studijų 
prieinamumo užtikrinimas spe-
cialiųjų poreikių turintiems stu-
dentams“ teikiamomis galimy-
bėmis, tikslinėmis išmokomis, 
520 Lt per mėnesį, galės pasi-
naudoti dar daugiau Lietuvos 
aukštųjų mokyklų specialiųjų 
poreikių turinčių studentų ir va-
saros atostogų metu.

2013 m. gegužės 12 d. Lie-
tuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija patvirtino 
naują Tikslinių išmokų neįgalie-
siems, studijuojantiems aukšto-
siose mokyklose, skyrimo tvar-
kos aprašą (toliau – Skyrimo 
aprašas) (aktuali aprašo redak-
cija paskelbta Valstybės žinio-
se: 2013, Nr. 57-2886). Atsižvel-
giant į šiuos pakeitimus, Valsty-
binis studijų fondas patvirtino 
naują Tikslinių išmokų neįga-
liesiems, studijuojantiems aukš-
tosiose mokyklose, administra-
vimo tvarkos aprašą.

Pagal naują tvarką studentai 
prašymus išmokoms gali teikti 
viso semestro metu, ne tik se-
mestro pradžioje, kaip buvo 
iki šiol.

Aukštoji mokykla, kaip ir 
anksčiau, nustatyta tvarka se-
mestro pradžioje renka stu-
dentų prašymus skirti tikslinę 
išmoką ir per 20 darbo dienų 
nuo naujo semestro pradžios 
teikia Valstybiniam studijų fon-
dui studentų, kuriems skiriama 
tikslinė išmoka, sąrašą. Šiame 
sąraše nurodytiems studentams 
išmoka bus skiriama visam se-
mestrui ir mokama nuo semes-
tro pradžios.

Jei studentas prašymą skir-
ti tikslinę išmoką pateikia pra-
leidęs aukštosios mokyklos nu-
statytą terminą arba po to, kai 
aukštoji mokykla patvirtina stu-
dentų, kuriems skiriamos tiksli-
nės išmokos, sąrašą, tokį pra-
šymą aukštoji mokykla priima, 
išnagrinėja ir, jei studentas ati-
tinka šių išmokų skyrimo kri-
terijus, jį įtraukia į papildo-
mą studentų, kuriems skiria-
ma parama, sąrašą. Papildomą 
sąrašą aukštoji mokykla tei-
kia Valstybiniam studijų fon-
dui kiekvieną mėnesį iki 15-tos 
to mėnesio dienos (jei aukšto-
ji mokykla prašymų negauna, 
sąrašo neteikia). Papildoma-
me sąraše įrašytiems studen-
tams tikslinė išmoka skiria-
ma ne nuo semestro pradžios, 
o nuo to mėnesio, kada aukš-
toji mokykla papildomą sąra-
šą pateikia Fondui.
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Didesnė 
finansinė 
parama 

studentams

V.Palavinskienė iš Kauno, o iš 
vyrų nugalėtoju tapo šilališkis 
V.Budvytis. Visi varžybų nuga-
lėtojai ir prizininkai buvo apdo-
vanoti medaliais ir diplomais. 
Gerą šventės nuotaiką palaikė 
šeimininkų ansamblis „Svaja“, 
vadovaujamas A.Šilerio, kurio 
linksma muzika priėmė ir iš-
lydėjo  šventės dalyvius, padė-
jo sportininkams įveikti starti-
nį jaudulį. Tikimės ir kitais me-
tais susitikti šventėje Tauragėje, 
o šiemet liepos 19 dieną geriau-
si sportininkai vyks į respubli-
kines neįgaliųjų sporto žaidy-
nes Kaune.

Lietuviai dalyvauja tarptautinėje  
neįgaliųjų futbolo „SENI Cup" lygoje

Siekiant didinti žmonių, tu-
rinčių protinę negalią integraci-
ją į visuomenę, Lenkijoje 1992 
metais organizuotos pirmosios 
futbolo „SENI Cup“ rungty-
nės. Jų organizatorius – Torū-
nės tvarstomųjų medžiagų ga-
mykla (TZMO SA), gaminan-
ti SENI prekinio ženklo gami-
nius, skirtus slaugai. Kelerius 
metus vykdavęs tik Lenkijo-
je ir tapęs tradiciniu, šis rengi-
nys patraukė ir kitų šalių neįga-
lių futbolininkų dėmesį, sukur-
ta Tarptautinė neįgaliųjų futbo-
lo lyga „SENI Cup“. Lietuvoje 
šios lygos  varžybos vyksta nuo 
2007 m. Šiemet jos surengtos 
ir Vokietijoje, Rusijoje, Ukrai-
noje, Vengrijoje, Čekijoje, Slo-
vakijoje, Serbijoje, Baltarusijo-
je bei Latvijoje. Kvalifikacinių 
varžybų nugalėtojai dalyvau-
ja finalinėse varžybose Torū-
nėje (Lenkija).

Neįgaliųjų futbolo lygos 
„SENI Cup“ šių metų nugalėto-

jas Lietuvoje paaiškėjo birželio 
pradžioje Prienų miesto futbo-
lo stadione vykusiose varžybo-
se. Jose dalyvavo devynios ša-
lyje veikiančių socialinių glo-
bos namų komandos: Aukštel-
kės Šiaulių r.), Linkuvos (Pa-
kruojo r.), Ventos (Akmenės r.), 

Dūseikių (Telšių r.), Zarasų (Za-
rasų r.), Suvalkijos (Marijampo-
lės r.), Kalvarijos (Kalvarijos r.), 
Macikų (Šilutės r.), Jasiuliškių 
(Ukmergės r.). Su jomis jėgas 
išbandė ir svečiai iš Latvijos – 
iš Rauna socialinės globos namų.

Šiame turnyre nugalėjo Ma-

cikų socialinių globos namų fut-
bolininkai, pelnę teisę liepos pra-
džioje dalyvauti lygos „SENI 
Cup“ finale Torūnėje. Sidabro 
medalius Prienų turnyre pelnė 
ukmergiškiai, bronzos – sporti-
ninkai iš Aukštelkės. 
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Macikų socialinių globos namų futbolininkai, laimėję futbolo „SENI Cup“ turnyrą Prienuose.    Nuotr. iš interneto

parduodama
Kaune parduodama geros 

būklės vokiška ortopedinė lova 
su kojūgalio ir galvūgalio pakėli-
mo mechanizmu. 

Kaina sutartinė. 
Tel. 8 614 26 083. 

Nuo š. m. liepos 1 d. vietoj buvu-
sių keturių išduodamos dvi naujo pa-
vyzdžio specialiųjų poreikių nustaty-
mo pažymos. NDNT teritorinis skyrius, 
nuo minėtos dienos priėmęs sprendi-
mą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, 
išduos Specialiųjų poreikių nustatymo 
(forma SP) arba/ir Specialiojo lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos poreikio 
nustatymo (forma SPA) pažymą.

Specialiųjų poreikių rūšys (specia-
lieji nuolatinės slaugos, nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos), lengvojo automobilio 
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos, transporto išlaidų 

paminėta  
Valstybės diena 
 Panevėžio miesto neįga-

liųjų draugijos narė Genovaitė 
Skrupskienė laiškelyje „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie tai, jog Vals-
tybės dieną paminėjo ir Neįgalių-
jų draugija. 

Valstybės dienos – Lietuvos Ka-
raliaus Mindaugo karūnavimo šven-
tė vyko kiemelyje prie Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugijos. Skam-
bant muzikai į šventę rinkosi drau-
gijos nariai bei aplinkinių namų gy-
ventojai. Sodelyje jaukiai susėdę po 
liepomis klausėsi muzikos, bendravo.

Nugalėtojai apdovanoti medaliais ir diplomais.

Šventės dalyvius pasveikino Pa-
nevėžio miesto neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Stanislava Arbutavičienė. 
Visi sugiedojo Lietuvos himną. 

Koncertavo Neįgaliųjų draugi-
jos mišrus ansamblis „Jovaras“ (va-
dovas Vidmantas Kokalas). Literatai 
skaitė eiles apie Lietuvą, gimtinę ir ki-
tus svarbius dalykus. Buvo prisimin-
ta ir Lietuvos praeities istorija. Dai-
nuojant ansamblio „Jovaras“ vado-
vui V.Kokalui, žmonės šoko rateliu, 
linksminosi, vaišinosi, dalinosi šven-
tės įspūdžiais.

Oras buvo giedras, šiltas, liepos 
kvepėjo medumi, nuotaika visų buvo 
šventiškai pakili. 

Naujos specialiųjų poreikių nustatymo pažymos
kompensacijos poreikiai) ir jų nustaty-
mo tvarka nesikeičia.

Iki liepos 1 d. išduotos Specialio-
jo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo 
(forma SPS-1) arba Specialiojo nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo 
(forma SPP-2), arba/ir Specialiojo lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos poreikio nu-
statymo (forma SPA-3), arba/ir Specialiojo 
transporto išlaidų kompensacijos poreikio 
nustatymo (forma SPT-4) pažymos galio-
ja iki joje nurodyto termino pabaigos arba 
neterminuotai, jei specialieji poreikiai buvo 
nustatyti neterminuotai.
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Valstybinės ligonių ka-
sos prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (VLK) 
direktoriaus Algio Sas-
nausko teigimu, nuo šiol 
dar daugiau žmonių ga-
lės nemokamai išsitirti, 
ar jiems nėra grėsmės 
susirgti storosios žarnos 
vėžiu, o jei užfiksuota 
ankstyvoji šios ligos sta-
dija – nedelsiant imtis 
reikiamų gydymo prie-
monių. Nuo liepos 1 d. 
storosios žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnosti-
kos finansavimo progra-
ma pradedama papildo-
mai vykdyti Panevėžio 
bei Tauragės apskrityse. 

Iki šiol nemokamai dėl sto-
rosios žarnos vėžio išsitirti ga-
lėjo tik Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos ir Šiaulių apskričių gy-
ventojai, kadangi tik šiuose 
kraštuose įsikūrusiose gydy-
mo įstaigose buvo vykdoma 
minėta programa, o įstaigos – 
apsirūpinusios reikiama įran-
ga, medikai – kvalifikuotai pa-
sirengę atlikti sudėtingus ty-
rimus, išsiaiškinti, ar pacien-
tams nėra grėsmės susirgti šia 
sunkia liga. Kaip jau minėta, 
nuo liepos mėnesio pacientai 
atvykti ir nemokamai išsitir-
ti dėl šios ligos grėsmės galės 
ir Panevėžio bei Tauragės aps-
krityse įsikūrusiose gydymo 
įstaigose, kadangi jos jau yra 

Tyrimas dėl storosios 
žarnos vėžio –  
ir Panevėžio  

bei Tauragės apskrityse
pasirengusios priimti pacien-
tus reikiamiems tyrimams – 
įsigijo specialią įrangą, išmo-
ko ja naudotis, su ja dirbantys 
medikai jau pilnai pasirengę. 

VLK vadovas A.Sasnauskas 
tvirtina, kad svarbiausias mi-
nėtos programos tikslas yra 
nustatyti ankstyvųjų stadi-
jų storosios žarnos vėžį ir su-
mažinti mirtingumą nuo šios 
ligos. 

„Labai svarbu, kad žmo-
nės žinotų, jog jie gali nemo-
kamai išsitirti pasinaudoję šia 
programa. Storosios žarnos vė-
žys – labai jautri problema, nes 
tai yra antra pagal mirčių skai-
čių vėžio rūšis Europoje. Nuo 
šios ligos miršta daugiau kaip 
200 tūkst. žmonių per metus, 
tačiau imantis reikiamų pre-
vencinių priemonių, šį skaičių 
galima sumažinti mažiausiai 
iki 60 tūkst. per metus. Eks-
pertai, atlikę šios programos 
įgyvendinimo analizę Lietu-
voje, konstatavo, kad ji atitin-
ka pagrindinius ES rekomenda-
cijoje pateikiamus kriterijus“, – 
tvirtino VLK direktorius A. Sas-
nauskas. 

Storosios  žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos fi-
nansavimo programa skirta 
žmonėms nuo 50 iki 75 metų. 

Kartą per dvejus metus jiems 
atliekamas nesudėtingas imu-
nocheminis testas. 

Norint nemokamai išsitir-
ti pagal šią programą, reikėtų 
kreiptis į šeimos gydytoją. Jei 
išsityrus gaunamas neigiamas 
testo atsakymas, vadinasi, pa-
cientas yra sveikas ir pakarto-
tinai turės pasitikrinti po dve-
jų metų. Jei atsakymas – tei-
giamas, šeimos gydytojas turi 
išduoti siuntimą pas gydytoją 
specialistą sudėtingesniam ty-
rimui – kolonoskopijai – atlik-
ti. Prireikus jos metu gali būti 
atliekama ir biopsija. 

Iš viso per 3 šios programos 
įgyvendinimo metus daugiau 
kaip 271 tūkst. asmenų atliktas 
testas dėl slapto kraujavimo, 
iš jų – beveik 20 tūkst. žmo-
nių testas buvo teigiamas, to-
dėl beveik 13 tūkst. pacientų 
atlikta kolonoskopija. Iš dau-
giau kaip 4 tūkst. atliktų ko-
lonoskopijos biopsijos atve-
jų nustatyti beveik 400 storo-
sios žarnos vėžio atvejai, ras-
ti daugiau kaip 3,5 tūkst. kitų 
pakitimų, dėl kurių nedelsiant 
buvo imtasi reikiamų gydymo 
priemonių. 

Vien tik 2012-aisiais pagal 
šią programą buvo patikrinta 
beveik 149 tūkst. žmonių. 

Psichologo
patarimai

te, kad ima plūsti liūdnos min-
tys, pasižiūrėkit į jį.

Pradžioje gali tekti sau šauk-
ti „STOP“ daug kartų per dieną, 
o kartais net ir keletą kartų per 
5 minutes. Tai normalu, nes ne-
gatyvios mintys turi išreikštą sa-
vybę greitai „daugintis“ ir perio-
diškai vėl bandys sugrįžti. To-
dėl po „STOP“ galvokite apie ką 
nors visiškai kito. Jei nieko pozi-
tyvaus sugalvoti nepavyksta, įsi-
junkite televizorių ar radiją, at-
siverskite knygą ar žurnalą. Da-
rykite tai, kas nukreiptų mintis.

Išsirinkite laiką ir vietą 
negatyvioms mintims
Tai technikos, kurios padės 

jums išlieti ir išreikšti neigiamas 
mintis, bet tuo pačiu leis kontro-
liuoti šiuos procesus.

Suraskite vietą, skirtą negaty-
viam galvojimui. Galite ją pava-
dinti „išpažinties vieta“. Tai gali 
būti kambarys, krėslas arba kuris 
nors langas. Bet tai turi būti vie-
nintelė vieta, kurioje jūs leisite 
sau galvoti apie liūdnus dalykus! 
Galite pasirinkti bet kokią vietą, 
tačiau tai jokiu būdu negali būti 
jūsų lova arba vieta, kur valgo-
te. Pastarosios vietos būtinai turi 
likti jūsų „saugumo zonomis“.

Kasdien skirkite laiko savo 
negatyvioms mintims. Nueikite 
į „išpažinties vietą“ ir 15 minu-
čių galvokite apie liūdnus daly-
kus. Jei norėsite – verkite, bet kai 

Kaip nepasiduoti neigiamoms mintims  
ir emocijoms? 

tik baigsis 15 minučių, pasaky-
kite „STOP“ ir palikite „išpažin-
ties vietą“. Svarbu, kad paskir-
tos minutės nebūtų prieš valgį ir 
prieš miegą.

Nukreipkite mintis
Neįmanoma vienu metu gal-

voti apie du dalykus. Kai tik ne-
gatyvios mintys ima plūsti, „per-
junkite“ savo smegenis kitai vei-
klai. Galite užsimerkti ir paban-
dyti įsivaizduoti jūsų mėgsta-
miausią vietą. Tegul tai užims 
nors keletą minučių, svarbiau-
sia, kad pavyktų atsipalaiduoti 
ir pasimėgauti vaizdiniais. Ga-
lite pagalvoti apie tai, ko jūs sie-
kiate. Įsivaizduokite, kaip jūs jau-
čiatės, kai pavyksta įgyvendinti 
savo planus ar išsipildo jūsų sva-
jonės. Kaip jūs tuo metu atrodo-
te, kaip džiaugiatės. Kuo dau-
giau detalių įsivaizduosite, tuo 
geriau! Vienas iš visai papras-
tų būdų „perjungti“ savo mintis 
– tai šliūkštelėti sau į veidą šal-
to vandens. Arba tiesiog pereiti 
iš vieno kambario į kitą. Kitaip 
tariant, pakeiskite dekoracijas ir 
pasikeis scenarijus.

Pasiginčykite su savimi
Šios užduoties tikslas – pa-

žiūrėti į situaciją iš įvairių pu-
sių ir panaikinti nelogiškus ar-
gumentus, kurie dažniausiai ir 
yra nerimo bei baimės priežastys.

Ar jūsų baimės pagrįstos? 

Naudokite minčių 
valdymo techniką „STOP!“

Minčių sustabdymo techni-
ka padės „išmesti“ iš galvos nei-
giamas mintis, kurios ir sukelia 
negatyvius jausmus. Svarbiau-
sia – veikti iškart, kai tik atpažįs-
tate neigiamą mintį. Valdingai ir 
garsiai pasakykite „STOP!“ Tai 
tarsi staigus signalas sau pa-
čiam, kad nepaskęstumėte liūd-
nų minčių liūne. Tai tarsi savęs 
supurtymas. Galite garsiai su-
šukti, kai esate namuose. Vė-
liau išsiugdysite gebėjimą su-
šukti tyliai, t.y. vidiniu balsu. 
Kad sustiprintumėte poveikį, 
įsivaizduokite didelį raudoną 
ženklą su užrašu „STOP“. Ga-
lite įsivaizduoti, kad tą ženklą 
laiko kuris nors iš jus mylinčių 
žmonių. Jei sunku įsivaizduoti, 
galite net išsikirpti ar nusipiešti 
„STOP“ ženklą ir kai tik jausi-

Ar negatyvios mintys turi realų 
pagrindą? Ko jūs bijote? Dėl ko 
jums neramu ir liūdna? Ko Jums 
gaila? Surašykite visas mintis, 
kurios neduoda jums ramybės, 
ant lapelio.

Dabar tapkite savo oponen-
tu. Suraskite bet kokią priežastį, 
dėl kurios jūsų negatyvi mintis 
galėtų būti neteisinga arba per-
dėta. Būkite iš karto ir prokuro-
ru, ir advokatu. Paklauskite sa-
vęs, ar nėra taip, kad matote si-
tuaciją tik juodomis spalvomis? 
Paieškokite jei ne baltų, tai bent 
pereinamų spalvų.

Atsipalaiduokite
Kvėpavimo pratimai – tai 

veiksmingas metodas, padedan-
tis sumažinti nerimą ir atgauti vi-
dinę pusiausvyrą. Juk tuo pačiu 
metu žmogus negali būti ir atsi-
palaidavęs, ir išsigandęs.

Kvėpavimas prisiderina prie 
mūsų vidinės būsenos, todėl su-
sijaudinę kvėpuojame greitai ir 
paviršutiniškai (t.y. mažai įkve-
piame ir iškvepiame), o atsipalai-
davę – kvėpuojame lygiai, giliai 
ir lėtai. Tačiau kvėpavimą gana 
lengvai galime kontroliuoti są-
moningai tuo pačiu keisdami ir 
savo vidinę būseną (tiek fizinę, 
tiek ir emocinę).

Kvėpavimo pratimai naudin-
gi tuomet, kai įtampa ar jaudu-
lys pasireiškia ne tik kūno, bet 
ir psichologiniame ar emocinia-

me lygmenyje. Gerai įvaldyta ši 
technika užima apie 3-5 minutes 
ir leidžia nusiraminti, susitelk-
ti bei pasiruošti įtampą kelian-
čiam įvykiui.

Todėl kasdien padarykite 
bent po vieną kvėpavimo prati-
mų seriją. Venkite tai daryti va-
landą po pietų, nes virškinimo 
procesas trukdys visapusiškam 
atsipalaidavimui. Pasistenkite at-
sisėsti patogiai ir užmerkite akis. 
Pradžioje, kol išmoksite kvėpuo-
dami atsipalaiduoti, pasirinki-
te tokį laiką ir vietą, kad aplinki-
niai jums netrukdytų.

Pratimo pavyzdys: skaičiuo-
dami iki 4 (1-2-3-4) lėtai įkvėp-
kite... ir taip pat lėtai iškvėpkite, 
skaičiuodami iki 4 (1-2-3-4). Taip 
pakartokite keletą kartų.

Galite šiek tiek pasunkinti 
pratimą. Įkvėpdami mintyse sa-
kykite sau: „vienas“ ir iškvėpda-
mi: „jaučiuosi atsipalaidavęs“. 
Paskui: „du... jaučiuosi dar labiau 
atsipalaidavęs...“ „Trys... jaučiuo-
si dar labiau atsipalaidavęs nei 
anksčiau...“ „Keturi... jaučiuosi 
visiškai ramus ir atsipalaidavęs.“

Prisiminkite, kad kiekvieną aki-
mirką, kai liūdime, kenčiame, gaili-
mės praeities, mes „vagiame“ laiką 
patys iš savęs. Mes „vagiame“ lai-
ką iš savo dabarties! Tad būkite lai-
mingi ir sveiki...

Laura BRATIKAITĖ–
ČEKANAUSKIENĖ

Psichologė

Vadovaujantis Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašu (A 
sąrašu), iš PSDF biudžeto gali būti 100 proc. kompensuojamos sergančiųjų 
cukriniu diabetu, nėščiųjų cukriniu diabetu ar kuriems nustatyta poproce-
dūrinė hipoinsulemija, gydymo vaistais „Gliclazidum“, „Glimepiridum“, „Gli-
pizidum“ „Gliquidonum“, „Glucagonum“, „Insulinum“, „Metforminum“ „Re-
paglinidum“ išlaidos. 

Sergantiesiems II tipo cukriniu diabetu iš PSDF biudžeto gali būti kom-
pensuojamos gydymo vaistais „Exenatidum“, „Pioglitazionum“, „Pioglitazio-
num et Metforminum“, „Sitagliptinum“, „Saxagliptinum“ ir „Sitagliptinum et 
Metforminum“ išlaidos. Šių vaistų įsigijimo išlaidos taip pat 100 proc. kom-
pensuojamos iš PSDF biudžeto. 

Sergantiems cukriniu diabetu, kurių ligos kodai E12-E14 pagal TLK-10 
AM, 80 proc. kompensuojami šie vaistai: „Gliclazidum“, „Glimepiridum“, „Gli-
pizidum“, „Gliquidonum“, „Glucagonum“, „Insulinum“ ir „Metforminum“. 

Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti kompensuojamos: 
•	 vaikams,	sergantiems	I	tipo	cukriniu	diabetu	–	iki	150	juostelių	per	

mėnesį (iki 1800 juostelių per metus); 
•	 suaugusiems,	sergantiems	I	tipo	cukriniu	diabetu	–	iki	75	juoste-

lių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus); 
•	 vaikams,	sergantiems	II	tipo	cukriniu	diabetu	ir	vartojantiems	in-

suliną	–	iki	75	juostelių	per	mėnesį	(iki	900	juostelių	per	metus);	
•	 vaikams,	sergantiems	II	tipo	cukriniu	diabetu	ir	vartojantiems	ge-

riamus	gliukozės	kiekį	kraujyje	mažinančius	vaistus	–	iki	75	juostelių	per	2	
mėnesius	(iki	450	juostelių	per	metus);	

•	 suaugusiems,	sergantiems	II	tipo	cukriniu	diabetu	ir	vartojantiems	
insuliną	–	iki	50	juostelių	per	2	mėnesius	(iki	300	juostelių	per	metus);	suau-
gusiems, sergantiems II tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamus gliu-
kozės	kiekį	kraujyje	mažinančius	vaistus	–	iki	50	juostelių	per	4	mėnesius	(iki	
150	juostelių	per	metus);	

•	 nėščiosioms,	sergančiosioms	bet	kurio	tipo	cukriniu	diabetu,	ski-
riama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštu-
mo laikotarpiu); 

•	 nėščiosioms,	sergančioms	gestaciniu	diabetu	–	iki	50	juostelių	per	
3	mėnesius	(iki	150	juostelių	nėštumo	laikotarpiu).	

Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine 
insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir įsigijimo išlaidų kompensavi-
mo tvarką reglamentuoja LR SAM 2008 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-41. 
Gydymas insulino pompa skiriamas apdraustiesiems, sergantiems I tipo cu-
kriniu diabetu – vaikams, asmenims iki 19 metų, nėščiosioms ir planuojan-
čioms pastoti moterims (skiriama iki 1 metų laikotarpiui, kai I tipo cukrinis 
diabetas yra nekontroliuojamas).

Svarbu žinoti 
sergantiems diabetu
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Pasidžiaugė vasara

„Šiaulių krašte“ paskelbta Algimanto Briko žinutė apie 
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Bubių padalinio rengi-
nį, į kurį pasidžiaugti vasara buvo pakviesti ir likimo drau-
gai iš Biržų.

Neįgalus kaunietis  
prisibeldė į valdininkų širdis

Taip pavadintame Dianos Krapavickaitės rašinyje „Kau-
no dienoje“ pasakojama, kaip neįgalus vyras, vienas 
auginantis dukrelę, per plauką netapo benamiu.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgalieji, susirinkę Bubių 
mokyklos patalpose, džiaugėsi 
vieni kitais. Gražaus jubiliejaus 
proga susirinkusieji pasveikino 
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkę kužiškę Eleną Ka-
činskienę. Pasveikinti ir kiti ap-
valias sukaktis šventę šios drau-
gijos nariai bubiškiai.

Sveikinimus ir linkėjimus ly-
dėjo Almos Vyšniauskienės ir 
Vaclovo Dauskurdžio atlieka-
mos dainos, renginį vedusios Bi-
rutės Sinkevičienės žodžiai.

Kurtuvėnų parapijos kle-
bonas Andrius Valčiukas pasi-

džiaugė, kad neįgalieji organi-
zuoja renginius, neužsidaro savo 
namuose vieni su savo bėdomis.

Bubiškių popietėje skambėjo 
ir nerimo kupinų žodžių.

Neįgaliajam lūžusiu slanks-
teliu reikia pinigų masažams at-
likti. Dėl to buvo kreiptasi į savi-
valdybę, jai pateikti reikiami do-
kumentai, kad skirtų lėšų. Tik 
praėjus kuriam laikui sužinota, 
kad pinigai neskirti. Užuot iš-
tiesę pagalbos ranką, valdinin-
kai svajoja, kad, parengus pro-
jektą, gal šiam neįgaliajam bus 
įrengtas liftas.

Kauno taryba pritarė, kad 
negalią turinčiam Vaclovui Kai-
riui būtų išnuomotas savivaldy-
bei priklausantis būstas Kovo 
11-osios gatvėje. 

„Pritarė 27 Kauno tarybos 
nariai, svarstymas užtruko 26 
sekundes“, – džiaugsmingu bal-
su ištarė V. Kairys. Nedaug trū-
ko, kad nuomojamame bute gy-
venęs vyras su septynmete duk-
rele būtų atsidūręs gatvėje. Iš už-
sienio grįžusi buto šeimininkė 
pareikalavo nuomininką palik-
ti jos namus.

Neįgaliųjų eilėje socialiniam 
būstui gauti V. Kairys tebuvo 
215-as. „Bičiulystė“ ansčiau rašė 
apie tragišką šio vyro likimą. 
Prieš gimstant dukrelei jis paty-
rė sunkią traumą ir liko prikaus-
tytas prie neįgaliojo vežimėlio. 
Jo sutuoktinė įjunko į alkoholį ir 
galiausiai paliko V.Kairį. Kartu 
su tėčiu liko mažametė dukrelė. 

Kai pagaliau V. Kairys išsi-
skyrė su žmona, paaiškėjo, kad 
atsirado nauja kliūtis sociali-
niam būstui gauti – septynme-
tė dukra. Įstatymuose nurody-
ta, kad lengvatos suteikiamos tik 
vienišam judėjimo negalią turin-
čiam asmeniui. V.Kairio atveju 

dukra yra jo šeimos narys, ne-
svarbu, kad mažametė. Taigi jis 
nebevienišas.

Vis dėlto šį kartą Kauno sa-
vivaldybės Gyvenamojo fondo 
tarnautojai rado išeitį nepažei-
džiant įstatymų V.Kairiui skir-
ti būstą išimties tvarka. „Čia 
ne žingsnis, čia jau finalas“, – 
džiaugsmu netvėrė būsimasis 
naujakurys.

Nors dar neturi reikiamų 
dokumentų ir rakto nuo buto, 
vyras jau pasinėrė į svajones. 
„Dukrelės nevesiu į tą butą 
tol, kol tinkamai neįrengsiu jos 
kambario“, – planavo V. Kairys. 
Vyras tikino, kad jam labai pa-
tiko jo būsimieji namai, vieta. Į 
antrąją klasę eisiančiai dukrelei 
mokykla beveik kieme.

Nuotrauka iš  interneto svetainės 

www.kaunodiena.lt

Renginio metu.                                       Nuotrauka iš  interneto svetainės www.skrastas.lt

Labdara neįgaliesiems 
ir senjorams

 Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrijos prezidentas Anta-
nas Grigalis papasakojo apie gau-
tą labdarą.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų 
bendrijos valdybos pirmininkė Irena 
Žilinskienė iš vienos nenorėjusios rek-
lamuotis organizacijos gavo dėvėtos 
avalynės ir gražių drabužių. Telšių ma-
žajame turgelyje pasidalinti gautomis 
dovanomis susirinko 36 organizacijos 
nariai su savo šeimomis. Bendrijos var-
du norėčiau padėkoti asmenims, ku-
rie prisidėjo prie šios gerumo akcijos. 

vadovės paskirtas užduotis, o 
tai suteikė progą kitaip įvertin-
ti savo galimybes. Vaikai buvo 
skatinami bendradarbiauti: di-
dieji globojo mažesnius, dalijosi 
patarimais, padėjo sunkesnę ne-
galią turintiesiems.

Užsiėmimai tėveliams
Vaikams lavinant gebėjimus 

ir gerai leidžiant laiką, nebuvo 
užmiršti ir jų tėvai. Psichologė 
Dalia Bortnikienė norintiesiems 
vedė užsiėmimus, kurie buvo 
parengti pagal programą „Mo-
kykla tėvams ir auklėtojams“. 
Iš šios programos buvo išrink-
tos, psichologės nuomone, ak-
tualiausios temos neįgalius vai-
kus auginantiems tėvams: kaip 
priimti savo vaiką, kaip skatinti 
vaiko savarankiškumą. Kalbėta 
apie jausmus ir kaip juos geriau 
išreikšti. Rita Bitinienė iš Šiaulių, 
auginanti raumenų atrofija ser-
gančią dukrelę, teigė, kad disku-
sijų grupelės su psichologe buvo 
išties naudingos. Moteris labiau 
įsigilino į savo jausmus dukrai, į 
trukdžius, kurie stabdo vaiko sa-
varankiškumą. Emocijos diskusi-
jų metu išties virė: buvo palies-
tos jautrios temos, aktyviai ieško-
ta atsakymų į dažniausiai kylan-
čius klausimus. Tėvai turėjo gali-
mybę pajusti bendrystę dalinda-
miesi patirtimi ir matydami, kad 
bene kiekvienam negalią turin-
tį vaiką auginančiajam tenka iš-
kęsti daug išbandymų, su kuriais 
sveikų vaikų tėvai nesusiduria.

(atkelta iš 1 psl.)

Vaikų ir tėvų stovykla –  
tikra bendrystės šventė

Stovyklos linksmybės
Kiekvienas stovyklautojų va-

karas buvo kupinas linksmybių. 
Vaikai ir jų tėveliai vakarais šildėsi 
prie laužo, žaidė žaidimus, buvo 
surengtas talentų konkursas, kur 
visus stebino tiek mažiausi stovyk-
los dalyviai, tiek ir tėvai. Prie ge-
ros nuotaikos pliūpsnio prisidėjo 
ir netikėtos vaišės bei nuotaikin-
gi pašnekesiai.

Stovyklautojams buvo suor-
ganizuota išvyka į mini zoologi-
jos sodą Dauparuose. Vaikai liko 
sužavėti ir pasakojo matę liūtų, 
tigrų, meškų ir kitų didelį įspūdį 
palikusių gyvūnų.

Atradimai
R.Bitinienė iš Šiaulių teigė, 

kad jos 7 metų dukra, judanti ve-
žimėliu, stovykloje tapo savaran-
kiškesnė. Mergaitė pirmą kartą 
pamatė tiek daug rateliais judan-
čių žmonių ir daug rečiau ėmė 
prašyti mamos pagalbos – net ir į 

Talentų vakare džiugino ir tėveliai.

stačias įkalnes stengėsi užvažiuo-
ti pati. Diana Maknevičienė sakė 
esanti labai nustebusi, nes visuo-
met manė, jog jos sūnus negalėtų 
gyventi be kompiuterio, tačiau sto-
vykloje pamatė, kad net ir turėda-
mas galimybę naudotis kompiute-
riu, vaikas į jį nenorėjo net žiūrėti, 
kadangi jam buvo daug įdomiau 
vaikštinėti ir šnekučiuotis su kitais 
stovyklos dalyviais. Lina Griūnie-
nė iš Marijampolės džiaugėsi, kad 
jos dukra gali pabūti drauge su 
bendraamžiais, smagiai praleisti 
vasaros atostogas, susirasti nau-
jų draugų. 

Daugelis stovyklautojų teigė, 
kad suteikta galimybė atsitraukti 
nuo kasdienių rūpesčių, apie nie-
ką negalvoti ir džiaugtis šia aki-
mirka buvo neįkainojama patirtis. 
Neįgalių vaikų ir mamų stovyklą 
galima drąsiai vadinti gražia ben-
drystės švente, kupina šiltų šyp-
senų, padedančių rankų, supra-
tingų žvilgsnių.

Milda VICKUTĖ

Stovykloje pramogų netrūko.

Lietuvos paraplegikų asociacijos nariams
2013 m. liepos 27 d. 12 val. Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšaf-

to terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Ošupio takas 6a, Palanga, vyks 
Lietuvos paraplegikų asociacijos (toliau – LPA) eilinis Susirinkimas. Pagal įs-
tatus Susirinkimas yra LPA aukščiausias organas.

Susirinkimo darbotvarkė:
* veiklos ataskaitos už 2012 m. pateikimas;
* kiti klausimai.
Primename, jog pagal LPA įstatus kiekvienas narys Susirinkime gali da-

lyvauti ir balsuoti pats arba deleguoti savo balsą (jeigu jis nedeleguotas) ki-
tam LPA nariui.

Išankstinė registracija:
tel.	Nr.	8	687	34	194	arba	el.	paštu	lp.asociacija@gmail.com
Atvykusių	dalyvių	registracijos	pradžia	2013	m.	liepos	27	d.	10	val.	

Lietuvos paraplegikų asociacijos valdyba
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 15 d. 
9.00 Kobra 11 N-7. 170 s. (kart.). 

10.00 Stilius. Gyvenimas (kart.). 11.00 
LRT vasaros studija. 12.00 Name-
lis prerijose. 96 s. 13.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro. N-7. 8/1 s. 
17.15 Premjera. Kobra 11 N-7. 171 
s. 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų k.). 18.45 Komisaras Reksas N-7. 
7/1 s. 19.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 Loterija "Perlas". 20.30 
Panorama. 21.00 Rojus Lietuvoj. 7 s. 
21.30 Stepono Dariaus ir Stasio Gi-
rėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui. 
Skrydis per Atlantą. Istorinė drama. 
1983 m. Pertraukoje - 22.00 Loterija 
"Perlas". 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro. N-7. 8/1 s. (kart.). 

Antradienis, liepos 16 d. 
9.00 Kobra 11 N-7. 171 s. (kart.). 

10.00 Komisaras Reksas.1994 m. 
N-7. 7/1 s. (kart.). 11.00 LRT vasaros 
studija. 12.00 Namelis prerijose. 97 s. 
13.00 Bėdų turgus. (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro. N-7. 8/2 s. 
17.15 Premjera. Kobra 11 N-7. 172 
s. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 18.45 Komisaras Reksas.1994 m. 
N-7. 7/2 s. 19.45 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija "Perlas". 
20.30 Panorama. 21.00 Rojus Lietu-
voj. 8 s. 21.30 Emigrantai. Petraukoje 
- 22.00 Loterija "Perlas". 22.30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 23.45 Vaka-
ro žinios. 0.00 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro. N-7. 8/2 s. (kart.). 

Trečiadienis, liepos 17 d. 
9.00 Kobra 11 N-7. 172 s. (kart.). 

10.00 Komisaras Reksas.1994 m. 
N-7. 7/2 s. (kart.). 11.00 LRT vasa-
ros studija. 12.00 Namelis prerijose. 
98 s. 12.45 Klausimėlis.lt 13.00 Bėdų 
turgus. (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.10 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro . N-7. 9/1 s. 17.15 
Premjera. Kobra 11 N-7. 173 s. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 
Komisaras Reksas.1994 m. N-7. 7/3 
s. 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loteri-
ja "Perlas". 20.30 Panorama. 21.00 
Rojus Lietuvoj. 9 s. 21.30 Įžvalgos. 
Pertraukoje - 22.00 Loterija "Perlas". 
22.30 KINFO. Informacinė kino nau-
jienų laida. 23.00 Pasaulio dokumen-
tika. Į gamtą. 4 s. 23.30 Vakaro žinios. 
23.45 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro . N-7. 9/1 s. (kart.). 

Ketvirtadienis, liepos 18 d. 
9.00 Kobra 11 N-7. 173 s. (kart.). 

10.00 Komisaras Reksas.1994 m. 
N-7. 7/3 s. (kart.). 11.00 LRT vasa-
ros studija. 12.00 Namelis prerijose. 
99 s. 12.45 Klausimėlis.lt 13.00 Emi-
grantai. (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.10 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro . N-7. 9/2 s. 17.15 
Premjera. Kobra 11 N-7. 174 s. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 
Komisaras Reksas.1994 m. N-7. 7/4 
s. 19.45 Stilius. Veidai. 20.25 Loteri-
ja "Perlas". 20.30 Panorama. 21.00 
Mūsų dienos - kaip šventė. Pertrauko-
je - 22.00 Loterija "Perlas". 22.30 Le-
gendos. 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro . N-7. 9/2 s. (kart.). 

Penktadienis, liepos 19 d. 
9.00 Kobra 11 N-7. 174 s. (kart.). 

10.00 Komisaras Reksas.1994 m. 
N-7. 7/4 s. (kart.). 11.00 LRT vasaros 
studija. 12.00 Namelis prerijose. 100 
s. 13.00 Emigrantai. (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro . N-7. 9/3 s. 
17.15 Premjera. Kobra 11 N-7. 175 
s. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 18.30 Detektyvo meistrai. Frosto 
prisilietimas. N-7. 32 s. 20.25 Loteri-
ja "Perlas". 20.30 Panorama. 21.00 
Duokim garo! Pertraukoje - 22.00 Lo-
terija "Perlas". 23.00 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro . N-7. 9/3 s. 
(kart.). 1.00 Prancūziškų dainų kon-
certas "Je t'aime". 

Šeštadienis, liepos 20 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Stilius. Namai (kart.). 6.35 Stilius. Vei-
dai (kart.). 7.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 Premjera. Aivenhas. 33 s. 9.25 
Džeronimas. 2/21 s. 9.50 Aviukas Šo-
nas. 2/12 s. 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Mūsų miesteliai. Nau-
jamiestis. 2 d. 12.30 Keliaujantiems 
lėtai su Martynu Starkumi. 13.00 Pa-
saulio dokumentika. Užtvindyta Žemė. 
Didžioji Britanija. 2010 m. 14.00 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Žmogžu-
dystės vizija. . 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Futbolas. UEFA U-19 
čempionatas. Lietuva - Nyderlandai. 
20.25 Loterija "Perlas". 20.30 Panora-
ma. 21.00 Festivalis "Benai, plaukiam 
į Nidą". Pirma diena. 1 d. 23.00 Blo-
gio pėdsakai. Trileris. Vokietija, Aus-
trija. 2010 m. N-14. 

Sekmadienis, liepos 21 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių 
horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Tara Dankan. 23 s. 9.25 Džero-
nimas. 2/22 s. 9.50 Aviukas Šonas. 
2/13 s. 10.00 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 10.30 Tarptautinis ta-
lentų konkursas "Kaunas talent 2012". 
12.30 Pasaulio dokumentika. Šiaurie-
tiškas būdas. 4 d. 13.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Australija. Ke-
liautojo laiku vadovas. Laukiniai me-
tai. 3 d. (subtitruota). 14.00 Detektyvo 
klasika. Mis Marpl. Vienu pirštų sprag-
telėjimu. N-7. 2/2 s. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 16.10 Afrika.Lt. 
Dok. realybė. 1 dalis. 17.15 Lietuva - 
jūrinė valstybė. 17.45 Septynios Kau-
no dienos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 
19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 
20.45 Europos balsas. 20.50 Savai-
tė. 21.15 Bermudų trikampis Šiaurės 
jūroje. Ekologinis trileris. Vokietija. 
2011 m. N-7 (subtitruota). 0.00 Festi-
valis "Benai, plaukiam į Nidą". Pirma 
diena. 1 d. (kart.). 

Pirmadienis, liepos 15 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kempi-

niukas Plačiakelnis (6) (R). 7.30 Simp-
sonai (20) (R). N-7 8.00 Meilės triumfas 
(40). N-7 9.00 Meilės sūkuryje (1688). 
10.05 Be namų (51). N-7 10.55 Burti-
ninko mokinys. JAV, fantastinis nuo-
tykių f., 2010. N-7 13.10 Nepapras-
tas pasaulis (14). 13.40 Drakonų me-
džiotojai (31). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (7). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (7). 15.10 Simpsonai (21). N-7 
15.40 Natalija (116). N-7 16.40 Ašarų 
karalienė (66). N-7 17.40 Stebuklų ša-
lis. N-7 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtu-
vė (20). N-7 19.50 Žiūrėk! Geras! N-7 
21.00 Meilės trikampis (13). N-7 21.40 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vestuvių mu-
zikantai (3). N-7 23.00 Pabučiuok nuo-
taką. N-14 1.05 Eureka (11). N-7 2.00 
Kaltės kaina (3). N-14 2.50 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (47). N-7 

Antradienis, liepos 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kempi-

niukas Plačiakelnis (7) (R). 7.25 Simp-
sonai (21) (R). N-7 7.55 Meilės triumfas 
(41). N-7 8.55 Meilės sūkuryje (1689). 
10.00 Moterys meluoja geriau (1). Lie-
tuva, serialas, 2012. N-7 10.30 Mote-
rys meluoja geriau (2). N-7 11.00 Vir-
tuvė (20) (R). N-7 11.30 Žiūrėk! Geras! 
N-7 12.35 Transformeriai. Praimas (10). 
13.10 Nepaprastas pasaulis (15). 13.40 
Drakonų medžiotojai (32). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (8). 14.40 Kempiniukas 
Plačiakelnis (8). 15.10 Simpsonai (22). 
N-7 15.40 Natalija (117). N-7 16.40 
Ašarų karalienė (67). N-7 17.40 Stebu-
klų šalis. N-7 18.10 Gyvenimas yra gra-
žus. N-7 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtu-
vė (21). N-7 19.50 Žiūrėk! Geras! N-7 
21.00 Meilės trikampis (14). N-7 21.40 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Pabėgimo ka-
raliai (5). N-14 23.00 Pražūtinga viršu-
kalnė. N-7 1.10 Eureka (12). N-7 2.00 
Kaltės kaina (4). N-14 2.45 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (48). N-7 

Trečiadienis, liepos 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kempi-

niukas Plačiakelnis (8) (R). 7.25 Simp-
sonai (22) (R). N-7 7.55 Meilės triumfas 
(42). N-7 8.55 Meilės sūkuryje (1690). 

10.00 Moterys meluoja geriau (3). N-7 
10.30 Moterys meluoja geriau (4). N-7 
11.00 Virtuvė (21) (R). N-7 11.30 Žiū-
rėk! Geras! N-7 12.35 Transformeriai. 
Praimas (11). 13.10 Nepaprastas pa-
saulis (16). 13.40 Drakonų medžiotojai 
(33). 14.10 Meškiukai Gamiai (1). JAV, 
animac. Ser., 1990. 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (9). 15.10 Simpsonai 
(1). JAV, animac. Ser., 2006. N-7 15.40 
Natalija (118). N-7 16.40 Ašarų karalie-
nė (68). N-7 17.40 Gyvenimas yra gra-
žus. N-7 18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtu-
vė (22). N-7 19.50 Žiūrėk! Geras! N-7 
21.00 Meilės trikampis (15). N-7 21.40 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 
22.05 Ryšys (11). N-7 23.05 Spąstuo-
se. JAV, trileris, 2006. N-14 0.50 Eu-
reka (13). N-7 1.40 Kaltės kaina (5). 
N-14 2.30 Penktadienio vakaro žibu-
riai (49). N-7 

Ketvirtadienis, liepos 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kempi-

niukas Plačiakelnis (9) (R). 7.25 Simp-
sonai (1) (R). N-7 7.55 Meilės triumfas 
(43). N-7 8.55 Meilės sūkuryje (1691). 
10.00 Moterys meluoja geriau (5). N-7 
10.30 Moterys meluoja geriau (6). N-7 
11.00 Virtuvė (22) (R). N-7 11.30 Žiūrėk! 
Geras! N-7 12.35 Transformeriai. Prai-
mas (12). 13.10 Nepaprastas pasaulis 
(17). 13.40 Drakonų medžiotojai (34). 
14.10 Meškiukai Gamiai (2). 14.40 Kem-
piniukas Plačiakelnis (10). 15.10 Simp-
sonai (2). N-7 15.40 Natalija (119). N-7 
16.40 Ašarų karalienė (69). N-7 17.40 
Gyvenimas yra gražus. N-7 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Virtuvė (23). N-7 19.50 
Žiūrėk! Geras! N-7 21.00 Meilės trikam-
pis (16). N-7 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Aferistas (9). N-7 23.00 Susigrą-
žintoji. 2012, JAV, Kanada. Trileris. N-7 
0.55 Eureka (14). N-7 1.45 Kaltės kai-
na (6). N-14 2.35 Penktadienio vakaro 
žiburiai (50). N-7 

Penktadienis, liepos 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kempi-

niukas Plačiakelnis (10) (R). 7.25 Simp-
sonai (2) (R). N-7 7.55 Meilės triumfas 
(44). N-7 8.55 Meilės sūkuryje (1692). 
10.00 Moterys meluoja geriau (7). N-7 
10.30 Moterys meluoja geriau (8). N-7 
11.00 Virtuvė (23) (R). N-7 11.30 Žiū-
rėk! Geras! N-7 12.35 Transformeriai. 
Praimas (13). 13.10 Nepaprastas pa-
saulis (18). 13.40 Drakonų medžioto-
jai (35). 14.10 Meškiukai Gamiai (3). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (11). 
15.10 Simpsonai (3). N-7 15.40 Nata-
lija (120). N-7 16.40 Ašarų karalienė 
(70). N-7 17.40 Gyvenimas yra gra-
žus. N-7 18.45 TV3 žinios. 19.15 Si-
marono žirgas. JAV, animac nuotykių 
f., 2002. 20.55 Keistas penktadienis. 
JAV, komedija, 2003. N-7 22.50 Hen-
rio nusikaltimas. JAV, kriminalinė dra-
ma, 2010. N-14 1.00 Pražūtinga vir-
šukalnė. N-7 

Šeštadienis, liepos 20 d. 
6.45 Teleparduotuvė.  7.00 

Mano mažasis ponis (26). 7.30 Ant 
bangos (35). 8.00 Skunk Fu (49). 
8.15 Skunk Fu (50).. 8.30 Moderni 
šeima (16). 9.00 Statybų TV. 9.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 10.00 Virtualūs priekabiauto-
jai.. Kanada, drama, 2011. N-7 11.45 
Paskutinis legionas. D.Britanija, Itali-
ja, nuotykių filmas, 2007. N-7 13.35 
Kietos merginos. JAV, romantinė 
komedija, 2006. N-7 15.35 X Fakto-
rius. 18.35 Eurojackpot. 18.45 TV3 
žinios. 19.00 Viktorija. Jaunoji kara-
lienė.. D.Britanija, JAV, drama, 2009. 
N-7 21.05 Traukinys į Jumą.. JAV, 
veiksmo drama, 2007. N-14 23.35 
Mano Afrika.. JAV, romantinė dra-
ma, 1985. N-7 

Sekmadienis, liepos 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (1). Japoni-
ja. 2010. Animac. ser. 7.30 Ant ban-
gos (36). 8.00 Skunk Fu (51). 8.15 
Skunk Fu (52). 8.30 Moderni šeima 
(17). 9.00 Begalinė istorija (8). 10.00 
Smalsutis Džordžas. 2006, animaci-
ja, JAV. 11.45 Turte ir skurde. JAV, 
komedija, 1997. N-7 14.00 Bilis Me-
disonas.. Komedija, JAV, 1995. N-7 
15.50 Hačiko. Šuns istorija. JAV, fil-
mas šeimai, 2009. 17.35 Kobra 11 
(6). N-7 18.45 TV3 žinios. 19.00 Pa-
skutinis oro valdytojas. JAV, nuotykių 
f., 2010. N-7 21.00 Alfa gauja. JAV, 
kriminalinė drama, 2006. N-14 23.20 
Šalutinis poveikis. JAV, trileris, 2013. 
N-14 1.35 Susigrąžintoji. 2012, JAV, 
Kanada. Trileris. N-7 

Pirmadienis, liepos 15  d. 
06:25 „Na, palauk!“ (13, 14). (k). 

06:50 „Nickelodeon“ pristato. Žuviu-
kai burbuliukai“ (24). 07:20 „Auklė“ 
(39). (k). 07:50 „Farų šeima“ (17). 
08:50 Nuo... Iki.... 09:45 „Havajai 
5.0“ (6). (k). N-7. 10:45 Mažieji lakū-
nai (k). N-7. 2008 m. Nuotykių f. JAV. 
12:55 „Nickelodeon“ valanda. Dreikas 
ir Džošas“ (8). 13:25 „Madagaskaro 
pingvinai“ (13). 13:55 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“ (23). 14:25 „Auklė“ (40). 
15:00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (73). 
N-7. 17:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:45 24 valandos. N-7. 18:45 Žinios. 
19:20 „Namai, kur širdis“ (24). 20:05 
Tikras gyvenimas: „Tėveliai“. 2013 m. 
21:00 Farai. N14. 22:00 Žinios. 22:25 
Kriminalinė Lietuva. N-7. 22:35 VAKA-
RO SEANSAS Sąmokslo teorija. N-7. 
1997 m. Veiksmo f. JAV. 01:20 „Farų 
šeima“ (17). (k). 02:15 „Vampyro die-
noraščiai“ (8). N14.

Antradienis, liepos 16  d. 
06:10 „Namai, kur širdis“ (24). 

(k). 06:50 „Nickelodeon“ pristato. Žu-
viukai burbuliukai“ (25). 07:20 „Au-
klė“ (40). (k). 07:50 „Farų šeima“ (18). 
08:50 Nuo... Iki.... 09:45 Tikras gyve-
nimas: „Tėveliai“ (k). 2013 m. 10:45 
Tas pats Karlsonas (k). 2012 m. Nuo-
tykių komedija. Rusija. 12:30 „Na, 
palauk!“ (13, 14). (k). 12:55 „Nicke-
lodeon“ valanda. Dreikas ir Džošas“ 
(9). 13:25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(14). 13:55 „Mažieji Tomas ir Dže-
ris II“ (24). 14:25 „Auklė“ (41). 15:00 
„Tūkstantis ir viena naktis“ (74). N-7. 
17:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:45 
24 valandos. N-7. 18:45 Žinios. 19:20 
„Namai, kur širdis“ (25). 20:05 Tikras 
gyvenimas: „Trečias nereikalingas“. 
2013 m. 21:00 Farai. N14. 22:00 Ži-
nios. 22:25 Kriminalinė Lietuva. N-7. 
22:35 VAKARO SEANSAS Žemės 
sunaikinimas. N14. 2009 m. Fantas-
tinis veiksmo f. JAV. 00:30 „Farų šei-
ma“ (18). (k). 01:25 „Vampyro dieno-
raščiai“ (9). N14. 

Trečiadienis, liepos 17  d. 
06:10 „Namai, kur širdis“ (25). 

(k). 06:50 „Nickelodeon“ pristato. Žu-
viukai burbuliukai“ (26). 07:20 „Au-
klė“ (41). (k). 07:50 „Farų šeima“ (19). 
08:50 Nuo... Iki.... 09:45 Tikras gyve-
nimas: „Trečias nereikalingas“ (k). 
2013 m. 10:45 Mokytis niekada nevė-
lu. 11:10 „Saldi nuodėmė“ (11). N-7. 
11:40 Plikis ir ponia. N-7. 12:55 „Nic-
kelodeon“ valanda. Dreikas ir Džošas“ 
(10). 13:25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(15). 13:55 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ 
(25). 14:25 „Auklė“ (42). 15:00 „Tūks-
tantis ir viena naktis“ (75). N-7. 17:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:45 24 va-
landos. N-7. 18:45 Žinios. 19:20 „Na-
mai, kur širdis“ (26). 20:05 Tikras gy-
venimas: „Lašelis beprotybės“. 2013 
m. 21:00 Farai. N14. 22:00 Žinios. „ 
22:25 Kriminalinė Lietuva. N-7. 22:35 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA 
„Babkės“. N14. 2011 m. Kriminalinė 
komedija. Rusija. 00:30 „Farų šeima“ 
(19). (k). 01:25 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (10). N14. 

Ketvirtadienis, liepos 18  d. 
06:10 „Namai, kur širdis“ (26). 

(k). 06:50 „Nickelodeon“ pristato. Žu-
viukai burbuliukai“ (27). 07:20 „Au-
klė“ (42). (k). 07:50 „Farų šeima“ 
(20). 08:50 Nuo... Iki.... 09:45 Tikras 
gyvenimas: „Lašelis beprotybės“ (k). 
2013 m. 10:45 Slavianski bazar 2012 
(k). Koncertas. I d. 12:55 „Nickelode-
on“ valanda. Dreikas ir Džošas“ (11). 
13:25 „Madagaskaro pingvinai“ (16). 
13:55 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ (26). 
14:25 „Auklė“ (43). 15:00 „Tūkstantis 
ir viena naktis“ (76). N-7. 17:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:45 24 valan-
dos. N-7. 18:45 Žinios. 19:20 „Namai, 
kur širdis“ (27). . 20:05 Tikras gyveni-
mas: „Talismanas“. 2013 m. 21:00 Fa-
rai. N14. 22:00 Žinios. 22:25 Krimina-
linė Lietuva. N-7. 22:35 „Mentalistas“ 
(21). N-7. 23:35 „Ties riba“ (9). N14. 
00:30 „Farų šeima“ (20). (k). 01:25 
Sveikatos ABC (k). 

Penktadienis, liepos 19  d.  
06:10 „Namai, kur širdis“ (27). 

(k). 06:50 „Nickelodeon“ pristato. Žu-
viukai burbuliukai“ (28). 07:20 „Au-
klė“ (43). (k). 07:50 „Farų šeima“ (21). 

08:50 Nuo... Iki.... 09:45 Tikras gy-
venimas: „Talismanas“ (k). 2013 m. 
10:45 Radži sužadėtuvės (k). N-7. 
Koncertas. 12:55 „Nickelodeon“ va-
landa. Dreikas ir Džošas“ (12). 13:25 
„Madagaskaro pingvinai“ (17). 13:55 
„Mažieji Tomas ir Džeris III“ (27). 
14:25 „Auklė“ (44). 15:00 „Tūkstan-
tis ir viena naktis“ (77). N-7. 17:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:45 24 
valandos. N-7. 18:45 Žinios. 19:10 
Sportas. 19:13 Orai. 19:15 „Vieš-
butis „Grand Hotel“ (10). N-7. 21:00 
„Kriminalistai“ (5). N-7. 22:00 PENK-
TADIENIO BOMBA Žmogus be pra-
eities. N14. 2010 m. Veiksmo trile-
ris. Kanada. 23:50 PREMJERA Kla-
jūnas. N14. 2011 m. Siaubo trileris. 
JAV, Kanada. 

Šeštadienis, liepos 12  d. 
06:20 Atgal į vaikystės miestą. 

07:20 „Garfildas“ (57, 58). 07:45 „Su-
perdidvyrių komanda“ (7). 08:10 „Ogis 
ir tarakonai“ (58) 08:35 „Benas Te-
nas prieš ateivius“ (1209:00 „Tomo 
ir Džerio pasakos“ (10). (09:30 „Na, 
palauk!“ (15, 16). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Skūbis-Dū ir vampyriukių. 
1986 m. Animac. f. JAV. 11:50 „Mer-
linas“ (1, 2). . 1998 m. Nuotykių ser. 
Didžioji Britanija, JAV. 15:35 „Krymo 
muzikos festivalis 2012“ (1). 2012 
m. Koncertas. Rusija. Atidarymas. 
17:45 „Havajai 5.0“ (7). N-7. 18:45 
Žinios. 19:15 „Viešbutis „Grand Ho-
tel“ (11). N-7. 21:00 SUPERKINAS 
Įsimylėti per dvi savaites. N-7 2002 
m. Romantinė komedija. Australija, 
JAV. 23:05 Broliai Solomonai. N14. 
2007 m. Nuotykių komedija. JAV. 
00:55 Farai (k). N14. 

Sekmadienis, liepos 21  d.  
06:20 Atgal į vaikystės mies-

tą. 07:20 „Garfildas“ (59, 60). 07:45 
„Superdidvyrių komanda“ (8). 08:10 
„Ogis ir tarakonai“ (59) 08:35 „Be-
nas Tenas prieš ateivius“ (13). 09:00 
Sveikatos ABC. 09:30 Apie ūkį ir bi-
tes. 10:00 KINO PUSRYČIAI Tobu-
las vyras. N-7. 2005 m. Romantinė 
komedija. JAV. 12:05 „Banga žudi-
kė“ (1, 2). N-7. 2007 m. Veiksmo f. 
JAV. 15:45 Slaptasis agentas bar-
suko išsaugojimo operacijoje. Fil-
mas - koncertas. 17:45 Ateities Lie-
tuva. 18:45 Žinios. 19:00 Teleloto. 
20:00 AUKSINIS SEKMADIENIO KI-
NAS Visados kaip pirmą kartą. N-7. 
2004 m. Romantinė komedija. JAV. 
22:05 PREMJERA Vienišius. N14. 
2009 m. Romantinė komedija. JAV. 
23:55 Mergišius. S. 2009 m. Roman-
tinė komedija. JAV. 

Pirmadienis, liepos 15 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.05 "Muchtaro sugrį-
žimas". (kart.) 8.00 Brydės. (kart.) 
8.30 Tauro ragas. (kart.) 9.00 Žmo-
gus prieš gamtą. 10.00 Ekstrasensų 
mūšis. (kart.) 11.00 "Pasiklydusi šir-
dis". N-7. 12.00 Kalbame ir rodome. 
13.00 "Muchtaro sugrįžimas". (kart.) 
14.00 "Liejyklos gatvė". (kart.) 15.00 
"Mentai". 2010 m. 16.00 Ekstrasen-
sų mūšis. 17.00 "Muchtaro sugrįži-
mas". 18.00 Žinios. 18.25 "Liejyklos 
gatvė". 19.25 Atsargiai - moterys! 
20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spal-
vos. 21.25 "Undinė". Drama, roman-
tinis. JAV, 2009 m. 23.15 "Karo vil-
kai. Žudikų karta". N-14. 00.15 "Sau-
sas įstatymas: Kova dėl valdžios”. 
N-14. 01.15 "Tikras kraujas" N-14. 
02.15 - 05.59 Bamba (S). 

Antradienis, liepos 16 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.05 "Muchtaro sugrįži-
mas". (kart.) 8.00 Prajuokink mane. 
9.00 Žmogus prieš gamtą. Išban-
dymas Alabamoje. 10.00 Mistinės 
istorijos. (kart.) 11.00 "Pasiklydu-
si širdis" . N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome. 13.00 "Muchtaro sugrįži-
mas". (kart.) 14.00 "Liejyklos gatvė". 
(kart.) 15.00 "Mentai". 16.00 Ekstra-
sensų mūšis. 17.00 "Muchtaro su-
grįžimas". 18.00 Žinios. 18.25 "Lie-
jyklos gatvė". 19.25 Atsargiai - mo-
terys! 20.00 Žinios. 20.25 Žvaigždu-
tės. 21.25 "Sulaužytos gėlės" N-14. 
Komedija, drama. JAV, Prancūzija, 
2005 m. 23.15 "Karo vilkai. Likvida-
toriai". N-14. 00.15 "Sausas įstaty-

mas: Kova dėl valdžios”. N-14. 01.15 
"Tikras kraujas" N-14. 02.15 - 05.59 
Bamba (S). 

Trečiadienis, liepos 17 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.05 "Muchtaro sugrįži-
mas". (kart.) 8.00 Prajuokink mane. 9.00 
Žmogus prieš gamtą. Norvegijos polia-
rinis ratas. 10.00 "Svotai". (kart.) 11.00 
"Pasiklydusi širdis" . N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome. 13.00 "Muchtaro sugrį-
žimas". (kart.) 14.00 "Liejyklos gatvė". 
(kart.) 15.00 "Mentai". 16.00 Ekstra-
sensų mūšis. 17.00 "Muchtaro sugrįži-
mas". 18.00 Žinios. 18.25 "Liejyklos ga-
tvė". 19.25 Atsargiai - moterys! 20.00 Ži-
nios. 20.25 Užkalnio 5. 21.25 "Mergina, 
kuri užkliudė širšių lizdą". N-14. Krimi-
nalinis, drama. Švedija, Danija, Vokie-
tija, 2009 m. 23.55 "Sausas įstatymas: 
Kova dėl valdžios”. N-14. 00.55 "Tikras 
kraujas" N-14. 01.55 - 05.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, liepos 18 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.05 "Muchtaro sugrįži-
mas". (kart.) 8.00 Prajuokink mane. 
9.00 Žmogus prieš gamtą. Vietnamo 
džiunglėse. 10.00 Naujakuriai. 11.00 
"Pasiklydusi širdis". N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome. 13.00 "Muchtaro sugrį-
žimas". (kart.) 14.00 "Liejyklos gatvė". 
(kart.) 15.00 "Mentai". 16.00 Ekstra-
sensų detektyvai. 17.00 "Muchtaro su-
grįžimas". 18.00 Žinios. 18.25 "Liejyklos 
gatvė". 19.25 Atsargiai - moterys! 20.00 
Žinios. 20.25 " Muzikinė kaukė”. 22.10 
" 88 Minutės”. N-14 (88 Minutes). Trile-
ris, drama. JAV, Kanada, Vokietija, 2007 
m. 00.05 "Sausas įstatymas: Kova dėl 
valdžios”. N-14. 01.05 "Tikras kraujas" 
N-14. 02.05 - 05.59 Bamba (S). 

Penktadienis, liepos 19 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 "Much-
taro sugrįžimas". (kart.) 8.00 Prajuokink 
mane. 9.00 Žmogus prieš gamtą. Tek-
sasas. 10.00 "Daktaras Tyrsa". (kart.) 
11.00 "Pasiklydusi širdis". N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome. 13.00 "Muchtaro 
sugrįžimas". (kart.) 14.00 "Liejyklos ga-
tvė". (kart.) 15.00 "Mentai". 16.00 Eks-
trasensų detektyvai. 17.00 "Muchtaro 
sugrįžimas". 18.00 Žinios. 18.25 "Liejy-
klos gatvė". 19.25 Atsargiai - moterys! 
20.00 Žinios. 20.25 "Jūrų velniai". 21.25 
RUSŲ KINAS. "Griežto režimo atosto-
gos". Komedija, drama. Rusija, 2009 
m. 23.30 Amerikietiškos imtynės N-14 
(WWE RAW). 00.25 "Fido" N-14. Kome-
dija, siaubo. Kanada, 2006 m. 02.05 - 
05.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, liepos 20 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Pasitarkime. 8.00 Gyveni-
mo spalvos. (kart.) 9.00 Atsargiai - 
moterys! 9.30 Apie žūklę. 10.00 "Ska-
nus pokalbis". 11.00 Galiūnų čempi-
onų lygos etapas Laplandijoje. 12.00 
Žvaigždutės. (kart.) 13.00 VRS ka-
mera. 13.30 "Milijonieriai". 14.00 Pra-
juokink mane". 15.00 "Svotai". 16.00 
"Muchtaro sugrįžimas". 17.00 "Pra-
garo virtuvė". 18.00 Ekstrasensų 
mūšis. 19.00 "Vervolfo medžioklė". 
20.00 Žinios. 20.20 Komikų klubas. 
21.20 MANO HEROJUS. "Pasmerk-
tasis". N-14. Veiksmo, kriminalinis. 
JAV, 2003 m. 23.00 AŠTRUS KINAS. 
"Gelmių monstras". (S). Siaubo. JAV, 
Kanada, 2006 m. 00.35 "Jūrų velniai". 
01.30 - 05.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, liepos 21 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Me-

yer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 
6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5. 
(kart.) 8.00 Duok labas. 9.00 "Auk-
sarankiai". 9.30 Liutauro virtuvė. 
10.00 "Galileo: norintiems žinoti". 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Plėš-
rūnai. Baltasis erškėtas. 13.00 Naci-
onalinė loterija. 13.30 "Milijonieriai". 
14.00 Sveikinimai. 16.00 "Muchtaro 
sugrįžimas". 17.00 "Daktaras Tyrsa". 
18.00 Mistinės istorijos. 19.00 Nau-
jakuriai. 20.00 Žinios. 20.20 MEI-
LĖS ISTORIJOS. "Rosamunde Pil-
cher. Kai plyšta širdis". N-7 Roman-
tinis, drama. Vokietija, 2010 m. 22.00 
"Pagrindinis įtariamasis". N-14. JAV, 
2011 m. 22.50 "Sulaužytos gėlės". 
N-14. Komedija, drama. JAV, Pran-
cūzija, 2005 m. (kart.) 00.40 - 05.59 
Bamba (S). 

LRT

TV3

LNK

BTV
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Įvairenybės

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

senolės mokslai
100 metų sulaukusi Meksikos 

gyventoja Manuela Hernandes 
Velaskes baigė pradinę mokyklą. 
Pensininkei iš Oachakos atitinka-
mą sertifikatą įteikė Valstybės de-
partamento suaugusiųjų švieti-
mo klausimais atstovai. Mokyto-
jai tvirtina, kad  M.Velaskes buvo 
darbšti	mokinė.	 Ji	buvo	viena	iš	7	
tūkst. mokinių mokykloje, skirtoje vy-
resnio	amžiaus	žmonėms	(65	metų	
ir daugiau). Moteris prisipažino, 
kad mėgstamiausia jos pamoka 
buvo skaitymas, nors tai ir nuvar-
gindavo jos akis, ir ji turėjusi nuo-
lat keisti akinius. Pati senolė tei-
gė ėjusi mokytis paskatinta vie-
no iš anūkų 2012 m. rudenį. Tė-
vai vaikystėje pasiėmė ją iš mo-
kyklos, baigusią vos pirmą kla-
sę, nes teko padėti namiškiams. 
100-metė ketina tęsti mokslus. 
Švietimo planavimo skyriaus va-
dovė Norma Lopes Chimenes pa-
brėžė, kad tokie pensininkai, kaip 
M.Velaskes, nusipelno didžiulės 
pagarbos. Jie turėtų tapti pavyz-
džiu visiems meksikiečiams, ne-
turintiems vidurinio išsilavinimo. 
Naujausiais	duomenimis,	apie	35	
proc.	 vyresnių	 nei	 15	metų	 gy-
ventojų Oachakoje neturi pagrin-
dinio išsilavinimo.

dėl angliškų žodžių –   
į teismą

Nepatenkintas žiūrovas pa-
davė Japonijos nacionalinį trans-
liuotoją į teismą dėl protinės kan-
čios, kurią sukėlė televizijoje daž-
nai vartojami iš anglų kalbos sko-
linti	žodžiai.	71-erių	Hojis	Takaha-
šis nori iš transliuotojo NHK prisi-
teisti 1,4 mln. jenų (14,3 tūkst. JAV 
dolerių) kompensaciją. H.Takahašis 
mano, kad Japonijoje jaučiama per 
didelė Amerikos kultūros įtaka. Jis 
kaltina NHK neatsakingumu, nes 
transliuotojas atsisako vartoti ja-
poniškus atitikmenis.  Anglų kal-
ba Japonijoje paplito po Antrojo 
pasaulinio karo. Dabartinis japo-
nų kalbos žodynas užterštas an-
glų kalbos žodžiais, kurie dažniau-
siai pakeičiami, kad atitiktų japonų 
kalbos garsų sistemą.

brangūs pietūs
Už pietus su JAV interneto mil-

žinės „Yahoo“ vadove Marisa Majer 
nežinomas asmuo labdaros aukci-
one paklojo 90 000 dolerių. Tai yra 
beveik keturis kartus didesnė suma 
nei tikėjosi organizatoriai. Vis dėlto, 
jei lyginsime ankstesnius aukcio-
nus, kuriuose už kavos pertraukė-
lę su kompiuterių bendrovės „App-
le“ vadovu Timu Kuku pasiūlyta 
610 000 dolerių, o už pietūs su le-
gendiniu investuotoju Vorenu Ba-
fetu – milijonas, ši suma nėra labai 
įspūdinga. Pietūs su M.Majer „Ya-
hoo“ būstinėje Saniveile Silicio 
slėnyje turėtų trukti apie valan-
dą. Aukciono laimėtojas turės at-
eiti vienas, tačiau galės nusifoto-
grafuoti su M.Majer. Gautos lėšos 
atiteks vienai mokyklai.

neapleis pompėjos
Italijos kultūros ministras pati-

kino UNESCO atstovus, kad vyriau-
sybė deda pastangas sėkmingai 
vykdyti romėnų miesto Pompė-
jos konservavimo darbus. Sausį 
UNESCO užfiksavo darbų aikšte-
lėje padarytą žalą, darbuotojų trū-
kumą, netikslumus planuose. Dėl 
skylančių paminklų susirūpino vi-
sas pasaulis. Konservavimo darbai 
prasidėjo 2013 m. vasarį, o baigti 
planuojami	2015	metais.

Graikija: per 30 metų sukurta 
neįgaliųjų integracijos sistema 

gali sugriūti

Ūkyje neįgalieji daro visus darbus. 

Kryžiažodis „Hemingvėjus“
Vertikaliai: 1. Hemingvėjaus romanas, kuriame daug vietos skirta bulių 

kautynių aprašymui. 2. Dujinė medžiagos būsena. 3. „Šalta ..., o aš basa.“ 4. 
Moters vardas. 5. Mažytė spyna. 6. Europos valstybė. 8. Supinti ilgi plaukai. 
9. Šokis. 10. Puošnus monarcho krėslas. 16. Olandijos sostinė. 17. Miestelis 
Šakių rajone. 19. ... Radvilaitė. 20. Garsus Lietuvos guminės avalynės fabri-
kas. 21. ... Banionis. 22. Kolorado ... 29. Naminis gyvulėlis. 30. Vargstantis, 
nelaimingas žmogus, varguolis. 31. Valgių gamintojas. 32. Stalo žaidimas iš 
storo popieriaus lapelių su paveiksliukais. 34. Kubos sostinė. 36. Lietuviškas 
putojantis vynas. 38. Liublino ... 39. Miestas, kuriame yra Tarptautinio teis-
mo būstinė. 40. Žemės plotas, iš visų pusių apsuptas vandens. 

Horizontaliai: 1. Mocarto opera „... vedybos“. 7. Prietaisas nuo lie-
taus. 11. Batsiuvys. 12. Europos valstybių pinigas. 13. Hemingvėjaus apy-
saka „... ir jūra“. 14. Mokslas apie dangaus kūnus. 15. Upė, tekanti per Ru-
muniją ir Moldovą. 17. Žymus ispanų dailininkas, kurį kine suvaidino Do-
natas Banionis. 18. Futbolo tėvynė. 23. Miestelis Kretingos rajone. 24. Šach-
matų figūra. 25. Žymus sportininkas, daugkartinis disko metimo čempio-
nas. 26. Plėšrus paukštis. 27. Ausys yra klausos ... 28. Vėjo ... 33. Mėnuo. 35. 
Elektros varžos vienetas. 37. Medžių sultys. 39. Žymus amerikiečių rašyto-
jas, Nobelio premijos laureatas. 41. Laukinių sunkiai praeinamų spygliuo-
čių miškų ruožas Europos, Azijos ir Amerikos šiaurėje. 42. Muzikinis kūri-
nys balsui, sudėtinė operos dalis. 43. Iškilminga kariuomenės apžiūra. 
44. Baldas. 45. Metų laikas. 

                                                                                                                   Sudarė    Henrikas PUSKUNIGIS 

bet ir psichologinę bei psichiatro 
pagalbą, neretai stipresnieji dir-
ba jiems tinkamose ir pritaikyto-
se darbo vietose (kooperatyvuo-
se  bei reabilitacijos programoje). 

Pasak M.Georgalis, siekiama, 
kad žmonės kuo labiau įsilietų į 
bendruomenę, kad jaustųsi jos 
dalimi ir kad kuo geriau prisitai-
kytų joje gyventi. Kad bendruo-
menė priprastų prie neįgaliųjų, 
rengiamos įvairios mugės, akci-
jos, vakarėliai, į kuriuos siekiama 
įtraukti kuo daugiau gyventojų, 
įstaigų, kuriose lankosi neįgalieji.  

M.Georgalis pabrėžia, kad 
NVO darbuotojams keliami di-
deli reikalavimai – jie turi būti 
100 proc. atsidavę darbui. Netgi 
vairuotojas ar virėja turi būti su-
sipažinę su psichikos ligomis, iš-
manyti psichologiją, kad žinotų, 
kaip elgtis su pacientu, pastebė-
tų ligos paūmėjimą ir pan. Dar-
buotojai turi po savo asmeninį  
„draugą“, už kurį yra atsakingi. 

Mobilios psichiatrijos 
komandos

Teikti psichiatrijos paslaugas 
arti kliento namų idėja kilo grai-
kui daktarui P.Sakellaropoulos. 
Yra suburtos mobilios koman-
dos, kurias sudaro psichiatras, 
psichologas, medicinos slaugy-
toja, socialinis darbuotojas. Jos 
teikia reikiamą pagalbą skirtin-
gose gyvenvietėse ar paciento 
namuose. Šios komandos peri-
odiškai lankosi įvairiuose mies-
tuose. Žmonės, žinodami tai, gali 
atvykti į konsultaciją ir gauti psi-
chologo pagalbą, išsirašyti vaistų 
ar juos susileisti arti savo namų. 

Ne mažiau svarbi šios ko-
mandos darbo dalis – pagalba 
sergančiojo šeimai: mobilios ko-
mandos vyksta ir namus, kur ste-
bi pacientą, padeda jam atgau-
ti dvasinę pusiausvyrą, apmoko 
šeimą, kaip elgtis su ligoniu pa-
ūmėjus ligai, teikia jiems psicho-
loginę ir socialinę ar medicininę 
pagalbą. Specialistas gali šeimo-
je pasilikti net visą parą, jei mato, 
kad to reikia. Taip siekiama iš-
vengti sergančiųjų psichikos li-
gomis paūmėjimų, išlaikyti jų 
ryšį su šeima. Svarbu, kad žmo-

(atkelta iš 1 psl.)

gus sugebėtų gyventi savo na-
muose, būtų draugiškas aplinkai, 
ir artimieji nejaustų pernelyg di-
delės naštos. Pasak M.Georgalis, 
įrodyta, kad žmogus, gydomas 
ligoninėje, sveiksta daug lėčiau, 
nei namų aplinkoje. Vienas mo-
bilusis centras aptarnauja iki 
1000 pacientų. 

Darbas –  
geriausias gydymas

NVO Aleksanropolyje (Grai-
kijos šiaurėje) taip pat teikia dar-
binės reabilitacijos pasaugas – ki-
taip tariant, savo globotiniams, 
kurių dalis gyvena apsaugotuo-
se ar rezidenciniuose namuose, 
sudaro galimybes dirbti. Neįga-
lieji dirba 4 ha ūkyje: šeria gyvu-
lius, prižiūri bites, augina daržo-
ves, gėles, sodą. Dalis jų užaugi-
namos produkcijos (mėsa, vaisiai, 
daržovės, mėsa, riešutai, kiauši-
niai, pomidorų sultys ir pan.) yra 
parduodama vietinės bendruo-
menės nariams, maitinimo įs-
taigoms, iš gautų pinigų moka-
mi dienpinigiai darbuotojams, 
plečiamas ūkis, organizuojamos 
pramogos (ekskursijos, išvykos 
ir pan.), maitinami gyvenantieji 
pensionuose. Taip pat aplinkiniai 
gyventojai, savivaldybė pakvie-
čia juos sutvarkyti sodus, nura-
vėti ar pasodinti gėles. Nors toks 
ūkis didelio pelno neduoda, pa-
siekiama keletas tikslų: neįgalie-
ji geriau jaučiasi, turėdami užsi-
ėmimą, taip pat išmoksta dirbti, 
bendradarbiauti, o bendruome-
nėje mažėja neigiamo nusistaty-
mo jų atžvilgiu. 

Svajojama, kad ateity ūkis 
gali išaugti į kooperatyvą (Grai-
kijoje paplitusią neįgaliųjų įdar-
binimo formą), ir bus galima 
gauti atlyginimą. 

Deja,  ši sistema yra ant griū-
ties ribos – krizės prispausta Grai-
kijos valdžia nutraukė finansavi-
mą šioms programoms. Darbuo-
tojai jau 10 mėnesių negauna algų. 

Tiek pat laiko gyvenantieji apsau-
gotuose būstuose negali susimo-
kėti už paslaugas ir pan. 

M.Georgalis sako: neįgalių-
jų priežiūra – valstybės psichi-
kos sveikatos klausimas, ji pri-
valo pasirūpinti savo gyvento-
jais, o ne išmesti juos į gatvę. Iki 
šiol išlaidžiai gyvenę graikai turi 
rūpintis ir alternatyviais šildy-
mo būdais – daugelis jų pasista-

tė kambariuose krosneles. Žino-
ma, jų pensijos nemažos – sun-
kiausios negalios asmenims sie-
kia 1000 eurų, kitiems – 350 eur, 
tačiau Mariana sako, kad už šiuos 
pinigus neįmanoma sumokėti už  
būstą. Pagalbos ranką tiesia Euro-
pos Sąjunga, kurios lėšomis bent 
kurį laiką planuojama išlaikyti 
visą veikiančią sistemą. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Neįgalieji mokosi savarankiškai gyventi.                     

Kryžiažodžio „Stelmužės ąžuolas“ atsakymai  
(„Bičiulystė“, Nr. 26)

Vertikaliai:	1.	Pasninkas	2.	Ramadanas	3.	Usnis	4.	Gitara	5.	Slapti	6.	Colis	7.	Palestina	
8.	Trispalvė	16.	Vasaris	17.	Ąžuolas	20.	Parazitas	21.	Strategas	22.	Labanoras	23.	Kanibalas	
28. Italai 29. Angola 31. Balys 32. Volga. 

Horizontaliai: 9. Pažaislis 10. Kleopatra 11. Invalidas 12. Apsiversi 13. Inkai 14. Karo-
lis	15.	Otsas	18.	Pasaka	19.	Ženeva	24.	Sartai	25.	Alavas	26.	Ratas	27.	Žibalas	30.	Šalia	
33.	Literatas	35.	Baravykas	36.	Plagiatas.	
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Knygos   
„Bičiulystės“ bičiuliams

už žemę,  
žmones, šilus 

Kaip ligonis segu aš už Lietuvą, –
man brangi tiek iškentusi žemė.
Tik visi ją per amžius turėkime.
Ji mus saugo, ugdo ir peni.

Už teisingą ir tylų Aputį,
už Justiną ir už Maldonį,
už naivoką Kalnujų Kukutį, 
už prie laikrodžių budintį Joną...

Rods, nuslopo visi pavojai.
Sunkiai keltasi, dar sunkiau griūta.
Vien šilai Lietuvos dejuoja
lyg nujausdami savąją žūtį.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o
prie rojaus

Tamsi naktis. Toli iki aušros.
Net moterys negražios, piktos.
Nėra nei triukšmo, nei tylos.
Tavęs nėra kam pasitikti.

Toks vienodumas šių dienų, 
Kad užmiršti, kam gyvenu.

Nedaug aš dirbau. Tik svajojau,
kad žemė žmonėmis graži.
Neklydau. Esame maži,
bet galime sukurti rojų.

Toks nuostabumas šių dienų, 
kad užmiršti, kur gyvenu. 

svajonė
Aš – lygumų karalius.
Kadaise vaikas aš buvau septyniametis,
svajojau, kaip užlipti į kalną Girkalnio, Kalnujų,
nes vidury buvau tarp tų kalvų,
man rodėsi pažvelgsiu  (o aš akis geras turėjau)
ir atsivers platybės, erdvės
ir taip per visą žemės rutulį
sugrįšiu čia į kaimą,
į kaimą, kur gimiau ir augau.

Dabar ašai septyniasdešimt metų,
to kaimo nebėra, tik lygumos
tarp Girkalnio – Kalnujų  (sugrįžta tik prisiminimai),
tačiau aš vis keliauju
vaikiškom kojytėm
užlipti ant kalvų ir pažiūrėti
ar taip labai jau pasikeitus žemė.

***
Lauki nesulauki.... Vakarai, rytai...
Nuvilnys per žemę vasaros žiedai.
Vieną teturi, kaip motiną širdy,
nejučia, tylom gyvenimą šventi.

Nori būti toks, kaip ir visi, 
bet nedalią sunkią nuolatos neši.
Aš nesveikas, luošas. Neretai
vien tik vargo būsenoj mane matai. 

prieš daugelį metų
Jūs buvote geros, jūs buvote šaunios,
malonios ir mielos mergaitės,
mokykloje klasėj jaunesnės nei jaunos
tai –ytės, tai –utės, tai –aitės.

O mes, lyg kaimiečiai bernai
kampuoti, netaktiški, drovūs
nekalbinom jūsų. Pilnai
tik kino, tik sporto žinovai.

Mes mokėmės šykščiai mažai, 
kentėjom, nusirašinėjom,
prieš klasę pakviesti viešai
mekenom kažką ar tylėjom.

Mergaičių mielų akyse
toks gailestis, noras padėti.
O mums į kulnis nukeliavus dvasia.
„Sėsk! Dvejetas!“ (Šitokia gėda!)

Nuėjusį pila tai karštis, tai šaltis.
Daugiau taip negalima klysti.
Nekaltos mergaitės. Tu pats esi kaltas.
Ir mokytis jau pasiryžti. 

Vladas DANUSAS
Raseinių r.

Poezijos ir dainų pynė Grigiškėse
Grigiškėse jau ketvirtą kartą vyko Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos (LND) Vilniaus 
apskrities neįgaliųjų poezijos popietė 

„Žmogus nebūna vienas“. Jame dalyvavo 
literatai iš Elektrėnų, Grigiškių, Šalčininkų ir 
Trakų rajonų.

Šventės šeimininkai ir orga-
nizatoriai – Grigiškių neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Larisa Asa-
jevič, kultūros centro administra-
torė Marina Brizgulienė, klebo-
nas Andžej Andžijevskij pasvei-
kino poetus, palinkėjo kūrybinės 
kloties, naujų minčių ir autorinių 
knygų. Tylos minute buvo pa-
gerbti Anapilin išėjusieji kolegos.

Skambėjo posmai apie mei-
lę, gimtinę Lietuvą, jaunystę, 
girdėjome eilių ir Vilnijos kraš-
tui būdingomis kalbomis. Šven-
tę dainomis paįvairino Grigiš-
kių pagyvenusių žmonių an-
samblis „Gija“ (vad. Vacius Ja-
ras) ir „Dainuok širdele“ iš Šal-
čininkų rajono. 

Ansamblio „Gija“ daininin-
kas ir buvęs vienas iš pirmų-
jų tuometinės Lietuvos invali-
dų draugijos Trakų rajono sky-
riaus pirmininkas Aleksandras 
Gottas prisiminė, kad, „tuomet 
Lietuvos invalidų draugijai va-
dovavo žymus poetas Jonas Ma-
čiukevičius, su juo ne tik dirb-
davome, bet ir nuklysdavome į 
lyrines mintis, o draugijoje buvo 
ir literatų, tad norėjosi jų kūry-
bą puoselėti, todėl ir po dauge-
lio metų Grigiškėse išliko mūsų 
tada puoselėtos mintys“. Taigi 
jau ketvirtus metus Grigiškėse 
sustoja sparnuotasis Pegasas...

Elektrėnų savivaldybės lite-
ratams atstovavo Vanda Kelp-
šienė, Ona Vodeikienė, Grigiš-
kėms – Monika Augulienė (ra-
šanti 3 kalbomis) ir Danguolė 
Kėkštienė, Šalčininkams – Ma-
rytė Babulienė. Iš Trakų rajono 
jau ketvirtą kartą atvyko šių ei-
lučių autorius.

Šiemet pasigedome kūrėjų iš 
Širvintų, Švenčionių, Eišiškių ir 

Ukmergės. 
Poetams ir šventėje dalyva-

vusių draugijų pirmininkams 
už kūrybos ir poezijos sklaidą 
buvo įteiktos padėkos.

Grigiškių neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės L. Asajevič 

teigimu, šventę surengti pa-
dėjo Vilniaus miesto sociali-
nės paramos centro darbuoto-
jos Ingrida Raichelienė ir Vai-
va Karalienė.

Vytautas ŽEMAITIS
Autoriaus nuotraukos

Elektrėnų poetės Vanda Kelpšienė ir Ona Vodeikienė.

Apdovanojimai: (iš kairės) Ona Dambrauskaitė ir Larisa Asajevič. 

Nuotraukų konkursui 
„Laiko ženklai“ 

Krikštai. 
Lidijos  Umbrasienės nuotr. 
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