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Socialiniai būstai – labai aktuali tema daugeliui skur-
džiau gyvenančių žmonių, o ypač neįgaliesiems, kuriems 
itin sunku įsitvirtinti ir išsilaikyti darbo rinkoje, gauti būs-
to paskolą. Be to, negalią turintiesiems dažnai reikia jų 
poreikiams pritaikyto būsto. Deja, ši problema iki šiol 
sprendžiama pernelyg vangiai. Ji itin didelė didžiuosiuose 
miestuose, kur būsto nuomos kainos siekia minimalaus at-
lyginimo ar vidutinės pensijos dydį, o juk dar reikia susi-
mokėti ir už komunalines paslaugas, šildymą. Būsto prob- 
lema stumia žmones į didžiulę atskirtį.

Integracijos keliu

Atskirtis tėra iliuzija 

(nukelta į 5 psl.)

Aktualijos

Ar mūsų visuomenė jau yra pasi-
rengusi priimti neįgaliuosius? Ar 
pakankamai tolerantiška? 

Klausimą formuluočiau kiek 
kitaip: ar negalią turintieji yra 
pasirengę ir, svarbiausia, ar nori 
būti visuomenės nariais. Gal ir 
kiek ironiška, nes, nori jie to ar 
ne, jie jau yra visuomenės dalis. 
Kiekvienas. Tiesa sakant, atskir-
tis, apie kurią taip dažnai kalba-
ma, tėra iliuzija. Negalią turintie-
ji skundžiasi, kad yra nesupras-
ti, bet būtinai pabrėžia, kad ne-

turint negalios tai ir neįmano-
ma. Na, o negalios neturintie-
ji gūžčioja pečiais ir vis bando 
juos suprasti. Taip ir vieni, ir kiti 
laikosi atstumo, remiantis tais iš 
toli matomais vaizdais sukuria-
mi stereotipai, kurie labai skiria-
si nuo realybės.

Visų pirma reikia išmesti iš 
galvų stereotipą, kad negalios 
neturintieji negali tavęs supras-
ti. Gali, ir dažnai net geriau, negu 
vadinamieji „likimo draugai“. 
Buvimas kartu įmanomas tik vie-

Ieva DanIlevIčIenė – ryžtinga, energinga ir savim pasi-
tikinti. vytauto Didžiojo universitete pagal tarptautinių 
santykių bei firmų organizavimo ir vadybos programas 
magistrantūroje studijuojanti ir čia neįgaliųjų reikalų koor-
dinatore dirbusi mergina gyveniman žengia drąsiai: pasi-
rinko mėgiamas studijas, buvo išvykusi į užsienį su eras-
mus programa, išleido poezijos knygą, laimingai ištekėjo, 
o dabar visa galva pasinėrusi į darbą finansinių konsultaci-
jų kompanijoje. Matant, kiek ji gali, apie Ievą pasakyti „ne-
įgali“ neapsiverčia liežuvis. nors merginai dėl negalios kas 
dieną tenka patirti daugybę išbandymų (jos darbingumo 
lygis – 25 proc., sunkiai juda remdamasi ramentais), į juos 
Ieva žiūri filosofiškai ir sako, kad nėra nieko, ko ji negalėtų 
pasiekti. Su I. Danilevičiene kalbamės apie tai, kaip jai pa-
vyksta įveikti negalią.

Tolerancijos link

nu būdu – būnant kartu, abiem 
pusėms atsisakius turėtų stereo-
tipų. Kol kas tą stengiasi daryti 
negalios neturintieji. Iniciatyvos 
iš mūsų, neįgaliųjų, pusės labai 
pasigendu. Todėl ir klausiu: ar 
mes norim būti visuomenės da-
limi. Jei norėtume, pradėtume 
matyti, pripažinti, taisyti ir savo 
klaidas, ne tik „sveikųjų“, t.y. ir 
patys prisiimtume atsakomybę 
už buvimą visuomenėje. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskie-
nė pranešė, kad lapkričio mė-
nesį planuojama pradėti mokė-
ti kompensacijas asmenims, ku-
rie 2010–2011 m. gavo sumažin-
tą senatvės arba netekto darbin-
gumo (invalidumo) pensiją, tai-
kant tuo metu Vyriausybės pa-
tvirtintas mažesnes einamųjų 
metų draudžiamąsias pajamas. 
Pasak ministrės, liepos 1 d. pre-
liminariais duomenimis, „Sod- 
ros“ pajamos planuotas viršija 
daugiau nei 130 mln. litų.

A.Pabedinskienė priminė, 
kad daugeliui asmenų, kurie te-
begauna bet kurios rūšies pen-
siją, nereikės teikti jokių prašy-
mų ar kitų dokumentų kompen-
sacijai gauti. Kompensacijos bus 
pervestos į gavėjų sąskaitas ban-
kuose arba pristatytos kitais bū-
dais, kuriais pensijas gauna ir 
šiuo metu.

Ministrė pabrėžė, kad visi as-
menys, kuriems priklauso kom-
pensacija, gaus oficialų doku-
mentą dėl kompensacijos. Jame 
bus nurodyta tiksli kompensaci-
jos suma, kokiomis dalimis bei 
kada ji bus išmokėta ir kt. Nu-
statytos formos prašymus reikės 
pateikti tik tiems, kam pensijos 
mokėjimas nutrauktas išvykus 

gyventi į užsienį arba pasibai-
gus netekto darbingumo (inva-
lidumo) pensijos skyrimo termi-
nui. Šie prašymai bus priimami 
iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Mažesnės nei 100 Lt kom-
pensacijos bus išmokėtos iš kar-
to, ne vėliau kaip gruodžio mė-
nesį. Jeigu priklauso didesnė 
kompensacija, 20 proc. jos bus 
išmokėta gruodį. Po 40 proc. 
kompensacijos bus mokama ly-
giomis dalimis 2015 m. ir 2016 
m. kiekvieno ketvirčio paskuti-
niais mėnesiais, t.y. kovą, birže-
lį, rugsėjį ir gruodį. Jeigu po šių 
metų gruodžio mėnesio mokėji-
mo liks neišmokėta 100 Lt ir ma-
žiau, tuomet visa likusi kompen-
sacijos dalis bus išmokėta arti-
miausiu mokėjimu.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija primena, kad suma-
žintos buvo visos 650 Lt viršiju-
sios pensijos, išskyrus netekto 
darbingumo (invalidumo) pen-
sijas, kurios buvo skirtos 75–100 
proc. darbingumo netekusiems 
asmenims (pirmosios grupės in-
validumo pensijos), taip pat se-
natvės pensijos asmenims, ku-
riems buvo nustatytas didelių 
specialiųjų poreikių lygis. Iš viso 
senatvės ir netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijos dėl eina-
mųjų metų draudžiamųjų pa-
jamų dydžio sumažinimo bus 
kompensuotos apie 500 tūkst. 
gyventojų.

Skaičiuojama, kad tam pri-
reiks apie 450 mln. Lt. 2014 m. 
90 mln. Lt bus skirta iš Valsty-
binio socialinio draudimo fon-
do biudžeto, o 2015 m. ir 2016 
m. dar po 180 mln. iš – Valsty-
bės biudžeto.

Kompensacijai 
gauti jokių 
papildomų 
dokumentų 

pildyti 
nereikės

Gyventojams, kurie laukia 
per ekonominį sunkmetį 
sumažintų senatvės ir ne-
tekto darbingumo (invali-
dumo) pensijų kompensa-
vimo, nereikės teikti jokių 
papildomų prašymų, o pi-
nigai jiems bus pervesti 
ar pristatyti taip, kaip tai 
daroma šiuo metu.

„Bičiulystės“ inf.

„Sodra“ informuoja, kad nuo 
2015 m. sausio 1 d. , Lietuvoje įve-
dus eurą, visos socialinio draudi-
mo išmokos ir įmokos bus moka-
mos eurais. Nuo 2015 m. pensi-
ja bus automatiškai perskaičiuo-
ta ir mokama eurais taip, kaip 
kad iki minėtos datos buvo mo-
kama litais. 

Kokia pensija bus eurais, ga-
lima apytiksliai apskaičiuoti da-
bar gaunamą pensijos dydį pa-
dalinus iš 3,4528 (toks yra patvir-

Svajoja apie socialinį 
būstą

Su šia problema susiduria ir 
vilnietis Algimantas Baranaus-
kas. Vyriškis turi kompleksinę 
negalią (pasak jo, neseniai nusta-
tytas 20 proc. darbingumo lygis), 
taip pat šeima augina nuo gimi-
mo neįgalią, sunkią kompleksinę 
negalią turinčią dukrą, kuriai nu-
statytas slaugos poreikis. A. Ba-
ranauskas pasakoja, kad jis dėl  

Socialinio būsto sulaukti nerealu

(nukelta į 3 psl.)

Vilniečiai tikisi sulaukti socialinių būstų naujai statomame name Linksmojoje gatvėje. Egidijaus Skipario nuotr.

Kitąmet „Sodros“ išmokos ir įmokos – eurais
tintas litų perskaičiavimo į eu-
rus kursas). Pvz., jeigu vidutinė 
pensija šiuo metu yra 827,10 Lt, 
tai pavertus į eurus ji bus 239,55 
EUR (827,10 : 3,4528 = 239,54471 
= 239,55). 

Tikslus pensijos dydis paaiš-
kės tada, kai Vyriausybė patvir-
tins bazinės pensijos, draudžia-
mųjų pajamų ir kitus dydžius, 
kurie naudojami apskaičiuojant 
pensijas, eurais.



Akmenės r.
 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirminin-
kė Zofija Švažienė pasidali-
jo įspūdžiais iš pajūrio.

Kelios dešimtys Ak-
menės rajono neįgalių-
jų draugijos narių ilsėjosi 
Šventojoje. Lietuvos neį-
galiųjų draugijos autobu-
sas surinko atostogaujan-

Atostogos pajūryje
čius iš Kruopių, Sablaus-
kių, Papilės ir Akmenės 
padalinių. Šiame autobu-
se yra keltuvas, todėl prie 
jūros gali vykti ir rateliais 
judantys neįgalieji. 

Šventojoje mus su šyp-
sena ir gerais palinkėji-
mais pasitiko Mokymo ir 
reabilitacijos centro admi-
nistratorė Adelė Petrutie-

 Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijos rankdarbių 
būrelio vadovė Dalia Sin-
kevičienė laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie draugi-
jos veiklą vasarą.

Besišypsanti saulutė 
pakvietė Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narius į vasaros šventę. Jos 
metu darbo terapijos klu-
bo būrelių nariai surengė 
parodėles: daržininkai, 
vadovaujami J. Andziu-
laičio, demonstravo pir-
muosius šių metų derliaus 
vaisius. Ant stalų raudo-
navo pirmininkės E. Var-
kalienės išaugintos braš-
kės, apetitą žadino D. Ru-
levičienės žirnių ankštys, 
B. Mazuronienės didelės 
svogūnų ir česnakų gal-
vos, o kur dar bulvės, špi-
natai, salotų puokštės, vis-
ko ir neišvardinsi. 

Šalia daržininkų savo 
darbelius demonstravo 
skiautinių būrelis. Puodkė-
lės ir servetėlės – L. Zda-

Vasara – metas pasidžiaugti 
nuveiktais darbais

Kaišiadorys:

navičienės margaspalvis 
turtas.

Kitoje pusėje savo dar-
bus dėliojo būrelio „Bitu-
tė“ narės. D. Nauckūnie-
nė atnešė megztų riešinių, 
šlepečių, J. Padrėzienė – 
gražių medelių, suvertų iš 
karoliukų, L. Ivaškevičiū-
tė prikabino visą eilę ner-
tų ir megztų skarų.

Salėje vyko paskai-
ta onkologinių susirgimų 
prevencijos tema. Gydy-
tojas nuoširdžiai bendra-
vo su klausytojais, atsa-
kinėjo į klausimus, negai-
lėjo praktinių patarimų. 
Mūsų šventėje buvo ir sve-
čių. Apsilankė rajono tary-
bos narys M. Mitkus, Kai-
šiadorių krašto neįgalių-
jų sąjungos pirmininkas 
R. Adomaitis. 

Po paskaitos neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Elena Varkalienė vi-
sus pakvietė pasivaišin-

 Irena Brazienė „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiške pa-
sakoja apie daug gerų emo-
cijų suteikusią Vilkaviškio 
neįgaliųjų išvyką į Anykš-
čių kraštą. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai, 
dalyvavę išvykoje į Anykš-
čius, daug sužinojo apie 
šį gražų Lietuvos kam-
pelį ir patyrė įsimintinų 
įspūdžių.

Jau kelionės pradžio-
je jos organizatorė, Virba-
lio grupės vadovė Biru-
tė Adomaitienė pasisten-
gė sužadinti mūsų smal-
sumą ir domėjimąsi ne tik 
tolimesnėmis vietovėmis, 
bet ir savo kraštu. Atrodo, 
daug žinome apie Vilka-
viškio rajoną, bet kai rei-
kėjo atsakyti į vadovės pa-
rengtus viktorinos klausi-
mus, pritilome. Dauguma 
supratome, kad neprošal 
būtų išvyka ir savo kraš-
to keliais.

Anykščiuose aplankė-
me visas svarbiausias ir 
gražiausias vietas. Mus 
lydėjusios gidės pažėrė 
tiek informacijos, kad vos 
spėjome klausytis. Įdomu 
buvo visur. Labai patiko 
pažvelgti į Anykščių to-
lius iš aukščiausios Lietu-
voje Šv. Mato bažnyčios 
apžvalgos aikštelės, į ku-

Vilkaviškis:

Įdomi kelionė į Anykščius

rią lipome 187 laipteliais, 
aplankyti A. Baranaus-
ko klėtelę ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memoriali-
nį namą-muziejų. Didelį 
įspūdį paliko S. Petraškos 
akmens dulkių tapybos 
darbų paroda. Iš parody-
to filmo sužinojome, kaip 
tautodailininkas ruošdavo 
akmens dulkes, maišyda-
vo spalvas ir unikalia, tik 
jam būdinga technika kur-
davo gimtinės peizažus 
bei kitokius paveikslus.

Sudomino Siaurojo ge-
ležinkelio muziejus, įsikū-
ręs šimtametės geležinke-
lio stoties  komplekse. Gai-

Mylimų žmonių netektis žmogaus evoliucijos pa-
žiūriu – natūralus procesas. Deja, atsiskyrimas 

su išėjusiais Anapilin nėra toks natūralus ir paprastas. 
Protas gali jums pateikti daug receptų, kaip išgyventi 
tokias būsenas, o širdis liūdės. Praėjus pačiom skaus-
mingiausiom akimirkom sugrįžtame prie netvarkin-
go smėlio kauburėlio su viltimi sutvarkyti aplinką ir 
įamžinti mums brangaus žmogaus atminimą. Klau-
simas: „Kaip?“ verčia ieškoti širdžiai ir protui priim-
tinų variantų. Deja, žiūrint į sutvarkytas, ypač nau-
jas, kapavietes, man šiurpą kelia brangių marmuri-
nių paminklų eilės, kurių erdvei išsaugoti net kerta-
mi medžiai (juk krinta spygliai, žiedadulkės, lapai). 
Manau, kad tokia tradicija yra visiškai nepriimtina, 
nes mūsų liaudies kultūroje niekuomet taip nebuvo 
įamžinamas žmogaus atminimas, nes iš tolimų kraštų 
atgabentas marmuro luitas nei mirusiam, nei gyvajam 
nėra svarbiau, nei gražiai lapojantis medis su šakose 
čiulbančiais paukščiais. Deja, marmurinių paminklų 
eilės rodo ką kitą, todėl norisi paklausti, kokias tradi-
cijas mes kuriame ir ko sulauksime ant savo kapavie-
čių, pabaigę savo žemišką kelionę? Puikiai supranta-
me, kad šio žemės gabalėlio privatizuoti nepasiseks – 
pasikeis karta, antra ir ten galvelę glaus jau kiti že-
mės gyventojai. Todėl lietuviai nuo seno išmintingai 
ant kapaviečių statė tik medinius kryžius – sudūlėjo 
per pusšimtį metų medis, pavirto dulkėmis žmogaus 
kūnas ir toje vietoje jau laidojamas kitas... 

Plačiau atvėrus akis ir šiandien rasime labai subti-
lių, gražių kapaviečių tvarkymo pavyzdžių. Pirmiau-
sia prieš akis iškyla a. a. Tėvo Stanislovo sutvarkytos 
Žibartonių, Paberžės kapinės. Jis pirmas vadinamuo-
ju sovietmečiu Lietuvoje mokė žmones deramai pa-
gerbti žmogaus atminimą. Įeinant pro minėtų kapi-
nių vartus pasitinka vėjyje skambančių raktų muzi-
ka. Raktas, kaip žemiško gyvenimo simbolis, „įneša-
mam“ pro kapinių vartus jau nebereikalingas. Gra-
žiai aptvertose erdviose kapinėse užteko vietos ir 1963 
metų sukilėliams bei už kapinių tvoros kitose para-
pijose laidojamiems savo noru iš gyvenimo pasitrau-
kusiesiems. A. a. Tėvas Stanislovas tyliai pasipriešino 
tokiai neteisybei – Dievo, o ne žmogaus teisė teisti. O 
mums jį primena Paberžės kapinėse vietoje paminklo 
ant pastatyto didžiulio stulpo, pavadinto „Nusivylu-
siems“, sukabinti variniai varpeliai... 

Na, o keliaudami po Angliją ar Škotiją galime su-
tikti dar gražesnių pavyzdžių. Ten nuo seno vieto-
je paminklo artimi žmonės perka gražų medinį suo-
lelį ir stato parkuose, upių pakrantėse. Taip simbo-
liškai išėjusysis pasitarnauja gyviesiems ir yra dera-
mai prisimenamas. Ant suolelio pritvirtintoje varinė-
je lentelėje – mirusio žmogaus vardas, pavardė, vei-
klos rūšis – lyg ir suasmenina suolelį. Man didžiausią 
nuostabą kėlė suolelių pastatymo datos: 1967, 1970, 
1980… Tokios datos ir taip naujai atrodantys suole-
liai! Tuomet supranti, kokia praraja skiria mūsų vi-
suomenes – pernai mes pastatėme suolelį savo kole-
gės atminimui (saugojamoje teritorijoje), o šiemet jis 
jau sulaužytas. Taigi, gal tik tie marmuriniai pamin-
klai ir tinka mūsų šiandieninės sąmonės lygmeniui – 
medis, metalas, varis mūsų sugrubusiai sąmonei šian-
dien dar per subtili medžiaga...

Deja, tiek naujose, tiek senose kapinėse žmonėms 
su negalia, o ypač judėjimo, lankyti artimųjų kapus be-
veik neįmanoma: senose siauri nelygūs takeliai, naujo-
se, kaip taisyklė, tarpuose visur pripilta akmens skal-
dos. Mes irgi nejaunėjame, o palydėti savo šeimos narį 
vien stebint pro automobilio langą ir žema, ir skau-
du. Galbūt seniūnams, kurie kuruoja šiuos procesus, 
reiktų suteikti teisę leisti neįgaliam žmogui laidojant 
artimuosius pasirinkti jam prieinamą, kur nors neto-
li įėjimo vartelių esančią vietą?

Suolelis vietoj 
paminklo

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

la, kad negalėjome pasiva-
žinėti siauruku, nes jis kur-
suoja tik šeštadieniais ir se-
kmadieniais.

Būdami Anykščiuo-
se negalėjome neaplanky-
ti Arklio muziejaus. Ap-
žiūrėjome iš visos šalies 
surinktus su arklio dar-
bais susijusius padargus ir 
įvairius daiktus, transpor-
to priemones, kalvio įran-
kius bei kitus eksponatus.

J. Biliūno antkapinio 
paminklo, vadinamo „Lai-
mės žiburiu“, papėdėje 
kiekvienas turėjome su-
galvoti norą. Kad jis išsi-
pildytų, reikėjo užkopti į 

Vilkaviškiečiai aplankė ir didįjį Puntuką.     

patį viršų. Buvo dvejojan-
čių, nesiryžtančių, tačiau 
pamažu, pakeliui prisės-
dami ant suoliukų, „Lai-
mės žiburį“ pasiekėme 
visi. Pakeliui į namus dar 
aplankėme didįjį Puntuką.

Kelionė turėjo ne tik 
pažintinę vertę. Mus, su-
sirinkusius į autobusą iš 
įvairiausių rajono vietų, 
vadovė B. Adomaitienė 
sugebėjo suburti į draugiš-
ką kolektyvą. Šilta ir nuo-
širdi atmosfera mus supo 
per visą kelionę ir bendrą 
vakarienę, kuria užbaigė-
me savo įspūdžių kupi-
ną dieną.

ti. Ant stalo ąsotyje puto-
jo G. Naudžiūnienės ga-
minta gira, kvepėjo šilta 
arbata, traukė akį A. Sta-
nislauskienės kepti vaf-
liai. Neliko nepastebėtų, 
nepavaišintų. Žmonės dė-
kojo E. Varkalienei už jos 
rūpestingumą ir pagalbą.

Už aktyvų dalyvavimą 
draugijos veikoje rankdar-
bių būrelio „Bitutė“ mote-
rys gavo puikią dovaną – 
ekskursiją į Merkinės pi-

ramidę. Jos metu aplan-
kėme ir Punios piliakalnį, 
nuvežėme gėlių ir uždegė-
me žvakeles ant buvusios 
būrelio vadovės D. Leke-
činskienės kapo.

Kiekviena šventė nu-
teikia pakiliai, paskatina 
su naujom jėgom kibti į 
mėgiamus darbus, dary-
ti dar gražesnius darbe-
lius, puoselėti daržus, kad 
kitą kartą vėl būtų kuo pa-
sigirti.

nė. Ji visus pakvietė į Šiau-
lių rajono neįgaliųjų drau-
gijos organizuojamą va-
karą – sutiktuves. Mielai 
sutikome dalyvauti. Pri-
sistatė abi draugijos, kal-
bėjomės apie organizaci-
jų veiklą, kartu padaina-
vome. Vakarą praleido-
me puikiai, visi buvome 
patenkinti. 

Atostogų laikotarpiu 
mums pasisekė: nelijo, 
oras buvo šiltokas. Grei-
tai prabėgo 5 dienos. Tra-
diciškai sutikome Šedu-
vos ir Telšių rajono drau-
gijų narius. Šeduviai vi-
sus pavaišino širšių medu-
mi. Telšių rajono atstovė 
paskaitė eilių savo tarme. 
Buvome sužavėti žmonių 
nuoširdumo, draugišku-
mo. Namo grįžome pail-
sėję, pasisėmę jėgų. 

Irenos Brazienės nuotr.

Šventėje surengta neįgaliųjų darbų paroda.
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Jurbarko sutrikusio intelek-
to jaunuolių užimtumo cen-

tro salė linksmai šurmuliavo – 
čia buvo minimas rajono neį-
galiųjų klubo „Svaja“ 20-metis. 
Šventę pradėjusi „Svajos“ pir-
mininkė Z. Bartusevičienė pa-
sidžiaugė, kad jau daug metų 
klubo nariai yra kartu, trumpai 
apžvelgė nueitą kelią, palinkėjo 
visiems sveikatos, ištvermės ir 
išreiškė viltį, kad neįgalieji dar 
ne vienus metus aktyviai daly-
vaus klubo veikloje. Pasak pir-
mininkės, viena ji nieko nega-
lėtų padaryti, nes nevaldo nei 
rankų, nei kojų, bet šalia turė-
dama ištikimus pagalbininkus, 
tokius kaip G. Jagminaitė, gali 
daug ką nuveikti. 

Pasveikinti klubo narių at-
vykę rajono vicemeras K. Šim-
kus ir Socialinės paramos sky-
riaus vedėja A. Zabalujeva ne-
gailėjo gražių padrąsinimo žo-
džių susirinkusiesiems. Pasak 

jų, sveikieji turėtų daug ko pa-
simokyti iš neįgaliųjų. 

Su gėlėmis pasveikinti liki-
mo brolių ir sesių atvyko ir bū-
relis neįgaliųjų iš Sudargo kar-
tu su kuratore E. Murauskiene. 
Šiltai padėkota centro direkto-
rei R. Andriuškienei, kuri ne tik 
visada suteikia patalpas neįga-
liųjų klubo šventėms, bet, esant 
poreikiui, padeda ir transportu. 

Savo kūrybos eiles, skirtas 
jubiliejui, skaitė klubo eiliuoto-
jos A. Brazaitytė ir V. Šenbor-
nienė. Daug gražių žodžių „Sva-
jos“ žmonėms pasakė Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė V. Pie-
niutienė. 

Oficialiajai daliai pasibai-
gus skambėjo dainos, kas galė-
jo, šoko, ėjo ratelius, žaidė įvai-
rius žaidimus. Jau vėloką popie-
tę besiskirstydami visi džiaugė-
si gražia švente ir skubėjo ruoš-
tis kelionei į pajūrį.

Onutė Čirvinskienė

„Svajai“ – 20 metų

„Svajos“ klubo nariai.

Socialinio būsto sulaukti nerealu
(atkelta iš 1 psl.)

negalios negali dirbti. Kadangi 
nesukaupė reikiamo darbo sta-
žo, šiuo metu gauna tik 360 Lt 
išmoką. Žmonos pajamos taip 
pat minimalios – ji dirba tik 0,25 
etato, nes reikia nuolat rūpintis  
dukra. Mergaitei mokamos iš-
mokos dalis atitenka mokesčiui 
už dienos centrą, kurį ji lanko, 
higienos priemonėms, vaistams. 

A. Baranauskas pasakoja, 
kad jų šeima socialinio būsto 
nori ne tik dėl finansinių prie-
žasčių. Jie nejaukiai jaučiasi nuo-
mojamame bute – kadangi du-
kra turi intelekto sutrikimų, daž-
nai naktį nemiega, būna, kad rė-
kia, draskosi. „Rytą kartais kai-
mynams gėda į akis pažiūrėti, – 
sako vyriškis. – Visą laiką būni 
įsitempęs, bijai, kad kas nors ne-
pasiskųstų šeimininkui dėl to-
kių nuomininkų.“ Na, o socia-
liniame būste, jo nuomone, visi 
bus tokie patys, vieni kitus ge-
riau supras ir nepuls smerkti. 

Socialinio būsto eilėje neį-
galiųjų asmenų (šeimų) sąra-
še A. Baranausko šeima įrašyta 
jau 2005-aisiais. Praėjus beveik  
10-čiai metų, jie eilėje yra vos 
367-ti. Tad kiek laiko reikės lauk-
ti socialinio būsto? Galime pa-
skaičiuoti. 

Savivaldybės tinklalapyje 
skelbiama, kad Vilniaus mies-
to savivaldybės administraci-
jos direktoriaus 2014 m. vasario 
28 d. įsakymu patvirtintuose so-
cialinių būstų laukiančiųjų sąra-
šuose iš viso įrašyti 6809 asme-
nys (šeimos). Neįgaliųjų sąra-
še – 1036 asmenys (šeimos). 2013 
metais iš viso išnuomoti 24 so-
cialiniai būstai. Taigi laukti gali 
tekti... 283 metus. Neįgaliesiems 
pernai išnuomoti 3 butai, todėl 
situacijai nepasikeitus A. Bara-
nausko šeima socialinių būstų 
sulauktų tik po... 345 metų. 

Dar viena neįgaliųjų  
eilė 

Šiuo metu socialinio būsto 
eilė Vilniuje paskirstoma taip: 
jaunoms šeimoms – 20 proc., šei-
moms, auginančioms 3 ar dau-
giau vaikų (įvaikių) – 10 proc., 
našlaičiams ar likusiems be tėvų 
globos asmenims (šeimoms) – 25 
proc., neįgaliems asmenims (šei-
moms) – 20 proc., kitiems – 25 
proc. Savivaldybės tinklalapy-
je pateikiama informacija, kiek 
kokiame sąraše žmonių laukia. 

A. Baranauską prieš porą 
metų nustebino žinia, kad, pa-

sirodo, yra dar viena, neskelbia-
ma eilė – neįgalieji su judėjimo 
negalia. Vyriškiui pasipiktinimą 
sukėlė tai, kad jo niekas neinfor-
mavo, jog turintieji judėjimo ne-
galią į eilę rikiuojami atskirai, o 
butai, pritaikyti asmenims (šei-
moms), turintiems judėjimo ne-
galią, neįtraukiami į socialinio 
būsto fondo paskirstymo pagal 
sąrašus procentus. Šioje eilėje yra 
kur kas mažiau žmonių (savival-
dybės A. Baranauskui išduota-
me rašte rašoma, kad 91), todėl 
tikimybė sulaukti socialinio būs-
to yra kur kas didesnė. Kadangi 
vyriškio dukra sunkiai vaikšto, 
jis pateikė reikiamus dokumen-
tus ir dabar šioje (judėjimo sutri-
kimų turinčiųjų) eilėje yra 32-as. 

Į šį savivaldybės nutarimą dė-
mesį atkreipė ir Vyriausybės at-
stovas Vilniaus apskrityje Aud-
rius Skaistys. Jis savo rašte nuro-
do, kad Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos 2010 m. kovo 17 d 
sprendimas „Dėl socialinio būs-
to fondo paskirstymo pagal sąra-
šus“, kuriame numatyta iš ben-
dros neįgaliųjų eilės išskirti ju-
dėjimo sutrikimų turinčiuosius, 
prieštarauja LR teisės aktams. 

Neįgaliesiems reikėtų 
skirti daugiau butų

Šiuo metu, Vyriausybei sky-
rus lėšų, savivaldybė stato nau-
ją daugiabutį Linksmojoje gatvė-
je, kuris bus skirtas socialiniams 
būstams. Numatoma, kad jame 
bus 79 būstai. Savivaldybės tei-
gimu, neįgaliesiems šiame name 
turėtų atitekti 10 butų. A. Bara-
nauskas mano, kad tai yra per 
mažai, nes jei čia planuojamas 
6 ir 8 aukštų namas, tikriausiai 
jame bus liftai, todėl ir judėjimo 
negalią turintieji galėtų patekti 
į bet kurį aukštą, ne tik į pirmą, 
kur jiems suplanuoti butai. 

Vyriškio teigimu, būtent ne-
galią turintieji yra labiausiai pa-
žeidžiama visuomenės grupė, 
nes jų galimybės dirbti labai ri-
botos, todėl ir skirstant sociali-
nius būstus į tai turėtų būti atsi-
žvelgiama. A. Baranauskas nesu-
pranta, kodėl jaunoms šeimoms, 
pavyzdžiui, skiriama tiek pat 
būstų, kiek neįgaliesiems: „Juk 
jie jauni, gali dirbti, užsidirbti.“ 
Jo nuomone, tas pats pasakytina 
ir apie 3 vaikus auginančiuosius. 

Vyriškiui taip pat atrodo ne-
logiška, kodėl, kai yra tiek lau-
kiančiųjų, ne eilės tvarka savi-
valdybė skiria būstus asmenims 
(šeimoms), netekusiems būs-
to dėl „gaisrų, potvynių, stiprių 

vėjų ar kitų nuo žmogaus valios 
nepriklausiančių aplinkybių“ ir 
kt. „Tai yra, jei žmogus turėjo 
būstą, jam jis yra suteikiamas, 
o jei nieko neturi, nieko ir ne-
sitikėk“, – svarsto pašnekovas. 
Taip, jo nuomone, nukenčia pa-
tys vargingiausieji. Be to, tarp 
ne eilės tvarka būstus gauti ga-
linčiųjų patenka ir vieniši judė-
jimo negalią turintys asmenys. 
A. Baranauskui neaišku, kodėl 
yra baudžiami šeimą turintieji. 
„O jei šeimoje yra keletas neįga-
liųjų? Ar jiems lengviau?“ – re-
toriškai klausia vyriškis.  

Ruošiami pakeitimai 
neguodžia 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija (SADM) jau ke-
lintus metus ruošia Valstybės 
paramos būstui įsigyti ir išsi-
nuomoti įstatymo pakeitimus. 
Pastarąjį kartą Seimui svarstyti 
šio įstatymo projektas buvo pa-
teiktas liepos 10 dieną. Tačiau jo 
svarstymas eilinį kartą atidėtas. 

Pasak SADM, priėmus siū-
lomus pakeitimus, atsirastų ga-
limybių suteikti daugiau būstų. 
Būtų mokama nuomos mokes-
čio kompensacija iki 50 proc. vi-
dutinės būsto rinkos nuomos 
kainos; sudaryta galimybė įsi-
gyti savivaldybės būstą arba 
nuomoti jį rinkos kainomis ir 
už surinktus pinigus pirkti nau-
jų socialinių būstų. Be to, socia-
linių būstų nuomininkai teisę į 
paramą prarastų tik tuomet, kai 
jų turtas ar pajamos viršytų 20 
proc. nustatyto dydžio. 

Šie pokyčiai A. Baranausko 
taip pat jo neguodžia – pasak 
jo, kad būtų galima gauti būs-
to nuomos kompensaciją, teks 
sudaryti sutartį, o to joks savi-
ninkas nenorės, nes reikės mo-
kėti valstybei mokesčius, todėl 
didės nuomos kaina. 

SADM teigia, kad parda-
vus socialinius būstus savival-
dybės galėtų gauti iki 856 mln. 
litų. Už šią sumą jos galėtų nu-
pirkti apie 11 tūkst. būstų ir jais 
aprūpinti trečdalį šiuo metu jo 
laukiančių. A.Baranauskas ne-
tiki, kad pavyks parduoti tiek 
būstų ir surinkti tokią sumą. 

A.Baranauskas mano, kad 
socialinio būsto problema 
sprendžiama per lėtai ir nelo-
giškai. Valstybė turėtų labiau 
rūpintis savo piliečiais. Šiuo 
metu teisės aktuose numatyta 
nemažai žmogaus teisų, bet re-
aliai jos nėra užtikrinamos. 

Aurelija BABinskienė

Siūloma įvesti vienų gyvenančių 
asmenų pensiją

Seimo nariai Edvardas Žaka-
ris, Edmundas Jonyla ir Alma 

Monkauskaitė įregistravo Valsty-
binių socialinio draudimo pen-
sijų įstatymo pakeitimo projek-
tą, kuriuo siūloma įteisinti vie-
nų gyvenančių asmenų pensiją. 

Projekto tikslas – užtikrin-
ti visiems senatvės pensijos am-
žiaus nesusituokusiems (išsi-
tuokusiems) ar tapusiems naš-
liais asmenims vienodas teises 
gauti vienų gyvenančių asme-
nų pensiją.

Remiantis Valstybinių socia-
linio draudimo pensijų įstaty-
mu, teisę gauti našlių pensiją turi 
tik mirusių asmenų pensinio am-
žiaus ar neįgalūs sutuoktiniai, jei-
gu jie atitinka šiame įstatyme ke-
liamus papildomus reikalavimus. 
Tuo tarpu pensinio amžiaus ar ne-
įgalūs nesusituokę (išsituokę) as-
menys tokios teisės neturi.

“Vienam gyvenančiam pensi-
nio amžiaus asmeniui, ar jis būtų 
tapęs našliu, ar niekada nesusi-
tuokęs (išsituokęs), vienodai sun-

ku pragyventi iš Lietuvoje gau-
namos nedidelės pensijos. Todėl 
santuokos nebuvimo priežastys 
neturėtų būti pagrindu skirti ar 
neskirti papildomą pensiją“, – 
sako Seimo LSDP frakcijos na-
rys E. Žakaris.

Pasak socialdemokratų, pri-
ėmus jų siūlomą įstatymo pro-
jektą, visi pensinio amžiaus vie-
ni gyvenantys asmenys (nesusi-
tuokę, išsituokę, tapę našliais) 
turės teisę gauti vienų gyvenan-
čių asmenų pensiją. 

„Sulaukiau 90 metų, darosi sun-
ku vaikščioti. Girdėjau, kad gali-
ma gauti vaikštynę, su kuria len-
gviau galėčiau nueiti didesnį ats-
tumą pailsėdama. Noriu sužino-
ti, ar reikia mokėti už vaikštynę 
ir kaip ją gauti“, – klausia skai-
tytoja E.S.

Vaikštynė – 
nustačius 

poreikį 

Klausėte – 
atsakome

Atsako Techninės pagalbos ne-
įgaliesiems centro Metodinio 
skyriaus vedėja Dovilė SABA-
LIAUSKAITė. 

Skaitytojai būtų tikslinga 
įsigyti vaikštynę, kuri padėtų 
vaikščioti gatvėje ar kieme, o 
taip pat, esant poreikiui, ir pa-
talpoje. Tokią vaikštynę galima 
įsigyti Techninės pagalbos ne-
įgaliesiems centro teritorinia-
me skyriuje pagal asmens gy-
venamąją vietą Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė-
žyje, Alytuje, Utenoje, Telšiuose, 
Marijampolėje ar Tauragėje arba 
savivaldybės įstaigoje, kuri kon-
krečiame rajone yra atsakinga už 
asmenų aprūpinimą techninės 
pagalbos priemonėmis. 

Gydytojui nustačius šiai 
priemonei poreikį, vaikštynė 

bus išduodama nemokamai. 
Tokią informaciją žino gydan-
tys gydytojai, su kuriais glau-
džiai bendradarbiauja Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems cen-
tro specialistai.

Minėtose įstaigose taip pat 
galima įsigyti vaikštynę su sta-
liuku, skirtą sunkiai vaikščiojan-
tiems asmenims naudotis patal-
poje ir dėl mažų ratukų netinka-
mą naudoti lauko sąlygomis. Už 
tokią vaikštynę reikėtų sumokė-
ti į Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro sąskaitą 30 litų dy-
džio įmoką.

Kreipiantis dėl vaikštynės 
reikia pateikti šiuos dokumen-
tus: medicinos išrašą (forma 
Nr. 027/a), kurį išrašo gydantis 
gydytojas, asmens dokumentą, 
pensininko pažymėjimą bei do-
kumentą apie asmens deklaruo-
tą gyvenamąją vietą arba pažy-
mą, patvirtinančią, kad asmuo 
yra įtrauktas į gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų aps-
kaitą, jeigu šių duomenų nėra 
Lietuvos Respublikos gyvento-
jų registre.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Kruopos – būtinų medžiagų ir energijos šaltinis
Kruopos – universalus maisto 

produktas, organizmui bū-
tinų medžiagų ir energijos šalti-
nis. Kruopose rasta: angliavan-
denių (skirtingose kruopose jų 
būna nuo 65 iki 77 %), baltymų 
(7–12 %), riebalų (iki 6 %), mi-
neralinių medžiagų (cinko, fos-
foro, geležies, jodo, kalcio, ka-
lio, magnio, vitaminų A, C, E, 
B1, B2, PP ir kt.). Vertingiausio-
mis laikomos avižinės ir grikių 
kruopos. Jose daug (lyginant 
su kitomis kruopomis) baltymų 
(12 – 13 %) ir riebalų; avižinėse – 
6,9 %, grikių – 2,6 % riebalų. Be 
to, grikių ir ypač avižinėse kruo-
pose gausu ląstelienos (atitinka-
mai 1,1 ir 2,8 %), kuri gerina žar-
nyno veiklą.

Pastabos:
1. Avižinės kruopos reko-

menduojamos sergant ateroskle-
roze, grikių – cukralige. 

2. Miežinės (perlinės ir smul-
kios) turi daugiau maistinės ląs-
telienos, ypač tinka užkietėjus 
viduriams. 

3. Manų ir ryžių kruopos 
turi nedaug ląstelienos (0,3 %), 
todėl minimaliai dirgina virški-
nimo traktą. Pastarosios kruo-
pos dažniausiai vartojamos die- 
tinėje ir vaikų mityboje (pavyz-
džiui, ryžių kruopų nuoviras 
vartojamas viduriuojant). Ta-
čiau viduriams užkietėjus bei tu-
rint polinkį tukti, nei ryžių, nei 
manų kruopų vartoti nepatarti-
na. Beje, manų kruopoms labai 

artimos (pagal cheminę sudėtį) 
kukurūzų kruopos.

Mažina cholesterolio 
koncentraciją

Dauguma kruopų mažina 
cholesterolio koncentraciją krau-
jyje, stiprina kraujagyslių sie-
neles, gerina širdies, skrandžio, 
kepenų ir žarnyno darbą. Nors 
kruopos lengvai virškinamos ir 
kaloringos, tačiau nuo jų nesusi-
daro tiek riebalų sankaupų, kaip 
nuo taip pat lengvai virškinamo 
ir kaloringo cukraus. Mat kruo-
pų angliavandeniai (100 g kruo-
pų turi 49,7–71,6 g angliavande-
nių) ir virškinami, ir įsisavinami 
palyginti lėtai, ir tik nedidelis jų 
kiekis gali virsti riebalais. Apskri-
tai riebalų irgi nereikia paniškai 
bijoti: suaugusiam žmogui per 
parą vidutiniškai reikia 80–90 g 
riebalų. Pageidautina, kad 30 % 
(pagyvenusiems – 50 %) riebalų 
būtų augaliniai. 

Dienos norma – 25–60 g
Paskaičiuota, jog suaugusiam 

žmogui per metus reikia suvarto-
ti 14–15 kg kruopų. Dirbantiems 
lengvą fizinį darbą per dieną pa-
kanka 40 g kruopų, esant inten-
syviam fiziniam darbui – iki 60 g, 
nedirbantiems fizinio darbo as-
menims iki 65 m. amžiaus – 30 g, 
vyresniems kaip 65 m. – 25 g. 

Pastaba. Namų sąlygomis 
kruopas galima seikėti šaukš-
tu – neprireiks svarstyklių. Pa-
vyzdžiui, kupinas šaukštas gri-

kių, manų, perlinių, ryžių kruo-
pų apytikriai sveria 25 g, mieži-
nių – 20 g. 

Pirkėjo atmintinė 
1. Nevartotinos kruopos, jei 

pasibaigęs jų galiojimo termi-
nas. Mat kuo „senesnės“ kruo-
pos, tuo daugiau kartumo jausi-
me valgydami paruoštus jų pro-
duktus. Namuose esančios kruo-
pų atsargos dėl šviežumo gali 
būti patikrintos paragavus keletą 
kruopų (prieš tai jos turi būti nu-
plautos); jeigu jos saldžios – pro-
duktas šviežias. Ilgai bei netinka-
momis sąlygomis laikytos kruo-
pos paprastai būna nemalonaus 
kvapo, taip pat jose gali atsiras-
ti pelėsių, grybelių ir kruopomis 
mintančių kenkėjų (jei suranda-
mas vienas kitas kenkėjas, kruo-
pos perrenkamos, kai kenkėjų 
daug, kruopų atsargų geriau at-
sisakyti), sugenda jose esantys 
riebalai. Kruopose sumažėja bal-
tymų, vitaminų, lipidų (lipidai – 
organinės medžiagos, kurioms 
priklauso riebalai ir į juos pana-
šios medžiagos), atsiranda šlapi-
mo rūgšties.

Pastabos. Kenkėjai, misdami 
kruopomis, jas užteršia ekskre-
mentais, išnaromis, lavonėliais 
ir t.t. Tuo būdu maisto produk-
tas įgyja nuodingų savybių. Toks 
maistas, patekęs į žmogaus orga-
nizmą, mažina kraujyje raudonų-
jų kraujo kūnelių ir hemoglobi-
no (hemoglobinas – raudonasis 
kraujo pigmentas, esantis rau-

donuosiuose kraujo kūneliuose, 
padedantis anglies dvideginiui iš 
audinių patekti į plaučius) kiekį, 
didina kraujagyslių sienelių pra-
laidumą. Taip pat vyksta neigia-
mi pokyčiai inkstuose, kepenyse, 
atsiranda skrandžio ir žarnyno 
trakto sutrikimų, galima alergija.

2. Atkreiptinas dėmesys į 
kruopų išvaizdą: neturi būti su-
lipusių gumuliukų (tai požymis, 
jog kruopose įsiveisė maistinės 
kandys), pašalinių priemaišų.

3. Svarbu žinoti, kokia turi 
būti natūrali kruopų spalva. An-
tai manų kruopos būna baltos 
arba kreminės (baltos su oran-
žiniu atspalviu), avižinės – pil-
kai geltonos, sorų kruopos – ryš-
kiai geltonos, šviežios grikių 
kruopos – smėlio spalvos su gel-
tonu atspalviu. Jeigu grikių kruo-
pos yra rudos, reiškia, jog jos 
buvo termiškai apdorotos (dėl 
to prarandama daug naudingų-
jų savybių).

4. Nuo ryžių kruopų formos 
priklauso skonis. Jeigu ryžių grū-
dai yra ilgi, skaidrūs ir ploni, ver-
dant jie nesulips, patiekalai iš jų 
bus birūs. Tokie ryžiai idealiai 
tiks ruošiant salotas ir garnyrus. 
Apvalūs ryžiai visiškai suverda, 
todėl naudojami košėms, deser-
tui ir apkepams. Beje, ryžių spal-
va irgi svarbu. Šlifuoti balti ry-
žiai greit paruošiami, tačiau juo-
se praktiškai nėra vitaminų. Jei-
gu norime greitai paruošti iš ry-
žių garnyrą ir gauti maistinės 
naudos, reiktų naudoti skaid- 

rius geltonus ryžius (tokie ryžiai 
turi būti vienodos spalvos). Ru-
dieji ryžiai – jokiu būdu ne su-
gedę, o tik kitos, ypač vertingos 
rūšies (maistiniu požymiu) pro-
duktas.

5. Jeigu perkamos neišfasuo-
tos kruopos, reiktų jas pauostyti. 
Drėgmės ir pelėsių kvapas bylo-
ja apie prastos kokybės produktą.

Kaip laikyti kruopas 
Nereiktų kaupti didesnių at-

sargų, pavyzdžiui, 3–4 asmenų 
šeimai pakanka nuolatos namuo-
se laikyti 3–3,5 kg įvairių kruo-
pų. Jos laikomos sausoje vėdina-
moje vietoje (toliau nuo viryklės, 
vonios patalpos) specialiose me-
talinėse dėžutėse, stiklainiuose, 
keraminiuose induose su sanda-
riais dangteliais, atskirai nuo stip- 
rų kvapą skleidžiančių maisto 
produktų ir kitų medžiagų. 

Kukurūzų, manų ir avižinės 
kruopos laikomos 4–10 mėn., avi-
žinių dribsnių – apie 6 mėn., ry-
žių – 16–18 mėn., grikių – apie 20 
mėn. Tačiau namų sąlygomis ge-
riausia kruopas laikyti ne ilgiau 
kaip mėnesį.

Pastabos. Greičiau sugen-
da avižinės, sorų bei kukurūzų 
kruopos (tai priklauso nuo jose 
esančio didelio kiekio riebalų). 
Net ir tuo atveju, kai kruopos 
buvo laikomos idealioje pakuo-
tėje, prieš jas naudojant vis vien 
reiktų perrinkti ir nuplauti tekan-
čiu vandeniu.

romualdas OGinskAs

Dideli planai lieka tik pla-
nais. Pažįstamas jausmas? 

Ko gero, taip. Bene kiekvienas 
šios žemės gyventojas yra susi-
dūręs su motyvacijos stoka. Ne-
svarbu, apie kokius dalykus kal-
bame: apie motyvaciją sportuoti, 
susirasti geresnį darbą ar tiesiog 
rytais anksčiau atsikelti.

Apskritai tokio konkretaus ir 
apčiuopiamo dalyko, kaip mo-
tyvacija, nėra. Motyvacija yra 
suprantama kaip faktorių visu-
ma, kurie sukelia, išlaiko ir val-
do mūsų elgesį, siekiant tam ti-
kro tikslo. Motyvacija yra suda-
ryta iš trijų esminių komponen-
tų: dėmesio sutelkimo, pasitikė-
jimo savimi įgijimo ir kryptingu-
mo išlaikymo. 

Tad ką gi daryti, norint įgy-
ti motyvacijos ir ją išlaikyti net 
ir siekiant paties nuobodžiausio 
ar sudėtingiausio tikslo?

Dėmesio sutelkimas
• Pirmoji klaida, kurią daž-

nai daro žmonės, yra ta, kad jie 
savo tikslų siekia labiau ne dėl to, 
kad kažko nori, bet dėl to, kad ko 
nors išvengtų. Pavyzdžiui, mo-
teris nusprendžia laikytis die-
tos tam, kad nebūtų stambi, o ne 
dėl to, kad jaustųsi sveikesnė. La-
bai klaidinga bandyti motyvuoti 
save daryti ką nors, kad išveng-
tume kažko kito. Motyvacija, ky-
lanti dėl baimės, negali trukti il-
gai. Negana to, tokia motyvacija 
yra labai varginanti. Ji tarsi už-
strigdina nuolatiniame nerime, o 

Kur slepiasi motyvacija?
tai trukdo imtis konkrečių veiks-
mų tikslui pasiekti. Tad svarbu 
prisiminti, jog savo tikslus reikia 
formuluoti pozityviais terminais, 
pabrėžti tai, ko norime, o ne tai, 
ko nenorime.

• Kitas svarbus dėmesio su-
telkimo aspektas yra aiškus savo 
tikslo apsibrėžimas ir plano, kaip 
jį pasieksi, nustatymas. Pavyz-
džiui, galvojate: aš noriu jaus-
tis finansiškai stabiliau ir sau-
giau. Puiku! Tačiau kaip tai ža-
date padaryti? Tam, kad galė-
tumėte jausti finansinį saugu-
mą, jums reikia susidaryti aiškų 
planą, kokius žingsnius turėsi-
te žengti, kad tai pasiektumėte. 
Galbūt jums reikės griežčiau su-
siplanuoti biudžetą, gal teks im-
tis naujo darbo paieškų. Tačiau  
tikrai rasite būdą, kuriuo galėsite 
judėti finansinio stabilumo link. 
Gerai pasukus galvą, bet kokiam 
tikslui pasiekti galima rasti rei-
kiamų priemonių.

• Jeigu nuolatos turite šim-
tą darbų ir tikslų, kuriuos norite 
pasiekti, turbūt dažnai kyla noras 
viską mesti. Esmė yra tokia, kad 
turint vieną tikslą savo sąraše, jį 
įgyvendinti yra daug lengviau. 
Jeigu tikslas yra didžiulis ir jam 
pasiekti reikia daug laiko, vertė-
tų jį padalinti į keletą smulkesnių 
dalių. Pavyzdžiui, norite page-
rinti savo sveikatą. Tokiam tiks-
lui pasiekti prireiks laiko. Smul-
kesnė šio tikslo dalis galėtų būti 
pradėti rūpintis savo kūnu spor-
tuojant. Pradėkite tai daryti. Vė-
liau galite pereiti prie kitos tiks-

lo dalies. Taip didelis tikslas taps 
įmanomas ir pasiekiamas, nors ir 
per ilgesnį laiką. 

• Dar vienas svarbus motyva-
cijos išlaikymo aspektas yra tiks-
lo siekimą paverst maloniu pro-
cesu. Jeigu norite numesti svorio, 
bet nekenčiate bėgioti, pasirinki-
te kitą sporto šaką, kuri jums tei-
kia džiaugsmo. Nereikia būti nai-
viems, rezultatai neateina taip 
greitai, kaip mes tikimės, todėl la-
bai svarbu rasti, kaip save apdo-
vanoti už judėjimą tinkama lin-
kme. Pavyzdžiui, per savaitę nu-
metus 1 kg, galite save paskatinti 
ir apdovanoti nauju drabužiu ar 
kokia miela smulkmena.

Pasitikėjimas savimi 
• Siekiant tikslo ir norint iš-

laikyti motyvaciją labai svarbu 
orientuotis į teigiamus dalykus. 
Žinoma, neišvengiama, kad gal-
vodami apie tai, ko norime, gal-
vojame ir apie tai, ko neturime. 
Tačiau nuolatinis svarstymas, ko 
neturiu ir ko man trūksta, pozity-
vumo į jūsų gyvenimą tikrai ne-
atneš. Tokios mintys tik privers 
savęs gailėtis, liūdėti ar abejoti. 
Vertėtų permąstyti ir užsirašyti, 
ką jūs turite ir už ką galite būti 
dėkingi. Siekiant tikslo tai labai 
padės padidinti pasitikėjimą sa-
vimi. Juk jeigu jau sėkmingai bai-
gėte universitetą, išmokti nau-
ją kalbą nėra toks didelis iššūkis.

• Praverčia į pagalbą pasitel-
kiama vizualizacija. Keletą minu-
čių per dieną skirkite tiesiog sė-
dėjimui ir įsivaizdavimui, kad jau 

pasiekėte savo tikslo. Kaip tuo-
met jaustumėtės? Ką darytumėt? 
Kaip atrodytumėt? Tokios min-
tys skatina siekti tikslo, kadan-
gi rezultatas yra iš tiesų saldus.

Kryptingumo išlaikymas
• Nenuostabu, kad ilgesnį lai-

ką siekiant kokio nors tikslo, gali 
dingti pradžioje buvęs užsidegi-
mas. Juk ir pro gražiausią meno 
kūrinį praėjus labai daug kar-
tų, imsime nebepastebėti jo įs-
tabumo. Tad tam, kad išlaikytu-
me motyvaciją ir užsidegimą sie-
kiant tikslo, labai svarbu rasti vis 
naujų būdų paįvairinti tikslo sie-
kimo procesą. 

• Ko gero, ne visi būdai, ku-
riais savo tikslo siekiate, pasitei-
sino. Labai svarbu ir to nepraleisti 
pro akis. Galbūt norint sutaupy-
ti pinigų jums nepakako tik pasi-
daryti griežtą pirkinių sąrašą. To-
kiu atveju jums reikės pergalvoti 
savo taupymo planą ir pasitelk-
ti kitus būdus. Pavyzdžiui, į par-
duotuvę neštis tik tam tikrą kie-
kį pinigų ar pan.

• Kryptingumui išlaikyti la-
bai padeda ir aplinkiniai žmonės. 
Papasakokite jiems apie savo pla-
nus, taip jausite atsakomybę ne-
paslysti ne tik prieš save, bet ir 
prieš kitus žmones. Susiraski-
te panašiai mąstančių žmonių – 
juk siekti tikslo nevienam yra 
kur kas lengviau. Prašyti pagal-
bos nėra jokia gėda, aplinkiniai 
žmonės tik padės jums išlaiky-
ti motyvaciją.

Parengė  MildaviCkUTė

Aklumo 
padėsiantys 

išvengti vaistai 
VLK informuoja, kad artimiausiu 
metu gydymo įstaigas pasieks 
centralizuotai nupirkti vaistai, skir-
ti pacientams, kuriems diagno-
zuota akių liga – amžinė geltono-
sios dėmės degeneracija. Šiemet 
šių vaistų nupirkta gerokai dau-
giau, todėl gydymas bus užtikrin-
tas didesniam pacientų skaičiui.

Amžinė geltonosios dėmės 
degeneracija – tai tinklainės cen-
trinės dalies, geltonosios dėmės 
degeneracinė liga, atsirandan-
ti dėl senėjimo. Ja serga vyres-
nio amžiaus žmonės, o populia-
cijai senėjant daugėja ir ligonių. 
Šiuos vaistus ligoniams skiria Vil-
niaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikų ir Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto ligoni-
nės Kauno klinikų gydytojai of-
talmologai.

Šios ligos gydymas nėra pa-
prastas ir  trunka ilgai. Viena akis 
gali būti gydoma iki 2 metų, per 
kuriuos gali būti suleista iki 10 
vaisto ampulių. Vienos akies gy-
dymas per minėtą laikotarpį gali 
kainuoti apie 25 tūkst. Lt.

Vaistai amžinės geltonosios 
dėmės degeneracijai gydyti PSDF 
biudžeto lėšomis centralizuotai 
pradėti pirkti 2011 m. Svarbu tai, 
kad VLK nupirktais vaistais gydo-
mų pacientų daugėja: 2013 m. 
šiais vaistais buvo gydomi 332 
pacientai, o 2014 m. nuo amži-
nės geltonosios dėmės degene-
racijos planuojama gydyti ne ma-
žiau kaip 450 pacientų.

„Bičiulystės“ ir vLk inform.
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Kauno Jono Laužiko speci-
aliosios mokyklos logope-

dų metodinė grupė, kuruoja-
ma mokyklos direktorės specia- 
liosios pedagogės metodinin-
kės Salomėjos Ratkevičienės, at-
sakingai aptaria ugdytinių kal-
bos ugdymo programas, indivi-
dualų darbą. Labai svarbu, kad 
į šią veiklą įsitrauktų ir mokinių 
šeima, nes tik visų bendros pa-
stangos gali puoselėti vidutinę 
bei žymią negalią turinčių vai-
kų kalbą, integruoti juos į visuo-
menę. Logopedijos vadovėliai, 
literatūra, kompiuterinės kalbos 
ugdymo programos prieinamos 
visai bendruomenei, tik svarbu, 
kad tėveliai tuo naudotųsi. Logo-
pedo patarimus, į ką konkrečiau 
atkreipti dėmesį ugdant vaiko 
kalbą per vasaros atostogas, ly-
dės sėkmė, jei jie bus vykdomi. 
Tam galima pasitelkti mokyklos 
logopedžių parengtas atminti-
nes tėvams: „Vaiko kalbos raidą 
skatinkime kartu“, „Logopedi-
nė pagalba mokiniui namuose“, 
„Smulkiosios motorikos lavini-
mas“, „Pirštelių kalba“, „Išgirsk 
garsą“, „Akių ir rankos koordi-
nacija“ ir kt. 

Visose logopedinėse praty-
bose mokoma taisyklingai tarti 
garsą, skiemenį, pagaliau – žodį. 

Kai šias pratybas lydi dainelės ar 
rateliai, žaidimai, mokiniai pir-
miausia išmoksta priedainius, o 
paskui, žiūrėk, ir dainos posmą, 
pajaučia ritmą, tada ploja, šoka... 
Judesį lydi žodžiai.

Labai svarbu, kai logopedi-
nės pratybos ugdo teigiamas 
emocijas, suteikia džiaugsmo 
įveikus net ir mažiausią kliūtį. 
O susidaryti taisyklingo kalbėji-
mo įgūdžius padeda ir netradi-
ciniai užsiėmimai. Pavyzdžiui, 
tęstinis projektas „Pasakorių ša-
lyje“ Kauno valstybiniame lėlių 
teatre. Per mokslo metus kiek- 
vienas mokinys su logopedė-
mis nemokamai aplankė po ke-
letą spektaklių („Žiogas Zigmas 
Žalgirio mūšyje“, „Zuikio kapri-
zai“, „Šeimynėlė iš Žaliosios gi-
rios“, „Kreivasis veidrodis“, „Ke-
lionė saulės link“ ir kt.). Spektak- 
lių turinys, išgirsti nauji žodžiai 
suaktyvina vaiko kalbą. Moki-
niai pratinami papasakoti savo 
įspūdžius: ką patyrė, ką matė, 
ką naujo sužinojo. Kiekvienas 
vaikas pagiriamas, paskatinimas. 

Mokykloje įrengtas naujas lo-
gopedinis kabinetas. Jo aplinka, 
patrauklios vaizdinės priemonės 
skatina mokinius daugiau kalbė-
ti. Sėkmingomis logopedinėmis 

Integracijos keliu Kuo daugiau kalbinkime 
neįgalų vaiką

Atskirtis tėra iliuzija 
(atkelta iš 1 psl.)

Nori susipažinti
59 metų neįgali moteris nori susipažinti su bendro likimo 

draugu be žalingų įpročių. Kaunas, tel. 8 646 96388.

Dažnai neįgalieji įsivaiz-
duojami kaip labai nelaimin-
gi žmonės, priversti gyventi iš 
kitų malonės. Ką manote Jūs 
apie negalią?

Įprastai kalbama apie du po-
žiūrius į negalią. Pirmasis tei-
gia, kad negalia yra liga. Antra-
sis – kad tai tėra socialiai sufor-
muota kliūtis. T.y. diskriminuo-
jantis požiūris, nepritaikyti pas-
tatai ir t.t. Mano galva, negalia 
yra asmens vertės dalis. Patirtis. 
Paklausus, ką žmonės su nega-
lia dėl jos yra išgyvenę, jie įvar-
dins vienatvę, liūdesį, svarsty-
mus, kodėl aš kitoks. Tačiau tai 
yra išgyvenimai, kuriuos pati-
ria kiekvienas. Net ir negalios 
neturintieji. Ir per tai mes gali-
me vieni kitus atrasti, pažinti. 
Daugiausiai apie negalią suži-
nojau iš negalios neturinčiųjų. 
Ir tik dėl to, kad jie išdrįsta ne-
vaikščioti aplink mane „ant pirš-
tų galų“. Primena mylėti save, 
leisti sau kažko negalėti, bet tie-
siai šviesiai išrėžia, jei prisigal-
voju kokių nors su negalia susi-
jusių iliuzijų. Drįsti pasakyti to-
kius dalykus – tai yra tikrasis bu-
vimas kartu ir tikroji draugystė. 
Ne nuolatinė baimė įžeisti ar pa-
sakyti ką ne taip.

Kiek aplinkinių požiūris ir 
apskritai aplinka turi įtakos 
tam, kiek žmogus pasiekia? Ar 
čia daugiau lemia asmeninės 
savybės?

Žmogus pasiekia tai, ką nori 
ir nusprendžia pasiekti. Jei iš 
tiesų nori ir iš tiesų nusprendei, 
aplinka ar kiti dalykai tampa ne-
besvarbu. Judi link tikslo ir tiek, 
kliūtis apeidamas „žirgo“ ėjimu. 
Jei iš tiesų nenori ir nenuspren-
dei, tada jau atvirkščiai. Viskas 
trukdo, visi kalti, tu tik vienas 
vargšas. 

Ar negalia trukdė jums siekti 
savo tikslų? Vyrauja tokia nuos-
tata, kad darbdaviai vengia ne-
įgaliųjų... Ar Jums negalia ap-
sunkino įsidarbinimo procesą? 

Negalia man visada labai pa-
dėjo. Dėl jos tapau darbšti, smal-
si ir labai drąsi. Tai savybės, ku-
rios darbdaviams patinka, todėl 
problemų įsidarbinant neturė-
jau. Tiesa, iššūkių visada būna. 
Pvz., kolektyvui kyla daug klau-
simų ar nepasitenkinimo. Tačiau 
vėl viskas grįžta prie to paties: ar 
iš tiesų nusprendei, kad nori ten 
dirbti? Kiek pastangų dėl to esi 
pasiryžęs įdėti? Ar manai, kad 
galite sėkmingai kartu dirbti? Ar 
su tokia nuostata ateini į darbą? 

Kokia Jūsų negalios istorija? 
Kaip Jūsų tėvai, artimieji priė-
mė faktą, kad teks gyventi kar-
tu su negalia? 

Negalia visada yra didžiu-
lis iššūkis. Jei turi ją nuo gimi-
mo, priimi kiek lengviau. Pažįs-
ti save tik tokį, giliai viduje jauti 
to vertę. Tačiau artimiesiems la-
bai skaudu. Be to, juk tai jiems 

pradžioje tenka rūpintis gydy-
mu, išlaidomis, slauga.

Mano tėvai – ne išimtis. Jiems 
mano negalia buvo didelis smū-
gis. Mamą kaustė baimė, kad 
visą gyvenimą būsiu atstum-
ta. Tėtis – tikras žemaitis. Darė 
viską, kad tapčiau kuo savaran-
kiškesnė ir turėčiau daug žinių. 
Dar ir dabar prisimenu, kai pa-
sisodinęs mažą pasakė: „Vienin-
telis tavo kelias – žinios. Turi 
būti už visus pranašesnė dviem 
galvom.“ Be to, visada pritarda-
vo mano sugalvotoms beproty-
bėms. Kai nusprendžiau mokytis 
vaikščioti su ramentais, kiti arti-
mieji, vardan mano saugumo, 
priešinosi. Tačiau tėtis manęs ne-
stabdė. Pirma, nors bijojo, žinojo, 
kad mane stabdyti beprasmiška. 
Abu turim tą patį charakterį. An-
tra, manau, jis slapta didžiavo-
si manimi. Žinau, kad dabar ra-
miau ir mamai. Jie abu mato, kad 
negalia neatėmė iš manęs gyve-
nimo. Atvirkščiai. Įsimylėjau gy-
venimą iki ausų. Ir būtent ne-
galia parodė, kad toks dalykas, 
kaip neįmanoma 8neegzistuoja.

Dabar esu laimingas žmo-
gus. Turiu mylintį vyrą, puikų 
darbą ir laisvalaikiu galiu veik-
ti ką tik panorėjusi. Dažnai žmo-
nės, nesvarbu, su negalia ar be 
jos, bijo patikėti, kad gali būti 
laimingi. Labai norėčiau, kad 
žmonės pagaliau pradėtų mylė-
ti save taip stipriai, jog net leistų 
sau būti laimingiems. Sunkumai 
yra gyvenimo dalis. Bet tik viena 
jo dalis. Kita dalis – grožis. Šešė-
lis be saulės neegzistuoja. 

Ką patartumėte negalią tu-
rintiesiems, kur semtis ryžto, 
energijos ir pasitikėjimo savi-
mi. Kas palaiko (įkvepia) Jus? 

Pasitikėjimas savimi, ryž-
tas ar energija yra tokie dalykai, 
kurių niekas iš šalies tau negali 
duoti. Tą reikia atrasti savyje. Ta-
čiau yra vadinamoji „5 taisyklė“. 
Ji sako, kad esi toks, kaip 5 žmo-
nės, su kuriais praleidi daugiau-
siai laiko. Įdomu, kad tai nebūti-
nai turi būti „gyvi“ žmonės. Jei 
daugiau laiko praleisi skaityda-
mas vertingas knygas, užuot sė-
dėjęs su žmonėmis, kurie knygas 
laiko moksliukų reikalu,  perim-
si tų rašytojų idėjas, energiją, ti-
kėjimą. Vėl grįžtam prie to, kad 
visi pasirinkimai – paties ran-
kose. Svarbiausia, kad žmonės 
iš tavo penketo būtų daugiau 
pasiekę, išmintingesni už tave. 
Taip nuolat tobulėji, randi drą-
sos ir įkvėpimo. 

Tiesą sakant, viso to išmo-
kau kompanijoje, kurioje dir-
bu. Kartą man jos direktorius 
pasakė: „Ieva, tu neįsivaizduoji, 
kiek daug gali pasiekti.“ Supra-
tau, kad tai tikrai tiesa. Aš tikrai 
to neįsivaizdavau, netikėjau sa-
vimi iki galo. Bet dabar tikiu. Ir 
tai labai pakeitė mano gyvenimą. 
Todėl to visiems ir linkiu. Pradė-
ti suprasti, kiek daug jie gali pa-
siekti. O tada pasekti to. 

Kalbėjosi 
Aurelija BABinskienė

„Kai matau sergančius vaikus, 
dažnai net šiek tiek susigėstu 
savo emocijų: pyktis, nuoskau-
da, bejėgiškumas, panieka nesą-
žiningam ir neteisingam pasau-
liui. Kodėl šitas mažas žmogus? 
Kodėl ne tas žiaurus nusikaltėlis, 
apie kurį vakar visos antraštės 
pasauliui skelbė?“, – kalbėjo so-
cialinės-edukacinės akcijos „Sva-
jonių karavanas“ savanorė Rūta 
Kražauskienė, kartu su paramos 
fondo „Mamų unija“ atstovėmis 
pasirūpinusi, kad svajotojų ko-
manda aplankytų Santariškėse 
nuo vėžio gydomus vaikus.  

Vis dėlto, pasak Rūtos, nei-
giamos mintys nėra tiesos šauk- 
lės, o ir pakeisti vien tik burnoji-
mu nieko nepavyktų. Vadovau-
damasi sena tiesa, kad sveik-
ti sergančiajam padeda tikėji-
mas, viltis ir svajonės, Rūta nu-
sprendė tai papildyti dar ir ma-
žais stebuklais, dainomis ir do-
vanomis. Įmonės „Balionų ka-

Svajonės ne tik pildosi – kartais jos ir gydo
Daugiau nuoširdžių mal-
dų nei bažnyčios veikiau-
siai yra girdėjusios tik li-
goninių sienos, ypač jei 
jos – ligoninių, kuriose 
gydomi onkologinėmis li-
gomis sergantys vaikai. 
Pačiame liepos viduryje į 
vilniaus universiteto vai-
kų ligoninės Onkohema-
tologijos centrą užsukęs 
per lietuvą keliaujantis 
„Svajonių karavanas“ iš 
anksto žinojo, kokios bus 
pačios karščiausios čia 
sutiktų vaikų ir jų tėve-
lių svajonės. Ir vis dėlto 
ryžosi pakviesti pasvajo-
ti dar kartą ir – nebūtinai 
apie sveikatą.

raliai“ dovanoti ryškiai geltoni 
balionai nuskraidino sveikstan-
čių vaikų svajones į dangų, atli-
kėjas Julius Gucevičius pritarda-
mas gitara sudainavo kelias ge-
rai žinomas dainas apie svajones 
ir gydančią tibetietišką mantrą, o 
iliuzionisto Tomo Šimkaus ma-
giški triukai privertė nusišypsoti 
net pačius santūriausius vaikus.

„Nors su „Svajonių karava-
nu“ pati aplankiau ne vieną Lie-
tuvos miestą, bendravau su šim-
tais mažų ir didelių svajotojų, iš 
džiaugsmo lig debesų strykčio-
davau kaskart, kai išsipildžius 
svajonei sužibdavo dar vieno 
žmogaus akys, šįsyk svajonės 
prisilietimas buvo itin jautrus“, – 
sakė už viešnagę Santariškėse 
atsakinga savanorė. Iki pat su-
sitikimo su vaikais pradžios ji 
sugebėjo išsaugoti ir mažą pa-
slaptį – pasirodo, tą dieną savo 
7-tąjį gimtadienį šventė mažasis 
Danielius. Jis labai norėjo kny-
gos apie gyvūnus. Rūta, pade-

dama leidyklos „Alma littera“, 
pasirūpino, kad berniukas gau-
tų jų net dvi.

Svajones rašė ne tik mažie-
ji ir jų tėveliai – „Svajonių kara-
vanas“ pakvietė akimirką stab-
telėti bei pasvajoti ir centre tal-
kinančias vienuoles seseris, ir 
medicinos personalą. „Užrašyti 
svajonę? SAVO?! Juk dirbdama 
čia svajoju tik apie tai, kad vaikai 
pasveiktų, apie tai, kad jų mažos 
svajonės išsipildytų – apie save 
net negalvoju“, – kone su ašaro-
mis akyse tikino seselė Valen-
tina. Tik visiems paėjėjus į šalį 
ir pažadėjus nežiūrėti, minutė-
lę padvejojusi, moteris palinko 
prie lapelio. 

Atsisveikindami „Svajonių 
karavano“ pasiuntiniai pasilie-
kantiems Vaikų onkohematolo-
gijos centre linkėjo: „Nepamirš-
kite svajoti“. O patys tyliai vylė-
si, kad svajonės ne tik pildosi – 
kartais jos ir gydo.

skaidrė vAinikAUskAiTė

pratybomis tampa ir ekskursi-
jos – vaikai lankėsi Kauno ma-
rių regioniniame parke, Liaudies 
buities muziejuje, Kauno pilyje, 
Medaus slėnyje, Kadagių slėny-
je ir kitur.

Mūsų mokiniai įgyja stalys-
tės, siuvimo, keramikos prad- 
menų. Išmokyti juos taisyklin-
gai įvardyti šių specialybių dar-
bo įrankius – irgi logopedų rū-
pestis.

Mokinių vasaros atostogos 
tegu tampa netradicine moky-
klėle kalbai ugdyti, teigiamoms 
emocijoms kilti. Padrąsinkime 
vaikus, nepriekaištaukime, jei 
iš karto nepasisekė, tikėkime jų 
sėkme. Kuo daugiau kalbinkime 
neįgalų vaiką, kuo daugiau su 
juo bendraukime šypsodamiesi.

irena Liucija kereLyTė
Logopedė 

Kai svajoja vaikai, pasaulis tampa tarsi milžiniškas, platus, spalvotomis gė-
lėmis pražystantis stebuklų laukas: čia ir drambliai tampa rožiniai, ir žira-
fos išmoksta skraidyti, ir ledų kalnai iškyla dydžio sulig Everestu... 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 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, rugpjūčio 4 d. 
9.00 Komisaras Reksas (84) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (24). 11.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Primanu. 2/9 (kart.). 12.00 
Šiaurietiškas būdas. 12 d. (kart.). 
12.30 Pasaulio dokumentika. Di-
džiosios migracijos. Puota arba ba-
das. 2010 m. 4 d. (kart.). 13.30 Sa-
vaitė. Visuomenės aktualijų laida 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Taip. Ne 
(kart.). 15.00 Puaro (1/7) N-7. 16.00 
Komisaras Reksas (85) N-7. 17.00 
Stilius. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.30 Naisių vasara 
(41, 42). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Premjera. 
Lilehameris (2/3) N-7. 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 22.05 Dokumentinio 
kino vakaras. „Costa Concordia“. 
Žvilgsnis iš arti. Dok. f. JAV, 2012 
m. (Subtitruota). 23.00 Vakaro ži-
nios. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/41, 
42). 0.30 Šnipai (48) N-7. 1.30 Se-
nis (164) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 5 d. 
9.00 Komisaras Reksas (85) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis preri-
jose (25). 11.00 Lilehameris (2/3) 
(kart.) N-7. 12.00 „Costa Concor-
dia“. Žvilgsnis iš arti. Dok. f. JAV, 
2012 m. (Subtitruota). 13.00 Rojus 
Lietuvoj (2/43, 44). 14.00 Žinios. 
14.15 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 15.00 Puaro (1/8) N-7. 
16.00 Komisaras Reksas (86) N-7. 
17.00 Pagalbos ranka. 17.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Naisių va-
sara (43, 44). 19.30 Bėdų turgus. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Premjera. Lilehame-
ris (2/4) N-7. 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Emigrantai. 23.00 Vakaro ži-
nios. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/45, 
46). 0.30 Šnipai (49) N-7. 1.30 Se-
nis (165) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 6 d. 
9.00 Komisaras Reksas (86) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(26). 11.00 Lilehameris (2/4) (kart.) 
N-7. 12.00 Emigrantai (kart.). 12.50 
Lašas po lašo (kart.). 13.00 Rojus 
Lietuvoj (2/47, 48). 14.00 Žinios. 
14.15 Bėdų turgus (kart.). 15.00 
Puaro (1/9) N-7. 16.00 Komisa-
ras Reksas (87) N-7. 17.00 Istori-
jos detektyvai. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Naisių 
vasara (45, 46). 19.30 Lietuva gali. 
Verslo dokumentika. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Premjera. Lilehameris (2/5) N-7. 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Gyve-
nimas. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 
Rojus Lietuvoj (2/49, 50). 0.30 Šni-
pai (50) N-7. 1.30 Senis (166) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 7 d. 
9.00 Komisaras Reksas (87) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(27). 11.00 Lilehameris (2/5) (kart.) 
N-7. 12.00 Gyvenimas (kart.). 12.45 
Žingsnis po žingsnio (kart.). 13.00 
Rojus Lietuvoj (2/51, 52). 14.00 
Žinios. 14.15 Emigrantai (kart.). 
15.00 Puaro (1/10) N-7. 16.00 Ko-
misaras Reksas (88) N-7. 17.00 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Naisių vasara (47, 
48). 19.30 Auksinės rankos. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Lilehameris (2/6) 
N-7. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Specialus tyrimas. 23.00 Vakaro 
žinios. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/53, 
54). 0.30 Šnipai (51) N-7. 1.30 Se-
nis (167) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 8 d. 
9.00 Komisaras Reksas (88) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(28). 11.00 Lilehameris (2/6) (kart.) 
N-7. 12.00 Kulinarijos laida „Skonio 
improvizacija“ (kart.). 13.00 Rojus 
Lietuvoj (2/55, 56). 14.00 Žinios. 
14.15 Stilius (kart.). 15.00 Puaro 
(2/1) N-7. 16.00 Komisaras Reksas 
(89) N-7. 17.00 Specialus tyrimas. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.15 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 18.30 Naisių vasara (49, 

50). 19.30 Taip. Ne. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.00 Dvi žvaigž-
dės. 1.30 Senis (168) N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 9 d. 
6.05 Klausimėlis.lt 6.15 Pagal-

bos ranka. 6.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.30 Bėdų tur-
gus (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Haudis Gaudis (9). 9.25 
Premjera. Mažasis princas (2/26). 
9.50 Premjera. Čaplinas (18). 10.00 
Kulinarijos laida „Skonio improvi-
zacija“. 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 12.00 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 3 d. 13.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Didžiosios visa-
tos paslaptys. 2/10 d. 14.00 Juo-
kis. Humoro šventė. 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Bėdų 
turgus. 19.30 Stilius. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Benai, plaukiam į Nidą 2014. 23.00 
Premjera. Kalbantys vėjui. Karinė 
drama. JAV, 2002 m. N-14 (subti-
truota). 1.40 Senis (169) N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas. 6.05 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota, kart.). 6.30 
Šventadienio mintys. 7.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo 
akademija. 9.00 Premjera. Hau-
dis Gaudis (10). 9.25 Aivenhas (1) 
9.50 Premjera. Čaplinas (19). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
11.00 Brolių Grimų pasakos. Ba-
tuotas katinas. Vokietija, 2009 m. 
12.15 Klausimėlis.lt 12.30 Šiaurie-
tiškas būdas. 13 d. 13.00 Pasaulio 
dokumentika. Afrika. 1 d. Kalaharis. 
Didžioji Britanija, 2013 m. (Subti-
truota). 14.00 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (7/2) N-7. 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (subtitruota). 16.45 Klausimėlis.
lt 17.00 Visi namie. 17.30 Lašas po 
lašo. 17.35 Taip. Ne. 18.30 Forsai-
tų saga (7, 8) N-7. 20.30 Panora-
ma. 20.50 Savaitė. 21.20 Premje-
ra. Ar gali būti blogiau? Krimina-
linė komedija. JAV, 2001 m. N-7. 
23.15 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Puaro (7/2) N-7. (kart.). 1.15 
Senis (170) N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 4 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (19). 7.30 Simpsonai 
(6) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (97) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1929). 10.10 Visada sakyk visada 
(8) N-7. 11.15 Karibų piratai. Nu-
mirėlio skrynia. Nuotykių komedi-
ja. JAV, 2006 m. N-7. 14.20 Simp-
sonai (7) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(126, 127) N-7. 16.45 Moterys me-
luoja geriau (23, 24). 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Draugiškos vyrų krep-
šinio rungtynės. Suomija – Lietuva. 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 spor-
tas. 21.57 TV3 orai. 22.00 Priva-
ti praktika (6) N-7. 23.00 Man per 
brangu... Komedija. Prancūzija, 
2006 m. N-7. 1.10 Daktaras Hau-
sas (7) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Antinas Nar-
suolis (13). 7.30 Simpsonai (7) N-7. 
8.00 Brazilijos aveniu (98) N-7. 9.05 
Meilės sūkuryje (1930). 10.10 Vi-
sada sakyk visada (1) N-7. 11.10 
Įsikūnijimas. Fantastinis nuotykių 
f. JAV, D.Britanija, 2009 m. N-7. 
14.20 Simpsonai (8) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (128, 129) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (25, 
26). 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.25 TV Pagalba 
N-7. 20.00 Žvaigždžių dešimtukas. 
Vasara N-7. 21.00 Meilė ar pini-
gai? N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (8) 
N-7. 23.00 Kietas riešutėlis. Veiks-
mo drama. JAV, 1988 m. N-14. 1.40 
Daktaras Hausas (8) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 6 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 An-

tinas Narsuolis (14). 7.30 Simpso-
nai (8) N-7. 8.00 Brazilijos ave-

niu (99) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1931). 10.10 Visada sakyk vi-
sada (2) N-7. 11.15 Žvaigždžių de-
šimtukas. Vasara N-7. 12.20 Juo-
doji skylė (3) N-7. 12.50 Transfor-
meriai. Praimas (18) N-7. 13.20 An-
tinas Narsuolis (15). 13.50 Pilotas 
Balu (20). 14.20 Simpsonai (9) N-7. 
14.50 Nuostabi meilė (130, 131) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja ge-
riau (27, 28). 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 
TV Pagalba N-7. 20.00 Inspekto-
rius Mažylis (10) N-7. 21.00 Meilė 
ar pinigai? N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Daktaras Hausas (21) N-14. 23.05 
Kietas riešutėlis 2. Veiksmo trileris. 
JAV, 1990 m. N-14. 1.30 Daktaras 
Hausas (9) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 7 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Pilotas Balu (20). 7.30 Simpso-
nai (9) N-7. 8.00 Brazilijos aveniu 
(100) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1932). 10.10 Visada sakyk visada 
(3) N-7. 11.15 Inspektorius Mažy-
lis (10) N-7. 12.20 Šeimos reikalai 
(1). 12.50 Transformeriai. Praimas 
(19) N-7. 13.20 Antinas Narsuolis 
(16). 13.50 Pilotas Balu (21). 14.20 
Simpsonai (10) N-7. 14.50 Nuos-
tabi meilė (132, 133) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (29, 30). 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.25 TV Pagalba N-7. 
20.00 Visos Australijos dulkės (2) 
N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 Ža-
lioji enciklopedija. 22.00 Gelbėtojų 
būrys (14) N-7. 23.00 Kietas riešu-
tėlis. Kerštas su kaupu. Veiksmo tri-
leris. JAV, 1995 m. N-14. 1.30 Dak-
taras Hausas (10) N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 8 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (21). 7.30 Simpsonai (10) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (101) 
N-7. 9.10 Vestuvių muzikantai (4) 
N-7. 10.10 Visada sakyk visada 
(4) N-7. 11.15 Visos Australijos dul-
kės (2) N-7. 12.20 Šeimos reikalai 
(2). 12.50 Transformeriai. Praimas 
(20) N-7. 13.20 Antinas Narsuolis 
(17). 13.50 Pilotas Balu (22). 14.20 
Simpsonai (11) N-7. 14.50 Nuostabi 
meilė (134, 135) N-7. 16.45 Mote-
rys meluoja geriau (31, 32). 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Draugiškos vyrų krep-
šinio rungtynės. Lietuva – Ukraina. 
21.00 Šnipas ne savo noru. Veiks-
mo komedija. Honkongas, 2001 m. 
N-7. 22.50 Dvylika. Trileris. JAV, 
Prancūzija, 2010 m. N-14. 0.40 Gy-
venimas yra gražus. Drama. JAV, 
2011 m. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (21) N-7. 7.30 Mažieji išdy-
kėliai (47, 48). 8.00 Didvyrių drau-
gužiai (6). 8.30 Pilotas Balu (23). 
9.00 Antinas Narsuolis (18). 9.30 
Statybų TV. 10.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 10.30 
Stebuklingas vaikis. Komedija. 
JAV, 1993 m. N-7. 12.15 Pinokis. 
Komedija visai šeimai. Italija, Pran-
cūzija, Vokietija, 2002 m. 14.30 Tro-
belė. Komedija. JAV, 2011 m. 16.15 
Kobra 11 (7) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (316) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Draugiškos vyrų krep-
šinio rungtynės. Lietuva – Suomi-
ja. 19.50 Rungtynių pertraukoje – 
Eurojackpot. 21.00 Misija – vestu-
vės. Veiksmo komedija. JAV, 2003 
m. N-7. 22.55 Baikeriai. Veiksmo 
f. JAV, 2003 m. N-7. 1.05 Susi-
grąžintoji. Trileris. JAV, Kanada, 
2012 m. N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Redakajus (22) N-7. 7.30 Mažie-
ji išdykėliai (49, 50). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (7). 8.30 Pilotas Balu 
(24). 9.00 Antinas Narsuolis (19). 
9.30 Statybų TV. 10.00 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai. 
10.30 Stebuklingas vaikis 2. Ko-
medija. JAV, 1994 m. 12.15 Andų 
paslaptis. Nuotykių f. JAV, Argenti-
na, 1999 m. N-7. 14.25 Flika 2. Šei-
myninė drama. JAV, 2010 m. 16.15 
Kobra 11 (8) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (317) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Karibų piratai. Pasau-
lio pakrašty. Nuotykių f. JAV, 2007 
m. N-7. 22.20 Patriotas. Trileris. 
JAV, 1998 m. N-14. 0.10 Pakeisti 
likimai. Mistinis trileris. JAV, Kana-
da, 1999 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 4 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (67). 
7.00 Tomas ir Džeris (8). 7.25 Kung 
Fu Panda (4) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (5) N-7. 8.50 
Trys sekliai ir siaubo pilies paslap-
tis. Nuotykių f. šeimai. Vokietija, 
2009 m. (kart.). 10.45 Geras vyru-
kas. Veiksmo komedija. Australija, 
Honkongas, JAV, 1997 m. (kart.) 
N-7. 12.30 Tomo ir Džerio pasa-
kos (4) (kart.). 12.55 Kung Fu Pan-
da (5). 13.20 Ogis ir tarakonai (3). 
13.30 Kaukė (45). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (65) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (35) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Tikras gyvenimas. Vieno kraujo. 
20.35 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (2) N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 Mentalistas (3) N-7. 23.10 
Judantis objektas (3) N-7. 0.10 Ha-
vajai 5.0 (19) N-7. 1.05 Nikita (21) 
N-7. 2.00 Išrinktieji (12) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 5 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (68). 
7.00 Tomas ir Džeris (9). 7.25 Kung 
Fu Panda (5) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (6) N-7. 8.50 
Velvet (9) (kart.) N-7. 10.30 Išlais-
vinti Vilį 4. Pabėgimas iš Piratų įlan-
kos. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2010 
m. (kart.). 12.30 Tomas ir Džeris (8) 
(kart.). 12.55 Kung Fu Panda (6). 
13.20 Ogis ir tarakonai (4). 13.30 
Kaukė (46). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (66) N-7. 14.50 Be kaltės kalta 
(36) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Tikras gy-
venimas. Bejausmė. 20.35 Baisiau-
sia mano gyvenimo savaitė (3) N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Prezidento sprendi-
mas. Veiksmo f. JAV, 1996 m. N-7. 
0.50 Nikita (22) N-7. 1.45 Išrinktie-
ji (13) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 6 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 
6.35 Beprotiški mažųjų nuotykiai 
(69). 7.00 Tomas ir Džeris (10). 
7.25 Kung Fu Panda (6) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (7) N-7. 8.50 24 valandos. N-7. 
9.30 Tikras gyvenimas. Vieno krau-
jo (kart.). 10.30 Tikras gyvenimas. 
Bejausmė (kart.). 11.30 Baisiau-
sia mano gyvenimo savaitė (2, 3) 
(kart.) N-7. 12.55 Kung Fu Pan-
da (7). 13.20 Ogis ir tarakonai (5). 
13.30 Kaukė (47). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (67) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (37) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Tikras gyvenimas. Į tą pačią upę. 
20.35 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (4) N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Ro-
meo turi mirti. Veiksmo f. JAV, 2000 
m. N-14. 0.25 Havajai 5.0 (20) N-7. 
1.20 Klientų sąrašas (1) N-7. 2.15 
Išrinktieji (14) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 7 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (70). 
7.00 Tomas ir Džeris (11). 7.25 
Kung Fu Panda (7) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (8) N-7. 
8.50 24 valandos. N-7. 10.10 Tikras 
gyvenimas. Į tą pačią upę (kart.). 
11.10 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (4) (kart.) N-7. 12.00 Pagal-
bos skambutis. N-7. 12.55 Kung Fu 
Panda (8). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(6). 13.30 Kaukė (48). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (68) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (38) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Čem-
pionės likimas. 20.35 Baisiausia 
mano gyvenimo savaitė (5) N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Galutinis tikslas. 
Siaubo trileris. JAV, Kanada, 2000 
m. N-14. 0.10 Havajai 5.0 (21) N-7. 
1.05 Deksteris (5) N-14. 2.00 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 8 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (71). 
7.00 Tomas ir Džeris (12). 7.25 
Kung Fu Panda (8) (kart.). 7.50 Vol-

keris, Teksaso reindžeris (9) N-7. 
8.50 24 valandos. N-7. 10.10 Ti-
kras gyvenimas Čempionės likimas 
(kart.). 11.10 Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė (5) (kart.) N-7. 11.45 
Mano vyras gali. N-7. 12.55 Kung 
Fu Panda (9). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (7). 13.30 Kaukė (49). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (69) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (39) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Policijos akademija (5, 
6) N-7. 21.30 Juodoji knygelė. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2004 m. 
N-7. 23.35 Korumpuotasis. Trileris. 
JAV, 1999 m. N-14. 1.40 Galutinis 
tikslas. Siaubo trileris. JAV, Kana-
da, 2000 m. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (19). 6.55 Nenuga-
limieji (11). 7.20 Antinas Gudruolis 
(21). 7.45 Teisingumo lyga. Įsiver-
žimas (17). 8.10 Sunkus vaikas (7). 
8.35 Tomo ir Džerio pasakos (6). 
9.00 Ponas Bynas (20). 9.30 Varž-
telis ir Sraigtelis – linksmieji meis-
trai. Animacinis f. Rusija, 1960 m. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Nenugalimas Geležinis žmogus. 
Animacinis f. JAV, 2007 m. 11.35 
Karibų auksas. Nuotykių f. Vokie-
tija, 2012 m. N-7. 13.25 Policijos 
akademija (5, 6) (kart.) N-7. 15.25 
Mano puikioji auklė (91, 92). 16.30 
Didingasis amžius (96) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Kito-
kia Pelenės istorija. Romantinė ko-
medija. JAV, Kanada, 2008 m. N-7. 
20.50 Blondinė eina į karą. Nuotykių 
komedija. JAV, 2008 m. N-7. 22.50 
Netikėta sėkmė. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 1998 m. N-14. 0.35 Kruvi-
noji Valentino naktis. Siaubo trileris. 
JAV, 2009 m. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (20). 6.55 Nenu-
galimieji (12). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (22). 7.45 Teisingumo lyga. Įsi-
veržimas (18). 8.10 Sunkus vaikas 
(8). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(7). 9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Gaisrinės 
šuo. Nuotykių f. šeimai. JAV, Kana-
da, 2007 m. 12.05 Fliperis. Nuoty-
kių f. JAV, 1995 m. 13.55 Viengun-
gis. Romantinė komedija. JAV, 1999 
m. N-7. 15.55 Mano puikioji auklė 
(93). 16.30 Didingasis amžius (97) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Teleloto. 
20.00 Velvet (10) N-7. 21.35 Džo-
nas Q. Kriminalinis trileris. JAV, 
2002 m. N-7. 23.50 Arnas. Riteris 
tamplierius. Nuotykių f.. Danija, Di-
džioji Britanija, Norvegija, Suomija, 
2008 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 4 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (18) N-7. 
9.00 Rosamunde Pilcher. Susižadė-
ję, įsimylėję, susipainioję. Romanti-
nė drama. Austrija, Vokietija, 2011 
m. (kart.) N-7. 11.00 Laukinis (30) 
N-7. 12.00 Svotai (15) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Mano virtuvė geriausia (9). 
15.00 Amerikos talentai (2). 16.00 
Liežuvautoja (24) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (46) N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (8, 9) N-7. 
20.30 Jokių kliūčių (17). 21.30 Su-
keisti žudikai. Trileris. JAV, 1998 
m. N-14. 23.15 Vampyro dienoraš-
čiai (1) N-14. 0.10 Mentalistas (46) 
(kart.) N-7. 1.05 Laukinis (30) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugpjūčio 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(19) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (26) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (31) N-7. 12.00 Svotai (16) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriausia 
(10). 15.00 Amerikos talentai (3). 
16.00 Liežuvautoja (1) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (1) 
N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo teori-
ja (10, 11) N-7. 20.30 Jokių kliūčių 
(1). 21.30 Pirmas sekmadienis. Kri-

minalinė komedija. JAV, 2008 m. 
N-7. 23.30 Vampyro dienoraščiai (2) 
N-14. 0.25 Detektyvė Džonson (1) 
(kart.) N-7. 1.25 Laukinis (31) (kart.) 
N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugpjūčio 6 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(20) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (17) 
(kart.). 11.00 Laukinis (32) N-7. 
12.00 Svotai (1) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (11). 15.00 
Amerikos talentai (4). 16.00 Liežu-
vautoja (2) (Gossip Girl VI). N-7. 
2012 m. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 De-
tektyvė Džonson (2) N-7. 19.30 Di-
džiojo sprogimo teorija (12, 13) N-7. 
20.30 Jokių kliūčių (2). 21.30 Šokis 
su vilkais. Nuotykių drama. Didžio-
ji Britanija, JAV, 1990 m. N-14. 1.10 
Laukinis (32) (kart.) N-7. 2.10 Bam-
ba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 7 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(21) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (1) 
(kart.). 11.00 Laukinis (1) N-7. 12.00 
Svotai (2) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano vir-
tuvė geriausia (12). 15.00 Amerikos 
talentai (5). 16.00 Liežuvautoja (3) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė Džon-
son (3) N-7. 19.30 Didžiojo sprogi-
mo teorija (14, 15) N-7. 20.30 Juo-
ko kovos. N-7. 21.30 Žandaras pra-
mogauja. Komedija. Italija, Prancūzi-
ja, 1970 m. N-7. 23.35 Vampyro die-
noraščiai (3) N-14. 0.30 Detektyvė 
Džonson (3) (kart.) N-7. 1.25 Lauki-
nis (1) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 8 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(22) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (2) (kart.). 
11.00 Laukinis (2) N-7. 12.00 Svo-
tai (3) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Mano virtu-
vė geriausia (13). 15.00 Amerikos 
talentai (6). 16.00 Liežuvautoja (4) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė (21, 
22) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (27) N-7. 21.30 Kietasis būrys. 
Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. N-14. 
23.45 Šokis su vilkais. Nuotykių dra-
ma. Didžioji Britanija, JAV, 1990 m. 
(kart.) N-14. 3.15 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 9 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (2) N-7. 8.30 Driftas su D1 
Sport. 9.00 VRS kamera. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Atsargiai – mote-
rys! (11) N-7. 10.30 Kviečiu vakarie-
nės. 11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-etapas. 12.00 Žmogus prieš 
gamtą. Norvegija (10) N-7. 13.00 
Prajuokink mane. N-7. 14.00 Mili-
jonieriai. N-7. 15.00 Šeimynėlė (21, 
22) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (12) N-7. 18.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (13) N-7. 19.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 19.30 Skonis. 21.30 
MANO HEROJUS Baudėjas. Karo 
zona. Veiksmo f. JAV, Kanada, Vo-
kietija, 2008 m. N-14. 23.35 AŠ-
TRUS KINAS Mirties motelis. Siau-
bo trileris. JAV, 2007 m. S. 1.15 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 10 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (3) 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Mitų griovėjai (18) N-7. 10.00 Pašė-
lusios močiutės. N-7. 10.50 Gamta iš 
arti. 11.00 Meilės sala (6) N-7. 12.00 
Plėšrūnai. Negailestingi žudikai (4) 
N-7. 13.00 Prajuokink mane. N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už brolį 
(13) N-7. 18.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (14) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Rosamunde Pilcher. Laimės 
kūdikiai. Romantinė drama. Vokie-
tija, 2011 m. N-7. 21.00 RUSŲ KI-
NAS Brolis 2. Kriminalinė veiksmo 
drama. Rusija, 2000 m. N-14. 23.45 
Šv.Triniano mokykla 2. Direktorės 
aukso legenda. Nuotykių komedija. 
Didžioji Britanija, 2009 m. N-7. 1.55 
Bamba TV. S. 
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Ramunė Ramanauskie-
nė tinklalapyje taurages 
zinios.lt rašo apie naiki-
namą Tauragės neįgalių-
jų reabilitacijos centrą. 

Vyriausybės sumanyta pertvar-
ka smogė Tauragės neįgaliųjų 
reabilitacijos centrui. Neįgalių-
jų reabilitacija ir užimtumu be-
sirūpinančią įstaigą nuspręsta 
prijungti prie Adakavo sociali-
nės globos namų. Centre nuo-
lat burdavęsi Tauragės neįga-
lieji sielvartauja neteksią savo 
traukos vietos.

Pasak Adakavo socialinės 
globos namų direktoriaus pava-
duotojo Rolando Gudavičiaus, 
Tauragės neįgaliųjų reabilitaci-
jos centrą prijungti prie globos 
namų sumanė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija. Adaka-
vo socialinės globos namuose 
šiuo metu gyvena 192 psichikos 
negalią turintys globotiniai, dir-
ba 87 darbuotojai. Laisvų vietų, 
pasak R. Gudavičiaus, beveik 
niekada nebūna, atvirkščiai – 
eilėje patekti į šią globos įstaigą 
įprastai laukia 12–14 neįgaliųjų.

Ilgametė Tauragės neįgalių-
jų reabilitacijos centro vadovė 
Jolanta Surkevičienė apgailes-
tauja, kad po reorganizacijos 
tokios įstaigos, kaip Neįgaliųjų 
reabilitacijos centras, Tauragėje 
visai nebeliks. 

„Centras taps ne Adakavo 
globos namų filialu, įstaigos 
sujungiamos ir čia, Tauragė-
je, bus Adakavo globos namai. 
Mūsų pastate gyvens 30 psichi-
kos negalią turinčių žmonių. 
Šiuo metu jiems ruošiame mie-
gamuosius“, – kalbėjo J. Surke-
vičienė. 

Jokiai politinei partijai nepri-
klausanti J. Surkevičienė sako, 
kad sprendimas naikinti Neį-
galiųjų reabilitacijos centrą, kaip 
savarankišką įstaigą, – politinis. 
Jį privalu vykdyti. Apie pertvar-
ką J. Surkevičienė kalbėjo neno-
riai, tikino, kad jai skaudu. Ne-
įgaliųjų reabilitacijos centrui ji 
vadovauja jau 22-ejus metus.  

Ji apgailestavo, kad įstaigos 
reorganizacija iki šiol nesusi-
domėjo neįgaliųjų bendruome-
nė, nors įvairios neįgaliųjų or-
ganizacijos buvo informuotos. 
Tiesa, neįgalieji dabar apgailes-
tauja, kad nebeturės vietos, kur 
nuolat burdavosi, mokėsi pro-
fesijos, ruošėsi įvairioms šven-
tėms, kūrė meno dirbinius. Ir 
toliau bus teikiamos kai kurios 
centro iki šiol atliekamos medi-
cininės funkcijos, nors jau ne-
beliko profesinės reabilitaci-
jos (centras neįgaliųjų mokė 11 
profesijų) ir dienos užimtumo 
paslaugų.

Kaip skelbiama Vyriausybės 
patvirtintame Tauragės neįga-
liųjų reabilitacijos centro ir Ada-
kavo socialinės globos namų re-
organizavimo sąlygų apraše, įs-
taigos jungiamos taupymo su-
metimais. 

Reorganizacija 
naikina Neįgaliųjų 

reabilitacijos 
centrą 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Tūkstančiai ligonių kasdien 
visame pasaulyje miršta dėl 

pragulų ir su jomis susijusių 
komplikacijų. Efektyvų sprendi-
mą, kaip padėti sunkiai sergan-
tiems, neįgaliems žmonėms, pa-
siūlė KTU startuolių inkubato-
riuje „Startup Space“ įsikūrusi 
įmonė „Alovita“, kurianti ana-
logų pasaulyje neturinčią funk-
cinę slaugos lovą su šoninio pa-
vertimo funkcija, rašoma prane-
šime spaudai.

„Idėja sukurti tokią lovą gimė 
iš asmeninių paskatų. Mano bro-
lis yra labai protingas, tačiau fi-
zinę negalią turintis ir dėl to pats 
lovoje pasiversti negalintis jau-
nuolis. Jis paprašė sukurti lovą, 
kuri galėtų jį paversti ant šono. 
Atlikome gilią rinkos analizę ir 
pamatėme, jog kol kas nėra su-
kurta nieko panašaus, išskyrus 
brangias kompleksines slaugos 
lovas, kurios neprieinamos pa-
rastiems namų vartotojams“, – 
teigė „Alovita“ direktorius An-

Lietuvių kuriama inovacija padės 
išvengti mirties dėl pragulų

drius Darulis.
Inovatyvi idėja jau sulaukė 

teigiamo Kauno technologijos 
universiteto (KTU) Mokslo, ino-
vacijų ir technologijų agentūros 
(MITA) potencialių investuoto-
jų įvertinimo. Veikiantį produk-
to prototipą tikimasi pristatyti 
jau šį rudenį, o pasaulinei rinkai 
jis bus pasiūlytas per artimiau-
sius metus.

Pragula susidaro, kai dėl 
sutrikusio kraujo pritekėjimo į 
spaudžiamos kūno dalies au-
dinius atsiranda vietinė maža-
kraujystė. Audiniai, kurių krau-
jagyslės užspaustos, gauna ma-
žiau maistingųjų medžiagų ir 
deguonies, taip pat sutrinka 
nereikalingų medžiagų pašali-
nimas. Procesui užsitęsus, su-
sidaro odos ir gilesnių audinių 
sluoksnių nekrozė ir audiniai 
miršta dėl deguonies stygiaus, 
o ne dėl mechaniškai pažeistų 
ląstelių.

Pragulos gresia neįgaliems, 

sunkiai sergantiems žmonėms, 
kurie negali patys pasiversti lo-
voje, o juos slaugantys žmonės 
to neatlieka tinkamai ir dažnai 
(vidutiniškai žmogus per nak-
tį pasiverčia 40–60 kartų). Rizi-
ka atsirasti praguloms ypač pa-
didėja vyresnio amžiaus, dide-
lį antsvorį turintiems žmonėms.

Problemos mastą atskleidžia 
dešimt metų JAV vykdytas me-
dicininis tyrimas, parodęs, kad 
dėl pragulų ir su jomis susijusių 
komplikacijų vien tik šioje šaly-
je kiekvieną dieną miršta dau-
giau nei 300 žmonių. Lietuvoje 
pragulos ir su jomis susijusios 
komplikacijos (infekcijos, krau-
jo užkrėtimas) yra viena pagrin-
dinių mirties priežasčių senelių 
globos namuose.

„Idėjos realizavimui reikėjo 
investicijų. Pirmiausia gavome 
inovacinius čekius. Jų dėka kartu 
su KTU Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakulteto mokslinin-
kais atlikome galimybių studi-

Neįgalieji 
pasaulyje

Hirotada Ototake: „Viskas gerai!“

Oto vieną dieną grįžo iš mo-
kyklos ir pasakė tėvams, 

kad užsirašė į krepšinio treni-
ruotes. Dauguma tokia žinia 
apsidžiaugtų, bet šio berniuko 
šeima buvo šokiruota. Juk Oto 
gimė be kojų ir be rankų! Bet 
šis ypatingas vaikas, jaunuo-
lis, o dabar jau vyras ne vieną 
ir ne du kartus įrodė, kad sun-
kus darbas, humoras, atviru-
mas įvairioms veikloms ir op-
timistiškas požiūris į gyvenimą 
ne mažiau svarbūs negu galū-
nės. Ir ne tik įrodė, bet ir papa-
sakojo savo nelengvo, bet švie-
saus kelio istoriją knygoje „Nie-
kas nėra tobulas“. Taip, mes kal-
bame apie tolimosios Japonijos 
sūnų Hirotada Ototake, gabų ra-
šytoją, puikų sporto žurnalistą, 
pradinės mokyklos mokytoją ir 
kino aktorių… Bet pradėkime 
nuo pradžių.

Paslėpti Oto – tai tas pat, 
kaip paslėpti saulę!

Gimė H. Ototake, paprastai 
žmonių švelniai vadinamas Oto, 
Tekančios Saulės šalyje 1976 m. 
balandžio 6 d. Gimė su geneti-
niu tetra-amelijos sindromu. Tai 
reiškia, kad kūdikis vietoj galū-

nių teturėjo trumpas biges. Visa 
laimė, kad Oto pavyko išveng-
ti kitų įgimto tetra-amelijos sin-
dromo sukeliamų sutrikimų, 
dažnai paliečiančių veidą, kau-
kolę, lyties organus, dubenį, šir-
dį ir ypač plaučius. Dėl šių prie-
žasčių tokie vaikai paprastai 
gimsta negyvi arba neilgai iš-
gyvena. O Oto išgyveno. Ir dar 
kaip išgyveno! Jo vaikystė buvo 
neįprasta Japonijoje ‒ šalyje, kur 
neįgalieji tradiciškai slepiami 
nuo viešumos. Bet kaip paslėp-
ti Oto? Tai tas pat, kaip paslėp-
ti saulę! Nuo pat mažų dienų jis 
skleidė tokį paperkantį optimiz-
mą, kad abejingų nelikdavo: ar 
tai būtų minia iš smalsumo akis 
išpūtusių darželinukų, ar skep-
tiška viešosios mokyklos taryba, 
ar spoksantys praeiviai. 

Oto motina ir tėvas architek-
tas atsisakė vaiką atiduoti „spe-
cialiųjų“ institucijų globai. Jie 
priėmė kitokį sprendimą – in-
vestavo nemenką sumą į moder-
nią elektroninę kėdę ir išsiuntė 
sūnų į paprastą valstybinę pra-
dinę mokyklą. Savo knygoje H. 
Ototake aprašo kitų vaikų reak-
ciją į jo pasirodymą klasėje. Tai 
buvo nuostabos, susirūpinimo 
ir didelio smalsumo mišinys. 
Nepaisant to, vaikai nepradė-
jo vengti naujojo bendraklasio, 
o kaip tik ėmė aplink jį burtis. 
„Padėkime Hiro-čian“ tapo vai-
kų šūkiu, raginančiu rasti būdą, 
kaip įtraukti Oto į kasdienį mo-
kyklos kiemo verpeto šurmu-
lį. Ir jis įsitraukė – dalyvaudavo 
50 m bėgimo lenktynėse, išmoko 
plaukti, žaisti krepšinį, kopė su 
draugais į Kobo kalną, netgi įsi-
veldavo į peštynes... Tai padėjo 
bendraklasiams pajusti, kad Oto 
yra vienas iš jų, ir jie susivieni-
jo, kad padėtų jam įveikti išky-
lančius sunkumus ir slenksčius. 
Jis kruopščiai ruošėsi stojamie-
siems egzaminams, įgudo ra-
šyti, laikydamas tušinuką tarp 
skruosto ir kairės rankos bigės. 
Įstojus į Vasedos universitetą, 

Oto draugų ir interesų ratas iš-
siplėtė, jis netgi padėjo amerikie-
tiško futbolo klubui, kurdamas 
žaidimo strategijas savo adap-
tuotu personaliniu kompiuteriu.

Bestselerio autorius, 
sporto žurnalistas ir kino 

žvaigždė
H. Ototake labiausiai išgar-

sėjo kaip autobiografijos auto-
rius. Knyga buvo išleista 1998 m. 
ir japoniškai pavadinta „Gotai 
Fumanzoku“, išvertus tai reikš-
tų „Mano neįtikėtinos galūnės“.  
Angliškas vertimas pavadintas 
„Niekas nėra tobulas“. Iš viso 
parduota daugiau kaip 4,5 mln. 
knygos egzempliorių, ji tapo tre-
čiąja labiausiai perkama knyga 
Japonijoje nuo Antrojo pasauli-
nio karo pabaigos. 

Autobiografijoje Oto atvirai 
ir nuoširdžiai aprašo vaikystę, 
mokyklos laikus ir studijas. Pa-
rašyta su švelniu humoru, len-
gvu stiliumi, ji pateikia Oto si-
tuaciją šiek tiek ironiškai – tik 
pabrėždamas savo normalu-
mą jis galėjo tapti įžymybe. Oto 
nesistengia sugraudinti, turbūt  
kai ką ir nutyli (kasdienė rutina 
juk negali būti tokia lengva kaip 
bando pateikti autorius), tačiau 
pasakojimas paliečia širdį. Tu 
turi turėti drąsos ir nuolatinės 
energijos, kad įveiktum neįga-
laus gyvenimo sunkumus, bet 

ją.  Vėliau KTU „Startup Space“ 
komanda mums skyrė biurą bei 
suteikė visą reikalingą informa-
ciją ir mentorystę produkto kū-
rimo bei įmonės steigimo klau-
simais“, – džiaugėsi A. Darulis.

Projektu patikėjo ir MITA, 
skyrusi 70 tūkst. litų finansavimą 
jo įgyvendinimui. Vieno iš „Alo-
vita“ steigėjų Vaido Talačkos tei-
gimu, gautos lėšos padės per ar-
timiausius 12 mėnesių pasirengti 
produkto bandomajai gamybai ir 
lovos pristatymui rinkai.

Jaunieji verslininkai rugsė-
jį ketina dalyvauti konferencijo-
je „Life Science Baltics“, kurio-
je potencialiems investuotojams 
pristatys veikiantį lovos su šoni-
nio pavertimo funkcija prototipą. 
Rudenį taip pat bus pradėtas va-
dinamas „minios finansavimo“ 
(angl. „Crowdfunding“) projek-
tas, kurio metu tikimasi šią ino-
vatyvią lovą pasiūlyti viso pa-
saulio vartotojams.

„Bičiulystės“ inf. 

tau kaip oro reikia ir žmonių su-
pratimo. Stiprūs tėvai ir nestan-
dartinio mąstymo mokytojai pa-
sipriešino sustabarėjusiam japo-
nų visuomenės status quo ir su-
teikė Oto galimybę gyventi nor-
malų gyvenimą. Ir jis ta galimy-
be pasinaudojo. 

Išleidęs autobiografiją šis ža-
vus ir stilingas jaunuolis tapo 
puikiu sporto žurnalistu, o 
2007 m. pradėjo dirbti pradinių 
klasių mokytoju Suginami Dai-
Yon mokykloje Tokijuje. Dar vie-
nas kūrybingojo japono priimtas 
iššūkis – vaidmuo kine. 2013 m. 
Oto nusifilmavo juostoje „Dai-
jobu 3 gumi“ (angliškai pava-
dintoje kaip ir knyga – „Niekas 
nėra tobulas“), pagrįsta paties 
Oto gyvenimo ir darbo mokyk- 
loje patirtimis. Taigi Oto ekrane 
suvaidino save... Filmo pagrin-
dinis veikėjas ‒ neįgalus moky-
tojas Akao, kurį ir įkūnija Oto, 
įveikdamas visus kylančius iš-
šūkius kaip mantrą kartoja vieną 
japonišką frazę: „Daijobu“ arba 
„Viskas gerai“ netgi tuomet, kai 
nėra viskas gerai. Turbūt pagal 
ją gyvena ir tikrasis H. Otota-
ke. „Japonijoje visi mano, kad 
neįgaliųjų reikia gailėtis, – sako 
Oto, – bet aš nesu pasigailėtinas. 
Aš džiaugiuosi gyvenimu ir no-
riu pasakyti tai žmonėms.“

Parengė

Paulius MAnUsAdžiAnAs

Oto filme „Niekas nėra tobulas“.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Prie kūrybos 
šaltinio

– Laba diena, dėde, – vos tik spė-
jo Vaclovas išlipti iš automobilio, 
jį pasveikino Juozukas, sėdintis 
neįgaliųjų vežimėlyje.

– Sveikas, vyruti, – prieida-
mas prie berniuko, apsidairė ir 
ištiesė jam ranką. – Tu vienas? –
pasiteiravo lyg ir nustebęs, nes 
Viliaus tėtis, grįžęs namo pie-
tauti, tikėjosi, kad ir jo sūnus 
bus kieme.

Prieš dešimt dienų Juozuko 
šeima apsigyveno tame pačiame 
daugiabutyje. Dėl silpnų kojyčių 
naujųjų kaimynų berniukas nau-
dojosi vežimėliu, kurį buvo įgu-
dęs puikiai valdyti, be to, gebėjo 
gana greitai važiuoti. Galėjo jis ir 
vaikščioti, bet greitai pavargda-
vo, ilgėliau pastovėjęs ar toliau 
nei šimtą metrų paėjęs. Būda-
mas guvus, linksmas ir nestoko-
jantis drąsos, labai greitai Juozu-
kas susidraugavo su Viliumi. Ne-
galia netrukdė draugauti septyn-
mečiams berniukams: jiems žai-
džiant atrodydavo, kad negalios 
visai nelikdavo. Per savaitę drau-
gystės Vilius iš Juozo išmoko ne-
mažai naujų žaidimų, ne tik do-
mino, šaškėmis, bet ir šachma-
tais pradėjo žaisti … Kada prie 
vyrukų prisijungdavo vyres-
nė Juozuko sesuo Ilona, trise jie 
žaisdavo slėpynių arba mėtyda-
vo sviedinį… Jiems bežaidžiant, 
kieme atsirasdavo ir daugiau vai-
kų, kurie pasiprašydavo, kad ir 
juos priimtų.

– Taip, dėde, esu vienas. Kur 
Vilius? Ir vakar jis į kiemą nebu-
vo išėjęs …

– Vakar grįžo jo mamytė, tur-
būt su ja Vilius praleido visą va-
karykštę dieną. Abu vienas an-
tro buvo stipriai išsiilgę… Bet 
šiandien tikėjausi rasti sūnų kie-

Draugystė
me… Tikriausiai jis ilgiau pamie-
gojo ir yra dar namie… – tvirtai 
tarė Viliaus tėtis. – Papietavęs ga-
lės išeiti...

– Taip, vakar juos mačiau 
kažkur labai skubančius. Atro-
dė, kad Vilius būtų manęs visai 
nepastebėjęs. Tiktai tuomet jis at-
sisuko, kai aš pasisveikinau. Bet 
atsakė ir kaipmat vėl nusisuko... 
Atrodė, kad mama, vesdama jį 
už rankos, ragino paskubėti.

– Būtinai pasakysiu, kad tu 
jo lauki, – nusišypsojęs Vaclovas 
įėjo į laiptinę.

Namie sūnų rado žaidžian-
tį su kompiuteriu, nuo kurio jį 
būdavo gana sunku atitrauk-
ti. O susipažinęs su naujakuriu 
Juozuku, Vilius kompiuterį tarsi 
buvo visai užmiršęs: visą savaitę 
ištisas dienas draugai leido lau-
ke, bendraudami ir žaisdami...

– Sveikas...
– Labas, tėveli, – neatitrauk-

damas nuo ekrano akių, atsa-
kė vaikas.

– Kieme sutikau Juozuką, jis 
perdavė tau linkėjimų ir kviečia 
išeiti į lauką. Pasakiau, kad pa-
pietavęs išeisi.

– O ar aš su Juozu galėsiu 
žaisti? – pažvelgęs spindinčio-
mis tarsi rugpjūtyje žvaigždės 
akytėmis paklausė Vilius.

– Žinoma, kad galėsi. Ko-
dėl taip klausi, sūnau? – nuste-
bo tėvelis...

Vilius truktelėjo pečiais, lyg 
būtų sutrikęs:

– Mamytei nepatiko mano 
naujas draugas...

Tai išgirdęs, Vaclovas taip pat 
mažumėlę suglumo, akimirką 
patylėjęs, tarė:

– To negali būti, esu įsiti-
kinęs, kad tu ne taip supratai 
mamą. Papietavęs eik į kiemą ir 
nebijok, kad mamytė, kai grįš iš 
darbo, ras tave su Juozuku žai-
džiant... Aš su ja pakalbėsiu... Pa-

matysi, kad mamytė nepriešta-
rauja jūsų draugystei...

Sūnus net pašoko, riktelė-
jo iš džiaugsmo ir apsivijo tė-
tės kaklą:

– Ačiū!
– Už ką dabar dėkoji, sūne-

li? Ar tau labiau patinka žaisti 
su Juozuku, nei su kompiuteriu?

– Labiau patinka žaisti su 
Juozu... Su juo labai smagu... Ža-
dėjo mane jis pamokyti važiuoti 
su vežimėliu.

– Na, kam tau to reikia? – su-
sidomėjo tėvelis.

– Nežinau, – susimąstęs Vi-
lius net prisimerkė, – bet man 
patinka, kaip Juozas laksto su ta 
savo karieta... Noriu ir aš taip...

Grįžusi mamytė rado Vilių 
sėdintį vežimėlyje, su kuriuo 
sūnus mėgino važiuoti. Neto-
liese ant suolo sėdėjo vežimėlio 
savininkas, kuris kažką aiškino 
draugui ir rodė, kaip reikia ran-
komis sukti ratus, ką daryti tuo-
met, kai tenka sustoti ar apsisuk-
ti. Vaikai buvo taip užsiėmę, jog 
nepastebėjo Viliaus mamos. 

Ji priėjusi ištiesė Juozukui 
ranką:

– Labas vakaras. Esu Vi-
liaus mama, teta Nijolė. Tu tur-
būt Juozas?

– Labas vakaras. Taip, – pa-
duodamas tetai ranką, atsakė 
berniukas.

– Matau, kad Vilius iš tavęs 
atėmė vežimėlį, – tarė Nijolė, it 
mėgindama pajuokauti...

– Oi ne, teta, pats jam daviau. 
Tegul pasimoko važinėti.

– Ar nebijai, kad sulaužys?
Juozas ėmė kvatoti.
– Oi jūs, mano vaikai, – nu-

sišypsojo moteris, iš rankinės iš-
traukė du nedidelius šokoladu-
kus ir padalino juos berniukams. 
Paglostė Juozuko purias garba-
nas ir nukaukšėjo į laiptinę.

kęstutis LenkšAs

Jūsų nuotraukų laukiame el. paštu redakcija@biciulyste.lt. 
Siųsdami nuotraukas būtinai nurodykite savo vardą, pavardę ir iš kur esate.  

Nuotraukų konkursas
 „Negalia – ne kliūtis“ 

tęsiasi

Aurelijos Babinskienės nuotr.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

rugiapjūtė
Kaip tylu, kaip ramu,
tik po aukštus rugius
mažos putpelės braido...
   
Guliu žalioj žolėj ir matau,
kaip per debesį pilką
kyla priešpiečio saulė,
kaip maža boružė kopia
daugiaaukšte smilga.
Krenta ir vėl kopia...
Ir koks jos beribis atkaklumas.

Guliu. Esu apkabinta sodrios žolės.
Ir giliai į mane teka
žemės pulsuojanti energija,
o iš viršaus leidžiasi mėlynas  
                                                 dangus...

Guliu ir girdžiu–
kaime plaka dalgius.
Rugiapjūtė dainuoja!
Pakylu.
Netoliese matau, kaip
eilėmis gula prinokusių rugių varpos.
Tuoj laukai lengviau atsidus...

Medunešis
Kai apsigaubia vasara
baltom ramunių skraistėm,
rugiagėlių aksomu ir nuometu 
                                              žaliu,
tada ir mes išeinam rasotų 
                           pievų brydėmis,
kur lašina nektarą medunešio 
                                          dangus,
Taip susimaišo tyliai
į daugiasluoksnį lydinį
ir prakaitas, ir darbas,
ir kvepiantis medus.
Bet greit nutolsta pievoj
bitučių skrydžiai trapūs.
Ir vėl padvelkia vaškas
iš mūsų nužydėjusių 
                   medunešio dienų.

Mokykliniai metai
Baltais balandžiais iš lizdo pakilę,
apsukę daug ratų,
išskrido neramūs į tolimą tylą
prabėgę mokykliniai metai.
Ties kryžkelėm pėdsakus tyliai išbarstę,
pilka užmarštim prisidengę,
jie jau niekad nebeatvers vartų
į nerūpestingą mokyklinę padangę.

Tolsta ir tolsta tie metai
pro vėtrungių vėsą šuoliais,
kaip vakaro aidas,
kaip džiaugsmas išblėsęs,
kaip ryto žvaigždžių aureolės...

vasara gimtinėj
Saulės atokaitoj krykštauja 
                                          kregždės,
nardo kamanės lauko dobiluos.
O dangus toks pamėlęs
atsispindi beržynuos žaliuos.

Moja raudonos aguonos
vėjui, saulei, laukams.
Vienos sustojusios už kluono,
kitos – subėgusios daržan.

Ramunėmis pievos aptiško.
Kvepia viržių medus.
Džiaugiasi paukščiai virš  
                                    miško,
išauginę savo vaikus.

Tiesia saulėgrąžos galvas
į saulę darže.
Šviečia tėviškės spalvos
žaliam vitraže.

vasaros naktis
Nusileido pavargusi saulė
ir užmigo bitutės geltonam kory...
Tyliai ilsis žaliuojanti žemė
stebuklingos nakties vidury.

Paklausyk ir išgirsi – noktiurną
gros žiogelio smuikas per naktis.
Kris iš skliauto vakario į urną
sidabrinė žvaigždžių paslaptis.

Paklausyk ir pajusi – šešėliai
glosto baltas laukų ramunes.
Tyliai tyliai nurieda per smėlį
akmenėlis upelio dugne.

Paklausyk ir išgirsi – lopšinę 
atkartoja šilai daugelsyk.
Jau žadina dieną aušrinė,
tik išmok tu širdim klausyt...

Ada MAknAviČienė, Kaunas

Skirta smulkiosios prozos 
konkursui „Su meile vaikams“
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