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Neįgalūs kūrėjai – dvasinės inteligencijos puoselėtojai 

Nuo leidykloje  
išleistos iki ranka 
rašytos knygos

Į LND rengiamus literatų se-
minarus susirenka skirtingos 
patirties kūrėjai: vieni eiliuoti tik 
pradeda, kiti, sulaukę brandaus 
amžiaus ar išgyvenę didelius lū-
žius, grįžta prie jaunystės pomė-
gio, treti savo kūrybos knygas 
drąsiai pristato skaitytojams. Šį-
syk taip pat tarp seminaro daly-

vių buvo ir 22 knygeles (metodi-
nes, poezijos rinkinius) išleidusi 
elektrėniškė Vilija Dobrovolskie-
nė, ir vieninteliais leidiniais besi-
džiaugiančios vilkaviškietė Regi-
na Mineikienė, jurbarkietė Janina 
Pranaitienė, širvintiškė Veroni-
ka Masiukienė, raseiniškė Tere-
sė Stankevičienė, biržietis Egidi-
jus Šatas ir kt. 

Į literatų būrį šiemet įsilie-
jo penki nauji kūrėjai: vilnie-

tė Eglė Volungevičiūtė, telšiškė 
Danutė Šeržentienė, marijam-
polietė Rasa Rutkauskaitė ir 
akmeniškės Janina Strigūnienė 
bei Irena Meškauskienė. Prade-
dančiaisiais kūrėjais jų nepava-
dinsi. J. Strigūnienė jau išleido 
3 knygeles, savo eilės laukia ir 
ketvirtoji. E. Volungevičiūtė taip 
pat yra parengusi vieną knyge-
lę, mintyse sudėliota ir antroji.  

Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) į tradicinį literatų 
seminarą poetus, prozininkus, humoristus sukvietė jau 
15 kartą. Šventosios mokymų ir reabilitacijos centre su-
sirinko keturios dešimtys literatų. Kūryba liejosi ne tik 
proza, eilėmis, bet ir skambiomis dainomis, o humoristi-
niai pašmaikštavimai kėlė juoko bangas. Seminaro va-
dovų – rašytojos Gintarės Adomaitytės ir poeto Ričardo 
Šileikos – paskatinti literatai prisiminė epistolinį žanrą, 
pajuto savyje turį aktorinių gabumų. Į gilesnių apmąsty-
mų kelią palydėjo pranciškonų vienuolis brolis Bernar-
das, svajingai nuteikė Telšių rajono neįgaliųjų draugijos 
dainininkų bei Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos šo-
kių kolektyvo „Domino“ pasirodymai.

Prie kūrybos šaltinio

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 8 psl.)

būtent autizmo spektro ir elge-
sio bei emocijų sutrikimų tu-
rintys vaikai artimiausiu metu 
turėtų sulaukti daugiausiai dė-

Švietimo ir mokslo 
ministerijai – kritikos strėlėsNegalią turinčių vaikų 

tėvai susirūpinę: Švieti-
mo ir mokslo ministerijos 
(ŠMM) rengiama pagal-
bos vaikams, turintiems 
socialinės ir emocinės 
raidos sutrikimų, koncep-
cija prasilenkia su Jungti-
nių Tautų (JT) nuostato-
mis. Joje nėra numatytos 
konkrečios priemonės, 
kaip padėti vaikui įsilie-
ti į bendrąją ugdymo sis-
temą, o vis dar kalbama 
apie mokymą atskirose 
įstaigose. 

Integracijos keliu

Akcentuojami  
sutrikimai 

Kad autistiški vaikai ugdy-
mo sistemoje patiria daug sun-
kumų ir jiems būtina numaty-
ti pagalbą, pabrėžia ir jų teises 
ginantys į asociacijas susibū-
rę tėvai, sutinka ir Švietimo ir 
mokslo ministerija. ŠMM Švie-
timo pagalbos skyriaus vedėja 
Gražina Šeibokienė teigia, kad 

mesio, nes ugdymo įstaigos iki 
šiol nėra pasirengusios priim-
ti tokių vaikų, o šių sutrikimų 
diagnozuojama vis daugiau. Į 

darbo grupę, kuri turi pareng-
ti minėtą koncepciją, įtraukti 
gydytojai psichiatrai, moksli-
ninkai, ministerijų, įvairių su 

vaikais dirbančių įstaigų, aso-
ciacijų „Kitoks vaikas“, „Lie-
taus vaikai“, „Vilniaus Viltis“ 
atstovai. Pastarieji įsitikinę, 
kad darbo grupėje turėtų būti 
daugiau nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovų, pačių ne-
įgaliųjų, jų šeimos narių, nes 
toks dokumentas, koks yra pa-
rengtas iki šiol, neatspindi vai-
kų poreikių. Minėtų asociacijų 
ŠMM išsiųstame rašte teigia-
ma, kad rengiama koncepcija 
propaguoja segregaciją, men-
kina įtraukaus ugdymo bei gy-
venimo atviroje visuomenėje 
reikšmę neįgaliajam ir jo šei-
mos nariams. 

ŠMM suburta darbo grupė rengia koncepciją, skirtą numatyti pagalbą vaikams, turintiems socialinės ir emocinės 
raidos sutrikimų.

Penkios kūrėjos į literatų seminarą atvyko pirmą kartą.

Bendraminčių susitikimai visada laukiami. Aldonos Milieškienės nuotr.



Esame labai kantrūs, o gal nesolidarūs, nes niekaip 
negalime įrodyti aplinkos pritaikymu besirūpinan-

čioms institucijoms, ko mums reikia. Statinių ir aplin-
kos pritaikymas yra reglamentuojamas dokumentais. 
Atrodo, taip paprasta – tvarkai, kaip parašyta, ir vi-
siems gerai, bet... Naujai statant, rekonstruojant ar ka-
pitališkai remontuojant pastatą reikia komisijos para-
šo, o paprastai remontuojant – ne. Komisijos nereikia 
ir norint statyti laikinus statinius (tokie yra taromatai, 
bankomatai, kioskai ir kt.). Šie gali būti ir visiškai ne-
pritaikyti judėjimo negalią turintiesiems. 

Vežimėliais judantys neįgalieji kantriai braunasi 
per gatvėse atsivėrusias duobes, klibančias šaligatvių 
plyteles, dėl nesutvarkytų bortelių važiuoja gatvėmis 
t.t. Dar galima atleisti, jei tai – senų laikų palikimas, 
bet rankos nusvyra pamačius nepritaikytas naujai su-
remontuotas erdves. Įdomu, kaip rengiami tų erdvių 
pertvarkymo projektai. Stebint nevykusius rezulta-
tus, susidaro įspūdis, kad viskas paliekama darbus at-
liekančios organizacijos atsakomybei. Na, o priimant 
objektą viskas priklauso nuo komisijos narių kompe-
tencijos. Dažniausiai nuomonė viena – jau vėlu ką nors 
keisti. O kai parašas yra ir objektas „priduotas“, ran-
komis iš sielvarto mojuoja tik neįgalieji... Žinoma, jei 
visi būtų tokie principingi, kaip Panevėžyje dirbantis 
Algis Giba, nesąmonių tikrai išvengtume... O jų gausu. 

Vasarą dauguma važiuojame į pajūrį. Kurortiniai 
miesteliai jau atsigavo po krizės, tvarkosi ir sparčiai gra-
žėja. Man pavyzdys Druskininkai, kur judėjimo negalią 
turintiesiems nekyla jokių nepatogumų norint patekti į 
naujus statinius. Deja, kurortai prie Baltijos jūros į mū-
sų problemas žiūri atsainiai. Pagaliau padarė nuolydį į 
Palangos bažnyčią, kurioje vasarą vyksta ir labai aukš-
to lygio koncertai. Žinoma, tinkamas nuolydis liko po-
pieriuje, bet užvažiuoti būtų įmanoma, jei ne... skaldyti 
akmenys. Visi takeliai grįsti patogiomis trinkelėmis, o 
pandusas – skaldytais akmenimis. Maži priekiniai ra-
tukai stringa tarpuose tarp akmenų, o dar tenka save 
tempti aukštyn už turėklų. Na, bet jei esate labai stiprus 
ir sugebėjote užvažiuoti, nesidžiaukite, nes jus pasitiks 
uždarytos sunkiausios durys. Kodėl visiems skirtos du-
rys iš abiejų bažnyčios pusių atviros, o neįgaliesiems – 
užvertos, pasiteiravau aplinką tvarkančio žmogaus. 
Atsakymas standartinis: „Tai kad jų čia beveik nebū-
na“. Šventosios bažnyčia sutvarkyta idealiai. Didžiulia-
me kieme būtų galima ir neįgaliam žmogui pasistatyti 
automobilį, deja, vartai uždaryti net šventadieniais ir 
jūs privalėsite vasarą kurortinio miestelio gatvėje ne-
sėkmingai ieškoti tuščios vietos savo automobiliui. Pa-
galiau Šventojoje sutvarkė ir pagrindinę Vytauto gatvę. 
Nesidžiaukite, nes užvažiavęs ant šaligatvio pradžioje 
esančio nuolydžio, tokio kitame gale galite ir nerasti. 

Jau kelerius metus girdžiu, kad Smiltynėje pastatė 
tualetą neįgaliesiems. Nuvažiavau pažiūrėti ir aiktelė-
jau: geležinio unitazo skersmuo – vos didesnis nei 30 
cm, o ranktūriai – nepasiekiami. Guodžia tik tai, kad ga-
lima pasinaudoti uždara erdve persirengiant. Palangos 
parkas – nuostabi vieta pailsėti. Ir Gintaro muziejus įdo-
mus. Jau antri metai prie jo veikia keltuvas. Gaila, kad 
pagrindiniai parko takeliai užpilti, kaip ir atnaujintame 
Sereikiškių parke Vilniuje, skalda bei žvyru. Keli metrai 
kelio ir STOP. Automobiliu prie Gintaro muziejaus priva-
žiuoti taip pat neįmanoma, nes prie įvažiavimo įrengtas 
užtvaras. Matant tokius „pritaikymus“ norisi iš nevilties 
šaukti, nes puikiai supranti, kad raštiški skundai negel-
bės. Atsimenu Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais 
asociacijos garbės prezidentės Janinos Pažėraitės takti-
ką. Nepriklausomybės pradžioje dar nebuvo pritaiky-
tas įėjimas į Seimo rūmus, tad Janina suorganizuoda-
vo grupę neįgaliųjų, kurie prie Seimo garsiai rėkdavo: 
„Ir mes norime pas Jus patekti.“ Tuomet administracija 
siųsdavo neklaužadoms padėti tris kareivėlius, bet Jani-
na nepasiduodavo: „Mes norime būti savarankiški“, – ir 
vėl tęsdavo akciją. Nejau ir mums šiandien, prabėgus 26 
metams nuo išsikovotos Nepriklausomybės, teks grįžti 
prie tokių necivilizuotų protestų?

Kodėl?

Apie tai,
kas

jaudina
Kaišiadorys:

 Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos būrelio 
„Bitutė“ vadovė Dalia Sin-
kevičienė rašo apie įdomią 
būrelio „Bitutė“ išvyką.

Šilta liepos diena su-
kvietė Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelio „Bitutė“ 
moteris ir draugijos pirmi-
ninkę Stanislavą Globienę 
į svečius pas Kalvių ben-
druomenės moteris.

Kalviuose mus pasiti-
ko Vilniaus M. Mažvydo 
progimnazijos technolo-
gijų vyresnioji mokytoja 
Olga Semėnienė. Ji pakvie-
tė į puikiai suremontuo-
tus bendruomenės namus. 
Restauruotas pastatas pri-
keltas naujam gyvenimui, 
pritaikytas bendruome-
nės reikmėms ir svečiams, 
norintiems pailsėti prie la-
bai gražaus Kalvių ežero.

Kalvių bendruomenės 
kultūrinės veiklos koor-
dinatorė, geros nuotaikos 
ir energijos užtaisas Iru-
tė Maciulevičienė supa-
žindino su bendruome-

Prasmingi susitikimai
nės darbštuolėmis ir pa-
kvietė visas į bendrą se-
minarą. Užsiėmimo tema 
buvo „Gėlių gamyba iš na-
tūralių gamtinių medžia-
gų“. O. Semėnienė parodė, 
kaip pušies kankorėžyje 
„pražydinti“ žiedus. Namo 
vežėmės po gražią gėlytę. 
Per atokvėpio valandėlę 
kalvietės apžiūrėjo mūsų 
būrelio rankdarbius. Jos 
gyvai domėjosi atlikimo 
technikom, draugijos veik
la, ateities planais, pasako-
jo apie savo darbus.

Po kalbų laukė dar vie-
nas seminarassusitikimas 
su tautodailininke Vladis-
lava Gataveckiene. Mote-
ris ant stalo išskleidė kar-
pinių juostas, rankų darbo 
atvirukus. Pasirodo, tikram 
karpiniui reikia specialaus 
popieriaus ir ne vienų žirk
lučių, nes karpant popierių 
jos labai atšimpa. Nespė-
jus atsitokėti nuo karpinių 
grožio, akyse pradėjo rai-
buliuoti nuo margaspal-
vių ir įvairiaraščių juostų 
juostelių... Pintos juostos 

yra įvairios paskirties: skir-
tos stalo puošybai, naudo-
jamas vietoj kaklaskarės, 
kaip tautinių drabužių bū-
tinas priedas ir pan. Nuos-
tabus grožis gimė mik
liose Vladislavos rankose, 
o mums sekėsi prasčiau. 
V. Gataveckienė draugijai 
padovanojo dailią juostą.

Diena pralėkė nepas-
tebimai, atėjo laikas atsi-
sveikinti su vaišingomis 
šeimininkėmis ir jų vado-
ve Irute, bet mūsų laukė 
dar viena staigmena – ap-
silankymas unikalioje Kal-
vių bažnyčioje. Tokio tipo 

statiniai yra tik du Lietu-
voje. Nuo bažnyčios šven-
toriaus atsiveria nuosta-
bus Kalvių ežero vaizdas, 
o viduje apima keistas len-
gvumo jausmas, gal dėl ap-
valios statinio formos, gal 
dėl mažos erdvės...

Nuoširdžiai dėkojame 
draugiškoms Kalvių ben-
druomenės moterims už 
tokį turiningą priėmimą 
ir draugijos vairuotojui 
Edmundui Globiui už kan-
trybę. Tikimės, kad mūsų 
draugystė turės tęsinį ir 
bus dar daug prasmingų 
susitikimų.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Su tautodailininke Vladislava Gataveckiene.

Kaišiadorietės nusifotografavo su Kalvių bendruomenės at-
stovais.

V. Gataveckienės juostos ir karpiniai.

Profesinės reabilitacijos 
tikslas – padėti neįga-

liems asmenims ugdyti ar 
atkurti darbingumą, didin-
ti profesinę kompetenciją 
ir integraciją į darbo rin-
ką. Lietuvos darbo biržos 
duomenimis, per 2016 m. 
I pusmetį profesinės rea-
bilitacijos programoje da-
lyvavo 712 asmenų, iš jų 
344 žmonės į programą 
nusiųsti 2015 m.

Daugiausiai nusiųsta 
į Valakupių reabilitacijos 
centrą – 79, Šiaulių darbo 
rinkos mokymo centrą – 
63, VšĮ Vilniaus Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo 
centrą – 53 asmenys, ma-
žiausiai besimokančiųjų 
sulaukė Radviliškio tech-
nologijų ir verslo mokymo 
centras – 7, Trakų neįga-
liųjų užimtumo centras – 
4, Utenos regioninis pro-
fesinio mokymo centras – 
2 asmenų.

Neįgalieji pasirinko 103 
skirtingas mokymo progra-
mas. Populiariausios buvo 
apskaitininko, prekybinės 
salės darbuotojo, kompiu-
terių techniko, slaugyto-
jo padėjėjo, staliaus, san-
techniko, dekupažo, floris-

togėlių pardavėjo, meni-
nių odos dirbinių gaminto-
jo, reklamos maketuotojo, 
smulkaus verslo adminis-
tratoriaus, plataus profi-
lio kirpėjo, juvelyro, mani-
kiūrininko, dailiųjų medžio 
dirbinių drožėjo, pynėjo iš 
vytelių, apdailininko, plyte-
lių klojėjo, kasininko parda-
vėjo, draudimo konsultan-
to, B kategorijos automo-
bilių vairuotojo, avalynės 
taisytojo, virėjo mokymo 
programos. 19 nusiųstųjų 
nutraukė profesinės reabi-
litacijos programą.

Profesinės reabilita-
cijos programą baigusių 
(kvalifikacijas ir (ar) kom-
petencijas įgijusių) asme-
nų įsidarbinimo per 6 mė-
nesius po baigimo rodi-
klis – 56,11 proc. (iš 221 
baigusio profesinės rea-
bilitacijos programą, per 6 
mėn. įsidarbino arba pra-
dėjo individualią veiklą 
124 asmenys).

Per 2016 m. I pusme-
tį profesinės reabilitaci-
jos programos finansavi-
mui panaudota apie 1,5 
mln. Eur.

Lietuvos darbo biržos ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Populiariausia– 
apskaitininko profesinės 
reabilitacijos programa

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija skel-

bia jau tradicija tapusį Ge-
riausio socialinio darbuo-
tojo konkursą. Konkurso 
metu visų šalies sociali-
nių paslaugų įstaigų, ne-
vyriausybinių organizaci-
jų, savivaldybių, seniūni-
jų, bendruomenių atstovai 
bei gyventojai gali teikti 
savo kandidatą ar kandi-
datus geriausio socialinio 
darbuotojo vardui pelnyti.

Nugalėtojai bus renka-
mi 6 skirtingose nominaci-
jose pagal klientų grupes: 
už darbą su vaikais, senjo-
rais, neįgaliaisiais, šeimo-
mis, bendruomene bei už 
darbą su patiriančiais kri-
zę. Nugalėtojus išrinks So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sudaryta ver-
tinimo komisija.

„Socialiniai darbuoto-
jai – žmonės, kurių dėka 
keičiasi likimai, ir keičiasi 
į gera. Daug pastangų, mo-
ralinės stiprybės, kantry-
bės, o kartais ir atlaidumo 
reikalauja jų darbas. Daž-
nas greitas kritikuoti, ta-
čiau pamačius iš arti, kaip 
nelengva įvairiose situaci-
jose rasti teisingą kelią, ge-

riausią patarimą, kaip sun-
ku nešti atsakomybę už ki-
tų žmonių gyvenimus, su-
prantame, kaip svarbu yra 
ir socialinių darbuotojų pa-
šaukimas, ir nuolatinis įgū-
džių tobulinimas, – sako so-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabe-
dinskienė. – Šiuo konkur-
su norime ne vien surasti 
geriausius iš geriausių, bet 
ir paskatinti žmones paste-
bėti aplink save teigiamus 
pavyzdžius, pasidalinti ver-
tinga patirtimi.“

Geriausio socialinio 
darbuotojo vardą pelnę 
socialiniai darbuotojai iš-
kilmingo renginio metu 
bus apdovanoti aukščiau-
siu Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos įsteig-
tu apdovanojimu – „Geru-
mo žvaigžde“ ir ministrės 
A. Pabedinskienės padė-
kos raštais.

Savo kandidatūras ga-
lima teikti nuo 2016 m. 
rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. 
rugsėjo 2 d. imtinai, adre-
su post@socmin.lt (laiško 
temos laukelyje įrašykite 
„Geriausio socialinio dar-
buotojo rinkimai“).

„Bičiulystės“ inf. 

Geriausio socialinio 
darbuotojo rinkimai vėl 

startuoja!
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(atkelta iš 1 psl.)

Nori susipažinti
168 cm ūgio simpatiškas dirbantis vyras ieško vil-
nietės gyvenimo draugės. Amžius nuo 20 iki 50 m. 
Neturiu žalingų įpročių, esu nuoširdus, paprastas. 
Tel 8 646 41932. El.p. djstakazzas@gmail.com

JT Neįgaliųjų teisų komite-
to narys profesorius Jonas Ruš-
kus taip pat kritikuoja ŠMM 
rengiamą dokumentą. Pasak jo, 
nors rašoma, kad koncepcijoje 
vadovaujamasi JT Konvencijos 
nuostatomis, tačiau realiai jų 
nepaisoma: dokumente akcen-
tuojami vaiko sutrikimai, pie-
šiamas negatyvus jo įvaizdis, 
stengiamasi vaiką „normali-
zuoti“. Profesorius pabrėžia, 
kad dėmesio centre turėtų bū-
ti ne sutrikimas, o ugdymas, ne 
vaiko keitimas, o įtraukių, jam 
palankių aplinkų kūrimas. Apie 
tai rengiamame dokumente 
neužsimenama. Pasak J. Ruš-
kaus, visiškai nenumatoma, 
kaip bus kuriama įtrauki aplin-
ka toje bendruomenėje, kur gy-
vena vaikas, kaip reikalauja JT 
Neįgaliųjų teisių konvencija. 
„Turime kalbėti apie vaiko po-
reikius, o ne specialistų etatų 
kūrimą ir išlaikymą“, – teigia 
profesorius. 

Ko reikia tėvams?
JT Neįgaliųjų teisių komite-

tas priekaištauja mūsų šaliai, 
kad daugelis neįgalių mokinių, 
ypač turinčių regėjimo, klausos, 
psichosocialinę ir (arba) inte-
lekto negalią, yra priversti lan-
kyti specialias mokyklas arba 
mokytis namuose. JT rekomen-
duoja šaliai užtikrinti, kad mo-
kyklų aplinka būtų prieinama, 
kad būtų tinkamai pritaikytos 

patalpos, mokymo programos, 
o mokytojai būtų privalomai 
mokomi apie įtraukųjį švietimą. 
Tam turėtų būti skirti finansiniai, 
materialieji ir tinkamai parengti 
žmogiškieji ištekliai. 

Tačiau negalią turintiems vai-
kams atstovaujantys tėvai pabrė-
žia, kad jie negauna beveik jokios 
valstybės finansuojamos pagal-
bos, kuri jų vaikams reikalinga 
nuolat, yra priversti paslaugas 
pirkti. Jie proveržio tikisi iš ren-
giamo dokumento. Kitų šiuo me-
tu galiojančių teisės aktų, deja, 
nėra paisoma. 

Asociacijos „Kitoks vaikas“ 
valdybos pirmininkė Daina Val-
kerienė nuogąstauja, kad užuot 
numačius, kaip bus padedama 
vaikui bendrosiose ugdymo įstai-
gose, koncepcijoje kalbama apie 
specialių centrų kūrimą, kuriame 
vaikas esant poreikiui būtų apgy-
vendinamas, t.y. jam būtų teikia-
mos ilgalaikės paslaugos. „Turė-
tume kalbėti apie tai, kaip įgalinti 
vaiko aplinką, o ne kurti atskiras, 
segreguojančias įstaigas“, – įsiti-
kinusi autizmo sutrikimą turintį 
vaiką auginanti mama. 

J. Ruškus pabrėžia, kad rei-
kia stabdyti koncepcijos projek-
to rengimą ir perrašyti jį pagal 
JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatas. Rengiamame doku-
mente vyraujantis medicininis 
požiūris atitinka prieš 30 me-
tų vyravusias tendencijas. „Tu-
rime pakeisti mąstymą ir išlipti 
iš 30 metų sąvokų. Atsiverkime 

naujoms sąvokoms, atsiverkime 
naujoms kryptims. Su Konven-
cija pasaulis pasikeitė“, – teigia 
profesorius. 

Nesulaukia pagalbos 
Bendrijos „Vilniaus Viltis“ 

pirmininkė Birutė Šapolienė sa-
ko, kad Lietuvoje autizmo spek-
tro sutrikimą ar intelekto nega-
lią turintys vaikai švietimo sis-
temoje yra nelaukiami. Prie „Vil-
ties“ bendrijos glaudžiasi daug 
vaikų, jų patirtys labai įvairios, 
tačiau vos vienas kitas randa 
vietą bendrojo lavinimo įstai-
goje – ar kartu su kitais, ar ats-
kirose klasėse. Pasak B. Šapolie-
nės, specialiąsias mokyklas lan-
ko 56 kartus daugiau „Vilniaus 
Vilties“ narių negu bendrąsias. 
Neretai tokie vaikai apskritai lie-
ka namuose. 

Nors ir nelengva susitaikyti su tuo, bet kiek
vieną iš mūsų paliečia bėgantys metai, kurie 

skrieja tarsi eiklūs žirgai. Išmintingas žmogus visą 
laiką turėtų rengtis tam, kad kada nors nebebus 
jaunas, kad pasieksime (o gal nespėsime?) gyve-
nimo dalį, kuri vadinasi senatvė.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena daugiau kaip 540 
tūkstančių 65erių ir vyresnio amžiaus žmonių. 
Dauguma jų suvokia, kad būti senam – tai būti 
niekam nebetinkamam ir nebereikalingam. Na, o 
nevakarietiškos kultūros šalyse – Japonijoje, Ki-
nijoje senatvė labai gerbiama, o pagyvenęs žmo-
gus laikomas gražiu, oriu, išmintingu, ten bran-
dus amžius nėra kliūtis gyventi aktyviai.

Pas mus pagyvenę žmonės „nurašomi“. Už-
mirštama, kad jie turi neįkainojamos patirties, 
kuri gali būti naudinga. Tai didelis praradimas 
visuomenei: dabartiniai senjorai yra nepalyginti 
sveikesni, labiau išsilavinę negu jų tėvai. Jie jau 
neatitinka negatyvaus seno žmogaus įvaizdžio.

Skirtingai reaguojama į atėjusią senatvę. Vie-
ni džiaugiasi, turėdami daugiau laiko poilsiui, po-
mėgiams, kiti dienas įprasmina prižiūrėdami anū-
kus, dar kiti lanko Trečiojo amžiaus universitetą. 
Svarbu turėti kuo užpildyti bėgančias dienas, bū-
ti atviram besikeičiančiam pasauliui.

Ne paslaptis, kad seną žmogų dažnai slegia 
vienatvės jausmas, kamuoja liūdesys, kartais pa-
junta beprasmybės jausmą.

O gal mums, bevaikštantiems saulėlydžio ta-
kais, reikėtų šviesesniu žvilgsniu pažvelgti į gam-
tą ir žmogų? Gal mažiau dejuoti, pykti? Anot pro-
fesorės A. Baubinienės, „eiti per gyvenimą pakel-
ta galvą, kad tau visi pavydėtų.“

Janina OžaLinskaitė

Senatvė – 
gyvenimo dalis

Švietimo ir mokslo ministerijai – kritikos strėlės

ŠMM Švietimo pagalbos skyriaus vedėja G. Šeibokienė , prof. J. Ruškus, ben-
drijos „Vilniaus Viltis“ vadovė B. Šapolienė.

Moteris teigia, kad tenka iš-
girsti ir tai, kad vaikas į mokyk
lą priimamas, bet jokios pagal-
bos jam nebus suteikta, nes tam 
nėra pinigų. Pasakoma, kad šitas 
vaikas nenaudingas, jo krepšelis 
per mažas, mokykla, priimdama 
jį, patiria nuostolių. Tačiau jei vai-
kas ateina į įprastą mokyklą, bet 
jam nesudaromos sąlygos, rezul-
tatai būna labai blogi. Ypač jei jis 
mokosi bendroje klasėje. Papras-
tai su tokiu vaiku nedirbama – 
mokytojas turi didelį krūvį ir ne-
pajėgia atskirai dirbti su specia-
liųjų poreikių turinčiu vaiku. 

Nors Pedagoginė psichologi-
nė tarnyba rekomenduoja, padė-
jėjas neskiriamas, kiti specialis-
tai su vaiku dirba epizodiškai. 
Vaikas tik prasėdi pamokas, nė-
ra jokios pažangos, jokio koky-
biško ugdymo. Tada pasiūlomas 

ugdymas namuose arba specia-
lioji mokykla, kur yra sudarytos 
„puikios“ sąlygos. Arba tenka pa-
tiems tėvams mesti darbą ir sė-
dėti pamokose. 

Vis dėlto moteris įsitikinusi, 
kad vaikai neturėtų būti izoliuo-
jami. „Mano sūnus daugiau iš-
moko mokydamasis iš kitų vaikų 
nei pagal specialią programą“, –
apie savo patirtį pasakoja „Vil-
niaus Vilties“ vadovė. Autizmo 
spektro sutrikimą, kurį dar lydi 
ir intelekto sutrikimas, turintis 
B. Šapolienės sūnus mokėsi Vil-
niaus „Medeinos“ pradinėje mo-
kykloje, kurioje buvo suformuo-
ta atskira klasė. 

Sunkumų patiria visi
J. Ruškus atkreipė dėmesį, 

kad ir aklieji, ir kurtieji ar kitų 
negalių turintieji gali reikalauti 
panašių dokumentų, numatan-
čių jų teises į lygiateisį ugdymą. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivančenko sa-
ko, kad judėjimo ir fizinę nega-
lią turintys vaikai taip pat pati-
ria sunkumų norėdami mokytis 
kartu su visais: daugybė mokyk
lų nėra pritaikytos, jiems taip 
pat neskiriami padėjėjai. Norė-
tųsi, kad būtų užtikrinamos ir 
šių vaikų teisės – kad jie galėtų 
laisvai patekti į mokyklas, ne-
varžomi jose judėti, kad turėtų 
tinkamas ugdymosi priemones, 
gautų pagalbą. 

aurelija BaBinskienė 
Autorės nuotr.

Nuo šių metų liepos 7 die-
nos Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarny-
bai (NDNT) nustatant as-
menų specialiuosius po-
reikius laikinai nenusta-
tomas jų terminas. Ar tai 
reiškia, kad specialieji 
poreikiai nustatomi ne-
ribotam laikui? 

Ne, tiesiog specialie-
ji poreikiai laikinai nenu-
statomi konkrečiam laikui. 
Kai įsigalios Lietuvos Res-
publikos neįgaliųjų socia-
linės integracijos įstatymo 
24 straipsnio pakeitimas 
(tai turėtų būti Seimo ru-
dens sesijos metu), šie ter-
minai bus nustatomi pagal 
esamus duomenis ir tiems, 
kuriems dabar nenustatyta. 
Žmonės neturi bijoti, kad jis 
bus nustatytas ankstesnis, 
negu nustatymo data, nes 
tai, kad teisės aktas negalė-
jo būti kurį laiką taikomas, 
neturi pabloginti jų situa-
cijos. Naujoji tvarka galio-
ja nustatant specialiuosius 
nuolatinės slaugos ir nuola-
tinės priežiūros (pagalbos) 
poreikius.

Kodėl prireikė tokių 
pakeitimų? 

Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 
sprendimu pripažinta, kad 
Specialiųjų nuolatinės slau-

gos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo tech-
ninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos ir transpor-
to išlaidų kompensacijos 
poreikių nustatymo tvar-
kos aprašo, kurį patvirtino 
socialinės apsaugos ir dar-
bo bei sveikatos apsaugos 
ministrai, 25 punktas ne-
atitinka konstitucinio tei-
sinės valstybės principo. 
Šiuo punktu yra nurodoma, 
kokiam terminui ir kokiu 
atveju nustatomi specia-
lieji poreikiai, tačiau termi-
nų nustatymas turėtų būti 
įtvirtintas ne vien tvarkos 
apraše, bet visų pirma Ne-
įgaliųjų socialinės integra-
cijos įstatyme. 

Siekiant vykdyti teismo 
sprendimą, parengtas šio 
įstatymo 24 straipsnio pa-
keitimo projektas, kuriuo 
siūloma reglamentuoti spe-
cialiųjų poreikių nustatymo 
terminus. Šiuo metu pro-
jektas yra pateiktas suin-
teresuotoms institucijoms 
derinti, vėliau jis bus pa-
teiktas svarstyti Vyriausy-
bei ir Seimui.

Paskelbus minėtą teis-
mo sprendimą, nuo 2016 
m. liepos 7 d. aprašo 25 
punktas nebegali būti tai-
komas. Todėl nuo  2016 m. 

liepos 7 d. iki bus priimtas 
Lietuvos Respublikos neį-
galiųjų socialinės integraci-
jos įstatymo 24 straipsnio 
pakeitimas, nustatytų spe-
cialiųjų poreikių terminas 
dokumentuose nebus nu-
rodomas.

Ką reikės daryti tiems 
asmenims, kuriems bus 
nustatyti specialieji po-
reikiai neterminuotai, kai 
įsigalios Lietuvos Respu-
blikos neįgaliųjų sociali-
nės integracijos įstatymo 
24 straipsnio pakeitimai? 

Jiems nereikės nieko da-
ryti – NDNT nustatys pagal 
esamus dokumentus ir per 
5 dienas praneš žmogui. Jam 
nereikės niekur eiti, ieško-

Konsultuojame, komentuojame

Laikini pokyčiai nustatant specialiuosius poreikius 
Komentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė

ti ar rašyti prašymų. NDNT 
skyriuose, nustatant specia
liuosius poreikius, visiems 
klientams įteikiamas lydraš-
tis su informacija.

Kur skaitytojai gali su-
sipažinti su dokumentais, 
reglamentuojančiais spe-
cialiųjų poreikių nusta-
tymo tvarką ir kriterijus?

Su dokumentais, regla-
mentuojančiais negalios 
(taip pat ir specialiųjų po-
reikių) nustatymo tvarką ir 
kriterijus galite susipažin-
ti Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos inter-
neto svetainėje www.ndnt.lt. 
Čia taip pat rasite ir kitą nuo-
lat atnaujinamą informaciją 
apie NDNT veiklą.
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Daktaras
Aiskauda

Jūros kopūstai (ypač verti-
nami, nes turi daug jodo) – 

rudadumblis (sinonimai: jū-
ros dumbliai, jūržolė ir kiti) 
sluoksniuota juostine 1–12 m 
ilgio plokštele, stipriai šaknimis 
prisitvirtinęs prie grunto. Auga 
sąžalynais Juodojoje, Šiaurės ir 
Tolimųjų Rytų jūrų priekran-
čių zonoje 2–20 m gylyje. Pri-
skaičiuojama per tris dešimtis 
šio augalo rūšių. Parduotuvėse 
dažniausiai prekiaujama lauki-
niais jūros kopūstais, nors, pa-
vyzdžiui, Japonijoje ir Kinijoje 
jie auginami specialiose plan-
tacijose.

Apie 150 jūros kopūstų 
receptų

Ko gero, daugiausiai kuli-
narinių receptų (apie 150) su 
jūros kopūstais žino Japonijos 
kulinarai. Šias jūros gėrybes 
jie naudoja ne tik salotoms, bet 
dar ir padažams, sriuboms, ra-
gu (taip vadinamas patiekalas 
iš avienos gabaliukų, troškintų 
su daržovėmis ir aštriais pries-
koniais), ir kitiems gaminiams. 
O Indonezijoje jūros kopūstai 
valgomi žali, tik nuplauti gėlu 
vandeniu. Vakarų šalyse iš kai 
kurių jūros kopūstų rūšių daž-
niausiai verdamos sriubos, dar-
žovių košės, daromi konservai 
ir net saldainiai.

Komba
Šis produktas gaminamas iš 

stambių jūros kopūstų. Pradžioje 
silpname vyno acte išmirkomos 
lapiškos plokštelės. Kai jos pasi-
daro minkštos ir aromatingos, 
tuomet išdžiovinamos ir nudro-
žiamos peiliu – tai ir yra komba. 
Kulinarijoje komba verdama su 
mėsa, žuvimi ir patiekiama kaip 
garnyras. Kombos miltelių deda-
ma į sriubas, ryžius, padažus. Iš 
kombos daromas į arbatą pana-
šus gėrimas. Beje, pridėjus cuk
raus, iš kombos gaminami paplo-
tėliai ir saldumynai. 

Pradžių pradžia –  
Kinijoje

Senovės Kinijos medicinos 
traktatuose randama ne tik re-
ceptų su jūros kopūstais, bet taip 
pat užsimenama, jog šalį valdęs 
imperatorius Kansi, įkalbėtas 
savo gydytojų, įsaku įpareigojo 
visus krašto gyventojus kasdien 
valgyti jūros kopūstų. Nepaklusę 
šiam įsakui taip pat buvo griež-
tai baudžiami. Nuo to laiko, kaip 
byloja tie patys rašytiniai šalti-
niai, susirgimų gūžiu nebepasi-
taikydavo.

Jūros kopūstų cheminė 
sudėtis

Juose rasta jodo (iki 3 %), vi-
taminų A, B1, B2, B6, B12, C, D, fo-
lio rūgšties, angliavandenių, bal-
tymų (apie 6 %), polisacharidų – 
laminarino ir manito (40 %), pig
mentų, algininių rūgščių druskų, 
ląstelienos (7 %), bromo, kalio, 
kalcio, natrio, arseno, vario, ma-
gnio, kobalto ir kitų medžiagų. 
Turbūt neatsitiktinai kai kurio-
se šalyse iš jūros kopūstų gami-
namas jodas, bromas, kalis ir kai 
kurios kitos medžiagos.

Japonai už ištvermę ir 
ilgaamžiškumą linkę 

dėkoti jūros kopūstams 
Komentaras apie 

mineralų ir vitaminų kiekį
Jūros kopūstų mineralų kie-

kis atrodo gana įspūdingai, jei 
palyginsime su darže augančių 
kopūstų chemine sudėtimi. An-
tai jūros kopūstuose yra dau-
giau: fosforo – 2 kartus (toliau – 
k.), magnio – 11 k., geležies – 16 
k., natrio – 40 k. Įspūdingai at-
rodo ir jūros kopūstų vitaminų 
kiekiai. Pavyzdžiui, provitamino 
A jūros kopūstuose yra tiek, kiek 
turi apelsinai, obuoliai, slyvos, 
vyšnios; vitamino (toliau – vit.) C 
kiekiu nenusileidžia apelsinams, 
rūgštynėms, svogūnų laiškams, 
žemuogėms (beje, džiovintuose 
jūros kopūstuose vit. C yra 15–
240 mg, žaliuose – 30–47 mg), 
vit. B1 kiekiu prilygsta sausoms 
mielėms ir t. t.

Daug ar mažai 3 % jodo? Ki-
logramas džiovintų jūros kopūs-
tų turi apie 250 miligramus (to-
liau – mg) jodo! Žmogaus orga-
nizme yra apie 50 mg jodo (iki 
80–90 % į organizmą patenkan-
čio jodo yra skydliaukėje). Per 
parą suaugęs žmogus papildo-
mai turi gauti 0,1–0,2 mg jodo. 

Pastaba. Jūros kopūstai – ne 
vienintelis jodo šaltinis. Taip pat 
jodo turi: jūros moliuskai, juoda-
dėmės menkės, austrės, lašišos, 
sardinės, salotos, svogūnai, po-
rai, pienas ir jo produktai, duo-
na, kiaušiniai, mėsa. Daugelyje 
šalių dabar vartojama joduota 
(turinti jodo) druska. 

Ypatingos reikšmės 
mikroelementas

Žmogaus organizmui jodas 
yra pripažįstamas kaip ypatin-
gos reikšmės mikroelementas. 
Mat dėl jo trūkumo sutrinka 
skyd liaukės veikla ir vystosi gū-
žys (struma). Kartu šią ligą lydi 
neigiami nervų, širdies, krauja-
gyslių sistemos bei medžiagų 
apykaitos pokyčiai, atsiranda iš-
verstakumas (akies obuolio pa-
sislinkimas į priekį), padažnėja 
širdies plakimas ir kt. Ir dar: at-
siradus jodo stygiui, silpsta imu-
nitetas. 

Jaunina organizmą  
ir pailgina gyvenimą
Beje, kad jūros kopūstai tin-

ka gūžio profilaktikai ir gydy-
mui – tik vienas iš šio augalo pri-
valumų. Ko gero, gal net ne pats 
svarbiausias. Mat ir senoviniuo-
se, ir šiuolaikiniuose mokslo vei-
kaluose galima rasti nuorodų, 
kad jūros kopūstai gali tam tik
ra dalimi atjauninti organizmą ir 
net pailginti gyvenimą.

Įrodyta, kad maistą papil-
džius jūros kopūstais, yra stab-
domas kraujagyslių sklerozės 
vystymasis. Palyginti seniai ži-
noma išsivysčiusių šalių mirtin-
gumo nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų statistika. Iš jos matyti, jog 
ten, kur jūros kopūstai visai ne-
vartojami arba jų valgoma re-
tai, mirtingumas nuo minėtų li-
gų užima pirmą vietą (šalia kitų 
mirties priežasčių).

Pastaba. Japonai, gyvenantys 
savo tėvynėje, už ištvermę ir il-

gaamžiškumą linkę dėkoti jūros 
kopūstams, kuriuos jie vartoja 
reguliariai. Tačiau japonai, emig
ravę į JAV, kur palyginti neseniai 
susidomėta jūros kopūstais, ate-
roskleroze serga 10 kartų daž-
niau, negali pasigirti nei ištver-
mingumu, nei ilgaamžiškumu.

Betasitosterinas
Anksčiau manyta, kad svar-

biausias vaidmuo tenka jodui, 
kurio jūros kopūstuose yra pa-
kankamai. Dabar nustatyta, jog 
kartu su jodu darbuojasi choles-
terolio priešas – betasitosteri-
nas. Jis padeda tirpdyti choleste-
rolio apnašas, esančias ant krau-
jagyslių vidinių sienelių.

Reguliariai vartojant jūros 
kopūstus, audiniuose nebe-
sikaupia cholesterolio perte-
klius,– suskilęs į savo sudeda-
mąsias dalis, yra nesunkiai pa-
šalinamas iš organizmo. Prie šio 
proceso prisideda biologiškai 
aktyvūs jūros kopūstų kompo-
nentai, kurie aktyvina žmogaus 
fermentų sistemas. Tai taip pat 
padeda valyti kraujagysles.

Apsauga nuo krešulių ir 
radioaktyvių medžiagų

Be to, jūros kopūstai nelei-
džia sutirštėti kraujui tiek, kad 
atsirastų krešulių. Prie šio pro-
ceso prisideda jūros kopūstuose 
esantys vitaminai ir į hormonus 
panašios medžiagos.

Atlikus bandymus su gyvū-
nais, vartojančiais jūros kopūs-
tus, paaiškėjo, kad šis augalas 
kliudo organizme kauptis radi-
oaktyviesiems stroncio ir cezio 
nuklidams (atomams).

Salotų receptai
1. Virti jūros kopūstai su-

pjaustomi plonomis juostelėmis, 
įberiama tiek pat ar kiek daugiau 
panašiai supjaustytų baltagūžio 
kopūsto lapų. Pagal skonį užpila-
ma augalinio aliejaus, acto, įbe-
riama valgomosios druskos ir 
maltų pipirų.

2. Salotos ruošiamos iš švie-
žių (ar konservuotų) agurkų, 
šviežių (ar virtų) morkų, svo-
gūnų (galima pakeisti žaliai-
siais žirneliais), kietai virto ir 
susmulkinto kiaušinio bei kon-
servuotų jūros kopūstų. Viskas 
sumaišoma, užpilama majone-
zu ar grietine.

Vienai porcijai reikia: 50 g jū-
ros kopūstų, 0,5 virto kiaušinio, 
vidutinio dydžio morkos (galima 
pakeisti obuoliu).

Per dieną – 2 šaukšteliai 
jūros kopūstų 

Suaugusiems asmenims rei-
kia per parą 150 mikrogramų 
(toliau mkg) jodo, nėščiosioms – 
180 mkg, žindyvėms – 200 mkg. 
Pavyzdžiui, kad suaugęs žmogus 
gautų jodo dienos dozę, turi su-
valgyti du šaukštelius jūros ko-
pūstų. Jie gali būti sausi, konser-
vuoti, marinuoti. Sausi – dedami 
į sriubą, trinti – į daržoves ir pan. 
Taip pat gali būti vartojami ir jau 
paruošti konditerijos gaminiai 
su jūros kopūstų priedu.

Vonia kojoms
Nuo seno Norvegijoje yra 

įprasta prieš miegą malšinti ko-
jų sąnarių skausmą šviežių jūros 
kopūstų voniomis. Mūsų sąlygo-
mis galima daryti taip: į kibirą 
suberiamas pakelis sausų jūros 
kopūstų ir užpilama šiltu 450 C 
temperatūros vandeniu. Kojos 
mirkomos 20–30 min. Kojas nu-
sausinus, prie odos prilipusių jū-
ros kopūstų liekanų nukrapštyti 
nereikia (kad nesuteptų pataly-
nės, apsimaunama kojinėmis). 
Tą pačią jūros kopūstų porciją 
galima panaudoti 3–4 procedū-
roms. Gydymo kursas – 12–15 
procedūrų. Procedūros daromos 
kas antrą dieną (jei gydytojas ne-
nurodo kitaip).

Efektyvūs kompresai
Jūros kopūstų kompresais 

dažniausiai gydomas neuritas 
(nervo uždegimas), osteochon-
drozė ir raumens uždegimas. 
Tik prieš gydantis jūrų kopūstų 
kompresais reiktų pasitarti su 
gydytoju. Mat sergant kai kurio-
mis širdies, kraujagyslių, o ypač 
onkologinėmis ligomis tokios 
procedūros yra draudžiamos. 

Taigi, jeigu jau nusprendė-
te gydytis kompresais, žinokite, 
kad viena ar kita procedūra – be-
tikslis užsiėmimas, prireiks ne 
mažiau kaip 5–7 procedūrų. Vi-
sas gydymo kursas – nedaugiau 
kaip 12–15 procedūrų, 

Kibiras vandens pašildomas 
iki 500 C temperatūros, suberia-
mi 5 pakeliai jūros kopūstų, lei-
džiama nusistovėti 30 min., po to 
perkošiama per marlę. Ant skau-
damų vietų uždedamos marlinės 
servetėlės, ant jų – šilta jūros ko-
pūstų masė (2 cm storio sluoks-
niu). Iš viršaus uždengiama po-
lietileno plėvele (maišeliu). Kad 
kompresas per greitai neatauš-
tų, ant viršaus uždedamas vatos 
sluoksnis ir po to sutvarstoma. 
Šiluminį efektą (irgi gydo) dar 
galima sustiprinti priglaudus 
šildyklę su karštu vandeniu ar-
ba maišelį su pakaitinta valgo-
mąja druska. Tokie kompresai 
laikomi ant kūno 5–6 val.

Pastaba: šie kompresai pri-
skiriami prie pačių efektyviau-
sių, nes, kaip nurodėme straips-
nio pradžioje, šis augalas turi su-
kaupęs daugybę organizmui bū-
tinų medžiagų.

Jodo stygius – dažna 
daugelio ligų priežastis

Žmogaus organizmui ypač 
svarbus mikroelementas jodas 
sutinkamas kalio, natrio, magnio 
druskų pavidalu, nedaug jo yra 
ir jūros vandenyje. Skydliaukės 
ligos, o po to ir viso organizmo 
negalavimai tiesiogiai susiję su 
jodo deficitu. Skydliaukės hor-

monai yra labai svarbūs, nes jie 
reguliuoja visą mūsų medžiagų 
apykaitą. Kai šių hormonų bū-
na per mažai, prastėja plaukų, 
odos, dantų būklė, silpsta krau-
jo cirkuliacija, atsiranda didelis 
jautrumas šalčiui, sulėtėja pul-
sas, sumažėja fizinis ir proti-
nis aktyvumas, dažnai padidėja 
svoris, kraujyje aptinkama dau-
giau cholesterolio, fosfolipidų. 
Vaikai, kurių skydliaukė negau-
na pakankamai jodo, būna ma-
žaūgiai (net ir suaugę yra vai-
ko ūgio), neišsivystę (tiek fiziš-
kai, tiek protiškai); jų oda stora, 
sausa, papurtęs veidas, pastorė-
jusios lūpos, padidėjęs liežuvis. 

Paaiškinimai: 
1. Fosfolipidas – sudėtinis 

riebalas, kurio yra visų organiz-
mo ląstelių membranose; susi-
deda iš fosforo rūgšties likučio, 
glicerino, riebalų rūgščių, alde-
hidų, azoto junginių.

2. Aldehidas (lotyniškai alco-
hol dehydrogenatum – alkoholis 
be vandenilio) – organinis jungi-
nys, RCHO.

Mokslininkai nustatė
Per pastarąjį ketvirtį am-

žiaus mokslininkai nustatė dar 
daugiau jodo stygiaus sukel-
tų liguistų reiškinių ir suskirs-
tė juos į grupes (pateikiame pa-
grindines):

Širdis ir kraujagyslės. Ateros-
klerozė pasidaro „atspari“ vais-
tams ir dietai. Širdies ritmo su-
trikimai, gydomi specialiais pre-
paratais, neduoda apčiuopiamo 
ir ilgo efekto. Dėl pabrinkusių 
kraujagyslių sienelių padidėja 
diastolinis (minimalus) arteri-
nis kraujo spaudimas. 

Mažakraujystė. Kai kraujy-
je sumažėja hemoglobino, ligo-
nis gydomas geležies prepara-
tais, tačiau sulaukiama tik ku-
klių rezultatų.

Imunitetas. Dažniau serga-
ma infekcinėmis ir peršalimo li-
gomis. Beje, imuninės sistemos 
neveiksnumas atsiranda net ne-
žymiai susilpnėjus skydliaukės 
funkcijai.

Bronchai ir plaučiai. Atsiran-
da kvėpavimo takų paburkimas, 
kuris sukelia ūmias kvėpavimo 
ligas bei lėtinį bronchitą.

Ginekologija. Nereguliarios 
mėnesinės (kartais jų iš viso ne-
būna), nevaisingumas, mastopa-
tija (pieno liaukų liga), atsiranda 
spenelių sudirginimas ir įtrūkos.

Emocijos. Silpnėja intelektas, 
silpsta atmintis, atsiranda ner-
vinis dirglumas, mieguistumas, 
nepaaiškinamos kilmės liūde-
sio priepuoliai, mažėja dėme-
singumas. Padidėjus spaudimui 
kaukolės viduje, dažnai skau-
da galvą.

Romualdas OGinskas
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Jau tūkstančius metų 
muzika yra neatsiejama 
žmogaus gyvenimo da-
lis. Įvairios jos formos nuo 
seno naudojamos šven-
čių, gedulo ir kitų ritu-
alų metu. Šiandien mu-
ziką galime girdėti ko-
ne kasdien. Nebūtina jos 
klausyti specialiai, kar-
tais tiesiog pakanka ap-
silankyti prekybos centre 
ar degalinėje, kad išgirs-
tume vieną ar kitą melo-
diją. Dar smagiau kar-
tais apsilankyti koncerte 
ir paklausyti gyvai atlie-
kamų kompozicijų. Skir-
tinga muzika skirtingai 
veikia jausmus, emocijas, 
nuotaiką. Ji gali džiuginti, 
liūdinti, sukelti teigiamas 
emocijas ar pažadinti 
prisiminimus. Įdomu tai, 
kad muzika veikia ne tik 
mūsų mintis, bet ir kūną. 
Atlikta daugybė tyrimų, 
patvirtinančių muzikos 
naudą. Ypač stiprų tei-
giamą poveikį turi klasi-
kinė muzika. Perskaitę šį 
straipsnį įsitikinsite, kad 
verta jos paklausyti bent 
po pusvalandį kiekvieną 
dieną.

Muzika ir intelektas
Klasikinės muzikos nauda 

buvo ypatingai susidomėta po 
1993 metais atlikto eksperimen-
to. Daktaras Gordonas Šo nusta-
tė, kad, paklausius Mocarto kū-
rinių, studentų intelekto koe-
ficientas staiga šoktelėjo. Kon-
trolinių grupių studentų, kurie 
klausė kitokios muzikos arba 
neklausė nieko, intelekto koefi-
ciento pokyčių nebuvo pastebė-
ta. Po šio atradimo imta kalbė-
ti apie tai, kad Mocarto muzika 
gali padaryti žmones protinges-
nius. Tuo netruko pasinaudoti 
verslininkai – rinkoje pasirodė 
gausybė įvairiausių kompakti-
nių plokštelių, skirtų ne tik su-
augusiems, bet net dar negimu-
siems vaikams.

Iš tiesų, pasak Šo, viskas nė-
ra taip paprasta ir neužtenka 
vien paklausyti Mocarto, kad 
taptumėte protingesnis. Moksli-
ninkas spėja, kad klasikinė mu-
zika tiesiog padeda „apšildyti“ 
smegenų sritis, atsakingas už 
abstraktų mąstymą. Tam prita-
ria ir kiti mokslininkai, pabrėž-
dami, jog muzika ir aukštas in-
telekto koeficientas nebūtinai 
susiję. Geriausias to pavyzdys – 
Viljamso sindromą turintys 
žmonės. Nors jų intelektas pa-
prastai būna žemas, dažniausiai 
jie būna itin gabūs muzikai. Ne-
paisant to, kad jie gali negebė-
ti atsidaryti instrumento dėk lo, 
jų muzikiniai gebėjimai kartais 
pranoksta daugelio kitų.

Tačiau kad ir kaip bebūtų, 
niekas neabejoja, jog ilgiau ar 
trumpiau trunkančią naudą kla-
sikinė muzika tikrai teikia.

Kuo naudinga klasikinė 
muzika?

Moksliškai įrodyta, kad kla-
sikinės muzikos klausymas turi 
pamatuojamą naudą žmogaus 
organizmui. Jos poveikis gali bū-
ti toks stiprus, kad teigiami po-
kyčiai pasiekia svarbiausias mū-
sų organizmo daleles – genus. 
Suomių mokslininkai pastebė-
jo, kad klasikinė muzika gali su-
aktyvinti genus, atsakingus už 
mūsų nuotaiką, atmintį, moky-
mosi gebėjimus ir kitas pagrin-
dines smegenų funkcijas. Taip 
pat klasikinė muzika gali padė-
ti sumažinti genų, susijusių su 
Parkinsono liga, aktyvumą. Vis 
dėlto tokie stiprūs pokyčiai pa-
sireiškia tik tuomet, jei žmogus 
savo didžiąją gyvenimo dalį bu-
vo paskyręs klasikinei muzikai.

Be to, klasikinė muzika ga-
li turėti įtakos ir mažesniems, 
tačiau labai naudingiems poky-
čiams. Užtenka paklausyti Mo-
carto dvidešimt minučių, kad 
būtų pastebėti fiziologiniai ir 
psichologiniai pakitimai. Jei kla-
sikinės muzikos klausymas tap-
tų kasdieniu įpročiu, neabejoti-
nai pajustumėte teigiamus šio 
užsiėmimo rezultatus. Tad kodėl 
nepritaikius sau šios paprastos 
muzikos terapijos?

Klasikinė muzika 
padeda:

-Gerai išsimiegoti
Klasikinė muzika padeda at-

sipalaiduoti kūnui ir mintims. Ji 
stip rina ramybės jausmą. Tyri-
mais nustatyta, jog klasikinės mu-
zikos klausymas gali labai page-
rinti miego kokybę, nes jos klau-
sydami galite sumažinti kasdienio 
streso lygį. Ypač veiksminga kla-
sikinė muzika, kurioje dominuo-
ja arfa, pianinas, orkestro garsai.

-Palengvinti chronišką skaus-
mą ir pagreitinti gijimą

Žmonėms, kurie bando atsi-
gauti po operacijos, turi negalią 
arba yra veikiami natūralių se-
nėjimo procesų, muzika pade-
da perprogramuoti smegenis ir 
taip nukreipti dėmesį nuo pati-
riamo skausmo bei kitų nema-
lonių pojūčių. Muzika gali suma-
žinti chronišką galvos skausmą 
bei migreną. Taip pat pastebėta, 
kad klasikinės muzikos klausy-
mas gali paspartinti pažeistų au-
dinių gijimą ir sumažinti infek-
cijos riziką. Insultą patyrusiems 
žmonėms klasikinės muzikos 
klausymas padėjo pagerinti gar-
sinę atmintį ir nuotaiką. Taip pat 
tokia muzika teikia nemažai vil-
čių epilepsija sergantiesiems.

-Pagerinti nuotaiką ir suma-
žinti stresą

Jei jaučiate nerimą, liūdesį, 
esate sutrikęs, tiesiog stabtelėki-
te kelioms minutėms ir paklau-

sykite mėgiamo kūrinio. Tyrimų 
duomenimis, tai veikia taip pat 
raminančiai kaip geras atpalai-
duojantis masažas. Tokia mini 
terapija smegenyse sukelia che-
mines reakcijas, padedančias 
susidoroti su patiriamu stresu 
ar depresija. Taip pat klasikinės 
muzikos klausymas padeda su-
mažinti aukštą kraujo spaudimą.

Jei esate sunerimęs, venkite 
„sunkios“, triukšmingos muzi-
kos, nes ji gali priversti pasijusti 
dar blogiau. Vokietijoje šiuo me-
tu net atliekami tyrimai, kuriais 
siekiama išsiaiškinti, ar Mocarto 
kūriniai galėtų padėti sumažinti 
vairuotojų agresiją kelyje. 2004 
metais Didžiojoje Britanijoje at-
likto tyrimo duomenimis, trauki-
nių stotyse leidžiama klasikinė 
muzika labai sumažino apiplėši-
mų ir kitų panašių nusikaltimų 
skaičių. Mokslininkai spėja, kad 
klasikinės melodijos raminan-
čiai veikė potencialius nusikal-
tėlius. Traukinių keleiviai, klau-
sydami klasikinės muzikos, taip 
pat jautėsi ramesni ir saugesni.

-Pagerinti smegenų veiklą
Ne vieno tyrimo metu paste-

bėta, kad žmonės daug geriau at-
lieka protines užduotis tuo pačiu 
metu klausydami klasikinės mu-
zikos. Šis reiškinys net buvo pa-
vadintas „Mocarto efektu“. Klau-
sydami muzikos, tiriamieji ge-
riau atsimena informaciją, už-
duotis atlieka greičiau, pasirenka 
daugiau teisingų atsakymų ir il-
gainiui net gali pagerinti savo in-
telekto koeficientą! Mokslininkai 
šį reiškinį aiškina tuo, kad klasi-
kinė muzika padeda nusiraminti 
ir geriau jaustis, o tai svarbu no-
rint pagerinti mąstymą. Vis dėl-
to jei klasikinė muzika jūsų rami-
nančiai neveikia, tokių rezultatų 
greičiausiai nepastebėsite.

-Geriau pažinti ir priimti save
Žmonės, dažnai klausantys 

klasikinės muzikos, yra kūrybiš-
kesni, lengviau priima savo as-
menybės bruožus ir trūkumus. 
Muzika teigiamai veikia emo-
cinį intelektą, todėl nevengian-
tys klasikinės muzikos žmonės 
geriau įsisavina bei išreiškia sa-
vo emocijas. Taip pat pastebėta, 
kad klausant muzikos lengviau 
pasakoti apie savo patirtį, išgy-
venimus bei jausmus. 

Per daugelį metų mokslinin-
kai atliko begalę tyrimų, patvirti-
nančių klasikinės muzikos nau-
dą siekiant pagerinti fizinę bei 
psichologinę sveikatą. Ji naudin-
ga visiems – ir kūdikiui motinos 
gimdoje, ir pagyvenusiam žmo-
gui. Kasdienė muzikos terapija 
padeda nuraminti kūną ir sielą, 
o svarbiausia, yra ne tik efekty-
vi, bet ir nieko nekainuoja. Tad 
ko klausysitės šiandien?

Parengė Miglė LeVinienė

Jums padės... Mocartas

Skaudžią netekties valandą mirus Šalčininkų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Teresai Zdanovič nuoširdžiai užjaučiame 

šeimą ir artimuosius.
Vilniaus apskrities neįgaliųjų draugijų pirmininkai

Dėl Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės  
Teresos Zdanovič mirties nuoširdžiai užjaučiame  

šeimą ir artimuosius. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba

Bus gerinamos socialinės 
globos namų gyventojų 

gyvenimo sąlygos
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministerija (SADM), re-
aguodama į Lietuvos Respubli-
kos Seimo kontrolierių įstaigos 
ataskaitą „Dėl žmogaus teisių 
padėties Šiaulių apskrities suau-
gusių asmenų globos įstaigose“, 
kuri skelbiama šios įstaigos in-
terneto svetainėje, informuoja, 
kad ataskaita bus analizuojama 
ir bus imtasi priemonių nusta-
tytiems trūkumams pašalinti.

SADM įgyvendina tik vienos 
iš tikrintų įstaigų – Aukštelkės 
socialinės globos namų – savi-
ninko teises ir pareigas. Šioje 
įstaigoje teikiamos paslaugos 
asmenims, kurie dėl nustatytos 
proto ar psichikos negalios ne-
gali gyventi savarankiškai, nau-
dotis kitomis bendruomenės 
paslaugomis, ir kuriems būtina 
nuolatinė specialistų priežiūra.

Nuo 2015 m. visos sociali-
nės globos įstaigos privalo tu-
rėti licenciją socialinei globai 
teikti. Vadovaujantis Socialinių 
paslaugų įstatymu, Socialinių 
paslaugų priežiūros departa-
mentui prie SADM yra suteikti 
įgaliojimai išduoti, stabdyti ir 
naikinti licencijų galiojimą bei  
vertinti socialinės globos koky-
bę. Išduodant licenciją taikomi 
reikalavimai personalo struk-
tūrai, skaičiui, išsilavinimui ir 

patalpoms. Minėtas departa-
mentas nuo 2015 m. atitikties 
licencijavimo sąlygoms vertina-
mą atlieka nuvykus į vietą, taip 
pat atlieka planinius bei nepla-
ninius Lietuvoje veikiančių so-
cialinės globos įstaigų tikrini-
mus. Nustačius trūkumų, socia-
linės globos įstaigos yra įparei-
gojamos per nustatytą terminą 
juos pašalinti, neatitikimų ne-
pašalinus imamasi sankcijų – 
būna stabdomas licencijos ga-
liojimas ir nustatomas termi-
nas neatitikimams šalinti. Li-
cencijos galiojimas yra panai-
kinamas, jei įstaiga pašalino ne 
visus per licencijos sustabdymą 
nustatytus trūkumus.

Už tinkamą paslaugų organi-
zavimą atsako socialinės globos 
įstaigos vadovas.

Socialinės globos įstaigos  
privalo užtikrinti gyventojams 
reikiamas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas, teisės ak-
tų nustatyta tvarka organizuo-
damos ir (ar) teikdamos šias 
paslaugas. Teikti sveikatos prie-
žiūros paslaugas galima tik tu-
rint atitinkamą licenciją, kurią 
išduoda Valstybinė akreditavi-
mo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos.

„Bičiulystės“ inf. 

Aktualijos

Sostinės savivaldybė sutau-
pytus beveik 600 tūkst. eu-

rų skyrė savivaldybės socialinio 
būsto statyboms. Savivaldybė 
šiemet sėkmingai refinansavo 
dalies paskolų grąžinimą, tad lė-
šų poreikis šiam tikslui sumažė-
jo 593 tūkst. eurų. Perskirsčius 
asignavimus iš biudžeto lėšų, 
nuspręsta juos skirti socialinės 
paskirties daugiabučiam gyve-
namajam namui užbaigti.

Statybas užbaigti planuo-
jama iki lapkričio 1osios. Dar 

Beveik 600 tūkst. eurų – socialinio 
būsto statyboms užbaigti

šiemet naujos statybos sociali-
niame būste galės apsigyventi 
79 šeimos.

Iki šiol socialinės statybos 
darbams savivaldybė buvo sky-
rusi 62,9 tūkst. eurų, dar 261 
tūkst. eurų skirta iš valstybės 
biudžeto lėšų. Už namui už-
baigti savivaldybės skirtus 593 
tūkst. eurų bus įrengta dar 20 
butų, pabaigta tiesti vandentie-
kio magistralė ir sutvarkyta na-
mo aplinka.

 „Bičiulystės“ inf. 

Psichologo 
patarimai
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 8 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/21 s. 09:40 Premjera. Lesė. 4 s. 10:05 
Stilius. 10:55 Premjera. Džesika Flečer 2. 
N-7. 2/20 s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 15:55 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 2 s. 16:45 
Premjera. Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/1 s. 17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 
19:03 Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:55 Aktualus interviu. 21:03 Sportas. 
21:08 Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. 22:10 Trumposios žinios. 22:15 
Užkariavimas. N-14. 00:05 Trumposios ži-
nios. 00:10 Premjera. Mulos Omaro pėd-
sakais. 01:15 Senis. N-7. 393 s. 02:15 Sti-
lius. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 
2/9, 2/10 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 9 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/22 s. 09:40 Premjera. Lesė. 5 s. 10:05 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/1 s. (kart.). 
10:55 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/21 s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
12:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 15:55 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. 3 s. 16:45 Premjera. 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/2 s. 17:35 
Gyvenimas. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 
19:10 Auksinis protas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus 
interviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Premje-
ra. Gžimekas. N-7. 2 s. 00:30 Trumpo-
sios žinios. 00:35 Didysis Gregas 4. N-7. 
4/5 s. 01:30 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Emigrantai. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gy-
venimas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Rojus Lietuvoj. 2/11, 2/12 s. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 10 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/23 s. 09:40 Premjera. Lesė. 6 s. 10:05 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/2 s. (kart.). 
10:55 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/22 s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
12:15 Specialus tyrimas. 13:10 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 15:55 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. 4 s. 16:45 Premjera. 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/3 s. 17:35 
Gyvenimas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 Orai. 
19:10 Auksinis protas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus 
interviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Į naktį. N-14. 00:55 Trumposios ži-
nios. 01:00 Didysis Gregas 4. N-7. 4/6 s. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Emigran-
tai. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Mūsų miesteliai. 
Smalininkai. 3 d. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/24 s. 09:40 Premjera. Lesė. 7 s. 10:05 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/3 s. (kart.). 
10:55 Premjera. Džesika Flečer 3. N-7. 3/1 
s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 12:15 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
15:55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 5 
s. 16:45 Premjera. Komisaras Reksas 
15. N-7. 15/4 s. 17:35 Gyvenimas. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:55 Aktualus in-
terviu. 21:03 Sportas. 21:08 Orai. 21:10 
Loterija „Jėga“. 21:15 Kelionės su „Istori-
jos detektyvais“. 22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Tamsoje. N-14. 00:30 Trumposios 
žinios. 00:35 Didysis Gregas 4. N-7. 4/7 
s. 01:30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu. (Subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Gyvenimas. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Kelionės su „Istorijos detektyvais“. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 12 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2. 

2/25 s. 09:40 Premjera. Lesė. 8 s. 10:05 
Komisaras Reksas 15. N-7. 15/4 s. (kart.). 
10:55 Premjera. Džesika Flečer 3. N-7. 3/2 
s. 11:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 12:15 
Kelionės su „Istorijos detektyvais“. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 15:55 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. 6 s. 16:45 Premjera. Komisaras Rek-
sas 15. N-7. 15/5 s. 17:35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Klausimėlis.
lt. 23:00 Raudonasis drakonas. S. 01:05 
Trumposios žinios. 01:10 Didysis Gregas 
4. N-7. 4/8 s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų 
– 90 legendų“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 LRT 90-mečiui skirtas projek-
tas „90 dainų – 90 legendų“. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 
2/13, 2/14 s. 07:30 Mūsų miesteliai. Ne-
munėlio Radviliškis. 1 d. 08:30 Girių hori-
zontai. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų išgyvenimo stra-
tegija. 1 d. Elgsenos ypatumai. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Pasaulio 
gamtos stebuklai. Gyvenimas paribyje. 3 d. 
Gyvieji stebuklai. (subtitruota). 13:50 Šer-
loko Holmso nuotykiai. N-7. 9, 10 s. 15:40 
Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:15 Sveikinimų kon-
certas. 17:35 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 
Klausimėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Laumės juosta 2016. 22:45 Trumposios 
žinios. 22:50 Premjera. Muriel vestuvės. 
N-14. (subtitruota). 00:35 Trumposios ži-
nios. 00:40 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija. 1 d. Elgsenos ypa-
tumai. (subtitruota, kart.). 01:30 Pasaulio 
dokumentika. Pasaulio gamtos stebuklai. 
Gyvenimas paribyje. 3 d. Gyvieji stebuklai. 
(subtitruota, kart.). 02:20 Šerloko Holmso 
nuotykiai. N-7. 9, 10 s. (kart.). 04:05 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 04:20 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 14 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 
2/15, 2/16 s. 07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. Nauji 
Piterio Peno nuotykiai. 15 s. 09:25 Prem-
jera. Zoro kronikos. 19 s. 09:50 Aviukas 
Šonas 4. 4/18 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (Subtitruota). 10:30 Muzikinis pro-
jektas „Vario audra“. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Laukinė karalystė. 1 d. Žiema. 
(subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Paslaptingoji Afrika 2. 2/9 d. Etiopija. 
Kraštutinybių žemė. (subtitruota). 13:50 
Puaro. N-7. 3/1, 3/2 s. 15:40 Klausimėlis.
lt. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
17:45 Bėdų turgus. (Subtitruota). 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Balzakas. 
N-14. 2 s. 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Pasaulio dokumentika. Laukinė karalystė. 
1 d. Žiema. (subtitruota, kart.). 23:35 Trum-
posios žinios. 23:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Paslaptingoji Afrika 2. 2/9 d. Etiopija. 
Kraštutinybių žemė. (subtitruota, kart.). 
00:35 Puaro. N-7. 3/1, 3/2 s. (kart.). 02:20 
Muzikinis projektas „Vario audra“. (kart.). 
03:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:15 Emigran-
tai. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

20:00 Svotai (6). N-7. 21:00 2 Barai. Gyve-
nimas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Diana. N-7. 01:00 Rio 2016. Olim-
pinis krepšinio turnyras. JAV - Venesuela. 
02:50 Kaulai (8). N-7. 03:45 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 04:30 Rio 
2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Pran-
cūzija - Kinija.

Antradienis, rugpjūčio 9 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 Slibinų 

dresuotojai (12). N-7. 06:55 Simpsonai (8). 
N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 07:55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (24). 08:25 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (20). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2401). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Svotai (6). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (25). 13:30 Simpsonai 
(9). N-7. 14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (548). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (549). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(125). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas (21). 
N-7. 20:00 Svotai (7). N-7. 21:00 2 Ba-
rai. Gyvenimas greitkelyje. N-14. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Geras melas. N-14. 
00:45 Speciali laida „Rio 2016". 00:50 Rio 
2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Lie-
tuva - Nigerija. 01:30 Rungtynių pertrau-
koje - Speciali laida „Rio 2016. 01:40 Rio 
2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Lietuva 
- Nigerija. 02:45 Speciali laida „Rio 2016". 
02:50 Kaulai (9). N-7. 03:45 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 04:30 Rio 
2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Argen-
tina - Kroatija.

trečiadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:25 Slibinų 

dresuotojai (13). N-7. 06:55 Simpsonai (9). 
N-7. 07:25 Simpsonai (7). N-7. 07:55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (25). 08:25 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (21). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2402). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Svotai (7). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (26). 13:30 Simpsonai 
(10). N-7. 14:00 Simpsonai (8). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (550). N-7. 15:00 Mažo-
ji nuotaka (551). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (126). N-7. 16:30 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. Lietuva - Nigerija. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas (22). 
N-7. 20:00 Svotai (8). N-7. 21:00 2 Barai. 
Gyvenimas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Įkai-
tas. N-14. 01:00 Rio 2016. Olimpinis krep-
šinio turnyras. Australija - JAV. 02:45 Kau-
lai (10). N-7. 03:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 04:30 Rio 2016. Olimpi-
nis krepšinio turnyras. Venesuela - Kinija.

ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 Mada-

gaskaro pingvinai (24). N-7. 06:55 Simp-
sonai (10). N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (26). 
08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas (22). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2403). N-7. 10:00 
TV Pagalba (2403). N-7. 12:00 Svotai (8). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
13:30 Simpsonai (13). N-7. 14:00 Simpso-
nai (9). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (552). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (553). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (127). N-7. 16:30 
TV Pagalba (127). N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Naisių vasara. Sugrįžimas (23). N-7. 20:10 
Rio 2016. Olimpinis krepšinio turnyras. 
Brazilija - Kroatija (23). 22:05 TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 2 Barai. Gyvenimas greitke-
lyje. N-14. 23:00 Užburtas ratas. N-14. 
01:00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turny-
ras. Nigerija - Ispanija. 02:50 Kaulai (11). 
N-7. 03:50 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 04:15 Speciali laida „Rio 
2016". 04:20 Rio 2016. Olimpinis krep-
šinio turnyras. Lietuva - Argentina. 05:20 
Rungtynių pertraukoje - Speciali laida „Rio 
2016. 05:30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio 
turnyras. Lietuva - Argentina. 06:10 Speci-
ali laida „Rio 2016".

Penktadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:25 Teleparduotuvė (14). 06:40 

Monsunas (18). N-7. 06:55 Simpsonai 
(13). N-7. 07:25 Simpsonai (9). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (1). 08:25 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (23). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2404). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba (2404). N-7. 12:00 Slibinų dresuotojai 
(13). N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai (14). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). 
13:30 Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simp-
sonai (10). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka 
(554). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (555). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (128). N-7. 
16:30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turny-
ras. Lietuva - Argentina. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Simpsonų filmas. N-7. 21:10 Fantastiškas 
ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškili-
mas. N-7. 23:00 Tai mergina ar vaikinas?. 
N-7. 01:00 Rio 2016. Olimpinis krepšinio 
turnyras. JAV - Serbija. 02:50 Kaulai (12). 
N-7. 03:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 04:30 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. Prancūzija - Venesuela.

Šeštadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:20 Teleparduotuvė (51). 06:35 

Ančiukų istorijos (37). 07:00 Transforme-

Pirmadienis, rugpjūčio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Įspū-

dingasis Žmogus-voras" (7). 06:55 "Stebu-
klingi vaikai" (21). 07:25 "Džiumandži" (16). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" (80). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(81). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
24 valandos (kart.). N-7. 11:50 Ant liežuvio 
galo. 12:45 Žiogas ir skruzdė. 12:55 Gu-
dri varna. 13:05 "Svajonių princas" (180). 
13:35 "Svajonių princas" (181). 14:05 "Tur-
tuolė vargšė" (27). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. Infošou. 20:00 "Gyvenimo receptai 
2" (7). N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Mirtinas žaidimas. N14. 00:05 
"Judantis objektas" (1). N-7. 00:55 "Visa 
menanti" (7). N-7. 01:45 "Grubus žaidi-
mas" (3). N14.

Antradienis, rugpjūčio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Įspū-

dingasis Žmogus-voras" (8). 06:55 "Stebu-
klingi vaikai" (22). 07:25 "Džiumandži" (17). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" (82). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(83). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
24 valandos (kart.). N-7. 11:50 Ant liežu-
vio galo. 12:45 Riki Tiki Tavi. 13:05 "Sva-
jonių princas" (182). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (183). 14:05 "Turtuolė vargšė" (28). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. Infošou. 20:00 "Gy-
venimo receptai 2" (8). N-7. 21:00 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Tiksintis 
laikrodis. N14. 00:10 "Judantis objektas" 
(2). N-7. 01:00 "Visa menanti" (8). N-7. 
01:50 "Grubus žaidimas" (4). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Įspū-

dingasis Žmogus-voras" (9). 06:55 "Stebu-
klingi vaikai" (23). 07:25 "Džiumandži" (18). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" (84). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(85). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
24 valandos (kart.). N-7. 11:50 Ant liežuvio 
galo. 12:45 Maša jau nebe tinginė. 12:55 
Mikė Pūkuotukas. 13:05 "Svajonių prin-
cas" (184). 13:35 "Svajonių princas" (185). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (29). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. Infošou. 20:00 "Gyvenimo re-
ceptai 2" (9). N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Deimantų vagys. 
N14. 00:05 "Judantis objektas" (3). N-7. 
00:55 "Visa menanti" (9). N-7. 01:45 "Gru-
bus žaidimas" (5). N14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Įspū-

dingasis Žmogus-voras" (10). 06:55 "Ste-
buklingi vaikai" (24). 07:25 "Džiumandži" 
(19). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(86). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (87). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
24 valandos (kart.). N-7. 11:50 Ant liežuvio 
galo. 12:45 Paskutinė slibino Goriničiaus 
nuotaka. 13:05 "Svajonių princas" (186). 
13:35 "Svajonių princas" (187). 14:05 "Tur-
tuolė vargšė" (30). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Va-

landa su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Tri-
gubas X. N-7. 00:35 "Judantis objektas" (4). 
N-7. 01:25 "Visa menanti" (10). N-7. 02:10 
Sveikatos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Įspū-

dingasis Žmogus-voras" (11). 06:55 "Ste-
buklingi vaikai" (25). 07:25 "Džiumandži" 
(20). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (88). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (89). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:45 24 valandos (kart.). N-7. 11:50 
Ant liežuvio galo. 12:45 Karlsonas sugrį-
žo. 13:05 "Svajonių princas" (188). 13:35 
"Svajonių princas" (189). 14:05 "Turtuolė 
vargšė" (31). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Policijos 
akademija 5. Užduotis Majamio pakran-
tėje. 21:10 Smegenys. N-7. 23:25 Tikras 
teisingumas. Brolija. N14. 01:05 Deiman-
tų vagys (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Įspū-

dingasis Žmogus-voras" (10) (kart.). 06:55 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (26). 
07:00 "Eskimų mergaitės nuotykiai Arkty-
je" (1). 07:10 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (2). 07:15 "Eskimų mergai-
tės nuotykiai Arktyje" (3). 07:20 ""Nickelo-
deon" valanda. Linksmieji detektyvai" (4). 
07:45 "Kung Fu Panda" (19). 08:10 "Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys" (16). 08:35 
"Linksmieji Tomas ir Džeris" (4). 09:00 "Po-
nas Bynas" (10). 09:30 "Rožinė pantera" 
(20). 10:00 "Na, palauk!" (9). 10:15 KINO 
PUSRYČIAI. PREMJERA Pelenė iš Lau-
kinių Vakarų. 11:50 Pakratytas. 13:40 Pri-
čiupom! N-7. 14:10 Pričiupom! N-7. 14:35 
Policijos akademija 5. Užduotis Majamio 
pakrantėje (kart.). 16:25 "Gyvenimo šu-
kės" (87). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kosmi-
niai gelbėtojai. 21:15 Šėtoniškas sandėris. 
N-7. 23:00 Rikis Bobis. Greičiausio kvailio 
legenda. N-7. 01:00 Trigubas X (kart.). N-7.

Sekmadienis, rugpjūčio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Įspū-

dingasis Žmogus-voras" (11) (kart.). 06:55 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (4). 
07:00 "Eskimų mergaitės nuotykiai Arkty-
je" (5). 07:05 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (6). 07:15 "Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje" (7). 07:20 ""Nickelodeon" 
valanda. Linksmieji detektyvai" (5). 07:45 
"Kung Fu Panda" (20). 08:10 "Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys" (17). 08:35 "Links-
mieji Tomas ir Džeris" (5). 09:00 Sveika-
tos ABC televitrina. 09:30 "Rožinė pante-
ra" (21). 09:55 "Na, palauk!" (10). 10:05 
KINO PUSRYČIAI Trys nindzės sugrįžta. 
11:50 Pamišę dėl šokių. N-7. 14:00 Pri-
čiupom! N-7. 14:30 Šėtoniškas sandėris 
(kart.). N-7. 16:15 Daktaro Parnaso fanta-
zariumas. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 Ope-
racija "Anekdotai" ir kiti Naujųjų metų nuo-
tykiai. 22:25 Bėgančios kortos. N14. 00:10 
Penktadienis, 13-oji. N14. 01:55 Rikis Bo-
bis. Greičiausio kvailio legenda (kart.). N-7.

Pirmadienis, rugpjūčio 8 d. 
06:35 Sveikatos ABC televitrina. 

07:00 Katna - užmirštoji Egipto konku-
rentė (kart.). 07:55 "Tokia tarnyba" (46) 
(kart.). N-7. 08:50 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 09:45 "Mistinės istorijos" (52). 
N-7. 10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(28) (kart.). 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(305) (kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (14). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(47). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(306). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (29). 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Fa-
rai. N14. 21:30 Atlygis. N14. 23:45 Bučiuoti 
merginas (kart.). N14. 01:50 "Kultas" (15) 
(kart.). N14. 02:35 "Kalbame ir rodome" 
(350). N-7. 03:20 Pagalbos skambutis 
(kart.). N-7. 04:00 Farai (kart.). N14. 04:25 
"Kalbame ir rodome" (350) (kart.). N-7. 
05:10 "Mistinės istorijos" (1) (kart.). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 9 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (47) (kart.). N-7. 
08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (53). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (29) (kart.). 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (306) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (15). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(48). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(307). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (30). 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Fa-
rai. N14. 21:30 Suvaidink mano žmoną. 
N-7. 23:40 Atlygis (kart.). N14. 02:00 "Mis-
tinės istorijos" (2) (kart.). N-7. 02:50 "Bor-
džijos" (8). N14. 03:40 "Kalbame ir rodo-
me" (351). N-7. 04:25 Pagalbos skambu-
tis (kart.). N-7. 05:05 "Kalbame ir rodome" 
(351) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (48) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (38) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (54). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (30) (kart.). 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (307) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (16). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(49). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(308). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (31). 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
"Pavariau" (3). N-7. 21:30 Tiesiog žavinga. 
N-7. 23:15 Suvaidink mano žmoną (kart.). 
N-7. 01:15 "Mistinės istorijos" (52) (kart.). 
N-7. 02:05 "Bordžijos" (9). N14. 02:55 "Kal-
bame ir rodome" (352). N-7. 03:40 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 04:15 "Pava-
riau" (3) (kart.). N-7. 04:40 "Kalbame ir ro-
dome" (352) (kart.). N-7. 05:25 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (14) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (49) (kart.). N-7. 
08:50 "44-as skyrius" (39) (kart.). N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (55). N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (31) (kart.). 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (308) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (17). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(50). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(309). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (32). 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Prancūziš-
kas tranzitas. N14. 00:00 Tiesiog žavinga 
(kart.). N-7. 01:45 "Mistinės istorijos" (53) 
(kart.). N-7. 02:30 "Bordžijos" (10). N14. 
03:25 "Diagnozė - žmogžudystė" (15) 
(kart.). N-7. 04:10 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (16) (kart.). N-7. 04:55 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 05:20 "Mistinės istorijos" 
(54) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (50) (kart.). N-7. 
08:50 "Laukinis" (27). N-7. 09:45 "Laukinis" 
(28). N-7. 10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(32) (kart.). 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(309) (kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (18). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(51). N-7. 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(310). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (33). 19:30 "Amerikietiš-
kos imtynės" (31). N-7. 20:30 "Amerikie-
tiškos imtynės" (31). N-7. 21:30 Niekada 
nepasiduok 2. N14. 23:25 Prancūziškas 
tranzitas (kart.). N14. 01:50 "Mistinės is-
torijos" (55) (kart.). N-7. 02:40 "Gyvi nu-
mirėliai" (1). N14. 03:25 Niekada nepasi-
duok 2 (kart.). N14. 05:00 "Amerikietiškos 
imtynės" (31) (kart.). N-7.

Šeštadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:50 

Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 07:40 
"Diagnozė - žmogžudystė" (17) (kart.). 
N-7. 08:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(18) (kart.). N-7. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 11:00 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. I etapas. Kuršėnai. 12:00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 13:00 FAILAI X. Rizikin-
gas žygis Ramiajame vandenyne. Poli-
nezijos paslaptys. 14:00 "Mistinės istori-
jos" (3). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (4). 
N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (24). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (40). N-7. 
19:00 Už vaikystę. 19:30 Muzikinė kaukė. 
21:50 MANO HEROJUS Lėktuvo užgrobi-
mas. N14. 23:30 AŠTRUS KINAS Projek-
tas: Dinozaurai. N14. 01:00 "Bordžijos" (9) 
(kart.). N14. 01:50 "Bordžijos" (10) (kart.). 
N14. 02:45 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (24) (kart.). N-7. 03:35 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7. 04:00 Muzikinė 
kaukė (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 14 d. 
06:00 "Pasaulio profesionalų imty-

nės" (16). N-7. 07:00 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 07:30 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. I etapas. Kuršėnai. 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 "Viena už visus" (59). N-7. 
09:30 "Viena už visus" (60). N-7. 10:05 
Beatos virtuvė. 11:00 "BBC dokumenti-
ka. Įsimylėję gyvūnai" (1). 12:05 "BBC do-
kumentika. Įsimylėję gyvūnai" (2). 13:00 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Už 
vaikystę (kart.). 14:00 Sveikinimai. 16:00 
Išgyvenk, jei gali. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 17:50 "44-as skyrius" (41). N-7. 
18:50 Pričiupom! (kart.). N-7. 19:15 Tėčio 
dienos rūpestis. 21:00 "PREMJERA Sostų 
karai" (1). N14. 22:10 "PREMJERA Sostų 
karai" (2). N14. 23:15 Amerikietiški kalne-
liai. N14. 01:20 Lėktuvo užgrobimas (kart.). 
N14. 02:50 Projektas: Dinozaurai (kart.). 
N14. 04:10 Tėčio dienos rūpestis (kart.). 
05:40 Pričiupom! (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

riai. Praimas (2). N-7. 07:30 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (1). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (39). 08:30 Madagaskaro pin-
gvinai (2). N-7. 09:00 Kung Fu Panda (1). 
N-7. 09:30 Mes pačios. Vasara (39). 10:00 
Džiunglių knyga. N-7. 12:20 Atostogos 
su Dereku. 14:20 Devintam danguj. N-7. 
16:10 Ekstrasensai tiria (51). N-7. 17:20 
Ekstrasensai tiria (52). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Karibų ratai 
(3). N-7. 20:30 Sunkus vaikas. N-7. 22:05 
Mumijos sugrįžimas. N-7. 00:45 Speciali 
laida „Rio 2016". 00:50 Rio 2016. Olim-
pinis krepšinio turnyras. Ispanija – Lietu-
va. 01:50 Rungtynių pertraukoje - Specia-
li laida „Rio 2016. 02:00 Rio 2016. Olimpi-
nis krepšinio turnyras. Ispanija – Lietuva. 
02:45 Speciali laida „Rio 2016". 02:50 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
04:30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio turny-
ras. Kroatija - Nigerija.

Sekmadienis, rugpjūčio 14 d. 
06:25 Teleparduotuvė. 06:40 Rio 

2016. Olimpinis krepšinio turnyras. Ispa-
nija – Lietuva. 08:25 Kapitono Granto be-
ieškant (7). N-7. 09:55 D‘Artanjanas ir trys 
muškietininkai (1). N-7. 11:50 Caraitis Iva-
nas ir vilkas pilkas 2. 13:15 Asteriksas olim-
pinėse žaidynėse. N-7. 15:40 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 16:10 Eks-
trasensai tiria (53). N-7. 17:20 Ekstrasen-
sai tiria (54). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
2 Barai. Išlikimo kovos. N-7. 20:05 A ko-
manda. N-7. 01:00 Rio 2016. Olimpinis 
krepšinio turnyras. Australija – Venesuela. 
03:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. N-7. 04:30 Rio 2016. Olimpinis krepši-
nio turnyras. Serbija – Kinija.

LRT

Pirmadienis, rugpjūčio 8 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (12). N-7. 06:55 Simpsonai 
(7). N-7. 07:25 Simpsonai (5). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (40). N-7. 08:25 
Monsunas (18). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2440). N-7. 10:00 2 Barai. Išlikimo ko-
vos. N-7. 11:30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. N-7. 12:30 Slibinų dresuo-
tojai (12). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (24). 13:30 Simpsonai (8). N-7. 
14:00 Simpsonai (6). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (546). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(547). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (124). 
N-7. 16:30 Rio 2016. Olimpinis krepšinio 
turnyras. Brazilija – Lietuva. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas (20). N-7. 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Biškeko (Kirgizija) kavi-
nėje „Sierra“ vaikinas įsi-
darbino padavėju ir... jau 
pačią pirmą dieną sulau-
kė žurnalistų, teko atsa-
kyti į klausimus. Kodėl 
šis įvykis sulaukė tiek dė-
mesio? Žmonėms su Dau-
no sindromu iki šiol nėra 
pavykę įsidarbinti ne tik 
Kirgizijoje, kurios sosti-
nėje Biškeke gyvena šios 
istorijos herojus Aleksan-
dras Michailiukas, bet ir 
visoje Centrinėje Azijoje.

„Dauguma jų niekada gyveni-
me nematė baseino, neplaukio-
jo. Vedu juos ir sakau: nieko bai-
saus, ir džiaugiuosi, kad jie pa-
sitiki manimi – drąsiai žengia 
kartu“, – sakė žinoma Lietuvos 
plaukikė, trenerė ir mokslinin-
kė Birutė Statkevičienė.

Už savanorišką darbą su 
neįgaliais sportininkais, svei-
katinimo ir edukacinę veiklą 
B. Statkevičienė (Užkuraitytė) 
2009aisiais buvo apdovanota 
pagrindiniu Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) kil-
naus elgesio prizu.

B. Statkevičienė iš pradžių 
neįgaliuosius treniravo epizo-
diškai, netgi ketino atsisakyti 
šios veiklos, tačiau nepajėgė at-
mesti vienos moters prašymo – 
išmokyti plaukti jos aklą sūnų.

„Juk neįgalieji – tokie pa-
tys kaip ir mes, sveikieji, tik jie 
neturi kažko, kuo džiaugiamės 
mes“, – svarstė buvusi daugkar-
tinė Lietuvos plaukimo čempio-
nė. Šiuo metu B. Statkevičienės 
auklėtinių grupę sudaro 10 ne-
įgalių plaukikų.

„Smagu, kai jie vadina mane 
mama, tai svarbiau nei jų perga-
lės“, – teigė specialistė. 

B. Statkevičienės buvęs auklė-
tinis Kęstutis Skučas – 2004 m. 
Atėnų parolimpiados vicečempio
nas, pasaulio neįgaliųjų sporto 
žaidynių ir Europos čempionas, 
Sigita Gylytė – Lietuvos neįgaliųjų 

plaukimo rekordininkė, Mindau-
gas Dvylaitis – Europos jaunimo 
neįgaliųjų žaidynių čempionas.

1972ųjų olimpinių žaidy-
nių dalyvė prisiminė viešnagę 
Prano Daunio aklųjų ir silpna-
regių ugdymo centre. „Neįmano-
ma įsivaizduoti, ką jaučia aklieji. 
Reikia tai patirti savo kailiu“, – 
teigė B. Statkevičienė, kai cen-
tro darbuotojai pasiūlė valan-
dėlę praleisti visiškai tamsiame 
kambaryje.

Ji apgailestavo, kad ne visi 
aklieji turi tokias sąlygas spor-
tuoti, kaip Kaune, kai kurie net-
gi apskritai nežino, kokių yra 
galimybių.

Kalbėdama apie pasaulio 
plaukimo bendruomenę dre-
binančius dopingo skandalus, 
olimpietė buvo kategoriška.

„Nesąžiningi plaukikai turė-
tų būti diskvalifikuojami visam 
gyvenimui. Esu iki kaulų sme-
genų prieš dopingą. Sveikata – 
brangiausias turtas. Nebus jos, 
nereikės nei pinigų, nei meda-
lių“, – teigė B. Statkevičienė ir 
prasitarė, kad neįgaliųjų sporte 
egzistuoja kitoks dopingas. 

„Yra žmonių, kurie apsime-
ta esą akli ar silpnai regintys. 
Tai toleruojantys treneriai turė-
tų būti baudžiami. Dažnai tikrą-
ją padėtį žino ir sportininkų tė-
vai, tačiau žiūri pro pirštus. Toks 
sportas – irgi nešvarus“, – sakė 
plaukimo specialistė.

Neįgalieji jėgų semiasi iš olimpietės
Indrė Grigelevičiūtė „Kauno dienos“ tinklalapyje rašo apie tai, 
kaip žinoma plaukikė, čempionė savo laiką skiria darbui su ne-
reginčiais žmonėmis. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Į Kruizinių laivų terminalą bu-
vo atplaukęs latvių katamaranas 
„Lover“ iš Rusijos, kuris prista-
tė humanitarinį projektą „Sails 
of the Spirit“. Laivo įgulą suda-
ro projektą inicijavę regos ne-
galią turintys žmonės iš Rusi-
jos ir profesionalūs Latvijos bu-
riuotojai.

Anot VšĮ Socialinių paslau-
gų informacijos centro direkto-
rės pavaduotojos Karolinos Val-
čikės, projekto tikslas yra paro-
dyti, kad ir neįgalieji gali keliau-
ti, užsiimti įvairia veikla ir stip
rinti tarptautinius sociokultūri-
nius ryšius.

Liepos 1 d. kelionę pradėję 
Sankt Peterburge, iniciatyvos 
dalyviai jau aplankė Suomijos, 
Švedijos, Latvijos uostus. Lie-
pojoje prie įgulos prisijungė ir 
3 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Klaipėdos miesto filia
lo nariai. Kartu jie porą dienų 
plaukė 100 kilometrų katama-
ranu iki Klaipėdos uosto.

Pasak susitikimo organiza-
toriaus Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjungos Klaipėdos miesto 
filialo pirmininko Dariaus Vait-
kevičiaus, šiuo projektu siekia-
ma įrodyti, kad neįgalieji gali 
būti labai naudingi visuomenei. 
Projekto vadovo Olego Kolpašči-
kovo teigimu, šios ekspedicijos 
organizuojami susitikimai su 

žmonėmis iš įvairių kraštų ska-
tina užmiršti savas problemas ir 
padėti kitiems. 

Klaipėdoje įgulą šiltai pasiti-
ko miesto aklųjų ir silpnaregių 
bendruomenė. Klaipėdos miesto 
neįgaliųjų draugijos moterų šo-
kių grupė „Domino“ pasveikino 
svečius linksmais šokiais, įtrau-
kusiais ir susirinkusius žiūrovus. 
O Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Klai-
pėdos viltis“ teatro trupė „Druge-
lis“ savo aktorinį talentą atsklei-
dė dovanodami muzikinį spek-
taklį „Sveiks, sveteli margs!“ pa-
gal K. Donelaičio poemą „Metai“.

Svečiai iš Rusijos renginio 
dalyviams pristatė specialią pra-
mogą tamsoje – ekskursiją po 
katamaraną užrištomis akimis. 
Kiekvienas laivo lankytojas ga-
lėjo pajusti neregio gyvenimą ir 
prisilietimais pažinti laivą.

Taip pat projekto dalyviai 
pristatė ir pirmąjį tarptautinį vi-
so pasaulio neįgaliųjų kongresą, 
vyksiantį 2017 m. rugsėjo mė-
nesį Jekaterinburge, Rusijoje.

Iš Klaipėdos laivas išplauks į 
Lenkiją, vėliau lankysis Vokieti-
jos, Nyderlandų ir Belgijos uos-
tuose, o rugpjūčio 22 dieną už-
baigs savo kelionę Paryžiuje. Iš 
viso laivo įgula per daugiau nei 
pusantro mėnesio nuplauks be-
veik 5000 kilometrų.

Rusijos aklųjų kelionė aplink Europą
Indrė Kiršaitė Klaipėdos regiono laikraščio „Vakarų ekspresas“ 
tinklalapyje rašo apie įspūdingą aklųjų kelionę. 

Laimės kūdikis
Be abejo, žurnalistams įdo-

mu viskas. Kas, kaip, kodėl? Pa-
sigilinę ima svarstyti, kad keis-
ta, jog iki šiol to nebuvo, bet vis 
dėlto sensacija – pirmasis, tad 
aiškink, pasakok visas detales. 
Aleksandras nesispyrioja.

„Susipažinau su fondo „San-
terra“ vadovais, – sako vaikinas. – 
Jie man pasiūlė darbą. Turbūt 
esu laimės kūdikis. Tiesiog neįsi-
vaizduojate, kaip aš džiaugiuosi, 
kad yra tokia vieta, kur aš galė-
siu dirbti, tobulėti, kažko siekti.“

„Santerra“ vienija tėvus, au-
ginančius vaikus su Dauno sin-
dromu. Ši organizacija pasiry-
žusi pakeisti visuomenės po-
žiūrį į žmones su negalia. Drą-
sus ir atviras Aleksandras visai 
nekompleksavo bendraudamas 
su žurnalistais, atsakė į visus 
klausimus. Toks idėjos ambasa-
dorius tikrai sulaužys ne vieną 
stereotipą.

„Man patinka būti tarp 
žmonių“

Kokius darbus tenka at-
likti?

Dar nedaug turiu ką pasako-
ti, nes dirbu pirmą dieną. Pra-
džioje man pasiūlė padirbėti dvi 
valandas. Labai patiko, papra-
šiau pridėti dar valandą. Priimu 
užsakymus, nešioju padėklus su 
maistu. Kol kas viskas labai ge-
rai. Man patinka būti tarp žmo-
nių. Kavinės kolektyvas gerano-
riškas. Kaip bus toliau, pamaty-
sime. Aš labai stengsiuosi, kad 
viskas klostytųsi sėkmingai.

Jei ne paslaptis, kokią sky-
rė algą?

Nežinau, apie tai dar negal-
vojau ir neklausiau. Dabar svar-
biausia yra įrodyti, kad aš galiu 
gerai dirbti. Mano gyvenime pra-

sidėjo naujas svarbus etapas – 
pradėjau dirbti, lankau treniruo-
tes, reikia viską atlikti gerai.

O kokias treniruotes lan-
kai?

Aš plaukikas. Baseino admi-
nistracija man padovanojo ne-
mokamą abonementą, o mamai 
suteikė 50 proc. nuolaidą. Anks-
čiau netgi teko dalyvauti plauki-
mo varžybose. Kai man buvo 16 
metų, logopedė Olga Voloskova 
paskatino rimčiau sportuoti. 5 
mėnesius treniravomės, paskui 
mūsų didelė grupė dalyvavo spe-
cialiojoje olimpiadoje Ispanijo-
je. Plaukdamas nugara užėmiau 
antrą vietą, o kraulio stiliumi at-
plaukiau ketvirtas. Manau, man 
tiesiog pasisekė.

Pasisekė? Betgi tiek pa-
stangų idėjai!

Vis dėlto – pasisekė. Labai 
bijojau pralaimėti, buvau pats 
jauniausias. Pamenu, vienam 
sportininkui buvo 40 metų, ki-
tam – 25eri. O aš kaip vaikas. 
Po olimpiados mus kviesdavo į 
konferencijas, kur dalydavomės 
patyrimu su kitais sportininkais. 
Kaip olimpietis lankiausi Pran-
cūzijoje, Varšuvoje. Ten kiekvie-
nas pasakojome ir savo asmeni-
nes gyvenimo istorijas. Apie ke-
lionę į Lenkiją ir savo gyvenimus 
sukūrėme dokumentinį filmą. 
Kinas tapo mano didžiąja meile.

Tai Jūs dar ir filmus ku-
riate?

Mažytė kino studija – mano 
svajonė. Man labai patinka fil-
muoti ir rodyti žmones, jų tikras 
emocijas – džiaugsmą ar liūde-
sį. Svarbiausia, kad tai būtų tik
ra, nesuvaidinta. Aš sukūriau 
kelis filmukus. Labai noriu nu-
filmuoti didelį filmą apie mūsų 
miestą Biškeką. Bet tam reikia 

daug įrangos, komandos. Dabar 
ieškau bendraminčių.

Mėgsta kalnus ir svajoja 
apie Rytų kovos menus

Aleksandras nemoka meluoti 
ar pagražinti savo gyvenimo. Pa-
sakoja taip, kaip yra, nesusimąs-
tydamas, ar tai gražu, teisinga, 
protinga, ar jo svajonės realios. 
Dabar, kai gavęs tikrą darbą pasi-
juto stiprus, viskas atrodo realu.

Kai žiūri į Jus, suvoki, kad 
niekada nereikia pasiduoti.

Mūsų šeimoje taip ir yra, 
nepasidavėme. Mama – didvy-
rė, o aš jos gynėjas. Mes gera 
komanda. Ji visada šalia, palai-
ko mane, tiki manimi. Išgirdu-
si mano diagnozę, nepasidavė, 
nenuleido rankų, auklėjo mane 
taip pat kaip ir vyresnįjį brolį. 
Brolis dabar mokosi Rusijoje, 
o aš čia, su tėvais. Namie pade-
du tvarkytis, išsiurbiu kilimus. 
Ir indus išplaunu – tai nesunku. 
Laisvalaikiu vaikštau, skaitau, 
sportuoju, lendu į kompiuterį. 
Patinka kalnai.

Jūs stiprus, nuoširdus. Tur-
būt turite žmogų, kuris Jums 
yra pavyzdys. Į ką lygiuojatės?

Jei atvirai, aš pats stengiuo-
si būti tokiu pavyzdžiu. Gal tai 
skamba nekukliai, bet aš labai 
stengiuosi. Ir sporte dar tikiuosi 
šį tą nuveikti. Mane labai žavi Ry-
tų kovos menai. Jau turėjau porą 
treniruočių. Nesunku paaiškin-
ti: mane įkvepia filmai su Dže-
kiu Čanu, Briusu Li, galiu tuos 
filmus žiūrėti kelias valandas. 
Tačiau vis dėlto svarbiausia da-
bar – darbas kavinėje. Dar labai 
noriu susirasti daug tikrų drau-
gų. O visa kita palauks.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLikienė

Vaikinas su Dauno 
sindromu Biškeke dirba 
padavėju. Kone sprogsta 

iš pasididžiavimo!

Aleksandras Michailiukas.

Klaipėdoje ką tik praūžusios 
Jūros šventės metu Rio de 

Žaneiro parolimpinių žaidynių 
dalyvis klaipėdietis Augustas 
Navickas ir jo bičiulis Mindaugas 
Baltuška pakvietė išbandyti dar 
niekur nedemonstruotus irkla-
vimo treniruoklius „Concept2“, 
pritaikytus ir negalią turintiems 
žmonėms. Taip kviesta simboliš-
kai padėti Augustui pasiruošti 
parolimpinėms žaidynėms. 

Pasak A. Navicko, staciona-
riuose irklavimo treniruokliuo-

Neįgaliųjų  
sportas

Išbandyti irklavimo treniruokliai
se yra įmontuotas kompiuteris, 
rodantis greitį ir nuplauktą ats-
tumą. Buvo išsikeltas tikslas vi-
siems kartu įveikti 100 tūkst. 
met rų, tačiau pavyko „nuirkluo-
ti“ daug daugiau – 280 tūkst. me-
trų. Treniruoklį išbandė ir uos-
tamiesčio meras Vytautas Grub
liauskas. 

Akcijos metu buvo pristaty-
ta ir susikūrusi nauja neįgaliųjų 
sportininkų asociacija „EJNA“, 
kurios tikslas – atrasti norinčius 
sportuoti neįgaliuosius ir padė-
ti jiems profesionaliai tai daryti.

„Bičiulystės“ inf. 
Irklavimo treniruoklius išbandė Jū-
ros šventės svečiai.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Kitos „Šventosios universiteto“ 
pirmakursės dar tebekaupia sa-
vo literatūrinį kraitį. 

Keletas seminaro dalyvių į 
kūrybinį susitikimą atsivežė ką 
tik išleistas savo naujausias kny-
gas. Vilnietė Danutė Ruseckaja 
su bičiuliais dalijosi net dviem 
poezijos rinkiniais: „Mano žo-
džių karoliai“ ir „Kai pražysta 
žodžiai“. Lengvai ir sklandžiai 
eiliuojanti kūrėja meilę poezijai 
paveldėjo iš tėvo – jis irgi rašė 
eiles. Nuo mokyklos kurti pra-
dėjusią poetę, pasak jos pačios, 
išgarsino internetas. Ji priklau-
so socialinio tinklo Facebook 
grupei „POEZIJA – gražios eilės, 
mintys, žodžiai“. Poetai čia skel-
bia savo eiles, vieni kitus verti-
na, drąsina. Didžiausio susido-
mėjimo sulaukusius eilėraščius 
ir juos lydinčius komentarus D. 
Ruseckaja net į atskirą knyge-
lę sudėjo.

Jurbarkiškis Jonas Girdzi-
jauskas bičiuliams pristatė jau 
ketvirtą savo poezijos rinkinė-
lį „Paskutinė stotelė“. Tris insul-
tus patyrusiam vyriškiui kūry-
ba tapo savotiška meno terapi-
ja, padedančia atgauti dvasinę 
pusiausvyrą, džiaugtis naujomis 
spalvomis vėl nušvitusiu gyveni-
mu, eilėmis pasikalbėti su miru-
siais artimaisiais. 

Originalų knygų leidybos 
sprendimą surado kėdainiškė 
Leokadija Mockienė. Tradiciniu 
būdu moteris yra išleidusi 4 kny-
geles, o penktąją rašo ranka. Į ją 
Leokadija atrenka vertingiau-
sius eilėraščius – palikimą vai-
kams ir vaikaičiams. Dailininkė, 
literatė sako neskaičiuojanti li-
kusių tuščių puslapių. Ir kam? 
Juk nesuskaičiuosi ir dar nepa-
rašytų eilėraščių... 

Diplomuoti seminaro 
dalyviai

Daugelis dalyvių į semina-
rą atvažiuoja nebe pirmą kar-
tą. Smagu su bičiuliais susitik-
ti, pabendrauti, naujausia kūry-
ba pasidalyti, kitų eilių bei pro-
zos pasiklausyti. Visada malo-
niai nuteikia tarmiškai skaito-
mi kūriniai. Žemaitiškai suei-
liuotais posmais šįkart visus 

džiugino iš Varnių (Telšių r.) į 
Šventąją atvykusi D. Šeržentie-
nė. Tarmiškai kai kuriuos savo 
kūrinėlius skaitė ir širvintiškė 
V. Masiukienė. Moteris atvira-
vo Šventosios seminaruose la-
bai daug ko išmokusi, žinių ir 
išminties pasisėmusi. „Šiemet 
gal jau ir magistro laipsnį ap-
ginsiu“, – juokavo ji.

Biržietis Jonas Baltušis – 
smagus pasakorius. Jo porini-
muose ne tik tarmiškos tarties, 
bet ir įvairių pokštų apstu. Pa-
sak vyriškio, „Šventosios univer-
sitetas“ jam taip pat daug davęs. 
„Akademinių atostogų neinu, – 
šmaikštavo jis. – Parašiau diplo-
minį darbą apie sparnus, gal ba-
kalauro diplomą gauti pavyks.“

Į tokius „pareiškimus“ įsi-
klausę, palankiai „baigiamuosius 
darbus“ įvertinę seminaro vado-
vai iš tiesų „Šventosios universi-
teto“ diplomus V. Masiukienei ir 
J. Baltušiui įteikė, ir toliau litera-
tūros mokslų neapleisti linkėjo. 

Žodžio kišenėje niekad ne-
ieškantis jonaviškis Mykolas 
Kručas irgi pasidžiaugė ne iš 
kelmo spirtas esąs – jis iš karto 
į Šventąją su diplomu atvažiavo. 
Ir ne bet kokiu, o su „Glauniau-
sio pasakoriaus“, laimėtu Drus-
kininkuose vykusiame respubli-
kiniame konkurse. Su 34 iš kitų 
Lietuvos miestų bei rajonų at-
vykusiais pasakoriais teko su-
sirungti. Geriausiu išrinktas už 
tai, kad nuo tikrųjų pasakoji-
mų šaknų nenutolsta, autentiš-
kumą išsaugoja. Ir šmaikštumo 
nestokoja. 

Kitoks literatūros kūrinių 
sąrašas 

Jau tapo tradicija, kad semi-
naro vadovai pasidalija literatū-
ros kūrinių, kuriuos verta per-
skaityti, sąrašu. R. Šileikos pa-
teiktajame šįkart nebuvo ge-
riausių prozos ar poezijos kny-
gų dešimtukuose besipuikuo-
jančių pavardžių. Vadovas atsi-
gręžė į išeivijos kūrėjus, minėjo 
pavardes, neskambančias popu-
liariuose literatūriniuose leidi-
niuose. R. Šileikos pasirinktaja-
me sąraše – autoriai, kurie anali-
zuoja žmogaus egzistencijos, gy-
venimo prasmės paieškos temas. 
Kiekvienos knygos pristatymą R. 
Šileika papildė ištrauka iš jos – 
kad seminaro dalyviai pajustų 
žodžių tėkmę, minties gelmę ir 
prasmę. O ir vėliau, individualiai 
konsultuodamas seminaro daly-
vius, jis vis pasiūlydavo paskaity-
ti vieno ar kito autoriaus kūrinių, 
pasimokyti iš jų taiklaus žodžio, 
minties raiškos. Juk gerų knygų 
skaitymas – didžiulė mokykla ir 
patirties aruodas.

Netikėti atradimai ir 
įvertinimai

Kiekvieną literatų susibūri-
mą lydi netikėti atradimai. Šįkart 
vienu iš tokių tapo kalvarijietės 
Vilijos Vilkelienės kūrybinis po-
sūkis iš poezijos į prozą. 

Vilija pasakojo, kad bevarty-
dama filologo, Kalbos premijos 
laureato, kraštotyrininko Benja-
mino Kondrato neseniai išleistą 
knygelę „Kūrėjų pėdsakais Kal-
varijos krašte“ aptiko ir savo pa-
vardę, biografiją, vieną pirmųjų 
eilėraščių, nors pati šiam leidi-
niui nieko nesiuntė. Vadinasi, jos 
kūrybą pastebi, vertina. Nepai-
sydama tokio dėmesio, moteris 
nusprendė kuriam laikui poezi-
ją stumtelėti į šalį. Vilija atsive-
žė keletą prozos kūrinėlių, ku-
rie seminaro vadovams paliko 
labai gerą įspūdį. R. Šileika juos 
gyrė už įdėmų žvilgsnį į praeitį, 
kūrybišką prisiminimų perteiki-
mą, G. Adomaitytė – už sklandų 
pasakojimą. Pasak Vilijos, proza 
ją įtraukia, užmaršina. O istorijų, 
kurias norėtų įvilkti į literatūrinį 
rūbą, atsargos – neišsenkančios. 

Be kūrėjos pastangų į knyge-
lę suguls ir dar vienos seminaro 
dalyvės – palangiškės Eglės Ba-
ranauskaitės eilėraščiai. Ją pa-
stebėjo, atrado neįgaliesiems 
daug dėmesio skiriantis Palan-
gos LIONS moterų klubas. Ru-
denį jis ketina išleisti beveik ke-
turias dešimtis Eglės kūrinėlių, 
iliustruotų dviejų mokinių ta-
pybos ir kompiuterinės grafikos 
darbeliais. Nuo vaikystės cere-
brinio paralyžiaus lydimai ir be 
artimųjų pagalbos net savo kū-
rybos užrašyti negalinčiai mer-
ginai tai svarbus įvykis, reikš-
mingas jos kūrybos įvertinimas. 

Kūrybinės dirbtuvės – 
nauja saviraiškos forma 

Šiemetinio seminaro darbo-
tvarkė pasipildė įdomiomis kū-
rybinėmis dirbtuvėmis, atsklei-
dusiomis naujus literatų gebė-
jimus, suteikusiomis platesnės 
erdvės jų saviraiškai.

Neįgalieji ilgokai spėliojo, 
kas slepiasi po G. Adomaitytės 
vadovaujamų kūrybinių dirbtu-
vių „Linksmosios linksniuotės“ 
pavadinimu. Tokiu netradiciniu 
būdu seminaro vadovė rašantie-
siems panoro įrodyti, kad gra-
matika – įdomus dalykas, galin-
tis virsti literatūros tekstais. Pa-
sak jos, netgi panaudojus įpras-
tinius linksnius galima sukurti 
ir puikų interviu, ir intriguojantį 
scenos vaizdelį. D. Ruseckaja dar 
labiau išplėtė linksnių panaudo-
jimo galimybes, pacituodama 
vieną savo eilėraščių, kurio pa-
grindą sudaro tradiciniai links-
nių klausimai ir atsakymai į juos. 

Po tokios įžangos semina-
ro dalyviai dar ekspromtu vieni 
kitų paklausinėjo: kas toks bū-
siąs, ko čia atvykęs, ką planuojąs 
sukurti ir kuo žadąs sudominti 
kitus. O jau paskui, susiskirstę 
poromis, išsitraukė vaidmenis, 
į kuriuos įsijautę turėjo sukur-
ti įdomią, intriguojančią situa-
ciją, vaizdelį ar šmaikštų dialo-
gą, žinoma, iš akių nepamesda-
mi svarbiausio – linksnių. 

O kiek juoko ir teigiamų 
emocijų sukėlė šių linksniuo-
čių peržiūra! Bibliotekininkė ir 
batuotas katinas, meška ir gry-
bautojas, kirvis ir ąžuolas, ka-
liausė ir siuvėjas, kosmonautas 
ir plaštakė, aitvaras ir debesė-
lis – į pačias netikėčiausias situ-
acijas žiūrovus viliojo seminaro 
dalyvių sukurti vaizdeliai. Netrū-
ko čia nei šmaikščių dialogų, nei 
linksmų vaidybos, choreografi-
jos elementų. 

Smagu buvo šiais įspūdžiais 
pasidalyti kitądien vadovo R. Ši-
leikos pasiūlytame kūrybiniame 
eksperimente – laiško rašyme. 
Kai kuriuos seminaro dalyvių 
laiškus drąsiai galima pavadinti 
literatūros kūrinėliais. Ypač gerą 
įspūdį paliko kaunietės Angelės 
Rudžianskaitės rašinys, kuriame 
į seminarą susirinkę literatai ly-
ginami su angelais, bent kuriam 
laikui Šventojoje pamiršusiais 
visas savo negalias. 

Ne vienas literatas šiuose 
laiškuose užsiminė ir apie juos 
aplankiusį brolį Bernardą iš Kre-
tingos pranciškonų vienuolyno, 
apie įdomų jo pasakojimą, įtai-
gias eiles, susimąstyti paskatinu-
sias diskusijas. Vienuolyno me-
traštininkas, poetas, dvasios so-
dininkas – bet kuris iš šių epite-
tų broliui Bernardui puikiai tin-
ka. Savo kūrybinį kelią pradėjęs 
nuo novelių rašymo pranciškonų 
vienuolis dabar kuria prasmin-
gas eiles, nesibaimina apmąsty-
ti ties gyvenimo kryžkele atsidū-
rusių žmonių likimų. 

Brolio Bernardo teigimu, 
menas, kultūra padeda puose-
lėti dvasinę inteligenciją. Lai-
mingi galintieji prie to prisidė-
ti. Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
dėka tokiais laimingais žmonė-
mis kasmet pasijunta nemažas 
būrys talentingų negalios paly-
tėtų žmonių, kurie savo kūry-
ba neabejotinai prisideda prie 
dvasinės inteligencijos puose-
lėjimo.

aldona MiLieškienė
Autorės nuotr.

Neįgalūs kūrėjai –  
dvasinės inteligencijos puoselėtojai 

(atkelta iš 1 psl.)

Seminaro vadovui R. Šileikai (kairėje) klausimų netrūko.

Brolio Benedikto ir G. Adomaitytės pašnekesys.

Biržiečių „komanda“ visada gausiausia.
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