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Personalo atrankos ben-
drovės „Indigroup“ vyk-
dantysis partneris Ramū-
nas Volkovas sako, kad 
yra ne visai taip. Jis su-
tinka, kad situacija dar-
bo rinkoje didele dalimi 
priklauso nuo darbdavio 
turimų išankstinių nuos-
tatų, tačiau ne mažiau 
svarbus ir paties neįga-
liojo pasitikėjimas savi-
mi bei gebėjimas parody-
ti savo gerąsias savybes. 

Darbo rinkoje – 
neįgalieji

(nukelta į 3 psl.)
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Integracijos keliu 

Pristatytos 
naujausios 
techninės 
pagalbos 

priemonės
Monciškėse, landšafto 
terapijos ir rekreacijos 
centre, surengta „Teidos“ 
diena. Jos metu firmos ats- 
tovai pristatė naujus ga-
minius, supažindino ne-
įgaliuosius su techninių 
pagalbos priemonių nau-
jovėmis ir galimybėmis.

Neįgalieji darbo rinkoje 
nepageidaujami?

Įgyvendindama Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos fi-
nansuojamą projektą, Lietuvos 
neįgaliųjų draugija (LND) su-
rengė seminarą bene labiausiai 
darbo rinkoje pažeidžiamai vi-
suomenės grupei – 45 ir dau-
giau metų sulaukusiems neįga-
liesiems. Seminaro tema aktu-
ali daugeliui – kaip sėkmingai 
įsidarbinti. Jau pats jo pavadini-
mas nuteikė optimistiškai: „Dar-
bo pokalbis: sėkmę susikurki-
me patys.“

Į renginį susirinko žmonės, 
turintys pačių įvairiausių patir-
čių ir negalių. 40-metį perkopę 
seminaro dalyviai pasakojo, kad 
dažnai būtent negalia tapo prie-
žastimi palikti darbo vietą: vieni 
dėl sutrikusios sveikatos nebega-
lėjo pakelti buvusio krūvio, kiti 
sako būtent darbe ir susigadinę 
sveikatą, treti buvo priversti išei-
ti užsidarius įmonei, o dabar įsi-
darbinti trukdo negalia. 

Ar minėti apie savo 
negalią?

Pirmas žingsnis ieškant dar-
bo, pasak R.Volkovo, – gerai pa-
rengtas gyvenimo aprašymas. Jį 
reikia parašyti taip, kad darb-
davys galėtų matyti kiekvieno 
žmogaus gebėjimus, turimus 
įgūdžius ir kitus privalumus. 
Neužtenka paminėti, kad dirbo-
te vienoje ar kitoje įmonėje, pa-
tartina nurodyti ir atsakomybės 
sritis, pasiekimus, netgi studijų 
metais įgytas žinias ir pan.  

aprašyme ją paminėti, kad nekil-
tų nesusipratimų vėliau. Semi-
naro dalyvių nuomonės apie tai  
išsiskyrė. Ne vienas pasakojo, 
jog tada, kai gyvenimo aprašy-
me nurodydavo negalią, kvieti-
mo į darbo pokalbį nesulaukda-
vo, o jei nutylėdavo, teigiamą at-
sakymą išgirsdavo dažniau. „Kai 
tik darbdavys sužino, kad turiu 
negalią, sulaukiu tik daug kartų 
girdėtąjį „paskambinsiu“, – pa-
sakojo vienas seminaro dalyvis.

„Ar dažnai sirgsite?“ – pa-
prastai klausiama prieš įdarbi-
nant neįgalųjį. Žinoma, į šį klau-
simą nė vienas negali iš anksto 
atsakyti ir pasitaiko, kad darb-
davys išsigąsta. Tačiau nuo li-
gos nėra apdraustas nė vienas 
žmogus, net ir pats sveikiausias, 
o negalią turintysis gali ir visiš-
kai nesirgti.

Pasitaiko tokių neįgaliųjų, 
kurie ir dirbdami slepia turimas 
sveikatos bėdas (juk kai kada ne-
galios išoriškai galima ir nepa-
stebėti). Žinoma, kai darbdavys 
apie tai sužino, nesusipratimų 
neišvengsite. Būna atvejų, kai 
žmogus iš karto atleidžiamas iš 
darbo (darbdavys turi tokią tei-
sę). Tačiau kita vertus, jei jis ge-
rai dirba, darbdavys, net sužino-
jęs apie turimą negalią, nesku-
ba atleisti. 

R. Volkovas primena, kad ne-
galia suteikia ir nemažai priva-
lumų. Todėl iš anksto pasikal-
bėti su darbdaviu gali būti labai 
naudinga – galbūt jums pasiūlys 
mažesnį darbo krūvį ar lengves-
nes darbo sąlygas. Be to, negalią 
turinčiajam priklauso ilgesnės  

Ar būsimam darbdaviui 
siunčiamame gyvenimo aprašy-
me minėti apie turimą negalią? 
O gal subtiliai užsiminti apie ją 
darbo pokalbio metu? Šis klau-
simas buvo bene aktualiausias 
negalią turintiesiems ir sukė-
lė daugiausiai diskusijų, kurios 
beje, taip ir neprivedė prie vie-
nos nuomonės. 

R. Volkovas mano, kad apie 
savo negalią nereikėtų nutylė-
ti ir jau siunčiamame gyvenimo 

Susidomėjo skuteriu
Pasak Lietuvos paraplegikų 

asociacijos prezidento Juozo Ber-
natavičiaus, galimybę susipažinti 
su „Teidos“ produkcija neįgalieji 
turi kasmet. Žmonės nori sužino-
ti, kokie nauji neįgaliesiems skirti 
gaminiai ar jų patobulinimai pa-
sirodo rinkoje. „Teidos“ atstovai 
į neįgaliųjų stovyklą atvyksta su 
gaminių pavyzdžiais, kad žmo-
nės galėtų iš karto pabandyti vie-
ną ar kitą priemonę ir nuspręsti, 
ar ji reikalinga, tinkama. 

Bene didžiausio susidomėji-
mo sulaukė skuteris Colibri. Pa-
sak „Teidos“ vyr. vadybininko-
kineziterapeuto Manto Druktei-
nio, tai – naujos kartos skuteris, 
pats kompaktiškiausiais ir ma-
nevringiausiais iš dabar Lietuvo-
je parduodamų. Jis patogus tuo, 
kad lengvai ir greitai susilanks-
to ir gali būti nesunkiai transpor-
tuojamas automobilyje. Su aku-
muliatorium šis skuteris sveria 

44 kilogramus. Be to, M. Druktei-
nio teigimu, patobulintos ir ran-
kenos – jos yra suformuotos er-
gonomiškiau, o tai ypač pasijau-
čia važiuojant didesnius atstu-
mus – nepavargsta rankos, sku-
terį lengviau valdyti. Įkrovus jo 
akumuliatorius, galima nuva-
žiuoti 16 km. „Teidos“ vadybi-
ninkas pastebi, kad ant šio sku-
terio lengva persėsti nuo ratelių 
ir atvirkščiai. Dar vienas dalykas, 
kuris itin patiko moterims – ga-
limybė pasirinkti skuterio spal-
vą. Pasirodo, ir neįgaliųjų tech-
nika gali būti ir ryški, ir linksma. 

Landšafto terapijos ir rekre-
acijos centro Monciškėse admi-
nistratorė Rasa Ostrauskienė 
sako, kad buvo nemažai susido-
mėjusių šiuo skuteriu. Tačiau vi-
sada aktualus kainos klausimas. 
M. Drukteinis primena, kad šiuo 
metu yra galimybė gauti 1000 litų 
skuterio įsigijimo išlaidų kom-
pensaciją, jei negalią turintysis 
nebuvo aprūpintas aktyvaus tipo 
ar elektriniu vežimėliu. 

Automobilio pritaikymas – 
šiuolaikiškas ir patogus

Neįgaliuosius labai domi-
na ir automobilių pritaikymas 
jų poreikiams. Nemažai negalią 

(nukelta į 5 psl.)

Ramūnas Volkovas.

Seminaro dalyviai atidžiai klausėsi personalo atrankos specialisto patarimų.

Neįgaliesiems domėjosi techninės pagalbos priemonių naujovėmis.



Įpusėjus vasarai į gimtųjų 
Deglėnų bendruomenės 
namus atkeliavo Pasvalio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos nario fotografijos mė-
gėjo Alvydo Svilio darbų 
paroda ,,Žvilgsnis į kry-
žius“. Šiemet šia paroda 
jau grožėjosi Pasvalio so-
cialinės paramos ir svei-
katos skyriaus darbuoto-
jai, Pasvalio darbo biržos 
lankytojai, be to, dalis dar-
bų buvo eksponuota Pas-
valio Jono Krikštytojo baž-
nyčioje.

Šis fotografijų rinkinys 
atsirado gana nelengvai – 
metų pradžioje autorius 
svarstė, ,,kažin per kiek 
laiko galima surinkti įdo-
mesnių kryžių nuotraukų 
kolekciją?“ Kad atsirastų  

Krašto puošmenų – 
fotografijų paroda

Pasvalys:

paroda, buvo padaryta 
apie 350 fotografijų. Ku-
klus Alvydo eksponatų 
rinkimo pagalbininkas 
buvo dviratis – prie įdo-
mesnių objektų nuvežęs 
autorių net po keletą kar-
tų. Kad žiūrovas pama-
tytų nemokantį pozuo-
ti objektą, reikia didelės 
kantrybės, pirmiausia fo-
tografas turi mintyse susi-
kurti vaizdinį, kaip jis tu-
rėtų atrodyti nuotraukoj. 
Net netoli augančio me-
džio šešėlis gali sugadinti 
arba labai pagyvinti vaiz-

Jurbarkas:
Liepos pradžioje 14 Jur-
barko rajono neįgalių-
jų draugijos narių ilsėjosi 
Nidoje, grožėjosi unikaliu 
gamtos kampeliu, buvo 
supami jūros bangų.

Liepos 6 d. 21 val. prie 
Neringos savivaldybės 
kartu su visais  ir jurbar-
kiečiai giedojo Lietuvos 
himną. Atsisveikindami 
neįgalieji dėkojo adminis-
tratorei Liucijai Olšauskie-
nei už rūpestingą priežiū-
rą ir paramą.

Liepos viduryje Jurbar-
ko neįgaliuosius maloniai 
pasitiko Šventosios moky-
mo ir reabilitacijos centro 
administratorė Adelė Pe-
trutienė, paaiškino poil-
siavimo sąlygas, palinkė-
jo gero poilsio.

Dar tą patį vakarą su-
spėjome pasisveikinti su 
jūra. Kitą dieną į  vakaro-
nę pasikvietėme ir ten po-
ilsiavusius panevėžiečius. 

Prie jūros Nidoje ir Šventojoje

Vakaronę pradėjo Jurbar-
ko neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Vida Pieniu-
tienė, palinkėjo visiems 
gero pabendravimo, lite-
ratų klubo „Versmė“ na-
riai padeklamavo eilių 
apie jūrą ir Šventąją, o an-
samblio „Draugystė“ gru-
pelė visus linksmino savo 
dainomis ir trankia muzi-
ka. Prisijungus skardžia-
balsiams panevėžiečiams 
dainos taip skambėjo, kad 

net sienos virpėjo.
Mūsų neįgalieji suspė-

jo visur pabuvoti: bažny-
čioje, koncertuose, pasė-
dėti su draugais kavinė-
se. Bet kiekvieną vakarą, 
prieš einant miegoti, dar 
kiemelyje skambėdavo 
muzika ir dainos. Atvy-
kus anykštėnams ir jie pa-
dėdavo padainuoti. Tokie 
pasidainavimai prie namo  
vyresnio amžiaus neįga-
liesiems priminė jaunystės 

Deglėnų bendruomenės na-
muose surengta Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos na-
rio Alvydo Svilio nuotraukų 
paroda ,,Žvilgsnis į kryžius“. 

 Tauragės neįgaliųjų drau-
gijos narys Vladislovas 
Kirkickas dalijasi neįgalių-
jų aktyvaus poilsio stovyklos 
įspūdžiais. 

Nuostabiame Taura-
gės krašto kampelyje – 
Lakštingalų slėnyje jau 
trečią kartą surengta ne-
įgaliųjų, judančių veži-
mėliais, aktyvaus poilsio 
stovykla „Mūsų dienos, 
mūsų naktys“. Improvi-
zuotame stovyklos ati-
daryme dalyvavo Taura-
gės rajono meras P. Pet- 
rošius ir Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas K. Pet-
kus. O šių stovyklų or-
ganizatoriumi ir idėjiniu 
vadu laikomas E. Abro-
mas, prieš trejetą metų su-
organizavęs pirmąją sto-
vyklą, kuri tapo labai po-
puliari ir visų laukiama. 
Nenuostabu, kad čia sto-
vyklauja ne tik tauragiš-
kiai, bet ir svečiai iš Šila-
lės, Kaltinėnų net Kau-
no rajono. Stovyklautojai 

Tauragė: „Mūsų dienos, mūsų naktys“
gėrėjosi nuostabia gamta, 
miegojo palapinėse, o val-
gį gamino ant laužo. Labai 
įsiminė skanus didžiulia-
me katile virtas avienos 
plovas. Kiekvieną dieną 
keitėsi šeimininkės, todėl 
buvo galima įvertinti jų 
kulinarinius sugebėjimus. 
O kokia stovykla be spor-
to varžybų? Vieni bandė 
akies taiklumą šaudyda-
mi pneumatiniu šautuvu, 

kiti išmėgino rankos mik- 
lumą mėtydami žiedus 
ant šakų. Stipruoliai sten-
gėsi kuo ilgiau rankoje iš-
laikyti 5 kilogramų meta-
linį bokalą. Kas nugalėjo? 
Galima drąsiai teigti, kad 
nugalėtojais tapo visi sto-
vyklautojai, įveikę save. 
Abejingų nepaliko poezi-
jos vakaras. Prie sraunios 
Akmenos upės, gaiviame 
medžių pavėsyje, savo ei-

Jurbarkiečiai Šventojoje. 

Etika, mokslas, tiriantis dorovę, skiria dvi atsakomy-
bės formas: asmeninę ir kolektyvinę. Yra ir teisinė 

atsakomybė, kurios nepaisymas baudžiamas pagal tam 
tikrus įstatymus. Ne kartą dorai pasielgęs žmogus yra 
visų gerbiamas, išaukštinamas, jo poelgiais skatinama 
sekti. Dar nuostabiau, kai atsakomybės nujautimą kaip 
pareigą suvokia itin draugiška asmenų grupė.

Trylikametis Kudirkos Naumiesčio gyventojas au-
tomobilių avarijoje buvo sunkiai sužalotas. Jam būti-
nas plaučių vėdinimo aparatas. Vieną paskolino me-
dikai, bet reikėjo antro. Gaila, 22 tūkst. litų kainuojan-
čio prietaiso ligonių kasa kompensuoti negalėjo. Ir ką 
gi, miestelio bendruomenė nusprendė: susidėsime visi 
ir nupirksime. Berniuko sveikata brangesnė už pinigus.

Valstybe valstybėje save juokais vadina Kaune, Ro-
mainiuose įsikūrusi bendruomenė. Čia, kas tik gali, pa-
sirengę tapti kaulų čiulpų donorais. Mat po šios opera-
cijos išgelbėtas leukemija sirgęs bendruomenės vadovas 
Giedrius Pauža sugalvojo su draugais įsikurti Romai-
niuose. Išgirdę diagnozę „vėžys“, visi žino, kur kreip-
tis ir pasiūlyti savo paslaugas. O veiklusis Giedrius tap-
ti donorais pakvietė ne tik savo kaimyniją, bet ir šim-
tus kitų žmonių.

Deja, ne kartą teko įsitikinti, kad bendrosios atsako-
mybės sąvoka yra iškreipiama, dažnokai iš viršaus „nu-
leidžiama“. Štai grafičiai. Šie gyvenamųjų namų, elek-
tros pastočių, tiltų, kitų visuomeninės paskirties stati-
nių terliotojai, galima sakyti, mūsų laikų vandalai, taip 
„išgražina“ sienas, jog koktu žiūrėti. O savivaldybės, 
vadovaudamosi kažkokiais norminiais aktais, tas ke-
verzones liepia uždažyti patiems gyventojams, statinių 
naudotojams. Už kokią bausmę, už kieno lėšas? Ar gali 
būti rimta kalba apie atsakomybę, jei ji kyla ne iš tavo 
kaltės? Pagaliau beveik neteko girdėti, kad „dailinin-
kai“ būtų rimtai gaudomi, viešai pasmerkti ir nubausti.

Kodėl tokie dalykai dedasi? Matyt, kad atsakomy-
bės jausmą pernelyg užgožia egoizmo jausmas. Daž-
nai žmonės, ypač valstybės tarnautojai, paiso tik savo 
interesų nedrįsdami imtis radikalesnių sprendimų gy-
ventojų naudai. Nemenčinės plente nuo apleisto vieš-
bučio stogo nukrito paauglė. Aplinkos ministerijos ats-
tovė netruko apkaltinti tėvus, kad neprižiūri vaikų. O 
kad į pastatą vaiduoklį patekti gali kas tik nori, niekam 
galvos neskaudėjo.

Vilniaus centre, šalia Pamėnkalnio gatvės, daugiau 
kaip dvidešimt metų stovi apšepęs, grafičių nuterliotas 
buvęs alaus baras „Tauro ragas“. Tai visuotinio priva-
tizavimo vajaus paminklas, kurio dievažin kodėl savi-
valdybė pajudinti nedrįsta.

Daug savo įpročių, pomėgių ir kitų elgesio ypatu-
mų atsinešame iš vaikystės. Socialiniai pagrindai pade-
dami kai vaikas dar mažytis. Pirmieji įskiepiai – parei-
ga sutvarkyti savo žaislus, nenumesti gatvėje saldainių 
popierėlio ir t.t. Suaugusiojo pamokymai – stiprus vai-
ko asmeninės atsakomybės daigas, kuris metams bė-
gant veša kaip doroviniai ir pareiginiai reikalavimai.

Žinoma, gyvenimo tempai ir civilizacijos pokyčiai 
koreguoja pilietinės atsakomybės sampratą. Pasak vie-
no anglų rašytojo, jei prieš tris keturis dešimtmečius sto-
jantys į koledžus kaip svarbiausią priežastį nurodyda-
vo norą tapti išsilavinusiu žmogumi, įgyti išminties, da-
bar pageidavimas kone vienas – uždirbti daug pinigų. 
Panaši galvosena ir lietuvaičių. Kai vienas mūsų minis-
tras, įteikdamas diplomus aukštosios mokyklos absol-
ventams, pasakė, jog rengiamas projektas, kad kai ku-
rie jaunieji specialistai galėtų porą metų padirbėti ne 
didžiuosiuose šalies miestuose, jam demonstratyviai 
buvo atsuktos nugaros. Taip dingo patriotizmas, mei-
lė paprastiems periferijos žmonėms, už kurių pinigus 
daugelis ir įgijo tuos diplomus. 

Dar liūdniau, kai už atlygį nemokšoms rašomi ba-
kalauro, net magistro diplominiai darbai. Ten, Vaka-
ruose, tas fiktyvus diplomas gali atnešti daug naudos, 
kur kas didesnės negu čia sumokėta už žinias ir protą.

Nejaugi sulauksime laikų, kai atsakomybę, šį dorovi-
nį veiksmą, imsime matuoti svarais, kronomis ar eurais? 

Kaip nusipirkti... proto

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

dą. Tam, kad debesėlis at-
sidurtų reikiamoj vietoj, 
kartais tenka laukti keletą 
valandų. Daugiausia nuo-
traukų yra iš Pasvalio ra-
jono apylinkių, bet nema-
ža dalis kryžių puošia Bir-
žų, Kupiškio, Vabalninko, 
Pabiržės pakeles bei so-
dybas. Fotografų būrelio 
aktyvistai atrinko 80 įdo-
mesnių kadrų, o parodoje 
matome 28 geriausiai pa-
vykusius darbus. Dabar 
fotografijos mėgėjai Al-
vydas, Vydmantas, Sigi-
ta, Vilius renka nuotrau-

les skaitė Eglė Laurinaity-
tė, Zina Degutytė, Stasys 
Stumbra ir šių eilučių au-
torius. Savaitė nuostabios 
gamtos apsuptyje prabėgo 
kaip viena diena. 

Šiek tiek pavargę nuo 
patirtų įspūdžių, bet links-
mi ir laimingi, sutarėme 
kitais metais vėl čia su-
sitikti. Kai kas net pasiū-
lė suorganizuoti rudeni-
nę stovyklą.O kodėl gi ne? 

laikų pasisėdėjimus.
Dar suspėjome nuvyk-

ti pas „Juozapą“, o ten 
buvo į ką pasižiūrėti ir kuo 
pasivaišinti.

Visos mūsų poilsio die-
nos Šventojoje buvo nuos-
tabios, saulutės spinduliai 
visus maloniai glostė, net 
kai ką ir apkepino.

Atrodė, dienos prabė-
go ramiai, bet tik ne admi-
nistratorei. Ją sutikdavai ir 
anksti rytą ir vakare, vis tai 
vienam, tai kitam ko nors 
prireikdavo. Teko iškvies-
ti ir greitąją pagalbą mūsų 
vienai poilsiautojai, kuri 
buvo nugabenta net į Klai-
pėdos ligoninę.

Atsisveikindami dė-
kojome mus išlydinčiai 
administratorei A. Petru-
tienei už nuoširdų priė-
mimą ir  savo pirmininkei 
V. Pieniutienei už galimy-
bę pabūti Šventojoje.

Janina Pranaitienė

kas parodai ,,Kitoks Pas-
valys“, kuri bus surengta 
miesto gimtadienio proga.

Vilius GraBSKiS
Autoriaus nuotr. 

Puikiai nusiteikę stovyklos dalyviai. 
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Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Kviečiame dalyvauti literatų 
kūrybinėje stovykloje

Šiuos savo apmąstymus rašau gulėdama ligoninės lovoje, ironiš-
kai pasakyčiau ‒ drybsodama. Man, iš prigimties ekstravertei, 

šis gulėjimas ne prie širdies: visą gyvenimą skubėjau gyventi ‒ vis 
bėgdama paknopstomis, vis nespėdama atlikti visų užsibrėžtų dar-
bų. Dar neatlikta visa namų ruoša, neištaisyti mokinių sąsiuviniai, 
nenuravėti daržai, neparašytas laiškas, ne... ne... ne... Kaip pailginti 
dieną, kurioje tik 24 valandos, kai pirmiausia tavęs reikia trims ma-
žyliams, kai tarp visų darbų pirmiausia turi nepamiršti esanti mama.

Negalia ‒ tas Damoklo kardas, pakibęs virš mano trumpo buvi-
mo šioje žemėje ‒ laiko mirksnio. Kas nulėmė mano atėjimą į šį pa-
saulį? Kai Ribbentropo-Molotovo paktas sprendė mano Tėvynės ‒ 
mažyčio gintaro lašelio ‒ ateitį, kai karo šmėkla jau gąsdino Euro-
pą? Ar tikėjo mano a.a. tėveliai, kad jų, paprastų darbininkų, duk- 
rai teks kęsti karo siaubą, artimų žmonių netektis, badą ir šaltį?

Mano vaikystę subombardavo sprogimai, sudegino „Katiušos“ 
sviedinys, sušaudė kulkos. Ar ne tada, kai buvau atplėšta nuo žudo-
mo tėvelio, buvusio Plechavičiaus armijos kovotojo, kaklo ir trenk-
ta į krosnį, mano galvoje užsimezgė nelemtas auglys, nagus paro-
dęs po daugiau nei 50 metų?

Negalia neatsiranda be priežasčių. Manąją išaugino karo ir po-
kario siaubas, patėvio iš namų išvarytos našlaitės dalia, noras turė-
ti gražią ir šviesią ateitį, kurios siekiau visomis išgalėmis. Galima 
persirgti geltlige, negulint nė dienos ligoninėje, gilią žiemą nemū-
vėti pirštinių, kai nuo šalčio sutinsta rankų sąnariai ir atsiveria žaiz-
dos, verkti apsikabinus nuo speigo geliančias kojas, šviečiant mė-
nuliui skaityti iš bibliotekos parsineštas knygas ieškant jose šviesos 
spindulėlių. Skaitant nebesinori net valgyti, o perskaitytos istorijos 
sužadina viltį, kad ir tavo gyvenime atsiras šviesesnių akimirkų.

Žmogui būdinga siekti didelių tikslų. Kaip dar vaikystėje skai-
tytame J. Biliūno „Laimės žiburyje“. Kopi į kalną, kovoji su šmėk- 
lomis, sieki šviesos. Dažnai parpuoli, krenti, keliesi, vėl kopi. Su-
žeistais keliais, sukruvinta širdimi, aptemusiomis akimis. Bet sie-
ki... Vis atsigręždama atgal, apmąstydama. Kartais tavo nuvargin-
tą kūną paremontuoja daktarai, kažką pakeičia, sugedusią detalę 
išmeta, keičia ją padirbiniu ‒ protezu. Kažką susiuva. Tarsi daiktą, 
kažkokį buities rakandą. Daktarų dėka dar vaikštai. Nors ir su laz-
dele, nors dusdama, kas kelis žingsnius sustodama, bet vaikštai, nes 
dar išlikęs troškimas matyti saulę, grįžusį pavasarį, norisi džiaugtis 
kiekvienu pražydusiu žiedu, paukščio giesme.

Gyvenimo geismas. Gyvenimas parklupdo, skandina, kryžiuoja, 
o tu jį vis tiek myli, laikaisi jo įsitvėrusi. Ir kaip neprisiminti S. Nėries:

Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!
Galbūt kaip žvėris tu mane sudraskysi? ‒
Vis tiek ‒ aš ir mirsiu šypsodamos saulei,
Ir saulė degs mano akyse!
                                           „Gyvenimo giesmė“

Likimas. Likimą kuria žmonės. Jis pirmiausia priklauso nuo pa-
ties žmogaus. Likimas panašus į žvėrį, su kuriuo nuolatos reikia ko-
voti. Kartais jį prisijaukini, kartais jis parbloškia. Kartais jis pakelia, 
suteikia jėgų, o būna momentų, kai pakerta rankas ir kojas.

Ir dar. Likimas ir istorija. Galbūt mano kartos likimas būtų susi-
klostęs visai kitaip, jei ne tie „karo debesys baisūs virš Europos gal-
vos“. Galbūt asmeniškai savo gyvenimo kelią būčiau nuėjusi kitaip. 
Gimusi kitoje šeimoje ar kitoje šaly. Bet šiandien aš dėkinga likimui 
už tokius tėvelius, kokius turėjau, už savo šalį. O kitkas...

Žmogus ‒ likimo kalvis. Nusikali savo gyvenimą pats. Kad ir su 
negalia, sirgdamas, nepasiduodamas, krisdamas ir kildamas. Ger-
biu savo likimo brolius ir seseris, nes jie, kovodami su savo negalia, 
yra pavyzdys man, kaip reikia kovoti ir nugalėti.

Danutė KuliaVienė, Jonava  

Kova su negalia –  
kova su likimu

Tradicinė neįgalių literatų kūrybinė stovykla šiais metais 
vyks rugsėjo 23 – 28 dienomis Šventojoje.
Į stovyklą bus atrinkti 40 neįgalią turinčių literatų. No-
rinčius joje dalyvauti kūrėjus kviečiame iki rugsėjo 1 d. 
užpildyti dalyvio anketą ir išsiųsti elektroniniu paštu  
saule@draugija.lt. 
Anketą rasti ir su stovyklos nuostatais susipažinti galima 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos tinklalapyje www.draugija.lt. 
Kūrybinei stovyklai vadovaus Paulina Žemgulytė ir Janina 
Riškutė. Numatoma stovyklos tema  „Vanduo“.

Informacija telefonu 86-1800338, Saulė Vėjelienė

Neįgalieji darbo rinkoje 
nepageidaujami?

(atkelta iš 1 psl.)

atostogos, mažesnis neapmo-
kestinamųjų pajamų dydis. 

Akcentuokime savo 
privalumus

R. Volkovas įsitikinęs, kad 
yra daug darbdavių, kuriems 
nesvarbu, ar jūs turite nega-
lią, jie žiūri į žmogaus kvalifi-
kaciją, pasirengimą, motyvaci-
ją dirbti ir pan. 

Vis dėlto neįgaliųjų patir-
tis rodo, kad vis dar pasitai-
ko nemažai išankstinės neigia-
mos nuomonės apie neįgaliuo-
sius, kuri yra paremta stereoti-
pais ir mitais. Kaip tai įveikti? 
R.Volkovo nuomone, tai dary-
ti turėtų patys neįgalieji, jiems 
atstovaujančios organizacijos. 

Personalo atrankos specia-
listas įsitikinęs, kad kokių nors 
trūkumų turi kiekvienas žmo-
gus. Vienas nemoka užsienio 
kalbos, kitas neturi jokios dar-
bo patirties ar išsilavinimo, tre-
čias gyvena su negalia. Tačiau 
prisistatant darbdaviui tai netu-
rėtų būti akcentuojama. Ieškant 
darbo reikia matyti savo priva-
lumus ir juos mokėti atskleisti. 
Net ir jokios darbo patirties ne-
turintis žmogus dažnai gali at-
rasti savo privalumų – gal tai 
yra išsilavinimas, galbūt kokia 
nors ypatinga asmeninė patirtis. 

Tam pritarė ir LND pirmi-

ninkas Zigmantas Jančauskis – 
neįgalus žmogus turi daug pliu-
sų: galbūt didesnę kantrybę, pa-
stovumą, neretai jis sutinka dirb-
ti už mažesnį atlygį. R. Volkovas 
sutiko, kad tai gali tapti rimtais 
privalumais ieškant darbo. 

Be to, yra nemažai įmonių, 
kurios ieško būtent neįgaliųjų, su 
keletu iš jų dirba ir „Indigroup“. 
Dažnai yra manoma, kad tokios, 
dažniausiai socialinės, įmonės 
įdarbina tik nekvalifikuotus dar-
buotojus: valytojus, gatvių šla-
vėjus ir pan., tačiau R. Volkovas 
sako, kad tai netiesa. Noriai pri-
imami į darbą ir negalią turintys 

informacinių technologijų spe-
cialistai, administratoriai, bu-
halteriai. 

„Darbo paieška – taip pat 
darbas“, – mano R.Volkovas. Jo 
nuomone, tai vienodai aktualu 
tiek turintiesiems negalią, tiek ir 
sveikiesiems. Darbo paieškai bū-
tina pasiruošti ir įdėti pastangų. 
Svarbiausia – pačiam atrasti savo 
stiprybes, tikėti savimi. „Jei ne-
pasitikėsite savimi jūs pats, ne-
pasitikės ir darbdavys“, – sako 
specialistas. Norint susikurti sė-
kmę reikia drąsiai eiti pirmyn. 

aurelija BaBinSKienė 
Egidijaus Skipario ir LND archyvo nuotr.

„Supažindinant visuomenę su 
naująja valiuta, ypač svarbu įsi-
klausyti ir atsižvelgti į poreikius 
tų žmonių, kurių informacijos 
priėmimo ir suvokimo būdai 
dėl vienokių ar kitokių priežas-
čių yra riboti. Todėl kiek įmano-
ma stengsimės svarbią informa-
ciją jiems pateikti tomis priemo-
nėmis, kurios padėtų suprasti ją 
lengviausiai“, – sako Giedrius 
Simonavičius, Lietuvos banko 
Komunikacijos departamento 
direktorius. 

Geriausi komunikacijos bū-
dai aptarti per susitikimą su Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos (LASS) atstovais. Regos 
negalią turintieji atkreipė dėme-
sį, kad jiems itin svarbus takti-
linis banknoto ar monetos juti-
mas: svoris, dydis, paviršiaus 
nelygumai, todėl sutarta bendra-
darbiauti kuriant grynųjų pini-
gų atpažinimo akliesiems meto-
diką. Vėliau planuojama rengti 
specialius grynųjų pinigų atpa-
žinimo mokymus. Be šių infor-
macijos sklaidos būdų, būdin-
gų tik šiai bendruomenei, su-
tarta panaudoti ir tradicinius 
komunikacijos kanalus – žmo-
nėms, turintiems regėjimo ne-

Informacija apie euro įvedimą bus 
teikiama ir akliesiems, ir kurtiesiems

galią, informaciją skleisti LASS 
žurnale „Mūsų žodis“, taip pat 
šios sąjungos interneto svetainė-
je (www.lass.lt).

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos pirmininko pirmoji pa-
vaduotoja Ramunė Balčikonienė 
akcentavo, kad neregiai ir silpna-
regiai – tai ta visuomenės grupė, 
kuri, pasikeitus valiutai, jausis 
ypač nesaugiai. 

„Lietuvos bankui pasiūlė-
me paprastą, į piniginę telpančią 
eurų banknotų ir monetų atpaži-
nimo priemonę, kuria gali naudo-
tis tiek neregiai, tiek silpnaregiai. 
Priemonė paženklinta Brailio raš-
tu, tačiau ji pravers ir šio rašto ne-
mokantiems neregiams. Mūsų 
žmonėms tai pati geriausia išei-
tis, o ir jos kaina labai nedidelė. 
Todėl tikimės, kad bus pasirink-
ti veiksmingiausi sprendimai“, – 
pabrėžia R. Balčikonienė.

Per susitikimą su Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) atsto-
vais svarstytos galimybės per 
euro įvedimo kampaniją kuo 
daugiau aktualios informacijos 
versti į gestų kalbą, plačiajai vi-
suomenei organizuojamuose se-
minaruose sudaryti galimybę 
klausos negalią turintiems žmo-

nėms gauti informaciją iš pirmų 
lūpų, bendradarbiauti platinant 
informacinius leidinius, sklei-
džiant euro naujienas bendruo-
menės laikraštyje, interneto sve-
tainėje (www.lkd.lt) ir kitais ben-
druomenės narių naudojamais 
komunikacijos kanalais.

,,Labai džiaugiamės dėl Lie-
tuvos banko parodytos iniciaty-
vos informuoti Lietuvos kurčiuo-
sius apie euro įvedimo tvarką ir 
su tuo susijusius pokyčius. Dėl 
klausos negalios ypatumų dau-
gumai kurčiųjų vertimas į gestų 
kalbą yra labai reikalingas norint 
gerai suprasti pateikiamą infor-
maciją. Be to, nemažai žmonių 
grupei, dėl įvairiausių priežas-
čių praradusiai klausą, reikalin-
gi titrai. Tikiuosi, kad sėkmingai 
bendradarbiausime“, – sako Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos prezi-
dentė Roma Klečkovskaja.

Lietuvoje yra apie 8 tūkst. 
kurčiųjų ir beveik 40 tūkst. ne-
prigirdinčiųjų, Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjunga vieni-
ja 6,5 tūkst. narių, bet šalyje gali 
būti iki 60 tūkst. žmonių, turin-
čių vienokių ar kitokių regėjimo 
problemų.

Lietuvos bankas, siekdamas kuo platesnės informacijos apie eurą ir jo 
įvedimo aspektus sklaidos, inicijavo susitikimus su neįgaliuosius (kur-
čiuosius ir akluosius) vienijančių organizacijų atstovais. Per susitikimus 
buvo svarstomi veiksmingiausi bendradarbiavimo būdai skleidžiant in-
formaciją apie euro įvedimą jų bendruomenėms Lietuvoje. 

„Bičiulystės“ 
ir lietuvos banko inform.

LND darbuotojai ir personalo atrankos specialistas išklausė neįgaliųjų nuo-
monę apie galimybes įsidarbinti.
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Daktaras
Aiskauda

Komentuojame – 
konsultuojame

Kaip ir kasmet, taip ir šią va-
sarą į reabilitacijos ir sanato-

rinio gydymo paslaugas teikian-
čias įstaigas vyksta daugiau vai-
kučių nei kitu metų laiku. Valsty-
binė ligonių kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (VLK) at-
kreipia dėmesį, kad kasmet me-
dikai gerokai daugiau vaikučių 
į medicininės reabilitacijos ir sa-
natorinio gydymo įstaigas siun-
čia būtent vasarą, o ne žiemą. 
Pastebima ir tai, kad šių pas-
laugų poreikis padidėja ir kitų 
moksleivių atostogų metu. Dėl 
to kai kuriose reabilitacijos įs-
taigose vasaros metu gali nebū-
ti vietų, todėl rekomenduojama 
apie laisvas vietas reabilitacijos 
įstaigose pasidomėti iš anksto. 

Taip pat VLK atkreipia dė-

Vasarą daugiau vaikų vyksta į sanatorijas
mesį, kad tėveliai nerimauja be 
pagrindo –  pastaruoju metu me-
dicininės reabilitacijos paslaugų 
teikimo tvarka nesikeitė, o Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
(PSDF) biudžeto lėšų pakanka 
finansuoti vaikučiams suteiktas 
paslaugas. 

Be to, ligonių kasų specialis-
tų gyventojai dažnai teiraujasi, 
ar gali tėvai su savo vaiku vykti 
į reabilitacijos ir sanatorinio gy-
dymo paslaugas teikiančias įstai-
gas. Tokią teisę turi vaikai iki 8 
metų –  į medicininės reabilita-
cijos įstaigas jie gali vykti lydimi 
slaugančio asmens. Vyresni nei 
8 metų vaikai gali vykti ne vie-
ni, jei turi negalią arba taip nu-
statė gydytojų konsultacinė ko-
misija. Tokiais atvejais iš PSDF 
yra apmokamos ir vaiką slau-

gančio žmogaus, t.y. mamos, tė-
čio ar kito artimo šeimos nario, 
nakvynės ir maitinimo išlaidos. 

Vaikams suteiktų reabilitaci-
jos paslaugų skaičius 2014 metų 
I pusmetį, lyginant su tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, lieka stabilus. 
VLK duomenimis, per šį laiko-
tarpį vaikams suteikta apie 9300 
minėtų paslaugų, o reabilitacijos 
įstaigoms už jas sumokėta dau-
giau nei 12,3 mln. litų. 

Šiemet medicininės reabi-
litacijos ir sanatorinio gydymo 
išlaidoms kompensuoti iš PSDF 
biudžeto iš viso skirta beveik 
135 mln. litų, iš kurių ne mažiau 
kaip 20 proc. tenka vaikams tei-
kiamoms paslaugoms apmokėti. 

VLK primena, kad medicini-
nę reabilitaciją vaikams skiria fi-
zinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojas, įvertinęs mažojo pa-
ciento būklę. Reabilitacijos truk- 
mė priklauso nuo ligos sudėtin-
gumo, diagnozės. 

Be to, mažųjų pacientų tė-
veliams svarbu žinoti, kad gy-
dytojas ir gydymo įstaiga, ku-
rie siunčia pacientą į reabilita-
ciją, privalo suteikti informaci-
ją apie tai, kurios gydymo įstai-
gos teikia tokias paslaugas. Na, o 
pacientas (jo tėvai) turi teisę pa-
sirinkti, kur jie nori vykti. Suži-
noti, kokias reabilitacijos paslau-
gas teikia gydymo įstaigos ir pa-
tikrinti, ar yra laisvų vietų, gali-
ma VLK interneto svetainės sky-
reliuose „Apie eiles“ ir Medici-
ninė reabilitacija. 

VLK primena, kad dėl rea-
bilitacijos gyventojams jau ne-
bereikia vykti į TLK pažymos –  

popierines pažymas pernai pa-
keitė elektroninės. Visi formalu-
mai tarp gydymo įstaigos ir ligo-
nių kasų yra suderinami elektro-
niniu būdu. Šios naujovės tau-
po žmonių laiką, o institucijoms 
mažina administravimo kaštus. 
Na, o pacientui vykstant į reabi-
litacijos įstaigą reikia nusivež-
ti tik asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą ir siunčiančio 
gydytojo išduotą išrašą iš medi-
cininių dokumentų. Į reabilitaci-
jos įstaigą privalu atvykti ne vė-
liau kaip per 5 darbo dienas nuo 
iš medicininių dokumentų išda-
vimo dienos. 

Rūpimus klausimus visi gy-
ventojai gali pateikti el. pašto 
adresu info@vlk.lt arba ligonių 
kasų informacijos telefono nu-
meriu 8 700 88888.

Kava yra iš visžalio kavame-
džio ar krūmo, augančių 

Rytų pusrutulio atogrąžų kli-
mato juostoje, vaisių sėklų (pu-
pelių) pagamintas gėrimas (beje, 
kai kuriose šalyse kava gamina-
ma ir iš kavamedžio lapų). Kavos 
pupelių savybės labai priklauso 
nuo to, ar kavamedžių plantaci-
jos yra žemumose ar aukštumo-
se (aukštumų kavamedžių pupe-
lės yra vertingesnės).

Kava buvo žinoma 
875-aisiais mūsų eros 

metais
Rašytiniai šaltiniai nurodo, 

jog kava buvo žinoma 875-aisiais 
mūsų eros metais Arabijoje ir 
Persijoje, o pirmos sukultūrintų 
kavamedžių plantacijos atsirado 
Jemene. XV–XVI a. Arabija vis 
dar buvo vienintelė šalis, kurio-
je buvo vartojama kava. Vėliau 
iš Sirijos kava pateko į Turkiją ir 
1554 metais Konstantinopolyje 
buvo atidaryta pirmoji pasaulyje 
kavinė. Londone kavinės atsira-
do tik 1652 metais, kiek vėliau – 
Olandijoje, Vokietijoje, Prancūzi-
joje –  XVII a. antroje pusėje, ki-
tose Europos šalyse –  XVIII a. ir 
net vėliau.

Kavamedžio plantacijos
Pradžioje europiečiai kavos 

pupeles importavo iš arabų ša-
lių, vėliau kavamedžio plantaci-
jos atsirado Afrikoje, Javoje, Sin-
gapūre, Australijoje ir Brazilijoje 
(šioje šalyje pirmasis kavamedis 
pasodintas XIX a. viduryje). XX 
amžiuje pasaulinėje rinkoje pa-
grindiniu kavos eksportuotoju 
tapo Brazilija, netrukus jos kon-
kurente tapo Kolumbija. Šiuo 
metu kavamedžiai auginami 76 
pasaulio šalyse. 

Kavos rūšys ir stiprumas
Seniausiai žinoma kavos rū-

šis arabika (Coffea arabica), ji su-
daro 3/4 pasaulinės kavos gamy-
bos. Iš šios rūšies pupelių gami-
nama kava turi tokius pavadini-
mus: java, moka (geriausios rū-
šies kava; šios pupelės vadina-
mos perline kava, jos branges-
nės už kitas pupeles), liberika (už-

ima 1 % pasaulinės produkcijos) 
ir robusta (sudaro 1/4 pasaulinės 
kavos gamybos). Liberika nėra la-
bai kvapni ir prasto skonio, nau-
dojama tirpiai kavai gaminti. Ro-
bustoje (jos pupelės pigesnės) yra 
daugiau kofeino, netrūksta kar-
tumo, ji stipresnė, bet nėra labai 
kvapni; iš jos pupelių gaminama 
espresso kava, pasižyminti koky-
biškesne kavos puta. 

Pupelių spalva
Be arabiškojo kavamedžio, 

dar apie 60 kavamedžio rūšių 
auga įvairiuose Afrikos, Azijos 
ir Amerikos rajonuose. Kai ku-
rios kavamedžio rūšys skiriasi 
ne tik pupelių forma, bet ir spal-
va –  jos būna baltos, raudonos, 
tamsiai violetinės arba beveik 
juodos. Antai liberiškojo kava-
medžio pupelės šviesiai gelto-
nos, arabiškojo –  žydrai žalios, 
o jų hibrido –  žalsvokos.

Labai stiprią kavą mėgsta 
arabai

JAV mėgstama gerti silpną 
kavą (išeiga 200 g puodukas, 10 
(ar mažiau) g maltų kavos pupe-
lių). Europoje geriama vidutinio 
stiprumo kava (išeiga 100 g puo-
dukas, 20–30 g kavos). Arabų ša-
lyse mėgstama gerti labai stiprią 
kavą (išeiga 50 g puodukas, 20–
50 g ar net daugiau kavos).

Daugiausia kavos išgeria 
norvegai (vienam gyventojui 
per metus tenka 10,6 kg), švedai 
(9 kg) ir italai (6 kg).

Cheminė sudėtis
Žaliose kavos pupelėse yra 

net keli šimtai įvairiausių me-
džiagų ir junginių: apie 11,3 % 
vandens, 12,6 % azotinių medžia-
gų, 1,18 % kofeino (skrudinant 
pupeles kofeino kiekis suma-
žėja), 11,7 % riebalų, 7,8 % cuk- 
raus, 8,4 % kavaraugės rūgšties, 
23,9 % ląstelienos, 3,8 % minera-
linių medžiagų (kalcio, kalio, na-
trio, geležies, sieros, chloro, man-
gano) ir kai kurių kitų medžiagų. 

Skrudinant kavos pupeles 
kofeinas nesuyra, sumažėja van-
dens (2,7 %), cukraus (2,8 %), ka-

varaugės rūgšties (iki 4,7 %), šiek 
tiek padaugėja azotinių medžia-
gų (iki 13,9 %), kofeino (iki 1,24 
%) ir riebalų (iki 14,4 %). Beje, 
skrudinant cukrus karamelizuo-
jasi ir susidaro karamelinas, ku-
ris nudažo kavą tamsiai rudai, ir 
daug vitamino PP, kuris lengvai 
pereina į kavos gėrimą (viename 
puodelyje juodos kavos yra apie 
1/3 suaugusiam žmogui būtinos 
šio vitamino dozės).

„Trys viename“
Keliaujantiems bei šiaip ne-

kantriems, skubantiems žmo-
nėms gaminami įvairūs kavos 
mišiniai bendru pavadinimu 
„trys viename“ (jų svoris –  14–
20 g). Taigi, sprendžiant iš pava-
dinimo, mažuose kvadratiniuo-
se ar pailguose pakeliuose turė-
tų būti tik kavos, nugriebto pie-
no miltelių, (arba augalinės kil-
mės grietinėlės) ir cukraus miši-
nys. Deja, kur kas dažniau šio to-
nizuojančiojo gėrimo mišinį su-
daro ne trys medžiagos, o kelis-
kart daugiau įvairiausių priedų. 
Štai pagrindinis jų sąrašas: gliu-
kozės sirupas, augaliniai rieba-
lai, sukietintieji augaliniai rie-
balai, rūgštingumą reguliuojan-
čios medžiagos, druska, daži-
kliai, kvapiosios, lipnumą regu-
liuojančios medžiagos, stabiliza-
toriai, emulsikliai, pigmentinis 
beta karotenas, kavos pakaita-
lai (pvz., skrudinti grūdai ir kt.). 

Pirkėjas, pirmą kartą atplė-
šęs „trys viename“ pakelį, neretai 
stebisi šio mišinio kvapu ir ypač 
spalva, kuri nė iš tolo neprime-
na, jog ten yra tirpios ar kitokios 
kavos. Mat mišinys būna baltas 
ar smėlio spalvos (geresnis vari-
antas) su negausiais kavos grū-
deliais, nes gamintojai įbėrė ap-
gailėtinai mažai kavos (vienų 
gamintojų „trys viename“ miši-
niuose kavos būna 8–9 %, kitų –  
11–15 %). Beje, būna dar ir taip, 
jog šioje trijulėje apskritai nebū-
na jokios kavos, nes ją pakeičia 
kavos pakaitalas cikorija (lietu-
viškai trūkažolė). 

Šiuose kavos mišiniuose per-
nelyg daug cukraus (52 %–62 %), 

pieno mišinys gali sudaryti apie 
22 %, grietinėlės pakaitalas –  
apie 36 %. 

Ką reiškia įvairūs priedai, žy-
mimi raide „E“ su įvairiais tri-
ženkliais skaičiais (kartais už jų 
dar rašomos viena ar dvi mažo-
sios raidės), skubantis pirkėjas 
dažniausiai nesidomi. O vertė-
tų! Pavyzdžiui, E551 –  silicio di-
oksidas (lipnumą reguliuojanti 
medžiaga), gaunamas iš... smė-
lio (organizmas jo neįsisavina), 
E340 –  fosforo rūgšties kalio 
druska (reguliuoja rūgštingumą, 
miltelius saugo nuo sulipimo; lai-
koma sveikatai žalinga medžia-
ga), taip pat kenksmingu laiko-
mas priedas E452 (natrio, kalio, 
amonio druskos su fosfatais).

Pastaba. „Trys viename“ už-
plikoma ne verdančiu, o maž-
daug 80 °C temperatūros vande-
niu. Tačiau ir tai nesuteikia mi-
šiniui natūralios kavos skonio ir 
aromato, kartais jaučiamas „sin-
tetinis“ prieskonis.

Kavos pakaitalai
Kavos pakaitalais vadina-

mi gėrimai (jų priskaičiuojama 
kelios dešimtys), vartojami vie-
toj kavos, kurių išvaizda ir sko-
nis šiek tiek primena natūralią 
kavą. Tokius pakaitalus žmonės 
dažniausiai vartoja dėl to, kad 
tai pigiau (arba nieko nekainuo-
ja) ir kad tie gėrimai neturi kofe-
ino. Beje, kad būtų geresnio sko-

nio, kartais vieni kavos pakai-
talai maišomi su kitais. Pavyz-
džiui, Amerikoje labai populia-
rus pakaitalas teeccino (buityje jis 
dažniau vadinamas žolelių arba-
ta), kurį sudaro miežiai, cikorijos, 
pupmedžio ankštys, datulės, fi-
gos, migdolai, prieskoniai ir na-
tūralūs kvapai.

Pakaitalai dažniausiai gami-
nami iš ąžuolo gilių, miežių, ru-
gių, kukurūzų, perlinių kruopų, 
cikorijos (kartais gaminamas ci-
korijų, kardamono ir avižų miši-
nys), saulėgrąžų, migdolų, buko 
riešutų, runkelių, morkų, vilna-
medžio, kriaušių sėklų, kiaulpie-
nių, varnalėšų šaknų, figų, sutirš-
tintos melasos (melasa –  tamsiai 
rudas saldus skystis –  runkelių 
cukraus gamybos atlieka, varto-
jama pašarui), žirnių, varpučio 
šakniastiebių (šis kavos pakaita-
las dažnai maišomas su kiaulpie-
nių šaknimis), bulvių lupenų, sė-
lenų, miltų (skrudinami ir paskui 
sumalami ploni lakštiniai, paga-
minti iš kietos tešlos, užmaišy-
tos iš ruginių arba kvietinių mil-
tų, kiaušinių ir pieno) ir kai ku-
rių kitų produktų. Be to, nemažai 
žmonių, vengiančių gerti kavą, 
vartoja kofeino turinčią kakavą, 
karštą šokoladą (vartojant pasta-
rąjį produktą galima labai grei-
tai nutukti!). 

Pastaba. Kai kas pakaitalu 
klaidingai vadina arbatmedžio 
lapų arbatą. Žinoma, arbata taip 
pat turi kofeino ir kai kurių kitų 
kavoje esančių medžiagų, bet 
nuo kavos (ir netgi nuo jos pa-
kaitalų) ji skiriasi ir skoniu, ir ki-
tais dalykais.

romualdas OGinSKaS

Ką verta žinoti apie kavą,  
„tris viename“ ir pakaitalus
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Pristatytos 
naujausios techninės 
pagalbos priemonės

turinčiųjų patys vairuoja auto-
mobilį. Jie nori būti kuo labiau  
savarankiškesni. Šiuo metu „Tei-
da“ siūlo įrengti ne tik rankinį 
valdymą, bet ir specialias sėdy-
nes, kurios sukiojasi pagal vai-
ruotojo poreikį ir palengvina 
įlipimo (išlipimo) į transpor-
to priemonę procesą. Įmanomi 
ir kiti automobilio patobulini-
mai – galima sumontuosi kel-
tuvus į automobilį ar netgi ba-
gažinę ant automobilio stogo, 
kurioje patogu vežti ratelius. 
M. Drukteinis atkreipia dėme-
sį, kad „Teidos“ siūlomas auto-
mobilių pritaikymas yra šiuo-
laikiškas, novatoriškas, vizua-
liai patrauklus. Nekrenta į akis, 
kad automobilis kažkaip specia- 
liai perdarytas. Ypač tai aktua-
lu turintiesiems naujesnius au-
tomobilius. Pasak „Teidos“ va-
dybininko, labai svarbu tai, kad 
įranga montuojama atsižvelgus 
į individualius kiekvieno žmo-
gaus poreikius ir parametrus. 
Automobilių pritaikymo neįga-
liesiems įranga yra pagaminta 
Švedijoje, ją galima sumontuo-
ti kiekviename automobilyje. 

Nepakankamai dėmesio 
vežimėlio pritaikymui
Dar viena „Teidos“ siūloma 

naujovė, tiesa, jau ne pirmą kar-
tą pristatoma, – elektriniai neį-
galiojo vežimėlio ratai. Jie palen-
gvina važiavimą rateliais – net 
labai silpnas rankas turinčiam 
neįgaliajam atsiranda galimybė 
nuvažiuoti didesnius atstumus, 
įveikti tokias vietoves, kur anks-
čiau nepravažiuodavo. Tai tarsi 
alternatyva elektriniam vežimė-
liui, kuris yra ne toks manevrin-
gas, daug sunkesnis. R. Ostraus-
kienė sako, kad šie papildomi ra-
tai daugeliui neįgaliųjų būtų iš-
ties labai reikalingi, tačiau, deja, 
valstybė jų dar nekompensuoja. 

Pristatytas ir paties naujau-
sio modelio Kueshall vežimėlis. 
Nuo anksčiau pagamintų šis ski-
riasi tuo, kad jo sėdynės pagrin-
das yra standus, o tai vežimėliui 
suteikia daugiau stabilumo. Pa-
grindinis vežimėlio pliusas – visi 

jo parametrai yra reguliuojami 
milimetrų tikslumu. M. Druk-
teinis atkreipė dėmesį, kad žmo-
nės vis dar nepakankamai dė-
mesio skiria vežimėlio pritaiky-
mui individualiems žmogaus 
poreikiams. Pasak jo, dar tenka 
matyti nemažai neįgaliųjų, va-
žiuojančių netinkamai suregu-
liuotais vežimėliais. Dažniausiai 
pasitaikanti klaida – netaisyklin-
ga sėdėjimo padėtis, laikysena. 
Dėl to laikui bėgant atsiranda 
stuburo problemų, kaklo ir pe-
čių skausmų. Taisyklingai su-
reguliavus vežimėlį, jį ir stumti 
daug lengviau, neapkraunami 
pečiai. Tie, kurie į šiuos dalykus 
nekreipia dėmesio, pamažu ža-
loja save. Tiesa, anksčiau apie tai 
iš viso nebuvo kalbama, vežimė-
liai nebuvo pritaikomi individu-
aliems poreikiams. J. Bernatavi-
čiaus nuomone, jei žmogus prie-
monę gauna per savivaldybės įs-
taigą, ir dabar taip neretai atsi-
tinka. Pasiimant priemonę tei-
siai iš Techninės pagalbos neįga-
liesiems centro ar iš įmonės pa-
prastai yra patariama, kaip nau-
dotis priemonėmis, jos paregu-
liuojamos. Pasak R. Ostrauskie-
nės, tai yra daroma ir neįgalių-
jų stovyklose. Didelę patirtį ne-
įgaliųjų vežimėlyje turintys ko-
legos noriai pataria neseniai į ra-
telius atsisėdusiems. 

J.Bernatavičiaus nuomone, 
gauti kuo daugiau informacijos 
apie techninės pagalbos priemo-
nes labai svarbu – kuo žmonės 
daugiau žinos, tuos geresnę, la-
biau savo poreikiams tinkančią 
priemonę galės pasirinkti. R. Os-
trauskienė atkreipė dėmesį, kad 
neįgaliųjų galimybės įpirkti ne-
įgaliojo vežimėlį sumenko tada, 
kai iki 4200 Lt sumažėjo kom-
pensacijos už neįgaliųjų veži-
mėlius dydis. Daugelis tikėjosi, 
kad ir vežimėlių kaina sumažės, 
tačiau taip neatsitiko. Vis dėlto, 
Rasos nuomone, teigiamas daly-
kas tai, kad žmonėms yra suda-
roma galimybė rinktis, pristato-
mos pačios moderniausios, šiuo-
laikiškos ir daugiau laisvės neį-
galiesiems dovanojančios prie-
monės.

emilija StOnKutė 
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Bendrija „Vilties linija“ jau 10 
metų sėkmingai įgyvendina 

projektą „Psichosocialinės pa-
slaugos neįgaliesiems bendruo-
menėje“. „Pagrindinis jo tiks-
las ‒ suteikti neįgaliesiems gali-
mybę užsiimti įvairiomis veiklo-
mis, atskleisti savo meninius ge-
bėjimus, atkurti arba įgyti nau-
jus darbinius įgūdžius, skatinti 
neįgaliųjų integraciją į visuome-
nę, ‒ „Bičiulystei“ sakė minėto-
sios bendrijos socialinė darbuo-
toja Birutė Garuckienė. ‒ Siek-
dami paslaugas priartinti prie 
žmonių, padaryti, kad jas gau-
tų kuo daugiau neįgaliųjų, kad 
jiems nereikėtų važinėti į Pane-
vėžį, kad sutaupytų laiko ir pini-
gėlių, mes, bendrijos darbuoto-
jos, vykstame į seniūnijas ir ten, 
seniūnijos, kultūros įstaigų dar-
buotojų, rajono neįgaliųjų drau-
gijos aktyvo ir kitų padedami, 
vedame užsiėmimus“.

Organizuoti užsiėmimus 
padėjo neįgalus 
bibliotekininkas

Vykdant projektą „Psichoso-
cialinės paslaugos neįgaliesiems 
bendruomenėje“, kartą per sa-
vaitę, trečiadieniais, vietos ne-
įgalieji eidavo į Miežiškių se-
niūnijos Nevėžio biblioteką, kur 
vykdavo užsiėmimai. Neatsitik-
tinai pasirinkta būtent ši biblio-
teka. Jos šeimininkas ‒ vyresny-
sis bibliotekininkas Dainius Ei-
girdas buvo vienas aktyviausių 
šių užsiėmimų organizatorių. Be 
to, jis paruošdavo patalpas, pasi-
rūpindavo kai kuriomis moky-
mams reikalingomis priemonė-
mis ir pan. Dainius gerai žino ne-
įgalių žmonių gyvenimą, jų sun-
kumus ir vargus, su kuriais neiš-
vengiamai tenka susidurti. Liki-
mas lėmė, kad ir jis pats nuo vai-
kystės grumiasi su negalia.

Užsiėmimus, kurių moky-

mo programoje ‒ rankdarbiai 
ir meno terapija, vedė iš Pane-
vėžio atvykusios bendrijos „Vil-
ties linija“ pirmininkė Genovaitė 
Kazlauskė ir socialinė darbuotoja 
B. Garuckienė. Jiedvi mokė, kaip 
iš karoliukų daryti rankdarbius: 
gėles, medelius. Buvo kuriamos 
mandalos ir kt.

Ir G. Kazlauskė, ir B. Garuc-
kienė džiaugėsi, kad visi neįga-
lieji, iki tol labai laukę šių moky-
mųsi, ‒ Stasė Eigirdienė ir jos sū-
nus bibliotekininkas Dainius, Ni-
jolė Imbrasienė, Zita Grigaitė ir 
jos brolis Jonas, Regina Skreby-
tė ir jos dukra Deimantė ‒ stro-
piai lankė užsiėmimus, itin ati-
džiai mokėsi.

O kokia pačių lankytojų 
nuomonė?

D. Eigirdas: „Iš pradžių, kai 
bendrijos „Vilties linija“ darbuo-
tojos pasiūlė organizuoti tokius 
mokymus, gerai nežinodamas, 
ką jie gali duoti, kiek suabejojau. 
Bet padėjau bendrijai suburti ne-
įgaliuosius, o mano abejonės iš-
sisklaidė jau per pirmąjį užsiė-
mimą.

Siekdamas, kad rankdarbiais 
ir meno terapija susidomėtų kuo 
daugiau neįgaliųjų, su bendrija 
„Vilties linija“ bendradarbiausiu 
ir toliau, padėsiu jai organizuo-
ti mokymus ir kitose biblioteko-
se. Lankiausi Velžio seniūnijos 
Dembavos bibliotekoje, kur su 
bibliotekininke Valerija Paškevi-
čiene sutarėme, kad rudenį neį-
galiųjų mokymas bus rengiamas 
ir šioje bibliotekoje“.

Zita Grigaitė: „Aš ir nuo vai-
kystės visišką negalią turintis 
mano brolis, kurio globėja esu, 
labai laukdavome užsiėmimų. 
Tai buvo bene vienintelė gali-
mybė, kai jis galėdavo išeiti iš 
namų, pabendrauti su savo liki-
mo bičiuliais“.

Regina Skrebytė: „Aš ir 
mano dukra Deimantė esame la-
bai dėkingos bendrijos „Vilties li-
nija“ darbuotojoms, kurios mud- 
vi išmokė verti karolius, kurti 
mandalas, daryti kitus įvairius 
rankdarbius. Džiaugiamės, kad 
padedant D. Eigirdui bibliote-
koje surengta mudviejų sukurtų 
mandalų parodėlė. Malonu ma-
tyti, kad ją lanko, domisi ne tik 
neįgalieji, bet ir kiti bibliotekos 
skaitytojai“.

Nijolė Imbrasienė: „Ačiū, 
kad užsiėmimai buvo sureng-
ti šalia mūsų, neįgaliųjų, namų. 
Tai mums, ypač sunkiai vaikštan-
tiems, buvo labai patogu“.

„Vilties linijos“ mokymų 
laukiama visose 

seniūnijose 
„Minėtą projektą vykdome 

jau 10 metų, ‒ sakė bendrijos „Vil-
ties linija“ socialinė darbuotoja 
B. Garuckienė. ‒ Užsiėmimuose 
vienu metu vidutiniškai mokosi 
iki 10 neįgaliųjų“. Pernai moky-
mai vyko Vadoklių bibliotekoje. 
Juos organizuoti padėjo biblio-
tekininkė Janina Burokienė, Ra-
guvoje ‒ šios seniūnijos sociali-
niai darbuotojai, Upytėje ‒ rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Gražina Baltu-
šienė, 2012 m. surengti mokymus 
Krekenavoje padėjo šios seniūni-
jos neįgaliųjų draugijos padalinio 
vadovė Aleksandra Ulienė.

Šiemet, neįgaliesiems pagei-
daujant, mokymai bus tęsiami 
Smilgiuose, Vadokliuose, Ragu-
voje ir kitur.

Kartu padeda įgyvendinti 
ir Neįgaliųjų draugijos 

projektą
„Mūsų draugijos taryba, visi 

neįgalieji džiaugiasi bendrijos 
„Vilties linija“ veikla, ‒ sakė ra-
jono Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Aurelija Petronienė. ‒ 
Vykdydama savąjį kartu ji pa-
deda įgyvendinti ir mūsų drau-
gijos projektą „Kaip valdyti ligą 
ir negalią“.

Bendrijos pirmininkė G. Kaz-
lauskė ir socialinė darbuotoja B. 
Garuckienė neįgaliųjų sveika-
tingumu rūpinasi iš visos šir-
dies, mokymams atiduoda vi-
sas žinias ir sugebėjimus. Pasak 
A. Petronienės, Neįgaliųjų drau-
gija, jos padaliniai seniūnijose ir 
toliau padės bendrijos „Vilties li-
nija“ darbuotojoms organizuoti 
neįgaliųjų mokymus. 

antanas OrintaS

Į bendriją „Vilties linija“ neįgalieji 
žvelgia su viltimi

XX a. legenda Briusas Li sukūrė as-
meninę filosofiją, kurios pagrindą 
sudaro dvasios išsilaisvinimas per 
dėmesį į savęs pažinimą. Štai ką jis 
rašo apie mus užgriūvančias ne-
laimes:

Nelaimės mus priverčia teisingai 
mąstyti, apmąstyti savo padėtį. 

Niekada nereikia švaistyti energi-
jos nerimui ir negatyvioms mintims. 
Nelaimė veikia kaip šokas, primenan-
tis, kad neturi įklimpti į rutiną.

Norėdamas daryti ką nori, kartais 

Apie nelaimes
turi daryti tai, ko nenori. Svarbu ne tai, 
kas vyksta, o kaip tu reaguoji. 

Nelaimė gali būti tarsi mokytojas. 
Kartais per ašarą gali matyti toliau nei 
per teleskopą.

Nelaimės pakelia mus į aukštes-
nį lygmenį, kaip po pavojingo lietaus 
su griaustiniu suveši visa augmenija.

Pralaimėjimas moko. Tai pirmas 
žingsnis kažko geresnio link.

Vienatvė nereiškia vienišumo. Ji 
yra tik galimybė atrasti save. 

Reikia mokėti kantriai atlaiky-
ti skriaudas. Niekas pasaulyje nepa-

dės žengti keliu tvirčiau nei sugebė-
jimas kantriai atlaikyti skriaudą. Kan-
trybė nėra pasyvi, priešingai, ji pade-
da sutelkti jėgas.

Patinka mums ar nepatinka, aplin-
kybės dažnai mus talžo. Mums reikia 
vidinio pasipriešinimo ir nereikia konf-
liktų (prarastų jėgų). Geriau sutelkti jė-
gas, prisitaikyti prie aplinkybių.

Reikia išmokti eiti toliau. Kam 
emocijomis ir mintimis bloginti pa-
dėtį? Darykime, kas atrodo protinga 
ir eikime toliau. Eikime toliau ir maty-
kime naują vaizdą. Eikime ir žiūrėki-
me į skrendančius paukščius. Eikime 
į priekį ir už nugaros palikime tai, kas 
trukdo gyvenimiškai patirčiai. 

Parengė  Janina OžalinSKaitė 

Mokymai baigėsi, visų nuotaika puiki. Antano Orinto nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 11 d. 
9.00 Komisaras Reksas (90) 

N-7. 10.00 Namelis prerijose (29). 
11.00 Pasaulio dokumentika. Di-
džiosios visatos paslaptys su Mor-
ganu Frimanu. 2/10 d. (kart.). 12.00 
Šiaurietiškas būdas. 13 d. (kart.). 
12.30 Pasaulio dokumentika. Afri-
ka. 1 d. Kalaharis. Didžioji Britanija, 
2013 m. (Subtitruota, kart.). 13.30 
Savaitė (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Taip. Ne (kart.). 15.00 Puaro (2/2) 
N-7. 16.00 Komisaras Reksas (91, 
92) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.30 Naisių vasara 
(51, 52). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 
20.55 Orai. 21.00 Premjera. Lileha-
meris (2/7) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Dokumentinio kino vaka-
ras. Fotografo objektyve – Obamos 
Baltieji rūmai. JAV, 2010 m. (Subti-
truota). 23.15 Vakaro žinios. 23.45 
Rojus Lietuvoj (2/57, 58). 0.45 Šni-
pai (52) N-7. 1.45 Senis (171) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (93) 

N-7. 10.00 Namelis prerijose (30). 
11.00 Lilehameris (2/7) (kart.) N-7. 
12.00 Dokumentinio kino vakaras. 
Fotografo objektyve – Obamos Bal-
tieji rūmai. JAV, 2010 m. (Subtitruo-
ta, kart.). 13.00 Rojus Lietuvoj (2/59, 
60). 14.00 Žinios. 14.15 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 15.00 Pua-
ro (2/3) N-7. 16.00 Komisaras Rek-
sas (94, 95) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Naisių 
vasara (53, 54). 19.30 Bėdų turgus. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Premjera. Lilehameris 
( 2/8) N-7. 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Nepaskelbtas karas. Doku-
mentalisto užrašai. Ukraina, 2014 
m. (Originalo kalba, subtitruota). 1 
d. 22.35 Emigrantai. 23.30 Vakaro 
žinios. 0.00 Rojus Lietuvoj (2/61). 
0.30 Šnipai (53) N-7. 1.30 Senis 
(172) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (96) 

N-7. 10.00 Namelis prerijose (31). 
11.00 Lilehameris (2/8) (kart.). 
12.00 Emigrantai (kart.). 12.50 La-
šas po lašo (kart.). 13.00 Rojus Lie-
tuvoj (2/62, 63). 14.00 Žinios. 14.15 
Bėdų turgus (kart.). 15.00 Puaro 
(2/4) N-7. 16.00 Komisaras Reksas 
(97, 98) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.30 Naisių va-
sara (55, 56). 19.30 Premjera. Aus-
tralijos lietuviai – tolimi ir artimi. 1 d. 
Dok. f. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Premjera. Juo-
dabarzdis. Nuotykių mini serialas. 
JAV, 2006 m. (1) N-7. 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 22.05 Nepaskelbtas ka-
ras. Dokumentalisto užrašai. Ukrai-
na, 2014 m. (Originalo kalba, subti-
truota). 2 d. 22.35 Gyvenimas. 23.30 
Vakaro žinios. 0.00 Rojus Lietuvoj 
(2/64). 0.30 Šnipai (54) N-7. 1.30 
Senis (173) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 14 d. 
9.00 Komisaras Reksas (99) 

N-7. 10.00 Namelis prerijose (32). 
11.00 Juodabarzdis (1) (kart.) N-14. 
12.00 Gyvenimas (kart.). 12.45 
Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.). 
13.00 Rojus Lietuvoj (2/65, 66). 
14.00 Žinios. 14.15 Emigrantai 
(kart.). 15.00 Puaro (2/5) N-7. 16.00 
Komisaras Reksas (100, 101) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Naisių vasara (57, 
58). 19.30 Premjera. Australijos lie-
tuviai – tolimi ir artimi. 2 d. Dok. f. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Premjera. Juoda-
barzdis (2) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Nepaskelbtas karas. Do-
kumentalisto užrašai. Dok. f. Ukrai-
na, 2014 m. (Originalo kalba, sub-
titruota). 3 d. 22.35 Specialus tyri-
mas. 23.30 Vakaro žinios. 0.00 Ro-
jus Lietuvoj (2/67). 0.30 Šnipai (55) 
N-7. 1.30 Senis (174) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.05 Klausimėlis.lt 6.15 Mūsų 

miesteliai. Juodupė. 3 d. (kart.). 7.15 
Gyvenimas (kart.). 8.10 Emigrantai 
(kart.). 9.00 Australijos lietuviai – toli-
mi ir artimi. 1, 2 d. (kart.). 11.00 Juo-

dabarzdis (2) (kart.) N-7. 12.00 Žoli-
nės atlaidai Krekenavoje. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija. 13.45 Miškais 
ateina ruduo. Vaidybinis filmas Ma-
riaus Katiliškio romano motyvais. 
1990 m. 16.15 Juokis. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.15 
Žingsnis po žingsnio. Būstas. 18.30 
Laumės juosta 2014. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Žagarės vyšnių festivalis 2014. Ren-
kasi geriausieji. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.00 Jūros šventė 
2014. Koncertuoja Stasys Povilaitis. 
1.00 Senis (175) N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.05 Klausimėlis.lt 6.15 Pagal-

bos ranka. 6.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.30 Bėdų tur-
gus (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Haudis Gaudis (11). 9.25 
Aivenhas (2). 9.50 Premjera. Ča-
plinas (20). 10.00 Kulinarijos laida 
„Skonio improvizacija“. 11.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 12.00 
Mūsų miesteliai. Vidiškės. 13.00 Pa-
saulio dokumentika. Dievų lopšys. 
Didžioji Britanija, 2012 m. 14.00 Juo-
kis. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Laumės juosta 2014. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Jūros šventė 2014. Koncer-
tuoja grupė „Studija“. 23.00 Para-
das. Komiška drama. Kroatija, Ma-
kedonija, Slovėnija, Serbija, Juod-
kalnija, 2011 m. N-14 (subtritruota). 
1.20 Senis (176) N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 17 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (subtitruota, kart.). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Premjera. Haudis Gaudis 
(12). 9.25 Aivenhas (3). 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (21). 10.00 Gustavo 
enciklopedija (subtitruota). 11.00 
Brolių Grimų pasakos. Žąsiaganė. 
Vokietija, 2009 m. 12.15 Klausimė-
lis.lt 12.30 Šiaurietiškas būdas. 14 
d. 13.00 Pasaulio dokumentika. Af-
rika. 2 d. Savanos. Didžioji Britani-
ja, 2013 m. (Subtitruota). 14.00 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(8/1) N-7. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.15 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 
Klausimėlis.lt 17.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 
17.35 Taip. Ne. 18.30 Laumės juos-
ta 2014. 20.30 Panorama. 20.50 Sa-
vaitė. 21.20 Premjera. Mistinė pica. 
Romantinė komedija. JAV, 1988 m. 
23.25 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (8/1) (kart.) N-7. 1.25 Se-
nis (177) N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 

Pilotas Balu (23). 7.30 Simpso-
nai (11) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (102) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1933). 10.10 Visada sakyk vi-
sada (5) N-7. 11.15 Karibų piratai. 
Pasaulio pakrašty. Nuotykių f. JAV, 
2007 m. N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(136, 137) N-7. 16.45 Moterys me-
luoja geriau (33, 34). 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Draugiškos vyrų krep-
šinio rungtynės. Lietuva – Australi-
ja. 21.00 Meilė ar pinigai? (17) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Pri-
vati praktika (7) N-7. 23.00 Gal tai 
meilė? Romantinė komedija. JAV, 
2005 m. N-7. 1.10 Daktaras Hau-
sas (11) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 12 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Žalioji enciklopedija. 7.00 Pilotas 
Balu (24). 7.30 Antinas Narsuolis 
(19). 8.00 Brazilijos aveniu (103) 
N-7. 9.05 Meilės sūkuryje (1934). 
10.10 Visada sakyk visada (6) N-7. 
11.15 Kobra 11 (8) N-7. 12.20 Šei-
mos reikalai (3). 12.50 Transforme-
riai. Praimas (21) N-7. 13.20 Anti-
nas Narsuolis (20). 13.50 Pilotas 
Balu (25). 14.20 Simpsonai (12) 
N-7. 14.50 Nuostabi meilė (138, 
139) N-7. 16.45 Moterys meluoja 
geriau (35, 36). 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 
TV Pagalba N-7. 20.00 Žvaigždžių 
dešimtukas N-7. 21.00 Meilė ar pi-
nigai? (18) N-7. 21.30 TV3 vakaro 

žinios. 22.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
(9) N-7. 23.00 Gynėjas. Veiksmo f. 
JAV, 2004. N-14. 0.55 Daktaras 
Hausas (12) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (25). 7.30 Simpsonai (12) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (104) 
N-7. 9.05 Meilės sūkuryje (1935). 
10.10 Visada sakyk visada (7) N-7. 
11.15 Žvaigždžių dešimtukas. Va-
sara N-7. 12.20 Šeimos reikalai 
(4). 12.50 Transformeriai. Praimas 
(22) N-7. 13.20 Antinas Narsuolis 
(21). 13.50 Pilotas Balu (26). 14.20 
Simpsonai (13) N-7. 14.50 Nuosta-
bi meilė (140, 141) N-7. 16.45 Mo-
terys meluoja geriau (37, 38). 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.25 TV Pagalba N-7. 20.00 
Inspektorius Mažylis (11) N-7. 21.00 
Meilė ar pinigai? (19) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų 
loto. 22.05 Daktaras Hausas (22) 
N-14. 23.05 Nemirtingieji. Veiksmo 
drama. JAV, 2011 m. N-14. 1.15 
Daktaras Hausas (13) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (26). 7.30 Simpsonai 
(13) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (105) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1936). 10.10 Visada sakyk visa-
da (8) N-7. 11.15 Inspektorius Ma-
žylis (11) (kart.) N-7. 12.20 Šeimos 
reikalai (5). 12.50 Transformeriai. 
Praimas (23) N-7. 13.20 Antinas 
Narsuolis (22). 13.50 Pilotas Balu 
(27). 14.20 Simpsonai (14) N-7. 
14.50 Nuostabi meilė (142, 143) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(39, 40). 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 TV 
Pagalba N-7. 20.00 Visos Austra-
lijos dulkės (3) N-7. 21.00 Meilė ar 
pinigai? (20) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedi-
ja. 22.00 Gelbėtojų būrys (15) N-7. 
23.00 Gelbstint eilinį Rajaną. Veiks-
mo f. JAV, 1998 m. N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 15 d. 
7.05 Teleparduotuvė. 7.20 Fi-

nas ir Ferbis paraleliniame pasauly-
je. Animacinis f. JAV, 2011 m. 9.00 
Dvynių nuotykiai. Komedija. JAV, 
2011 m. 10.40 Pamišę dėl šokių. 
Muzikinė komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 12.55 Flukas. Filmas šeimai. 
JAV, 1995 m. 14.50 Mėnesienos ka-
ralystė. Romantinė komedija. JAV, 
2012 m. N-7. 16.40 Audros karys. 
Nuotykių f. JAV, 2006 m. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Kung Fu Panda. 
Animacinė komedija. JAV, 2008 m. 
20.45 Taksi 4. Veiksmo komedi-
ja. Prancūzija, 2007 m. N-7. 22.30 
Operacija „Džeronimo“. Būrys, nu-
kovęs Osamą bin Ladeną. Veiks-
mo f. JAV, 2012 m. N-14. 0.50 Ke-
lyje. Nuotykių drama. Prancūzija, 
D.Britanija, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (23) N-7. 7.30 Mažieji išdy-
kėliai (51, 52). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (8). 8.30 Pilotas Balu (28). 9.00 
Antinas Narsuolis (23). 9.30 Sta-
tybų TV. 10.00 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 10.30 Ma-
žasis sniego žmogus. Nuotykių f. 
JAV, 1997 m. 12.25 Sunkus spren-
dimas. Komedija. JAV, 2013 m. 
N-7. 14.20 Lėktuvu, traukiniu ir au-
tomobiliu. Komedija. JAV, 1987 m. 
N-7. 16.10 Kobra 11 (9) N-7. 17.20 
Ekstrasensai detektyvai (318) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Draugiškos 
vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva – 
Graikija. 19.50 Rungtynių pertrauko-
je – Eurojackpot loterija. 21.00 Ide-
alus pabėgimas. Psichologinis trile-
ris. JAV, 2008 m. N-14. 22.55 Šalu-
tinis poveikis. Trileris. JAV, 2013 m. 
N-14. 1.05 Paslaptingi ryšiai. Trile-
ris. JAV, 2013 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 

Redakajus (24) N-7. 7.30 Mažie-
ji išdykėliai (53, 54). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (9). 8.30 Pilotas Balu 
(29). 9.00 Antinas Narsuolis (24). 
9.30 Statybų TV. 10.00 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 10.30 
Mažasis sniego žmogus 2. Nuotykių 
f. JAV, 1997 m. 12.20 7 dalykai, ku-
riuos turiu padaryti iki 30 gimtadie-
nio. Komedija Kanada, JAV, 2008 
m. N-7. 14.10 Aš ir mano antrinin-
kė. Komedija. JAV, 1995 m. 16.15 
Kobra 11 (10) N-7. 17.20 Ekstra-
sensai detektyvai (319) N-7. 18.30 

Pirmadienis, rugpjūčio 11 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (72). 
7.00 Tomas ir Džeris (13). 7.25 Kung 
Fu Panda (9) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (10) N-7. 8.50 
Karibų auksas (kart.) N-7. 10.40 
Gaisrinės šuo (kart.) Nuotykių f. šei-
mai. JAV, Kanada, 2007 m. 12.55 
Kung Fu Panda (10). 13.20 Ogis 
ir tarakonai (8). 13.30 Kaukė (50). 
13.55 Pavogtas gyvenimas (70) N-7. 
14.50 Be kaltės kalta (40) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Egois-
tė. 20.35 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (6) N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 Mentalistas (4) N-7. 23.10 
Judantis objektas (4) N-7. 0.10 Ha-
vajai 5.0 (22) N-7. 1.05 Klientų sąra-
šas (2) N-7. 2.00 Išrinktieji (15) N-14.

Antradienis, rugpjūčio 12 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (73). 
7.00 Tomas ir Džeris (14). 7.25 Kung 
Fu Panda (10) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (11) N-7. 8.50 
Velvet (10) (kart.) N-7. 10.25 Vien-
gungis. Romantinė komedija. JAV, 
1999 m. (kart.) N-7. 12.25 Tomas 
ir Džeris (13) (kart.). 12.55 Kung Fu 
Panda (11). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(9). 13.30 Kaukė (51). 13.55 Pavog-
tas gyvenimas (71) N-7. 14.50 Be 
kaltės kalta (41) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.30 24 valan-
dos. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 Tikras gyvenimas. Dvigubas 
gyvenimas. 20.35 Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė (7) N-7. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Sunku nužudyti. Veiksmo 
f. JAV, 1990 m. N-14. 0.05 Hava-
jai 5.0 (23) N-7. 1.00 Klientų sąra-
šas (3) N-7. 1.55 Išrinktieji (16) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 13 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Be-
protiški mažųjų nuotykiai (74). 7.00 
Tomas ir Džeris (15). 7.25 Kung Fu 
Panda (11) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (12) N-7. 8.50 
24 valandos. N-7. 9.30 Tikras gy-
venimas. Egoistė (kart.). 10.30 Ti-
kras gyvenimas. Dvigubas gyveni-
mas (kart.). 11.30 Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė (6, 7) (kart.) N-7. 
12.55 Kung Fu Panda (12). 13.20 
Ogis ir tarakonai (10). 13.30 Kau-
kė (52). 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(72) N-7. 14.50 Be kaltės kalta (42) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 Tikras gyveni-
mas. Netikėta meilė. 20.35 Baisiau-
sia mano gyvenimo savaitė (8) N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Sukrečiantis skrydis. 
Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. N-7. 
0.10 Havajai 5.0 (24) N-7. 1.05 Kli-
entų sąrašas (4) N-7. 2.00 Išrinktie-
ji (17) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (75). 
7.00 Tomas ir Džeris (16). 7.25 Kung 
Fu Panda (12) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (13) N-7. 8.50 24 
valandos. N-7. 10.10 Tikras gyveni-
mas. Netikėta meilė (kart.). 11.10 
Baisiausia mano gyvenimo savai-
tė (8) (kart.) N-7. 12.00 Pagalbos 
skambutis. N-7. 12.55 Kung Fu Pan-
da (13). 13.20 Ogis ir tarakonai (11). 
13.30 Kaukė (53). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (73) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (43) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
PREMJERA Valanda su Rūta. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Galutinis tikslas 2. Veiksmo 
trileris. JAV, Kanada, 2003 m. N-14. 
23.55 Paskutinė tvirtovė (1) N-7. 
0.50 Deksteris (6) N-14. 1.45 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.40 Dienos programa. 6.45 

Tomas ir Džeris (17). 7.10 Kung 
Fu Panda (13). 7.35 PREMJERA 

Betmenas prieš Raudonveidį. Ani-
macinis f. N-7. JAV, 2010 m. 8.55 
Tomas ir Džeris Marse. Animacinis 
f. JAV, 2004 m. 10.20 Turtuolis Ri-
čis. Komedija. JAV, 1994 m. 12.15 
PREMJERA Žarijos miestas. Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2008 m. 14.10 
Guru. Komedija. JAV, 1998 m. 16.25 
PREMJERA Nes aš taip pasakiau. 
Romantinė komedija. JAV, 2007 m. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.00 
Pasodinsiu savo EKS. Romantinė 
komedija. JAV, 2010 m. N-7. 21.15 
PREMJERA 13 rajonas. Plytų rū-
mai. Veiksmo f. Kanada, Prancūzi-
ja, 2014 m. N-14. 23.00 Paskutinis 
skautas. Veiksmo komedija. JAV, 
1991 m. N-14. 1.10 Galutinis tiks-
las 2. Veiksmo trileris. JAV, Kana-
da, 2003 m. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (21). 6.55 Nenu-
galimieji (13). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (23). 7.45 Teisingumo lyga. Įsi-
veržimas (19). 8.10 Sunkus vaikas 
(9). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(8). 9.00 Ponas Bynas (21). 9.30 
Lydekai paliepus, man panorėjus. 
Animacinis f. Rusija, 1957 m. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Šaunusis ponas 
Lapinas. Animacinis f. JAV, 2009 
m. 11.40 Jaunavedžiai. Komedija. 
JAV, 2005 m. N-7. 13.30 Gatvės 
tango. Romantinė drama. JAV, 2006 
m. N-7. 15.55 Mano puikioji auklė 
(94). 16.30 Didingasis amžius (98) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Ragai ir kanopos. Animacinis f. 
JAV, Vokietija, 2006 m. 20.40 Ope-
racija Delta farsas. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2007 m. N-7. 22.25 Len-
gvabūdė pirmūnė. Romantinė kome-
dija. JAV, 2010 m. N-14. 0.10 Vel-
nio krėslas. Siaubo f. Didžioji Brita-
nija, JAV, 2008 m. S. 1.55 13 rajo-
nas. Plytų rūmai. Veiksmo f. Kana-
da, Prancūzija, 2014 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (22). 6.55 Nenu-
galimieji (14). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (24). 7.45 Teisingumo lyga. Įsi-
veržimas (20). 8.10 Sunkus vai-
kas (10). 8.35 Tomo ir Džerio pasa-
kos (9). 9.00 Sveikatos ABC televi-
trina. 10.00 KINO PUSRYČIAI Pra-
muštgalviai Paryžiuje. Animacinis f. 
JAV, Vokietija, 2000 m. 11.30 Aukš-
tyn kojom. Komedija. JAV, 2003 m. 
N-7. 13.40 Tiušai. Komedija. Pran-
cūzija, 2011 m. N-7. 15.30 Mano pui-
kioji auklė (95, 96). 16.30 Didinga-
sis amžius (99) N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 Teleloto. 20.00 Velvet (11) 
N-7. 21.35 PREMJERA Pragaras 
rojuje. Veiksmo f. Ispanija, 2011 m. 
N-7. 23.40 V – tai Vendeta. Veiksmo 
trileris. Didžioji Britanija, JAV, Vokie-
tija, 2006 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 11 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 
m. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (23) 
N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. Lai-
mės kūdikiai. Romantinė drama. 
Vokietija, 2011 m. (kart.) (87) N-7. 
11.00 Laukinis (3) N-7. 12.00 Svo-
tai (4) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Mano vir-
tuvė geriausia (14). 15.00 Ameri-
kos talentai (7). 16.00 Liežuvautoja 
(5) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Detekty-
vė Džonson (4) N-7. 19.30 Didžiojo 
sprogimo teorija (16, 17) N-7. 20.30 
Jokių kliūčių (3). 21.30 Urvas. Veiks-
mo trileris. JAV, Vokietija, 2005 m. 
N-7. 23.30 Vampyro dienoraščiai (3) 
N-14. 0.25 Detektyvė Džonson (4) 
(kart.) N-7. 1.20 Laukinis (3) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugpjūčio 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(24) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (27) (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (4) N-7. 12.00 Svotai (5) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriausia 
(15). 15.00 Amerikos talentai (8). 
16.00 Liežuvautoja (6) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (5) 
N-7. 19.30 Didžiojo sprogimo teorija 
(18, 19) N-7. 20.30 Jokių kliūčių (4). 

21.30 Milijonas metų prieš mūsų erą 
2. Komedija. Ispanija, Prancūzija, 
2007 m. N-14. 23.35 Vampyro die-
noraščiai (4) N-14. 0.30 Detektyvė 
Džonson (5) (kart.) N-7. 1.25 Lauki-
nis (4) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugpjūčio 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(25) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (3) 
(kart.). 11.00 Laukinis (5) N-7. 12.00 
Svotai (6) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano 
virtuvė geriausia (16). 15.00 Ameri-
kos talentai (9). 16.00 Liežuvautoja 
(7) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Detekty-
vė Džonson (6) N-7. 19.30 Didžiojo 
sprogimo teorija (20, 21) N-7. 20.30 
Jokių kliūčių (5). 21.30 Mistinė upė. 
Drama. JAV, 2003 m. N-14. 0.20 
Detektyvė Džonson (6) (kart.) N-7. 
1.15 Laukinis (5) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(26) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (4) 
(kart.). 11.00 Laukinis (6) N-7. 12.00 
Svotai (7) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano vir-
tuvė geriausia (17). 15.00 Amerikos 
talentai (10). 16.00 Liežuvautoja (8) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė Džon-
son (7) N-7. 19.30 Didžiojo sprogi-
mo teorija (22, 23) N-7. 20.30 Juoko 
kovos. N-7. 21.30 Žandaras ir atei-
viai. Komedija. Prancūzija, 1979 m. 
N-7. 23.20 Vampyro dienoraščiai (5) 
N-14. 0.15 Detektyvė Džonson (7) 
(kart.) N-7. 1.10 Laukinis (6) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 15 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(27) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (5) (kart.). 
11.00 Laukinis (7) N-7. 12.00 Svo-
tai (8) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė 
geriausia (18). 15.00 Amerikos ta-
lentai (11). 16.00 Liežuvautoja (9) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynė-
lė (23, 24) N-7. 19.30 Amerikietiš-
kos imtynės (28) N-7. 21.30 Palik-
ti po pamokų. Veiksmo trileris. JAV, 
Kanada, 2003 m. N-14. 23.35 Žan-
daras ir ateiviai. Komedija. Prancū-
zija, 1979 m. (kart.) N-7. 1.20 Lauki-
nis (7) (kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 16 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (4) N-7. 8.30 Driftas su D1 
Sport. 9.00 VRS kamera N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Atsargiai – mote-
rys! (12) N-7. 10.30 Kviečiu vakarie-
nės. 11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato II-etapas. 12.00 Žmogus prieš 
gamtą. Arizonos dangaus salos (1) 
N-7. 13.00 Prajuokink mane N-7. 
14.00 Milijonieriai N-7. 15.00 Šei-
mynėlė (23, 24) (kart.) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Brolis už brolį (14) N-7. 18.00 Eks-
trasensai detektyvai (15) N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai N-7. 19.30 Sko-
nis. Kulinarinis šou. 21.30 MANO 
HEROJUS Nevaldomas traukinys. 
Veiksmo trileris. Aruba, JAV, 2002 
m. N-14. 23.15 AŠTRUS KINAS Il-
tys. Siaubo f. JAV, 2002 m. S. 1.05 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 17 d. 
7.00 Yra kaip yra N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (5) 
N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Mitų griovėjai (19) N-7. 10.00 Pa-
šėlusios močiutės N-7. 10.50 Gam-
ta iš arti. 11.00 Meilės sala (7) N-7. 
12.00 Plėšrūnai. Monstrų medžioto-
jas (1) N-7. 13.00 Prajuokink mane 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (15) N-7. 18.00 Ekstrasensai 
detektyvai (16) N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. 
Lordai nemeluoja. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2010 m. N-7. 21.00 
RUSŲ KINAS Naktinis pardavėjas. 
Trileris. Rusija, 2005 m. N-14. 22.45 
Sukurtas Haroldas. Romantinė ko-
medija. JAV, 2006 m. N-14. 1.00 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

TV3 žinios. 19.00 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. Lietuva – Nau-
joji Zelandija. 21.00 Greito reagavi-
mo būrys. Veiksmo f. Kanada, 2011 
m. N-14. 22.50 Nužudyti Bilą 2. Tri-
leris. JAV, 2004. N-14. 
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Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sekundė.lt galime perskaityti Linos Dranseikatės straipsnį 
apie kurčią vaikiną, kuris gyvenimo džiaugsmo semiasi besi-
rūpindamas gyvūnais. 

25-erių Darius Kaušakys, turin-
tis virėjo specialybę, darbo ieško-
jo kelerius metus. Tačiau pastan-
gos buvo bevaisės, mat vaikinas 
negirdi, turi kitų sveikatos prob- 
lemų. Bet tai jam netrukdo sava-
noriauti. Kaip pasakojo vaikino 
sesuo Danguolė Kaušakytė, Da-
rius nuo vaikystės turi klausos 
negalią, tačiau dėl to jis niekada 
nekompleksavo. Atvirkščiai, jo 
visur buvo pilna. Baigęs Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų mokyklą, jis nusprendė moky-
tis virėjo specialybės M. Rimke-
vičaitės technologijos mokykloje 
kartu su sveikaisiais. Tačiau virė-
jo diplomas neatvėrė kelių į dar-
bo rinką. Vaikinas nerado net ir 
nekvalifikuoto darbo.

„Pagrindinė problema ta, 
kad brolis negali dirbti visą dar-
bo dieną, jam nustatytas tik 30 
procentų darbingumas“, – ap-
gailestavo Danguolė kuri, mirus 
abiem tėvams, padedama tetos 
ir dėdės, rūpinasi savo jaunes-
niu broliu. 

Jau beveik metai, kai Da-
rius kone kasdien darbuoja-
si Kaimiškyje įkurtoje gyvūnų  
prieglaudoje. Kaip teigė vaiki-
nas, jis nuo mažens augo tarp gy-
vūnų. Ir dabar jo namuose net du 

šunys. Todėl savanoriškas dar-
bas su keturkojais jaunuoliui yra 
tikra atgaiva. Prieglaudoje jis ne-
sibaido jokių darbų: šeria pames-
tinukus, juos vedžioja, valo volje-
rus, padeda atlikti kitus darbus.

„Labiausiai bijojau, kad ne-
turėdamas veiklos jis neužsi-
sklęstų savyje. Todėl labai džiau-
giuosi, kad Darius pagaliau rado 
savo vietą po saulę, teikiančią at-
gaivos veiklą“, – šypsosi vaiki-
no sesuo.

Nors Darius negirdi ir nega-
li kalbėti, tai netrukdo jam ben-
drauti nei su keturkojais, nei su 
kitais savanoriais. Pastarieji su 
Dariumi bendrauja arba rašy-
dami telefonu žinutes, arba sava 
gestų kalba. O keturkojus jis su-
pranta ir be žodžių.

Dariaus sesers teigimu, bro-
lis neturi kada nuobodžiauti. Jo 
draugų ratas – itin didelis: Da-
rius ne tik bendrauja su buvu-
siais klasės draugais, bet ir inter-
netu susipažįsta su visame pa-
saulyje gyvenančiais kurčiaisiais, 
dar kurį laiką šoko pramoginius 
šokius, fotografuoja. 

„Manau, viskas priklauso tik 
nuo žmogaus: jeigu norės, visa-
da ras veiklos ir savęs realizaci-
jos galimybių“, – teigė Danguolė.

Savanoriška veikla padėjo 
atrasti save

Apie aktualią problemą – ortopedijos priemones – rašoma 
Astos Volkovaitės straipsnyje, išspausdintame savaitraštyje 
„Šiauliai plius“. 

Ar išvaikščiotumėte su viena 
pora batų žiemą ir vasarą dve-
jus metus? Tokią realybę jau ku-
ris laikas išgyvena ne vienas ju-
dėjimo negalią turintis ir prote-
zų ar ortopedinės avalynės lau-
kiantis žmogus. 

Kada ir kokiais atvejais ju-
dėjimo negalią turintys žmo-
nės turi būti aprūpinami spe-
cialia kompensuojama avalyne 
ar protezais, aiškiai apibrėžta 
teisės aktuose. Tais atvejais, kai 
neįgalieji galėdavo gauti orto-
pedinę techniką net porą kartų 
per metus, geriausiu atveju jos 
tesulaukia vos kartą. Šiai avaly-
nei įsigyti nebesvarbus jau tam-
pa ir gydytojo receptas. Tą pa-
juto į vieną ortopedinę techni-
ką gaminančių įmonių užsuku-
si darbingo amžiaus gyventoja. 
Čia pasakyta, kad jai verkiant 
reikalingos specialios avalynės 
niekas greitai nepagamins, nors 
moteriai vaikščioti reikia dabar 
– ne po mėnesio ar kelių. Su pa-
našia situacija susiduria dažnas 
judėjimo negalią turintis žmo-
gus. „Batai pas šeimos gydytoją 
buvo užsakyti rugsėjį, o gauti tik 
balandį. Žiemą ir vasarą žmonės 
dėvi tuos pačius, nes per metus 
gauna tik viena porą kompen-
suojamos avalynės“, – pasakoja 
Šiaulių miesto neįgaliųjų drau-
gijos vadovė Rolanda Petronie-
nė. Savo lėšomis įpirkti specia-

lios avalynės žmonės neįstengia. 
Neįgalieji ne tik specialius 

batus, bet ir protezus jaučia-
si priversti pirkti iš asmeninių 
lėšų. „Jie būna patys pigiausi, 
baisiai nepatogūs“, – mini R. Pe-
tronienė. Ką reiškia pirkti orto-
pedinę techniką iš savo kišenės, 
nebeslepia ir patys neįgalieji. 
„Teko pirkti paprastus protezus, 
be jokių fiksatorių. Kiti žmonės 
yra priversti taisyti senus, kęs-
ti diskomfortą ir patirti kitokius 
nepatogumus“, – mini Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas Zigmantas Jančauskis. 

Laukiančiųjų eiles sudarinė-
ja ortopedijos technikos priemo-
nes gaminančios įmonės. „Orto-
pedinė avalynė užsakinėjama, 
atsižvelgiant į tai, kiek lėšų ski-
ria Ligonių kasos. Bet poreikis 
yra kur kas didesnis nei skiria-
ma lėšų. Taip ir atsiranda žmo-
nių nepasitenkinimas. Jeigu pi-
gesnė avalynė yra užsakinėjama, 
galima daugiau porų užsakyti, 
jei brangesnė, mažiau“, – mini 
„Ortopedijos technikos“ atstovė. 

Gali būti, kad ortopedinės 
technikos vieni ilgai laukia, o kiti 
apskritai nesulaukia dėl to, kad 
kažkam ji skiriama nepagrįstai. 
Tai šiuo metu bando išsiaiškinti 
Valstybinių ligonių kasų (VLK) 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pa-
nevėžio ir Šiaulių teritorinės li-
gonių kasos. 

Žiemą ir vasarą –  
tais pačiais batais

Užžėlęs takas į įmonę
Šiandien įmonės pastate įsi-

kūręs privatus baldų fabrikas. 
Klube, kur anksčiau repetuoda-
vo neregių ansamblis ir neįgalieji 
rinkdavosi švęsti švenčių, įreng-
ta baldų ekspozicija. Visa erdvė 
užstatyta sofomis.

Nuo buvusios įmonės prie 
Laisvės gatvėje pastatytų 3 pen-
kiaaukščių namų, skirtų nere-
giams, vedantis takas baigia už-
želti. Turėklai palei taką surūdijo 
ir persikreipė. 1993 metais nere-
gių aprūpinimo darbu ir gyvena-
muoju plotu sistema šioje Rusijos 
federacinėje respublikoje nusto-
jo veikti. Niekas su valdžios išra-
šytais kelialapiais nebeatvažiuo-
ja, o čia užsilikę neregiai įvairiais 
būdais bando išgyventi.

Laisvės gatve – gruntiniu 
duobėtu keliu – lėtai eina du akli 
senukai, viens kitą palaikantys 
už rankų. Dažniausiai jie keliau-
ja į dykvietę už namo, kur aklie-
siems skirti ploteliai daržovėms 
auginti.

Likimai skirtingi, bet visų 
liūdni

Kanaše gyvenantys neregiai 
prisimena, kaip džiaugėsi ir jau-
dinosi, gavę siuntimą čia vykti. 
Sutuoktiniai Ivanovai vaikystė-
je lankė tą pačią klasę Čeboksa-
rų neregių internate. Po moky-
klos baigimo visa klasė atvyko 
į Kanašą. Ivanovų kaimynė, 64 
metų Jamilė Ugarina tik suaugu-
si sužinojo, kad yra tokia vieta, 
kur priima neregius, duoda dar-
bo. Ir iškart prisiprašė priimama, 
nes žinojo, kad brolis nemaitins 
jos visą gyvenimą.

Nina Petrova daug metų gy-
veno tarp sveikųjų, prisitaikė, 
sukūrė šeimą. Pati išmoko groti 

Kadaise į Kanašo mieste-
lį siųsdavo neregius iš vi-
sos Čiuvašijos. Čia veikė 
įmonė, kurioje neįgalieji 
siuvo antklodes, štampa-
vo kamštelius buteliams, 
karpė ruošinius tortų dė-
žutėms.

Čiuvašijos neregių 
viltis – rezginėlės

armonika, linksmindavo vestu-
vininkus. Vyras mirė jaunas, jai 
pačiai teko auginti 3 vaikus. O 
kai šie užaugo, tapo niekam ne-
reikalinga. Į Kanašą ji pateko jau 
būdama 47-erių ir iki šiol stebi-
na visus savarankiškumu. Kepa 
pyragus, augina daržoves, mez-
ga kojines.

Svarbiausia – darbas
Kanašo neregiams vis dėlto 

pavyko savo įmonėje išsaugoti 
nedidelę gamybinę patalpą. Gau-
na šiokių tokių užsakymų. 6 ne-
regiai riša šluotas. Imtųsi bet ko-
kio darbo, kad tik jo būtų.

Neseniai atėjo džiugi žinia iš 
Maskvos: prašoma nunerti rez-
ginėlių! Neregiams kone spar-
nai užaugo. Juk už vieną rezgi-
nėlę bus mokama net 100 rublių 
(per 7 litus). Šios idėjos autorius – 
maskvietis verslininkas Jevgeni-
jus Rapoportas. Idėja kvepia nos-
talgija tarybinėms „avoskoms“, 
kurią kiekvienas turėdavo kiše-
nėje. Ką gali žinoti, gal eidamas 
netyčia pamatysi pardavinėjant 
apelsinus, štai ir turėsi kur su-
berti. Tarybiniais laikais parduo-
tuvėse nebūdavo jokių maišelių 
ar paketų, tad be „avoskos“ nie-
kaip neapsieisi.

J. Rapoportas rezginėlę va-
dina ekologiniu aksesuaru, ma-
dinga alternatyva polietileno pa-
ketams. Šitaip jis tikisi išsikovoti 
vietą rinkoje. Sugalvojo gerą pa-
vadinimą projektui: „Rezginėlė 
dovanoja viltį“, juk neregiams 
tai išties teikia viltį užsidirbti. 
Labiausiai pinigų reikia Zinaidai 

Denisovai. Ji, neregė, maitina ke-
turis sveikus anūkus.

Maskva ašaromis netiki
Čiuvašų rezginėlėmis pre-

kiaujama mažyčiame paviljone 
požeminėje perėjoje po A. Puš-
kino aikšte. Jos parduodamos 
po 300 rublių (maždaug 22 li-
tus). Spalvingos rezginėlės trau-
kia merginų akį. Jos prašo veid- 
rodžio, bando apsivynioti kaklą 
lyg šaliku. „Neturime veidro-
džio, čia gi ne drabužis“, – stebisi 
pardavėjas Robertas. Viena gra-
žuolė atkerta, kad viskas turi būti 
„prie veido“, nusiperka oranžinę 
rezginėlę ir perdeda į ją daiktus 
iš polietileno paketo.

„Rezginėles nunėrė nere-
giai“ – skelbia užrašas ant pavil-
jono. Vienas praeivis replikuo-
ja: „Dar parašykite, kad nunė-
rė neregintys vaikai, žmonės la-
biau pirks.“ Robertas nieko neat-
sakė, nes tuo metu bendravo su 
pirkėja. Jis kurčias, žodžius su-
pranta tik matydamas kalban-
čiojo lūpas.

Vykdant rezginėlių projektą 
buvo įsipareigota, kad jas par-
davinės kurtieji J. Rapoportas, 
rodos, padarė viską, kad projek-
tas atrodytų socialiai labai reikš-
mingas ir sulauktų valstybės dė-
mesio. Deja. Požeminės perėjos 
Maskvoje – pernelyg pelninga 
prekybos vieta, čia vis daugiau 
ploto užima prabangios parduo-
tuvės. Valstybės paramos rezgi-
nėlių projektas nesulaukė.

Pagal www.novayagazeta.ru parengė

Brigita BaliKienė

Elektroniniai prietaisai kas-
dien tampa vis mažesni ir 

lankstesni, tad nekeista, kad jie 
po truputį skinasi kelią į mūsų 
drabužius. Netrukus marškinė-
liai ne tik turės šviesos diodų 
ekranus, bet ir galės matuoti šir-
dies ritmą ar kitaip būti naudin-
gi sveikatos srityje.

 Išmaniųjų telefonų populia-
rėjimas privertė inžinierius kurti 
itin mažus procesorius bei bate-
rijas, kurie gali būti pasitelkiami 
įvairiausiems tikslams. Pavyz-
džiui, prieš metus buvo prista-
tytas už plauką plonesnis elek-
troninis pleistras, kuris užklijuo-
tas ant paciento odos primena ta-
tuiruotę ir leidžia rinkti įvairius 
fiziologinius duomenis. O šį pa-
vasarį amerikiečių mokslininkai 
pademonstravo sidabro nanosiū-

Marškinėliai siunčia SMS 
ir matuoja širdies ritmą

lus, kurie galėtų būti įaudžiami į 
drabužius ir tarnauti kaip bevie-
lio ryšio antenos.

Visgi technologijos dar nėra 
pasiekusios tokio lygio, kad jas 
būtų galima paprastai įterp-
ti tekstilės gaminiuose. Inžinie-
riai, bandantys tai padaryti, pri-
valo surasti tinkamus jutiklius ir 
tinkamus audinius, į kuriuos jie 
galėtų įpinti savo elektronines 
mikroschemas. Štai, pavyzdžiui, 
trys buvę „Microsoft“ darbuoto-
jai įkūrė startuolį „Heapsylon“ – 
jo tikslas pagaminti išmanias ko-
jines. Šios galėtų padėti sportuo-
jantiems rinkti duomenis apie jų 
treniruotes arba pacientams pa-
dėtų reabilitacijos procese.

Vis tik dauguma inžinierių, 
dirbančių išmaniosios tekstilės 
srityje, susiduria su viena esmine 

problema – baterijomis. Jos gali 
būti mažos, bet neištvermingos, 
arba talpios, bet didelės. Jų ne-
įmanoma įausti į audinį, be to, 
jos sudaro kitų problemų – juk 
drabužius reikia skalbti. Todėl 
kol kas išmanūs drabužiai daž-
niausiai turi prieš skalbimą nui-
mamas elektronines dalis, kaip, 
pavyzdžiui, „OMsignal“ marški-
nėliai. Bet ir čia jau šviečia nau-
jas kelias – medicinos industrijo-
je dirbantys mokslininkai kuria 
technologijas, leidžiančias įkrauti 
širdies stimuliatorius ar kitus im-
plantus per atstumą.

 Marškinėliuose ir rankinė-
se įmontuoti diodai ateityje ga-
lės rodyti širdies ritmą arba kisti, 
priklausomai nuo to, kokius duo-
menis į ekraną siųs drabužiuose 
įmontuotas akselerometras.

Neregė Nina Petrova neria rezginėles. Linksmos rezginėlių pirkėjos.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios 
iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos link“, 
„ Prie kūrybos šaltinio“.

Prie kūrybos 
šaltinio Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kurgi bėga ta parašyta stirna per
                            parašytą mišką?
Ar atsigerti parašyto vandens,
Kuris jos snukutį atspindi kaip
                                            kalkė?
Kodėl galvutę pakelia, ar ką nors
                                            girdi?

Vislava Šymborska
„Rašymo džiaugsmas“

Ne veltui šį kartą prade-
du garsios lenkų poetės 

V. Šymborskos posmeliu. Norisi 
pakalbėti ir apie poezijos šerdį – 
tai, kas tekstą daro eilėraščiu. 
Žinoma, svarbi tiek forma, tiek 
skambesys, tiek turinys, idėja. 
Dažno pavykusio eilėraščio pag- 
rindas – pasakojimas. Ir ne šiaip 
istorija, bet tokia, kuri kelia neti-
kėtų klausimų, užduoda galvo-
sūkį skaitytojui. Pavyzdžiui, po-
etė galėjo tiesiog paklausti: Kurgi 
bėga ta stirna per mišką? Mes taip 
pat imtume spėlioti. Bet šitos 
stirnos miškas yra ypatingas – 
parašytas. O kuo parašytas miš-
kas skiriasi nuo to, kuris ošia ne-
toli lietuviškos sodybos su šuli-
nio rentiniu? Gal tuo, kad tokia-
me miške galima skaityti žvėrių 
pėdsakų raštą? O gal – kvapus, 
garsus, vėjo palytėjimą? Ir visa 
tai galima užrašyti popieriaus 
lape, kuris jau nebebus baltas – 
mirgės raidžių pėdsakais...       

Iš jūsų siunčiamos „Bičiulys-
tei“ kūrybos matyti, kad žinote, 
ką reiškia rašymo džiaugsmas, 
kuriuo norisi pasidalyti su ki-
tais. Štai Stasys Arbačiauskas 

iš Jurbarko, atsiuntęs pluoštelį 
eilėraščių, vieną jų pradeda: Po-
pierius blizgantis, baltas, / Mintys 
rikiuojas kreivai./ Mintys be švar-
ko, be palto, / Gajos kaip dirvoj ja-
vai („Mintys“). Ir kiekvienas pri-
tars – vingiuotu keleliu eidamas 
gali pamatyti daugiau nei nosies 
tiesumu droždamas: štai lomelė, 
štai krūmas, štai šaltinėlis gai-
viais purslais taškosi... Taip yra 
ir kūryboje: pirmoji jos sąlyga – 
pastabumas, o tuomet jau rei-
kia galvoti, kaip įdomiau tai pa-
pasakoti: Lipa medžiai, lipa / Ne-
muno šlaitu, / Niekaip neužkopia / 
Ant krantų aukštų. („Kelias prie 
Nemuno“). Čia jau matome ne 
tik vaizdą, bet ir pasakojimą – 
kopiančių ir niekaip ant kranto 
neužkopiančių medžių istoriją. 
Galbūt jie kaip žmonės – kreivi, 
su negalia, bet atkakliai kopian-
tys į savo gyvenimo skardį.

Daugelis iš jūsų intuityviai 
suvokiate, kad gamta ir žmogus 
yra labai arti vienas kito. Pluoš-
telį ranka rašytų eilėraščių at-
siuntusi Tatjana Pliuškienė iš 
Rokiškio r. svajoja rasti „gyvy-
bės šaknį“: Jei galėčiau surasti / 
Aš gyvybės šaknį... / Dovanočiau 
mamai, / Dovanočiau sesei, / Ne-
apleisčiau brolio... O kur slypi ei-
lėraščio „gyvybės šaknis“? Pa-
svarstykime kartu.

Eilėraščių juk būna pačių 
įvairiausių. Bendriausias skirs-
tymas – rimuoti ar ne. Rimuo-
ti mums įprastesni. Sutikite, 

dažnai net supykstate, perskai-
tę šiuolaikinio poeto abrakada-
bra – galvojate, na ir nesąmo-
nė, kas gali suprasti, geriau ra-
šyti apie negrįžtamai prarastą  
sodžiaus žydėjimą (Neliko akme-
nų nei vyšnių / Sužydusių jurginų 
po langais, / Neliko slenksčio, kur 
sėdėjom / Klausydami lakštutės va-
karais, T. Pliuškienė, „Mano gim-
tinė“). Arba, kaip rašo bibliote-
kininkas Jonas Valteris iš Bir-
žų r., bemaž trisdešimt metų dir-
bęs kultūros sferoje: Suokė lakš-
tutė maža / Žaliam sodely pavėsy 
/ Su savo skambia daina / Tu vėl į 
sodą ateisi. 

Tačiau į praeitį galima grįž-
ti ir kitaip, vaizduotėje bandant 
atkurti, kaip tie mūsų senoliai iš 
tiesų gyveno ir jautėsi. Taip daro 
vienas iš šiandienių poetų Min-
daugas-Milašius-Montė, vei-
kiausiai priklausantis tai pačiai 
kartai kaip ir J. Valteris. 

Mes vėlei susėdom ratu aplink 
                                          ugnį
ir darėme bandeles iš kvietinės 
       tešlos, ir svaidėme nekeptą
duoną per liepsną 
vienas kitam, kol ta iškepė, ir
rijome virtą ožieną, gėrėme alų per 
naktį, vis įsitverdami
žemės (...)

Prieš akis iš karto iškyla vaiz-
das – apgaubtos tamsos aplink 
laužą susibūrusios pakumpusios 
figūros, liepsnų atšvaitai šokčio-
ja jų veiduose, smakrais varva 
vėsus apynių alus, o delnuose – 
pusžalė duonos tešla ir gabalas 
ožienos... Štai tokių stiprių įspū-
džių galima sukurti, jei tik pasi-
telksite fantaziją ir pamatysite 
daugiau nei žydinčios vyšnios ar 
senas girgždantis slenkstis. Ne-
bijokite eksperimentuoti. Kartais 
užtenka tik vieno žingsnelio to-
lyn nuo to, kas įprasta, ir patek-
site į neištirtą poezijos žemę, ku-
rioje visi gali atrasti ką nors sava.

Poeto užduotis – ne tik per-
teikti emociją ar idėją, bet ir 
paieškoti įdomesnio būdo, kaip 
tai padaryti. Nereikia mėgdžio-
ti kitų ir džiaugtis, jei kas nors, 
išgirdę jūsų eiles, pagirs: „O, jos 
skamba visai kaip Salomėjos Nė-
ries...“ – tai jos atradimai, ku-
riuos pakartoti jau lengva, todėl 
štai ir suskamba panašiai. Kita 
vertus, nereikia nuleisti rankų 
ir nustoti rašyti, nes „viską kiti 
jau sukūrė“. Svarbu išmokti pa-
sitikėti savo siela ir kūnu, rašyti 
tada, kada norisi, džiaugtis pro-
cesu, įsitraukti į garsų, spalvų, 
kvapų jūrą, tai, ką turite šian-
dien. O šiandien turite daug – 
gyvenimą.  

nijolė KVietKauSKė

ateis ruduo
Ateis ruduo. Jis visada ateina.
Ir viskas bus gerai. Girdi? Gerai.
Tik neburnok ir nemaištauk prieš laiką
Skaičiuodamas, ko buvo per mažai.

Danguj spindės žvaigždžių didžiulės akys –
Arti arti, ir noras kils staiga
Išlėkt ant gervės sparno, nepasakius
Nė žodžio draugui, priešui, kam kitam.

Nostalgija... Koktu savęs gailėtis
Ir vis dairytis praeitin, kuri
Lyg senas ir nebemadingas skėtis
Styros ant pakabos, ties durimis.

Gal šiandien trūksta vieno kito lito,
Gal žodžio šilto, išsiverkt – peties...
Ateis ruduo, kad širdį apramintų,
Ką nors atims, ką nors tikrai pridės! 

Apie kūrybą, kylančią 
iš gyvenimo

Gervuogės jau prisirpo. Egidijaus Skipario nuotr.

Smilgų pievoje
Mažas dagili, kur tavo lizdas?
Vasaros dienos linksta rugsėjin.
Griūsiu, išgriūsiu pievoje smilgų,
Saulei linksmai užsižaidus su vėju.

Mažas dagili, tik šiaip paklausiau,
Lizdelio tavo ieškoti neisiu.
Gal ir gerai, kad niekas nelaukia –
Mintis plaštakėm lakiot paleisiu.

Ir nieks neskubins, kilti neragins,
Pievoje smilgų žiogams užgrojus.
Debesį vysis apsunkusios akys.
Laimės akimirka, kiek tu kainuoji?

apie medį
Ką mąsto medis, 
Glausdamas šakomis
Miegančių paukščių lizdus?
Apie ką jis tyli?
Ir kaip daug tame tylėjime girdi,
Praradęs viltį,
Bet neužmiršęs kelio, 
Vedančio į ją ---
 Pakviestum medį
 Drauge į kelionę,
 Bet kas gi kitas
 Saugos
 Miegančių paukščių sapnus?
 Kur nutūps pavargę debesys?
 Ant ko išlies
 Savo bejėgiškumą vėjai?
 Kieno pavėsyje
 Kaitrų vidudienį
 Atsidus žmogus:
 „Atgavau širdį“... 

ar svajonių fleitos...
Ar svajonių fleitos dar užgros?
Kritus žvaigždei, kas įžiebs jos vietą?
Ar pati ranka pakils pamot
Vasarai vaivorykščių karietoj?

Tuščioje kėdėj prie pat namų
Prislopintas verksmas klevo lapų.
Renka godžiai saujos sutemų 
Trupinius šviesos nuo mano tako.

Šaukštai po pietų. Baisu? Baisu.
Tik ne pirmą kartą griūna pilys,
Siekiančios viršūnes debesų,
Savimi matuojant skausmo gylį. 

nepasiekiau 
Apsiverkė dangus
Lyg vaikas.
Norėjau jį paguosti,
Pasistiebiau, 
Ištiesiau ranką,
Bet nepasiekiau
Ašarotų skruostų...

abejonė
Meilė –
Pienių pynė,
Užtroškusi
Ant karščiuojančio
Kelio asfalto,
 Ja svajojai
 Apjuosti pasaulį.
Ne pienių pritrūkai,
Ne kantrybės,
Ne jėgų, –
 Tikėjimo,
Kad pasauliui 
To reikia. 

Svajūnė GritKuVienė

Jūra 
Niekas
Ligi šiol
Manęs nepaklausė:
Kiekgi tavęs
Po žemę
Akimis išnešiojau,
Jūra?

Sauja 
Žemės sauja
Tokia sunki!
Ją pakėliau,
Tik prisiminusi
Viską, –
Kas gera.
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