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Siekdama tapti euro zonos 
nare, Lietuva jau įveikė vi-
sus numatytus barjerus: 
ruošdamiesi šiam svar-
biam žingsniui įvykdėme 
nustatytus Mastrichto kri-
terijus, sulaukėme Euro-
pos Komisijos rekomen-
dacijos eurą įvesti nuo 
kitų metų, palankaus Eu-
ropos Parlamento balsa-
vimo, euro ir lito kurso pa-
tvirtinimo. Jau pradėtos 
kaldinti ir lietuviškosios 
euro monetos. Nors oficia- 
lios procedūros baigtos, 
klausimų, kaip gyvensi-
me „prie euro“, nemažėja. 
Daugelį atsakymų į juos 
galime išgirsti paskambi-
nę nemokama euro tele-
fono linija 8 800 34528. Į 
skambučius atsiliepia ne-
įgaliųjų socialinės įmonės 
UAB „Eurotela“ darbuoto-
jai. Šios įmonės steigėjo 
Nerijaus BriEDŽiO „Bičiu-
lystė“ paprašė atsakyti ne 
tik į su naująja valiuta su-
sijusius klausimus. 

Darbo rinkoje – 
neįgalieji 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3  psl.)

Anksčiau pradės  
pamokas 

„Tai buvo puiki staigmena 
vaikams ir tėvams rugsėjo 1-osios 
proga“, – sako Kėdainių specia-
liosios mokyklos direktorius Juo-
zas Jančius. Jis pasakoja, kad vai-
kai nežinojo apie autobusiuką, 
todėl pamatę labai apsidžiaugė. 
„Visi kartu mokyklos kieme apka-
binom tą staigmeną ir pasižadė-
jom saugoti“, – pasakoja direkto-
rius. O saugoti verta, nes autobu-
siukas mokyklai labai reikalingas. 
Kėdainių specialiosios mokyklos 

rugsėjo 1-ąją 48 šalies 
mokyklos sutiko džiu-
giai nusiteikusios – jos 
gavo po prasmingą Švieti-
mo ir mokslo ministerijos 
(ŠMM) dovaną – geltonąjį 
autobusiuką. Jau nieko ne-
stebina gatvėmis ir kaimo 
keliais riedančios tokios 
transporto priemonės  – 
visi žinome, kad jomis į 
mokyklas vežami vaikai. Šį 
kartą atsižvelgta ir į nega-
lią turinčiųjų poreikius – 
keletas autobusų paruoš-
ta taip, kad lengvai gali 
būti pritaikyti ir vežimė-
liais judantiesiems. Tokie 
autobusai skirti specia- 
liosioms mokykloms. 

Integracijos keliu

Mokykliniai autobusiukai –  
ir turintiesiems specialiųjų poreikių

direktorius sako, kad naujo auto-
busiuko laukė keletą metų – buvo 
kalbama su savivaldybe, ieškoma 
Seimo narių užtarimo. 

Kėdainių specialiojoje moky-
kloje mokosi apie 130 mokslei-
vių su vidutine ir sunkia negalia. 
Apie 100 iš jų yra nuolat vežio-
jami į ugdymo įstaigą. J. Jančius 
džiaugiasi, kad autobusiukas yra 
19-os vietų, todėl dabar bus gali-
ma vienu reisu paimti daugiau 
moksleivių. Iki šiol tekdavo sukti 

kelis ratus, kol surinkdavo visus 
mokinius, dėl to vėliau prasidė-
davo pamokos. Vaikus į mokyk- 
lą reikia suvežti iš skirtingų ra-
jono vietų, netgi iš Kauno, Jona-
vos rajonų pakraščių, tai padary-
ti su senu mokyklos turimu auto-
busiuku buvo sudėtinga. „Moks-
leivius vežiojame nuo kiemo iki 
durų“, – sako specialiųjų porei-
kių turinčiais vaikais besirūpi-
nančios mokyklos direktorius. 
Jo teigimu, itin svarbu užtikrinti 

pavėžėjimo saugumą. Su senuoju 
autobusiuku tai ne visada pavyk-
davo. Jį reikėjo dažnai remontuo-
ti – nuolat sukdama ratus kaimo 
keliais transporto priemonė grei-
tai dėvisi. J. Jančius pasidžiaugė, 
kad autobusas pritaikytas neįga-
liesiems – mokykloje yra keletas 
vežimėliais judančių vaikų, todėl 
juos bus galima patogiai ir saugiai 
vežti. Be to, geriausiai klasei paža-
dėta dar rugsėjo mėnesį naujuoju 
autobusiuku surengti ekskursiją. 

Autobusiukas niekada 
nestovi 

Džiaugsmo gavus autobusiu-
ką neslepia ir Ukmergės „Ryto“ 
specialiosios mokyklos direkto-
rė Elena Šemetienė. Jų turimos 
transporto priemonės jau pase-
no, dažnai tenka remontuoti. O 
kai automobilis sugenda, stoja ir 
mokyklos darbas, todėl visa ben-
druomenė naujo autobusiuko la-
bai laukė. 

Ukmergės specialiojoje mo-
kykloje mokosi apie 70 vaikų ir 
jaunuolių iš Ukmergės, Jonavos, 
Širvintų bei Anykščių rajonų, tu-
rinčių intelekto, elgesio, emoci-
jų bei kompleksinių sutrikimų. 
Dauguma jų į ugdymo įstaigą 
yra atvežami mokyklos trans-
portu. Apie 40 gyvena mokyklos 
bendrabutyje, todėl yra pavėžė-
jami pirmadieniais ir penktadie-
niais, o 30 geltonuoju autobusiu-
ku naudojasi kasdien. 

Ukmergės specialiosios mo-
kyklos autobusiukui tenka suk-
ti didžiulį ratą – pavyzdžiui, iki 
Bartkuškio, Širvintų r., kur gy-
vena judėjimo sunkumų turintis 
moksleivis, tenka važiuoti apie 
40 km. Direktorė sako besivado-
vaujanti principu, kad svarbiau-
sia – vaiko interesai, todėl siekia-
ma, kad kuo daugiau jų gyven-
tų šeimose. 

E. Šemetienės nuomone, la-
bai svarbi moksleivių ugdymo  

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pasveikino Kėdainių rajono moksleivius gavus geltonąjį atobusiuką.

Svarbiausia informacija apie euro 
įvedimą – iš neįgaliųjų lūpų

Žinia, kad Finansų ministeri-
jos skelbtą konkursą informaci-
nėms paslaugoms apie euro įve-
dimą teikti laimėjo socialinė neį-
galiųjų įmonė „Eurotela“, dauge-
liui buvo netikėta. Kaip jums tai 
pavyko? Kokios panašios patir-
ties turi „Eurotela“? 

Socialinei neįgaliųjų įmonei 
„Eurotela“, teikiančiai profesio-
nalias skambučių centro, ap-
klausų ir rinkos tyrimų paslau-
gas, tai nebuvo labai didelė staig- 
mena. Skambučių centro pas-
laugas teikiame jau 8-erius me-
tus, todėl esame sukaupę nema-

žai patirties, turime kvalifikuotų 
darbuotojų komandą. 

Socialinėms įmonėms skir-
ti konkursai (kaip to reikalau-
ja Viešųjų pirkimų įstatymo 91 
straipsnis) sudaro nemažą įmo-
nės užsakymų dalį, tačiau mums 
visai neblogai sekasi ir kituose, 

bendruosiuose konkursuose. Ir 
šiuo metu vykdome keletą lai-
mėtų projektų. Dažnai įgyvendi-
name Statistikos departamento 
užsakymus, vykdome apklau-
sas, susijusias su švietimo, svei-
katos apsaugos, kitomis svar-
biomis mūsų gyvenimo sritimis. 

Tai, kad euro informacinių 
paslaugų konkursą laimėjo so-
cialinė neįgaliųjų įmonė, netu-
rėtų labai stebinti. Visuomenei 
laikas keisti požiūrį į neįgaliuo-
sius, jų galimybes. 10 proc. ša-
lies gyventojų turi negalią. Ir tai 
ne tik specialiuose vežimėliuose 
sėdintieji, aklieji ar kurtieji. Ne-
mažai žmonių neįgaliais tapo  
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Socialinės neįgaliųjų įmonės UAB „Eurotela“ darbuotojai.



Nežinau valstybės, kurios gyventojai nemokėtų 
mokesčių. Be jų šalis neišgyventų, nebūtų iš ko 

mokėti atlyginimų, pensijų, išlaikyti mokytojus, socia- 
linius darbuotojus, policiją ir t.t.

Žinoma, mokesčiai mažina žmonių realiąsias pa-
jamas. Gerai uždirbantys dėl to mažinimo nedaug ką 
pajunta. Kiti – pensininkai, neįgalieji, daugiavaikės šei-
mos, už maisto produktus, nekompensuojamus vais-
tus, komunalines paslaugas iš karto į šalies iždą ati-
duodantys daugiau kaip penktadalį jų kainos (visiems 
pažįstamas PVM), tai jaučia itin skausmingai. 

Po nepriklausomybės atkūrimo pasikeitė daug vy-
riausybių, įvyko dešimtys Seimo sesijų, kuriose mo-
kesčių reikalams laiko negailėta: keitė, naikino, kūrė 
naujus. Mokesčius imta vadinti švelniau – „rinkliavo-
mis“. Deja, esmė nepakito.

Rinkliava ypač suvešėjo pastaraisiais metais. Prie 
anksčiau įvestųjų, pavyzdžiui, mokesčio už pažymų 
išdavimą valstybinėse įstaigose, suskubo prisijungti 
dujininkai – įvedė pastovų mėnesinį mokestį. Netru-
kus jų pavyzdžiu pasekė šalto vandens tiekėjai, dabar 
ir karšto – keisdami skaitiklius ne tik nusavino varto-
tojui priklaususius prietaisus, bet ir uždėjo didžiau-
sią iš visų abonentinį mokestį. Atsikąsti iš gyventojų 
pajamų panoro ir buitinių atliekų vežėjai. Nuo birže-
lio sostinėje už kiekvieną buto ploto kv.m reikia mo-
kėti 6 ct daugiau.

Tikriausiai niekas neprieštarautų mokėti už nau-
dingas paslaugas. Tačiau koks tekėjo iš čiaupo van-
duo, toks ir tebeteka. Dujų kokybė taip pat nepakito. 
Na, o su atliekomis kol kas dedasi nesuprantami da-
lykai – jas veža pagal Mėnulio kalendorių, vieni vežė-
jai sugeba paimti konteinerį, kiti – du. Už stambiaga-
barites atliekas reikia mokėti atskirai. Kaip jas išvež-
ti, patarimų seniūnijos kratosi, girdi, tai ne jų pareiga. 
Anarchija, kitaip šios „paslaugos“ nepavadinsi.

Tarsi girdžiu balsus, kad dėl visokių papildomų 
mokesčių už paslaugas dera perkūnais daužytis. Rin-
kliavos kaip sniego gniūžtės, riedėdamos nuo kalno, 
tolydžio didėja ir galime sulaukti laikų, kai už buiti-
nius patarnavimus mokėsime neregėtas sumas. Tai ne 
tušti žodžiai. Žiūrėkite, kas atsitiko su mūsų telefoni-
ja. Už neretą skambutį operatoriai prašo mokėti ne pa-
gal turimą planą, o papildomai. Pavyzdžiui, dujinin-
kai vilniečių pokalbius TEO tinkle su jų firma Vilniu-
je įvertina... tarpmiestiniu tarifu. 

Žodžiu, visur tik mokėk: atvažiavai į ligoninę ap-
lankyti sergančio – mokėk už vietą automobiliui, at-
vežei ligonį – vėl mokėk. Nori pasivaikščioti po vals-
tybinį draustinį – trauk piniginę. 

Nebejuokinga ir nenuvalkiota frazė: ar toli ta die-
na, kai privalėsi mokėti už orą? Atvažiavai į Palangą, 
Šventąją, netrauk rankos iš kišenės, o ieškok pinigų už 
automobilį, už tualetą. Sako, privačių miškų savinin-
kai rengiasi „prastumti“ įstatymą, kad įžengę į jų val-
das užsimokėtų grybautojai, uogautojai. Ar tai ne mo-
kestis už gryną orą?

Dar prieš mūsų erą gyvenęs graikų filosofas De-
mokritas sakė: „Pinigų godulys, ypač nepasotinamas, 
slegia daug labiau už vargą, nes kuo didyn norai, tuo 
daugyn reikmių.“ Tas pat dedasi ir mūsų laikais, nes 
žmogus negali be vandens, be dujų, be jūros ir miško. 
Bet kelią jam dažnai pastoja gobšuoliai. Ir daugėja jų 
kaip amarų ant jauno medelio. Kažkodėl niekas ne-
drįsta jų naikinti, bent nupurtyti. 

Sunku patikėti, bet labiausiai pasipinigautojų pri-
viso valstybei priklausančiose įmonėse, kurios nu-
gremžia naudą iš vienišų senelių, neįgaliųjų, galą su 
galu vos suduriančių šeimų. Pasiteisinimas dažniau-
siai primityvus ir vienas: taip daroma ir Vakarų vals-
tybėse. Dievažin, ar teisybė? O jeigu teisybė, tai imki-
me lyginti pajamas.

O gal politika „nieko nematyti“ naudinga? Jo Di-
denybė Biudžetas svarbiau, negu valgantys karčią 
duoną ir su nerimu laukiantys, ką mums atneš Jo Di-
denybė euras.

O kur mokestis už... orą?

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narė Daiva 
Sipavičienė parašė apie tai, 
kaip buvo pasveikintas gar-
bios sukakties sulaukęs drau-
gijos narys. 

Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugija turi gražią 
tradiciją – sveikinti savo 
draugijos narius, šven-
čiančius garbingas sukak-
tis. Tai daroma kas ketvirtį 
ir metinėje šventėje. Drau-
gijos, jungiančios per 820 
žmonių, narių amžius – 
nuo 4 iki 95 metų. 

Rugpjūčio mėnesį ilga-
metis draugijos narys Al-
fonsas Mužas sulaukė gar-
bingo 95-ečio. Kėdainių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Rimantas Du-
bosas ir keletas tarybos na-
rių nuvyko pas A. Mužą į 
namus, ten pasveikino jį ir 
jo artimuosius. Šiam gar-
bingo amžiaus senoliui ne-
trūksta gyvenimo džiaugs-

Pasveikintas draugijos ilgaamžis

mo, idėjų, valios, užsispy-
rimo. A. Mužas – šviesaus 
proto žmogus, menan-
tis karo laikus, savo jau-
nystę, draugus, nuveiktus 
darbus, jis yra įdomus pa-
šnekovas. 

Jubiliatui buvo su-
giedota ilgiausių metų  

bei „Giminių“ daina. 
A. Mužas dėkojo visiems 
jį pagerbusiems, tačiau 
daugiausiai šiltų žodžių iš-
sakė Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kui R. Dubosui – kad nie-
kada nepamiršta, aplanko 
ne tik per šventes, stengiasi 

Kėdainiai:

Jonava: Šventojoje gimsta 
naujos tradicijos „Bičiulystei“ laiškelį at-

siuntusi Jonavos rajono ne-
įgaliųjų draugijos humoro 
grupės „Rykštė“ vadovė An-
gelė Bortkevičienė papasa-
kojo apie Šventojoje patirtus 
įspūdžius.

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai kiek- 
vieną vasarą nekantriai 
laukia kelionės prie jūros. 
Šiemet gamta mums pa-
gailėjo saulės, dažnokai 
tekdavo traukti skėčius, 
tačiau nuotaikos tai nesu-
gadino. 

Mūsų draugijoje yra 
tradicija – tik atvažiavus 
į Šventąją pavakary susi-
rinkti į būrį. Pradžioje pir-
mininkė Valerija Lopetienė 

padėti kada tik paprašytas.
A. Mužui palinkėta 

sveikatos, stiprybės, geros 
nuotaikos ir sulaukti kito 
gražaus garbingo jubilie-
jaus. Turime ir daugiau il-
gamečių draugijos narių, 
kurių ilgametystę švęsime 
greitu laiku.

pravedė seminarą „Baltijos 
kelias“. Ji mintimis sugrą-
žino visus į tą laiką, kai sto-
vėjome kelyje susikibę ran-
komis. Savo prisiminimais 
pasidalijo ir kiti šiame isto-
riniame įvykyje dalyvavę 
draugijos nariai. 

Šiemet nusprendėme 
ir vakaronę surengti. Pir-
miausia privalėjome pri-
saikdinti mūsų naujai iš-
rinktą pirmininkę V. Lo-
petienę. Priesaika – rim-
tas dalykas, bet mes tai at-
likome su humoru, nes no-
rėjome padrąsinti ir paro-
dyti pirmininkei, kad ją pa-
laikome. 

Draugijos moterų an-
samblis „Lietava“ vakaro-
nę pradėjo dainomis, o hu-
moro grupė „Rykštė“ pa-
rodė savo naujausius kū-
rinius. Vakaronę pagyvi-
no nuotaikingos varžytu-
vės, dainos, šmaikštūs pa-
sisakymai. Turėjome ir gar-
bės viešnią – mus svetingai 
priėmusio Šventosios mo-
kymo ir reabilitacijos cen-
tro administratorę Ade-
lę Petrutienę, kuriai norė-
jome parodyti, kad esame 
linksmi ir drausmingi gy-
ventojai. 

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai il-

sėjosi kaip tik tuo metu, 
kai visa Lietuva minėjo 
25-ąsias Baltijos kelio me-
tines. Kartu su čia taip pat 
buvusiais Alytaus rajono 
neįgaliųjų draugijos na-
riais prie jūros susikibo-
me už rankų, dainavome 
„Lietuva brangi“. Vakare 
kiemelyje surengėme ben-
drą vakaronę. Pirmiausia 
koncertavo mūsų kolekty-
vas, neatsiliko ir alytiškiai: 
dainavo, pasakorės porino 
šmaikščias istorijas.

Viso to nebūtų buvę, 
jei ne abiejų draugijų pir-
mininkių – Marytės Berna-
tavičienės ir V. Lopetienės, 
o taip pat administratorės 
A. Petrutienės iniciatyva. 
Tikėkimės, kad ši graži tra-
dicija prigis, suvienys ir ki-
tus rajonus.

Ilsėdamiesi Šventojoje Baltijos kelią prisiminė Jonavos ir Alytaus rajonų neįgaliųjų draugijų nariai.

Akmenė: Nepamiršta nei 
bičiulių, nei ekskursijų Akmenės rajono neįgalių-

jų draugijos Akmenės padali-
nio tarybos nariai „Bičiulys-
tei“ atsiųstame laiške papasa-
kojo apie organizacijos veiklą.

Akmenės padalinio va-
dovė Vida Veignorienė ir 
draugijos tarybos narė Al-
dona Šiaulienė sumanė ap-
lankyti Dabikinėlės kaime 
gyvenančias draugijos na-
res: jubiliatę Juliją Rapše-
vičienę ir vyriausią moterų 
ansamblio dalyvę Jadvygą 
Dargužienę. Bičiules pa-
gerbti išsiruošė ir ansam-
blio dainininkės, daug va-
landų drauge praleidusios 
repeticijose, koncertuose. 

Pirmiausia aplankė-
me jubiliatę J. Rapševičie-
nę, įteikėme dovaną, gė-
lių. Ansamblietės sudai-
navo Julijai ilgiausių metų 
ir pakvietė kartu aplanky-
ti kaimynę. 

Sunkiai  vaikštanti 
J. Dargužienė, pamačiu-
si svečius, labai nudžiu-
go. Prie arbatos ir saldu-
mynų prisimintos jaunys-
tės dienos. Julija daugelį 
metų darbuojasi darbščių-
jų rankų būrelyje – mezga 
kojines, pirštines, vaikiš-
kus kostiumėlius. Jadvy-

ga dainavo mūsų ansam-
blyje, dirbo kultūrinį dar-
bą. Prisiminėme pirmąsias 
dainas, kurias sudainavo-
me su ansamblio „Akme-
na“ dalyve Aldona Jan-
kauskiene. Jadvyga pasa-
kojo skaitanti „Bičiulystę“, 
rajono laikraštį „Vienybė“, 
iš jų sužino, ką veikia drau-
gija, kur keliauja.

Viešnagė baigėsi, tu-
rėjome išsiskirti. Moterys 
dėkojo už apsilankymą ir 
kvietė dažniau užsukti.

***
Šiemet Akmenės neįga-

lieji išsiruošė į ne vieną to-
limesnę ekskursiją. Suži-
noję, kad Paragiuose vyks 
šventinis renginys, pasiū-
lėme savo nariams į jį nu-
vykti. Paskutinę šventės 
dieną joje apsilankė 23 ne-
įgalieji. 

Lazdynų Pelėdos dva-
relyje mus sutiko jo nuo-
motoja J. Čibirienė. Ap-
žiūrėjome restauruotus ir 
naujai pastatytus pastatus, 
grožėjomės spektakliais, 
V. Stakėno koncertu, nuo-
širdžiu dainininko ben-
dravimu su publika. Nusi-
pirkome Paragių medaus. 
Moterys gailėjosi, kad ne-
dalyvavo rankdarbių mu-
gėje. Namo grįžome gerai 
praleidę laiką.

Neįgaliųjų draugija pasveikino ilgaamžį A. Mužą jo namuose.
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Kelmės rajono neįgalieji rugpjū-
čio 26-ąją susirinko į „Atsisveiki-
nimo su vasara“ šventę. Beveik 
šimtas dalyvių (svečių ir drau-
gijos narių) buvo gerai nusitei-
kę ir nors vasaros karščiai atlė-
go, susirinkusiųjų širdys spin-
duliavo šiluma.

Šventę nuostabia giesme pra-
dėjo Kelmės mažojo teatro akto-
rė – solistė, visiems puikiai pažįs-
tama Lietuvos televizijos projek-
to „Triumfo arka“ dalyvė Diana 
Tiškovaitė. Jai buvo patikėtas ir 
šventės vedėjos vaidmuo.

Kelmės rajono neįgaliuosius 
savo apsilankymu pagerbė gar-

 Birutė Juškėnienė, Kretingos 
rajono neįgaliųjų draugijos narė, 
pasidalijo kelionių įspūdžiais. 

Mūsų dienos kaip šventė – 
tokiais žodžiais noriu pradėti 
pasakojimą apie Kretingos ra-
jono neįgaliųjų draugijos narių 
išvykas, kurios buvo surengtos 
pačiu gražiausiu, bet ir pačiu 
karščiausiu vasaros laiku.

Liepos mėnesį vykome į Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos res-
publikinę šventę Talačkoniuo-
se. O rugpjūčio 1-ąją Kretingos 
rajono neįgalieji dalyvavo nuos-
tabioje išvykoje po Klaipėdą ir 
Klaipėdos rajoną. Uostamiestyje 
mūsų laukė Klaipėdos jūrų uos-
to direkcijos organizuojama ne-
mokama pažintinė kelionė lai-
vu „Venus“ po uosto ekvatoriją. 
Jos tikslas – visus miesto svečius 
supažindinti su Klaipėdos uosto 
veikla. Laivas plaukia nuo Krui-
zinių laivų terminalo jūros vartų 
link. Apsukęs ratą jis grįžta prie 
Danės krantinės. Valandos tru-
kmės kelionė, kurios metu mes 

Kretingos r. Įspūdžių padovanojo 
įdomios kelionės

išvydome Klaipėdą ir uostą iš 
marių pusės, padovanojo nuos-
tabių reginių.

Mes, šios ekskursijos daly-
viai, buvome maloniai nustebin-
ti, nes šiuo metu uoste įgyvendi-
nama ypač daug svarbių projek-
tų, apie kuriuos sužinojome iš 
Klaipėdos uosto generalinio di-
rektoriaus Arvydo Vaitkaus pa-
sakojimo. Pietinėje uosto dalyje 
statomas suskystintų gamtinių 
dujų terminalas, o apie būsimą 
konteinerių paskirstymo cen-
trą byloja milžiniški STS kranai.

Gyvename visai šalia, o daug 
ko nežinome ir nematome.

Po to tęsėme savo kelionę – 
pasukome link Gargždų. Kita 
mūsų stotelė buvo gamtininkų 
centras „Mini zoo“. Kol viską 
apvaikščiojome (teritorijos plo-
tas 3,5 ha, voljerų skaičius 60), 
pavargome, bet pamatėme eg-
zotinių, įvairių veislių, ir nami-
nių gyvūnų, žinduolių (iš viso jų 

Kretingos neįgalieji Vytauto Majoro sodyboje.

čia yra 421, paukščių – 317). Visi 
gyvūnai turi jiems skirtą plotą 
su aptvaru ir voljeru.

Truputėlį atsipūtę leidomės 
toliau – turėjome tikslą iš arčiau 
susipažinti su žymaus Klaipė-
dos krašto tautodailininko Vy-
tauto Majoro gyvenimu bei kū-
ryba jo ir žmonos Birutės sody-
boje, kuri įsikūrusi Jurgių kai-
me Klaipėdos rajone. Pats kūrė-
jas po sunkios ligos mirė 2006 m. 

V. Majoras daugiausia darbų 
sukūrė iš medžio, bet jam paklu-
so ir geležis, ir mechanikos dės-
niai. Jo sodybą puošė judančios 
ir kalbančios skulptūros – su-
kantis girnas velnias, žvengian-
tis žirgas, staugiantis vilkas ir 
daugybė kitų kūrinių iš medžio 
ir geležies. Įspūdingais droži-
niais puoštas sodybos interjeras. 
Vos įžengus į sodybą mus pasi-
tinka plieninis karžygys su ieti-
mi, tolėliau – geležinis vilkas ir 
dar daug visokių herojų – toks 
jausmas, jog patenki į pasaką. 

Už šią nuostabią išvyką esa-
me labai dėkingi Kretingos ra-
jono savivaldybei, kuri supra-
to neįgaliųjų padėtį ir rado ga-
limybių mums skirti nemokamą 
transportą.

Namo grįžome linksmi, au-
tobuse skambėjo dainos, juokas, 
buvome labai patenkinti dienos 
įspūdžiais. Tokiais momentais 
nors trumpam pamiršti visas li-
gas ir negalias, visas bėdas, jau-
tiesi ištrūkęs iš rūsčios kasdieny-
bės gniaužtų lyg į kokią šventę. 
Tada pagalvoji, kad tiek nedaug 
mums tereikia – gero žodžio, 
šypsenos vienas kitam, įsiklau-
symo, pagarbos ir palaikymo. 

Kelmė: Atsisveikino su vasara
bingi svečiai: Seimo narė Alma 
Monkauskaitė, rajono savival-
dybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Vincas Met- 
rikis bei Visuomenės sveikatos 
biuro direktorė Lina Balčiūnie-
nė. Nuoširdžius jų sveikinimus 
ir linkėjimus palydėjo gėlės ir 
dovanos. 

Šventėje skambėjo daug pui-
kių dainų, kurias atliko Kelmės 
rajono neįgaliųjų meno kolekty-
vas „Svajonė“ bei meno kolek-
tyvai iš Liolių socialinės globos 
namų ir dienos centro, Raseinių 
rajono neįgaliųjų draugijos, Lie-
tuvos pensininkų sąjungos Kel-

mės rajono bendrijos „Bočiai“, 
Kelmės miesto bendruomenės. 
Meno kolektyvų pasirodymą 
baigė D. Tiškovaitė, prie kurios 
atliekamos dainos prisijungė 
visi atėjusieji į šią šventę.

Skambi dainų gija daugelį 
pakvietė smagiai pašokti ar bent 
patrepsėti. Visi šokantieji buvo 
pastebėti ir apdovanoti.

Nepanorę šokti galėjo apžiū-
rėti kasmetinę Kelmės rajono 
neįgaliųjų rankdarbių parodą. 
Šiemet joje puikavosi dekupa-
žo dirbiniai, įvairios segės, aus-
karai, mezginiai – visko ir ne-
išvardysi. Ilgametė rankdarbių 
mokytoja Vanda Butkienė galė-
jo didžiuotis ne tik surengta jos 
mokinių darbų paroda, bet ir su-
laukė sveikinimų gražaus jubi-
liejaus proga.

Dar nežinia, kada ši šventė 
būtų pasibaigusi, tačiau netikė-
tai atslinkusio lietaus lašai pa-
skubino jos pabaigą ir priminė 
apie nenumaldomai artėjantį ru-
denį. Bet ir šis metų laikas Kel-
mės rajono neįgaliesiems žada 
puikių akimirkų – laukia kelio-
nės į Klaipėdos delfinariumą, 
Kretingos žiemos sodą, Naisius, 
įvairūs renginiai. Tad išlydėję 
vasarą, nekantriai lauksim ir at-
einančio spalvoto rudens dova-
notų gerų įspūdžių.

Gražina Rudzevičiūtė

 
 
dalis – pažintinės išvykos. Di-
džiausias mokyklos uždavi-
nys – tinkamai parengti specia-
liųjų ugdymosi poreikių turin-
čius vaikus savarankiškam gy-
venimui ir integracijai į visuome-
nę. Tam, pasak direktorės, labai 
padeda įvairios išvykos į muzie-
jus, renginius, ar, pvz., gaisrinę, 
bendravimas su bendruomene. 
Mokykloje yra nemažai ir sun-
kiai judančių moksleivių, todėl 
juos reikia pavėžėti net ir trum-
pą atstumą. 

„Mūsų autobusai niekada 
nestovi, nuolat kažkur važiuo-
ja“, – sako direktorė. 

Tokiam požiūriui pritaria ir 
ŠMM kancleris Dainius Num-
gaudis. Jo teigimu, visa švieti-
mo politika orientuota į integra-
ciją – kad kuo daugiau vaikų mo-
kytųsi kartu su visais, o gyven-
tų šeimose. Pasak jo, yra pigiau 
vaikus pavėžėti į mokyklas, nei 
išlaikyti mažas ugdymo įstaigas 
kaimuose. 

Tiek Kėdainių, tiek Ukmer-
gės specialiosios mokyklos va-
dovai sako autobusiukus išlai-
kysiantys iš savo biudžeto. Kol 
kas, pasak jų, tam lėšų užtenka, 
nors viskas brangsta, todėl biu-
džetą reikia geriau suplanuoti. 

Į autobusiuką sutilps  
3 klasės

Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų mokykloje mokosi 
apie 60 moksleivių iš 14 šalies 
miestų ir rajonų (net iš Mažei-
kių, Kelmės, Palangos). Didelė 
dalis šios mokyklos auklėtinių 
čia pasilieka per savaitę. Iš toli-
mesnių rajonų atvažiuojantieji 
yra pasitinkami stotyje, o grįž-
tant namo – palydimi. Iš arti-
mesnių vietų autobusiukas vai-
kus į mokyklą suveža kasdien. 

Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė sako, kad stengia-
masi sukurti tokią aplinką, ku-
rioje vaikai jaustųsi vienos ben-
druomenės nariais. Tai klausos 
negalią turintiems vaikams, pa-
sak D. Kriščiūnienės, itin svar-
bu. Praktika rodo, kad jie sun-
kiai pritampa bendrojo lavini-
mo mokyklose. 

Vienas didžiausių mokyklos 
prioritetų – sveikatos stiprini-
mas. Klausos negalią turintie-
ji būna puikūs sportininkai, pa-
siekia gerų rezultatų. Kurtie-
ji – puikūs krepšininkai, šaški-
ninkai, šachmatininkai, lengva- 

atlečiai. Norint to pasiekti, pasak 
D. Kriščiūnienės, būtina nuolat 
dalyvauti varžybose, todėl sten-
giamasi kuo dažniau vaikus į jas 
vežti, nesvarbu, kokioje šalies 
vietoje jos vyktų. „Nespėjam da-
lyvauti visose rungtynėse, į ku-
rias esame kviečiami, – sako di-
rektorė, – esame užmezgę ryšius 
su daugeliu mokyklų ir kitų įs-
taigų.“ Neretai Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų moky-
klos auklėtiniai varžosi su ben-
drojo lavinimo mokyklų moks-
leiviais. Taip, D. Krikščiūnienės 
manymu, jie susiranda naujų 
draugų, o sveikuosius pratina 
prie negirdinčiųjų bendruome-
nės. Kurčiųjų mokyklos auklėti-
niai nuolat yra vežiojami ir į ba-
seiną. Direktorė džiaugiasi, kad 
naujasis autobusiukas gana di-
delis – 19 vietų. Tai reiškia, kad 
vienu metu galima į baseiną nu-
vežti net 3 klases (kurčiųjų mo-
kykloje klasėje vidutiniškai mo-
kosi po 6 vaikus). 

Direktorė džiaugiasi, kad 
autobusas naujas, su garantija, 
todėl tikisi, kad nekils proble-
mų juo važinėjant. Autobusiu-
ko išlaikymui lėšų skiria savi-
valdybė, prisidedama ir rėmė-
jų lėšomis. 

Linkėta važiuoti saugiai 
Rugpjūčio pabaigoje sosti-

nės Nepriklausomybės aikštėje 
palydint į kelią mokyklinius au-
tobusiukus daug dėmesio buvo 
skiriama saugumui. „Noriu pa-
linkėti, kad šie spalvingi, nuo-
taikingi autobusiukai visus vai-
kus vežiotų ne tik patogiai, bet 
ir saugiai“, – linkėjo švietimo ir 
mokslo ministras Dainius Paval-
kis. Taip pat kartu su autobusais 
savivaldybėms pirmą kartą bus 
įteikti ir alkotesteriai, mokyklos 
turės galimybę patikrinti, ar vai-
ruotojai moksleivius veža blai-
vūs. „Volkswagen Crafter“ mar-
kės autobusus atviro konkurso 
būdu nupirko Švietimo ir moks-
lo ministerija. Jiems įsigyti šie-
met buvo skirti 6 milijonai litų. 

ŠMM mokyklinius autobu-
sus perka ir perduoda savival-
dybėms nuo 2000 metų. Per tą 
laiką iš viso nupirktas 691 mo-
kyklinis autobusas. 2013–2014 
mokslo metais mokykliniais au-
tobusais buvo pavežama  per 21 
tūkst. 1-12 klasių mokinių. Dide-
lė dalis jų – turintys specialiųjų 
poreikių, kurie patekti į ugdy-
mo įstaigas savo jėgomis negali.

Aurelija BABinskienė 

Mokykliniai autobusiukai – 
ir turintiesiems 

specialiųjų poreikių

Nauju autobusiuku džiaugiasi  Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mo-
kyklos ugdytiniai.

Kelmės rajono neįgalieji „Atsisveikinimo su vasara“ šventėje. 
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Aktualijos

Pasak sveikatos apsaugos mi-
nistrės Rimantės Šalaševičiū-
tės, kiekvienas žmogus turi tei-
sę rinktis. „Tačiau ar verta per-
mokėti kelis kartus už endopro-
tezą, kai yra galimybė sulaukti 
kompensuojamojo? Juo labiau, 
kai kitais metais numatytas ge-
rokai didesnis kompensavimas 
šiai sričiai“, – teigia ministrė. 

 Centralizuotai kelio ir klu-
bo sąnarių perkamų endopro-
tezų kaina yra gerokai mažes-
nė nei įsigyjamų pacientų lėšo-
mis. Šiais metais endoproteza-
vimui buvo skirta 18 mln. litų. 
2015 m., šią sumą padidinus 20 
proc., planuojama skirti jau 21,6 
mln. litų. Tai tikrai padės su-
trumpinti laukiančiųjų endo-
protezavimo eiles ir pagerins 
paslaugų prieinamumą. 

Nuo 2014 m. traumatologi-
jos ir ortopedijos priemonių įsi-
gijimo ir kompensavimo srity-
je yra reikšmingų naujovių, ku-
rių naudą artimiausių metu pa-
jus pacientai. Iki šiol Privalo-
mojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis Valstybinė li-
gonių kasa (VLK) centralizuotai 
pirkdavo traumatologijos ir or-
topedijos priemones, kurias vė-
liau išdalindavo didžiausioms 
šalies gydymo įstaigoms. Tam, 
kad šios priemonės greičiau pa-
siektų gydymo įstaigas ir paci-
entus, nuo šių metų gydymo 
įstaigoms patikėta pačioms įsi-
gyti reikalingas priemones. Tuo 
tikslu joms paskirstytos lėšos, 
kuriomis anksčiau disponuo-
davo VLK.

Kaip ir daugelyje kitų Eu-
ropos šalių, Lietuvoje klubo 
ir kelio sąnario keitimo opera-
cijoms sudaromos eilės. Šiuo 
metu klubo sąnario endopro-
tezo laukia 5 850, kelio sąna-
rio – 5 503 (iš viso 11 353) pa-
cientai. Vidutiniškai klubo są-
nario endoprotezo eilėje reikia 
laukti 14,3 mėn. (priklausomai 
nuo pasirinktos įstaigos, nuo 2 
iki 33 mėn.); kelio sąnario – 10,8 

mėn. (nuo 0 iki 30 mėn.).
Nuo 2007 metų VLK inter-

neto svetainėje kas mėnesį skel-
biama, kuriose gydymo įstaigo-
se šios operacijos atliekamos ir 
kiek mėnesių reikia laukti. Di-
desnė dalis šiais metais nupirk-
tų endoprotezų jau pasiekė Lie-
tuvos gydymo įstaigas – iš viso 
1 155 kelio ir 1 925 klubo endo-
protezų. Rugsėjo mėnesį pla-
nuojama juos skirti pacientams 
eilės tvarka. Jie gaus praneši-
mus apie paskirtus endoprote-
zus ir bus kviečiami kreiptis į 
pasirinktą gydymo įstaigą su-
derinti operacijos datą. Opera-
cija turi būti atlikta per tris mė-
nesius nuo pranešimo apie sky-
rimą dienos. 

Pacientui svarbu žinoti, kad 
norint gauti nemokamą kelio ir 
klubo sąnario endoprotezą, rei-
kia laukti eilėje, kuri sudaryta 
atsižvelginat į gydymo įstaigą, 
kurioje pasirinkta atlikti sąnario 
keitimo operaciją. Tokiais atve-
jais nei sąnario keitimo operaci-
ja, nei gydymas ir reabilitacija, 
nei endoprotezavimo sistemos 
komplektas žmogui nieko ne-
kainuoja – už visa tai mokama 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) lėšomis. 

Tačiau jei žmogus šios ope-
racijos nenori laukti eilėje, pro-
cesą jis bando pagreitinti savo 
lėšomis įsigydamas kelio ar klu-
bo sąnario endoprotezą. Šias iš-
laidas vėliau padengia ligonių 
kasos. Bet pacientui kompen-
suojama tik tokia endoproteza-
vimo sistemos komplekto kai-
na, kokią VLK moka pati, pirk-
dama minėtus endoprotezus. 
Pavyzdžiui, jei VLK šiuo metu 
už pigiausio modelio kelio są-
nario endoprotezavimo siste-
mos komplektą moka 3 030,83 
litų, o žmogus identišką gaminį 
įsigijo iš privačios bendrovės už 
6 050 litų, jam kompensuota bus 
tik 3 030,83 litų; už klubo sąnarį 
VLK kompensuoja 1 469,48 Lt. 

„Bičiulystės“ ir sAM inform.

Endoprotezams 
kompensuoti – daugiau 

dėmesio bei lėšų
Pacientams, laukiantiems kelio ar klubo sąnario keitimo 
operacijų, atsiveria naujos perspektyvos. 2015 m. 20-čia 
proc. didės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biu-
džeto lėšos, skiriamos traumatologijos ir ortopedijos 
priemonėms kompensuoti. Sveikatos apsaugos ministe-
rija ir Valstybinė ligonių kasa kviečia žmones neskubėti 
savo lėšomis (permokant kelis kartus) įsigyti įvairių trau-
matologijos bei ortopedijos priemonių. 

Prostatos vėžys yra antra daž-
niausiai pasitaikanti vėžio rūšis 
tarp vyrų. Didžiojoje Britanijoje 
kasmet nustatoma 35 tūkst. nau-
jų atvejų ir apie 10 tūkst. mirčių. 
Kovos su vėžiu specialistai reko-
menduoja subalansuoti savo mi-
tybą. Svarbu, kad racione būtų 
daug vaisių ir daržovių, taip 
pat mažai raudonos ir apdoro-

tos mėsos, riebalų bei druskos.
Bristolio universiteto moks-

lininkai tyrė apie 20 tūkst. 50–69 
metų britų vyrų mitybos ir gyve-
nimo būdą. Nustatyta, kad vy-
rai, kurie kiekvieną savaitę su-
vartojo daugiau nei 10 pomido-
rų porcijų (pavyzdžiui, šviežių 
pomidorų, pomidorų sulčių ir 
konservuotų pupelių), 18 proc. 

sumažino riziką susirgti prosta-
tos vėžiu.

Be kita ko, remiantis tyrimo 
išvadomis, suvartojus rekomen-
duojamas 5 ar daugiau vaisių 
ar daržovių porcijas per savai-
tę, rizika susirgti vėžiu sumaži-
nama 24 proc., palyginti su vy-
rais, kurie suvalgo 2,5 porcijos 
ar mažiau.

„Mūsų išvados parodo, kad 
pomidorai turi didelę reikšmę 
prostatos vėžio prevencijai“, – 
sakė Vanesa Er iš Bristolio uni-
versiteto Socialinės ir visuome-
nės medicinos mokyklos. Tyri-
mas atliktas bendradarbiaujant 
su Kembridžo ir Oksfordo uni-
versitetais. 

„Bičiulystės“ ir eltos inform.

Daktaras
Aiskauda

Kuo gresia įprotis 
persivalgyti

Mokslininkai tvirtina, kad 
šiuolaikinis žmogus su-

valgo du kartus daugiau negu, 
pavyzdžiui, prieš kokį tūkstantį 
metų. Per ilgus šimtmečius mūsų 
organizmas beveik nepasikei-
tė, tačiau kai kas labai pakito – 
tai maisto kokybė. Į perdirbtus 
maisto produktus dažnai įdeda-
ma specialių cheminių medžia-
gų, dirbtinai didinančių apetitą. 
Taigi dėl tų medžiagų skrandis 
tampa tarsi savotišku nepasoti-
namu rajūnu. 

Skrandis padidėja iki 6 
kartų!

Neįtikėtina, tačiau maisto 
gausa skrandį gali išplėsti, jei ly-
ginsime su normalia būsena, iki 
6 kartų. Žinoma, tai maksimu-
mas, kuris žalingas ne tik savijau-
tai, bet ir sveikatai. Beje, išsiplė-
tęs skrandis pradeda „reikalau-
ti“ vis daugiau ir daugiau mais-
to, o maisto perteklius, kaip ži-
nome, labai apsunkina virškini-
mo sistemą. Apsunkusi sistema 
nebegali dirbti gerai, todėl žmo-
gaus organizmas iš didelės mais-
to masės įsisavina nedaug mais-
tinių medžiagų. 

Persivalgant prarandama 
60 % energijos

Nuo gausaus valgio pradeda 
skaudėti išsipūtusį skrandį, py-
kina, tačiau kai visa tai praeina, 
vėl grįžta didelis apetitas. Virški-
nimo organai nuolatos būna per-
pildyti, atsiranda nepilnai suvirš-
kinto maisto bei kraują nuodijan-
čių bakterijų. Pasitaiko, jog dėl to 
kai kada net nedidėja svoris, nes 
organizmas neįsisavina nesu-
virškinto maisto dalelių. 

Maitinantis normaliai, virš-
kinimui sunaudojama vos 10 % 
organizmo energijos, persival-
gant – 60 %. Žinotina! Persival-
gymas sukelia įvairių negalavi-
mų, blogina mąstymo procesą 
(mažiau kraujo patenka į galvos 
smegenis, daugiau – į skrandį).

„Blogiečiai“ genai
2002–2003 metų periodu 

mokslininkams pavyko rasti 6 
naujus genus, kurie susiję su nu-
tukimu. Manoma, jog visame pa-
saulyje gali būti nuo 40 iki 70 % 
nutukusių žmonių vien tik dėl 
šių šešių genų kombinacijos. An-
tai apkūnių tėvų vaikai papras-
tai mėgsta riebų maistą, krato-
si daržovių ir dažniau linkę per-
sivalgyti.

Jau vien tik pats persivalgy-
mas gali pažeisti žmogaus gene-
tinę struktūrą (žinoma, čia turi-
ma omenyje ne atskirų genų, o 

jų grupių pokyčiai). Tuomet su-
laukiama ne tik nutukimo, bet 
dar ir diabeto, širdies bei krau-
jagyslių ligų. 

Nustatyta, jog persivalgymas 
ir nutukimas žaloja genus, susi-
jusius su makrofagais (makro-
fagai – didelės jungiamojo au-
dinio ląstelės, pagriebiančios ir 
suvirškinančios į organizmą pa-
tekusius mikrobus, organizmo 
yrančių audinių ląsteles, šitaip 
apsaugodamos organizmą nuo 
užsikrėtimo infekcine liga). Dėl 
persivalgymo atsiradusių gene-
tinių pažeidimų fone gali kraujy-
je žymiai padidėti cukraus kon-
centracija, pakilti arterinis krau-
jospūdis, nukentėti kraujagyslės.

Persivalgymo įpročiai:
• greitai suvalgomas didelis 

maisto kiekis,
• valgoma toliau netgi tuomet, 

kai jaučiamas sotumas,
• stengiamasi nevalgyti matant 

kitiems žmonėms,
•  valgoma viskas, kas pakliūna 

po ranka,
• valgoma gulint, dirbant, spor-

tuojant, einant, važiuojant ir t.t.

Persivalgymo priežastys:
• šeimos įprotis,
• praeityje išgyventas badas,
• apskritai sunki vaikystė, nuos-

kaudos,
• maistas, turintis daug priesko-

nių,
• nenatūralus maistas, stokojan-

tis vitaminų ir mineralinių me-
džiagų,

• alkoholio vartojimas,
• nuobodulys (neturėjimas kuo 

užsiimti),
• nepasitenkinimas gyvenimu, 

darbu, stresai.

Kaip išvengti 
persivalgymo:

• nevalgyti stovint (stovinčio 
žmogaus smegenys ilgai ne-
gauna signalo, jog organizmas 
jau sotus), ką nors dirbant, žiū-
rint televizorių, skaitant ir t. t., 

• nevalgyti paskubomis (sku-
bant, mažai kramtant daugiau 
suvalgoma; sotumo pojūtis at-
siranda tik po 20 minučių), 

• valgyti per dieną 5–6 kartus 
(daugiausia maisto suvalgy-
ti per pusryčius ir pietus; ne-
vengti daržovių, vaisių, – kiek- 
vienu konkrečiu atveju geriau-
sias patarėjas – gydytojas),

• grįžus į namus susilaikyti nuo 
valgymo pirmąsias 15–20 mi-
nučių (tuo metu būna didelė 
tikimybė, jog suvalgysite vis-
ką, ką rasite šaldytuve),

• rasti kokį nors patrauklų užsi-
ėmimą, kuris atitolintų mintis 
nuo valgymo,

• jeigu gydytojas nenurodo ki-
taip, valgyti ne tuomet, kai tuš-
čias skrandis, o kai atsiranda 
apetitas,

• nevalgyti dešrų, kumpių (kito-
kių rūkytų gaminių), majone-
zo bei nenatūralių maisto pro-
duktų, 

• pakankamai gerti švaraus ne-
gazuoto vandens (geriama visą 
dieną mažais gurkšniais),

• reikia pakilti nuo stalo ne tuo-
met, kai jaučiatės pasisotinę 
visu šimtu procentų, o kai dar 
šiek tiek norisi valgyti,

• pagal galimybes duoti raume-
nims darbo (patars gydytojas).

Persivalgymo pasekmės 
• nutukimas (dėl persivalgymo 

nutunka 95 % žmonių, 5 % – 
dėl kitų priežasčių),

• aterosklerozė (organizmas 
gauna su maistu daug gyvū-
ninių riebalų, atsiranda daug 
perteklinio cholesterolio, dėl 
aterosklerotinių plokštelių 
siaurėja kraujagyslės),

• gastritas, skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opaligė, inkstų, 
kepenų ir tulžies pūslės ligos 
(persivalgymas sutrikdo fer-
mentų sistemas, o tai – viena 
svarbiausių priežasčių, suke-
liančių čia nurodytas ligas),

• padidėjęs arterinis kraujospū-
dis (kuo daugiau suvalgoma 
maisto, tuo daugiau į organiz-
mą patenka natrio, kurio per-
teklius didina kraujospūdį; ir 
visiškai nesvarbu, ar maistas 
buvo persūdytas, ar ne),

• cukrinis diabetas (piktnau-
džiavimas cukrumi, kurio ne-
stokoja daugelis maisto pro-
duktų, sutrikdo kasos darbą ir 
susargdina cukriniu diabetu),

• podagra (valgant daug riebios 
mėsos, žuvies, geriant alkoho-
linius gėrimus, organizme su-
trinka šlapimo rūgšties druskų 
apykaita; šlapimo rūgštis kau-
piasi kraujyje, jos druskos tel-
kiasi sąnariuose, inkstuose ir 
kt. organuose).

Pastaba. Kai žmogus ilgą 
laiką persivalgo ir nors nematy-
ti jokio ryškesnio nutukimo, vis 
tiek išbalansuojama medžiagų 
apykaita (sutrinka angliavande-
nių apykaita, padidėja insulino 
išskyrimas į kraują, suaktyvėja 
skydliaukės hormonai, padidė-
ja simpatinės nervų sistemos to-
nusas ir t. t.).

Romualdas OGinskAs 

Tyrimas: pomidorai sumažina prostatos vėžio riziką
Didžiosios Britanijos mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad pomidorai gali sumažinti prostatos vėžio riziką, skelbia BBC.
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Kas yra laimė? Kaip būti lamin-
gam? Tai klausimai, kurie jau-

dina kiekvieną iš mūsų.
Pagal psichologų tyrimus lai-

mingiausi (patiriantys daugiau-
siai malonių išgyvenimų ir ma-
žiausiai nemalonių) yra ramaus 
būdo, besidomintys aplinka, iš-
laikantys pusiausvyrą žmonės, o 
liūdniausiai gyvena tie, kurie yra 
įsigilinę į save, dirglūs. 

Manoma, kad aukštesnio in-
telekto žmonės turėtų būti lai-
mingesni nei žemesnio. Tačiau 
amerikiečių psichologai teigia, 
kad tarp intelekto ir laimės ryšio 
nėra. Aukštesnio intelekto žmo-
nės turi daugiau pretenzijų, ge-
riau suvokia ne tik savo, bet ir vi-
suomenės problemas, supranta, 
kad jos nelengvai sprendžiamos. 
O tai veikiau skatina nusivylimą 
negu sukelia džiaugsmą.

Svarbi laimės prielaida yra 
darni santuoka. Anot psicholo-
gų, vedusio vyro galimybės jaus-
tis laimingam yra penkis kartus 
didesnės negu vienišo, ištekėju-
sių moterų – 2 kartus viršija ne-
tekėjusiųjų galimybes. Laimės 
požiūriu iš santuokos vyrai lai-
mi daugiau. 

JAV buvo tiriami milijono do-
lerių laimėtojai, Jie nesijautė lai-
mingesni nei prieš išlošiant ir ne-

sitikėjo dar po kelerių metų to-
kiais tapti.

Tiriant žmones, praradusius 
sugebėjimą savarankiškai judėti, 
paaiškėjo, jog dauguma jų suma-
žino savo lūkesčius, atrado naujų 
tikslų ir nesijaučia daug nelaimin-
gesni už sveikuosius. 

Taigi laimė labiau priklauso 
nuo mūsų savybių, o ne nuo eko-
nominių sąlygų, bjaurių valdinin-
kų, neištikimų mylimųjų, nedė-
kingų vaikų ir daugelio kitų daly-
kų, kuriems norime priskirti atsa-
komybę už tai, už ką esame atsa-
kingi patys – už savo laimę.

Norėdami būti laimingi, tu-
rėtume labiau domėtis kitais, su-
teikti jiems nors šiek tiek džiaugs-
mo, mažiau kreipti dėmesio į 
smulkmenas.

Laimės pojūtį teikiančių da-
lykų sąraše pirmauja autonomi-
ja, kompetencija, ryšys su kitais 
žmonėmis, savigarba, saugumo 
jausmas.

Šie poreikiai skirtingi įvai-
rių kultūrų ir socialinių sluoksnių 
žmonėms. Pavyzdžiui, JAV stu-
dentams svarbiausia savigarba, 
Pietų Korėjos gyventojams – ry-
šys su kitais žmonėmis. 

O mums? Pagalvokime! 
Parengė

Janina OžAlinskAitė 

Pamėginkime būti laimingi

Klausėte – atsakomeSvarbiausia informacija apie euro 
įvedimą – iš neįgaliųjų lūpų

patekę į avariją, patyrę kitokį ne-
laimingą atsitikimą ar sušluba-
vus sveikatai. Vieni iš jų buvo 
baigę mokslus (turintys ne tik 
bakalauro, bet ir magistro, dak-
taro laipsnius), kiti jau sėkmin-
gai dirbo įvairiose verslo įmo-
nėse, valstybės tarnyboje. UAB 
„Eurotela“ suteikia jiems gali-
mybę panaudoti savo intelek-
tinį potencialą, grįžti į visavertį 
gyvenimą, nebūti valstybės iš-
laikytiniais, o padėti išsilaikyti 
pačiai valstybei. 

Euro įvedimui skirta infor-
macinė kampanija reikalau-
ja specifinių žinių bei nuosek- 
laus darbo – prasidėjusi gegu-
žės 7-ąją ji tęsis iki 2015 m. va-
sario pabaigos. Kelių žmonių 
komandai patikėtas šis darbas? 
Tikriausiai teko organizuoti ir 
specialius mokymus? 

Euro įvedimas visiems 
mums didelė naujovė. Todėl ir 
klausimų daugybė. Į juos atsa-
kyti „Euroteloje“ suformuota 20 
darbuotojų komanda. Finansų 
ministerija organizavo specia- 
lius mokymus (surengta konfe-
rencija per programą Skype). Iš 
pradžių, kol informavimo pro-
cesas tik įsibėgėjo, ir patys ne-
mažai laiko skyrėme žinioms 
sukaupti: domėjomės analogiš-
ko skambučių centro veikla Lat- 
vijoje, dažniausiai jiems kilu-
siais klausimais, didesnio dė-
mesio pareikalavusiomis prob- 
lemomis. 

Glaudžiai bendradarbiauja-
me ir su euro įvedimu besirūpi-
nančiomis institucijomis – jei-
gu mūsų darbuotojai sulaukia 
klausimo, į kurį atsakyti reikia 
gilesnio išmanymo, visada gali-
me kreiptis į Finansų ministeri-
jos, Lietuvos banko, kitų valsty-
bės institucijų specialistus arba 
su jais sujungti mums skambi-
nusį žmogų. Sužinotą atsakymą 
įvedame į savo informacinę sis-
temą (išplatiname visiems dar-
buotojams), kad panašaus klau-
simo sulaukęs kitas darbuotojas 
jau iš karto galėtų atsakyti skam-
binusiajam. 

Pirmosiomis savaitėmis te-
lefonu, primenančiu euro ir lito 
kursą – 8 800 34528 – sulaukėte 
itin daug skambučių. Gal da-
bar, kai jau aiški ir euro įvedi-
mo data, ir kursas, skambinan-
čiųjų sumažėjo? Kuo jie daž-
niausiai domisi? 

Iš tiesų domėjimasis euro 
įvedimu yra šiek tiek banguo-
jantis. Nuo informacinės kam-
panijos pradžios jau sulaukėme 
daugiau kaip 4,5 tūkst. skam-
bučių. Daugiausiai jų buvo šios 
informacinės kampanijos pra-
džioje. Po to domėjimosi lavina 
šiek tiek atslūgo, dabar, šį pro-
cesą paskelbus nebeatšaukiamu, 
patvirtinus euro ir lito kursą, 
skambinančiųjų vėl padaugėjo 
(per dieną sulaukiame apie 150 
skambučių), o klausimai tapo 
konkretesni. Domėjimosi am-
plitudė gana plati: nuo to, kaip 
bus apskaičiuojama pensija (pa-

sak žmonių, ji juk sumažės 3,5 
karto, tad kaip reikės gyventi), 
iki to, ar Lietuvoje galios kitoje 
Europos Sąjungos valstybėje iš-
leisti eurai, ar su lietuviškais eu-
rais bus galima apsipirkti užsie-
nyje, kaip ilgai po sausio 1-osios 
dar bus galima atsiskaityti litais, 
kur ir kiek laiko jie bus keičiami 
į eurus, ar reikės už tai mokėti ir 
pan. Pradžioje „Eurotelos“ dar-
buotojams tekdavo išklausyti 
ir nemažai emocinio pobūdžio, 
dažnai piktų skambučių. Dabar 
žmonės jau aprimo, susitaikė, 
kad euras bus įvestas, todėl vy-
rauja praktinio pobūdžio klau-
simai. Dažniausiai euro telefo-
no paslaugomis naudojasi vers-
lo (ypač smulkiojo) atstovai – jie 
sudaro apie 90 proc. visų skam-
binančiųjų. 

apie 3 proc. 
Neįgaliesiems „Eurotela“ 

patraukli tuo, kad žmonėms ne-
reikia kiekvieną dieną važiuoti 
į darbą – darbo vieta jiems su-
kuriama jų pačių namuose. Ga-
limybę įsilieti į darbo rinką su-
teikėme daugybei provincijoje 
gyvenančių neįgaliųjų – o ten 
iš tiesų labai daug talentingų 
žmonių. Be to, bendrovės dar-
bo specifika puikiausiai leidžia 
panaudoti intelektines žmogaus 
savybes.

Ar sunku rasti „Eurote-
loje“dirbti norinčių neįgaliųjų? 

Darbuotojų „Eurotela“ ieš-
ko įvairiais būdais. Pirmiau-
sia – glaudžiai bendradarbiau-
dama su visos šalies teritorinė-
mis darbo biržomis, užmegzda-
ma ryšius su aukštosiomis mo-
kyklomis, kreipdamasi į neįga-
liųjų organizacijas, dienos, rea-
bilitacijos centrus. Mūsų priva-
lumas – galime įdarbinti bet ko-
kiame mieste ar miestelyje gyve-
nantį neįgalųjį. 

Tiesa, priimame ne kiekvie-
ną paskambinusį ar gyvenimo 
aprašymą atsiuntusį neįgalų-
jį. Atranka gana griežta: reika-
lingas išsilavinimas, tam tikra 
kompetencija, puiki orientaci-
ja, noras gilinti žinias, tobulėti. 

„Eurotela“ užsakymus at-
lieka ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienyje, todėl mūsų darbuoto-
jams dažnai tenka bendrauti an-
glų, vokiečių, prancūzų kalbo-
mis. Taigi laisvai kuria nors už-
sienio kalba (dar geriau – kelio-
mis) kalbantį neįgalųjį ypač ver-
tiname. Beje, turime svajonę tap-
ti visame pasaulyje veikiančia ir 
žinoma įmone. Jau esame žen-
gę pirmuosius žingsnius – „Eu-
roteloje“ sėkmingai dirba pora 
neįgalių asmenų, gyvenančių 
Ispanijoje.

Neįgaliųjų pasiryžimą dirb-
ti visada labai vertiname, todėl 
net jeigu į mus kreipęsis žmo-
gus neatitinka mūsų įmonės ke-
liamų reikalavimų, nepalieka-
me jo likimo valiai. Motyvuo-
tas, dirbti norintis neįgalusis gali 
būti naudingas kitoje srityje. Ne 
vieną esu nukreipęs į kitą socia- 
linę (baldų gamybos, valymo 
paslaugų ar kt.) įmonę. Esu įsi-
tikinęs, kad jeigu dirbti norintis 
neįgalus žmogus paskambintų 
į visas pusantro šimto Lietuvo-
je veikiančių socialinių įmonių, 
darbą tikrai susirastų.

Kaip būtų galima padrąsin-
ti kitus darbdavius priimti ne-
įgalius žmones? Kokius neįga-
lių darbuotojų privalumus iš-
skirtumėte?

Neįgalieji – labai lojalūs dar-
buotojai. Jie brangina savo dar-
bo vietą, stengiasi kuo geriau at-
likti jiems patikėtas pareigas. Jie 
labiau susikoncentruoja į darbą, 
sutelkia dėmesį, mokosi ir per- 
ima žinias. Visa tai žinodami 
verslininkai neturėtų baimintis 
priimti į darbą neįgalų žmogų. 

Dėkoju Jums už pokalbį. 
Kalbėjosi

Aldona Milieškienė

Kurti neįgaliuosius įdarbi-
nančią įmonę – nemenkas iššū-
kis. Kas Jus paskatino jį priimti?

UAB „Eurotela“ įkūriau 2006 
metais. Man tuomet buvo 22-
eji. Dirbdamas skambučių cent- 
re supratau, kad šio darbo sėk- 
mingai galėtų imtis ir neįgalūs 
žmonės. Nors toks mano pasiū-
lymas centro vadovams patiko, 
vis dėlto jie jo atsisakė. Supra-
tęs, kad šią idėją galiu įgyven-
dinti pats, išėjau iš darbo ir įkū-
riau „Eurotelą“. Pradžia nebuvo 
lengva. Prieš 8-erius metus dar-
bas skambučių centre daugeliui, 
juolab neįgaliesiems, buvo ne-
girdėtas dalykas. 

Prisimenu, kaip džiaugėmės 
gavę pirmąjį užsakymą – Turiz-
mo departamento pavedimu at-
likome apklausą apie kaimo tu-
rizmą, jo ateities perspektyvas 
(apklausėme ir šių sodybų sa-
vininkus, ir lankytojus, norėda-
mi išsiaiškinti, ką reikėtų dary-
ti, kad kaimo turizmas išpopu-
liarėtų, sulauktų didesnio susi-
domėjimo). 

Socialinėje neįgaliųjų įmonė-
je „Eurotela“ dabar dirba apie 60 
darbuotojų. 90 proc. iš jų – neįga-
lieji. Nors darbas gana įtemptas, 
darbuotojų kaita pas mus tik- 
rai nedidelė. Galime palyginti 
skaičius: Didžiojoje Britanijoje 
veikiančiame panašiame skam-
bučių centre mėnesio darbuoto-
jų kaita siekia 30 proc., Lietuvo-
je analogiškame centre, kuriame 
dirba sveiki žmonės, per mėnesį 
iš darbo išeina apie 10 proc. dar-
buotojų. „Euroteloje“ metinė ne-
įgalių darbuotojų kaita tesiekia 

Šaukiamas pakartotinis Lietuvos aktyvios  
reabilitacijos asociacijos neeilinis suvažiavi-

mas, kuris vyks 2014 m. rugsėjo 9 d., 13 val. 
UAB „Baldžio šilas“, Balžio g. 33, Vilniuje.

UAB „Eurotela“ steigėjas Nerijus 
Briedis.

Į klausimą atsakė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Ly-
gių galimybių skyrius. 

Pažymime, kad Lietuvos Res-
publikos Civilinio kodekso nu-
statyta tvarka globa yra nusta-
toma siekiant apginti, apsau-
goti ir įgyvendinti neveiksnaus 
fizinio asmens teises ir intere-
sus. Rūpyba yra nustatoma sie-
kiant apsaugoti ir apginti ribo-
tai veiksnaus fizinio asmens tei-
ses ir interesus. Asmens rūpyba 
apima ir jo turto rūpybą, tačiau 
prireikus turtui valdyti ir tvar-
kyti gali būti paskirtas turto ad-
ministratorius.

Pilnamečiam asmeniui glo-
ba skiriama teismo sprendimu, 
jis teismo turi būti pripažintas 
neveiksniu. Teismas, pripaži-
nęs asmenį neveiksniu, priva-
lo nedelsdamas paskirti šio as-
mens globėją.  Atkreiptinas dė-
mesys į tai, kad vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Civilinio 
kodekso 2.10 straipsnio 4 dali-
mi, kreiptis į teismą dėl asmens 
pripažinimo neveiksniu turi tei-
sę to asmens sutuoktinis, tėvai, 
pilnamečiai vaikai, globos (rūpy-
bos) institucija arba prokuroras. 

Dėl rūpybos, globos nusta-
tymo reikia kreiptis į asmens, 
kuriam norima nustatyti rūpy-
bą, globą, gyvenamosios vietos 
apylinkės teismą.

Išsamesnę informaciją dėl rū-
pybos (globos) nustatymo gali 
suteikti jūsų miesto (ar) rajono 
Socialinės paramos skyrius, ku-
ris dalyvauja rūpybos (globos) 
nustatymo procese teikdamas 
informaciją ir konsultuodamas 
suinteresuotus asmenis bei iš-
duoda išvadas dėl rūpybos, glo-
bos nustatymo.

Taip pat jus norime infor-
muoti, kad valstybiniu socialiniu 
pensijų draudimu pagrindinei ir 
papildomai pensijos dalims bei 
nedarbo socialiniu draudimu 
privalomai draudžiamas nesu-
kakęs senatvės pensijos amžiaus 
asmuo, nustatyta tvarka paskir-
tas neįgalaus asmens, kuriam 
nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, globėju ar rūpin-
toju, slaugantis namuose nuro-
dytą neįgalų asmenį. Šiais klau-
simais reikėtų kreiptis į Valsty-
binio socialinio draudimo fon-
do valdybos prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos te-
ritorinį skyrių.

Asmens globa ir rūpyba
„Bičiulystė“ sulaukia nemažai klausimų apie neįgaliųjų globą. 
Skaitytojus domina, kokiu atveju žmogus gali būti paskiriamas 
neįgaliojo globėju ir kokios lengvatos jam priklauso.
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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, rugsėjo 8 d. 
9.00 Komisaras Reksas (117) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis preri-
jose (42). 11.00 Pasaulio panora-
ma (kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 
12.00 LRT sezono atidarymo šven-
tė (kart.). 13.00 Premjera. Magiški 
fėjų Vinksių nuotykiai 5 (5/1). 13.30 
Mažasis princas (1). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva 15.45 Ži-
nios. 16.15 Komisaras Reksas (118) 
N-7. 17.15 Puaro (5/1) N-7. 18.15 
Šiandien. 18.50 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19.55 Premjera. Meilė 
kaip mėnulis (1). 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėme-
sio centre. 21.15 Teisė žinoti. 21.40 
Loterija „Perlas“. 21.45 Futbolas. 
Europos čempionato atranka. San 
Marinas – Lietuva. 23.45 Vakaro ži-
nios. 0.10 Dok. kino vakaras. Apoka-
lipsė. Hitleris. 2 d. Fiureris. Prancū-
zija, 2011 m. (subtitruota). 1.15 Šni-
pai (69) N-7. 2.20 Senis (199) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 9 d. 
9.00 Komisaras Reksas (118) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (43). 11.00 Apokalipsė. Hitleris. 
2 d. Fiureris. Prancūzija, 2011 m. 
(subtitruota, kart.). 12.00 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 5 (5/2). 13.30 Aivenhas (10). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva 15.45 Žinios. 16.15 Komi-
saras Reksas (119) N-7. 17.15 Pu-
aro (5/2) N-7. 18.15 Šiandien. 18.50 
Emigrantai. 19.55 Premjera. Meilė 
kaip mėnulis (2). 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėme-
sio centre. 21.15 Specialus tyrimas. 
21.50 Loterija „Perlas“. 21.55 Lietu-
va gali. 22.30 Durys atsidaro. 23.00 
Vakaro žinios. 23.25 Pasaulio do-
kumentika. Afrika (5) (subtitruota, 
kart.). 0.35 Šnipai (70) N-7. 1.40 Se-
nis (200) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 10 d. 
9.00 Komisaras Reksas (119) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(44). 11.00 Emigrantai (kart.). 11.55 
Specialus tyrimas (kart.). 12.30 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 5 (5/3). 13.30 Mažasis princas 
(2). 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.15 Komisa-
ras Reksas (120) N-7. 17.15 Puaro 
(5/3) N-7. 18.15 Šiandien. 18.50 Gy-
venimas. 19.55 Premjera. Meilė kaip 
mėnulis (3). 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.15 Auksinis protas. Per-
traukoje – 21.50 Loterija „Perlas“. 
23.00 Vakaro žinios. 23.25 Į gam-
tą. 5, 6 d. 0.35 Šnipai (71) N-7. 1.40 
Senis (201) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 11 d. 
9.00 Komisaras Reksas (120) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(45). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Durys atsidaro (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai 5 (5/4). 13.30 Aivenhas (11). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva 15.45 Žinios. 16.15 Komisaras 
Reksas (121) N-7. 17.15 Puaro (5/4) 
N-7. 18.15 Šiandien. 18.50 Premje-
ra. Kelias į laimę 2. (2/1) N-7. 19.55 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (4). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Premjera. Mūsų motinos, mūsų tėvai 
(2) Vokietija, 2013 m. N-7. Pertrau-
koje – 21.50 Loterija „Perlas“. 23.15 
Vakaro žinios. 23.40 Paskendę po-
vandeniniai laivai. Nelaimės jūroje. 
Dok. f. JAV, 2003 m. 0.50 Šnipai (72) 
N-7. 1.55 Senis (202) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (121) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (46). 11.00 Skonio improvizaci-
ja (kart.). 12.00 Bėdų turgus (kart.). 
13.00 Premjera. Magiški fėjų Vink-
sių nuotykiai 5 (5/5). 13.30 Maža-
sis princas (3). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva 15.45 Žinios. 
16.15 Komisaras Reksas (122) N-7. 
17.15 Puaro (5/5) N-7. 18.15 Šian-
dien. 18.35 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 18.50 Premjera. Kelias į lai-
mę 2 (2/2) N-7. 19.55 Duokit šansą. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-

rama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 21.50 Loterija „Perlas“. 23.00 
Žudikas manyje. Trileris. Didžioji Bri-
tanija, JAV, Kanada, Švedija, 2010 
m. 0.55 Šnipai (73) N-7. 2.00 Senis 
(203) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 13 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Haudis Gaudis 
(19). 9.25 Aivenhas (12). 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (28). 10.00 Skonio im-
provizacija. 11.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 12.00 Paskendę 
povandeniniai laivai. Nelaimės jū-
roje. Dok. f. JAV, 2003 m. (kart.). 
13.00 Istorijos detektyvai. 14.00 Lie-
tuva gali (kart.). 14.30 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu. 15.00 Meilė kaip 
mėnulis (1, 2) (kart.). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Bėdų 
turgus. Pokalbių laida. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Koncertas. Grupės 
„Studija“ 35-metis. 23.45 Premjera. 
Da Vinčio demonai (1/3–4) N-14. 
(subtitruota). 1.50 Senis (204) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 14 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Lietuva gali (kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akade-
mija. 9.00 Haudis Gaudis (20). 9.25 
Aivenhas (13). 9.50 Premjera. Ča-
plinas (29). 10.00 Gustavo enci-
klopedija. 10.30 Brolių Grimų pa-
sakos. Vagių vagis. Vokietija, 2010 
m. 11.45 Klausimėlis.lt. 12.00 Ši-
luvos atlaidai. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija. 14.00 Afrika (6) (sub-
titruota). 15.00 Meilė kaip mėnulis 
(3, 4) (kart.). 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.15 Duokit šan-
są (kart.). 16.40 Koncertas. 18.55 
Lašas po lašo. 19.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 19.30 Pasaulio pa-
norama. 20.00 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Mėnulio fazė. 22.05 
Ugnies žiede (1, 2) N-7. (subtitruo-
ta). 1.50 Senis (205) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 8 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (44). 7.20 Simpsonai 
(8) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (121) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1949). 10.00 Visada sakyk visa-
da (5) N-7. 11.00 Narnijos kronikos. 
Aušros užkariautojo kelionė. Nuoty-
kių f. JAV, 2010 m. N-7. 13.30 Gu-
fis ir jo sūnus Maksas (17). 14.00 
Kempiniukas (45). 14.30 Simpsonai 
(9) N-7. 15.00 Aistros spalvos (6) 
N-7. 16.00 Nemylima (6) N-7. 17.00 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
VIRAL'as N-7. 20.30 Pasmerkti N-7. 
21.00 Rezidentai. Komedija. Lietuva, 
2014 m. N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kerštas (2) N-14. 23.00 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (1) 
N-14. 0.00 Transporteris (1) N-14. 
1.05 Daktaras Hausas (22) N-14. 
1.55 Choras (1) N-7. 2.45 Biuras 
(7, 8) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 9 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Kempiniukas (45). Pertraukoje – 
6.55 Žalioji enciklopedija. 7.20 Simp-
sonai (9) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (122) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1950). 10.00 Visada sakyk visa-
da (6) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.00 Šeimos reikalai (18). 12.30 
Transformeriai. Praimas (10) N-7. 
13.00 Bailus voveriukas (21). 13.30 
Gufis ir jo sūnus Maksas (18). 14.00 
Kempiniukas (46). 14.30 Simpsonai 
(10) N-7. 15.00 Aistros spalvos (7) 
N-7. 16.00 Nemylima (7) N-7. 17.00 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę N-7. 20.30 Pasmerkti 
N-7. 21.00 Rezidentai Lietuva. Ko-
medija, 2014 m. N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 21.50, 22.50, 23.50 Pa-
saulio krepšinio čempionato apž-
valga. 22.00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas. Ketvirtfinalio rung-
tynės. 0.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas. Ketvirtfinalio rungty-
nės. Vaizdo įrašas. 1.40 Choras (2) 
N-7. 2.30 Biuras (9, 10) N-7. 2.55 
Biuras (10) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 10 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (46). 7.20 Simpsonai 
(10) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (123) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1951). 
10.00 Visada sakyk visada (7) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 12.00 Šei-
mos reikalai (19). 12.30 Transfor-
meriai. Praimas (11) N-7. 13.00 Bai-
lus voveriukas (22). 13.30 Gufis ir jo 
sūnus Maksas (19). 14.00 Kempiniu-
kas (47). 14.30 Simpsonai (11) N-7. 
15.00 Aistros spalvos (8) N-7. 16.00 
Nemylima (8) N-7. 17.00 Kvieski-
te daktarą! N-7. 17.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Ins-
pektorius Mažylis (15) N-7. 20.30 Pa-
smerkti N-7. 21.00 Rezidentai N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 Vi-
kingų loto. 22.00 Elementaru (1) N-7. 
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onatas. Ketvirtfinalio rungtynės. 0.50 
Pasaulio vyrų krepšinio čempiona-
tas. Ketvirtfinalio rungtynės. Vaiz-
do įrašas. 2.30 Biuras (11, 12) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 11 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (47) (kart.). 7.20 Simp-
sonai (11) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (24) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1952). 10.00 Visada sakyk visa-
da (8) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.00 Šeimos reikalai (20). 12.30 
Transformeriai. Praimas (12) N-7. 
13.00 Bailus voveriukas (23). 13.30 
Gufis ir jo sūnus Maksas (20). 14.00 
Kempiniukas (48). 14.30 Simpso-
nai (12) N-7. 15.00 Aistros spal-
vos (9) N-7. 16.00 Nemylima (9) 
N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ginčas be taisyklių 
N-7. 20.30 Pasmerkti N-7. 21.00 
Rezidentai N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 21.50, 22.50, 23.50 Pasau-
lio krepšinio čempionato apžvalga. 
21.55 Žalioji enciklopedija. 22.00 
Pasaulio vyrų krepšinio čempiona-
tas. Pusfinalio rungtynės. Tiesiogi-
nė transliacija. 0.00 Transporteris 
(2) N-14. 1.05 Daktaras Hausas (23) 
N-14. 1.55 Choras (3) N-7. 2.45 Biu-
ras (13, 14) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 12 d.
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (48) (kart.). 7.20 Simp-
sonai (12) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (25) N-7. 9.00 Vestuvių muzi-
kantai (8) N-7. 10.00 Susikeitę bro-
liai (1) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.00 Šeimos reikalai (21). 12.30 
Transformeriai. Praimas (13) N-7. 
13.00 Bailus voveriukas (24). 13.30 
Gufis ir jo sūnus Maksas (21). 14.00 
Kempiniukas (10). 14.30 Simpso-
nai (13) N-7. 15.00 Aistros spalvos 
(10) N-7. 16.00 Nemylima (10) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 18.15 Euras 
2015. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Me-
gamaindas. Animacinis f. JAV, 2010 
m. 21.15 Drakonų kova. Evoliucija. 
Fantastinis trileris. JAV, Honkon-
gas, 2009 m. N-7. 23.00 Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionatas. Pusfina-
lio rungtynės. 0.40 Maksas Peinas. 
Veiksmo trileris. Kanada, JAV, 2008 
m. N-14. 2.35 Mažylis Rutas. Biogio-
grafinė drama. JAV, 1992 m. N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 13 d.
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Mano 

mažasis ponis (5). 7.25 Mažieji išdy-
kėliai (67, 68). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (16). 8.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (22). 9.00 Statybų TV. 9.30 Ma-
myčių klubas. 10.00 Tobula moteris. 
10.30 Beatos virtuvė. 11.30 Šnipų 
vaikučiai. Nuotykių f. JAV, 2001 m. 
13.10 Smokingas. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2002 m. N-7. 15.10 Daunto-
no abatija (2) N-7. 16.15 Kurt Seji-
tas ir Šura (1) N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (325) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 18.50, 19.55, 20.50 Pasau-
lio krepšinio čempionato apžvalga. 
19.00 Pasaulio vyrų krepšinio čempi-
onatas. Rungtynės dėl 3 vietos. Per-
traukoje – 19.50 Eurojackpot. 21.00 
Transporteris 3. Veiksmo f. Prancū-
zija, D.Britanija, 2008 m. N-14. 23.05 
Žudymo žaidimai. Trileris. JAV, 2011 
m. N-14. 1.10 Mažojo indėno nuoty-
kiai. Nuotykių f. Kanada, 1997 m. 

Sekmadienis, rugsėjo 14 d.
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Mano 

mažasis ponis (6). 7.25 Mažieji išdy-
kėliai (69, 70). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (17). 8.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (23). 9.00 Sportuok su mumis. 
9.30 Laikas keistis. 10.00 Virtuvės is-
torijos. 10.30 Svajonių sodai. 11.30 
Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių 
sala. Nuotykių f. JAV, 2002 m. 13.40 

Pirmadienis, rugsėjo 8 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (91). 
7.00 Tomas ir Džeris (33). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (14) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (30) N-7. 8.50 Paskutinė mi-
mezė. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2007 
m. (kart.). 10.40 Linksmosios pėdu-
tės 2. Animacinis f. Australija, 2011 
m. (kart.) 12.30 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai (2) (kart.). 12.55 Soriukas. 
N-7. 13.25 Kempiniukas Plačiakel-
nis (15). 13.50 Ogis ir tarakonai (25). 
14.00 Kung Fu Panda (3). 14.30 Be 
kaltės kalta (59) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Menta-
listas (8) N-7. 23.10 Judantis objek-
tas (8) N-7. 0.10 Paskutinė tvirtovė 
(13) N-7. 1.05 Klientų sąrašas (14) 
N-7. 2.00 Įvykis (5) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 9 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (92). 
7.00 Tomas ir Džeris (34). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (15) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (31) N-7. 8.50 10 000 metų 
prieš Kristų. Nuotykių f. JAV, Pietų 
Afrika, 2008 m. (kart.) N-7. 10.50 
Beprotiškiausios melodijos. Nuo-
tykiai tęsiasi. Veiksmo ir nuotykių 
komedija. JAV, Vokietija, 2003 m. 
(kart.) 12.30 Tomas ir Džeris (33) 
(kart.). 12.55 Soriukas. N-7. 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (16). 
13.50 Ogis ir tarakonai (26). 14.00 
Kung Fu Panda (4). 14.30 Be kal-
tės kalta (60) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 PREMJERA Slap-
tieji Putino turtai. Dokumentinis f. 
Prancūzija, 2014 m. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Muzika ir žodžiai. Romantinė 
komedija. JAV, 2007 m. N-7. 0.15 
Gyvenimas pagal Harietą (1) N-7. 
1.10 Klientų sąrašas (15) N-7. 2.05 
Įvykis (6) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 10 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 
6.35 Beprotiški mažųjų nuotykiai 
(93). 7.00 Tomas ir Džeris (35). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (16) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (32) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 11.55 
Nuo... Iki... (kart.). 12.55 Soriukas. 
N-7. 13.25 Kempiniukas Plačiakel-
nis (17). 13.50 Ogis ir tarakonai (27). 
14.00 Kung Fu Panda (5). 14.30 Be 
kaltės kalta (61) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2. N-7. 20.25 PREMJERA 
Gyvenimo receptai (1) N-7. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA Didysis spro-
gimas. Veiksmo trileris. JAV, 2010 
m. N-14. 0.15 Gyvenimas pagal Ha-
rietą (2) N-7. 1.10 Persekiotojai (1) 
N-7. 2.05 Įvykis (7) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 11 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (94). 
7.00 Tomas ir Džeris (36). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (17) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (33) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 11.45 
Slaptieji Putino turtai. Dokumentinis 
f. Prancūzija, 2014 m. (kart.) 12.55 
Soriukas. N-7. 13.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (18). 13.50 Ogis ir ta-
rakonai (28). 14.00 Kung Fu Pan-
da (6). 14.30 Be kaltės kalta (62) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 

Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Ne anyta, o 
monstras. Romantinė komedija. 
JAV, Vokietija, 2005 m. N-7. 0.15 
Gyvenimas pagal Harietą (3) N-7. 
1.10 Deksteris (10) N-14. 2.10 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 12 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (95). 
7.00 Tomas ir Džeris (37). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (18) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (34) N-7. 8.50 Pagalbos 
skambutis. N-7. 9.55 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 
11.55 K11. Komisarai tiria. Šanta-
žas iki mirties. N-7. 12.40 K11. Ko-
misarai tiria. Gimtadienio dovana. 
N-7. 13.25 Kempiniukas Plačiakel-
nis (19). 13.50 Ogis ir tarakonai (29). 
14.00 Kung Fu Panda (7). 14.30 Be 
kaltės kalta (63) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valan-
dos. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 21.00 
Norim dar! Su Radistais. N-7. 23.00 
Užtemimas. Nuotykių drama. JAV, 
2010 m. N-14. 1.25 PREMJERA Ki-
tas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas. 
Veiksmo f. JAV, Naujoji Zelandija, 
2009 m. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (3). 6.55 Nenugali-
mieji (21). 7.20 Antinas Gudruolis 
(31). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (7). 
8.10 Sunkus vaikas (17). 8.35 Tomo 
ir Džerio nuotykiai (3). 9.00 Ponas 
Bynas (25). 9.30 Mes pačios. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Dže-
ris. Greiti ir plaukuoti. Animacinis 
f. JAV, 2005 m. 11.30 Kaukės sū-
nus. Nuotykių komedija. JAV, 2005 
m. 13.20 Netikra vienuolė. Komedi-
ja. JAV, 1992 m. N-7. 15.25 Didin-
gasis amžius (106) N-7. 17.25 Dvi-
dešimt minučių (3) N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Medžio-
klės sezonas atidarytas. Animaci-
nis f. JAV, 2006 m. 20.40 PREM-
JERA Žaliasis žibintas. Veiksmo ir 
nuotykių f. JAV, 2011 m. N-7. 22.50 
Alaus šventė. Komedija. Australija, 
JAV, 2006 m. N-14. 1.05 Norim dar! 
Su Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (4). 6.55 Nenugali-
mieji (22). 7.20 Antinas Gudruolis 
(32). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (8). 
8.10 Sunkus vaikas (18). 8.35 Tomo 
ir Džerio nuotykiai (4). 9.00 Svei-
katos ABC televitrina. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Viena diena Niujorke. 
Nuotykių komedija. JAV, 2004 m. 
11.50 Provincialai Niujorke. Kome-
dija. JAV, 1999 m. N-7. 13.40 Mano 
puikioji auklė (107, 108). 14.50 Di-
dingasis amžius (107) N-7. 17.00 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.00 
Bjauri tiesa. Romantinė komedija. 
JAV, 2009 m. N-14. 22.50 Sluoks-
niuotas pyragas. Kriminalinis trileris. 
Didžioji Britanija, 2005 m. N-14. 0.50 
Alaus šventė. Komedija. Australija, 
JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, rugsėjo 8 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Mis-
tinės istorijos (43) N-7. 9.00 Rosa-
munde Pilcher (kart.) N-7. 11.00 
Laukinis (23) N-7. 12.00 Svotai (8) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė ge-
riausia (1). 15.00 Amerikos talentai 
(27). 16.00 Striksės (15) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (20) 
N-7. 19.30 Policijos akademija (19) 
N-7. 20.20 Patrulis N-7. 21.00 Fa-
rai N-14. 21.30 Pašėlę vyrukai 2. 
Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-7. 0.30 
Detektyvė Džonson (20) (kart.) N-7. 
1.25 Laukinis (23) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 9 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(44) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (31) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (24) N-7. 12.00 Svotai (9) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriau-
sia (2). 15.00 Amerikos talentai 

(28). 16.00 Striksės (16) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (21) 
N-7. 19.30 Policijos akademija (20) 
N-7. 20.20 Patrulis N-7. 21.00 Fa-
rai N-14. 21.30 Iš kokios tu plane-
tos? Komedija. JAV, 2000 m. N-14. 
23.35 Vampyro dienoraščiai (16) 
N-14. 0.30 Detektyvė Džonson (21) 
(kart.) N-7. 1.25 Laukinis (24) (kart.) 
N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 10 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(45) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (19) (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (25) N-7. 12.00 Svotai (10) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė ge-
riausia (3). 15.00 Amerikos talentai 
(29). 16.00 Striksės (17) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (22) 
N-7. 19.30 Policijos akademija (21) 
N-7. 20.20 Patrulis N-7. 21.00 Fa-
rai N-14. 21.30 Rizikos riba. Trileris. 
JAV, 2011 m. N-14. 23.40 Vampy-
ro dienoraščiai (17) N-14. 0.35 De-
tektyvė Džonson (22) (kart.) N-7. 
1.30 Laukinis (25) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(46) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (20) (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (26) N-7. 12.00 Svotai (11) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė ge-
riausia (4). 15.00 Amerikos talentai 
(30). 16.00 Striksės (18) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (23) 
N-7. 19.30 Policijos akademija (22) 
N-7. 20.30 Juoko kovos. N-7. 21.30 
Jau atvažiavom? Nuotykių kome-
dija. JAV, Kanada, 2005 m. 23.20 
Vampyro dienoraščiai (18) N-14. 
0.15 Detektyvė Džonson (23) (kart.) 
N-7. 1.10 Laukinis (26) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(47) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Policijos akademija (21) 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (27) N-7. 
12.00 Svotai (12) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (5). 15.00 
Amerikos talentai (31). 16.00 Da-
vis'o taurės turnyras. Lietuva – Bos-
nija ir Hercegovina. 21.30 Misionie-
rius. Veiksmo f. JAV, 2008 m. N-14. 
23.20 Rizikos riba. Trileris. JAV, 
2011 m. (kart.) N-14. 1.25 Laukinis 
(27) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 13 d. 
7.00 Skonis. 9.00 VRS kame-

ra N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Pa-
dėkime augti. 10.30 Šefas rekomen-
duoja. 11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Serbijoje. 12.00 
Žmogus prieš gamtą (5) N-7. 13.00 
Prajuokink mane. N-7. 14.00 Davis'o 
taurės turnyras. Lietuva – Bosnija ir 
Hercegovina. 17.00 Brolis už bro-
lį (22) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (3) N-7. 19.00 Savaitės krimina-
lai N-7. 19.30 Lietuvos muzikos le-
gendos N-7. 21.30 MANO HERO-
JUS Skolos kaina. Veiksmo trileris. 
JAV, 2008 m. N-14. 23.35 AŠTRUS 
KINAS Stiklo namai. Trileris. JAV, 
2001 m. N-14. 1.45 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 14 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (3) 

(kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė loterija. 
8.00 Brydės (kart.). 8.30 Tauro ra-
gas N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Cu-
krus. N-7. 10.00 Sekmadienio rytas. 
10.50 Gamta iš arti. 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Sveikinimai. 14.00 Da-
vis'o taurės turnyras. Lietuva – Bos-
nija ir Hercegovina. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. 
Abejojant meile. Romantinė drama. 
Vokietija, 2010 m. N-7. 20.50 RUSŲ 
KINAS Meilė seilė 2. Komedija. Ru-
sija, 2008 m. N-7. 22.55 Prieš sau-
lėlydį. Romantinė drama. JAV, 2004 
m. N-7. 0.30 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Brolis lokys. Animacinis f. JAV, 2003 
m. 15.10 Dauntono abatija (3) N-7. 
16.15 Kurt Sejitas ir Šura (2). N-7. 
17.20 Ekstrasensai tiria (36) N-7. 
18.30 TV3 žinios 18.50 19.00 Savai-
tės komentarai. 19.30 Persijos prin-
cas. Laiko smiltys. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-7. 22.00 Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas. 0.00 Jackass 
3D. Komedija. JAV, 2010 S. 1.50 Be 
jos. Drama. Meksika, 2010 m. N-7. 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

www.silutesnaujienos.lt skaitome Vilijos Budrikienės straipsnį 
apie tai, kokių nepatogumų patiria neįgalieji ir jaunos mamos, 
bandydami patekti į Šilutės rajono policijos komisariatą. 

Suremontavus vieną Šilutės r. 
komisariato pastato dalį, buvo 
nugriauta nuovaža neįgalie-
siems. Ir jau daugiau nei 1,5 
metų patekti į komisariatą negali 
nei mamos su vaikų vežimėliais, 
nei neįgalieji.

Jau pusantrų metų Šilutės 
policijos vadovas Sigitas Miku-
tavičius ramina neįgaliuosius ir 
jaunas mamas, norinčius patek-
ti į komisariatą su vežimėliais: 
komisariato pastatas renovuo-
jamas jau antri metai, bet nuo-
važos neįgaliesiems šilutiškiai 
vis tebelaukia.

Į redakciją kreipėsi jauna 
mama, kuri negalėjo patekti į 
pastatą su vežimėliu. „Ar poli-
cija skirta tik vaikštantiems?“, – 
teiravosi šilutiškė Gintarė.

Apie tą pačią problemą buvo 
rašyta dar pernai kovo mėne-
sį, kuomet tą klausimą iškėlė 
kita šilutiškė, į komisariatą no-
rėjusi įvežti savo neįgalų sūnų. 
Moteriai prireikė sūnui pada-
ryti pasą.

„Taip nėra niekur civilizuo-
tame pasaulyje. Šilutėje man 
teko ieškoti vyrų pagalbos, kad 

vaiką su vežimėliu įneščiau į pa-
talpas, vėliau – išneščiau. Poli-
cijos komisariatas šiuo metu re-
montuojamas, negi šiais laikais 
įmanoma įrengti valstybinę įstai-
gą be tokios nuovažos?“ – klau-
sė tuomet redakcijoje apsilan-
kiusi šilutiškė. Labiausiai moterį 
šokiravo tai, kad anksčiau, prieš 
remontą, nuovaža neįgaliesiems 
prie įėjimo į Šilutės r. policijos 
komisariatą buvo. Tai kaip buvo 
galima sugalvoti ją panaikinti?

Tuomet Šilutės PK viršinin-
kas prašė kantrybės. „Palaukime 
rudens – tuomet atlikus kapita-
linį policijos komisariato pasta-
to remontą bus įrengtas ir šiuo-
laikiškas įvažiavimas neįgalie-
siems“, – žadėjo S. Mikutavi-
čius. Viršininkas tikino, kad se-
nąja nuovaža nebuvo galima nei 
užvažiuoti, nei nuvažiuoti, nes ji 
buvo netinkamo nuolydžio.

Kantrybės jis prašo ir dabar. 
Pasak S.Mikutavičiaus, ką tik 
baigtas rengti komisariato pasta-
to renovacijos projektas, o jame 
numatyta ir nuovaža. Statybos 
darbai turėtų prasidėti metų pa-
baigoje arba kitų pradžioje.

Šilutės policija prieinama 
tik vaikštantiems?

Margarita Pūdžiuvienė  „Tauragės kurjeryje“ rašo, kad savival-
dybė atsižvelgia į neįgaliųjų prašymus sutvarkyti gatves. 

Neseniai Tauragėje, Bažnyčių 
gatvėje, plušėjo darbininkai – 
ties perėjomis ardydami borte-
lius ir klodami naujas trinkeles, 
formavo nuolydžius nuo šali-
gatvių. Apie tai, kad Bažnyčių 
ir kitose miesto gatvėse šaligat- 
vių borteliai aukšti ir nepatogūs 
dviratininkams, „Tauragės kurje-
ris“ rašė dar prieš ketverius me-
tus. Tada savivaldybės atstovai 
teisinosi, esą toks buvo rekons-
truojamos Bažnyčių gatvės pro-
jektas. Kad pastarieji nepatogūs 
arba net neįveikiami neįgalie-
siems, tada niekas nepagalvojo.

Kodėl dabar borteliai nuleis-
ti? Algirdas Mosėjus, rajono sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorius, informavo, kad darbai 
atliekami neįgaliųjų prašymu.

„Tada, kai 2006 m. buvo atlie-
kama Bažnyčių gatvės rekons-
trukcija, pagal statybos stan-
dartus bortelius, kur šaligatvis 
susikerta su važiuojamąja dali-
mi, buvo galima daryti iki 4 cm 
aukščio. Šie standartai pasikeitė, 
ir dabar borteliai tose vietose ne-
gali būti aukštesni nei 2 cm. Ga-
vome Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos prašymą, todėl skelbė-
me viešąjį konkursą, kurį laimėjo 
ir darbus atliko statybų bendro-
vė „Eiresta“, – sakė rajono savi-
valdybės administracijos direk-
torius. Rajono savivaldybės biu-
džetui darbai kainavo 8000 litų.

Kaip sakė Kęstutis Petkus, 
Tauragės rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas, dėl bortelių 

draugija į rajono savivaldybę 
kreipėsi prieš pusantro mėne-
sio. Prašyta, kad būtų padary-
tas nuolydis ir ties pėsčiųjų per-
ėja Gedimino gatvėje, prie pre-
kybos centro „Rimi“. Taip pat, 
pasak K. Petkaus, rajono savi-
valdybė draugijos prašymu įpa-
reigojo Bažnyčių gatvėje įsikūru-
sios „Čia“ parduotuvės savinin-
ką paplatinti pravažiavimą ties 
parduotuve, nes nepratelpa ne-
įgaliųjų vežimėlis.

Pažeminus bortelius Bažny-
čių gatvėje, tokių, kurie neįvei-
kiami dviratininkams ir neįga-
liesiems, liko kitose. Į redakci-
ją užsukusi tauragiškė Birutė L. 
teigė neseniai padėjusi vežimė-
lyje sėdinčiam žmogui kirsti Da-
riaus ir Girėno gatvę. Neįgalusis 
niekaip negalėjo nuvažiuoti nuo 
per daug stataus bortelio.

A. Mosėjus patikino, jog iki 
rugsėjo vidurio bus peržiūrėtos 
visos iki 2008 m. renovuotos gat- 
vės. Pasak K. Petkaus, pastarai-
siais metais valdžia įgyvendino 
visus neįgaliųjų prašymus. Štai 
Tauragės rajono pirminės svei-
katos priežiūros centre paga-
liau įrenginėjami nauji liftai su 
platesniais įvažiavimais. Pernai 
į Prezidento gatvės rekonstruoto 
šaligatvio kraštą iš vidurio per-
kelti apšvietimo stulpai. 

Anot K. Petkaus, Tauragės 
rajone yra apie 6000 neįgaliųjų, 
400 jų priklauso draugijai, vien 
draugijoje yra 20 judančiųjų ne-
įgaliojo vežimėliais.

Per aukšti borteliai nuleisti 
neįgaliųjų prašymu

  „Bičiulystei“ laišką atsiuntęs 
Akmenės rajono neįgaliųjų drau-
gijos sporto būrelio vadovas Anta-
nas Geraimas pasidalijo įspūdžiais 
iš Šiaulių apskrities neįgaliųjų spor-
to šventės. 

Rugpjūčio 22 dieną draugijos 
sportininkai buvo pakviesti da-
lyvauti Šiaulių apskrities žmo-
nių su negalia sporto šventėje. Ją 
organizavo Joniškio rajono neį-
galiųjų draugija. Sporto šventė 

Elena Keler gimė 1880 m. bir-
želio 27 d. Tuskumbos mies-

telyje, Alabamoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Ji buvo svei-
kas kūdikis. Mergaitės tėvai kilę 
iš garsios giminės, o tėvas Artū-
ras Keleris buvo konfederatų ar-
mijos kapitonas. Po JAV pilieti-
nio karo šeima prarado didžiąją 
dalį savo turtų, gyveno kukliai, 
o Elenos tėvas leido vietinį lai-
kraštį „Šiaurės alabamietis“. Gy-
venimo pradžia mergaitei neža-
dėjo sunkių išbandymų, tačiau 
būdama 1,5 metų ji susirgo ne-
žinoma liga (galbūt raudonuke 
arba skarlatina). Po jos mergai-
tė liko akla ir kurčia. Elena pasi-
darė laukinė ir nesuvaldoma, ji-
nai šaukdavo ir spardydavosi, 
kai pykdavo, o kai būdavo pa-
tenkinta, kikendavo arba juok-
davosi. Mažylė terorizuodavo 
namiškius staigiais susierzinimo 
priepuoliais, bet taip pat sugebė-
jo susikurti savitą ženklų kalbą. 
7-erių metų ji jau buvo susigalvo-
jusi daugiau nei 60 tokių ženklų, 
kurie padėjo bendrauti su šeima 
ir aplinkiniais.

Geroji mokytoja Ana ir 
vandens srovė

Elenos motina, išgirdusi 
aklos ir kurčios moters Lauros 
Bridžman sėkmingo išsilavini-
mo istoriją, ėmė ieškoti pagalbos. 
Keleriai susitiko su Aleksandru 
Grehamu Belu, kuris tuo metu 
dirbo su kurčiais vaikais. Belas 
patarė kreiptis pagalbos į Pietų 
Bostono Perkinso aklųjų institu-
tą. Čia ir susiėjo Elenos Keler ir 
Anos Salivan keliai, kurie neišsi-
skyrė net 49-erius metus. 

Ana buvo 20-metė to paties 
instituto absolventė, pati nuo 
mažų dienų turėjusi rimtų regė-
jimo problemų ir tik iš dalies jį at-
gavusi po kelių sunkių ir skaus-
mingų operacijų. Ana tapo mer-
gaitės mokytoja, guvernante ir 
tikra bendrakeleive. Kaip Elena 
ne kartą pabrėžė jau suaugusi, 
jos gyvenimas pasikeitė tą die-

Įstabi aklos ir kurčios 
moters istorija

ną, kai Ana įžengė į Kelerių na-
mus ir pradėjo ją mokyti. 

Lengva nebuvo. Mokytoja ti-
kėjo, kad nesukalbamą vaiką iš-
mokyti paklusnumo galima de-
rinant meilę ir discipliną. Tokia 
taktika davė vaisių – po savaitės 
Ana gavo leidimą apsigyventi 
su Elena šalia pagrindinio namo 
esančiame kotedže. Čia jos pra-
leido dvi savaites. Ana pradėjo 
mokyti ranka perduodama žen-
klus į vaiko rankutę. Ji Elenai at-
vežė dovanų lėlę, padarytą Per-
kinso instituto vaikų. Žodis „l-ė-
l-ė“ (angl. „d-o-l-l“) ir buvo pir-
masis, kurį pasitelkus Ana tikė-
josi vaiko galvoje objektus susieti 
su raidėmis. Elenutė greitai išmo-
ko teisingai sujungti raides, bet 
nesuvokė, kad jos sudaro žodį, 
iš viso nesuprato, kad egzistuo-
ja žodžiai. Praėjus beveik mėne-
siui, Ana bandė savo mokinei iš-
aiškinti skirtumą tarp daiktavar-
džių „puodelis“ ir „pienas“, ku-
riuos Elena painiojo su veiksma-
žodžiu „gerti“. Mokytoja išsive-
dė mokinukę laukan prie van-
dens pompos ir liepė laikyti ran-
kutę po vandens srove. Kol vėsus 
vanduo sruveno viena vaiko ran-
kute, į kitą mokytoja savo pirš-
tais „parašė“ „v-a-n-d-u-o“, pir-
ma lėtai, paskui – greitai. Staiga 
ženklai vaiko galvoje įgavo pras-
mę. Ji suprato, kad „vanduo“ 
reiškė tą nuostabią vėsią srovę, 
tekančią jos ranka. Geriausiai šį 
lūžio tašką nusakė pati E. Keler, 
jau tapusi žinoma. Ji rašė: „Kaž-
kada aš tepažinau tik tamsą ir 
tylą... Mano gyvenime nebuvo 
nei praeities, nei dabarties... Bet 
mažytis žodelytis iš kito žmo-
gaus pirštų įkrito mano rankon, 
kuri iki tol sugriebdavo tik tuštu-
mą, ir mano širdis pradėjo smar-
kiai plakti, staiga pajutusi gyve-
nimo džiaugsmą.“

Menų bakalaurė, rašytoja, 
lektorė ir politinė 

aktyvistė
Elena greitai mokėsi – įsisa-

vino ir pirštų ženklais rodomą 
abėcėlę, ir Brailio raštą. Taip pat 
išmoko rašyti, jos rašytuose žo-
džiuose dauguma apvalių rai-
džių buvo kampuotos, bet aiš-
kios. 10-metė Elena pradėjo mo-
kytis kalbėti, lankė specialias pa-
mokas, o vėliau tapo žymia pa-
skaitininke. 

E. Keler išskirtinius gabumus 
ir mokytojos A. Salivan unikalius 
sugebėjimus pastebėjo jas paži-
noję JAV kultūros milžinai – mi-

nėtas A. G. Belas ir rašytojas Mar-
kas Tvenas. Pastarasis yra net pa-
sakęs: „Įdomiausios XIX a. as-
menybės yra Napoleonas ir Ele-
na Keler.“

1900 m. Elena įstojo į Redklifo 
koledžą ir po 4 metų tapo pirmą-
ja pasaulyje akla ir kurčia huma-
nitarinių mokslų bakalaure. Šis 
pasiekimas tiek pat priklauso ir 
jos mokytojai Anai, kuri visą lai-
ką buvo šalia ir perdavinėjo per-
skaitytą informaciją Elenos del-
nan. Ana rūpinosi ir lydėjo Ele-
ną iki pat mirties 1936 m., tada jos 
pareigas perėmė Polė Tomson, 
1914 m prisijungusi prie Elenos 
ir Anos kaip sekretorė. 

Neįgaliųjų 
sportas

Šiaulių apskrityje – sporto 
šventė

vyko Joniškio „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos stadione. Varžy-
bose buvo ir naujų rungčių: že-
mės smiginis, golfas, lėksčiasvy-
dis, vikingų šachmatai. 

Į Joniškį išsiuntėme stipriau-
sius savo sportininkus. Vidas 
Igaris ir Genovaitė Gedamins-
kienė įveikė visus varžovus šaš-
kių rungtyje ir užėmė pirmas 
vietas. Antanas Kergis žaidžiant 
vikingų šachmatais buvo antras. 

Strėlytes mėtyti neblogai sekė-
si Ingai Tamašauskaitei – užim-
ta 2 vieta. Janina Bertašienė da-
lyvavo 3-ose rungtyse ir pasie-
kė gerų rezultatų: žemės smi-
ginio ir golfo rungtyse užimta 
3 vieta, mėtant baudas – 2 vieta. 
Visiems prizines vietas laimėju-
siems sportininkams įteikti me-
daliai. Mūsų draugija užėmė 2 
komandinę vietą ir buvo apdo-
vanota taure. 

Elena Keler apie 1904 m.

Elena Keler su Ana Salivan. 1888 m.

Dar studijuodama Elena pra-
dėjo rašytojos karjerą. Jos auto-
biografija „Mano gyvenimo is-
torija“, išleista 1903 m., išvers-
ta į 50 kalbų ir tebespausdinama 
iki šiol. Vėliau E. Keler parašė 
daugiau įvairios tematikos kny-
gų – ji pasisakė ir apie socialinę 
neteisybę (buvo socialistų parti-
jos narė), ir apie religingumą. Be 
to, buvo aktyvi kalbėtoja, pasisa-
kiusi už moterų balsavimo teisę. 
Kaip viena iš aklųjų fondo lyde-
rių 1946–1957 m. E. Keler apke-
liavo 35 šalis ir 5 žemynus, vi-
sur skleidė optimizmą ir kalbė-
jo apie aklųjų ir kurčiųjų padė-
tį. Ji pažinojo ne vieną JAV pre-
zidentą, daugelį pasaulio politi-
nio ir kultūros elito atstovų. Ši 
moteris buvo išskirtinė asmeny-
bė, kurios apsilankymai dauge-
lyje, ypač trečiojo pasaulio šalių, 
buvo postūmis pradėti jose rū-
pintis neįgaliųjų reikalais. E. Ke-
ler mirė 1968 m. birželio 1 d., be-
veik sulaukusi 88-erių. Ji nugyve-
no tikrai ilgą, įstabų ir prasmin-
gą gyvenimą.

Parengė

Paulius MAnusAdžiAnAs
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon-
das remia projektą „Požiūrio lūžis – nuo 
negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka 
visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, „Tole-
rancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Prie kūrybos
šaltinio

Rudens pranašai.

Vis labiau dvelkia rudeniu. Ilgėja medžių šešėliai, 
laukuose, padangėje būriuojasi paukščiai. Nebe-

girdėti jų linksmo čiulbėjimo kaip pavasarį. Jie ruo-
šiasi tolimai kelionei į šiltus kraštus. Kai kurie paukš-
čiai jau paliko tėvynę. Kažin ar visi atlaikys ilgą, sun-
kią kelionę, ar visi sugebės pavasarį sugrįžti į gimtinę. 

Ne tik paukščiai artėjant rudeniui ruošiasi didžia-
jam skrydžiui. Ne vienoje šeimoje jaučiamas sujudi-
mas, kraunami lagaminai, dar ir dar kartą pergalvo-
jama, ko gali prireikti jaunam, nepatyrusiam žmogui 
pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Juk jis rugsėjo pir-
mąją sutiks naujoj aplinkoj, su naujais draugais. Nors 
jaunuolis pilnas optimizmo, drąsių minčių, tėvai dar 
ilgai, kol jis dings už posūkio, akimis lydės autobu-
są ar automobilį, kuriuo išleido vaiką į didįjį skrydį...

egidijus šAtAs, Biržai

Miniatiūra

Redakciją pasiekė savos leidybos, 
plastikine spirale susegtas Regi-

nos Kajutienės eilėraščių rinkinėlis 
„Neteiskit...“ – veikiausiai skirtas da-
lyti tik patiems brangiausiems, arti-
miausiems... Džiugu, kad ir mums. 
Tai liudija, jog taip pat esame dalis 
jos gyvenimo, galbūt tiltas į pasaulį, 
tikrovę, kurią, kaip „Autorės žody-
je“ teigia R. Kajutienė, „taip sunku 
pridengti poezijos skraiste“. Ji pripa-
žįsta, kad čia, kaip ir ankstesniuose 
rinkiniuose (o jų būta aštuonių, šis – 
devintasis), temos kartojasi: gamtos 
grožis, neatrasta ar prarasta meilė, 
vienišumo jausmas, gyvenimo pras-
mės ieškojimas... Juk jos, tos pras-
mės, žmogus ieško visada, nesvarbu, 
kokio amžiaus būtų. Eilėraštį „Liki-
mo žvakė“ R. Kajutienė taip ir pra-
deda: Atlydėjo likimas mane / Į devin-
tąją dešimtį metų... Tuomet gimtadie-
nis tampa ne tiek triukšminga šven-
te, kiek proga atsigręžti atgal, įver-
tinti prabėgusius metus, patirtis, pri-
siminti gražias akimirkas, už kurias 
norisi padėkoti likimui, nuvyti į min-
tis besiskverbiantį nerimą, kad ne ka-
žin kiek to gyvenimo liko: O likimas 
rūstus tarsi piktas žynys / Tiesė ranką 
prie spragsinčios žvakės.

„Kol rašau, atrodo, kad dar gyve-
nu...“ – taip autorė aiškina rinkinio 
atsiradimą ir ši mintis jautriai išplė-
tojama eilėraštyje „Kol dar...“:

Kol dar žvengia žirgai,
Kol dar laikrodžiai sukas
Ir rašiklis ant popieriaus skreba,
Dar norėč užrašyti
Savo mintį neramią –
Ji širdy daugel metų gyvena.

Kaip suspėt nesuklupt,
Kol dar žodžiai ant lūpų,
Kol dar žingsnis pataiko į taktą,
Kol ant popieriaus lapo
Išsilieja mintis,
O ne juodas didelis taškas.
Todėl turbūt ir srūva ta kūryba – 

nenutrūkstamai. Nereikia stabdy-
ti. Mintis tuose tekstuose tikrai pul-
suoja. Rimas ne visada tolygus, vie-
name eilėraštyje gali atsirasti skir-

Širdžiai reikia daugiau…
tingo ilgio posmelių (kaip tame, jau 
minėtame, „Likimo žvakė“), tačiau 
negi reikalausi skaičiuoti skiemenis, 
kai svarbiausia – nepaleisti minties 
gijos ir neleisti jai susitraukti į vieną 
juodą tašką?.. 

Sutrupėjo žodžiai
Išsilakstė raidės...
Čia – iš eilėraščio „Pabaigtuvės“. 

Irgi gražu. Gyva. Gyvena. Arba – 
sukasi laiko vilkelis, kaip eilėraš-
čio „Vienuma“ pirmuosiuose pos-
meliuose:

Gyvenimo ratas
Vis rieda, vis sukas
Kaip mano vaikystės
Žaislinis vilkiukas.

O dienos į praeitį
Išskuba tyliai –
Kaip sapno plaštakės
Į žemę pabyra.

Dangus apsiniaukęs,
Širdy pilkuma.
Į langą barbena
Nyki vienuma.
Šio, trečiojo, posmelio galėjo ir 

nebūti, nors pagal jį pavadintas visas 
eilėraštis. Kartais taip jau būna – au-
toriui norisi išreikšti kokią nors bū-
seną, išsakyti mintį, bet eilėraščiui 
gyvybės suteikia ne tą mintį apiben-
drinantys žodžiai, o pats vyksmas, 
naujai surasta metafora, kaip kad 
šiuo atveju – praėjusių dienų lygi-
nimas su trapiomis sapno plaštakė-
mis... Nors autorė teigia rašanti tra-
dicinę poeziją, tad turbūt ir eilėraštis 
gimsta spontaniškai, vienu atsikvė-
pimu, siūlytume išdrįsti šiek tiek pa-
eksperimentuoti – pažiūrėti, kaip at-
rodytų tekstas, jei būtų sujungti pa-
našaus rimo ir ritmo, tą pačią nuo-
taiką ir mintį perteikiantys posme-
liai iš dviejų eilėraščių („Pabaigtu-
vės“ ir „Vienuma“):

Gyvenimo ratas
Vis rieda, vis sukas
Kaip mano vaikystės
Žaislinis vilkiukas.

O dienos į praeitį
Išskuba tyliai –

Kaip sapno plaštakės
Į žemę pabyra.

Klausinėju saulės,
Klausinėju vėjo –
Niekas nepasako,
Kur jos nukurnėjo.

Nieko nenutiko,
Nieko neįvyko,
Tik minčių šešėliai
Kažin kur išnyko.
Autorė atpažins, kad trečiasis ir 

ketvirtasis posmeliai – iš „Pabaigtu-
vių“, tik sukeista jų eilės tvarka, tre-
čiajame pakeistas laikas – iš būtojo į 
esamąjį (buvo „klausinėjau“, dabar – 
„klausinėju“), giminė (buvo „jie“, 
nes buvo kalbama apie minčių šešė-
lius, dabar – „jos“, nes tęsiama „die-
nų“ tema...). O ketvirtasis posmelis 
tarsi apibendrina tai, kas buvo pasa-
kyta apie gyvenimo ratą – nieko ne-
įvyko, tik minčių šešėliai kažin kur 
išnyko: buvo ir nėra kaip tų prabė-
gusių dienų...

Taigi kūryba gali būti ne vien 
spontaniškas išsisakymas, srautas, 
bet ir dėlionė, vaikščiojimas labirin-
tu atrandant, kad du eilėraščiai kaip 
dvi upelės gali susilieti į vieną vagą 
ir tapti stipresne, gaivalingesne upe. 
Tik nebijokite eksperimentuoti. Tra-
dicinio skambesio dėl to kūryba ne-
praras. Nepraras ir savo esmės – liu-
dyti tai, ko reikia širdžiai. O jai, kaip 
teigia R. Kajutienė, reikia daugiau 
nei kūnui, jaučiančiam metų naštą, 
neįgalumą, artėjantį apakimą... Šir-
dis reikli – ji siekia įveikti negalią ei-
lėraščių posmais, pasibelsti jais į kitų 
žmonių širdis. Ir tikime, kad pavyks. 
Tad ir baigti norėtųsi eilutėmis, ku-
rios artėjant rudeniui tikrai įkvėps 
optimizmo: 

Rudenėli brolužėli,
Atkeliauk,
Ką pasėjom, užauginom,
Nušienauk,
Balto beržo liemenėlį
Apkabink,
Jo lapeliais mūsų žemę
Padabink.

nijolė kvietkAuskė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Skrydis

Onutė čiRvinskienė
Jurbarkas

Prašymas
Nudžiovink mano ašaras lūpom,
Švelniom rankom sušildyki širdį,
Pakylėki, jei aš vis dar klūpau,
Ir išgirski, kai niekas negirdi.

Tartum medžiui, aplaužytam vėjo,
Savo atramą stiprią suteiki,
Pasakyki, kad laikas atėjo,
Kada ašarų jau nebereikia.

Juk gyvenimas mūsų – tai upė,
Jos tėkmės sustabdyt nieks negali,
Kai žinai, kad kažkam vis dar rūpi,
Daug lengviau iškentėt skaudžią dalią.

išpažintis
Atvira širdim pas jus einu, 
Nors tas mano kelias erškėčiuotas.
Gal nesukuriu skambių dainų,
Bet save jums visą atiduodu.

Neišmokau trupinių dalint,
Jeigu duot – tai tiktai pilną saują.
Jei nepaėmė ir numetė tolyn,
Viską pradedu ir vėl iš naujo.

Jeigu net ir šaiposi kažkas, 
Tai nesiruošiu dėl to po kryžium klūpot.
Skaudžiai kerta kritikos šaka, bet...
Naujas eiles ir vėl dėlioja lūpos.

Pilkas vakaras
Nuo skausmo vakaras toks pilkas
Vėl miesto gatvėmis atslinks,
Paklos ant žemės juodą šilką,
O gal rūku namus apvilks.
Ir tartum vėlės tyliai slinksim
Kiekvienas atskiru keliu,
Tik mano kojos jau sulinkę,
Paeit iš skausmo negaliu.
Ir tu, žinau, labai pavargęs –
Sunki našta juk netekties,
Ji tyliai tyliai širdį ardo,
Nes gal nieks rankos neišties
Tam, kad padėtų atsikelti, 
Kai jau paeiti negali.
Nuo skausmo vakaras nelemtas,
O rytas – taip toli, toli...

Egidijaus Skipario nuotr.
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