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Socialinės reabilitacijos 
paslaugos neįgaliesiems – 

pagal naują tvarką

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Algiman-
ta Pabedinskienė susiti-
ko su neįgaliųjų asocia-
cijų atstovais. Jiems kyla 
nemažai klausimų, į ku-
riuos atsakymus norisi iš-
girsti iš pirmų lūpų. 

Į Neįgaliųjų reikalų departamento rengiamus mokymus 
Lietuvos neįgaliųjų draugijoje susirinko nemažas būrys 
miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijų pirmininkų. Pa-
sikeitę socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų atrankos, būsto pritaikymo 
tvarkos aprašai, savarankišku projektu tapusios neįga-
liųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 
veiklos pristatymas – visa tai itin svarbūs klausimai ne-
įgaliųjų organizacijų vadovams. Juk dabar – pats pro-
jektų rašymo įkarštis. 

Aktualijos

(nukelta į 3 psl.)

Spalio 1 d. netoli Panevė-
žio, Naujikų kaime, pra-
dėjo veikti specializuo-
ti globos namai Alzhei-
meriu sergantiesiems. Jų 
steigėja gydytoja Raimon-
da Ulianskienė įsitikinusi, 
kad kitos taip gerai šiems 
žmonėms pritaikytos įs-
taigos Lietuvoje dar nėra. 
Šiuo metu, kai daug kal-
bama apie globos namų 
pertvarką, tai puikus pa-
vyzdys, kad įmanoma pa-
sinaudojus europine pa-
rama pastatyti, o gerai 
suplanavus veiklą – ir iš-
laikyti vos 10 žmonių ap-
gyvendinusią įstaigą. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Permainas  
lėmė apklausos  

rezultatai
Socialinės reabilitacijos pas-

laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektai, jų įgyvendini-
mas jau kuris laikas kėlė nema-
žai diskusijų. Bene dažniausiai 
buvo aptarinėjamas konkrečio-
se savivaldybėse susiformavęs 
atotrūkis tarp paslaugų porei-
kio ir nevyriausybininkams su-
teiktų galimybių jas teikti. 

(nukelta į 5 psl.)

Finansavimas nedidėja
Pirmoji probema, apie kurią 

kalbėta susitikinime su minis-
tre, aktuali visiems, įgyvendinan-
tiems Nacionalinės neįgaliųjų so-
cialinės integracijos programos 
projektus. Tai – jau daugelį metų 
nedidėjantis atlyginimas. Lietu-
vos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos vadovas Vaido-
tas Nikžentaitis atkreipė dėmesį, 
kad socialiniai darbuotojai, įgy-
vendinantys socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektus, atsi-
duria nevienodoje padėtyje su 
dirbančiais biudžetinėse įstaigo-
se. Reikalavimai jų kvalifikacijai 
vis didėja, tačiau net aukštąjį iš-
silavinimą turinčių darbuotojų 
atlyginimas nedaug skiriasi nuo 
minimalaus darbo užmokesčio. 
Kai kurie darbuotojai uždirba 
mažiau nei neįgalusis gauna iš-
mokos. V. Nikžentaitis siūlo skai-
čiuojant nevyriausybinių orga-
nizacijų darbuotojų atlyginimus 
nereikalauti vadovautis Vyriau-
sybės nutarimu Nr. 511. 

Pasak Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininko Zigmanto 
Jančauskio, 2016 metais asocia-
cijų veiklos rėmimo projektams 
numatyta 19 tūkst. eurų mažiau 
nei 2015 m. Esant tokiam finan-
savimui net kylant minimaliam 
darbo užmokesčiui nėra iš ko di-
dinti atlyginimų. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė atkreipė dėmesį, kad 
buvo padidinta dalis, kuria savi-
valdybės turi prisidėti prie būs-
to, sporto ir paslaugų bendruo-
menėje programų, todėl lėšų 
projektams įgyvendinti atiteks 
daugiau. 

Atlyginimų kelti 
nežadama

Ministrės A. Pabedinskie-
nės teigimu, nuo kitų metų at-
lyginimai didės tik biudžetinių 
įstaigų socialiniams darbuoto-
jams. Ji atkreipė dėmesį, kad 
savivaldybės, sutaupiusios so-
cialinei paramai skirtų lėšų, jas 
galėtų skirti ir kitų mažiausiai 
uždirbančių socialinių darbuo-
tojų atlyginimams. A. Pabedins-
kienė taip pat pabrėžė, kad yra 
numatyta galimybė skirti 25 
proc. priedą prie atlyginimo 
ir siūlė tuo pasinaudoti. Pasak 
ministrės, kad būtų pakoreguo-
ti visų Vyriausybės nutarime 
Nr. 511 numatytų pareigybių 
atlyginimai, reikėtų 1,2 mlrd. 
eurų. Tačiau, jos teigimu, mi-
nėtame dokumente numatyti 
koeficientai bus koreguojami, 
juolab kad naujasis socialinis 
modelis nurodo, jog minima-
lią algą galima mokėti tik ne-
kvalifikuotiems darbuotojams. 

Lietuvos parolimpinio komi-
teto generalinis sekretorius Gin-
taras Zavadckis atkreipė dėme-
sį, kad jo vadovaujamoje organi-
zacijoje dėl nepakankamo finan-
savimo nė vienas darbuotojas 
nedirba netgi etatu, tad nėra jo-
kios galimybės išmokėti priedą.  

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Į mokymus susirinko nemažas būrys neįgaliųjų draugijų vadovų.

Namai, pritaikyti 
Alzheimeriu 

sergantiesiems
14 kilometrų nuo Pane-

vėžio, Naujikų kaime, pakelė-
je akį patraukia šiuolaikiškas 
pastatas. Sunku patikėti, bet 
jis taps namais 10-čiai Alzhei-

merio liga sergančiųjų. Malo-
nus įspūdis dar labiau sustip-
rėja į šį namą pažvelgus iš ar-
čiau. Jam ypatingo išskirti-
numo suteikia meniškos lan-
ginės (autorius – tautodaili-
ninkas Audrius Vasiliauskas).  

Modernūs globos namai – 
Alzheimeriu sergantiesiems? 

Tikrai taip!

Susitikime 
su ministre 

aptarti 
aktualiausi 
klausimai 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė išklausė neį-
galiųjų organizacijų atstovų nuomonę apie opias problemas. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Statistika tvirtina – susituokę žmonės sveikesni ir ilgiau 
gyvena. Taip yra todėl, kad meilė gydo. Vokiečių rašy-

tojas Hermanas Hesė rašė: ,,Švelnumas stipresnis už kie-
tumą, vanduo stipresnis už uolą, meilė galingesnė už prie-
vartą.“ Mylintys žmonės jaučia didelį poreikį vienas kitą 
globoti, palaikyti. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad žmo-
nės, kurie jaučiasi mylimi, rečiau patiria širdies negalavi-
mų. Meilė padeda žmogui augti dvasiškai. Pastebėta, kad 
žmogui, kuris jaučiasi mylimas, mažiau svarbūs materia-
liniai dalykai. 

Poetas Vacys Reimeris sako: „Tam naktis ilga, kas ne-
užmiega, / ilgas kelias tam, kuris pavargo; / o tokiam, kuris 
nemyli nieko – / tam prailgsta ir gyvent ant svieto margo...“

Pirmiausia būtina mylėti tuos, kurie yra šalia. Tačiau 
jei meilę skirsime ne tik patiems artimiausiems žmonėms, 
ji turės galimybę plėtotis, turtinti tavo asmenybę. Vokieti-
joje gerai žinomas medikas ir rašytojas Ekartas Hiršhau-
senas (Eckart von Hirschhausen) rašo: ,,Dar niekas nemė-
gino paaiškinti, kaip čia yra, kad tas, kuris padeda kitiems, 
yra apdovanojamas – jis ilgiau gyvena. Nėra pasaulyje ge-
resnių vaistų, darančių tokį pribloškiantį poveikį sveikatai 
ir gyvenimo trukmei, kaip garbingos visuomeninės parei-
gos. Kodėl šitai niekada nerašoma receptuose?“ 

Atsakyti į klausimą, kas žmogų sargdina ir kas gydo, 
nėra paprasta. Gal kiek ir piktoki ekspertai teigia, kad 80 
proc. vaistinių lentynose besipuikuojančių vaistų – place-
bas. Jis sutinkamas ne tik vaistinėse. Štai užsinorėjus san-
kryžoje pereiti gatvę, reikia bakstelėti į šviesoforo darbą 
reguliuojantį įtaisą. Vieni šiuo technikos stebuklu tiki ir 
priėję perėją skuba jam apie savo norus kuo greičiau pra-
nešti, o kiti to nedaro, jie įsitikinę, kad tai placebas, kuris 
nieko nepadeda, tik pataria kantriai laukti. O apskritai 
prieš placebą neburnokime. Jis mums reikalingas, jo mums 
dažnai trūksta. Pavyzdžiui, mūsų gydytojų dėmesingumas. 
Vaistu jo nepavadinsi, o koks jis trokštamas, kaip efekty-
viai jis mums padeda gerai jaustis, sparčiai sveikti! Deja, 
vietoje nuoširdaus dėmesingumo dažnai iš gydymo įstai-
gos išeiname tik su glėbiu receptų – kelialapiais į vaistinę.

Žmonės viliojami, arba teisingiau sakant, viliojasi nau-
jovėmis. Jiems vilčių pasveikti teikia naujas gydymo būdas, 
naujas vaistas, įvairios dietos, tas ar kitas stebuklingų ga-
lių turintis maisto produktas ar nauja fizioterapijos prie-
monė. Kol bus atlikti vaisto ar dietos veiksmingumo deta-
lūs tyrimai, praeis ne vienas dešimtmetis. Mitas subliūkš, 
bet firmos suspės uždirbti milijonus. Netrukus jos mesis 
ieškoti naujų produktų. Jei nepagailės pinigų reklamai – 
naujas bumas neišvengiamas. Užtikrintas ir gamintojų pel-
nas, ypač jei reklamoje bus pabrėžta – ,,skubėkite, produk-
tų kiekis ribotas“. Godumas ir laimė niekada nedraugauja.

Jaučiu nostalgiją praėjusių laikų mūsų krašto žmonių 
gyvenimo būdui. Šeima susirinkdavo prie stalo. Motina 
paruošdavo pietus ar vakarienę. Tėvas prie krūtinės prisi-
spaudęs raikė kmynais kvepiantį didžiulį ruginės duonos 
kepalą. Užstalėje buvo aptariami darbai, guodžiamasi ne-
sėkmėmis, planuojama ateitis. Šeimoje tvyrojo savitarpio 
parama, susitelkimas, meilė. Šiandien daugelyje mažiau-
sių ,,visuomenės ląstelių“ yra kitaip. Vokietijoje atlikti ty-
rimai parodė, kad šalyje vis dažniau valgoma po vieną. O 
ar ne taip ir pas mus? Kelią į šaldytuvą skinasi kiekvienas 
atskirai. Paaugliai prie stalo pasodinami sunkiai. Įsivertę į 
lėkštę maisto, jie skuba prie kompiuterio ar televizoriaus. 

Žinau – praeitį idealizuoju. Visko buvo ir anksčiau. Ir 
kaime, ir mieste. Žemaitei ,,Marčios“ siužetą padiktavo rea-
lus gyvenimas. Tačiau tokia šeima, kokią pavaizdavo rašy-
toja, ir galėjo išugdyti tik Vingių Joną... Žmonės, kuriais di-
džiuojasi mūsų kraštas, išaugo tvarkingose šeimose, turė-
dami į ką atsiremti, jausdami aplinkinių palaikymą ir meilę.

Visi turėtume įsisąmoninti, jog nieko nemylėdami mei-
lės nepatirsime. Dar Ciceronas rašė: ,,Jeigu pasaulyje ne-
būtų meilės, būtų tas pat, kas danguje neliktų saulės, o juk 
ji – geriausia ir gražiausia dievų dovana.“

Be meilės 
neišgyvensime

Apie tai,
kas

jaudina
Marijampolė: Socialiniams darbuotojams 

skirtame renginyje –  
ir „Gijos“ dainos

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Marijampolės sa-
vivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Lina Cvir-
kienė pasidalijo gražios 
šventės įspūdžiais. 

Rugsėjo 27 d. Lietuvo-
je minima socialinio dar-
buotojo diena. Nuotaikin-
gas renginys, skirtas šiai 
dienai paminėti, buvo su-
rengtas Marijampolės ko-
legijoje. Šventę organiza-
vo socialinio darbo studi-
jų programos studentai ir 
dėstytojai. Renginį pradė-
jo Marijampolės kolegijos 
direktorius dr. Vaidotas Vi-
liūnas. Jis pasveikino būsi-
mus ir jau esamus sociali-
nius darbuotojus. Sveiki-
nimus tęsė Marijampolės 
savivaldybės socialinių 
paslaugų departamento 
direktorė Daiva Pankaus-
kienė, Pedagogikos, me-
nų ir socialinio darbo ka-
tedros vedėja Jūratė Ma-

kauskienė. Šventėje daly-
vavo gausus būrys svečių 
iš įvairių socialinių įstai-
gų, nevyriausybinių orga-
nizacijų.

Šios šventės proga kon-
certą, kupiną jautrumo bei 

nuoširdaus atvirumo, pa-
dovanojo Suvalkijos socia-
linės globos namų meno 
kolektyvas (vad. Rasina 
Grybauskienė), Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Mari-
jampolės filialo ansamblis 

„Šviesa“ (vad. Rasa Slabo-
dienė) bei Marijampolės 
neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Gija“ (vad. Danė 
Jančienė). Renginį vainika-
vo bendra visų dalyvių dai-
na, padėkos žodžiai, gėlės.

Šventinio renginio akimirka.

Šiauliai: Menas – puikus integracijos  
į visuomenę būdas

Draugija yra konfe-
deracijos narė, dažnai 
kartu su kitomis miesto 
nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis dalyvau-
ja renginiuose, bendruo-
se projektuose. Susibū-
rus keliems kolektyvams, 

šiauliečiams dovanojami 
gražūs koncertai, įvai-
rūs renginiai. Ansamblis 
„Verbena“ dalyvavo „Va-
saros bulvaro“  koncer-
tuose, kurie tęsėsi visą 
vasarą. Savitumo ansam-
bliui suteikia vadovės pri-

tarimas kanklėmis – tokį 
reginį nedažnai pamatysi. 

Vasarai pasibaigus an-
sambliečiai ruošiasi „Vil-
ties paukštės“ pasirody-
mui Raseiniuose. Dar šie-
met ansamblis dalyvaus 
ir Šiaulių apskrities var-
žytuvėse Joniškyje. An-
samblio branduolį su-
daro žmonės su negalia, 
dainavimas jiems padeda 
integ ruotis į visuomenę. 

Ansamblio veikla – su-
dėtinė socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenė-
je projekto dalis. Iš jo fi-
nansuojamas ansamblio 
vadovo darbas. „Verbena“ 
savo išmoktas dainas ski-
ria plačiajai visuomenei. 

„Verbenos“ ansamblis dažnai džiugina šiauliečių širdis.

  Šiaulių miesto neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Romualda Petronienė 
„Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje pasidžiaugė sėk
minga organizacijos vo-
kalinio ansamblio veikla. 

Šiaulių miesto neįga-
liųjų draugijos vokalinis 
ansamblis „Verbena“, va-
dovaujamas kanklininkės 
Elenos Ralienės, rugsėjį 
šventė 4-ąsias savo gyva-
vimo ir veiklos metines. 
Kolektyvas sėkmingai 
pasirodė ir miesto gim-
tadienyje „Šiaulių dienos 
2015“. Kartu su Šiaulių 
nevyriausybinių organi-
zacijų konfederacijos na-
riais „Verbena“ koncer-
tavo amfiteatre – nuos-
tabioje vietoje po atviru 
dangumi. 

Šakiai: Jubiliejinės sporto žaidynės

10-osios žmonių su nega-
lia sporto žaidynės, kurias 
organizavo Šakių rajono 
neįgaliųjų draugija ir Šakių 
rajono jaunimo kūrybos ir 
sporto centras (JKSC). Į gra-
žia tradicija tapusias varžy-
bas susirinko ne tik Šakių 
rajono neįgalieji, atvykę iš 

Lukšių, Gelgaudiškio, Plokš-
čių, Barzdų, Sudargo, Griš-
kabūdžio seniūnijų. Sulau-
kėme ir sporto entuziastų 
iš Kalvarijos, Tauragės, Ma-
rijampolės, Kazlų Rūdos. 
Žaidynės suvienijo daugiau 
kaip 150 neįgaliųjų. Jie var-
žėsi rankų lenkimo, kamuo-

liuko mėtymo į taikinį, smi-
ginio ir baudų į krepšį meti-
mo rungtyse, jėgas ir vikru-
mą išbandė lenktynėse neį-
galiųjų vežimėliais. Moterys 
ir vyrai varžėsi atskirose 
grupėse. Rungčių nugalė-
tojams išdalinta 10 meda-
lių komplektų, visiems žai-
dynių dalyviams įteikti at-
minimo medaliai. 

Į Šakius susirinkę neį-
galieji ne tik siekė sporti-
nių rezultatų, bet ir ben-
dravo tarpusavyje, susipa-
žino su iš kitur atvykusiais 
likimo draugais. 

Šakių rajono savivaldy-
bės merui J. Bertašiui pa-
kvietus, po atkaklių varžy-
bų visi žaidynių dalyviai 
galėjo atsigaivinti JKSC 
baseine, nemokamai pasi-
naudoti kitomis čia teikia-
momis paslaugomis. 

Į Šakiuose surengtas sporto varžybas susirinko apie 150 neįgaliųjų.

 Šakių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas 
Saulius Rakauskas su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
pasidalijo tradicine ta-
pusios neįgaliųjų sporto 
šventės įspūdžiais. 

Šakių jaunimo kūry-
bos ir sporto centre vyko 
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Socialinės reabilitacijos paslaugos 
neįgaliesiems – pagal naują tvarką

Naują socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje tvarkos apra-
šą parengti turėjęs Neįgaliųjų 
reikalų departamentas (NRD) 
internete paskelbė anketą – 
prašė savo nuomonę išsaky-
ti savivaldybių atstovus, šių 
paslaugų tiekėjus, jų gavėjus, 
nurodyti, ką, jų manymu, rei-
kėtų keisti. 

NRD Programų stebėsenos 
ir kontrolės skyriaus vedėjos 
Marijos Oleškevičienės teigi-
mu, apibendrinus po elektroni-
nės apklausos gautus 237 atsi-
liepimus (38 iš jų pateikė savi-
valdybių darbuotojai), ir gimė 
šio aprašo pakeitimai. Specia-
listės teigimu, NRD įsiklausė į 
pateiktas nuomones, peržiūrė-
jo remiamų veiklų sąrašą. 

Sportui – atskiras 
dėmesys 

Viena didžiausių naujo-
vių – nuo kitų metų tarp socia-
linės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruo-
menėje veiklų nelieka neį-
galiųjų sporto klubų, būre-
lių.  Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos per kūno kultūrą 
ir sportą projektus savival-
dybėms reikės teikti atskirai. 
Jiems numatyta atskira biudže-
to asignavimų eilutė, kurioje – 
290 tūkst. eurų. 

Pasak M. Oleškevičienės, tokį 
sprendimą lėmė tai, kad 2011 m. 
buvo parengta Valstybinė sporto 
plėtros strategija. Jai įgyvendinti 
numatytas veiklos planas, į kurį 
įtraukta priemonė – finansuoti 
neįgaliųjų integraciją per kūno 
kultūros ir sporto programas ir 
projektus. 

M. Oleškevičienė atkreipė 
dėmesį, kad šiuos projektus ga-
lės teikti tik tos organizacijos, 
asociacijos, kurių steigimo do-
kumentuose nurodyta, kad jos 
plėtoja kūno kultūrą ir sportą. 
Dar viena svarbi sąlyga – spor-
to treniruotes ir užsiėmimus 
(nuolatinę veiklą) galės vykdy-
ti tik kineziterapeuto, trenerio 
arba taikomosios fizinės veiklos 
specialisto kvalifikaciją turintys 
darbuotojai. 

Į finansavimą galės preten-
duoti projektai, kuriuose numa-
tytos treniruotės pagal sporto 
šakas, kūno kultūros pratybos, 
aktyvi sportinė veikla ir pan.

Šiuo metu šalyje veikia 38 
neįgaliųjų sporto klubai. Tokia 
veikla dar užsiima viešosios įs-
taigos, kitos organizacijos. Tiki-
masi, kad kitais metais bus fi-
nansuota apie 80 sportui skir-
tų projektų. 

Neįgaliųjų draugijų vado-
vams rūpėjo, ar organizacijose 
mėgėjiškas sportas visai nebus 
finansuojamas. NRD specialis-
tė pabrėžė, kad sportuoti, judė-
ti (mankštintis, pasinaudojant 
draugijos turimu treniruokliu, 
pavaikščioti su šiaurietiško ėji-
mo lazdomis ar pan.) bus gali-
ma, tokias veiklas įtraukus į die-
nos užimtumą. 

Griežtėja pareiškėjų 
atranka

Socialinės reabilitacijos pas-
laugas neįgaliesiems dabar tei-
kia 420 įvairių nevyriausybinių 
organizacijų. Pasak M. Oleške-
vičienės, ir kitų metų projektų 
paraiškas galės teikti neįgalių-
jų socialinės integracijos sri-
tyje veikiančios organizacijos: 
asocia cijos, labdaros ir paramos 
fondai, religinės bendruomenės 
ir bendrijos, viešosios įstaigos 
(išskyrus viešąsias įstaigas, ku-
rių savininkė yra tik valstybė ar-
ba savivaldybė), vienijančios ne 
mažiau kaip 10 jų teikiamomis 
paslaugomis besinaudosiančių 
neįgaliųjų. 

Per pastaruosius metus ge-
rokai išaugus socialinės reabili-
tacijos paslaugas teikiančių or-
ganizacijų skaičiui (projektus 
perdavus savivaldybėms bu-
vo 256, o šiandien – 420), nu-
spręsta sugriežtinti naujų pas-
laugų teikėjų atranką – nuo šiol 
projektus galės teikti organi-
zacijos, kurios ne mažiau nei 1 
metus teikia nuolatinio, perio-
dinio pobūdžio socialinės re-
abilitacijos paslaugas (neįga-
liųjų socialinių ir savarankiš-
ko gyvenimo įgūdžių atkūrimo 
ar palaikymo, jų savarankišku-
mo ir užimtumo bei galimybių 
dalyvauti visuomenės gyveni-
me didinimo) ir vykdo veiklas, 
skirtas konkrečioje savivaldy-
bėje gyvenantiems, besimokan-
tiems neįgaliesiems integruoti 
į visuomenę. 

Dar vienas patikslinimas – 
pagrindinei socialinės reabili-
tacijos paslaugų gavėjų tikslinei 
grupei priskiriami tik tie asme-
nys, kuriems nustatytas neįga-

lumas, netektas nedarbingumas 
arba specialieji poreikiai. Pensi-
nio amžiaus sulaukę, tačiau spe-
cialiųjų poreikių nenusistatę ne-
įgalieji, pasak M. Oleškevičienės, 
draugijų veikloje dalyvauti gali, 
tačiau jie neturi būti įtraukti į 
projekto dalyvių sąrašus. Tiks-
linei grupei priskirti ir neįgalių-
jų šeimos nariai. 

M. Oleškevičienė atkreipė 
neįgaliųjų dėmesį į dar vieną 
pasikeitimą – iš buvusių 8 pro-
jekto prioritetų, kurių numaty-
mas galėjo lemti aukštesnį ver-
tinimą, naujajame apraše beli-
ko 4. Papildomo vertintojų ba-
lo gali tikėtis tos organizacijos, 
kurių 40 proc. ir daugiau nau-
dos gavėjų turi sunkią negalią. 
Antras prioritetas – kaimo vie-
tovėse gyvenantiems neįgalie-
siems (jie turi sudaryti daugiau 
kaip 1/3 visų paslaugų gavėjų) 
suteiktos paslaugos. Palankes-
nio vertinimo galima tikėtis ir 
tada, kai vieną projektą teikia 
kelios organizacijos, pasirašiu-
sios jungtinės veiklos sutartį, 
arba į organizacijų veiklą įtrau-
kiami savanoriai. 

Keičiasi remiamų veiklų 
sąrašas 

M. Oleškevičienė akcenta-
vo, kad per projektus remiamos 
nuolatinio, periodinio pobūdžio 
veiklos ir teikiamos paslaugos 
suskirstytos į 5 veiklos sritis: neį-
galiųjų dienos užimtumas; asme-
ninio asistento pagalba; neįgalių-
jų užimtumas įvairiuose amatų 
būreliuose ir klubuose, kuriuose 
neįgalieji mokosi gaminti įvairius 
dirbinius, išmoksta amato; meni-
nių gebėjimų lavinimas būreliuo-
se, kolektyvuose, klubuose; pa-

galba neįgaliųjų šeimos nariams. 
Daugelį neįgaliųjų organi-

zacijų atstovų domino, kokios 
permainos numatytos asme-
ninių asistentų veikloje. Pasak 
M. Oleškevičienės, iki šiol asme-
ninio asistento paslaugų galėjo 
tikėtis visi neįgalieji. Dabar ne 
tik išsiplėtė šias paslaugas tei-
kiančių darbuotojų funkcijos, 
bet ir išskirta sunkios negalios 
asmenų grupė, kuriai paslau-
gos gali būti teikiamos namuo-
se. Pagal naują tvarką asmeni-
nis asistentas gali teikti pagal-
bą neįgaliajam lankantis įvairio-
se įstaigose (nuvykti į kirpyklą, 
parduotuvę, kapines – visur, kur 
neįgaliam žmogui reikia, o ne tik 
palydėti į „Sodrą“ ar Darbo bir-
žą), padėti sprendžiant proble-
mą, dėl kurios atvyko. Asmeni-
nio asistento pagalbos galės ti-
kėtis ir darbo ieškantys neįga-
lieji. Jiems turėtų būti padeda-
ma apsisprendžiant dalyvauti 
profesinėje reabilitacijoje, įsi-
darbinant, o atsiradus poreikiui 
– ir palaikant darbo vietoje. Kaip 
ir anksčiau, asmeniniai asisten-
tai teiks informaciją klausos ir 
regėjimo negalią turintiems as-
menims. Naujovė – tik sunkios 
negalios asmenims (turintiems 
nustatytą sunkų ar vidutinį ne-
įgalumo lygį, arba 0–40 % dar-
bingumo lygį, arba didelių ar vi-
dutinių specialiųjų poreikių lygį) 
skirtos asmeninio asistento pa-
slaugos. Joms priskiriama pagal-
ba sprendžiant buityje kylančias 
problemas (mokymo sveikai gy-
venti, apsitarnauti, orientuotis 
ir judėti aplinkoje bei naudotis 
techninės pagalbos priemonė-
mis, pažinti ir valdyti ligą ar ne-
galią, savarankiškai spręsti kas-
dienes problemas). Šios paslau-
gos teikiamos neįgaliesiems, 
kuriems pagal jų negalios sun-
kumą dar neteikiama pagalbos 
į namus ar slaugos paslauga, ta-
čiau žmogus negali išeiti iš na-
mų, pats savimi pasirūpinti. Pa-
brėžusi, kad asmeninis asisten-
tas yra tik neįgaliojo pagalbinin-
kas, M. Oleškevičienė patarė su 
šių pasaugų gavėjais sudaryti su-
tartis ir konkrečiai aprašyti, ko-
kios pagalbos namuose žmogus 
gali tikėtis. 

NRD specialistė atkreipė 
neįgaliųjų draugijų vadovų dė-
mesį į nemenką palengvinimą – 
teikiant paraiškas savivaldy-
bėms nereikės pridėti būsimų 
kiekvienos veiklos dalyvių są-
rašų. Dabar užteks vieno bend-
ro projekto veiklose dalyvau-
siančių neįgaliųjų sąrašo. Tie-
sa, padaugėjo būtinos pateikti 
informacijos – prie kiekvienos 
pavardės reikės nurodyti ir gy-
venamąją vietovę (iš čia bus ga-
lima nustatyti, ar turi prioritetą 
paslaugas teikiant kaimiškose 
vietovėse), negalios ar netek-
to darbingumo lygį (iš čia bus 
spendžiama, ar taikoma pir-
menybė sunkios negalios asme-
nims). Tikslius kiekvienos veik-
los dalyvių sąrašus savivaldy-
bėms reikės pateikti tik gavus 
finansavimą. 

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Z. Jančauskis pabrėžė, kad nedi-
dėjant finansavimui, o kylant mi-
nimaliam darbo užmokesčiui ten-
ka mažinti darbuotojų darbo va-
landas, o dėl to mažėja ir paslau-
gų gavėjų. 

Z. Jančauskio manymu, pas 
mus labai apsunkinama neįga-
liųjų organizacijų veikla reika-
laujant turėti licenciją net pa-
prastoms paslaugoms – pavyz-
džiui, skalbimui. Lietuvos neį-
galiųjų forumo administracijos 
direktorė Henrika Varnienė at-
kreipė dėmesį, kad pas mus nė-
ra galimybės suteikti licenciją 
paslaugų teikėjui asmeniui, kito-
se šalyse tai – normali praktika. 

Socialinės įmonės – 
vienintelė remtina veikla?

Kitas klausimas, kurį kėlė 
neįgaliųjų atstovai – pokyčiai 
socia linių įmonių įstatyme. Pa-
sak H. Varnienės, socialinės įmo-
nės siekia pelno ir dažnai nėra 
suinteresuotos integruoti sun-
kiausios negalios asmenis į dar-
bo rinką. Dabartiniai pakeitimai, 
kai socialinėse įmonėse numaty-
ta remti net darbo neturinčius 
jaunuolius, neatitinka to, ko ti-
kimasi iš tokio pobūdžio įmonių. 
H. Varnienės teigimu, pas mus 
nėra remiamos kitos socia linio 
verslo formos – privačios inicia-
tyvos, NVO, viešųjų įstaigų veik-
los. Nors patvirtinta socialinio 
verslumo koncepcija, nėra nu-
matytas jo paramos mechaniz-
mas. Socialinėms įmonėms ati-
tenka visos paramos lėšos. 

Yra ir gerų naujienų 
Ministrė pasidžiaugė, kad 

nuo kitų metų numatyta 3 me-
tus skirti po 600 tūkst. eurų nau-
jiems, specialiai neįgaliesiems 
pritaikytiems mikroautobusams 
įsigyti. Kiekvienais metais 20 sa-
vivaldybių gaus naujus autobu-
siukus, kurie padės spręsti ne-
įgaliesiems labai aktualią trans-
porto problemą. 

Įgyvendinant globos įstaigų 
pertvarką neįgaliųjų organiza-
cijos kviečiamos dalyvauti ban-
domuosiuose projektuose ir pri-
sidėti prie atokvėpio, apsaugoto 
būsto, atvejo vadybininko pas-
laugų teikimo. 

Ministrė pabrėžė, kad nau-
juoju ES finansavimo laikotarpiu 
daugelyje priemonių ir progra-
mų galės dalyvauti ir nevyriau-
sybinės organizacijos. 

A. Pabedinskienės teigimu, 
neįgaliųjų organizacijų darbas 
išties reikšmingas – pavyzdžiui, 
įvairūs forumai, susitikimai sa-
vivaldybėse padeda skatinti dia-
logą, keisti požiūrį į daugelį ne-
įgaliųjų integracijos aspektų. 
Ministrė pabrėžė, kad yra atvi-
ra konstruktyviems ir konkre-
tiems neįgaliųjų atstovų siūly-
mams, idėjoms. 

emilija Stonkutė 

(atkelta iš 1 psl.)

Susirinkusieji įdėmiai klausėsi NRD Programų stebėsenos ir kontrolės sky-
riaus vedėjos M. Oleškevičienės patarimų.

Susitikime 
su ministre 

aptarti 
aktualiausi 
klausimai 

Neįgaliųjų draugijų vadovams rūpėjo ir asmeninio asistento veiklos pokyčiai.

2015 m. spalio 1–7 d., Nr. 38 (1277), „Bičiulystė“3 psl.



Daktaras
Aiskauda

Priešingai nei manyta anks-
čiau, skaitymo poveikis nėra 
trumpalaikis. Naujausi tyrimai 
leido pastebėti, kad perskaityta 
istorija žmogaus smegenims tu-
ri įtakos keletą ateinančių die-
nų. Dar įdomiau tai, jog skaitant 
smegenys veikia taip, tarytum iš 
tiesų atliktumėte tuos veiksmus, 
apie kuriuos perskaitėte. Pavyz-
džiui, jei perskaitėte, kad pagrin-
dinis veikėjas pamojavo iškėlęs 
ranką, jūsų smegenyse aktyvuo-
sis tos sritys, kurios veikia jums 
atliekant šį veiksmą. Skaitydami 
galite „persikelti“ į veikėjo kū-
ną. Svarbiausia, kad istorija bū-
tų nuosekli ir įtraukianti. 

Knygos padeda 
bendrauti

Jei dėl sveikatos problemų 
dažnai būnate namuose ir jaučia-
tės vienišas, knyga yra geriausias 
būdas prasiblaškyti. Skaitydami 
galite pajausti ryšį su persona-
žais, susitapatinti su jų patiria-
mais jausmais ar išgyvenamomis 
situacijomis. Jei tą pačią knygą 
skaitė ir jums artimas žmogus, 
būtinai ją aptarkite, padiskutuo-
kite. Tai padeda užmegzti geres-
nius ryšius ir tarpusavio santy-
kius, yra puiki pokalbio tema. 
Kuo daugiau skaitote, tuo dau-
giau įdomių dalykų galite papa-
sakoti draugams, kolegoms, šei-
mos nariams ar net visiškai ne-
pažįstamiems žmonėms. Skaity-
mas suteikia žinių, idėjų ir gali-
mybę visu tuo pasidalinti.

Manote, kad puikiai kalba-
te lietuviškai? Paskaitykite dau-
giau knygų ir pastebėsite, kiek 
daug naujų ar retai vartojamų 
žodžių atrasite. Pamažu šie žo-
džiai įsilies į jūsų kasdienę kal-
bą ir ji taps gražesnė, sklandesnė 
bei turtingesnė. Juk smagu būti 

geru pašnekovu, galinčiu kalbė-
ti įvairiomis temomis su dauge-
liu žmonių.

Knygos padeda mokytis
Skaitymas padeda puikiai 

praleisti dieną tuomet, kai ne-
norite veikti nieko aktyvaus ar 
prastai jaučiatės. Skaitykite pa-
tarimų knygas ir išmokite nau-
jų įgūdžių, pavyzdžiui, patobu-
linkite naudojimosi kompiute-
riu žinias. Skaitydami galite at-
rasti naujų hobių. Galbūt jus su-
domins mezgimas ar drožinėji-
mas. Skaitymas padeda išmokti 
naujų dalykų neišeinant iš namų 
ir jums patogiu metu. Skaitymas 
savo malonumui padeda suma-
žinti stresą, puikiai praleisti lai-
ką bei neatsilikti nuo šiandieni-
nių aktualijų.

Knygos mankština protą
Skaitymas yra nuostabi sme-

genų mankšta. Tai veikla, ku-
rios dėka atrandame ir išmoks-
tame naujų dalykų, todėl didėja 
smegenų pajėgumas. Skaitymas, 
priešingai nei televizoriaus žiū-
rėjimas, yra aktyvi veikla. Skai-
tantys žmonės net 50% rečiau 
susiduria su atminties sutriki-
mais. Perskaitę knygą įsimena-
te daugybę veikėjų, siužeto lini-
jų, nuotykių ar emocijų. Atsimin-

ti tiek dalykų – nelengva užduo-
tis smegenims, tačiau skaitymas 
ją paverčia nesunkiai įveikiama. 
Kiekvienas naujas atsiminimas 
sukuria naujus ryšius tarp sme-
genų ląstelių ir sustiprina jau 
esančius. 

Knygų skaitymas gali page-
rinti gebėjimą spręsti problemas. 
Ar kada nors skaitydami detekty-
vą įminėte mįslę anksčiau nei ją 
aprašė autorius? Jei taip, jūs pui-
kiai gebate analizuoti ir išskirti 
reikiamą informaciją. 

Skaitymas taip pat gerina ge-
bėjimą sutelkti dėmesį. Šiuolaiki-
nis žmogus patiria tiek aplinkos 
stimulų, kad jam gali būti sunku 
susikoncentruoti į vieną veiklą. 
Kai skaitote, visas dėmesys daž-
niausiai būna sutelktas į istoriją, 
likęs pasaulis tiesiog pranyksta. 
Būtent todėl puikiai atsimenate, 
ką perskaitėte. Gebėjimas sutelk-
ti dėmesį būtinas atliekant dau-
gelį kasdienių veiklų. Tai page-
rina jūsų produktyvumą ir dar-
bo kokybę.

Skaitantys žmonės dažniau-
siai jaučia mažiau streso, page-
rėja jų miego kokybė, padidė-
ja vidinė ramybė. Prasmingų ar 
dvasinių tekstų skaitymas ga-
li sumažinti kraujo spaudimą, o 
savipagalbos knygos – padėti iš-
spręsti įvairias problemas. Skai-

tymas – puiki nemokama pramo-
ga, kuria galite mėgautis net ne-
išėję iš namų.

Kaip įprasti skaityti?
Skaitymas – tai įprotis, kurį 

verta išsiugdyti. Net jei niekuo-
met pernelyg nesižavėjote šia 
veikla, verta pabandyti tai pa-
keisti. Norėdami įprasti skaityti, 
skaitykite tik tai, kas iš tikrųjų 
jums įdomu. Smegenis mankš-
tinti padeda ne tik grožinė lite-
ratūra. Jei nemėgstate romanų, 
skaitykite detektyvus, patarimų 
ar saviugdos knygas. Galbūt jus 
domina žvejyba ar siuvinėjimas 
kryželiu? Jei pradėjote skaityti, 
tačiau jums neįdomu, nesikan-
kinkite, nebūtina knygos per-
skaityti nuo pirmo iki pasku-
tinio puslapio. Skaitymas – tai 
malonumas, atraskite, kas jus 
sudomina.

Lengviau įprasti skaityti, kai 
tam numatote tam konkretų lai-
ką. Tai gali būti 10–15 minučių 
ryte ar prieš einant miegoti. Net 
ir toks trumpas laikas padeda iš-
siugdyti skaitymo įprotį, atsipa-
laiduoti, nustumti į šalį dienos 
rūpesčius. 

Galite įkurti skaitytojų klubą, 
kuriame dalinsitės knygomis ir 
mintimis apie jas. Tai ne tik ska-
tins jus skaityti, bet ir padės susi-
rasti bendraminčių bei paįvairins 
jūsų socialinį gyvenimą. 

„Gera knyga turėtų suteikti 
daug potyrių ir šiek tiek išvar-
ginti. Juk ją skaitydamas nugy-
veni tiek gyvenimų!“ – pasakė 
amerikiečių rašytojas Viljamas 
Staironas. Iš tiesų knygos nepa-
prastai praturtina kasdienybę. 
Jose slypi visa pasaulio išmintis 
ir patirtis. Tad kokią knygą skai-
tysite šiandien?

Parengė Miglė leVinienė

Per knygas į gražesnį pasaulį

Paprastoji (juodavaisė) ger-
vuogė Lietuvoje sutinkama 

dažnai (sinonimai: draskė, ger-
vena, krūmuogė, krantuogė). 
Tai erškėtinių šeimos neaukštas 
daugiametis vasaržalis krūmas, 
daugiausia augantis drėgnuose 
bei lapuočių ir mišriuose miš-
kuose, pamiškėse, ežerų ir upių 
pakrantėse, pakelėse, daubose, 
kai kur sudaro tankius sąžalynus. 
Palengva gervuogėmis (ypač 
naujomis jų veislėmis) pradeda 
domėtis ir sodininkai, tačiau šių 
sveikatai naudingų uogų rekla-
ma aiškiai nepakankama. Antra 
vertus, šis augalas neatsparus 
šalčiui: sušąla esant minus 170 C 
temperatūrai.

Paprastosios gervuogės (to-
liau – gervuogės) šakos dygliuo-
tos, lapai stambiai dantytais 
kraštais, raukšlėti, abipus žali, 
šiek tiek plaukuoti. Žydi gegu-
žės–rugpjūčio mėnesiais, žiedai 
būna iki 3 cm skersmens, balti 
(kartais rausvi), susitelkę sky-
diškais žiedynais. Prinokusios 
uogos (prinoksta liepos–rug-
pjūčio mėnesiais) – beveik juo-
dos, melsvu apnašu, aštraus sal-
džiai rūgštaus skonio. Brendimo 

pradžioje gervuogių uogos būna 
žalios, paskui pradeda po trupu-
tį rausvėti, po to pasidaro raudo-
nos ir tik galutinai prisirpusios 
būna tamsiai violetinės arba net-
gi juodos (sultys – tamsiai raudo-
nos). Savo išorine struktūra ger-
vuogių uogos primena avietes.

Cheminė sudėtis
Uogose yra: ląstelienos, bal-

tymų, riebalų, angliavandenių, 
provitamino A, t. y. karoteno 
(mūsų organizme jis virsta vi-
taminu A), vitaminų – B grupės, 
C, E, K, P, PP, mineralų – bario, 
chromo, fosforo, geležies, kal-
cio, kalio, kobalto, magnio, man-
gano, molibdeno, natrio, nikelio, 
stroncio, titano, vario, organinių 
rūgščių (citrinos, obuolių, vyno, 
salicilo), fruktozės, gliukozės, sa-
charozės, aromatinių junginių, 
pektininų, rauginių ir dar kito-
kių medžiagų.

Nauda sveikatai
Maždaug 100 gramų uogų 

yra visa mūsų organizmui rei-

kalingų vitaminų ir mineralinių 
medžiagų dienos norma.

Uogos yra mažai kaloringos 
(100 g yra tik 35 kilokalorijos), 
turi baktericidinių savybių, ža-
dina apetitą, malšina troškulį, 
gerina medžiagų apykaitą, krau-
jo sudėtį (ypač aktualu sergant 
geležies stokos mažakraujyste), 
normalizuoja virškinimą, akty-
vina mąstymo procesus, stipri-
na imunitetą, širdies raumenį, 
valo ir stiprina kraujagysles, 
mažina akių nuovargį, gerina 
atmintį, nuotaiką, padeda nor-
malizuoti padidėjusį arterinį 
kraujospūdį, lėtina organizmo 
senėjimo procesus, reguliuoja 
žarnyno darbą (neprisirpusios 
uogos vidurius kietina, prisir-
pusios šiek tiek laisvina), didi-
na darbingumą, ramina nervų 
sistemą, skatina prakaitavimą, 
šlapimo išsiskyrimą, tinka var-
toti sergant peršalimo ligomis, 
skaudant sąnariams.

Kada gali pakenkti
1. Nepatartina gervuoges 

vartoti dideliais kiekiais, nes jos 
gali susargdinti plonąjį žarnyną; 
beje, apskritai reiktų vengti šių 

uogų, jei sergama plonojo žar-
nyno ligomis. 

2. Yra nedidelis procentas 
žmonių, kuriems šios uogos ga-
li sukelti alerginę reakciją. Tai 
pasireiškia pykinimu, vėmimu, 
viduriavimu, gleivinių pabrin-
kimu, odos išbėrimais ir nie-
žėjimu.

3. Gervuogės nevartotinos, 
kai yra padidėjęs skrandžio sul-
čių rūgštingumas, mažas arteri-
nis kraujospūdis.

Gervuogių gaminiai
Iš gervuogių uogų (toliau – 

uogų) gaminamos sultys, siru-
pai, kisieliai, kompotai, uogienės, 
marmeladas, tyrė, drebučiai, vy-
nas, gaivieji gėrimai, tortai.

Kisielius. 200 g uogų, 0,5 l 
vandens, cukraus ir krakmolo – 
pagal skonį. Uogos pertrinamos 
per sietą, suberiamos į verdantį 
krakmolo tirpalą, gerai išmaišo-
ma, palaukiama, kol užvirs.

Kompotas. 1 kg uogų, 300–400 g 
cukraus, litras vandens. Uogos 
suberiamos į pasterizuotus sti-
klainius, užplikomos karštu cu-
kraus sirupu, uždengiama dang-
teliais ir pasterizuojama (pusli-

triniai stiklainiai – 15 min., litri-
niai – 20 min.).

Drebučiai. 1 kg uogų, 1/2 cit-
rinos sulčių, 60 g želatinos, 500 g 
cukraus. Uogos pakaitinamos iki 
900 C temperatūros, sutrinamos, 
išspaudžiamos sultys. Po to įmai-
šoma citrinos sulčių, ištirpintos 
želatinos, cukraus ir virinama 
ant nestiprios ugnies, kol sukie-
tėja masė.

Tyrė. Uogos nuplaunamos, 
perrenkamos, pertrinamos per 
smulkų sietą. Gauta masė pakaiti-
nama ant silpnos ugnies, kol pra-
deda virti; nuo šio momento dar 
pavirinama 1–2 min. Tuomet ga-
minys iš karto išdėliojamas į karš-
tus stiklainius ir užsandarinamas.

Marmeladas. Uogų – 1 kg, 
cuk raus – 350 g. Uogos pakaiti-
namos, sutrinamos, išspaudžia-
mos sultys. Paskui masė kaiti-
nama ant silpnos ugnies, kol jos 
tūris sumažėja perpus, tuomet 
įmaišoma cukraus ir verdama iki 
reikiamo tirštumo. Marmeladas 
supjaustomas gabalėliais, pade-
damas ant pergamentinio popie-
riaus (arba polietileno plėvelės ir 
pan.), palaukiama, kol apdžius.

Romualdas oGinSkAS

Skaitymas yra neatsiejamas 
nuo kalbos, tad ir šio būsimo 
veiksmo pradžia yra tuomet, kai 
kūdikystėje pradedame tarti pir-
muosius garsus, girdime pirmą-
sias istorijas ir pasakas. Augant 
gebėjimas skaityti tampa neat-
siejamas nuo kasdienio gyveni-
mo, nes didžioji dalis informaci-
jos mus pasiekia garsų ir parašy-
tų žodžių forma. Tai lydi sudėtin-
gesnio proceso – suvokimo – link.

Skaitymas – daugialypis pro-
cesas, apimantis keletą smegenų 
sričių. Jį galima palyginti su or-
kestru, kuomet kiekvienas narys 
atlieka savo funkciją ir taip su-
kuria darnią visumą. Šiuolaiki-
nės technologijos leidžia moks-
lininkams pažiūrėti į žmogaus 
smegenis ir nustatyti, kas su jo-
mis vyksta žmogui skaitant ar 
perskaičius tekstą. Naudodami 
magnetinio rezonanso apara-
tus mokslininkai stebi atskirų su 
skaitymu susijusių smegenų sri-
čių aktyvumą. Skaitant aktyviai 
veikia 3 smegenų sritys: pirmoji 
sritis atsakinga už garsų atpaži-
nimą, antroji – už skaitymo lais-
vumą ir gramatikos suvokimą, o 
paskutinioji – už perskaitytų žo-
džių įvaizdinimą. Šios sritys tar-
pusavyje susijusios ir tiesiogiai 
veikia viena kitą, kai skaitome.

Psichologo 
patarimai

Ar kada nors susimąstėte, 
kokią naudą mums tei-
kia skaitymas? Vaikystė-
je išmokę skaityti, šį įgū-
dį naudojame visą gyve-
nimą. Jis tampa toks au-
tomatiškas, jog retai pa-
galvojame, kuo iš tiesų 
naudingas šis gebėjimas. 

Gervuogių nauda sveikatai – 
neabejotina
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Viduje taip pat jauku, šviesu, 
šiuolaikiška. Pasak R. Ulians-
kienės, norėjosi pastatyti įstai-
gą, kuri kuo mažiau primintų li-
goninę, o būtų panaši į jaukius 
namus. Be to, išsikeltas tikslas, 
kad pastatas būtų visiškai pri-
taikytas Alzheimeriu sergantie-
siems. Kaip tai geriau padary-
ti, konsultavo Sveikatos moks-
lų universiteto profesorė Jūra-
tė Macijauskienė, kurios moks-
linių interesų sritis – Alzhei-
meriu sergantieji. Teko išstu-
dijuoti daug medžiagos, disku-
tuoti su specialistais, projek-
tuotojais. 

Pasirinktas vieno aukšto 
pastatas, kuriame visos patal-
pos išdėstytos ratu – taip len-
gviau orientuotis. Kad centro 
gyventojas lengviau rastų savo 
kambarį, prie jo pakabinta žmo-
gaus nuotrauka, o virš durų – 
koks nors piešinys. Tiems, kurie 
dar nepamiršę skaityti, lengviau 
susiorientuoti padės užrašai. Jie 
primins, kur virtuvė, kur – po-
ilsio kampelis, o kur spinta ar, 
tarkim, duoninė. Atpažinti savo 
erdvę galima ir pagal spalvas – 
kiekvienas kambarys turi savą. 
Jos taip pat parinktos neatsitik-
tinai. Pasak R. Ulianskienės, atsi-
žvelgta į tai, kokios spalvos yra 
rekomenduojamos Alzheime-
rio liga ir demencija sergantie-
siems. Vienos gerina atmintį, ki-
tos veikia įgalinančiai, dar kitos 
ramina. Pavyzdžiui, virtuvei pa-
sirinkta oranžinė spalva. Ji, gy-
dytojos teigimu, skatina apetitą. 

Alzheimeriu sergantiesiems 
labai svarbu, kad būtų aiškiai at-
skirta sienų ir grindų danga. Jie 
praranda trimatės aplinkos suvo-
kimą, o ryškesnės spalvos, erdvių 
atskyrimai padeda geriau orien-
tuotis. Svarbus ir apšvietimas – 
įvairūs šešėliai gali trikdyti. Dėl 
tos pačios priežasties rekomen-
duojama rinktis neblizgias ply-
teles. Į visas šias rekomendacijas 
ir daugelį kitų atsižvelgta projek-
tuojant bei įrengiant šį pastatą.

Tokiuose namuose, kur gyve-
na Alzheimeriu sergantieji, pa-
sak gydytojos, svarbus ir saugu-
mas, todėl įrengti specialūs lan-
gai, į lauką vedančios durys taip 
pat atsidaro nelengvai. Baldai su 
apsaugomis. Ir žinoma, paisoma 
bendrųjų universalaus dizaino 
principų: nėra jokių slenksčių, 
erdvūs tualetai, dušai, parink-
tos judėjimo sutrikimų turin-

tiesiems patogios lovos, visur 
įrengti ranktūriai, kiekviename 
tualete yra pagalbos iškvietimo 
virvutė, virtuvės baldai nusilei-
džia ir pan. 

Gydanti aplinka 
Sakoma, kad ir aplinka gydo, 

todėl projektuojant šiuos globos 
namus apgalvota, kad jų gyven-
tojai jaustųsi kuo geriau. Kiekvie-
name kambaryje yra supama-
sis krėslas. Gydytoja pasakoja, 
kad ligai progresuojant žmonės 
tampa apatiški, vangūs, daugiau 
laiko sėdi, supimasis juos teigia-
mai veikia, ramina. Kai kuriuo-
se kambariuose žmonės gyvena 
po du, todėl jiems svarbu turėti 
ir asmeninę erdvę. Tokia erdve 
taps terasa – iš kiekvieno kam-
bario galima išeiti į kiemelį, kur 
pastatytas suoliukas, stalas. Jau-
kus vidinis pasisėdėjimų kam-
pelis įrengtas ir pastato centre.

Projektuojant aplinką bu-
vo planuota, kad pro kiekvieno 
kambario langą matytųsi tam 
tikrų spalvų augalai. Gydytoja 
sako, kad stengtasi sukurti ref-
leksoterapinę, t. y. jutimus ska-
tinančią aplinką. Aplink globos 
namus susodinti tokie augalai, 
kurie veikia žmogaus jutimus: 
uoslę, regą, lytėjimą, skonį... Jie 
parinkti taip, kad kiekvienu me-
tų laiku kas nors žydėtų, kve-
pėtų, kitus būtų galima liesti, iš 
trečių – virti arbatą ir pan. Šalia 
esantis kelių hektarų laukas ap-
sodintas anyžiniais lofantais – 
pasak R. Ulianskienės, tai labai 
vaistingi augalai, tarp kurių pa-
sivaikščiojus žmogus nusirami-
na, atsipalaiduoja. 

Dar planuojama sukurti sen-
sorinius takus – einant per skir-
tingus paviršius basomis stimu-
liuojami žmogaus jutimai.

Kad jaustųsi kaip 
namuose 

Centro gyventojams siūlomos 
užimtumo veiklos: muzikos tera-
pija, šunų terapija, režisierė kurs 
centro tradicijas, rengs šventes, 
kartu su centro gyventojais skai-
tys knygas. Kadangi aplink glo-
bos namus – hektarai vaistažo-
lių, kodėl gi neįtraukus gyventojų 
į floroteapijos užsiėmimus. Pasak 
centro vadovės, gyventojai galėtų 
rūšiuoti vaistažoles, galbūt dėlioti 
jas į maišelius ar pan. Svarbiausia, 
pasak gydytojos, kad veiklos ne-
būtų beprasmės, matytųsi rezul-
tatas. Be to, gyventojai galės turė-
ti ir savo daržą – bus padaryta 10 
pakeltų lysvių, kiekvienam gyven-
tojui po vieną. Kurie pajėgs, patys 
sodins augalus, kurie negalės, vis 
tiek dalyvaus tose veiklose, ste-
bės, bus kartu su visais. „Dirbant 
su atmintį praradusiu žmogumi 
svarbu nepamiršti, kad pojūčiai 
neišnykta, jis priima ir garsus, ir 
aplinką, ir kalbos toną, – pasakoja 
gydytoja. – Todėl darbuotojai turi 
su žmogum kalbėtis, pasakoti, ką 
jis šiandien darys, ką valgys. Rei-
kia bendrauti įprastai, lyg niekas 
nepasikeitę.“

Centro vadovė pasakoja, kad 
maistas bus užsakinėjamas, ta-
čiau jei žmogus yra pakankamai 
savarankiškas, galės pats vir-
ti jaukioje virtuvėlėje. Ja galės 
naudotis ir su artimaisiais pa-
būti atvažiavę namiškiai. „Su-
darysim sąlygas, kad šeimos 
nariai jaustųsi kaip namie. Jie 
galės su savo artimu žmogum 
leisti laiką ir aplinkoje, kurią su-
kūrėm – vaikštinėti po pievas, 
gėlynus, prie tvenkinio, prirei-
kus – ir darže ką nors nusiskinti, 
ir vaistažolių pasiskynę arbatos 
išsivirti“, – pasakoja gydytoja. 

Galimybių pakeisti 
esamą sistemą yra 

R. Ulianskienė pasakoja, kad 
tokios įstaigos poreikis kilo iš 
patirties: kadangi jos vadovauja-
mas Integruotų sveikatos paslau-
gų centras teikia dienos globos 
paslaugas, buvo akivaizdu, kad 
Alzheimeriu sergantiesiems rei-
kia daugiau specializuotos pagal-
bos. Artimieji prašydavo padėti 
pažiūrėti sergančius namiškius 
ir vakare, ir per naktį. Gydytoja 
sako pradėjusi galvoti, kad būtų 
gerai netoli nuo Panevėžio turėti 
vietą, kur galima būtų juos apgy-
vendinti. Tačiau realių galimybių 
tam įgyvendinti ilgai nebuvo. Kai 

mirė tėvai, liko laisva jų žemė ir 
gydytoja nutarė būtent joje pa-
statyti globos namus. Tai tapo re-
alu gavus ES finansavimą. 

Darbuotojai buvo mokomi 
dirbti su Alzheimeriu sergančiai-
siais. Gydytoja neslepia, kad kai 
kurie, pamatę, jog nebus lengva, 
pasitraukė. Liko tie, kurie tik-
rai pasiryžę dirbti. Centre įdar-
binti 5 darbuotojai: 4 socialinio 
darbuotojo padėjėjai ir vienas 
socia linis darbuotojas. Jie pri-
žiūrės žmones, rūpinsis jais. Kiti 
specialistai – užimtumo terapeu-
tai, kineziterapeutai, slaugytojos 
ar gydytojai trumpam atvažiuos. 

Žmones į šiuos globos namus 
siunčia savivaldybės. Mokestis 
už gyvenimą toks, kaip ir kitose 
globos įstaigose – asmeniui iš-
skaičiuojama 80 proc. pensijos 
bei visa slaugos pašalpa, o likusią 
sumos dalį turi pridėti siunčianti 
savivaldybė. Nebent žmogus pats 
nori padengti visą išlaikymo kai-
ną – 810 eurų per mėnesį. 

Gydytoja pabrėžia, kad pri-
imami ne visi norintieji. Svar-
biausias kriterijus – turi būti di-
agnozuota Alzheimerio liga. Be 
to, vienu metu čia gali būti pri-
žiūrimi tik 4 slaugomi ligoniai. 
Likę 6 turi būti savarankiškes-
ni, galintys vaikščioti. 

Globos namai yra viešoji įs-
taiga – t. y. nesiekianti pelno, tik 
išsilaikyti. Ar tai realu turint 10 
gyventojų? „Jei 10-čiai žmonių 
būtų atskiras direktorius, ats-
kiras buhalteris, tikrai neišsilai-
kytumėm, – sako R. Ulianskienė, 
– tačiau susiderinus veiklas, tai 
pavyksta.“ Pasak gydytojos, dau-
guma čia dirbsiančių žmonių (iš-
skyrus jau minėtus 5) dar turi ir 
kitas pareigas Integruotų sveika-
tos paslaugų centre, vadovė ne-
gaus jokio atlygio. 

Paklausta, ką daryti, kad at-
sirastų daugiau tokių įstaigų, 
R. Ulianskienė sako, jog nebūti-
na viską daryti savivaldybėms – 
reikia globos namų steigimą ati-
duoti privatiems asmenims – jie 
gali padaryti puikių dalykų. Kitas 
kelias – vienytis su nevyriausy-
binėmis organizacijomis. Pasak 
gydytojos, būdų, kaip keisti esa-
mą sistemą, tikrai yra, tik reikia 
daugiau asmeninės iniciatyvos. 

Aurelija BABinSkienė
Autorės nuotr. 

Modernūs globos namai – Alzheimeriu 
sergantiesiems? Tikrai taip!

„Turtingiausias žmogus pa-
saulyje yra ne tas, kuris dau-
giausia turi, bet tas, kuriam 
mažiausiai reikia.“ 

(Robin Sharma)
Visiems žmonėms, turin-

tiems negalią, yra sunku gyven-
ti. Nelengva, kai tavęs nepriima 
aplinkiniai, vengia, šaiposi. Tai 
nuolatinė kova su piktais aplin-
kinių žvilgsniais, kova už save.

Man nuo gimimo paralyžiuo-
ta kairė pusė. Galvoje buvo aug-
lys. Buvau visai mažutė, kai jį 
operavo. Esu dėkinga neurochi-
rurgui Vytautui Ragaišiui, nes 
tik jo dėka esu gyva. Aš negaliu 
šokti baleto, čiužinėti su pačiū-
žomis ar vaikščioti su aukštakul-
niais, daryti daugybės kitų da-
lykų, bet tai ne priežastis nesi-
džiaugti gyvenimu. Aš laiminga, 
kad esu gyva, kad galiu vaikščio-
ti savom kojom.

Nuo 2009 m. priklausau 
sporto savanorių sąjungai. Esu 
aktyvi, negaliu sėdėti tarp ketu-
rių sienų, vis prisigalvoju veik-
los. Nors ir turiu negalią, bet ji 
man netrukdo savanoriauti įvai-
riuose krepšinio čempionatuo-
se, golfo turnyruose, maratonuo-
se. Ne vienus metus teko sava-
noriauti Kauno „Žalgirio“ varžy-
bose. Šių renginių metu atradau 
krepšinį. Jis man gyvenime dau-
giau nei žaidimas. Tik krepšinio 
arenose, tarp žiūrovų ir triukš-
mo, pajuntu vidinę ramybę. Ne-
žinau, ką veikčiau vasarom, jei 
ne krepšinio čempionatai, per 
kuriuos aš pamirštu savo nega-
lią. Būdama tarp įvairių Europos 
sportininkų, pasijaučiu stipri ir 
reikalinga, nes galiu pagelbė-
ti jiems. Mano sielos stiprybė – 
padėti kitiems ir būti reikalingai 
žmonėms, nes tik tada jaučiuosi 
visavertišku žmogumi.

Sigita MARcinonytė

Rašinių  
konkursui 

„Mano sielos 
stiprybė“

kviečiame į neįgaliųjų kūrybos festivalį  
,,sveika, daina!“

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga kviečia dalyvauti  
neįgaliųjų kūrybos festivalyje „Sveika, daina!-2“.  

Projekte gali dalyvauti neįgaliųjų vokalinio meno kolektyvai ir  
pavieniai vokalinio žanro kūrėjai (autoriai) ir atlikėjai, turintys negalią  

iš bet kurių Lietuvos vietovių. Projektas susideda iš 2 dalių:  
vienos dienos kūrybinio-metodinio seminaro vokalinio žanro kūrėjams –  

pavieniams autoriams (spalio 16 d. Kaune) ir neįgaliųjų kūrybos  
festivalio ,,Sveika, daina!-2“ (lapkričio 26 d. Kaune).

Į seminarą kūrėjai registruojasi iš anksto savarankiškai arba  
padedami juos deleguojančių/atstovaujančių organizacijų  

tel. 8 652 426 20, el. paštu: kauno.kns@gmail.com.  
Į seminarą atvykstama savo arba deleguojančių organizacijų išgalėmis.

Norintys dalyvauti festivalyje turi užpildyti ir spalio 16 d.  
pateikti paraišką adresu: 

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, 
A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno rajonas, LT-54434 

arba el. paštu kauno.kns@gmail.com, tel. 8 652 426 20
Nuostatus galima rasti internete: 

www.negalia.lt/naujienos

Padėdama 
kitiems 

jaučiuosi 
stipri ir 

reikalinga 

Globos namų vadovė gydytoja R. Ulianskienė aprodė negalią turintiesiems 
patogias vonias, kuriose įrengta pagalbos iškvietimo sistema.

Jaukioje virtuvėlėje smagu ne tik valgyti, bet ir bendrauti.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 5 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 16 

s. 10:05 Senis. N-7. 292 s. 11:05 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 11:35 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 12:30 Savaitė. 
(kart.). 13:30 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:25 Klausimėlis.
lt. 16:40 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai 5. 5/26 d. 17:05 Premjera. Berlyno 
policija 3. N-7. 3/2 s. 18:00 Klauskite 
daktaro. 18:30 Šiandien. 19:10 Spor-
tas. 19:13 Orai. 19:20 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:10 Dėmesio pa-
krašty. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 
Teisė žinoti. 22:20 Trumposios žinios. 
22:25 Premjera. Neištesėti „Apple“ pa-
žadai. 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Premjera. Šlovės dienos. N-7. 50 s. 
00:15 Trumposios žinios. 00:20 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 00:35 Berly-
no policija 3. N-7. 3/2 s. (kart.). 01:25 
Trumposios žinios. (kart.). 01:30 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 01:55 Trumposios 
žinios. (kart.). 02:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 02:25 Laba diena, Lie-
tuva. (kart.). 04:15 Trumposios žinios. 
(kart.). 04:20 Teisė žinoti. (kart.). 05:05 
Istorijos detektyvai. (kart.).

Antradienis, spalio 6 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 17 

s. 10:05 Senis. N-7. 293 s. 11:05 Mū-
sų gyvūnai. (kart.). 11:35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12:30 Neište-
sėti „Apple“ pažadai. (subtitruota, kart.). 
13:30 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:25 Dėmesio pakrašty. (kart.). 
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 
6. 6/1 s. 17:05 Premjera. Berlyno polici-
ja 3. N-7. 3/3 s. 18:00 Klauskite dakta-
ro. 18:30 Šiandien. 19:10 Sportas. 19:13 
Orai. 19:20 Emigrantai. 20:10 Dėmesio 
pakrašty. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 Tikri 
vyrai. 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Premjera. Šlovės dienos. N-7. 51 s. 
00:15 Trumposios žinios. 00:20 Dėme-
sio pakrašty. (kart.). 00:35 Berlyno polici-
ja 3. N-7. 3/3 s. (kart.). 01:25 Trumposios 
žinios. (kart.). 01:30 Klauskite daktaro. 
(kart.). 01:55 Trumposios žinios. (kart.). 
02:00 Mūsų gyvūnai. (kart.). 02:25 La-
ba diena, Lietuva. (kart.). 04:15 Trum-
posios žinios. (kart.). 04:20 Tikri vyrai. 
(kart.). 05:05 Emigrantai. (kart.).

Trečiadienis, spalio 7 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 18 

s. 10:05 Senis. N-7. 294 s. 11:05 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
11:35 Emigrantai. (kart.). 12:30 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. (kart.). 13:30 Mokslo ekspresas. 
(kart.). 13:45 Žinios. Sportas. Orai. 
14:00 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:25 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 16:40 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai 6. 6/2 s. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 3. N-7. 3/4 s. 
18:00 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien. 19:10 Sportas. 19:13 Orai. 19:20 
Gyvenimas. 20:10 Dėmesio pakrašty. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Auksinis 
protas. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Klausimėlis.lt. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Šlovės dienos. N-7. 52 
s. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 00:35 Berly-
no policija 3. N-7. 3/4 s. (kart.). 01:25 
Trumposios žinios. (kart.). 01:30 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 01:55 Trumposios 
žinios. (kart.). 02:00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 02:25 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 04:15 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 04:20 Auksinis pro-
tas. (kart.). 05:30 Klausimėlis.lt. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 8 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 19 

s. 10:05 Senis. N-7. 295 s. 11:05 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 11:20 Gyvenimas. 
(kart.). 12:10 Bronius Kutavičius. Ora-
torija „Paskutinės pagonių apeigos“. 
12:45 Stilius. (kart.). 13:30 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:25 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 16:40 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai 6. 6/3 s. 17:05 

Premjera. Berlyno policija 3. N-7. 3/5 s. 
18:00 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien. 19:10 Sportas. 19:13 Orai. 19:20 
Specialus tyrimas. 20:10 Dėmesio pa-
krašty. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 
Premjera. Purvini žaidimai. N-14. 23:15 
Trumposios žinios. 23:20 Durys atsi-
daro. 23:50 Trumposios žinios. 23:55 
Mokslo ekspresas. (kart.). 00:10 Dėme-
sio pakrašty. (kart.). 00:30 Trumposios 
žinios. (kart.). 00:35 Berlyno policija 3. 
N-7. 3/5 s. (kart.). 01:25 Trumposios 
žinios. (kart.). 01:30 Klauskite daktaro. 
(kart.). 01:55 Trumposios žinios. (kart.). 
02:00 Misija: Vilnija. (kart.). 02:25 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 04:15 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 04:20 Gyvenimas. 
(kart.). 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, spalio 9 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 20 

s. 10:05 Senis. N-7. 296 s. 11:05 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subti-
truota, kart.). 11:35 Specialus tyrimas. 
(kart.). 12:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.). 13:30 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:25 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 16:40 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 6. 6/4 s. 
17:05 Premjera. Berlyno policija 3. 
N-7. 3/6 s. 18:00 Klauskite daktaro. 
18:30 Šiandien. 18:40 Sportas. 18:43 
Orai. 18:50 Duokim garo! 20:25 Lote-
rija „Perlas“. 20:30 Panorama. Vers-
las. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Perlas“. 21:30 Europos futbolo 
čempionato atrankos rungtynės. Slo-
vėnija – Lietuva. Pertraukoje – Trum-
posios žinios. 23:40 Trumposios žinios. 
23:45 Įtariamasis. N-14. 01:30 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 01:35 Berlyno polici-
ja 3. N-7. 3/6 s. (kart.). 02:25 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 04:15 Trumposios 
žinios. (kart.). 04:20 Muzikinis projek-
tas „Dainų daina“. (kart.).

Šeštadienis, spalio 10 d. 
06:05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba. (kart.). 06:55 Specialus tyrimas. 
(kart.). 07:45 Mažasis princas. 14 s. 
08:10 Premjera. Animalija. 39 s. 08:35 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
2. 2/21 s. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Gyvenimo kelias. 
6 d. Tėvystė. 12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Nematomos karalystės. 1 d. Po atvi-
ru dangumi. (subtitruota). 13:50 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Šantažo karalius. N-7. 
15:40 Mokslo ekspresas. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruo-
ta). 16:45 Sveikinimų koncertas. 18:30 
Šiandien. 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Muzikinis projektas „Dainų daina“. 
22:45 Premjera. Kai sutiksi aukštą tam-
siaplaukį. N-7. (Subtitruota). 00:30 Pa-
saulio dokumentika. Gyvenimo kelias. 
6 d. Tėvystė. (kart.). 01:20 Pasaulio do-
kumentika. Nematomos karalystės. 1 d. 
Po atviru dangumi. (subtitruota, kart.). 
02:10 Šerloko Holmso nuotykiai. Šan-
tažo karalius. N-7. (kart.). 03:55 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 04:45 
Specialus tyrimas. (kart.). 05:30 Durys 
atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, spalio 11 d. 
06:05 Bėdų turgus. (subtitruota, 

kart.). 06:50 Stilius. (kart.). 07:40 Šventa-
dienio mintys. 08:05 Gimtoji žemė. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 6 s. 09:15 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2. 2/22 s. 09:40 Šervudo 
padauža Robinas Hudas. 23 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Mūsų gyvūnai. 10:55 Brolių Gri-
mų pasakos. 24 s. Skiautinė. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Brazilijos 
laukinės gamtos įdomybės. 1 d. Pavo-
jingas pasaulis. (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Lotynų Amerikos 
platybėse. 5 d. Andai. Pasaulis debesy-
se. (subtitruota). 13:50 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marpl 1. N-7. 1/3 s. 
4:50 iš Padingtono . 15:30 Misija: Vilni-
ja. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Istorijos detektyvai.. 17:00 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 18:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Pavojingi jausmai. 12 
s. 21:55 Premjera. Balzakas. N-14. 1 s. 
23:40 Pasaulio dokumentika. Brazilijos 
laukinės gamtos įdomybės. 1 d. Pavo-
jingas pasaulis. (subtitruota, kart.). 00:35 
Pasaulio dokumentika. Lotynų Amerikos 
platybėse. 5 d. Andai. Pasaulis debe-
syse. (subtitruota, kart.). 01:30 Auksinė 

Pirmadienis, spalio 5 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (33). N-7. 07:25  Simpsonai 
(34). N-7. 07:55  Kempiniukas Plačia-
kelnis (25)  (kart.). 08:25  Ponas Jan-
gas (4). 08:55  Meilės sūkuryje (2197). 
10:00  A komanda. N-7. 13:00  Kempi-
niukas Plačiakelnis (26). 13:30  Simpso-
nai (35). N-7. 14:00  Simpsonai (1). N-7. 
14:30  Mažoji nuotaka (176). N-7. 15:00  
Mažoji nuotaka (177). N-7. 15:30  Kerš-
tinga meilė (35). N-7. 16:30  TV Pagal-
ba. N-7. 18:30  TV3 žinios. 19:20  TV3 
sportas. 19:25  TV3 orai. 19:30  Tobula 
kopija. N-7. 20:00  Pavojingi aukštakul-
niai (6). N-7. 21:00  Moterys meluoja ge-
riau (19). N-7. 21:30  TV3 vakaro žinios. 
22:15  TV3 sportas. 22:25  TV3 orai. 
22:30  Kerštas (5). N-7. 23:30  Melas ir 
paslaptys (5). N-14. 00:30  CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius (5). N-14. 01:25  
Tėvynė (2). N-14. 02:20  Naujokė (25). 
N-7. 02:45  S dalelių paslaptys (2). N-7. 
03:20  S dalelių paslaptys (3). N-7. 04:00  
Programos pabaiga.

Antradienis, spalio 6 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (35). N-7. 07:25  Simpsonai 
(1)  (kart.). N-7. 07:55  Kempiniukas Pla-
čiakelnis (26)  (kart.). 08:25  Moterys me-
luoja geriau (19). N-7. 08:55  Meilės sū-
kuryje (2198). 10:00  Medikai (12). N-7. 
11:00  Ekstrasensai tiria (56). N-7. 12:00  
Pavojingi aukštakulniai (6). N-7. 13:00  
Kempiniukas Plačiakelnis (1). 13:30  
Simpsonai (2). N-7. 14:00  Simpsonai 
(3). N-7. 14:30  Mažoji nuotaka (178). 
N-7. 15:00  Mažoji nuotaka (179). N-7. 
15:30  Kerštinga meilė (36). N-7. 16:30  
TV Pagalba. N-7. 18:30  TV3 žinios. 
19:20  TV3 sportas. 19:25  TV3 orai. 
19:30  Tobula kopija. N-7. 20:00  Prieš 
srovę. N-7. 21:00  Moterys meluoja ge-
riau (20). N-7. 21:30  TV3 vakaro žinios. 
22:20  TV3 sportas. 22:25  TV3 orai. 
22:30  Kobra 11 (4). N-7. 23:35  Nuo-
dėmių daktaras (3). N-14. 00:35  CSI kri-
minalistai (4). N-14. 01:30  Tėvynė (3). 
N-14. 02:30  Naujokė (1). N-7. 02:55  S 
dalelių paslaptys (4). N-7. 03:30  S da-
lelių paslaptys (5). N-7. 04:00  Progra-
mos pabaiga.

Trečiadienis, spalio 7 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (2)  (kart.). N-7. 07:25  Simp-
sonai (3)  (kart.). N-7. 07:55  Kempiniu-
kas Plačiakelnis (1)  (kart.). 08:25  Mote-
rys meluoja geriau (20). N-7. 08:55  Mei-
lės sūkuryje (2199). 10:00  Medikai (13). 
N-7. 11:00  Ekstrasensai tiria (57). N-7. 
12:00  Prieš srovę. N-7. 13:00  Kempi-
niukas Plačiakelnis (2). 13:30  Simpso-
nai (4). N-7. 14:00  Simpsonai (5). N-7. 
14:30  Mažoji nuotaka (180). N-7. 15:00  
Mažoji nuotaka (181). N-7. 15:30  Kerš-
tinga meilė (37). N-7. 16:30  TV Pagal-
ba. N-7. 18:30  TV3 žinios. 19:20  TV3 
sportas. 19:25  TV3 orai. 19:30  Tobu-
la kopija. N-7. 20:00  Svogūnų Lietuva. 
N-7. 21:00  Moterys meluoja geriau (21). 
N-7. 21:30  TV3 vakaro žinios. 22:15  
TV3 sportas. 22:20  TV3 orai. 22:25  Vi-
kingų loto. 22:30  Penktoji valdžia. N-14. 
01:05  Elementaru (4). N-7. 01:55  Nau-
jokė (2). N-7. 02:20  Naujokė (3). N-7. 
02:50  S dalelių paslaptys (6). N-7. 03:20  
Programos pabaiga. 

Ketvirtadienis, spalio 8 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (4)  (kart.). N-7. 07:25  Simp-
sonai (5)  (kart.). N-7. 07:55  Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2)  (kart.). 08:25  Mo-
terys meluoja geriau (21). N-7. 08:55  
Meilės sūkuryje (2200). 10:00  Me-
dikai (1). N-7. 11:00  Ekstrasensai ti-
ria (58). N-7. 12:00  Svogūnų Lietuva. 
N-7. 13:00  Kempiniukas Plačiakelnis 
(3). 13:30  Simpsonai (6). N-7. 14:00  
Simpsonai (7). N-7. 14:30  Mažoji nuo-
taka (182). N-7. 15:00  Mažoji nuota-
ka (183). N-7. 15:30  Kerštinga mei-
lė (38). N-7. 16:30  TV Pagalba. N-7. 
18:30  TV3 žinios. 19:20  TV3 sportas. 
19:25  TV3 orai. 19:30  Tobula kopi-
ja. N-7. 20:00  Farai. N-7. 21:00  Mo-
terys meluoja geriau (22). N-7. 21:30  
TV3 vakaro žinios. 22:20  TV3 spor-
tas. 22:25  TV3 orai. 22:30  Pažadėto-
ji žemė. 00:40  Kaulai (4). N-14. 01:35  
Tėvynė (4). N-14. 02:35  Naujokė (4). 
N-7. 03:00  S dalelių paslaptys (7). N-7. 
03:30  Programos pabaiga. 

Penktadienis, spalio 9 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (6)  (kart.). N-7. 07:25  Simp-
sonai (7)  (kart.). N-7. 07:55  Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3)  (kart.). 08:25  Mo-
terys meluoja geriau (22). N-7. 08:55  
Meilės sūkuryje (2201). 10:00  Medikai 
(2). N-7. 11:00  Ekstrasensai tiria (59). 

Pirmadienis, spalio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (11). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (4) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (15) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (101). 
N-7. 08:55 Legenda apie Zoro (kart.). 
N-7. 11:35 Kelionė į paslaptingąją sa-
lą (kart.). N-7. 13:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (16). 13:55 "Ponia Dila" 
(48). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:15 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:20 Nuo... Iki.... 
21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (21). N-7. 
21:30 Žinios. Verslas. 22:04 Sportas. 
22:08 Orai. 22:10 VAKARO SEANSAS 
Galutinis tikslas 2. N14. 00:00 "Dala-
sas" (8). N-7. 00:55 "Detektyvė Džon-
son" (54). N-7. 01:50 "Mentalistas" (16). 
N-7. 02:45 Programos pabaiga.

Antradienis, spalio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (12). 06:55 "Tomo 
ir Džerio šou" (6) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (16) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (102). 
N-7. 08:50 Nenaudėlė beždžionėlė 
(kart.). 10:55 Šoklys (kart.). N-7. 12:40 
"Tomo ir Džerio šou" (7) (kart.). 13:05 
"Agentas Šunytis" (5). 13:35 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (17). 14:00 "Ponia 
Dila" (49). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:15 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:20 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:00 "Visi vyrai - kiau-
lės..." (22). N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 
22:04 Sportas. 22:08 Orai. 22:10 VA-
KARO SEANSAS Piktas vairuotojas. 
N14. 00:20 "Dalasas" (9). N-7. 01:15 
"Detektyvė Džonson" (55). N-7. 02:10 
"Mentalistas" (17). N-7. 03:05 Progra-
mos pabaiga.

Trečiadienis, spalio 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (13). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (5) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (17) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (103). 
N-7. 08:50 24 valandos (kart.). N-7. 
09:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 11:05 
Tikras gyvenimas: "Lobis". 12:05 Tikras 
gyvenimas: "Kerštinga meilė". 13:05 
"Agentas Šunytis" (6). 13:35 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (18). 14:00 "Po-
nia Dila" (50). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:15 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:20 Su 
cinkeliu. N-7. 21:00 "Visi vyrai - kiau-
lės..." (23). N-7. 21:30 Žinios. Vers-
las. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 22:10 
VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai. 
N14. 00:25 "Dalasas" (10). N-7. 01:20 
"Detektyvė Džonson" (56). N-7. 02:15 
"Mentalistas" (18). N-7. 03:10 Progra-
mos pabaiga.

Ketvirtadienis, spalio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (14). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (6) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (18) (kart.). 07:50 

"Volkeris, Teksaso reindžeris" (104). 
N-7. 08:50 24 valandos (kart.). N-7. 
09:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 11:05 
Tikras gyvenimas: "Draugiškas patari-
mas". 12:05 Tikras gyvenimas: "Šei-
mos gelbėtoja". 13:05 "Agentas Šuny-
tis" (1). 13:35 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (19). 14:00 "Ponia Dila" (51). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:15 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:00 "Visi vyrai - 
kiaulės..." (24). N-7. 21:30 Žinios. Vers-
las. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 22:10 
VAKARO SEANSAS Tamsos pakraš-
tys. N14. 00:35 "Dalasas" (11). N-7. 
01:30 "Detektyvė Džonson" (57). N-7. 
02:25 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:55 Programos pabaiga.

Penktadienis, spalio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (15). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (1) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (19) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (105). 
N-7. 08:50 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 09:35 "K11: Komisarai tiria" (16). 
N-7. 10:20 "K11: Komisarai tiria" (18). 
N-7. 11:05 Tikras gyvenimas: "Aš pa-
silieku". 12:05 Tikras gyvenimas: "Švie-
sus paveikslas". 13:05 "Agentas Šuny-
tis" (2). 13:35 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (20). 14:00 "Ponia Dila" (52). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:15 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 PREMJERA 
Balsuok už mane. N14. 22:45 Egzor-
cizmas. N14. 01:05 Tamsos pakraštys 
(kart.). N14. 03:20 Programos pabaiga.

Šeštadienis, spalio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (8). 06:55 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" 
(7). 07:00 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (8). 07:05 "Eskimų mer-
gaitės nuotykiai Arktyje" (9). 07:10 "Es-
kimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (10). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Dora 
ir draugai". 07:45 "Keista šeimynėlė" 
(21). 08:10 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (19). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(8). 09:00 "Ponas Bynas" (15). 09:30 
Pingviniuko Lolo nuotykiai. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Nenugalimas Geleži-
nis žmogus. 11:45 Sugrįžęs iš praeities. 
N-7. 13:55 "Gyvenimo šukės" (11). N-7. 
16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Lietuvos 
superšefas. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Alvinas ir burundukai 2. 21:20 Karate 
vaikis. N-7. 00:10 Visiškai slaptai. N-7. 
02:00 Egzorcizmas (kart.). N14. 04:15 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, spalio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (9). 06:55 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" 
(11). 07:00 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (12). 07:05 "Eskimų mer-
gaitės nuotykiai Arktyje" (13). 07:10 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" 
(14). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. 
Dora ir draugai" (10). 07:45 "Keista šei-
mynėlė" (22). 08:10 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (20). 08:35 "Tomo ir Džerio 
šou" (9). 09:00 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:30 Mes pačios. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Kapitonas Zumas. 11:45 
Tokia jau mano dalia. N-7. 13:55 "Gy-
venimo šukės" (12). N-7. 16:00 Bus 
visko. 17:00 Ne vienas kelyje. 17:30 
Teleloto. 18:30 Sekmadienio žinios su 
„Alfa“. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Lietuvos balsas. 21:55 PREMJERA 
Bėgančios kortos. N14. 23:45 PREM-
JERA Tikras teisingumas 2. Slėptuvė. 
N14. 01:35 Balsuok už mane (kart.). 
N14. 03:20 Programos pabaiga.

Pirmadienis, spalio 5 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitri-

na. 07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (277). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(89) (kart.). N-7. 12:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (16). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (90). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (18). N-7. 19:25 "Policija 
ir Ko" (9). N-7. 20:30 PREMJERA La-
bai juokinga laida. 21:00 PREMJERA 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 21:30 Džesio 
Džeimso nužudymas, kurį įvykdė bailys 
Robertas Fordas. N14. 00:40 "Menta-
listas" (18) (kart.). N-7. 01:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (90) (kart.). N-7. 02:45 
Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 6 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (3). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"Policija ir Ko" (9) (kart.). N-7. 09:15 "Mis-
tinės istorijos" (17) (kart.). N-7. 10:20 

"Kalbame ir rodome" (278). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (90) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (17). 15:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (91). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 "Mentalistas" (19). N-7. 19:25 "Po-
licija ir Ko" (10). N-7. 20:30 PREMJERA 
Išgyvenk, jei gali. 21:00 PREMJERA 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 21:30 Trise 
valtimi. Gamtos šauksmas. N-7. 23:20 
"Gyvi numirėliai" (12). N14. 00:15 "Men-
talistas" (19) (kart.). N-7. 01:10 "Prokuro-
rų patikrinimas" (91) (kart.). N-7. 02:20 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 7 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (4). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Policija ir Ko" (10) (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (18) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (279). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(91) (kart.). N-7. 12:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (18). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (92). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (20). N-7. 19:25 "Policija 
ir Ko" (11). N-7. 20:30 PREMJERA Iš-
gyvenk, jei gali. 21:00 Farai. N14. Re-
alybės šou 21:30 Gyvenimo užrašai. 
N-7. 00:00 "Gyvi numirėliai" (13). N14. 
00:55 "Mentalistas" (20) (kart.). N-7. 
01:50 "Prokurorų patikrinimas" (92) 
(kart.). N-7. 03:00 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 8 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (5). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Policija ir Ko" (11) (kart.). N-7. 
09:15 Žurovas. Katės uodega. I dalis 
(kart.). N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" 
(280). N-7. 11:20 "Prokurorų patikrini-
mas" (92) (kart.). N-7. 12:35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos 
talentai" (19). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (93). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (21). N-7. 19:25 "Policija ir 
Ko" (12). N-7. 20:30 PREMJERA Labai 
juokinga laida. 21:00 Farai. N14. Realy-
bės šou 21:30 Kongas. N-7. 23:45 "Gy-
vi numirėliai" (14). N14. 00:40 "Menta-
listas" (21) (kart.). N-7. 01:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (93) (kart.). N-7. 02:45 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 9 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (6). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Policija ir Ko" (12) (kart.). N-7. 
09:15 Žurovas. Katės uodega. II dalis 
(kart.). N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" 
(281). N-7. 11:20 "Prokurorų patikrini-
mas" (93) (kart.). N-7. 12:35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (20). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (94). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Labai 
juokinga laida (kart.). 19:00 "Amerikie-
tiškos imtynės" (34). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Mirtinas gin-
klas 2. N-7. 23:50 "Sausas įstatymas. 
Atviras karas" (6). N14. 01:00 "Sau-
sas įstatymas. Atviras karas" (7). N14. 
02:10 "Prokurorų patikrinimas" (94) 
(kart.). N-7. 03:20 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 10 d. 
07:05 "Amerikos talentai" (19) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (20) 
(kart.). 09:00 Statyk!. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 Penktoji pavara. 11:00 Lietuvos 
galiūnų čempionato 4 etapas. 12:00 
Arčiau mūsų. 12:30 Aš myliu kaimą. 
13:00 Išgyvenk, jei gali (kart.). 13:30 
Išgyvenk, jei gali (kart.). 14:00 "Mitia-
jaus pasakėlės". N-7. 14:35 "Mitiajaus 
pasakėlės" (7). N-7. 15:15 "Mitiajaus 
pasakėlės" (8). N-7. 15:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 17:00 Žurovas. Neišti-
riama byla. I dalis. N-7. 18:00 "Mistinės 
istorijos" (19). N-7. 19:00 Labai juokin-
ga laida (kart.). 19:30 Muzikinė kaukė. 
22:15 MANO HEROJUS Bėglys. N-7. 
01:00 AŠTRUS KINAS Anakonda. N-7. 
02:40 "Mitiajaus pasakėlės" (6) (kart.). 
N-7. 03:15 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 11 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Lietu-

vos galiūnų čempionato 4 etapas (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopilo-
tas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 11:00 
FAILAI X. Dingęs debesų žmonių mies-
tas. 12:00 "BBC dokumentika. Gyvūnų 
planeta" (6). 13:30 Sveikinimai. 16:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 17:00 Žuro-
vas. Neištiriama byla. II dalis. N-7. 18:00 
"Mistinės istorijos" (20). N-7. 19:00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Kedrų įlanka 3. N-7. 
21:00 "Kultas" (12). N14. 22:00 "Kultas" 
(13). N14. 23:00 Vanilinis dangus. N14. 
01:40 "Mitiajaus pasakėlės" (7) (kart.). 
N-7. 02:15 "Mitiajaus pasakėlės" (8) 
(kart.). N-7. 02:45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

N-7. 12:00  Farai. N-7. 13:00  Kempi-
niukas Plačiakelnis (4). 13:30  Simp-
sonai (8). N-7. 14:00  Simpsonai (9). 
N-7. 14:30  Mažoji nuotaka (184). N-7. 
15:00  Mažoji nuotaka (185). N-7. 15:30  
Kerštinga meilė (39). N-7. 16:30  Vilnius 
gyvai. 18:30  TV3 žinios. 19:20  TV3 
sportas. 19:25  TV3 orai. 19:30  Žuviu-
kas Nemo. 21:25  Ernis. N-14. 00:00  
Keršto aitvaras. S. 01:40  Penktoji val-
džia. N-14. 04:00  Programos pabaiga. 

Šeštadienis, spalio 10 d. 
06:45  Teleparduotuvė. 07:00  

Monsunas (26). N-7. 07:30  Vėžliukai 
nindzės (15). 08:00  Ančiukas Donal-
das ir draugai (5). 08:30  Legenda apie 
Korą (15). N-7. 09:00  Mitybos ir sporto 
balansas. 09:30  Mamyčių klubas. 10:00  
Skonio lenktynės. 10:30  Gardu Gardu. 
11:00  Kelias į Eldoradą. 12:45  Nykš-
tukas Nosis. 14:25  Gyvenimo bangos 
(10). N-7. 16:45  Ekstrasensų mūšis (9). 
N-7. 18:30  TV3 žinios (312). 19:15  TV3 
sportas. 19:20  TV3 orai. 19:25  Euro-
jackpot. 19:30  Didysis magijos šou. N-7. 
21:00  Paskutinė riba. N-14. 23:00  Klo-
ja. N-14. 00:55  Pažadėtoji žemė. 02:50  
Programos pabaiga. 

Sekmadienis, spalio 11 d.
06:45  Teleparduotuvė. 07:00  Bei-

bleidai. Metalo meistrai (1). N-7. 07:30  
Vėžliukai nindzės (16). 08:00  Ančiukas 
Donaldas ir draugai (6). 08:30  Legen-
da apie Korą (16). N-7. 09:00  Statybų 
TV. 09:30  Padėkime augti. 10:00  Sva-
jonių sodai. 11:00  Piteris Penas. 12:35  
Inspektorius Gadžetas. U. 14:05  Gyve-
nimo bangos (11). N-7. 16:45  Ekstra-
sensų mūšis (10). N-7. 18:30  TV3 žinios 
(312). 19:20  TV3 sportas. 19:25  TV3 
orai. 19:30  X Faktorius. 21:30  Patrulių 
zona. N-14. 23:40  Nužudyti Bilą 2. N-14. 
02:10  Programos pabaiga.

Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 1. N-7. 
1/3 s. 4:50 iš Padingtono . (kart.). 03:05 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. (kart.). 
04:00 Savaitė. (kart.). 04:50 Pavojingi 
jausmai. 11, 12 s. 2015 m. (kart.). 05:40 
Klausimėlis.lt. (kart.).
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ten nėra linksmų istorijų. Vis 
dėlto Plimuto smegenų traumų 
reabilitacijos centre dirbantis 
Saulius Meilutis tikina, kad net 
ir labai sunkias traumas patyrę 
žmonės trykšta optimizmu, ver-
tina kiekvieną gyvenimo akimir-
ką ir pasižymi humoro jausmu.

„Reabilitacijos centro pacien-
tai – žmonės, patyrę įvairių 
smegenų pažeidimų. Ligonių 
skaičius kinta, tačiau dažniau-
siai dviejų aukštų pastate gy-
dosi 25–30 žmonių, – pasakoja 
S. Meilutis. – Traumų padariniai 
labai įvairūs. Kai kurie ligoniai 
sunkiai vaikšto, kai kurie nekal-
ba, be kitų pagalbos beveik nie-
ko negali. Kiti lengvai bendrau-
ja, vaikšto į parduotuves. Kai 
kurie čia trumpam, kai kurie – 
dešimt metų. Būna ir tokių, ku-
rie sparčiai sveiksta, beveik ne-
kalbėję išmoksta tai iš naujo."

S. Meilučio darbas labai įvai-
rus: pacientus palydėti iki preky-
bos centro, padėti apsirengti, pa-
valgyti, atsisėsti į neįgaliųjų ve-
žimėlį. Bendrauti, prižiūrėti, ste-
bėti žaidžiančius stalo žaidimus.

Reabilitacijos centre atmos-
fera labai šeimyniška. Ligoniai 
gyvena atskiruose, į viešbučio 
numerius panašiuose kamba-

riuose. Juose yra kompiuteris, 
vaizdo ir garso aparatūra, gre-
ta – maža virtuvėlė su šaldytu-
vu, virykle, mikrobangų kros-
nele. Be abejo, ir vonia, tuale-
tas. Pageidaujantieji užsisako 
laikraščių, žurnalų, knygų.

„Keli žmonės negali vaikščio-
ti, be kitų pagalbos net neatsisto-
ja, bet jie visi, net nemokantys 
kalbėti, yra sąmoningi", – S. Mei-
lutis džiaugiasi, kad ligoniai, kiek 
leidžia jų sveikatos būklė, gyve-
na visavertį gyvenimą.

Kai kurie maistą gamina-
si patys, kiti valgo virtuvėlėje. 
„Kiekvienoje pamainoje dirba 
6–8 asistentai, 6 fizioterapeutai 
ir budinčioji komandos medikė. 
Naktį, kai darbo beveik nebūna, 
dirba trys asistentai ir koman-
dos vadovas.

Taisyklės reabilitacijos cen-
tre? Griežtos. Paciento negali-
ma draugiškai apkabinti, su juo 
bendrauti asmeniškai, patapš-
noti per petį priešingos lyties 
asmenį. Už tai darbuotojas su-
lauktų pastabos, o po antro pa-
žeidimo – griežtų sankcijų.

„Ten turi suvokti, kad esi 
svarbus ne tu, bet jie, pacientai, 
asmenybės, dirbi dėl jų", – filo-
sofiškai teigia S. Meilutis. 

D.Britanijoje neįgalieji moka 
džiaugtis gyvenimu

Darius Sėlenis „Kauno dienoje“ perteikia olimpinės čempionės 
Rūtos Meilutytės tėvo Sauliaus įspūdžius apie neįgaliųjų gyveni-
mą Didžiojoje Britanijoje. 

Keli kilometrai už Vilniaus Mo-
zūriškių kaime neseniai iškilo 
paslaptingas medinis namas. 
„Lobių dirbtuvės“ – dar labiau 
intriguoja medinė iškaba prie įė-
jimo. Tris dienas per savaitę čia 
atvyksta keli kiek kitokie žmo-
nės. Baigiantis dienai iš „Lobių 
dirbtuvės“ jie išeina dar laimin-
gesni ir žvalesni. Jų rankos ką tik 
nušlifavo, išpjaustė ar suklijavo 
tai, kas žmonėms teiks šilumą.

Idėja šalia Vilniaus įkurti 
dirbtuves žmonėms su proto ne-
galia gimė buvusiam „Betzatos“ 
bendruomenės vadovui Ričardui 
Lygnugariui. Prieš daug metų jis 
pamatė tokias dirbtuves Prancū-
zijoje, „Arkos“ bendruomenėje. 

Dirbtuvių vadovė Vytau-
tė Paškevičiūtė pastebėjo, kad 
Lietuvoje darbo rinka nepalan-
ki žmonėms su proto negalia. 
Kai kurie negalios paliesti žmo-
nės supranta pinigų vertę ir nori 
užsidirbti, tačiau negali to pada-
ryti – darbo rinka jiems per su-
dėtinga, jos tempas per greitas, 
nėra žmogaus, kuris juos paly-
dėtų, jiems pagelbėtų.

„Lietuvoje nėra apsaugotos, 
neįgaliesiems pritaikytos darbo 
vietos. Yra mokyklos, užimtumo 
centrai, egzistuoja individualus 
palydėjimas, tačiau ką rinktis 
tiems, kurie pasiekę darbingą 

amžių norėtų ir galėtų dirbti? 
Žmogus su proto negalia paten-
ka į laisvą darbo rinką. Viduriu-
ko, kur savarankiškesni žmonės 
su nedideliais sutrikimais (ne-
galia) galėtų save išreikšti ir 
būti naudingi, nėra“, – pasako-
jo dirbtuvių vadovė.

Šiuo metu „Lobių dirbtuvėse“ 
dirba trys jauni proto negalią tu-
rintys vyrai. Vienam – 29, kitam – 
35, trečiam 32 metai. Jiems tai – 
pirmoji rimta darbovietė. „Kai 
dirbam, atsiskleidžia kiekvieno iš 
jų gebėjimai. Vienam patinka šli-
fuoti, kitam – išdeginti piešinėlius 
ant medžio, trečiam – su meistru 
dirbti prie didelių staklių“, – gro-
žėjosi Vytautė.

„Darbas labai teigiamai vei-
kia žmones su negalia. Kaip hi-
poterapija, meno terapija, taip ir 
darbo terapija“, – pasakojo vie-
na pirmųjų projekto savanorių 
ir kūrėjų.

Nors dirbtuvių tikslas – ben-
druomenė, svarbu ir kokybiškas 
darbo rezultatas. Dirbtuvėms 
nestinga užsakymų. Įvairios or-
ganizacijos, žinančios Betzatos 
bendruomenę ir Pal. J. Matulai-
čio socialinį centrą bei medžio 
dirbtuves, užsisako jiems reikia-
mų medinių daiktų. Didžiausias 
iki šiol „Lobių dirbtuvėse“ su-
ręstas baldas – rašomasis stalas. 

Medžio dirbtuvės žmonėms  
su proto negalia

Katalikų bendruomenei skirtame tinklalapyje www.magnificat.
lt rašoma apie proto negalią turintiesiems sudaromas galimy-
bes dirbti. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Istorija, pasiekiama 
kiekvienam

Mums netolimoje Anglijo-
je didelis dėmesys į neį-

galiuosius buvo atkreiptas po 
Antrojo pasaulinio karo, kai jų 
smarkiai padaugėjo. Pamažu 
vietiniai architektai pradėjo rū-
pintis, kad viešose miesto er-
dvėse gerai jaustųsi visi žmo-
nės. Įdomu tai, jog pirmasis sta-
tinys, pritaikytas neįgaliesiems, 
buvo... viešasis tualetas! Pasta-
ruoju metu ne tik miesto erdvės, 
bet ir pasaulio paveldo objektai 
tampa pasiekiami negalią turin-
tiems žmonėms. Vienas geriau-
sių pavyzdžių – Londono taue-
ris (Tower of London), istorinė 
tvirtovė Londono senamiestyje, 
kurioje šiandien saugomos ka-
rališkosios brangenybės, įvairių 
laikų ginklų kolekcija, yra atkur-
ti viduramžių karalių kambariai. 
Neseniai taueris buvo rekons-
truotas, todėl dabar ekspozici-
jas gali apžiūrėti ir negalią tu-
rintys žmonės.

Šiek tiek toliau, Graikijoje, 
taip pat gausu įdomių istorinių 
vietų. Viena iš jų – Atėnų akro-
polis, įtvirtinta aukštutinė mies-
to dalis. Akropolis buvo pradė-
tas statyti dar prieš mūsų erą, 
tačiau jo griuvėsiai ir šiandien 
traukia turistus iš viso pasau-
lio. Nors ši vieta gana sudėtin-
gai pasiekiama, nes yra ant kal-
vos ir turi daugybę laiptų, šian-
dien ja pasigrožėti gali ir neįga-
lūs žmonės. Dauguma svarbiau-
sių Akropolio vietų yra pasiekia-
mos liftais, keltuvais ir specialiai 
įrengtais takais, kuriais nesunku 
judėti ir žmonėms neįgaliųjų ve-
žimėliuose.

Neįgaliųjų interesais rūpina-
masi ir egzotiškesnėse šalyse. 
Vienas iš pavyzdžių – Delyje, In-
dijoje, esantis Kutbo minaretas 
(Qutub Minar) visiškai pritaiky-
tas neįgaliesiems. Kutbo mina-
retas yra įvairių epochų istori-

Žmonių noras mokytis, pažinti ir atrasti yra universalus. 
Jis nepriklauso nuo rasės, amžiaus, lyties ar sveikatos. 
Deja, net ir šiais laikais judėjimo negalią turintiesiems 
ne visuomet pavyksta šį norą įgyvendinti. Bene daugiau-
sia problemų kyla susiruošus keliauti ir lankant turistų 
pamėgtas vietas. Istorinės vietos neįgaliesiems atsive-
ria labai lėtai ir gana ribotai, o dauguma pasaulio kul-
tūros paveldo objektų vis dar yra nepasiekiami. Pagrin-
dinė idėja, kodėl kai kuriuos objektus imtasi saugoti, yra 
ta, kad jie turėtų būti pasiekiami kiekvienam, tad kodėl 
neretai jie būna neprieinami neįgaliesiems? Vis dėlto to-
kių organizacijų, kaip UNESCO dėka, vis didesnis dėme-
sys atkreipiamas į tai, kad neįgalieji taip pat turi turėti 
teisę aplankyti ir pamatyti istorines vietas. Štai keletas 
pavyzdžių, įrodančių, jog pasitelkus technologijas ir di-
delį norą viskas tampa įmanoma.

jos paminklų kompleksas, aukš-
čiausias pasaulyje plytų mūro 
minaretas. Jis buvo statomas iš 
akmens, su daugybę tvirtų laip-
tų, yra keleto aukštų, todėl jį ap-
žiūrėti sėdint vežimėlyje ar tu-
rint judėjimo problemų buvo vi-
siškai neįmanoma. 2006 m. bu-
vo atliktas auditas ir nuspręsta 
minareto aplinką pritaikyti neį-

galiesiems. Dabar šis minaretas 
yra geriausiai neįgaliesiems pri-
taikytas istorinis objektas Indi-
joje ir vienas ryškiausių pavyz-
džių pasaulyje.

Tai tik keletas pavyzdžių, 
kaip noras padėti žmonėms 
nugali visas kliūtis. Visi minėti 
objektai yra įtraukti į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą, tačiau 
tai nesutrukdė juos šiek tiek pa-
tobulinti ir pritaikyti neįgalie-
siems. Siekiant, kad visi žmo-
nės galėtų pažinti istoriją, būti-
na surasti pusiausvyrą tarp lygių 
galimybių, skirtingų žmonių so-
cialinio priėmimo, poreikio pa-
siekiamumui ir pareigos atmin-
ti, išsaugoti paveldo autentišku-
mą. Svarbu, kad žmonės, griež-
tai saugantys paveldo objektus, 
rastų kompromisą su tais, kurie 
nori padaryti juos pasiekiamus 
kiekvienam, o svarbiausia, kad 
pamažu keistųsi visuomenės po-
žiūris ir noras padėti žmogui nu-
galėtų visas kliūtis.

Parengė 

Miglė leVinienė

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Vėžines ląsteles efektyviai 
žudo vapsvų nuodai

Vapsva Polybia paulista nuo užpuo-
likų saugosi suleisdama nuodų, ku-
rių sudėtyje – ir galingas vėžio gy-
dymo ingredientas. Nuostabiausia, 
kad toksinas MP1 žudo vėžines ląs-
teles nesužalodamas sveikųjų, ra-
šo Phys.org.

Brazilijoje gyvenančios vapsvos 
išskiriamas toksinas MP1, suardyda-
mas bakterijų ląstelės membraną, 
paveikia patogenus. Antimikrobi-

nis peptidas gali sustabdyti prosta-
tos ir šlapimo pūslės vėžį, taip pat 
naikinti vaistams atsparias leuke-
mines ląsteles.

Iki šio tyrimo nebuvo patvir-
tinta, kad MP1 gali nužudyti tik vė-
žines ląsteles ir nepaliesti sveikų-
jų. Atlikus laboratorinius eksperi-
mentus šie mokslininkų spėjimai 
pasitvirtino. „Bičiulystės“  

ir www.technologijos.lt inf.

Kutbo minaretas yra geriausiai neįgaliesiems pritaikytas istorinis objektas 
Indijoje.

Visiems prieinamas Akropolis Atėnuose.
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Prie kūrybos
šaltinio

Po restauracijos pagrindinis 
bažnyčios altorius spindi 

kaip šventinis tortas. Sunku susi-
kaupti maldai. Užmerkiu akis ir 
nugrimztu į savo vidines gelmes, 
stengdamasi kaip skęstantysis 
prisišaukti pagalbon dievišką-
ją apvaizdą. Pavyksta. Sugrįž-
tu tik išgirdusi aplink save sku-
bančius žmones. Eilė tvarkingai 
rikiuojasi priimti Švenčiausią-
jį. Norėdama išvengti nereika-
lingų žvilgsnių, nuleidžiu akis ir 
stebiu žmonių kojas. Kaip pras-
mingai ir gražiai jos juda. Panašu 
į fortepijono klavišus – aukštyn 
žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn 
žemyn… Mintyse net regiu tą ne-
matomą Maestro, kuris be natų 
su įkvėpimu groja… 

Prie altoriaus ant laiptelio 
stovi kunigas. Iš po albos ir ar-
noto klosčių kyšo tvarkingai nu-
valytų batų pusmėnuliai. Tai lau-
kiančio žmogaus kojos. Šią aki-
mirką jos žymi eilės judėjimo 
tikslą. Visos kitos kojos skuba 
laukiančiųjų link…

Priekyje elegantiškai pakyla 
ir nusileidžia gražiais madingais 
pusbačiais avinčios kojos. Aiš-
kiai jaunos energingos moteriš-
kės, antraip sausakimšoje baž-
nyčioje nebūtų pirma. Elegantiš-
kos kaip skrydžiui pasiruošusios 
gulbės, šios kojos po vieną kyla 
nuo grindų ir švelniai leidžia-
si. Girdėti tik besilankstančios 
odos šnaresys bei silpnas stuk-
telėjimas pasiekus tikslą. Šiais 

Kojos...

Konkursui

***
Laukinių kmynų sąžalynai...
Pavėjui koks kvapnumas jų!
Kai puokštę apglėbei suskynus,
Kai džiovei rykštėm ant virbų.

Vijai lininiais siūlais kotus.
Styrojo šluotom ant tvorų.
Džiovintus saulės, liūčių 

plautus,
Atskirtuosius nuo stagarų,

Sausus, išrudusiom sėklytėm,
Iškultus, išrinktus, stambius,
Delne sijotus vėjo plyno,
Atskirtus, išpūstus, rupius

Maišelin drobės susipylus
Ranka skirtuką užrašei...

Lig šiol per sapną sąžalynuos
Mama dar braidžioja gražiai...

***
O sakei – pasibūsi...
Sirpo vyšnios sode.
Bučiniais glostei kūną...
Negirdėjai rudens

Besiartinant žingsnių
Prausiant lietui laives...
Išretėjusių mirksnių
Saulės tu nematei...

Ėjom, rankom sukibę,
Jūron tiltu senu
Supant vakarui vygę
Ant rugpjūčio delnų.

Kam dabar pasiguosiu...
Kopų smėlis sunkus...
O sakei pasibūsi,
Vasarėle... Ilgu...

***
Geltonas vakaras
Ražienoj skudučiuoja.
Į žolę šlumšteli
Šermukšnis, lestas paukščio.
Lietus, sunkias skaras
Debesyse padžiovęs,
Rūku virš žemės kils.
Žąsų pulkai sugirgčios.

Pabūk dar vakaru
Gale rugpjūčio kiemo...
Tegul subirs, sukris
Į mano sapną žvaigždės.
Geltoniu užgeriu
Saulėlydžio ir liepų.
Švelnumo trupinys...
Šypsnys ant tavo veido...

Pabūk, kol vakaras
Ražienoj skudučiuoja...

Rita MockeliŪnienė 
Šakių r.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

judesiais žaviuosi kaip paukščių 
skrydžiu gamtoje… Nuostabiau-
sia, kad šią minutę užsiėmusi vi-
sai nežemiškais reikalais, šių ko-
jų šeimininkė juda be jokių pa-
stangų, paprasčiausiai apie tai 
visiškai negalvodama… 

Kiek arčiau manęs – du ,,di-
deli laivai“. Jų nosys energingai 
kyščioja iš po glotniai prigludu-
sių kostiuminių kelnių kanto. Ju-
desio amplitudė daug didesnė, 
o judėjimas erdvėje – tvirtas ir 
tikras. Leidžiasi jie sunkiau nei 
pirmieji ir ant šimtus kartų per-
dažytų bažnyčios grindų stukte-
li visu paviršiumi. Taip dedamas 
viršininko antspaudas. Žinoma, 
nusileisti ant bažnyčios grindų 
šie batai galėtų dvigubai arčiau 
altoriaus, bet tuomet susidurtų 
su elegantiškų batelių savininke, 
todėl prieš pasiekdami tikslą jie 
linksmai šokteli atgal…

Vyriškų batų poros dešinė-
je – trys atramos taškai. Tvar-
kingai nuvalytų padėvėtų batelių 
šone – plikas lazdos galas. Galbūt 
tai vyriškio motina? Suabejoju. 
Jei būtų mama, ji judėtų iš vyriš-
kio kairės pusės, dešine įsikibu-
si į sūnaus parankę. Smalsu, bet 
nepakėlusi galvos toliau stebiu 
šią judesių simfoniją. Bažnyčios 
erdvėje lazda dunksi su kiekvie-
nu nusileidimu. Dešinysis mote-
riškės batelis gerokai nunešio-
tas, matyt, jam ir lazdelei tenka 
atremti pagrindinę kūno svorio 
dalį. Beveik nepakildamos nuo 
lentų kojos pasikeisdamos šliuo-
žia glotniu paviršiumi.

Toliau akys sustoja iš karto 
prie šešių kojų. Tiksliau – dvie-
jų kojų ir keturių kojyčių. Mama 
su vaikais. Be mažų kojyčių iš 
šonų ji plauktų bažnyčios grin-
dimis kaip pirmoji moteriškė ei-
lėje. Dabar juda lyg mindžiukuo-
dama. Veda vaikus, todėl taikosi. 

Kitoje pusėje šalia mamos – 
mergaitė, tikriausiai dukra. Jos 
apavas – gražūs bekulniai laive-
liai, perjuosti siaura juostele su 
gėlytės formos užsegimu. Mer-
gaitė nerimsta vietoje ir vis šo-
kinėja. Man gaila vaikų bažny-
čioje. Jų Dievas daug linksmes-
nis nei suaugusiųjų. Jie nori šo-
kinėti, žaisti, juoktis. Negalima. 
Suaugusiųjų Dievas labai rim-
tas. Būtų mano valia, tai vieną 
sekmadienį sukviesčiau į baž-
nyčią visus tėvelius su vaikais ir 
vietoj šv. Mišių leisčiau vaikams 
bėgioti ir juoktis...

Nuo šoninio, švč. Jėzaus šir-
dies, altoriaus pusės tiesiai prie 
kunigo lėtai lėtai šliuožia du juo-
di kaliošėliai. Vilnonėmis kojinė-
mis apsiavusi jų savininkė visiš-
kai nepakelia kojų, todėl su kiek-
vienu pasistūmimu kaliošėliai 
girgžda lyg dejuodami. 

Pasuku galvą ir matau nuo 
manęs tolstančias vyriškio ko-
jas. Eilėje jis paskutinis. Atsi-
peikėju. Atlaisvinu stabdžius 
ir rankomis sukdama judėji-
mo galimybę dovanojančio ne-
įgaliojo vežimėlio ratus sku-
bu paskui. 

Atleisk, man Viešpatie...
Angelė RudžiAnSkAitė

Lietus
Taip laukiamas lietus pliūp-

telėjo iš dangaus galingu srautu. 
Plovė įkaitusį kelio asfaltą, pa-
pilkėjusius nuo dulkių gėlių žie-
dus, o žmogui norėjosi lyg vai-
kystėje nusimovus batus braidy-
ti po balas, gaudyti lūpomis vė-
sius lietaus lašus. Atrodė, kad ne 
tik gamtos dulkes, bet ir širdyje 
susikaupusias nuoskaudas nu-
plovė ilgai lauktas vasaros lietus. 

Katytė 
Atėjo kieman, prigludo prie 

mūrinės pastato sienos prieš 
saulę ir murkė iš pasitenkini-
mo. Išėjęs kieman žmogus no-
rėjo išprašyti nekviestą viešnią, 
bet pagalvojęs, kad jam reikė-
tų taip pat išmokti mėgautis ne 
vien dideliais laimėjimais, bet ir 
mažais džiaugsmais, paliko savo 
neprašytą viešnią džiaugtis sau-
lutės spinduliais...

Netikėta 
dovana

Netikėtai jaunosios viešnios 
sugužėjo į neįgalios giminaitės 
kambarėlį ir iš savo krepšių pra-
dėjo ant stalo dėti knygas. Nors 
jas reikėjo perskaičius grąžin-
ti, bet toks siurprizas neįgaliai 
merginų giminaitei buvo pa-
ti mieliausia vasaros dienomis 
gauta dovana.

Jurginai
Žydi darželyje mamos pa-

sodinti jurginai. Visi gražūs sa-
vo spalvų įvairove, bet gražiau-
sias – didysis baltasis. Jis toks 
panašus į nuotaką, apsuptą įvai-
riaspalvių drugių būrelio. Ir taip 
norisi, kad baltasis nuotaką pri-
menantis jurginas džiugintų dar 
ilgai ilgai. Kol pirmosios šalnos 
sukaustys gruodo grandinė-
mis žemę. 

Aušra VeRBliudAVičiŪtė
Šeduva

Ieškojimai...

Miniatiūros

Aš jus matau...

Riešutai sunoko...

Pakalnutes ruduo...

Stanislavos Juozapaitytės nuotr.  
(Panevėžys)
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