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NEĮGALIŲJŲ DĖMESIUI,
Negalią turinčius

(darbingumo lygis 0–45%),
ir šiuo metu nedirbančius žmones,

kviečiame į mokymus Druskininkuose!
Labai geros sąlygos.

  tel. (8 615)  64115, el.p. druskininkai@vzdrmc.lt

Dovanojo gerą nuotaiką
Ar jums yra kada tekę išlipti 

iš autobuso ar troleibuso ir tiesiog 
gatvėje pasijusti laukiamu sve-
čiu, sutinkamu su muzika, gėlė-
mis ir balionais? Ar esate patyrę 
jausmą, kai jums po kojomis klo-
jamas kilimas, besišypsantys, ge-
rai nusiteikę žmonės ploja, o ži-
nomas atlikėjas Jurgis Didžiulis 
tarytum specialiai jums sugro-
ja kokio nors kūrinio fragmentą? 
Ar šitaip sutiktas atsisakytumėte 
kvietimo nors valandėlei užsuk-
ti į šių žmonių surengtą šventę, 
įsilieti į jos šurmulį, pasiklausy-
ti vaikų ir suaugusių atliekamų 
muzikos kūrinių, pasigrožėti jus 
sutikusių žmonių rankomis su-
kurtais rankdarbiais? 

Tokia nuotaika ir emocijomis 
kaskart dalijasi į Gėlių ir Sodų gat- 
vių festivalį vilniečius, šiose gat- 
vėse gyvenančius kaimynus, įsi-
kūrusius verslininkus kviečian-
tis Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tras. Po nedidelės pertraukėlės 
atgijusi šventė, visiems dovano-
janti gerą nuotaiką ir bendravi-
mo džiaugsmą, surengta jau an-
trą kartą. Jos organizatorė Nijo-
lė Zenkevičiūtė džiaugiasi, kad 

Tradicinis festivalis sutelkė bendruomenę
Vilniaus neįgaliųjų dienos centro rengiamas Gėlių ir Sodų 
gatvių festivalis – tai socialinė, kultūrinė, bendruomenę bu-
rianti akcija. Ja siekiama atkreipti dėmesį į negalią, geriau 
pažinti neįgaliuosius, parodyti jų gabumus ir norą jaustis 
visaverčiais visuomenės nariais. Šis festivalis – sėkmingai 
tiesiamų tiltų tarp įgalių ir neįgalių žmonių įrodymas.

neįgaliųjų pastangomis buriama 
bendruomenė plečiasi, gausėja, 
kad vis daugiau geranoriškai nu-
siteikusių žmonių patys pasisiū-
lo padėti, neatsuka nugaros pra-
šomi tai padaryti. 

Negalia kūrybai ne kliūtis 
Spalvingais žiedais, smagią 

nuotaiką kuriančiais vėjo ma-
lūnėliais, piešinių parodėlėmis 
niūroką rudens dieną nušvitęs 
Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tro kiemelis – ne tik pačių neįga-
liųjų, bet ir jų ištikimų bičiulių: 
vaikų darželio „Gėlynas“, Jėzui- 
tų gimnazijos, Simono Daukan-
to progimnazijos, Balsių pagrin-
dinės ir kitų mokyklų, su kurio-
mis neįgalieji nuolat bendrauja, 
mokinių triūsas. „Pačių susikurta 
aplinka visada jaukesnė, mieles-
nė“, – įsitikinusi N.Zenkevičiūtė. 

Gražiai ją papildė ir neįgalių-
jų rankdarbiai. Čia į darnią visu-
mą susiliejo įvairias negalias tu-
rinčių žmonių kūrybingumas: fi-
zinei negaliai atstovavo Vilniaus 
miesto neįgaliųjų draugijos ir Ne-
įgaliųjų dienos centro, sutrikusio 
intelekto žmones globojančiųjų 
bendrijai – „Vilniaus vilties“, re-
gėjimo negaliai – Vilkpėdės ben-

druomenės socialinių paslaugų 
centro rankdarbių klubo „Vaivos 
juosta“ lankytojų dirbiniai.

„Vaivos juostos“ rankdarbių 
būrelio vadovė Lina Norkienė 
džiaugėsi galėdama visiems pa-
rodyti, kad net visiškai nema-
tančios moterys sugeba sukur-
ti gražiausius dirbinius. Pasak 
L.Norkienės, nematantys žmonės 
gali puikiausiai siūti – tai įrodė 
ir šventėje pristatyti aklų moterų 
vaikaičius džiuginantys jų ran-
komis siūti pelėdžiukai, simpa-
tiškos kirmėlaitės, netgi skiauti-

niai. Vadovė prisiminė prieš kurį 
laiką vykusį amatų konkursą, ku-
riame dalyvavusi neregė Stasė 
Pariuškytė varžėsi su sveikaisiais 
rankdarbių mėgėjais ir, išmezgu-
si sudėtingiausius raštus, laimėjo 

mezgimo rungtį. 
Gražus savitarpio supratimo, 

kasdienio bendrumo pavyzdys – 
į festivalį atvykę „Vilniaus vilties“ 

Žmogaus galimybės 
būtų vertinamos 
įvairiapusiškiau

Šiuo metu asmeniui gali būti 
nustatyti specialusis nuolatinės 
slaugos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), specialusis transpor-
to išlaidų bei lengvojo automobi-
lio įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos po-
reikiai. Esama sistema sulaukia 
nemažai kritikos – pasak Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 

Specialiųjų poreikių 
nustatymo tvarkos 

laukia pokyčiai
Socialinės apsaugos darbo ministerija ėmėsi reformuoti 
specialių poreikių nustatymo tvarką. Vietoje dabar egzis-
tuojančių specialiųjų poreikių siūloma nustatyti 4 asmens 
funkcionavimo lygmenis. Juos nustatant būtų daugiau dė-
mesio skiriama ne medicininiams, kaip yra dabar, o socia-
liniams, savarankiškumo kriterijams. Naujoji tvarka jau iš-
bandyta 6-iose savivaldybėse, o tyrimo rezultatai pristatyti 
Neįgaliųjų reikalų tarybai. 

tarnybos (NDNT) direktoriaus 
pavaduotojo Alvydo Garšvos, 
šiuo metu pernelyg daug dėme-
sio skiriama medicininiams kri-
terijams, be to, didelis atotrūkis 
tarp slaugos ir priežiūros (pagal-
bos) išmokų. Siūloma, kad atei-
tyje būtų nustatomi 4 asmens 
funkcionavimo lygmenys. Atsi-
žvelgiant į juos būtų mokamos 4 
dydžių išmokos. 1 ir 2 lygmenys 
galėtų būti nustatomi turintiems 
slaugos poreikį, 2 ir 3 – priežiūros 

(pagalbos) poreikį. Transporto iš-
laidų kompensacija nebūtų mo-
kama, tačiau išliktų lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacija. 

A.Garšvos teigimu, didžiau-
sias pokytis būtų tas, kad dalis 
vertinimo tiek pensinio, tiek dar-
bingo amžiaus asmenims, būtų 
atliekama savivaldybėse – so-
cialinis darbuotojas, apsilankęs 
pas žmogų namuose, užpildy-
tų Gyvybinės veiklos ir savaran-
kiškumo įvertinimo klausimyną.  
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Šventiškai nusiteikę neįgalieji visus kvietė į nuotaikingą festivalį.                                                                  Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Rūstybės žodis
Kova dėl tiesos ir gerovės nesiskiria nuo gyvenimo, kaip 

gyvenimas nesiskiria nuo tiesos ir gerovės.
Algirdas Margeris, lietuvių rašytojas, gydytojas

Vargu ar kas paneigs, kad šiandien visuomenėje 
daugelis blogybių įsišaknija vis tvirčiau. Jos pasireiškia 
įvairiopai: godumu, neišmintingais valdžios sprendi-
mais, korupcija, baisia finansine nelygybe. Tokie veiks-
mai ir elgesys negali nesukelti gyventojų protestų. Visi 
žinome, kas dėjosi Graikijoje, kitose Europos Sąjungos 
šalyse, kai dėl ekonominės krizės žmonėms staiga pa-
siūlyta susiveržti diržus. Demonstracijos peraugo į riau-
šes. Apie kai kurių arabų valstybių politinių protestų 
išdavas ir kalbėti graudu.

Ne retenybė viešos nepasitenkinimo akcijos ir Lie-
tuvoje. Laimė, be didesnių smurtinių padarinių, neskai-
tant prieš kelis metus Nepriklausomybės aikštėje neilgai 
trukusių pasistumdymų su policija, pasimėtymų akme-
nimis (buvo išmuštas Seimo langas). Smarkiau nuken-
tėjusiųjų lyg ir nebuvo. Arba šiemet Vilniuje vykusios 
homoseksualų eitynės, kai keliems nuo seno žinomiems 
protestuotojams sudrausminti mestos gausios pajėgos, 
iždui kainavusios apie 200 tūkst. litų.

Kai kurie mūsų protesto mitingai tik iš pirmo žvilgs-
nio atrodo grėsmingi ir pilietiškai svarbūs. Iš tikrųjų te-
būna garo nuleidimas, reikalavimai neįsigilinus į esmę, 
kartais labiau naudingi patiems organizatoriams. An-
tai Vilniaus Lazdynų, Karoliniškių gyventojai ne kar-
tą buvo kviečiami patriukšmauti prieš rūšiuotų buiti-
nių atliekų deginimo įmonės statybą Gariūnų teritori-
joje. Ir nė motais aiškinimai, kad tokios įmonės sėkmin-
gai veikia Austrijos, Suomijos miestų centruose, kad tai 
atpigina šilumą, kad tokio deginimo būtinybė – visiš-
kas gamtos teršalų blokavimas. Gamykla taip ir neiški-
lo, užtat vienas protestų organizatorių pateko į Seimą.

Panašiai nutiko su danų kiaulių augintojais. Gyven-
tojai, užuot reikalavę srutas rinkti uždaru ciklu ir tokiu 
būdu išvengti dvoko, protestais, net teisminiais būdais 
juos varė iš Lietuvos numodami ranka į ekonominę nau-
dą kraštui. Dabar Žemaitijoje erzeliuojama dėl skalū-
ninių dujų paieškos. Nepaisoma geologų, mokslininkų 
patikinimų, kad tai tik tikimybė rasti energetinės me-
džiagos ir kad nebus bjaurojama nei dirva, nei vanduo. 

Protestai įvairiomis formomis demokratijos šalyse 
normalus ir dažnas dalykas. Visokioms valstybės val-
džioms ir institucijoms tarsi užminama ant nuospaudos 
ir priverčiama suklusti – ko gi tie žmonės su plakatais 
ir šūkiais nori. Gal jie būriuojasi ne be reikalo? Nese-
niai prie Vyriausybės rūmų iš visos Lietuvos susirinko 
keli šimtai kiemsargių oranžinėmis liemenėmis. Jie rei-
kalavo viena: mokėkite atlyginimus, 2–3 mėnesius ne-
gauname. Bent vilniečiams protestas padėjo – po kelių 
dienų pinigų atsirado.

Dera pripažinti, kad lietuviai viešomis akcijomis 
siekti teisingumo dar neįpratę. Rasi visuotinai reikšti 
savo valią dar kausto praeities laikų baimė. O gal jau 
toks nuolankus negerovėms lietuvio būdas? Dešimt 
metų Lietuvoje gyvenantis meksikietis Germanas B. 
džiaugiasi mūsų žmonių svetingumu, bet kartu paste-
bi, kad lietuviai ypač ramiai susitaiko su neteisėtais val-
džios sprendimais. Jie savo širdgėlą linkę geriau ram-
dyti kavinėje ar draugų būrelyje. Meksikoje kaipmat iš-
eitų į gatves. Išeitų masiškai, solidariai, jei nutiktų kaip 
dabar mūsuose: nuspręsta nedelsiant grąžinti tesėjams, 
seimūnams, ministrams, kitiems gerai uždirbantiems 
pareigūnams per krizę sumažintas algas. O bėdžiai pen-
sininkai, neįgalieji dėl dalies atimtų socialinių išmokų, 
jei bus gyvi, palauks porą metelių!

„Kai visur tylu, viskas solidu (...), kokia tada er-
dvė nesąžiningumui, šarlatanizmui, nemokšiškumui; 
nėra kam demaskuoti, nėra kam pasakyti rūstų teisy-
bės žodį“, – kadaise rašė rusų literatūros kritikas filo-
sofas V.Belinskis.

Ką bepridursi, nebent A.Margerio mintį, kad gyve-
nimas negali skirtis nuo tiesos ir gerovės. Negali skirtis 
būtent be žmonių rūstaus žodžio. 

Šilutės r.:

Šiaulių r.:

Ar žinote, kad kasmet 
rugsėjo 27 d. pasaulyje 
švenčiama Pasaulinė turiz-
mo diena? Prieš 34 metus 
šią dieną paskelbė Tarptau-
tinė turizmo organizacija, 
norėdama paskatinti tu-
rizmą. Keliavimas – pras-
mingas ir sveikas laisva-
laikio leidimo būdas. Daž-
nam lietuviui prireikia ne 
vienos kelionės į užsienį, 
kad suvoktų ir įvertintų, 
kiek daug įdomių ir gražių 
vietų turime čia, Lietuvoje, 
tik reikia apsižvalgyti, pa-
justi, pamatyti. 

Pasitikdami Pasauli-
nę turizmo dieną, Švėkš-
nos neįgaliųjų draugijos 
nariai džiaugiasi, kad vei-
klios draugijos pirminin-
kės Ingridos Riterienės 
pastangomis šiais metais 
tiek daug keliavo, pamatė 
ir pažino. Lietuvoje daug 
įdomių ir gražių turistinių 
maršrutų, vienas iš jų – Pa-
nemunės pilys. Nuo Jur-
barko beveik iki pat Kau-
no vingiuoja kelias: iš vie-
nos pusės – Nemunas, iš 
kitos – skardžiai su pilimis, 
menančiomis XIII a. ir ku-
nigaikščio Vytenio laikus. 

Lydimi kelionės gido, 
keliauninkai pažintį su Pa-
nemunės pilimis pradė-

Pasaulinę turizmo dieną – 
galimybė pažinti ir keliauti

jo nuo Nemuno ir Duby-
sos santakoje esančio Se-
redžiaus, besipuikuojan-
čio Palemono piliakalniu 
ir Belvederio pilimi.

Palemono kalnas mi-
nimas Lietuvos metrašty-
je, legendiniame pasako-
jime apie romėnišką lietu-
vių kilmę. Seredžius mena 
nepaprastų kovų su kry-
žiuočiais laikus. Nuo pi-
liakalnio pasigrožėję gam-
ta ir vaizdais, keliauninkai 
autobusu judėjo link Ve-
liuonos.

Veliuona garsėja klasi-
cistinės architektūros pa-
minklu – dvaro sodyba 
su parku. Vietiniai katali-
kai didžiuojasi Veliuonos 
bažnyčia ir visiems pri-
mena legendą, kad kadai-
se ties šia bažnyčia stebu-
klingai sustojo reformaci-
jos plitimas.

Neilgai trukus – Rau-
donės pilis. Iš 33,5 metro 
aukščio pilies bokšto at-
siveria nuostabi Panemu-
nės panorama. Iš Panemu-
nės pilies maršrutas toliau 
veda į Jurbarką. Apžiūrė-

ję Vinco Grybo memoria-
linio muziejaus ekspozici-
ją, kiek pavažiavę Nemu-
no link, keliauninkai su-
stoja trumpam atsikvėp-
ti ir papietauti „Jurodžio“ 
sodyboje. Važiuodami se-
nuoju plentu į Smalinin-
kus, ekskursijos dalyviai 
beveik visą kilometrą kel- 
iauja tikru gamtos stebu-
klu – ąžuolų alėja, abiejo-
se kelio pusėse augančių 
galiūnų, savo šakas supy-
nusių viršum kelio, tune-

 Aldona Veikalie-
nė su „Bičiulystės“ skaity-
tojais pasidalijo įdomios ke-
lionės įspūdžiais.

Rudenišką rugsėjo rytą 
13 Šiaulių rajono neįgalių-
jų draugijos Gruzdžių pa-
dalinio narių išvyko į Run-
dalę. Mus pasitiko pilies 

Ekskursija į Rundalės pilį
gidė. Ji aprodė visas mu-
ziejaus sales. Ypač pati-
ko mažoji ir didžioji gale-
rijos. Vakarinėje pilies da-
lyje užsukome į hercogie-
nės apartamentus. Vėliau 
apžiūrėjome didelį parką, 
fontaną, gėlynus, medžių 
alėjas, stebėjomės jų for-

Švėkšnos neįgalieji prie Raudonės pilies. 

liu. Apžiūrėję beveik dvie-
jų šimtų metų vandens 
matavimo stotį, keliauto-
jai atsisveikina su gidu ir 
leidžiasi namo.

Pasak Švėkšnos neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kės I.Riterienės, kelione 
neįgalieji liko labai paten-
kinti. Panemunė – tai ne 
tik vaizdingas kelio ruo-
žas, tai kelias, pilnas įvai-
riausių pažintinių objektų. 

Violeta ASTRAuSkiENė
Švėkšna

  Sigutė Kimbiraus-
kienė papasakojo apie turi-
ningą Jiezno neįgaliųjų vieš-
nagę sostinėje. 

Prienų rajono neįgalių-
jų draugijos Jiezno pada-
liniui pradėjus vadovauti 
naujai išrinktai pirminin-
kei Augenijai Stoškuvienei, 
gerokai suaktyvėjo veikla. 
Renginių gausa ir įvairovė 
mus labai džiugina, nes jie 
patenkina mūsų poreikius, 
plečia akiratį, suartina vie-
nišus žmones.

Šįkart vykome į kelio-
nę, kurios tikslas – sosti-
nė Vilnius. Pirmiausia ap-
lankėme Seimą. 2012 m. 
Prienų rajone Seimo nariu 
buvo išrinktas Andrius Pa-
lionis. Kartu su Seimo eks-
kursijų vadove A.Palionis 
mus maloniai sutiko ir 
lydėjo visos ekskursijos 
metu, atsakė į žmonėms 
rūpimus klausimus. Mūsų 
grupės nuomone, gerai, 
kad Seime nerėžia akies 
perdėta prabanga. Klausė-
mės vadovės įdomaus pa-
sakojimo apie mūsų lanko-
mas posėdžių sales, parla-

Prienų r.: Šauni kelionė į sostinę

mentarų darbą. Koridorių 
ekspozicijose gėrėjomės 
Parlamento istorija, pasižy-
mėjusių mūsų šaliai žmo-
nių portretais. 

Aplankėme a.a. Algir-
do Brazausko darbo kabi-
netą Seime. Baigiantis eks-
kursijai kavinėje buvome 
pavaišinti karštais kibinais, 
kava, arbata. Labai malo-
niai nuteikė Seime mums 

skirtas neeilinis dėmesys.
Pasimeldę Katedroje 

skubėjome į atstatytuosius 
LDK Valdovų rūmus. Eks-
kursijos dalyviai grožėjo-
si eksponuojamais radi-
niais, garsiais gobelenais, 
įmantriomis, puošniomis 
senovinių koklių krosni-
mis. Mums pavyko pama-
tyti ir iš Ermitažo laikinai 
gautą Jogailaitės papuoša-

Jiezno neįgalieji apžiūrėjo Seimą. lų dėžutę, pagamintą iš si-
dabro, puoštą auksu, per-
lais ir briliantais. 

Smagiai nusiteikę, dai-
nuodami mūsų tautos pa-
mėgtas liaudies dainas 
važiavome namo. Patirti 
įspūdžiai išliks ilgai. Gal 
tai dar ne paskutinė mūsų 
draugiško, nors ir ne jau-
no, su įvairiomis negalio-
mis, kolektyvo kelionė po 
žalią, gražią Lietuvą.

momis, įvairove. 
Po to pasukome į Jo-

niškį. Ten nuvykome į 
Socialinių paslaugų cen-
trą. Mus pasitiko direkto-
rius Marcijonas Urmonas. 
Jis parodė medžio apdir-
bimo, piešimo, rankdar-
bių, masažo, sporto kam-

barius. Juose dirba įvai-
raus amžiaus negalią tu-
rintys žmonės. Vėliau 
prie kavos puodelio dis-
kutavome, pasidalijome 
patirtimi. 

Už išvyką esame dė-
kingi Gruzdžių ūkininkui 
K.Juščiui. 
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Gėlių ir Sodų gatvių festivalio akimirkos.

(atkelta iš 1 psl.)

 Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduoto-
ja Zita Vaidilienė laiške „Bičiu-
lystei“ pasidalijo savo įspūdžiais 
apie gražų renginį.

Šiaulių miesto socialinio pa-
ramos centro salėje vyko tradi-
cinis renginys „Rudens gėry-
bės-2013“. Tai sveiko maisto ir 
rudeninių puokščių konkursas. 

Ant padengtų stalų puika-
vosi ne tik prieskoninės žole-
lės, moliūgai, vaisiai, daržovės 
ir kitos rudens gėrybės, bet ir iš-
radingai paruošti sveiko mais-
to patiekalai.  

Taip pat vyko rudeninių 
puokščių paroda-konkursas, 
kurioje buvo pristatyti ir drau-
gijos narių padaryti rankdar-
biai. Apie sveikatą ir sveiko 
maisto piramidę kalbėjo lekto-
rė Daiva Paulauskienė.

Šiauliai: Rudens 
gėrybės

Susirinkusiuosius pasvei-
kino visuomenės sveikatini-
mo asociacijos „Naujas žings-
nis“ pirmininkė A.Vitkauskaitė. 
Draugijos ansamblis „Verbena“ 
linksmino šventės dalyvius, jo 
nariai paskaitė gražiausių eilių 
apie rudenį. 

Geriausios šeimininkės ir 
rudeninių puokščių kūrėjos 
buvo apdovanotos padėkos 
raštais ir atminimo dovanomis.

Renginio pabaigoje visi da-
lyviai galėjo paragauti išradin-
gai paruoštų patiekalų, pasi-
keisti valgių gamybos receptais, 
apžiūrėti ir pasidžiaugti puokš-
čių bei rankdarbių parodomis, 
pabūti kartu ir pasidalinti patir-
tais įspūdžiais.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2013 m. 
spalio 21 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilga-
laikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negali-
mu) naudoti.
Parduodamas lengvasis automobilis VW Passat, valst. Nr. NVC045, 
inventorinis Nr. 041000302M, 1997m., pradinė kaina 2000 litų.
Aukcionas vyks A.Vivulskio g.13, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukci-
onui, antrasis aukcionas vyks anksčiau nurodytu adresu 2013 m. spalio 
28 d. 10 val. Atsakingas asmuo Programų finansavimo ir apskaitos sky-
riaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5)239 44 26, faksas 
(8 5)231 66 60.
Parduodamą automobilį galima apžiūrėti 2013 m. spalio 16-18 dieno-
mis nuo 10 iki 16val.
Dalyvavimas aukcione nemokamas.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo 
dienas.
Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas 
po apmokėjimo.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzi-
jų nepriima.

dalyviai. Dienos užimtumo cen-
tro socialinė darbuotoja Lina Ra-
manauskienė pasakojo, kad nors 
daugelis šio centro lankytojų ne-
sugeba savarankiškai padaryti 
viso darbelio, visus gerai nutei-
kia bendras užsiėmimas, džiugi-
na kolektyvinės veiklos rezulta-
tai. Tiesa, yra ir stipresnių, viena 
ar kita technika darbelį įgudusių 
atlikti neįgaliųjų. Akį traukė Igo-
rio Šamšino simegrafijos techni-
ka sukurti paveikslai, Violetos 
Petrauskaitės dirbiniai iš vilnos. 

Tiesa, N.Zenkevičiūtė apgai-
lestavo, kad renginiu nesusido-
mėjo kitos su neįgaliaisiais dir-
bančios organizacijos. Sostinė-
je tokią veiklą deklaruoja apie 
30 finansavimą iš savivaldybės 
gaunančių organizacijų. 

Festivalį kuria drauge
Gėlių ir Sodų gatvių festiva-

lis turi ir daugiau bičiulių, pade-
dančių išspręsti visus organiza-
cinius rūpesčius. Jau antri metai 
Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų kariūnai atveža ir pastato di-
delę palapinę, gardžios ir sočios 
sriubos iš Neįgaliųjų dienos cen-
tro nupirktų produktų išverda 
maltiečiai. 

Šventinis renginys neapsiei-
na ir be koncertinės programos. 
Joje dalyvauja bene gausiausias 
bičiulių būrys. Antrą kartą ją 
pradėjo pramogų pasaulio atsto-
vas Jurgis Didžiulis. Pasak ir ki-
tąmet festivalyje dalyvauti pasi-
žadėjusio atlikėjo, įkvepia neįga-
liųjų mokėjimas džiaugtis gyve-
nimu, paskatina susimąstyti apie 
gyvenimo vertybes. 

Smagiai nuteikė ir nuošir-
dūs jaunųjų atlikėjų pasirody-
mai. Koncertavo „Spalvų“ orkes-
tras, S.Daukanto progimnazijos 
jaunieji muzikantai, Balsių pa-
grindinės mokyklos šokėjai, fol-
kloro ansamblio „Bitinėlis“ da-
lyviai, Jėzuitų gimnazijos moki-
niai. O bene nuotaikingiausias 
buvo „Gėlyno“ darželio prieš-
mokyklinės grupės vaikų pasi-
rodymas „Gėlių valsas“. 

Šventėje netrūko ir brandaus 
amžiaus kolektyvų: susirinku-
siesiems koncertavo Dienos cen-
tro „Šviesa“ neįgaliųjų muzikos 
grupė, Vilkpėdės bendruome-
nės socialinių paslaugų centro 
folkloro ansamblis „Versmė“, 
mišrus senjorų choras „Vers-
mė“. Renginį vainikavo Neįga-
liųjų dienos centro grupės „Im-
puls“ pasirodymas.

N.Zenkevičiūtė džiaugiasi, 
kad prie šiemetinio festivalio pri-
sijungė ir naujas dalyvis – į so-
cialines akcijas vaikus ir neįga-
liuosius įtraukiantis VšĮ Meno 
terapijos ir socializacijos institu-
tas VYTA. Prie palapinės, kurio-
je buvo įsikūrę tapybos ant van-
dens paslapčių mokytojai, nuo-
lat būriavosi neįgalieji, norėję 
išbandyti šį paslaptingą meną. 

Šventinio renginio organiza-
torė prisiminė dar vieną malonią 
detalę – po pernykščio festivalio 
į bičiulių būrį netikėtai įsitraukė 
ir viena klaipėdietė. Renginys 
jai taip patikęs, kad ir ji panoro 

Tradicinis festivalis sutelkė 
bendruomenę

kuo nors padėti neįgaliesiems. 
Dabar ši moteris nuolat siunčia 
muzikos terapijos užsiėmimams 
skirtas kompaktines plokšteles.

Atgaivintas renginys gerą 
įspūdį paliko ir pernai gau-
siai jame dalyvavusiems Vil-
niaus miesto savivaldybės at-
stovams. Jo reikalingumu įsiti-
kinusi sostinės savivaldybė šie-

met Gėlių ir Sodų gatvių fes-
tivaliui surengti skyrė 4 tūkst. 
litų. N.Zenkevičiūtė tikina, kad 
kasmet vis naujomis spalvomis 
nušvintantis renginys ir toliau 
džiugins neįgaliuosius bei pri-
sidės prie darnios bendruome-
nės kūrimo, o gal netgi taps jos 
narių traukos centru.

Aldona DELTuVAiTė

Jurbarko r.: Naudingas 
seminaras 
Girdžiuose

Dažnas iš mūsų, susidūręs 
su negalia, pajuntame vienokį 
ar kitokį dvasinį diskomfortą. 
Tada puolame ieškoti informaci-
jos spaudoje ar internete. Tačiau 
geriausiai apie tai, kaip susido-
roti su psichologinėmis proble-
momis, gali patarti specialistai.

Dėl to Jurbarko rajono neį-
galiųjų draugija ir surengė pas-
kaitų ciklą, kurį veda psichologė 
Nijolė Janonytė. Pirmojoje,  Gir-
džiuose surengtoje paskaitoje, 
buvo kalbama apie neįgalumą 
lydinčias psichologines prob- 
lemas ir jų sprendimą, apie tai, 
kaip įveikti stresą esant krizei ir 
depresijai, apie savęs vertinimą 
ir pozityvų mąstymą. 

Paskaita vyko E. ir P.Pinaičių 
sodyboje. Neįgalieji buvo itin 
šiltai sutikti, visiems dainuojant 
mūsų kraštiečio K.Vasiliausko 
sukurtą dainą „Žemėj Lietu-

vos“. Po seminaro visi susirin-
kusieji buvo pavaišinti šeiminin-
kų iškeptu kugeliu. Ne vienas 
renginio dalyvis džiaugėsi nau-
dingu seminaru, iš kurio pasisė-
mė daug žinių, praversiančių ir 
dabar, ir ateityje. Daug triūso, 
rengiant šį susitikimą su psicho-
loge, įdėjo girdžietė J.Vireikienė, 
nuolat besirūpinanti seniūnijos 
neįgaliaisiais. Į renginį atvyko ir 
Jurbarko rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė V.Pieniutienė, 
kuri norėjo geriau susipažinti 
su kaimuose gyvenančiais ne-
įgaliaisiais, labiau įsigilinti į jų 
problemas ir stengtis padėti jas 
išspręsti. 

Onutė ČiRViNSkiENė

Seminare dalyvavo gausus būrys neįgaliųjų. 

Egidijaus Skipario nuotr.
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Psichologo
patarimai

kas mums neleidžia 
užmigti?

Beveik kiekvienam yra ret-
karčiais tekę neužmigti. Jei žmo-
gus nuolat abejoja, ar teisin-
gai elgiasi, jei jį be paliovos sle-
gia šeimos arba darbo rūpesčiai, 
nakties ramybė paskatina imtis 
svarstyti savo problemas.

Kiekvienam iš mūsų kyla 
menkesnių ar svarbesnių prob-
lemų. Tačiau ne kiekvieną dėl to 
ima varginti nemiga. Ar ji atsiras 
ir kaip ilgai truks, labai priklau-
so nuo žmogaus asmenybės. Le-
miamą reikšmę čia turi požiū-
ris į situaciją. Iš tikrųjų miegas 
dažniausiai sutrinka tiems, ku-
rie viską ir ilgam ima giliai į šir-
dį, yra linkę be galo viską svars-
tyti – jiems sunku priimti spren-
dimus, jie jautrūs, išgyvena dėl 
neteisybės, nuoskaudų, baimi-
nasi dėl ateities, dažnai nesuta-
ria su kitais ir patys su savimi.

Kai nemiga yra organinės kil-
mės (pvz., trumpalaikis ateros-
kleroze sergančių žmonių mie-
gas, endogeninė depresija, karš-
tį sukeliančios ligos ar ilgai trun-
kantys skausmai), pirmiausia 
reikia gydyti pagrindinę ligą. O 
kai priežastys yra psichologinės 
ar socialinės kilmės, nemigą „iš-
prašyti“ galima tik išsprendus 
emocines ir dvasines problemas.

Neramus nakvišos 
„gyvenimas“

Panagrinėkime tipiškus ne-
migos atsiradimo atvejus. Tarki-
me, žmogus guli lovoje ir niekaip 
negali užmigti. Tą dieną įstaigo-
je atsitiko kažkas labai nemalo-

kodėl kamuoja nemiga?
naus. Jo nuomone, jis buvo ne-
teisingai puolamas. Tai sąžinin-
gas, savo darbą atsakingai atlie-
kantis žmogus, todėl neteisybė 
labai skaudina ir niekaip negali 
jos pamiršti. Kai jam buvo prie-
kaištaujama, jis neteko žado, to-
dėl tik klausėsi, neįstengdamas 
apsiginti. Namo grįžo nervinges-
nis, labiau susijaudinęs negu pa-
prastai. Visa tai nesiliovė „grau-
žė“ net ir atsigulus. Dabar į gal-
vą plaukte plaukė argumentai, 
kurių taip reikėjo prieš kelias 
valandas. Mintyse jis ėmė karš-
tai diskutuoti, vis labiau jaudi-
nosi ir, žinoma, jau niekaip ne-
galėjo užmigti.

Rytą žmogus jautėsi labiau 
pavargęs negu paprastai, ta-
čiau nakties nemiga jam neatro-
dė tragiška, juk žinojo, kodėl vis-
kas taip atsitiko. Ir nemalonų va-
karykštį įvykį pasisekė visai pa-
tenkinamai išsiaiškinti. Vis dėl-
to ir kitą vakarą jis ilgokai nega-
lėjo užmigti.

Trečią vakarą jam dingtelėjo 
mintis: šiąnakt pagaliau išsimie-
gosiu. Toks troškimas atrodo na-
tūralus ir net reikalingas. Tačiau 
būtent jis ir sudaro klaidingą ste-
reotipą miego problemos atžvil-
giu, kaip tik tai ir kliudo užmig-
ti. Ko nors tikėtis, visada reiškia 
iš dalies pripažinti, jog viltys gali 
ir neišsipildyti. Jas lydi abejonės, 
svarstymai, būgštavimai – miego 
priešininkai.

Taigi mūsų nakviša guli lo-
voje valandą, dvi, tris. Kuo giles-
nė darosi naktis, tuo labiau ne-
rimaujama. Jis nuolat žvalgosi į 
laikrodį, skaičiuoja valandas, ku-
rios dar liko iki ryto, įsivaizduo-
ja, koks neišsimiegojęs, suirzęs 
ir nepailsėjęs bus rytojaus dieną.

Kas gi vyksta toliau? Jau ge-
rokai po vidurnakčio nakvišos 
lova tuščia, patalai suvelti. Be-
sistengdamas užmigti jis jau iš-
bandė visas įmanomas padėtis. 
Nusiminęs pagaliau ėmė ieško-
ti migdomųjų vaistų arba nuta-
rė pabandyti užmigti svetainėje 
ant sofos. Ten jo kančias dar pa-
didino lašančio čiaupo garsai ir 
kaimynų garsiai žiūrimas televi-
zorius. Jis niršo ant santechniko, 
kuris iki šiol vis nepataiso čiau-

po, ir ant kaimyno, kam jis taip 
ilgai sėdi prie televizoriaus.

Taip viena po kitos slenka 
valandos. Žmogus karštligiškai 
bando atkovoti iš nakties nors 
kelias valandas miego. Jis darosi 
vis neramesnis, ima prakaituoti, 
širdis daužosi, dabar jau iš tik- 
rųjų sunku užmigti. Galų gale 
paryčiais, pats to nejausdamas, 
šiaip ne taip užsnūsta. Bet netru-
kus suskamba žadintuvas ir plėš-
te išplėšia iš miego. Atsikelia iš-
vargęs, prislėgtas, tarsi po pralai-
mėto mūšio, ir, žinoma, išlipa iš 
lovos „kaire koja“.

Psichologinė „alergija“ 
garsams

Visiems blogai miegantiems 
yra būdinga tai, kad jie išsiug-
do lyg ir savotišką psichologinę 
„alergiją“ viskam, kas, jų nuo-
mone, trukdo miegoti, o pir-
miausia – garsams. Kai kurie at-
lieka visą ceremoniją, stengda-
miesi apsisaugoti nuo bet kokio 
galimo triukšmo. Jie sustabdo 
laikrodžius arba išneša juos iš 
miegamojo, aklinai uždaro lan-
gus ir duris, išjungia skambu-
čius, moko artimuosius taip tau-
soti jų ramybę, kad šie net kos-
telėti neišdrįsta. Ir lovoje greta 
mieganti žmona ar vyras neno-
romis tampa kliuviniu – varto-
si, garsiai kvėpuoja ar net knar-
kia. Daugelis blogai miegančių 
moterų net išguja savo vyrus iš 
miegamųjų.

Gerai miegoti – nebūtinai 
ilgai miegoti

Nuomonė, kad kiekvienam 
žmogui, kad jis būtų sveikas ir 
produktyviai dirbtų, būtinai rei-
kia ilsėtis 8 valandas, yra klai-
dinga. Miego poreikis – labai in-
dividualus dalykas. Mokslinin-
kų nustatyta, kad yra žmonių, 
kurie gali labai intensyviai dirb-
ti kas naktį ilsėdamiesi 4–5 va-
landas. O yra ir tokių, kurie iš-
miegoję 10 ir daugiau valandų, 
jaučiasi pavargę ir suirzę. Miego 
teikiamo poilsio efektas priklau-
so nuo jo gilumo. Giliai įmingan-
tiems paprastai užtenka mažiau 
miego, jautriai miegantiems rei-
kia daugiau. Taigi gerai miego-

ti – tai nebūtinai ilgai miegoti. 
Nemigos varginamas žmogus 
turi pamiršti šias neteisingas te-
orijas, nes būtent baimė trumpai 
miegoti neleidžia nurimti ir truk-
do užmigti.

Miegame ilgiau, negu 
mums atrodo

Blogai miegantys žmonės ne 
tik pervertina nemigos jiems da-
romą žalą, bet ir yra linkę many-
ti, kad miega trumpiau, negu iš 
tikrųjų. Buvo stebimi miegantys 
žmonės: užrašomos galvos sme-
genų veiklos srovės, kurių ban-
gos miegant yra kitokios nei bū-
draujant, registruojamas kvė-
pavimas ir kūno judesiai, kurie, 
beje, nenutrūksta ir miego metu. 
Taip buvo objektyviai išmatuo-
ta miego trukmė ir palyginta su 
subjektyviais nemiga besiskun-
džiančių žmonių duomenimis. 
Išvada: beveik visi jie manė mie-
gą daug trumpiau, negu kad 
buvo iš tikrųjų. Gerai miegan-
tys žmonės yra kur kas objek-
tyvesni. Taip yra dėl psicholo-
ginių priežasčių. Blogas miegas 
žmogui kelia tokį susirūpinimą, 
kad, nieko sąmoningai nemėgin-
damas suklaidinti, jis savo padė-
tį šiek tiek pervertina. Nemigos 
varginamas žmogus kitiems pa-
sakoja apie kankinančią „nemi-
gą“, apie tai, kad jis „iš viso ne-
gali miegoti“, „naktį praguli atvi-
rom akim“ ir pan.

Mūsų smegenys 
„nusnūsta“ ir dieną

Svarbu žinoti, kad miegas 
nėra vienintelė didžiųjų galvos 
smegenų žievės regeneracinė 
forma. Juk ir dieną, kai nemiega-
me, dirbame, mokomės, ką nors 
veikiame laisvalaikiu, didesnio-
ji nervų ląstelių dalis „miega“, 
ruošiasi aktyviai veiklai, o „dir-
ba“ tik tam tikros ląstelės. Taigi 
vienu metu dalis galvos smege-
nų būdrauja, o kita – miega. Ats-
kira ląstelė gali dirbti tik labai 
trumpai, o pailsi tiesiog per dalį 
sekundės.

Tam, kad iš karto būtų su-
žadintos visos didžiųjų galvos 
smegenų žievės ląstelės, kurių 
yra daugiau kaip 10 mlrd., turė-

tų vienu sykiu atgyti viskas, ką 
mes esame išmokę, jautę, išgy-
venę, ir pradėtų judėti visi rau-
menys. Mūsų sąmonę tada būtų 
galima palyginti su radijo apara-
tu, kuriuo bandytume klausytis 
vienu metu visų radijo stočių ir, 
aišku, nieko nesuprastume.

„Vaistai“ nemigai įveikti
Išbandytų ir dar neišbandy-

tų priemonių ir būdų miegui 
pagerinti yra tiek daug, kad neį-
manoma visų čia išvardinti. Kas 
vienam padeda, kitam neduoda 
jokios naudos arba net sukelia 
priešingą reakciją. Vieni pagu-
lėję šiltoje vonioje atsipalaiduo-
ja, o kai kurie – pažvalėja. Vie-
niems vakaro pasivaikščiojimas 
labai padeda, o kiti po jo ir visai 
užmigti negali. Tačiau yra kele-
tas būdų, kurie tinka daugeliui 
žmonių:
 Svarbiausias vaistas nemi-

gai įveikti yra visiškas abejin-
gumas miegui. Blogai miegan-
tis žmogus turi į miego proble-
mą pažvelgti abejingiau, ne taip 
susirūpinęs. Tai padaryti seksis 
lengviau, jeigu jis žinos, kad or-
ganizmas pats pasirūpins gau-
ti reikalingą miego minimumą.
 Reikia pasistengti sveikai 

išvargti. Dirbantiems daugiau-
siai protinį darbą reikia sportuo-
ti, daugiau judėti (dirbti sode, 
plaukioti, keliauti pėsčiomis, va-
žinėti dviračiu ir t.t.). Nėra ge-
resnio vaisto nuo nemigos, kaip 
sveikas nuovargis, kai pabaigus 
darbus kartu jaučiamas pasiten-
kinimas.
 Gerai padeda atsipalaidavi-

mo ir dėmesio nukreipimo pra-
timai. Klasikinis pavyzdys apie 
vaizduotės ir fiziologinių proce-
sų ryšį yra bandymas įsivaizduo-
ti gražią šviežią citriną, kurios at-
pjaunate vieną griežinėlį ir ma-
tote varvančias sultis... Jaučiate, 
kaip išsiskyrė seilės? Lygiai taip 
pat tam tikrų vaizduotės prati-
mų pagalba galima atpalaiduo-
ti kūną, prislopinti didžiųjų gal-
vos smegenų žievės ląsteles ir ... 
užmigti...

Laura BRATikAiTė–
ČEkANAuSkiENė

Psichologė 

Daugiau dėmesio 
delfinų terapijai

Trys Klaipėdos institucijos susi-
jungė bendram tikslui – plėsti ir to-
bulinti vieną iš delfinų terapijos me-
todų – psichoemocinio ir fizinio lavi-
nimo paslaugą. Bus siekiama šią pa-
slaugą įteisinti kaip reabilitacijos pro-
gramą. Lietuvos jūrų muziejus, Klai-
pėdos jūrininkų ligoninė ir Klaipėdos 
universitetas sudarė bendros veiklos 
sutartį, kurioje numatyta, jog sie-
kiant plėtoti paslaugas su delfinais, 
kaip gydymo ir reabilitacijos meto-
dą, bendradarbiaus mokslininkai ir 
specialistai, bus rengiami moksliniai 
tyrimai ir specialistai.

Klaipėdos universiteto moksli-
ninkai ir studentai įsitrauks į ben-
drus Lietuvos jūrų muziejaus ir Klai-
pėdos jūrininkų ligoninės specialis-
tų rengimo projektus bei mokslinius 
tyrimus, studentams bus sudarytos 
galimybės atlikti praktiką Lietuvos 

jūrų muziejuje, Universitetas daly-
vaus ruošiant ir įgyvendinant pro-
jektus su delfinais.

Psichoemocinio ir fizinio lavi-
nimo su delfinais metodas skirtas 
sveikiesiems ir žmonėms su specia-
liais poreikiais.

Limfoma 
sergantys žmonės 
nepraranda vilties

Limfoma kasmet diagnozuoja-
ma maždaug 400 Lietuvos gyvento-
jų. Nors mirtingumas nuo limfomos, 
kaip ir nuo kitų kraujo vėžio ligų, 
sparčiai mažėja, tam būtinos sąlygos 
yra moderni diagnostika ir gydymas. 
Jei prieš dešimtmetį pasveikdavo tik 
vienas kitas limfoma susirgęs paci-
entas, dabar ligą įveikia daugiau nei 
pusė visų ligonių.

Limfoma – limfinės sistemos vė-
žys. Ji atsiranda sutrikus normaliai 
limfocitų gamybai, kai nesustabdo-
mai ima gamintis pakitę limfocitai. 

Jie ima kauptis limfmazgiuose.Ta-
čiau limfoma gali pasireikšti ir kituo-
se organuose – blužnyje, kaulų čiul-
puose. Susirgimo simptomai gali 
būti: paviršinis limfmazgių padidėji-
mas, karščiavimas, naktinis prakaita-
vimas, nuovargis, svorio kritimas. Ho-
džkino limfoma dažniausiai suserga 
jauni žmonės iki 30 metų. Tokių pa-
cientų kasmet atsiranda apie 100. Ne 
Hodžkino limfoma būdinga vyresnio 
amžiaus žmonėms, jie sudaro dides-
nę dalį sergančiųjų. Šioms ligoms bū-
dinga vangi arba agresyvi eiga. Daž-
niausiai pasitaikanti agresyvios eigos 
limfoma yra puikiai gydoma.

Tikslios šių ligų atsiradimo prie-
žastys nėra žinomos. Dažnai pacien-
tams nustatomi genetiniai pakitimai, 
nulemiantys limfomų išsivystymą. 
Verta atkreipti dėmesį ir į tokius rizi-
kos veiksnius kaip cheminės medžia-
gos, radiacija, infekcinės ligos, ligos 
ir vaistai, slopinantys imuninę siste-
mą. Šalia jau tradicinės chemotera-

pijos, radioterapijos, limfomos gydo-
mos modernia imunoterapija. Tačiau 
Lietuvoje pacientams prieinamas tik 
vienos rūšies gydymas imunoterapi-
ja, o pasaulyje šiuo metu yra net keli 
gydymo būdai.

Medicinos technologijų pažanga 
kuriant naujus vaistus onkohemato-
loginėms ligoms gydyti yra didžiulė, 
tačiau Lietuvos žmonėms šie nauji 
metodai sunkiai prieinami, o nere-
tai ir visai nepasiekiami. 

unikali širdies 
operacija

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų medikų komanda 
su kolegomis iš JAV 61-erių metų pa-
cientui po infarkto, varginamam šir-
dies nepakankamumo ir kairiojo skil-
velio aneurizmos, nestabdydami šir-
dies, be dirbtinės kraujo apytakos sis-
temos, atliko minimaliai invazinę šir-
dies operaciją. Tai pirmas atvejis pa-
saulyje, kai tokiu unikaliu ir sudėtin-

gu būdu pavyko prisiliesti prie žmo-
gaus širdies ir išgelbėti jo gyvybę. 

Santariškių klinikų kardiochirur-
gas, vienas iš pagrindinių šios ope-
racijos širdies komandos narių, dr. 
Gintaras Kalinauskas džiaugiasi, kad 
Lietuvos medikai nuo šiol galės būti 
širdies gydymo pažangos pavyzdžiu 
visam pasauliui, o pacientai, patyrę 
miokardo infarktą, naujausių medi-
cinos technologijų dėka galės žymiai 
geriau jaustis. „Anksčiau tokiems pa-
cientams mes turėdavome atverti 
krūtinės ląstą, o sustabdžius širdį ją 
prapjauti. Naujasis metodas – ma-
žai invazyvus, todėl jis yra greitesnis, 
mažesnė komplikacijų rizika, po jo 
pacientai sveiks lengviau ir greičiau. 
Džiugu, kad tokios operacijos įžiebia 
viltį pagelbėti daugybei žmonių ne 
tik Lietuvoje“, – sakė G. Kalinauskas.

Ši operacija truko beveik 6 va-
landas. Pasak medikų, pacientas šiuo 
metu sveiksta. Jis jaučiasi gerai.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

4 psl.2013 m. spalio 3–9 d., Nr. 39 (1158), „Bičiulystė“



Specialiųjų poreikių nustatymo 
tvarkos laukia pokyčiai

Rugilė Ereminaitė „Vilniaus dienoje“ rašo apie neišpildytą paža-
dą leisti neįgaliesiems važiuoti autobusų juosta.

Daugiau nei prieš savaitę 
tiesioginiame radijo eteryje sos-
tinės meras A.Zuokas tikino, 
kad jo vadovaujama savivaldy-
bė kreipėsi į Susisiekimo minis-
teriją dėl galimybės pakeisti Ke-
lių eismo taisykles (KET) neįga-
liųjų naudai. 

Į radiją skambinęs neįgalus 
miestietis Antanas į merą krei-
pėsi prašydamas, kad neįgalie-
siems būtų leista važiuoti vie-
šojo transporto juosta. Pasak jo, 
neįgaliajam labai sunku pasiek-
ti stotelę, jei jis su vežimėliu. O 
nuo stotelės dar reikia kur nors 
privažiuoti. A.Zuokas patikino, 
kad jau yra pradėjęs tuo rūpin-
tis ir kreipęsis į Susisiekimo mi-
nisteriją. 

Tačiau „Vilniaus dienai“ Su-
sisiekimo ministerija atsakė, jog 
nėra gavusi Vilniaus miesto 
mero kreipimosi minėtu klau-
simu. Susisiekimo ministerijos 
specialistų teigimu, dėl A (au-
tobusams skirtų) juostų ženkli-
nimo sprendimus priima kelio 
savininkas, šiuo atveju – Vil-
niaus miesto savivaldybė. Taip 
pat buvo paaiškinta, kad Vil-
niaus miesto savivaldybės spe-
cialistai, teikdami siūlymus dėl 
A juostų ženklinimo, patys turi 
įvertinti visas aplinkybes, t. y. 
transporto srautus, gatvių ypa-
tybes ir kitus niuansus, todėl 
gali nuspręsti skirtingai žymė-

ti A juostas.
Kaip ir visuose kituose mies-

tuose, Vilniuje pagal KET nuos-
tatas vairuotojams leidžiama 
važiuoti 4+ pažymėtomis juos-
tomis, jeigu automobilyje yra 
keturi ir daugiau asmenų, taip 
pat dviračiams bei mopedams. 
Elektromobilius vairuojantys 
asmenys autobusų juostomis 
turi teisę važiuoti tik tada, kai 
A juostos pažymėtos ir specia-
liu elektromobilio simboliu. Me-
ras nesuklydo dėl vieno – pagal 
KET nuostatas neįgaliesiems va-
žiuoti A juostomis draudžiama, 
ir kol kas Susisiekimo ministeri-
ja nesiruošia daryti kokių nors 
pakeitimų.

Pasak neįgaliųjų atstovų, tai 
ne pirmas kartas, kai savivaldy-
bės vadovai jiems ką nors pa-
žada, o paskui pamiršta. „Mes 
kreipėmės į merą, kad neįga-
liųjų draugijoms išduotų spe-
cialias korteles, kurios suteiktų 
leidimą sustoti bet kur, kur neį-
galiesiems patogu išlipti. Korte-
lės nebuvo išduotos“, – teigė Vil-
niaus miesto neįgaliųjų draugi-
jos vadovė Jadvyga Rostovskaja.

Ji taip pat prisiminė, kad ne-
įgaliųjų atstovai kreipėsi į savi-
valdybę dėl transporto stovėji-
mo, dėl poliklinikų ir kitų šiai 
jautriai visuomenės grupei svar-
bių dalykų, bet taip jokio spren-
dimo ir nesulaukta.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgalūs sostinės mero 
pažadai neįgaliesiems

Sekunde.lt išspausdintas Vitalijos Jalianiauskienės straipsnis apie 
neįgaliųjų vargus ieškant darbo. 

Šalyje gyvena maždaug 170 
tūkst. darbingo amžiaus neįga-
liųjų, bet dirba – tik apie 47 tūkst. 
Tik patys išradingiausi ir atka-
kliausi suranda įdomų, širdžiai 
mielą darbą.

Violė Janulienė – viena iš tų, 
bandančių rasti išeitį. Trejus me-
tus, remiama Darbo biržos, pa-
nevėžietė plėtojo savo verslą. Di-
delės sėkmės projektas nepasie-
kė, moteris ieško kitų veiklos ga-
limybių. Nors dabar darbo vie-
tos neturi, 42 metų moteris ne-
sėdi rankų sudėjusi. V.Janulienė 
– tautodailininkė, kuria puikius 
juvelyrinius papuošalus, rengia 
parodas. Pagal tą amatu tapusį 
pomėgį bandė ir verslą plėtoti. 
Meniškos prigimties moteris ju-
velyrės specialybės mokėsi Vala-
kupių reabilitacijos centre. 

V.Janulienė neįgalia tapo 
prieš dvidešimt metų, po sun-
kios avarijos. Dažnai bendrau-
janti su bendraamžiais neįgaliai-
siais, V.Janulienė žino, kad dar-
bo paieškos dažnam jų yra labai 
skaudus klausimas. 

„Su mumis, vežimėliais atva-
žiuojančiais, viskas paprasčiau – 
mūsų galimybės puikiai mato-
mos“, – sako Violė. O tiems, ku-
rių neįgalumas nepastebimas, 
dažnai Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos išva-
doje būna įrašyta, kokių darbų 

žmogus negali dirbti. Paskaitę 
išvadas darbdaviai nenori pri-
imti tokių darbuotojų – abejo-
ja, ar jie susidoros su užduoti-
mis. Ypač sudėtinga įsidarbin-
ti tiems, kuriems nustatytas 50–
55 proc. darbingumas. Pasitaiko 
ir nesusipratimų, kai žmogui nu-
stačius iki 25 proc. darbingumo 
lygį, darbdavys nenori priimti 
jo į darbą, nes abejoja, ar teisėtai 
žmogus bus įdarbintas.

Nuo šių metų pradžios iki 
rugsėjo 1 dienos Panevėžio dar-
bo biržoje registravosi 472 nega-
lią turintys asmenys – 38 asmeni-
mis mažiau negu pernai. Per aš-
tuonis šių metų mėnesius buvo 
įdarbinti 83 negalią turintys as-
menys – dešimčia asmenų dau-
giau nei pernai.

Vyrauja terminuotos darbo 
sutartys – jų apie 70 procentų. 
Negalią turintiems asmenims 
Darbo birža siūlo nemažai finan-
suojamų priemonių. Šiemet 136 
neįgalieji buvo nusiųsti į akty-
vios darbo rinkos politikos prie-
monę, parama darbo vietoms 
steigti pasinaudojo 67 asmenys, 
viešųjų darbų programoje daly-
vavo 33, įdarbinti subsidijuojant 
28, profesiją įgijo 5, darbo įgū-
džių įgijimo rėmimo priemonė-
je dalyvavo 3 žmonės. Šiais me-
tais 42 neįgalūs asmenys pradė-
jo veiklą pagal verslo liudijimą.

Neįgaliojo vežimėliu –  
iš aklavietės

Apniukusias dienas Alytuje 
praskaidrina vis išlendanti sau-
lė. „Artrito“ klubo nariai, ne-
paisydami orų, džiaugiasi ru-
deniu. Jie pabiro rudeniniais ta-
kais „šiaurietiškai“ vaikščioda-
mi, palydėdami žiemoti išskren-
dančius paukščius, grožėdamie-
si gamta. Iš pirmo žvilgsnio atro-
do, kad šiaurietiškas ėjimas yra 
paprastas dalykas – užtenka pa-
imti į rankas lazdas. Mes moko-
mės šiaurietiško ėjimo technikos, 
naudodami projektines progra-
mos „Padėk sau“ lėšas. Mums 
padeda šiaurietiško ėjimo spe-
cialistas Vidas Marculevičius – 
moko ėjimo įgūdžių, parenka 
lazdas. Ėjimas – vienas pigiau-
sių būdų pasimankštinti, pabū-
ti su draugais. 

Artrito klubas džiaugiasi rudeniu

Buvome susirinkę ir į kas-
metinę rudens šventę. Ją pradė-
jo klubo pirmininkė Janė Rinke-
vičienė. Literatų būrelio vadovė-
Monika Jaciunskienė perskaitė 
šiai šventei skirtą savo eilėraštį. 
Grupė klubo narių buvo paruo-

šę rudeninę ekspoziciją. Šventės 
dalyvių akis bei širdis džiugino 
ir gėlių kilimas. O kokia šventė 
be vaišių iš rudens gėrybių? Ži-
noma, skambėjo ir rudeniui skir-
tos dainos. 

Romutė uDRAkiENė

Mokantis šiaurietiško ėjimo.

Atsakant į jo klausimus, būtų 
vertinamos asmens galimybės 
pasirūpinti savo higiena (praus-
tis, išsivalyti dantis, nusikarpyti 
nagus, pasinaudoti tualetu, apsi-
rengti), maitintis (ne tik savaran-
kiškai pavalgyti, bet ir pasiruoš-
ti maistą), nemažai dėmesio skir-
ta gebėjimui judėti (ar žmogui 
sunku eiti, lipti laiptais, ar nau-
dojasi papildomom priemonėm 
ir pan.). Į klausimyną įtraukti ir 
klausimai, susiję su socialiniais 
santykiais bei aplinka (ar žmo-
gus gali kalbėti, bendrauti, pasi-
rūpinti savo finansais, ar orien-
tuojasi aplinkoje ir pan.). Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos Lygių galimybių skyriaus 
vedėjos pavaduotojos Daivos Za-
barauskienės teigimu, pastaro-
ji grupė klausimų labiau skirta 
nuo senatvinės demencijos ken-
čiantiems asmenims, nes inte-
lekto ir psichikos negalios žmo-
nių poreikiams įvertinti būtų pil-
domas kitas, dabar naudojamas 
klausimynas. 

Užpildytas Gyvybinės veik- 
los ir savarankiškumo įvertini-
mo klausimynas būtų siunčia-
mas į NDNT. Susumavus gautus 
taškus, būtų nustatomas asmens 
funkcionavimo lygmens koefici-
entas (pvz., 0,6; 0,9; 1,2 ir pan.), 
o pagal medicininius kriterijus 
būtų nustatomas bazinis lyg- 
muo, išreikštas balais (15, 20, 30, 
40). Šių dviejų kriterijų sandau-
ga ir nulemtų, koks neįgaliajam 
būtų nustatytas asmens funkcio-
navimo lygmuo. 

Savivaldybėse tirta 
objektyviau

Šis projektas pavasarį buvo 
išbandytas Alytaus m., Alytaus 
r., Biržų r., Utenos r., Ukmergės 
r.ir Elektrėnų savivaldybėse. So-
cialiniai darbuotojai apklausė as-
menis, kuriems 2012 m. NDNT 
nustatė pirminius specialiuosius 
poreikius, ir užpildė klausimyną, 
o NDNT vertintojai baigė vertini-
mą pagal naują tvarką ir nusta-
tė asmens funkcionavimo lyg- 
menį. Tą patį klausimyną pildė ir 
NDNT darbuotojai, nustatydami 

(atkelta iš 1 psl.)

specialiuosius poreikius 2013 m. 
besikreipusiems asmenims. Pas-
kui nustatė asmens funkciona-
vimo lygmenį. Gauti duomenys 
buvo palyginti. 

Iš viso buvo tirti 735 asme-
nys. Iš tų žmonių, kuriuos ap-
klausė savivaldybių darbuoto-
jai, 13,3 proc. nebuvo nustatytas 
joks lygmuo, o iš NDNT apklaus-
tųjų lygmuo nenustatytas be-
veik 17 proc. apklaustųjų. Dau-
giausiai asmenų buvo nustaty-
ti 2 (36,4 proc.) ir 3 lygmuo (35,5 
proc.). Vertinant neįgaliuosius, 
kuriems anksčiau buvo nustaty-
tas specialusis slaugos poreikis, 
didžiausiai daliai iš jų (88,5 proc.) 
teko 1 ir 2 lygmuo, 11,5 proc. – 3 
lygmuo. O iš tų, kuriems buvo 
nustatytas specialusis priežiū-
ros poreikis, keletui (0,3 proc.) 
buvo nustatytas 1 lygmuo, o 17,8 
proc., – 2 lygmuo. 

Apibendrinus tyrimo rezul-
tatus, buvo prieita prie išvados, 
kad savivaldybių įstaigų sociali-
niai darbuotojai vertino objekty-
viau, kadangi turi galimybę ste-
bėti asmenį jo esamoje įprastinė-
je aplinkoje, o ne trumpos apžiū-
ros NDNT metu. 

Savivaldybės imtųsi naujų 
pareigų

Alytaus rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Dalia Burlinskienė sakė, kad 
į tyrimą žmonės reagavo labai 
įvairiai: vieni išsigando, kad ne-
begaus išmokų, kiti iš viso atsisa-
kė dalyvauti, o treti maloniai su-
tiko atsakyti į klausimus. Sociali-
niams darbuotojams teko didelis 
krūvis, tačiau D.Burlinskienė pri-
pažino, jog jų dalyvavimas nu-

statant specialiuosius poreikius 
iš tiesų suteiktų objektyvumo. 
Savivaldybei toks tyrimas taip 
pat naudingas – tai proga apsi-
lankyti neįgaliuosius namuose, 
susipažinti su jų gyvenimo są-
lygomis. Kai kada žmogui rei-
kia ne išmokų, o paslaugos: pa-
sitaiko, kad artimieji gyvena iš 
neįgaliojo gaunamos išmokos, 
skirtos jo poreikiams tenkinti, o 
žmogus guli neprižiūrėtas. Tiesa, 
D.Burlinskienė nuogąstavo, kad 
labai padidės darbuotojų darbo 
krūviai, atsiras ir daugiau papil-
domų išlaidų – transporto, admi-
nistravimo ir pan., todėl skyrus 
šią papildomą funkciją, būtina 
numatyti ir finansavimą savival-
dybėms. Be to, reikėtų tobulinti 
ir klausimyną – ne į visus klau-
simus lengva vienareikšmiškai 
atsakyti. 

D.Burlinskienei pritaria ir 
Elektrėnų savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus vedė-
ja Violeta Šimkūnienė – siūlo-
ma didesnė diferenciacija leistų 
tiksliau įvertinti specialiuosius 
poreikius. Ypač tai aktualu pen-
sinio amžiaus asmenims. Be to, 
pokalbis namuose taip pat ge-
riau atskleidžia žmogaus būklę. 
V.Šimkūnienė teigiamai vertina, 
kad į klausimyną įtraukti socia-
liniai aspektai. Medicininiai kri-
terijai iš tiesų ne visada teisingai 
leidžia įvertinti situaciją – buvo 
atvejų, kad žmogus visai nesio-
rientuoja aplinkoje, o jam nusta-
tyta vos 50 proc. darbingumo. 

Asmens funkcionavimo ly-
gmenys specialiuosius poreikius 
turėtų pakeisti per keletą metų. 

Aurelija BABiNSkiENė
 Egidijaus Skipario nuotr.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 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, spalio 7 d. 
9.00 Kobra 11 (39) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyderių 
turnyras „Žinių riteriai ir damos“ (kart.). 
12.00 Namelis prerijose (153). 13.00 
Stilius (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (26) N-7. 17.00 Kobra 
11 (N-7. 40) 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 18.55 Premjera. Rojus 
Lietuvoj. II sezonas (19). 19.30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Teisė žinoti. 
Pretraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.30 Vakaro žinios. 23.00 Dokumen-
tinio kino vakaras. Stivas Džobsas. ir 
dar šis tas. JAV, 2011 m. (subtitruota). 
0.00 Viena byla dviem (26) (kart.) N-7. 
1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, spalio 8 d. 
9.00 Kobra 11 (40) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis prerijo-
se (154). 13.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (27) N-7. 17.00 Kobra 11 
(41) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.55 Premjera. Rojus Lietu-
voj. II sezonas (20). 19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Pi-
nigų karta. Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 
Prisikėlęs faras (11) N-7. 0.00 Viena 
byla dviem (27) (kart.) N-7. 1.15 Dė-
mesio centre (kart.).

Trečiadienis, spalio 9 d. 
9.00 Kobra 11 (41) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (155). 13.00 Emigrantai 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (28) N-7. 17.00 Kobra 11 (42) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj. II se-
zonas (21). 19.30 Bėdų turgus. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.30 Lietuva 
gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 Prisi-
kėlęs faras (12) N-7. 0.00 Viena byla 
dviem (28) (kart.) N-7. 1.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 10 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 42) (kart.). 

10.00 Rojus Lietuvoj. II sezonas (19, 
20) (kart.). 11.00 Pinigų karta (kart.). 
12.00 Namelis prerijose (156). 13.00 
Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (29) N-7. 17.00 Kobra 11 (43) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Verslas. 18.45 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18.55 Prem-
jera. Rojus Lietuvoj. II sezonas (22). 
19.30 Klaidos kaina N-7. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 
Ant bangos keteros. Veiksmo trileris. 
JAV, 1991 m. N-14. 1.20 Viena byla 
dviem (29) (kart.) N-7. 2.35 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, spalio 11 d. 
9.00 Kobra 11 (43) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj. II sezonas (21, 
22) (kart.). 11.00 Specialus tyrimas 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (157). 
13.00 Klaidos kaina (kart.) N-7. 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem (30) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (44) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.20 Pasaulio futbolo čempionato at-
ranka. Lietuva – Latvija. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.00 Durys atsidaro. 23.30 
Detektyvė King (5) N-7. 0.30 Viena 
byla dviem (30) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, spalio 12 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (45). 9.25 Keliau-
tojai – laiko valdovai (19). 9.50 Aviu-
kas Šonas (2/35). 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Septynios Kauno dienos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Pirmoji 
gyvybė. Didžioji Britanija, 2010 m. 2 d. 
13.00 Šeštadienio detektyvas. Premje-
ra. Inspektorius Luisas (2/ 2). 15.00 Is-
torijos detektyvai. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 18.30 Lyderių turnyras „Ži-
nių riteriai ir damos“. 19.50 Visi namie. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“. 23.00 Premjera. Samdomo 
žudiko dienoraštis. Trileris. JAV, 1991 
m. N-14. 0.50 Pasaulio dokumentika. 
Pirmoji gyvybė. Didžioji Britanija, 2010 
m. 2 d. (kart.). 

Sekmadienis, spalio 13 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kai-
mo akademija. 9.00 Nuotykiai elfų šaly-
je (9). 9.25 Keliautojai – laiko valdovai 
(20). 9.50 Aviukas Šonas (2/36). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
10.30 Brolių Grimų pasakos (12) Erš-
kėtrožė. Vokietija, 2009 m. 11.45 Klau-
simėlis.lt 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Afrika. 5 d. Sachara. Didžioji 
Britanija, 2013 m. 13.00 Detektyvo kla-
sika. Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje 
(1/1) N-7. 15.00 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Alytaus „Dzūkija“ – Kauno 
„Žalgiris“. Pertraukoje – 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 17.00 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
17.30 Stilius. 18.30 Nacionalinis šokio 
talentų konkursas „Šok“. 20.30 Pano-
rama. 20.45 Savaitė. 21.15 Premjera. 
Už borto. Romantinė komedija. JAV, 
1987 m. N-7 (subtitruota). 23.20 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Lavonas 
bibliotekoje (1/1) (kart.). 

Pirmadienis, spalio 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (16) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (15) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (99) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1747). 10.00 Moterys meluo-
ja geriau (115) N-7. 10.30 Vyno kelias 
(1) N-7. 11.00 Urmu pigiau. Komedija. 
JAV, 2003 m. 12.55 Maksas Stilas (15) 
N-7. 13.30 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(12). 14.00 Slibinų dresuotojai (17) N-7. 
14.30 Simpsonai (16) N-7. 15.00 Nata-
lija (174) (kart.) N-7. 16.00 Nepaklusni 
širdis (12) (kart.) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(19) N-7. 20.00 Gyvenimas yra gražus 
N-7. 20.30 Farai N-7. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (20) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kerštas (20) N-14. 23.00 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (119) N-14. 
0.00 Las Vegasas (13) N-14. 1.00 Dak-
taras Hausas (14) N-14. 1.55 Kaltės 
kaina (8) (N-14. 2.50 Lujis (11, 12) N-7. 

Antradienis, spalio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (17) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (16) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (100) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1748). 10.00 Vyno kelias (2, 
3) N-7. 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių 
draugužiai (44). 12.55 Maksas Stilas 
(16) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos su-
grįžta (13). 14.00 Slibinų dresuotojai 
(18) N-7. 14.30 Simpsonai (17) N-7. 
15.00 Natalija (175) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (13) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(20) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 
Pasmerkti 2 (21) N-7. 21.35 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Transporteris (6) N-14. 
23.05 CSI kriminalistai (6) N-14. 0.05 
Las Vegasas (14) N-14. 1.05 Daktaras 
Hausas (15) N-14. 2.00 Kaltės kaina (9) 
(N-14. 3.00 Lujis (13, 14) N-7. 

Trečiadienis, spalio 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (18) (kart.) N-7. 7.25 Simp-
sonai (17) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (101) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1749). 10.00 Vyno kelias (4, 5) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.30 

TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių drau-
gužiai (45). 12.55 Maksas Stilas (17) 
N-7. 13.30 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (14). 14.00 Slibinų dresuotojai (19) 
N-7. 14.30 Simpsonai (18) N-7. 15.00 
Natalija (176) N-7. 16.00 Nepaklusni 
širdis (14) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (21) 
N-7. 20.00 Motina ir du sūnūs (5) N-7. 
20.30 Opiumas liaudžiai N-7. 21.00 Pa-
smerkti 2 (22) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (4) N-7. 23.05 CSI Niujorkas 
(3) N-14. 0.05 Las Vegasas (15) N-14. 
1.05 Daktaras Hausas (16) N-14. 2.00 
Kaltės kaina (10) (N-14. 3.00 Lujis (1, 
2) (Louie), JAV, komedija, 2012. N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 10 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (19) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (18) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (102) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1750). 10.00 Vyno kelias (6, 
7) N-7. 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių 
draugužiai (46). 12.55 Maksas Stilas 
(18) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos su-
grįžta (15). 14.00 Slibinų dresuotojai 
(20) N-7. 14.30 Simpsonai (19) N-7. 
15.00 Natalija (177) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (15) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(22) N-7. 20.00 Humoro grandų šou 
N-7. 21.00 Pasmerkti 2 (23) N-7. 21.35 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Kobra 11 (4) 
N-7. 23.05 Kaulai (4) N-7. 0.05 Las Ve-
gasas (16) N-14. 1.05 Daktaras Hau-
sas (17) N-14. 2.00 Kol mirtis išskirs 
(1, 2) N-7. 2.50 Lujis (3, 4) (Louie) N-7. 

Penktadienis, spalio 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (20) (kart.) N-7. 7.25 Simp-
sonai (19) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (103) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1751). 10.00 Vyno kelias (8, 9) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.30 TV 
Pagalba (73) (kart.) N-7. 12.25 Didvy-
rių draugužiai (47). 12.55 Maksas Sti-
las (19) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (16). 14.00 Madagaskaro pin-
gvinai (15). 14.30 Simpsonai (20) N-7. 
15.00 Natalija (178) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (16) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba (15) (kart.) N-7. 17.55 Žvaigždžių 
dešimtukas (154) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios (104) 19.30 UNICEF šou „Už kie-
kvieną vaiką“. 22.30 Volstrytas. Pini-
gai nesnaudžia. JAV, drama, 2010 m. 
N-7. 1.10 Mano vardas – Khanas. Indi-
ja, drama, 2010 m. N-7. 4.00 Elemen-
taru (4) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, spalio 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (24) N-7. 7.30 
Redakajus (13). 8.00 Simpsonai (11) 
N-7. 8.30 Sportuok su mumis. 9.00 
Statybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Karingo-
ji gražuolė Vendė Vu. Nuotykių f. JAV, 
2006 m. 12.55 Įkaitas vienai dienai. Ko-
medija. JAV, 1994 m. N-7. 14.50 Užsis-
pyrėlės sutramdymas. Komedija. JAV, 
1999 m. N-7. 16.50 Moderni šeima (15) 
N-7. 17.20 Kastlas (11) N-7. 18.20 
Eurojackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Romeo ir Džiuljeta N-7. 21.15 Persis 
Džeksonas ir Olimpo dievai. Žaibo va-
gis. Nuotykių f. JAV, Kanada, 2010 m. 
N-7. 23.45 Devyni jardai. JAV, 2000 m. 
N-7. 1.40 Samdomas žudikas. Veiks-
mo f. JAV, 1992 m. N-14. 3.20 Kobra 
11 (4) (kart.) N-7. 

Sekmadienis, spalio 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (25) N-7. 7.30 
Redakajus (14). 8.00 Simpsonai (12) 
N-7. 8.30 Sportuok su mumis (2). 9.00 
Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keistis. 
10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Apsaugo-
ti princesę. Filmas šeimai. JAV, 2009 
m. 12.50 Vienaragio kelionė. Fantasti-
nis nuotykių f. JAV, Kanada, 2001 m. 
N-7. 16.20 Moderni šeima (16, 17) N-7. 
17.20 Kastlas (12) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 
X Faktorius. 21.10 Ties riba. Krimina-
linis trileris. JAV, 2012 m. N-14. 23.25 
Mažylis Rutas. Biografinė drama. JAV, 
1992 m. N-7. 1.40 Kastlas (12) N-7. 

Animacinis f. Rusija, 1966 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (128) N-7. 
8.50 Viengungis (kart.) N-7. 11.00 Šuo 
policininkas. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2008 m. (kart.). 12.55 Tomas ir Dže-
ris (27). 13.25 Nugalėtoja. Humoro se-
rialas. JAV, 2013 m. (7). 13.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (11). 14.25 Co-
liukė (Diyumovochka). 1964 m. Ani-
macinis f. Rusija. 15.00 Uždrausta 
meilė (42) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis (56). 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.20 Nuo...Iki.... 21.00 Krimina-
linė Lietuva N-7. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Galu-
tinis tikslas. Siaubo trileris. JAV, Ka-
nada, 2000 m. N-14. 0.05 Havajai 5.0 
(23) N-7. 1.00 Taikinys (8) N-7. 1.55 
Išrinktieji (6) N-14. 

Antradienis, spalio 8 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (45). 6.50 Tomas ir 
Džeris (27) (kart.). 7.20 Coliukė. Ani-
macinis f. Rusija, 1964 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (129) N-7. 8.50 
Komisaras Aleksas (4, 5) (kart.) N-7. 
10.45 Lietuvos balsas (kart.). 12.55 
Tomas ir Džeris (28). 13.25 Nugalėto-
ja (8). 13.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(12). 14.25 Auksinė antilopė. Animaci-
nis f. Rusija, 1954 m. 15.00 Uždraus-
ta meilė (43) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(57). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 K11. Komisarai tiria. 
Žudikė sesuo N-7. 21.00 Kriminalinė 
Lietuva N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 
22.00 VAKARO SEANSAS Greitojo 
reagavimo būrys. Veiksmo f. Kanada, 
2011 m. N-14. 23.50 Visa menanti (1) 
N-7. 0.45 Taikinys (9) N-7. 1.40 Išrink-
tieji (7) N-14. 

Trečiadienis, spalio 9 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (46). 6.50 Tomas ir 
Džeris (28) (kart.). 7.20 Auksinė antilo-
pė. Animacinis f. Rusija, 1954 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (130) N-7. 
8.50 Auklė (91, 92). 9.50 Valanda su 
Rūta (kart.). 11.15 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 12.55 Tomas ir Džeris (29). 
13.25 Nugalėtoja (9). 13.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (13). 14.25 Batuo-
tas šuo. Animacinis f. Rusija, 1981 m. 
15.00 Uždrausta meilė (44) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (58). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 K11. Komi-
sarai tiria. Šokių karalienės. N-7. 21.00 
Kriminalinė Lietuva N-7. 21.21 Žinios. 
Verslas. 21.35 Renkamės Europą. 
22.00 VAKARO SEANSAS Vagiant 
gyvenimus. Kriminalinis trileris. Aus-
tralija, JAV, Kanada, 2004 m. N-14. 
0.05 Visa menanti (2) N-7. 1.00 Taiki-
nys (10) N-7. 1.55 Išrinktieji (8) N-14. 

Ketvirtadienis, spalio 10 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (47). 6.50 Tomas ir 
Džeris (29) (kart.). 7.20 Batuotas šuo. 
Animacinis f. Rusija, 1981 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (131) N-7. 
8.50 Didingasis amžius (9) (kart.) N-7. 
10.55 Nuo...Iki... (kart.). 11.35 K11. Ko-
misarai tiria. Žudikė sesuo (kart.) N-7. 
12.15 K11. Komisarai tiria. Šokių ka-
ralienės (kart.) N-7. 12.55 Tomas ir 
Džeris (30). 13.25 Nugalėtoja (10). 
13.55 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
14.25 Brėmeno muzikantai. Animaci-
nis f. Rusija, 1969 m. 15.00 Uždrausta 
meilė (45) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis (59). 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 Valan-
da su Rūta. 21.00 Kriminalinė Lietu-
va N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 22.00 
Judantis objektas (10) N-7. 23.00 Pa-
skutinė tvirtovė (9) N-7. 2012 m. 0.00 
Visa menanti (3) N-7. 0.55 Ties riba 
(20) N-14. 1.50 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, spalio 11 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (48). 6.50 Tomas ir 
Džeris (30) (kart.). 7.20 Brėmeno mu-
zikantai. Animacinis f. Rusija, 1969 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (132) N-7. 8.50 Didingasis amžius 
(10) (kart.) N-7. 10.55 Judantis objek-
tas (10) (kart.) N-7. 11.55 Paskuti-
nė tvirtovė (9) (kart.) N-7. 12.55 To-
mas ir Džeris (31). 13.25 Nugalėtoja 
(11). 13.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(15). 14.25 Brėmeno muzikantų pėd-
sakais. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
15.00 Uždrausta meilė (46) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 PREM-
JERA 24 valandos N-7. 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2 penktadienis 
N-7. 21.00 PENKTADIENIO BOM-
BA. PREMJERA Pagalbos šauks-

mas. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m. 
N-14. 22.50 Aušros kariai. Veiksmo 
trileris. Australija, JAV, 2009 m. N-14. 
0.45 Kraujuojanti meilė. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2008 m. N-14. 

Šeštadienis, spalio 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (11). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (1). 7.20 Policijos akademija 
(18). 7.45 Keista šeimynėlė (11). 8.10 
Ogis ir tarakonai (49-51). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(15). 9.00 Ponas Bynas (11) N-7. 9.30 
Padėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Margi, pirmyn! Komedija. Austra-
lija, JAV, 2001 m. 12.00 Geras vyru-
kas. Veiksmo komedija. Australija, 
Honkongas, JAV, 1997 m. N-7. 13.45 
Komisaras Aleksas (6) N-7. 14.45 Di-
dingasis amžius (11) N-7. 17.00 Vieš-
butis Grand Hotel (27) N-7. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 SU-
PERKINAS. PREMJERA Titanų susi-
dūrimas. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
2010 m. N-7. 23.25 PREMJERA Vieni 
tarp merginų. Komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 1.15 Pagalbos šauksmas (kart.) 
Veiksmo trileris. JAV, 2013 m. N-14. 

Sekmadienis, spalio 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (12). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (2). 7.20 Policijos akademija 
(19). 7.45 Keista šeimynėlė (12). 8.10 
Ogis ir tarakonai (52-54). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(16). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie 
ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Įsimylėjęs iki ausų. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
11.40 Muzika ir žodžiai. Romantinė ko-
medija. JAV, 2007 m. N-7. 13.40 Komi-
saras Aleksas (7) N-7. 14.40 Didinga-
sis amžius (12) N-7. 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 PREMJERA 
Skonis. Kulinarinis šou. 21.30 AUKSI-
NIS SEKMADIENIO KINAS. PREMJE-
RA Džiunglės. Nuotykių komedija. Ru-
sija, 2012 m. N-7. 23.15 Tamsos pa-
kraštys. Kriminalinis trileris. Didžioji 
Britanija, JAV, 2010 m. N-14. 1.40 Ti-
tanų susidūrimas. Fantastinis nuotykių 
f. JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, spalio 7 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 9.00 Svajonių laivas. 
Bora Bora. Romantinė drama. Austri-
ja, 2011 m. (kart.) N-7. 11.00 Pasikly-
dusi širdis (127) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigž-
dė... Išleiskite mane! (1) N-7. 15.30 
Tikri pabaisos (16). 16.00 Pragaro 
virtuvė (16) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane. 
N-7. 21.30 PREMJERA Mano mylima 
keistuolė. Romantinė komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 23.20 Sostų karai (4) 
N-14. 0.20 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
1.20 Kalbame ir rodome (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 8 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 9.00 Žandaras veda. 
Komedija. Italija, Prancūzija, 1968 
m. (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (128) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigždė... Iš-
leiskite mane! (2) N-7. 15.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (16). 15.30 Tikri 
pabaisos (17). 16.00 Pragaro virtuvė 
(17) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos ga-
tvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 Bi-
čai. Romantinė komedija. JAV, Kana-
da, 2002 m. N-14. 23.20 Gyvi numirė-
liai (4) N-14. 0.20 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 1.20 Kalbame ir rodome (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 9 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.). 
N-7. 9.00 Kvaila teorija. Komedija. 
JAV, 2009 m. (kart.) N-7. 11.00 Pasi-
klydusi širdis (129) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-

grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigž-
dė... Išleiskite mane! (3) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (17). 15.30 Ti-
kri pabaisos (18). 16.00 Pragaro vir-
tuvė (18) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 PREMJERA Rizikos riba. Trile-
ris. JAV, 2011 m. N-14. 23.45 Bordži-
jos (2) N-14. 0.45 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 1.45 Kalbame ir rodome (kart.) 
N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 10 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai. Žudy-
mo instinktas (1) (kart.) N-7. 10.00 Mis-
tinės istorijos (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (1) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Aš - žvaigž-
dė... Išleiskite mane! (4) N-7. 15.30 Ti-
kri pabaisos (19). 16.00 Pragaro vir-
tuvė (19) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 PREMJERA Reikalai Briugėje. 
Kriminalinė komedija. Didžioji Britani-
ja, JAV, 2008 m. N-14. 23.40 Karo vil-
kai. Likvidatoriai 2 (4) N-14. 0.40 Lie-
jyklos gatvė (kart.) N-7. 1.40 Proku-
rorų patikrinimas (1) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S.

 Penktadienis, spalio 11 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (2) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Aš – žvaigždė... Išleiskite mane! (5) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kroni-
kos (18). 15.30 Tikri pabaisos (20). 
16.00 Pragaro virtuvė (20) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 The Runaways. Drama. 
JAV, 2010 m. N-14. 22.15 Amerikietiš-
kos imtynės (37) N-14. 23.15 Ugnies 
ringas II. Kraujas ir plienas. Veiksmo 
drama. JAV, 1993 m. N-14. 1.20 Rizi-
kos riba. Trileris. JAV, 2011 m. (kart.) 
N-14. 3.25 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 12 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (27). 8.30 
Cukrus N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Narutas. Viesu-
lo kronikos (7, 8) (kart.). 11.00 Euro-
pos galiūnų čempionatas. 12.00 Žmo-
gus prieš gamtą. Pasaulinis išlikimo 
vadovas (4) N-7. 13.00 Dviračio šou 
(kart.). 14.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 15.00 Jūrų velniai (13) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Svo-
tai (4) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 19.00 Savaitės kriminalai N-7. 
19.30 Žandaras pramogauja. Kome-
dija. Italija, Prancūzija, 1970 m. N-7. 
21.30 MANO HEROJUS Antrinin-
kas. Vaidybinis filmas. JAV, 2001 m. 
N-14. 23.35 AŠTRUS KINAS Negyvų-
jų šnabždesiai II. Praregėjimas. Siau-
bo f. Kanada, Venesuela, 2007 m. S. 
1.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 13 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (33). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (28). 8.30 Tauro ragas 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 PLĖŠ-
RŪNAI. Pavojingi susitikimai. Lokių 
karalystė (2) N-7. 13.00 Nacionali-
nė loterija. 13.30 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Daktaras Tyr-
sa (21) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Ro-
samunde Pilcher. Netikra vienuolė. 
Romantinė drama. Vokietija, 2012 m. 
N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Tarnybinis 
romanas. Dabartiniai laikai. Romantinė 
komedija. Rusija, 2011 m. N-7. 22.50 
Bičai. Romantinė komedija. JAV, Ka-
nada, 2002 m. (kart.) N-14 0.35 Bam-
ba TV. S. 

LRT

TV3

LNk

BTV

Pirmadienis, spalio 7 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (44). 6.50 Tomas ir 
Džeris (26) (kart.). 7.20 Riki Tiki Tavi. 
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Įvairenybės

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Medikams pavyko 
užauginti nosį 

Kinų medikai ant vyro kaktos už-
augino nosį. „Tai didelis medicinos 
laimėjimas Kinijoje“, – sakė vienas 
Fudžiu ligoninės gydytojas. 22 metų 
Siaolianas nosies neteko per autoa-
variją prieš metus. Po nelaimės jis 
kreipėsi į klinikas, nes infekcija taip 
sužalojo nosį, kad medikams nepa-
vyko jos išgelbėti. Tada gydytojai ry-
žosi neįprastai priemonei: panaudo-
dami paciento šonkaulių kremzlę, jie 
žingsnis po žingsnio suformavo nau-
ją nosį ant vyro kaktos. Dabar nosis 
jau yra normalaus dydžio. Netrukus 
ją ketinama transplantuoti į nosiai 
įprastą vietą. Tai pirmoji tokia ope-
racija Kinijoje, o ir visame pasaulyje 
jų būta tik keletas.

Reta kūdikio 
operacija 

Afganistane gydytojai sėkmin-
gai išoperavo dviejų mėnesių am-
žiaus mergaitę ir pašalino prie jos 
galvos priaugusią antrąją kaukolę. 
Mergaitė Asry Gul jau išrašyta iš Nan-
garharo ligoninės. Gydytojai teigia, 
kad operacija buvo sudėtinga, nes 
su antrąja kaukole buvo susijungę 
gyvybiškai svarbūs nervai ir krauja-
gyslės. Tai pirma sėkminga tokio po-
būdžio operacija Afganistano rytuo-
se. A.Gul turi sveiką dvynę seserį. Gy-
dytojai mano, kad jos negalią sukėlė 
dar vienas kūdikis, kurio vystymasis 
gimdoje sutriko. Gydytojai mergaitę 
operavo nemokamai, nes neturtin-
ga šeima neišgalėjo susimokėti 4-6 
tūkst. JAV dolerių.

Europoje daugėja 
laukinių gyvūnų 
Naujausias tyrimas rodo, kad per 

pastaruosius 50 metų išaugo Euro-
pos svarbiausių gyvūnų rūšių (lokių, 
vilkų, lūšių, erelių ir grifų) populiaci-
jos. Gamtosaugininkų manymu, Eu-
ropos laukinei gamtai atsigauti pa-
dėjo apsauga, medžioklės draudi-
mas ir gyventojų iškėlimas iš kaimo 
teritorijų į miestus. Pastaruosius kelis 
šimtmečius laukinių gyvūnų situaci-
ja Europoje nebuvo gera. Medžiok- 
lė, buveinių nykimas ir užterštumas 
lėmė, jog gyvūnų populiacijos suma-
žėjo. Tačiau naujausias tyrimas paro-
dė tendencijos pokyčius. Mokslinin-
kai ištyrė 18 žinduolių ir 19 paukš-
čių rūšių visoje Europoje ir nustatė, 
kad visos rūšys, išskyrus Iberijos lūšį, 
nuo 7-ojo dešimtmečio išsiplėtė. La-
biausia išaugo stumbrų, upinių beb- 
rų, baltagalvių stačiauodegių ančių, 
trumpasnapių žąsų ir baltaskruos-
čių berniklių populiacijos. Plėšrūnų, 
pavyzdžiui, rudųjų lokių padaugėjo 
dvigubai. Pilkųjų vilkų populiacija iš-
augo 30 proc.

Eutanazija tampa 
vis populiaresnė 
Komisija, stebinti eutanazijos 

taikymo atvejus Nyderlanduose, 
pranešė, kad 6 metus iš eilės, dau-
gėjo eutanazijos atvejų. Eutanazi-
ja, kuri taikoma nepagydomomis li-
gomis sergantiems ir nepakeliamus 
skausmus kenčiantiems žmonėms, 
Nyderlanduose įteisinta nuo 2002 
m. Kelerius metus eutanazijos atve-
jų mažėjo, tačiau nuo 2006 m. fiksuo-
jamas stabilus jų augimas. 2012 m. 
užregistruotas rekordinis skaičius – 
4 188 atvejų. Tai sudaro vidutiniškai 
3 proc. visų mirčių Nyderlanduose. 
2006 m. ši praktika buvo pritaiky-
ta 1 923 kartus. Daugeliu atvejų eu-
tanazija taikoma vėžiu sergantiems 
asmenims.  

Neįgaliųjų sportas

Viena iš renginio sumany-
tojų, varžybų vyriausioji teisė-
ja, Kauno krašto invalidų spor-
to klubo „Santaka“ pirmininkė 
Irena Sadauskienė papasakojo, 
jog tapo gražia tradicija atkelia-
vus rudeniui į Kauną iš įvairių 
šalies kampelių suvažiuoti neį-

Tarptautinis bočios turnyras kaune
Kaune, prezidento Kazio 
Griniaus vardu pavadin-
toje progimnazijoje, jau 
septintą kartą surengtas 
tarptautinis bočios tur-
nyras, kuriame dalyvavo 
26 komandos iš Lietuvos 
neįgaliųjų sporto klubų 
bei svečiai iš kaimyninės 
Baltarusijos Mogiliovo 
miesto. 

galiųjų sporto klubų atstovams 
ir pasivaržyti žaidžiant vis po-
puliaresniu tampantį žaidimą 
bočią. Šiais metais žaisti bočios 
Kaunan sugužėjo apie 120 spor-
tą pamėgusių neįgaliųjų.

Varžybų dalyviai suskirsto-
mi į kelias grupes, atsižvelgiant į 
jų negalią. Beje, turnyras jau an-
tri metai yra tarptautinis, kadan-
gi jame dalyvauja ir ratukininkai 
iš Mogiliovo miesto, vadovauja-
mi „Invalidų-ratukininkų reabi-
litacijos ir sporto organizacijos“ 
pirmininko Olego Jurkovo. 

Varžybos truko bemaž pen-
ketą valandų, kol galiausiai pa-
aiškėjo jų nugalėtojai ir prizinin-
kai. Pasak vieni iš varžybų teisė-
jų, Antano Matakansko, po apy-
lygės, daug aistrų bei sportinės 

žybų rengėjai įteikė diplomus, 
liudijančius apie užimtą vietą, 
taip pat po skanų tortą.

Galbūt svarbu, kas kokią vie-
tą iškovojo šiame bočios turnyre, 
kadangi tai akivaizdžiai įrodo, 
kur gerai, o kur gal kiek prasčiau 
dirbama su negalią turinčiais 
žmonėmis. Be abejonės, malonu 
pasijusti pakylėtiems komandų 
vadovams ir patiems sportinin-
kams, tačiau ne mažiau svarbu 
buvo pajusti draugišką, nuošir-
džią renginio atmosferą, matyti 
šypsenas žmonių veiduose. Tei-
giama, jog tai geriausiai stiprina 
sveikatą... 

Baltarusių delegacijos va-
dovas O.Jurkovas padėkojo 
I.Sadauskienei už kvietimą da-
lyvauti šiame turnyre, o „Už vei-
klą plėtojant draugystės ryšius 
tarp abiejų šalių neįgalių spor-
tininkų“, taip pat ir asmeninio 
turnyro organizatorės jubilie-
jaus proga apdovanojo ją atmi-
nimo medaliu.

Beje, Baltarusijos neįgalie-
ji į Lietuvą buvo atvykę ne vien 
pasivaržyti su kolegomis. Vie-
na iš viešnių, Tatjana Kapylova, 
atsivežė savo rankdarbių, ku-
riuos demonstravo progimna-
zijos valgykloje ekspromtu su-
kurtame stende. Daug kantry-
bės ir laiko, taip pat išmonės 
reikalaujantys išsiuvinėti vaiz-
dai sudomino ne vieną rengi-
nio dalyvį bei svečią. Pati Tatja-
na sako labiausiai mėgstanti siu-
vinėti peizažus, gyvūnų atvaiz-
dus. Taip kuria ji jau daugiau nei 
15 metų, o paveikslo „gimimas“ 
užtrunka nuo trijų mėnesių iki 3 
metų, nes tai priklauso nuo kū-
rinio formato. 

Taip pat malonu pastebė-
ti, jog renginį finansiškai rėmė 
Kauno miesto savivaldybės 
Kūno kultūros ir sporto sky-
rius, o patalpas, pritaikytas ne-
galią turintiems sportininkams, 
eilinį kartą nemokamai suteikė 
K.Griniaus progimnazijos va-
dovai. Rėmėjų dėka visi varžy-
bų dalyviai progimnazijos val-
gykloje buvo pavaišinti skaniais 
pietumis. 

Vytautas kARSOkAS
Autoriaus nuotraukosBočios tarptautinio turnyro Kaune nugalėtojai su svečiais ir organizatoriais.

Viešnios iš Mogiliovo Tatjanos Kapylovos (dešinėje) 
kurti siuvinėti paveikslai sudomino turnyro dalyves.

Baltarusių delegacijos vadovas Olegas Jurkovas apdo-
vanoja turnyro organizatorę Ireną Sadauskienę.

Rugsėjo 18-20 dienomis 
Stadskanale (Olandija) vyko 
IWAS pasaulio žaidynės. Lietu-
vos sportininkams jos buvo itin 
sėkmingos: pelnyta 11 aukso ir 3 
bronzos medaliai. Bene geriau-
siai sekėsi plaukikui Kęstučiui 
Skučui, kuris savo klasėje (S4) 
pelnė net 4 aukso medalius. Tie-
sa, konkurencija toje grupėje ne-
buvo didelė.

Tvirtų pozicijų neužleidžia ir 
klaipėdietė Ramunė Adomaitie-
nė: ji aukso medaliais pasipuošė 
laimėjusi ieties metimo ir šuolio 
į tolį rungtis, o trečia buvo rutu-
lio stūmimo varžybose. 

Šiaulietis Mindaugas Bilius 
buvo nepralenkiamas 2 kartus: 

Lietuviai Olandijoje vyksusiose pasaulio IWAS neįgaliųjų žaidynėse.

iWAS žaidynėse – 
lietuvių pergalės

jis pelnė auksą disko metimo ir 
rutulio stūmimo rungtyse. Diską 
M.Bilius nusviedė 48,25 m ir pa-
gerino ne tik asmeninį rezultatą, 
bet ir Lietuvos rekordą. 

Na, o Simonas Kurutis, taip 
pat iš Šiaulių, geriausias buvo 
trišuolyje. 2 aukso medalius pel-
nė ir raseinietė Irena Perminienė 
– ji buvo stipriausia disko meti-
mo ir rutulio stūmimo rungtyse. 
Alytiškis Donatas Dundzys taip 
pat neblogai pasirodė rutulio stū-
mimo ir disko metimo rungtyse 
– abiejose pelnė bronzą. 

Stadskanale vykusiose pa-
saulio IWAS neįgaliųjų žaidynė-
se varžėsi daugiau nei 200 neįga-
liųjų iš 27 valstybių. Pasak Lie-

tuvos neįgaliųjų sporto federa-
cijos generalinės sekretorės Ire-
nos Burim, ne visi sportininkai 
įgyvendino savo svajones, tačiau 

kai kurie pagerino rekordus, o 
svarbiausia – visi pateko į Euro-
posčempionatą. 

„Bičiulystės“ inf. 

ištvermės pareikalavusios ko-
vos susumavus rezultatus kons-
tatuota, kad tarp fizinę negalią 
turinčių sportininkų geriausiai 
sekėsi Marijampolės komandai 
„Šešupė-1“, antroje vietoje liko 
Visagino „Visaggalis“, o trečiąją 
vietą pelnė Marijampolės „Sie-
kio“ sporto klubo atstovai. Tarp 
intelekto negalią turinčių spor-
tininkų komandų sėkmingiau-
siai žaidė „Šančių“ ekipa, antri 
buvo S.O.K., treti – „Domeika-
vos“ žaidėjai, beje, visos koman-
dos iš Kauno.

Svečių grupėje nugalėjo 
Kauno miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmoji, antroji bei trečio-
ji komandos. Visoms koman-
doms – tarptautinio turnyro nu-
galėtojoms ir prizininkėms var-
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ugnis. Ji turi daug vardų, spalvų ir galių
Tęsinys. Pradžia 39 numeryje

Atsegtas žiogelis
Ištrauka iš novelės

Mikasė nelauktai prarado 
mirtinius (taip vadino pini-

gus, skirtus šermenims). Ta rytą 
atėjusi į jos kampą marti atvėrė 
savo didelę burną ir bosu sudu-
deno, lyg Perkūnu trenkė:

– Mamunia, išviriau jums ko-
šelienos, padėjau virtuvėje, eikit 
valgyti, – ir išėjo. 

Michalina nučiuožė nuo lo-
vos lyg nuo ledo kalnelio, nu-
šlepsėjo į šalia jos kampo esan-
čią virtuvę ir, o dyvai, tikrai jos 
laukė bliūdelis šaltienos su actu 
ir krienais, krosnis buvo pakur-
ta, jos šiluma glostė senutę šilki-
niais pirštais. Maitinama duona 
ir greit paruošiamais makaronais 
Mikasė puolė valgyti, pirštais ka-
bindama slidžią košę. Riebalai 
slydo gerkle, o krienai su actu 
nušveitė širdį, tik bedantė bur-
na neįveikė kietų morkų skridi-
nėlių ir kelių pasitaikiusių kau-
liukų. Užgėrusi skanėstą vande-
niu, sveikai atsirūgo ir patenkin-
ta grįžo į kambarėlį.

– Gal marčiai Dievas apšvietė 
protą? – slapta vylėsi. – Vis skun-
džiasi, kad šone sopė, gal metė 
gerti tą brudą? 

Tačiau vakare prasidėjo mor-
čius. Gėrė, ne dainavo, o bliovė, 

Peklos reforma
Humoreska 

Kai nauji laikai peklon atėjo,
Daryt reformą verkiant reikėjo.
Valdžia ten žemėj vykdo reformas,
Teko priderint ir peklos normas.
Per ataskaitinį Belzebubas tarė,
Kokius pakeitimus pragare padarė:
Prie kožno seimūno pristatė velniuką,
Tegu drumsčia protus, tegu galvas suka.
Gi partijų šulams paskyrė stipriausius, 
Pamiršę valstybę, tarpe savęs pjausis.
Pas milijonierius – atskira rokunda,
Pinigų gobšumui nuolatos juos gundo.
Dvasininkų luomui atrinko velnienes, 
Griešniem malonumams gundyti juos ėmės. 
Plėsti gėjų ratą – sugalvojo triuką,
Rado seksualų ir dailų velniuką.
Glaustosi, kutena, prasimano monus,
Suguldo du vyrus, te sau šildo šonus.
Pijokai, narkomanai siaučia – sąrašus jų turi, 
Kad negrįžtų šį doros kelią, saugo ir prižiūri.
Sukčiams, aferistams padeda protauti, 
Patiklių piliečių kuo daugiau apgauti. 
Džiaugias senis Belzebubas – darbas pajudėjo,
Nuolat plūsta naujos dūšios, vos rūšiuoti spėja:
Politikų, valdžios elitui skirta atskira kabina,
Čirškina tenai ant sviesto arba margarine.
Visą kitą brudą – tegu juos kur bala,
Katilan sukišę virina su smala.
Renovuotoj pekloj malkom nekūrena,
Kad ugnelė būt kaitresnė – dujom pakutena.

Velniai turi patogumus, linksminas pekloj,
Geria šnabę, rūko pypkes, sėdi šilumoj.

Mykolas kRuČAS

Nebeinpūsiu
Prieš daugelį metų iškritau aš 
iš medinia girgždunčia lopšia.
Ugninis pasaulis man buva pa kojam...
Daug rozų sutikus skriaudų
aš jų vis glosčiau,
raminau likimų maloniai...
E gyvenimui viskų,
ažu viskų davanojau:

Grįžtamasis ryšys

Pagaliau išaušo ilgai lauktas 
pavasaris. Nors dar ir šal-

toka, vis tik gegužė. Dangu-
je nematyti nė debesėlio, švie-
čia skaisti saulė, kelia šventinę 
nuotaiką. Juk šiandien skuba-
me pas brangiausius žmones, 
pas savo mamas. Jos mums vi-
sada reikalingos. Visada jau-
čiame jų rūpestį, kokio am-
žiaus bebūtume. Galbūt ne vi-
sada randam laiko jas aplan-
kyti, laiku tarti švelnų padė-
kos žodį, tačiau mūsų ir moti-
nų mintys susitinka kažkur be-
ribėje erdvėje, net netekę mo-
tinų tikime, kad mūsų min-
tys sutiks jų mintis ir pajunta-
me grįžtamąjį ryšį. Pirmąjį gegužės sekmadienį skubame papuošti 
kauburėlius, po kuriais ilsisi brangios širdys, parymoti prie degan-
čios žvakutės.

Bet kodėl dega žvakelė ant šio gražiai papuošto kauburėlio? Už-
rašas ant paminkliuko rodo, jog čia ilsisi jaunas vaikinas. Susimąs-
čiusi tyli prie jo stovinti moteris, tik nubraukia skruostu nuriedėju-
sią ašarą. Čia amžiams atgulė jos vienturtis sūnus. Dar taip neseniai 
jo tvirtos rankos glostė jos pečius, dabar tik ši žvakutės liepsnelė šil-
do motinos širdį.

rėkavo, buvo net susimušę.
Mikasė sunerimo. Morčiai 

reiškė viena – marti turi litų. Bet 
jos neprašė? Ir iš virtuvės išėjo. 
Tą pusę pensijos, kurią ji atiduo-
davo už duoną, vandenį, mui-
lą ir šilumą, seniai buvo prapu-
tę. Pro atdarą langą plūdo vėsi 
naktis, Mikasė sudūmojo – kol 
ji valgė virtuvėje, marti įlipo pro 
langą ir...

Puolė ieškoti po čiužiniu – pi-
nigus buvo suvyniojusi į amžina-
tilsį vyro nosinę. Nerado. Nustė-
rusi senoji siuntė marčią į peklą, 
o toji bliovė apie raudoną rožę ir 
žuvėdrą. Prieš rytą bliovimas lio-

vėsi, o jo vietoje užknarkė daini-
ninkų choras. Vėliau velniai at-
skubėjo Miskasei į pagalbą. Mar-
čiai sprogo tulžies pūslė ir ją su 
visokiom ceremonijom nugabe-
no į ligoninę. Į pavakarę grįžęs 
sūnus pasakojo motinai, kad jo 
brangiai žmonai atliko skubią 
operaciją, ji dabar pririšta prie 
aparatų ir labai kenčia. Mikasė 
pergalingai nusišypsojo: štai ir 
atpildas. Ar ne marčios pagrabui 
atiteks nepragerta mirtinų dalis.

Tačiau velnias velnio neima. 
Išsikapsčiusi iš ligos, permenku-
si lyg sumušta katė, marti grįžo.

Gražina ČEkAViČiENė

Knygelę išleidusi Gražina Čekavičienė (dešinėje) tapo įdomia pašnekove  
naujokei Dianai Vaitkevičienei.

Mykolą Kručą (kairėje ) ir Antaną Banį sieja daug jaunystės laikų 
prisiminimų.

Pradedančiai kūrėjai Genutei Jakie-
nei buvo labai naudingi profesio- 
nalūs patarimai.

Adelė Maknavičienė (kairėje) su Leokadija Mockiene susitiko ne pirmą kartą.

Genovaitė Adiklienė ir Egidijus Šatas 
jėgas išbando kurdami prozą.

ažu ilgai trunkantį skausmų,
trumpalaikį džiaugsmų,
dažnai pastaikiusių klaidų –
ažu viskų davanojau.
E laika kurusėla vis sukas ir sukas.
Ana sukas un vakarą pusį,
taigi laimes, kaip židinia 
Aš jau nebeinpūsiu... 

Ada MAkNAViČiENė

Joninės
Kai Joninių laužai liepsnojo,
Paparčio žiedo Jonas su Jone  
                                               ieškojo.
Ar Jonas meilėje prisipažino, 
Vienas Dievas tiktai žino.

Draugai jau sunerimę buvo,
Kad porelė ši pražuvo.
Reikia eit ieškot bėglių –
Siūlė mintį viens draugų.

Kai pora iš miško ėjo, 
Skruostai jų ugnim žėrėjo.
Ar jie rado, ko ieškojo, 
Niekas to nesužinojo.

Genutė JAkiENė

Van Gogo spalvos
Nuvilnija kobalto apsiaustas,
Tyra mergelė vilki juo,
Žalias prašvilpia šėtonas,
Pasrūva juodasis vanduo.

Violetinės sienos, 
Ant vartų spyna geležinė,
Ir – geltonos purienos,
Jo meilės spalva – purpurinė.

Ugnies šokis užvaldė
Jausmingą širdį Van Gogo,
Piramidė gulė ant drobės,
Saulėgrąžos saule išsprogo...

Diana VAiTkEViČiENė

Aldonos Milieškienės  nuotr.

Egidijus ŠATAS
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