
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2018 m. kovo 29 – balandžio 4 d.,   Nr. 13 (1402)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

Nacionaliniai apdovanojimai 
keičia žmogaus teisių sampratą

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Džiugių  
šv. Velykų!

Gyva šeimos tradicija 
Kiaušinių marginimą Genu-

tė vadina šeimos tradicija. Pir-
muosius margučius vaikiškais 
raštais ji išdailino bene 5-erių 
būdama. Aštraus peiliuko ėmė-
si nusižiūrėjusi į tėtį. Velykų iš-
vakarėse jis sėsdavo prie ma-
mos išvirtų, nudažytų kiauši-
nių. Vienoje pusėje – pražydęs 
rožės žiedas, kitoje – ąžuolo ša-
kelė su gilėmis ir lapais. Tėčio 
skutinėtų margučių Genutė su 
niekieno kito nesupainiodavo. 
Iki šiol šį širdį šildantį prisimi-
nimą saugoja. 

Mielieji,
artėjant didingai Kristaus 

prisikėlimo šventei – šventoms 
Velykoms, nuoširdžiai sveikinu 
Jus ir Jūsų šeimas. Tegul bun-
danti žemė suteikia džiaugs-
mo ir tikėjimo, gerumas ir san-
tarvė tampa įkvėpimo, naujos 
vilties simboliu. Pasisemkime 
naujų jėgų prasmingiems dar-
bams mūsų visų labui!

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė 

Jelena IvaNčENKo

Margučių skutinėjimas – 
meditacija sielai

Valdovų rūmuose, Didžio-
joje renesansinėje menėje, 
labiausiai žmogaus teisių 
srityje nusipelniusiems as-
menims, organizacijoms ir 
iniciatyvų autoriams įteik-
ti lietuviški „Oskarai“. Taip 
jau penktą kartą Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tar-
nybos kartu su Nacionali-
niu lygybės ir įvairovės fo-
rumu surengtuose apdova-
nojimuose pagerbti žmo-
nės, kuriantys stiprų ir de-
mokratišką mūsų valstybės 
pamatą. 

Tolerancijos link

Pavasario, gamtos ir sie-
los atgimimo laukimas ap-
gaubtas ypatinga susikau-
pimo, apmąstymų nuotaika. 
Į dvasinę meditaciją, sėdusi 
skutinėti velykaičių, panyra 
ir tautodailininkė Genu-
tė Bučiūnienė. Senaisiais 
baltų raštais jos dekoruoti 
margučiai – tarsi sąsaja su 
gimtojo krašto istorija, gy-
vas liudijimas, kad nesame 
nutolę nuo dvasinę stiprybę 
teikiančių savo šaknų. 

Prie kūrybos šaltinio

(nukelta į 3 psl.)

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų laureatai su lygių galimybių kontroliere A. Skardžiuviene (viduryje).

Susitelkę galime įveikti 
visas kliūtis

Gražia tradicija tapę nacio-
naliniai žmogaus teisių puoselė-
tojų apdovanojimai – įkvepian-
tis paskatinimas kurti atvirą, 
laisvą ir demokratišką valsty-
bę. Pasak iškilmingą lietuviš-
kų „Oskarų“ įteikimo ceremo-
niją pradėjusios lygių galimybių 
kontrolierės Agnetos Skardžiu-
vienės, visi nominuoti žmonės 
yra Lietuvos pasididžiavimas.  

Labiausiai žmogaus teisių 
srityje pasižymėję žmonės, ini-

ciatyvos, projektai buvo prista-
tyti aštuoniose – Metų prover-
žio, Lyčių lygybės, Įveiktos kliū-
ties, Vaivorykštės, Atviros visuo-
menės, „Geriausias amžius – ma-
no amžius“, Tautų dialogo, Religijų 
ir įsitikinimų įvairovės – kategori-
jose. Tarp nominantų – ir penki 
neįgaliųjų teises ginantys, jų in-
teresams atstovaujantys žmonės 
bei iniciatyvos. 

Įveiktos kliūties apdovanoji-
mui, kuris skiriamas asmenims, 
įveikusiems fizinę, socialinę, po-
žiūrio ir/arba kitokią kliūtį, už-

tikrinant žmonių su negalia orų 
gyvenimą bei dalyvavimą visuo-
menėje, pristatytos trys inicia-
tyvos. Aldonos Juozaitytės-Pie-
vos kartu su Lietuvos aklųjų ir 
silp naregių sąjunga įgyvendin-
tas motociklininkų ir neregių 
žygio per Lietuvą „Mane veža 
2017“ projektas neįgaliesiems 
suteikė unikalią galimybę – sės-
ti ant motociklo ir pajusti skrie-
jimo juo laisvę. Tarp 80 ekipa-
žų, kuriuos sudarė profesiona-
lus motociklininkas ir aklasis, 

Į apdovanojimų šventę atvyko grupė projekto „Draugystė veža“ dalyvių.

(nukelta į 3 psl.)
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�� Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos narė Al-
dona Petkienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalija-
si pasiruošimo Velykoms 
įspūdžiais. 

Pagaliau po niūrios 
žiemos vis dažniau pro 
debesėlį pradėjo šypsotis 
pavasariniai saulės spin-
dulėliai, iš šiltų kraštų 
grįžta žąsų virtinės.

Ne tik bunda gamta, 
bet ir gerėja žmonių nuo-
taika. Visi laukiame gra-
žiausios pavasario šven-
tės – šv. Velykų. Šilutės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
floristikos būrelio patal-
pose – darbų įkarštis. Čia 

Šv. Velykų belaukiant
vyksta velykinių margu-
čių puošimo šiaudais, li-
nu, suktu popierium edu-
kacinė pamokėlė. Floris-
tikos būrelio vadovė Zi-
naida Mikelionis kasmet 
margučius margina tra-
diciškai, bet šiandien ne-
mažas būrelis moterų su-
sirinko į margučių puoši-
mo pamokėlę, kurią vedė 
mokytoja-edukatorė Vi-
da Gečienė. Naujas kiauši-
nių puošimo metodas da-
lyviams pakėlė nuotaiką. 
V. Gečienė atvežė savo ve-
lykinių darbų, kuriais pa-
puošė draugijos salę. Mo-
terys dėkingos mokytojai 
už perduotas žinias. Šilutiškiai mokėsi naujų kiaušinių marginimo būdų.

Šilutė:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Nors Didžiąją savaitę vėjas labai nerimo, vis 
tiek magėjo išvažiuoti laukan, pavasarį pa-

sveikinti. Pagaliau nutirpus sniegui taip gera vil-
tingai žvilgtelti į žemę ir pamatyti vėjyje tilin-
džiuojantį snieguolės varpelį ar sukrautą žibuo-
klės pumpurą.

„Kurlu-kurlu“, – danguje pasigirsta sugrįžtan-
čių gervių balsai. Pakėlusi galvą apsidžiaugiu: jų 
taisyklinga rikiuotė iškrikusi į tris nedidelius 
būrelius. Suka virš mano galvos, ieškodamos sa-
vo gimtų vietų. Sugrįžo. Jų trimituojančius bal-
sus dažnai girdžiu iš užu miško esančios pelkės. 
Paukščiams, gyvūnams, augmenijai pavasaris ne 
ramybės, greičiau – rūpesčių metas. Ir žmogus, 
gamtos ciklo dalis, pavasarį patiria didžiulį neri-
mą. Nualintas tamsos, šalčio, Gavėnios apribojimų 
iškamuotas kūnas kupinas laukimo, išorinių ir vi-
dinių permainų, kurių rezultatas – meilė, džiaugs-
mas ir ramybė. Pirmąsias dvi mūsų dvasios būse-
nas galime apibūdinti visi, bet vidinės ramybės 
jausmas sunkiai žodžiais nusakomas, nors dau-
guma esame jį patyrę. Taip pat žinome, kiek daug 
pastangų prireikė jam. 

Lietuvių kalbos žodyne ramybės sąvoka nusa-
koma kaip pilnatvė, saugumas, tvirtybė, gerovė, 
sveikata, taika, draugystė. Ramybė – tai proto ir 
sielos darna žmogaus viduje. Deja, dažnai ją pa-
siekti labai sunku (jei iš viso įmanoma). Hebrajų 
kalboje „ramybė“ reiškia „šalom“. Neatsitiktinai 
senosios tautos šį žodį vartojo vietoj „labas“. Svei-
kindamiesi jie linkėjo vieni kitiems ramybės, taip 
pabrėždami šios dvasinės būsenos svarbą. 

Mes siekiame santarvės tarp šeimos narių, 
bendruomenėse, norime ekonominės bei politi-
nės ramybės, bet, paradoksas, – kuo labiau sie-
kiame, tuo mažiau jos turime. Dažnai susidaro 
įspūdis, kad visi šie siekiai lieka tik žodžiais, nes 
kur bepažvelgsi, visur tvyro nerimas, sumaiš-
tis, nestabilumas, išdavystės, pavydas ir viso to 
pasekmės – karas. O XX a. egzistencialistai sten-
giasi įteisinti tokią padėtį, dar pasitelkę ir moks-
lą. Anot jų, nerimas, o ne ramybė, yra gyvenimo 
prasmės ieškančio žmogaus būsena. Tačiau nerei-
kia būti labai išmintingam, kad suprastum ardan-
tį ilgalaikio nerimo poveikį, kurį ne vienas esame 
patyrę. Metus iššūkį Dievo sukurtai pirmapradei 
tvarkai ir ją suardžius, prarandame ir taiką, ir ra-
mybę. „Vienas iš trokštamiausių žmogaus dalykų 
yra ramybė. Visi norime būsenos, kai esame ne-
drumsčiami jokių rūpesčių, problemų ar nerimo. 
Būtent ją vadiname ramybe... Tikros ramybės pa-
grindas yra pats Kristus, kurio kryžiumi pelnyta 
pergalė prieš mirtį, nuodėmę bei viską, kas skal-
do, kuris tampa ramybės ženklu“, – rašo komenta-
rų ir tekstų apie religiją autorius Tomas Viluckas. 
Pasirodęs išsigandusiems apaštalams prisikėlęs 
Kristus taip pat ištaria: ,,Ramybė Jums!“ (Lk, 24,)

Pagrindinis Prisikėlimo slėpinys veda mus į ra-
mybės būseną. Ramybė, kaip dvasios savybė, ge-
rokai pranoksta įprasto krikščioniško palinkėji-
mo per šv. Mišias prasmę. Rankos paspaudimu ar 
šypsena nepavyks nuraminti šalia esančio, bet jį 
atjausti, sustiprinti – galima. Jonas Paulius II yra 
pasakęs: ,,Taika gimsta šeimoje“. Tikintys ramūs 
tėvai ir vaikai, darni šeima ir bendruomenė, – tai, 
prie ko turime artėti ir siekti.

Ruošiantis šv. Velykoms, nerimas bus dažnas 
mūsų palydovas, bet leiskime jam ištirpti kaip 
paskutiniam šių metų sniegui, užleisdami vietą 
tikram pavasariui, kaip mūsų vidinės ramybės 
pranašui... 

Palinkėkime vieni 
kitiems ramybės

Apie tai,
kas 

jaudina

Skuodo muziejuje su-
rengtoje velykinėje po-
pietėje pristatyta Skuo-
do krašto kūrėjų tradici-
nė paroda. Tądien skam-
bėjo bardo Jono Baltoko 
atliekama muzika bei Edi-
tos Miranavičiūtės skaito-
mos įvairių autorių eilės.

Kaip per velykinės 
parodos atidarymą teigė 
Skuodo muziejaus direk-
torė Aldona Ozolienė, tau-
todailininkų darbai yra 
sušildyti širdies šiluma, 
kasmet atsiranda ir naujų 
kūrėjų. Visiems meninin-
kams padėkota ir įteikti 
padėkos raštai. 

Kasmet velykinėse 
parodose Skuodo muzie-
juje dalyvauja ir Neįga-

Muziejuje – ir Neįgaliųjų  
draugijos narių darbai

liųjų draugijos (pirminin-
kė Raminta Zabitienė) na-
riai. Šiemet jie nudžiugino 
nuostabiomis velykinė-
mis kompozicijomis. 

Poezijos ir muzikos 
valandoje „Suokalbis“ 
laikas neprailgo, bardas 
J. Baltokas ir skaitovė 
E. Miranavičiūtė sulaukė 
gausių aplodismentų. Pas-
kui parodos dalyviai susi-
pažino su Skuodo krašto 
kūrėjų darbais. Parodoje 
eksponuojami mezginiai, 
nėriniai, skutinėti ir ner-
ti velykiniai kiaušiniai, 
paveikslai, Velykų kom-
pozicijos...

Rūta RoNKaUSKIENĖ
Neįgaliųjų draugijos narių velykinės kompozicijos.

Skuodas:

Rūtos Ronkauskienės nuotr.

�� Elena Gubovienė „Bi-
čiulystei“ parašė apie akme-
niškių išvyką į Kražius.

Bėgantis laikas nusi-
neša į užmarštį daug ką: 
įvykius, žmones ir jų gyve-
nimus, sugriauna dvarus 
ir pilis, išdžiovina ežerus 
ir upeliukus, žmonių at-
mintyje kartais palikda-
mas tik jų pavadinimus... 
Netgi miestai – vieni išau-
ga, išsiplečia, kiti sunyks-
ta... Bet yra ir tokių, kurie 
tarsi užsikonservuoja bū-
tajame laike, išsaugodami 
savo dvasią... Toks mieste-
lis Žemaitijoje yra Kražiai.  

Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijos nariai 
aplankė šį seną, mažą Že-
maitijos miestelį. Jis tu-
ri labai turtingą istori-
ją – nuo seniausių kuni-
gaikščių laikų iki šių die-
nų. Nemažai čia ir tą pra-
eitį primenančių ženklų. 
Tai ir Medžiokalnis, kur 
medžiojo kunigaikščiai, 
ir Vytauto kalnas, ant ku-
rio, Lietuvos Didžiojo ku-
nigaikščio Vytauto nuro-
dymu pradėjus Žemaitijos 
krikštą, buvo pastatyta 
viena pirmųjų bažnyčių. 

Dabar jos likę tik pamatai 
(sudegė per Antrąjį pasau-
linį karą), tik ant kalno dar 
stovi balta varpinė... Čia 
ir Kražių kolegija, jėzuitų 
įkurta nedaug vėliau už 
Vilniaus universitetą. Ir, 
žinoma, Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėji-
mo bažnyčia, kuri dar me-
na 1893 m. Kražių skerdy-
nes, kai kražiškiai stojo 
ginti savo šventovės, kad 

jos caro valdžia nesunai-
kintų. Bažnyčios pasieny-
je dar tebestovi ir klaup-
tas, prie kurio žandarai, 
įjoję į vidų, buvo pririšę 
arklius... Tai vis miestelio, 
kuris praeityje buvo labai 
svarbus Lietuvos kultūros 
centras, istorija... O ir da-
bar Kražiai, išsaugoję sa-
vo praeities dvasią, turi 
savitą trauką. Restauruo-
tas išlikęs vienas kolegijos 

pastatas, vadinamoji bur-
sa, tapo įdomiu ir turtingu 
muziejumi bei įvairių edu-
kacinių programų centru, 
kur atvažiuoja lankytojai 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
kitų šalių. Čia apsilankė ir 
akmeniškiai. Jie susipaži-
no su šio krašto istorija ir 
dalyvavo edukacinėje pro-
gramoje, kurios metu mo-
kėsi dainų, žaidimų, šokių, 
užrašytų Kražiuose ir jų 
apylinkėse, buvo vaišina-
mi kastiniu ir karštomis 
bulvėmis. Po to visus su-
domino žolininkė Kristina 
Šilinskienė, buvusi akme-
niškė. Ji pasidalijo savo ži-
niomis apie įvairių tepalų, 
trauktinių, muilų gamini-
mą namų sąlygomis, apie 
vaistažoles ir jų rinkimą... 

Diena kitame Žemai-
tijos pakraštyje prabė-
go įdomiai ir turiningai. 
Žmonės, kad ir ne stip-
riausios sveikatos, su en-
tuziazmu įsijungė į pasiū-
lytą prog ramą, smalsiai 
klausėsi gido pasakojimo 
apie tolimą praeitį ir šias 
miestelio dienas. Keliau-
ninkai dėkingi už šią eks-
kursiją. 

Išvykos turtina žmonesAkmenė:

Akmeniškiai įdėmiai klausėsi pasakojimų apie Kražių istoriją.
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Margučių skutinėjimo pa-
slaptimis šeimos galva dalijo-
si su visomis trim dukterimis, 
tačiau labiausiai jos „lipo“ prie 
Genutės rankų. „Kuo toliau, tuo 
labiau man tai patiko“, – sako 
moteris. Ko gero, nė vienos Ve-
lykos be jos skutinėtų margučių 
neapsieidavo. Šį polinkį ji perda-
vė ir savo mergaitėms. „Dėl sun-
kios negalios (progresuojančios 
raumenų atrofijos) Rūtelei buvo 
sunku skutinėti peiliuku, tad ji 
margučius teptuku ištapyda-
vo, – prisimena moteris Ana-
pilin iškeliavusios dukters me-
ninius gebėjimus. – Kita dukra, 
Eglė, velykaičius labiau mėgsta 
vašku marginti. Kiekviena tu-
rim savo pomėgius, bet visos tę-
siam šeimos tradiciją.“

Atgyja baltiški 
ornamentai

Šiandien margučius margi-
name pačiais įvairiausiais bū-
dais. Ne tik į svogūnų lukštus 
kiaušinius merkiame, žoleles 
prie jų glaudžiame, bet ir deku-
pažo techniką pritaikyti ban-
dome, lininiais siūlais juos ap-
sukame, medžio šakelių nuo-
pjovomis išgražiname, netgi su-
galvojame, kaip marmuro imita-
ciją ant lukšto perkelti. Smalsu-
mo vedina ne vieną marginimo 
būdą išbandė ir G. Bučiūnienė. 
Edukaciniuose užsiėmimuose ir 
pati vaikus pamoko, kaip kitaip, 
neįprastai margutį išgražinti. 
Bet siūlo ant jų ne kokį nors lip-
duką ar servetėlės skiautelę kli-
juoti, o pačiam ornamentą iš po-

pieriaus išsikarpyti, juo kiauši-
nį apsiausti ir tik paskui į dažus 
panardinti. Tautodailininkė įsi-
tikinusi – kuo daugiau savos kū-
rybos, savo rankų šilumos, tuo 
velykaitis gražesnis. 

Gal kaip tik dėl to skutinė-
jimui ištikimos G. Bučiūnienės 
nevilioja kitos margučių mar-
ginimo technikos. Metams bė-
gant vis labiau tobulėja jos sku-
tinėjami raštai – paprastesnius 
pamažu ėmė keisti ornamentai 
su baltiškais ženklais: žvaigž-
dutėmis, saulutėmis, žalčiukais. 
Moteris pasakoja, kad paveldui 
būdingų ornamentų knygose 
pasiieško, prieš pradėdama juos 
skutinėti pieštuku ant lukšto 
pasibraižo, kad simetriją, pro-
porcijas išlaikytų. „Tuščiavidu-
riai lukštai labai trapūs, išskuti-
nėto ornamento nepataisysi“, – 
sako Genutė.

Labiausiai G. Bučiūnienei pa-
tinka skutinėti juodai dažytus 
kiaušinius. Pasak jos, tokiame 
fone balti ornamentai geriau-
siai išryškėja, atsiskleidžia. Tie-
sa, jos margučių kraitelėje gali-
ma rasti ir vieną kitą Suvalki-
jos kraštui būdingomis raudo-
na, mėlyna spalvomis nudažy-
tą velykaitį. „Nuo tradicijų ne-
pabėgsi“, – šypsosi ji.

Ruošdamasi šioms Vely-
koms, G. Bučiūnienė padarė 
ir dar vieną išimtį. Ją paskati-
no mintis išskutinėti Lietuvos 
100-mečiui skirtą margutį. Su-
manymui įgyvendinti pasirink-

tą stručio kiaušinį teptuku nu-
dažė geltonai-žaliai-raudonai, 
tada papuošė skutinėtais orna-
mentais. 

Vienam velykaičiui visos 
dienos prireikia 

Velykoms Genutė pradeda 
ruoštis netrukus po Naujųjų 
metų. Pirmiausia reikia pasirū-
pinti margučių „žaliava“ – tuš-
čiaviduriais kiaušinių lukštais. 
Tarp vištų sudėtųjų atsiranda 
ir vienas kitas anties kiaušinis. 
Pasak tautodailininkės, jų lukš-
tas stipresnis. 

Genutė pasakoja, kad sudė-
tingam ornamentui išskutinėti 
kartais prireikia visos dienos. 
Bene sunkiausiai „pasiduoda“ 
apvalūs elementai. Pasitaiko, 
kad stipriau kiaušinį spuste-

lėjus, saujoje tik aštrūs lukštai 
belieka. Ypač gaila, kad margu-
čiui užbaigti vos vieno kito pei-
liuko brūkštelėjimo tetrūksta. 
Tautodailininkė šypsosi: „Kai 
darbas artėja prie pabaigos, 
vos ne poterius kalbėti norisi, 
kad tik viskas gerai baigtųsi. 
Net labiausiai įgudusiam sku-
tinėtojui svarbiausia turėti aš-
trų įrankį. Peiliukų mediniais 
koteliais jau seniai nenaudoju – 
jų geležtė greitai išsijudina, su 
tokiu jokio ornamento tiksliai 
neišskutinėsi.“ 

Margučių kolekcijos 
nekaupia

G. Bučiūnienė sako niekada 
nebandžiusi suskaičiuoti, kiek 
margučių yra išskutinėjusi. Ne-
bent kasmet kokių porą dešim-

čių išgražintų velykaičių padau-
gintų iš metų, kai su šiuo pomė-
giu nesiskiria, skaičiaus. Bet to 
nedaro. Ir margučių kolekcijos 
namuose nekaupia. Leidžia jais 
grožėtis įvairių parodų lankyto-
jams. Pati svarbiausia – Pasau-
lio lietuvių dainų šventės „Čia 
mano namai“ metu surengta 
didžiulė tautodailininkų darbų 
paroda. G. Bučiūnienės skutinė-
tiems margučiams tai buvo di-
džiulis įvertinimas. 

Dažnai Genutės rankomis 
sukurtos grožybės tampa ir 
šiltomis, mielomis dovanomis. 
Artimiesiems, bičiuliams, meno 
žmonėms. Į susitikimus su Ša-
kių tautodailininkų bendrijos 
„Dailius“ nariais, įvairius kitus 
renginius meno kūrėjai tuščio-
mis nevažiuoja. Jau tapo gražia 
tradicija vieniems kitus savo 
kūriniais pradžiuginti. „Suve-
nyrinėje medinėje dėžutėje įtai-
sytoje gūžtelėje patupdau savo 
skutinėtą kiaušinį. Ne tik prieš 
Velykas tokį suvenyrą malonu 
gauti. Juo galima grožėtis visus 
metus“, – sako savo kūriniais 
noriai besidalijanti Genutė. 

„Margučių skutinėjimas 
man – tarsi meditacija. Susi-
kaupimo, kruopštumo reika-
laujantis užsiėmimas užvaldo 
visas mintis. Nelieka noro nei 
apie ligas, nei apie negalias gal-
voti“, – sako meno terapijos po-
veikiu neabejojanti tautodaili-
ninkė G. Bučiūnienė.

aldona DELTUvaITĖ 

Margučių skutinėjimas – meditacija sielai(atkelta iš 1 psl.)

narių užsimezgusi draugystė 
tęsiasi. Projekto organizatoriai 
neabejoja – šią akciją pakartos 
ir šiemet. 

Neįgaliems, sergantiems 
vaikams kliūtis įveikti padeda ir 
gyvenimo džiaugsmu jų kasdie-
nybę pripildo į „Raudonų nosių“ 
judėjimą susibūrę profesionalūs 
menininkai – gydytojai-klounai. 
Pernai su muzikiniu spektakliu 
„Keliaujantis klounų orkestras“ 
jie aplankė daugiau kaip 400 
mažųjų 12-oje specialiųjų mo-
kyklų. Tokie susitikimai pade-
da vaikams atsipalaiduoti, lavi-
na jų vaizduotę, stiprina pasi-
tikėjimą savimi ir aplinkiniais. 

Įveiktos kliūties apdovanoji-
mas už iniciatyvą atvirai ir drą-
siai diskutuoti apie skaudžiau-
sias neįgalių žmonių problemas 
įteiktas Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumo administracijos direkto-
rei Henrikai Varnienei. Neįga-
lią dukrą, kuri ir paskatino įsi-
traukti į neįgaliųjų judėjimą, au-
ginanti moteris kasdien susidu-
ria su vis naujais iššūkiais, ribo-
jančiais šių žmonių savarankiš-
kumą, pasirinkimo laisvę, truk-
dančiais kurti ateities planus. 

Daugiau kaip 10-metį šioje 
srityje dirbanti Henrika nesle-
pia – prireikė laiko, kol išmo-
ko atvirai viešinti neįgaliųjų 
prob lemas, nuosekliai ir kan-
triai siekti rezultatų. Pasak jos, 
supratęs, kad ministerijoms, 
kitoms žinyboms rašomi raštai 
dažniausiai nugula jų stalčiuo-
se, Lietuvos neįgaliųjų forumas 

ėmėsi kitos taktikos – pradėjo 
rengti spaudos konferencijas, 
susitikimus su už vienos ar ki-
tos problemos sprendimą atsa-
kingomis institucijomis, domė-
tis, kaip jos įgyvendina duotus 
pažadus. Ir šią savaitę sureng-
tas pakartotinis susitikimas su 
Valstybinės ligonių kasos atsto-
vais, nes, pasak H. Varnienės, 
per kelis mėnesius, prabėgu-
sius po ankstesnio susitikimo, 
kuriame buvo kalbėta apie neį-
galiesiems skirtos ortopedinės 
avalynės kokybę, niekas taip ir 
nepasikeitė. Ne kartą grįžta ir 
prie neįgaliųjų į(si)darbinimo 
reikalų. Šioje srityje ledai pra-
deda judėti. Ar tas ledonešis bus 
toks stiprus, kokio laukiame, 
priklausys ir nuo negalią turin-
čių bei jų problemas suprantan-
čių žmonių susitelkimo.  

Proveržis gali prasidėti 
nuo bet kurio iš mūsų 

Metų proveržio apdovano-
jimas, skiriamas už plačiai nu-
skambėjusį bei prie įvairovės ir 
lygybės skatinimo visuomenėje 
prisidėjusį poelgį, darbą, inicia-
tyvą arba kūrinį, šiemet įteiktas 
aktorei Erikai Račkytei. Ji buvo 
viena pirmųjų, prabilusių apie 
patirtą seksualinį priekabiavi-
mą. Aktorės drąsa – lyg nuo kal-
no paridenta sniego gniūžtė pa-
virto į didžiulį kamuolį – #Me-
Too judėjimą. 

„Kiekviena maža iniciatyva 
gali tapti didelio proveržio pra-
džia“, – tikina ir šiai nominacijai 
pristatytos iniciatyvos „Drau-

gystė veža“ autorė Žydrė Gedri-
maitė. Ir iš tiesų, ar kas galėjo 
tikėtis, kad prieš trejus metus 
jos sumanymas visuomenei at-
skleisti neįgaliųjų ir negalios ne-
turinčių žmonių draugystės isto-
rijas sulauks tokio didžiulio su-
sidomėjimo bei palaikymo. Pro-
jektas įrodė, kad fiziniai skirtu-
mai draugystei, bendram darbui 
ir gyvenimui vienoje bendruo-
menėje įtakos neturi. Ž. Gedri-
maitė neslepia – šiame projekte 
užsimezgusios draugystės dau-
geliui jų dalyvių tapo ne tik svar-
biausiu metų, bet ir viso gyveni-
mo proveržiu. Jie gali ilgai vardy-
ti pirmą kartą gyvenime atliktus 
„žygdarbius“, kuriems įkvėpė 
projektas „Draugystė veža“: pir-
mas išvykimas be artimo žmo-
gaus, pirmas panėrimas po van-
deniu, pirma stintų žvejyba, pir-
mas šakočio kepimas ir jo raga-
vimas... Ir nepamirštama bend-
rystės pajauta. 

Peržengti nusistovėjusius 
standartus, sugriauti negalią 
gaubiančius mitus nepabijojo ir 
pojūčių misterijos „Muzikos kal-
ba tamsoje“ autoriai. Menininkų 
ir neregių gyvo garso koncertas, 
kurį publika patiria visais pojū-
čiais, išskyrus regą – unikalus 
dviejų skirtingų pasaulių susi-
liejimas. Jo metu išsitrina visos 
ribos, sugriūva visi stereotipai, 
prasiplečia pasaulio suvokimas. 

Visuomenės požiūrio 
kaitai tinkami visi būdai 

Požiūrio virsmas – vienas 
svarbiausių šių apdovanojimų 

laimėjimų. Jo siekis atsispindėjo 
visų nominantų darbuose. 

Lyčių lygybės apdovanojimą 
atsiėmusio Specializuotos pa-
galbos centrų (šalyje veikia 17 
jų) tinklo atstovė panevėžietė 
Irma Zabulionytė sako, kad tai 
įrodymas, jog pagalba, kurią šių 
centrų atstovai teikia nukentė-
jusiesiems nuo smurto artimo-
je aplinkoje, yra labai svarbi ir 
reikalinga. „Džiaugiamės, kad 
mažėja visuomenės tolerancija 
smurtui, kad vis drąsiau kalba-
me apie problemas ir ieškome 
būdų jas spręsti“, – sako I. Zabu-
lionytė. Vien į Panevėžyje vei-
kiantį centrą per praėjusius me-
tus kreiptasi apie 1,5 tūkst. kar-
tų. „Vis dėlto dar pasitaiko atve-
jų, kai besikreipiantieji skun-
džiasi patyrę artimųjų, aplinki-
nių spaudimą, esą jie be reikalo 
apie smurtą šeimoje pranešė po-
licijai, sugadino smurtautojui gy-
venimą ir dėl to jiems turėtų būti 
gėda. Bet gėda turėtų būti smur-

tautojui – tai jis padarė nusikal-
timą, o ne žmogui, kuris apie tai 
pranešė, – įsitikinusi Irma. – Gal 
šis apdovanojimas padės pasiek-
ti dar daugiau žmonių, kuriems 
reikalinga ši pagalba, greičiau 
keis žmonių požiūrį.“ 

Apdovanojimą Geriausias 
amžius – mano amžius atsiėmu-
si Gita Mickevičiūtė taip pat sie-
kia keisti visuomenės požiūrį. 
Šįsyk – į vienišus, senyvus, ribo-
to judėjimo galimybes turinčius 
žmones. Vienatvė, bendravimo 
stoka – pagrindiniai jų gyveni-
mą temdantys rūpesčiai. Tačiau 
visai nesunku juos sušvelninti – 
pakanka įkurti „Senelių darže-
lį“. Įstaigos autobusiukas atve-
ža į jį senelius, namo pargabena. 
O kol jie „darželyje“– netrūks-
ta nei veiklų, nei pašnekesių. 
„Kiek vienas turi teisę gyventi 
oriai, nepaisant amžiaus“, – at-
siimdama lietuvišką „Oskarą“ 
sakė G. Mickevičiūtė.“ 

aldona MILIEšKIENĖ

(atkelta iš 1 psl.)

Nacionaliniai apdovanojimai keičia žmogaus teisių sampratą

Nominacijos „Įveiktos kliūties“ laureatė Henrika Varnienė.
Aldonos Milieškienės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Tradiciškai margučiai dažomi 
sveikatai nekenksmingomis 

augalinėmis priemonėmis, pa-
vyzdžiui, apelsinų žievelėmis, 
arbata, avietėmis, ąžuolo arba 
juodalksnio žieve, ąžuolo, beržų 
lapais, raugintais burokėliais, ci-
beržolėmis, dilgėlėmis, geltonojo 
imbiero milteliais, kava, kopūs-
tais (mėlynaisiais ar raudonai-
siais), mėlynėmis, morkų lape-
liais, paprikos milteliais, petra-
žolėmis, ramunėlėmis, samano-
mis, vynuogių sultimis, svogūnų 
(geltonųjų ar raudonųjų) lukš-
tais. Beje, kai kas dar bando šiam 
reikalui panaudoti aroniją, špi-
natus bei žibuokles, tačiau ten-
ka nusivilti,– kiaušinių lukštai 
nebūna sodraus atspalvio.

Netinkamos dažymo 
priemonės

Kai kurie žmonės kiaušinius 
dažo anilininiais dažais, jodu, 
briliantinine žaluma, kalio per-
manganatu, furacilinu, margina 
flomasteriais, žymikliais, nagų 
laku, apklijuoja (šiam reikalui 
dažniausiai naudojami greitai 
džiūstantys polivinilacetatiniai 
klijai) spalvotu popieriumi ar-
ba specialiais lipdukais su pie-
šiniais ir t. t. 

Čia išvardintos nemaistinės 
priemonės per kiaušinio lukštą, 
kuris yra porėtas, prasiskverbia 
į kiaušinio baltymą, palikdamos 
jame mažesnių ar didesnių spal-
votų dėmių. Kartais paprasta 
akimi tų „puošmenų“ nematyti, 
bet tai nereiškia, kad „chemija“ 
nepateko į kiaušinio baltymą ir 
kad tokį kiaušinį sveika valgyti.

Paaiškinimai
Anilinas (dar vadinamas fe-

nilaminu, benzenaminu) – orga-
ninis junginys (C6H5NH2); anili-
niniais dažais dažoma medvil-
nė ir vilna. Anilininiai dažai gali 
sukelti egzemą, kitas odos ligas. 
Verdant kiaušinius tokių dažų 
garai gali sukelti alerginę reak-
ciją. Jeigu dažuose dar yra sun-
kiųjų metalų, jie ilgam laikui nu-
sėda žmogaus organizme ir gali 
sukelti ligas, po kurio laiko – ir 
persiduoti palikuonims.

Pramoniniai kiaušinių 
dažai

Kas nori per palyginti trum-
pą laiką turėti visą pintinę mar-

gučių, susigundo nusipirkti 
įvairiaspalvių dirbtinių dažų, 
kurie reklamuojami kaip mais-
tiniai dažai. Jie būna skysčio, 
tablečių, kapsulių bei miltelių 
pavidalu. Kiaušinių dažymui 
skirtuose dažuose būna daži-
klių. Pasak gamintojų, dažiklių 
preparatai išgaunami iš mais-
to produktų ir kitų natūralių 
žaliavų. Šios medžiagos apdo-
rojamos fiziškai arba chemiš-
kai ir atrankos būdu išgauna-
mi reikiami pigmentai.

Jeigu dažai turi nuorodą 
„maisto produktams“ arba „de-
koratyviniam kiaušinių lukš-
tų dažymui“, bent jau teoriškai 
tokia prekė verta pasitikėjimo. 
Dar geriau, kai nurodyti ingre-
dientų pavadinimai kartu su 
santrumpomis, turinčiomis rai-
dę „E“ su skaičiais. 

Susipažinkime su tais 
„E“ iš arčiau

Raide „E“ ir numeriu žymi-
mi Europos Sąjungoje naudoja-
mi maisto priedai, patvirtinti 
Europos maisto saugumo insti-
tucijose. Antai dažiklių spalvos 
žymimos taip: E100 – 109 gelto-
na, E110 – 119 oranžinė, E120 – 
129 raudona, E130 – 139 mėly-
na ir violetinė, E140 – 149 žalia, 
E150 – 159 ruda ir juoda, E190 – 
199 auksinė ir kitos.

Pastaba: margučiams dažy-
ti dažniausiai naudojamos šios 

medžiagos: E102, E104, E107, 
E110, E122, E124, E131, E132, 
E133, E151, E202, E270, E270, 
E422. 

Kenksmingos kiaušinių 
dažymo medžiagos 
 Dažiklis E102 (tartrazi-

nas) kenkia alergiškiems žmo-
nėms, sergantiems astma. Sie-
jamas su skydliaukės navikais, 
vaikų hiperaktyvumu, agresija.

Pastaba: kartais ši medžiaga 
susargdina tik išimtinai tuos as-
menis, kurie alergiški aspirinui.
 Dažiklis E104 (chinolino 

geltonasis) pavojingas alergiš-
kiems (gali sukelti dermatitą) 
ir sergantiems astma žmonėms. 
 Dažiklis E107 (geltonasis) 

pavojingas alergiškiems žmo-
nėms, sergantiems astma.
 Dažiklis E110 (saulėlydžio 

geltonasis FCF) pasireiškia ša-
lutiniu poveikiu: alergija, dilgė-
line, nosies gleivinės uždegimu, 
pilvo skausmu, pykinimu, vėmi-
mu, virškinamojo trakto sutri-
kimais, inkstų navikais, vaikų 
hiperaktyvumu.
 Dažiklis E122 (azorubi-

nas, karmosinas) pavojingas aler-
giškiems ir sergantiems astma 
žmonėms.
 Dažiklis E124 (ponso 4R, 

kochinelas raudonasis A) pa-
vojingas alergiškiems, sergan-
tiems astma, netoleruojantiems 
aspirino žmonėms.

 Dažiklis E131 (patent mė-
lynasis V) gali sukelti vėžį.
 Dažiklis E132 (indigoti-

nas, indigokarminas) pavojin-
gas alergiškiems ir sergantiems 
astma; gali sukelti pykinimą, 
vėmimą, kvėpavimo sutriki-
mus, odos paraudimą, pakelti 
arterinį kraujospūdį.
 Dažiklis E133 (brilianti-

nis mėlynasis FCF) pavojingas 
alergiškiems ir sergantiems 
ast ma žmonėms.
 Dažiklis E151 (brilianti-

nis juodasis BN, juodasis PN) 
pavojingas alergiškiems ir ser-
gantiems astma žmonėms.
 Dirbtinis stabilizatorius, 

emulsiklis ir medžiaga nuo pu-
tojimo E433 (polioksietileno 
sorbitano monooleatas [poli-
sorbatas 80]) pavojingas aler-
giškiems ir sergantiems astma 
žmonėms.

Nekenksmingi 
ingredientai 

  Dirbtinis konservantas 
E202 (kalio sorbatas).
  Rūgštingumą reguliuo-

janti ir konservavimo medžia-
ga E270 (pieno rūgštis).
 Dirbtinis stabilizatorius, 

užpildas, tirpiklis E422 (gli-
cerolis).

Pastaba: didelės glicerolio 
dozės gali sukelti galvos skaus-
mą, pykinimą, troškulį ir padi-
dinti cukraus kiekį kraujyje.

Mažos gudrybės 
* Geriau nusidažo balti kiau-

šiniai: spalva būna keletą kartų 
sodresnė. Jei norima tamsesnės 
spalvos, tiks ir rudi kiaušiniai. 
Beje, kuo daugiau dažančios 
priemonės ir mažiau vandens, 
tuo sodresnė spalva. Supran-
tama, skysčio turi būti tiek, kad 
kiaušiniai būtų jame visiškai 
panardinti.

* Prieš dažant iš šaldytuvo 
išimti kiaušiniai turi būti palai-
komi nors porą valandų kamba-
rio temperatūroje, tuomet neį-
trūks verdant. Beje, dar geriau, 
kai į kiaušiniams virti paruoš-
tą vėsų vandenį įmaišomi du 
šaukštai valgomosios druskos.

* Prieš verdant kiaušinius 
būtina gerai nuplauti muilina-
me vandenyje, nušluostyti ir 
nuplauti švariu vandeniu. 

* Jei naudojami sintetiniai 
dažai, kiaušiniai nevirinami.

Velykinių margučių dažai neturi kenkti sveikatai
* Kai kiaušiniai virinami ar 

laikomi perkoštame dažančia-
me tirpale, kiaušiniai nusida-
žo tolygiai, bet spalva praran-
da sodrumą.

* Iš dažų išimti kiaušiniai 
turi būti atsargiai sudėti į lėkš-
tę, kad apdžiūtų (džiūdami da-
žai toliau geriasi į lukštą). Jo-
kiu būdu nedera dažytų kiau-
šinių plauti, šluostyti, nes bus 
pašalintas pagrindinis spalvos 
pigmentas ir kiaušinių lukštai 
taps blankaus atspalvio.

* Kiaušiniams dažyti paty-
rusios šeimininkės dažniau-
siai turi pasirinkusios kokį nors 
puodą, dubenį, kuris nebenau-
dojamas valgiui gaminti. Mat 
dažant kiaušinius, gali pasitai-
kyti tokių dažų, kaip, pavyz-
džiui, ciberžolės milteliai (da-
žo geltonai), kurie nudažo indą 
taip, kad beveik nebeįmanoma 
jo išplauti.

* Jei norime, kad nudažyti 
kiaušiniai blizgėtų ir jų spalva 
būtų intensyvesnė, reikia nu-
dažytus ir apdžiūvusius kiauši-
nius įtrinti popierine servetėle, 
sudrėkinta alyvuogių ar saulė-
grąžų aliejumi.

Dažymo receptų 
pavyzdžiai

Raudonai ruda spalva. 8 
raudonųjų svogūnų lukštai už-
pilami vandeniu, įmaišomi 2 
šaukštai acto. Į 15 min. viru-
sį nuovirą įmerkiami jau išvir-
ti kiaušiniai, laikoma keletą va-
landų.

Švelniai ruda. Užplikomi 
3 šaukštai kavos, įmaišomi 2 
šaukštai acto. Kiaušiniai ver-
dami kartu su kava ir palieka-
mi per naktį.

Salotinė spalva. Užplikoma 
50 g žaliosios arbatos, įmaišo-
ma 2–3 šaukštai acto. Kiauši-
niai virinami kartu su arbata 
ir paliekami per naktį.

Mėlyna spalva. Užplikoma 
45 g raudonosios vaisinės ar-
batos, įmaišomi 2 šaukštai ac-
to. Kiaušiniai virinami kartu su 
arbata ir paliekami per naktį.

Kiaušinių suvalgymo 
norma

Kad nepersivalgytume ir 
paskui dėl to nesusirgtume, 
patartina per dieną suvalgyti 
ne daugiau, kaip 2 kiaušinius.

Romualdas oGINSKaS

produktų atsisako dėl vertybi-
nių įsitikinimų. Todėl galimy-
bė pasirinkti, eksperimentuoti 
ir atrasti tinkamus variantus, 
yra itin didelis pliusas – o pla-
tus asortimentas prekybos cen-
truose leidžia išbandyti daugelį 
dalykų ir atrasti naujų“, – teigia 
V. Kurpienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Artėjančios šv. Velykos neiš-
vengiamai asocijuojasi su 

kiaušiniais – tą dieną dažnas iš 
mūsų jų suvalgome neįprastai 
daug. Kiaušiniai naudojami ir 
gaminant gausybę patiekalų – 
tai kone visi kepiniai, salotos, 
dalis mėsos patiekalų, pvz., vy-
niotiniai. Sveikos mitybos eks-
pertė Vaida Kurpienė sako, kad 
kiaušiniai – puikus produktas, 
tačiau juos galinčių pakeisti al-
ternatyvų irgi gausu.

„Kiaušinis yra naudojamas 
keliais atvejais. Vienu atveju jis 
naudojamas kaip pagrindinis 
patiekalas – valgomas pats, de-
damas į salotas, ruošiami farši-
ruoti kiaušiniai ir kt. Kitu atve-
ju naudojama tešlai „surišti“ – 

blynams, mėsos maltiniams, 
įvairiems kepiniams, pyragams 
ruošti. Nevalgantiems kiaušinių 
aktualiausia yra kuo kiaušinį pa-
keisti gaminant įvairius patieka-
lus. Variantų yra tikrai daug – 
avižų sėlenos, linų sėmenų nuo-
viras, bananas, minkštas sojos 
pieno sūris (tofu), avokadas, ko-
kosų pienas ir daugelis kitų da-
lykų. Tiesą sakant, bent vieną 
iš paminėtų dalykų dažniausiai 
visuomet turime savo virtuvėje, 
todėl pakeisti kiaušinį yra tikrai 
paprasta“, – sako sveikos mity-
bos specialistė Vaida Kurpienė.

Kuo pakeisti kiaušinius
• Kepant blynus, v ietoj 

kiaušinio galima dėti 60 gra-

mų minkšto tofu sūrio. Bly-
nams puikiai tiks ir bananas. 
Reikėtų maždaug pusę banano 
sutrinti šakute ir sudėti į tešlą.

• Mėgstamų maltinių teš-
lai vietoj kiaušinio sumaišyti 
1 v.š. traiškytų linų sėmenų su 
2,5 v.š. vandens ir mišinį palai-
kyti 10 minučių šaldytuve. Taip 
pat maltai mėsai sutvirtinti tin-
ka avinžirniai arba viso grūdo 
speltos miltai. Reikėtų 3 valgo-
mus šaukštus avinžirnių miltų 
sumaišyti su 3 v.š. vandens.

• Vieną kiaušinį pakeis: 
1 v.š. ispaninio šalavijo sėklų 
(čija) sumaišyti su 1/3 puode-
liu vandens ir leisti pabrinkti 15 
minučių.

• Ruošiant saldesnius pa-

tiekalus ar desertus tiks obuo-
lių tyrė, kurios 65 gramai pa-
keis vieną kiaušinį. Galima nau-
doti ir moliūgų tyrę, jos reikės 
kiek mažiau – apie 55 gramus, 
o trinto avokado vienam kiau-
šiniui pakeisti reikės įdėti apie 
60 gramų.

• Atrodytų keista, tačiau so-
jų arba kokosų pienas taip pat 
gali puikiai pakeisti kiaušinius. 
Ruošiant patiekalus, kurių su-
dėtyje yra kiaušinių, tokio pieno 
reikėtų įpilti apie 60 ml., t.y. tiek, 
kiek sveria vidutinis kiaušinis.

„Kartais žmonės atsisako 
tam tikrų produktų dėl sveika-
tos, tačiau šiandien vis daugiau 
žmonių propaguoja vieną ar ki-
tą mitybos filosofiją, tam tikrų 

Kuo pakeisti kiaušinius negalintiems ar nemėgstantiems jų valgyti?

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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„Labiausiai ši problema pa-
lietė neįgalius vaikus auginu-
sias mamas. Visuomenę pasie-
kė ne viena istorija, kai papil-
domų išgyvenimui reikalingų 
lėšų stengdavusi užsidirbti 
motina ištrūkdavo į darbą ke-
lioms valandoms, nes pilnos 
darbo dienos dirbti negalė-
davo. Deja, tik vėliau paaiškė-
jo, kad būtent tie keli papildo-

Seimo Neįgaliųjų teisių ko-
misijos pirmininkas Justas 

Džiugelis užregistravo Valsty-
binio socialinio draudimo įsta-
tymo pakeitimo projektą, ku-
riuo siūloma neįgalių asmenų 
slaugytojus apdrausti valsty-
bės lėšomis ir tais iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. buvusiais lai-
kotarpiais, kai jie gavo paja-
mų, mažesnių nei Vyriausy-

bės pat virtintų minimaliųjų 
mėnesinių algų suma.

Neį g a l iu s  a r t i muos iu s 
nuolat slaugant ys žmonės 
dažnai negali dirbti visu eta-
tu, todėl, atėjus laikui gauti 
užtarnautą pensiją, jiems ne-
pakanka pagal įstatymus rei-
kalaujamo draudžiamojo dar-
bo stažo. Nuo 2017-ųjų sausio 
1 d. šie žmonės valstybės lė-

šomis jau draudžiami pensi-
jų ir nedarbo socialiniu drau-
dimu. Tačiau yra ilgas laiko-
tarpis, kuomet nuo 2005-ųjų 
liepos 1 d. iki 2016 m. pabai-
gos artimuosius slaugę, ta-
čiau mažesnę, nei tuo metu 
Vyriausybės nustatytas mini-
malus atlyginimas, algą gau-
davę žmonės prarado teisę į 
pensiją.

mi litai užkirto galimybę gau-
ti pensiją, kurią, kaip moteris 
tikėjo, užsidirbo. Mano supra-
timu, tai neteisinga“, – įsiti-
kinęs Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijos pirmininkas J. Džiu-
gelis, kartu su dar aštuoniais 
parlamentarais užregistravęs 
šią neteisybę galintį ištaisyti 
įstatymo pakeitimo projektą.

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 

Kaip pasiekti, kad kuo dau-
giau neįgaliųjų dirbtų, kad 
darbo rinkoje jie jaustų-
si lygiaverčiai su kitais? 
Nors neįgaliųjų įdarbini-
mui kasmet skiriama dau-
giau nei 30 mln. eurų, dirba 
vos ket virtadalis darbin-
go amžiaus negalią turin-
čių asmenų. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministeri-
ja siūlo atsisakyti privile-
gijų socia linėms įmonėms, 
o neįgaliuosius remti atsi-
žvelgiant į individualias jų 
galimybes įsidarbinti. 

Parama – padėti žmogui, 
ne įmonei 

Nauja neįgaliųjų integraci-
jos į darbo rinką koncepcija pa-
rengta atsižvelgiant į ne pirmus 
metus trunkantį nevyriausybi-
nių organizacijų, taip pat Seimo 
Neįgaliųjų teisių komisijos ra-
ginimą pakeisti atskirties grpių 
įdarbinimo sistemą. Iki šiol visi 
pokyčiai buvo paremti išskirti-
niu dėmesiu socialinėms įmo-
nėms, kuriose dirba tik labai 
maža dalis neįgaliųjų – apie 7 
tūkstančius. Na, o atviroje dar-
bo rinkoje, kartu su kitais, dar-
buojasi apie 47 tūkst. negalią 
turinčių žmonių. Nepaisant to, 
socialinės įmonės kasmet išsi-
dalija apie 30 mln. eurų.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministras Linas Kukuraitis 
pabrėžė, kad pagal naują mode-
lį žadama neįgaliųjų ir kitų at-
skirties grupių įdarbinimą reg-
lamentuoti vienu Užimtumo 
rėmimo įstatymu, o Socialinių 
įmonių įstatymo visai atsisaky-
ti, taip pat ir išskirtinio jų rėmi-
mo. Neįgaliųjų integracijos į dar-
bo rinką priemonės žmogui būtų 
skiriamos individualiai, įverti-
nus jo galimybes, o ne pagal dar-
bingumo ar neįgalumo lygį. Dau-
giau atsakomybių tektų Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybai – be viso kito, ji turėtų 
dar įvertinti asmens poreikius: 
tiek dėl darbo pobūdžio ir sąly-
gų, tiek dėl kitos tikslinės pagal-
bos (techninės pagalbos priemo-
nių, būsto pritaikymo, socialinių 
paslaugų ir pan.). 

Atsižvelgdama į šias reko-
mendacijas, Užimtumo tarnyba, 
į kurią netrukus transformuosis 
Darbo birža, vertintų žmogaus 
galimybes įsidarbinti: jei jos di-
delės, būtų siūloma įsidarbinti 
atviroje darbo rinkoje, jei ribo-
tos ar mažos – asmeniui padė-
tų atvejo vadybininkas. Jis bū-
tų šalia žmogaus tiek įsidarbi-
nant, tiek jau pradėjus dirbti. Pa-

sak socialinės apsaugos ir darbo 
ministro, neįgaliųjų užimtumą 
skatintų įvairaus tipo subsidijos 
(asistento, darbo vietos įkūrimo 
ir administravimo, transporto ir 
kt. išlaidoms kompensuoti). Taip 
pat būtų remiamas ugdymas – 
profesinis mokymas, įdarbini-
mas pagal pameistrystės darbo 
sutartį, stažuotė, darbo įgūdžių 
įgijimas ir kt. 

Tik jei šios priemonės nepa-
dėtų, būtų subsidijuojamas dar-
bo užmokestis. Sunkios negalios 
asmenims subsidija būtų skiria-
ma neterminuotai, kitiems – pu-
sei metų. 

Pasak L. Kukuraičio, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rija siūlo įvesti neįgaliųjų įdar-
binimo kvotas: viešojo admi-
nistravimo įstaigos, turinčios 
daugiau nei 50 darbuotojų, tu-
rėtų įdarbinti 5 proc. neįgalių-
jų. Vėliau ši nuostata galėtų būti 
perkelta ir į privatųjį sektorių. 

Reikia pokyčių, tačiau 
realių

Seimo Neįgaliųjų teisių ko-
misijos pirmininkas Justas 
Džiugelis įsitikinęs, kad poky-
čiai būtini. „Reikia siekti, kad 
verslas norėtų priimti žmones 
su negalia, valstybė turi skatinti 
tą procesą“, – sako Seimo narys. 

Jo teigimu, nauja neįgalių-
jų įdarbinimo koncepcija buvo 
rengiama gana ilgai, diskutuo-
ta su visomis suinteresuotomis 
grupėmis. Tiesa, planuojamai 
pertvarkai prieštarauja socia-
linės įmonės. Pasak J. Džiuge-
lio, pagrindinis dalykas, kuriam 
jos nepritaria – darbo užmokes-
čio subsidijavimo pokyčiai. Vis 
dėlto subsidija turėtų išlikti tik 
pačią sudėtingiausią negalią tu-
rintiems žmonėms ir būtų ski-
riama nepriklausomai nuo to, 
kur asmuo dirba. Seimo narys 
įsitikinęs – privilegijuotų įmo-
nių neturėtų likti. 

Daug tikimasi ir iš Darbo 
biržos pertvarkos. „Ilgus me-

tus neįgaliųjų įdarbinimas bu-
vo numestas profesinio rengi-
mo, profesinės reabilitacijos 
centrams, tačiau ne toms įs-
taigoms, kurios iš tikrųjų rea-
liai galėtų padėti surasti žmo-
gui darbą. Darbo biržoje, kurią 
ketinama pervadinti į Užimtu-
mo tarnybą, vienam specialis-
tui tenka 400 klientų, jis nega-
li susitvarkyti su tokiu krūviu. 
Neįgaliesiems šiuose skaičiuo-
se vietos tiesiog neatsiranda“, – 
svarsto Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijos pirmininkas. 

Seimo narė, Socialinių reika-
lų komiteto pirmininkė Riman-
tė Šalaševičiūtė, išsakė abejonių 
dėl siūlomo modelio – jos teigi-
mu, pirmiausia reikia išspręs-
ti socialinių įmonių klausimus. 
„Šokti į viršų su užimtumu ne-
išsprendus, nepradėjus giliai 
diskutuoti Socialinių įmonių 
įstatymo, aš manau, tai yra ne-
teisingas kelias, kuris trukdys 
visos šitos problemos spren-
dimui“, – sakė R. Šalaševičiūtė.

Seimo narės Aušros Mal-
deikienės įsitikinimu, sociali-
nes įmones reikia uždaryti kuo 
greičiau, nes jos paiso ne neį-
galiųjų, o savo verslo interesų. 
A. Maldeikienės teigimu, Socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
terijos parengtas planas yra tai, 
ko link turėtume eiti. 

Pasak Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Jelenos 
Ivančenko, pokyčių šioje srity-
je labai reikia. „Mūsų tikslas – 
kad kuo daugiau negalią turin-
čių žmonių dirbtų. Tačiau labai 
svarbu užtikrinti, kad naujoji 
sistema veiktų ir kad tai nebūtų 
pertvarka dėl pertvarkos, kad 
žmonės, kuriems to reikia, gau-
tų realią ir profesionalią pagal-
bą“, – sako J. Ivančenko.

LNF administracijos direk-
torės Henrikos Varnienės įsi-
tikinimu, į šią problemą reikia 
pasižiūrėti kompleksiškiau – 
būtina vertinti visą neįgaliųjų 
užimtumo sistemą. H. Varnie-
nė mano, kad pačią sunkiausią 
negalią turintieji su tokia pa-
galba, kokia yra siūloma, nega-
lės dirbti. 

Naujos paramos  
formos

Pirmi žingsniai pokyčių link 
jau vyksta – Darbo birža pradė-
jo įgyvendinti projektą „Tapk-
Tavo ateities perspektyvų kū-
rimas“. Jo metu 2018–2020 me-
tais visoje šalyje bus sudarytos 
galimybės net 23 520 darbo bir-
žos klientų – neįgaliųjų ir ilga-
laikių bedarbių – įgyti kvalifi-
kaciją bei įsidarbinti pagal įgy-
tą profesiją. Įgyvendinant pro-
jektą bus pradėtos taikyti Už-

Ar siūlomas naujas įdarbinimo modelis išspręs problemą? 

Siūlo taisyti pensijų įstatymą Aktualijos

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijoje pristatyta neįgaliųjų integracijos į darbo rinką koncepcija.

Justas Džiugelis įsitikinęs, kad neįgaliųjų įdarbinimo sistemą būtina keisti.
Naujo neįgaliųjų įdarbinimo modelio projektą pristatė socialinės apsaugos 
ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

imtumo rėmimo įstatyme nu-
matytos naujos kompleksinės 
priemonės – praktika pagal pa-
meistrystės sutartis, profesinių 
įgūdžių stažuotės ir kt.

Įsidarbinus pagal pameis-
trystės darbo sutartį praktinis 
mokymas vyksta realioje dar-
bo vietoje (gamybos įmonėje, 
organizacijoje), o mokymo įs-
taigoje pagilinamos arba įgy-
jamos teorinės žinios. 

Stažuotė yra neatlygintinas 
darbo praktikos laikotarpis pas 
darbdavį. Ji gali būti organizuo-
jama asmenims, kurie turi ati-
tinkamą profesinę kvalifikaciją, 
tačiau ne mažiau kaip 6 mėne-
sius iš eilės pagal ją nedirbo. Per 
visą stažuotės laikotarpį moka-
ma stipendija. 

Atsiranda dar viena naujo-
vė – 1000 ilgalaikių bedarbių, ne-
kvalifikuotų asmenų ir neįgalių-
jų, dalyvaujančių minėtose prie-
monėse, bus kompensuojamos 
kelionės išlaidos į darbą ir atgal. 

Žadama, kad pasibaigus 
projektui įsidarbins ne mažiau 
kaip 35 proc. jo dalyvių. 

Lietuvos darbo biržos duo-
menimis, metų pradžioje darbo 
ieškojo daugiau nei 152 tūkst. 
šalies gyventojų, iš jų – daugiau 
nei 10 tūkst. buvo neįgalieji. 

aurelija BaBINSKIENĖ 
Autorės nuot.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. ANTRADIENĮ – PENkTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, balandžio 2 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. (kart.). 06:35 Stilius. (kart.). 
07:40 Premjera. Linksmuolis Ba-
ris ir disko kirminai. 09:00 Premje-
ra. Brolių Grimų pasakos. 35 s. Gie-
dantis skambantis medis. 10:10 Ro-
mo Dambrausko ir grupės gyvo 
garso koncertas „Prisiliesk“. 12:00 
Pasaulio dokumentika. Paslaptin-
gas sodas. 1, 2 d. Pavasario pabu-
dimas. (subtitruota). 13:50 Auklė 
Makfi. 15:25 Auklė Makfi ir didy-
sis sprogimas. 17:15 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. N-7. 19:30 
Gimę tą pačią dieną. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:58 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Koncertas „Edmundo 
Kučinsko šou“. 23:00 Svetimšalė 1. 
N-14. 13 s. 24:00 Gimę tą pačią die-
ną. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Pasaulio dokumentika. Pa-
slaptingas sodas. 1 d. Pavasario pa-
budimas. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Pramoginė 
laida „Editos šou“. N-7. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Beatos vir-
tuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Koncertas „Edmundo Kučins-
ko šou“. (kart.).

Antradienis, balandžio 3 d. 
09:05 Senis. N-7. 283 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/3 s. 10:55 Akis už akį 
3. 3/15 s. N-7. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 271 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:28 Loterija „Jėga“. 
21:30 Pasaulio teisuoliai. 22:20 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota). 23:10 
Svetimšalė 1. N-14. 14 s. 00:15 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Pasaulio dokumenti-
ka. Paslaptingas sodas. 2 d. Derliaus 
metas. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 271 s. (kart.).

Trečiadienis, balandžio 4 d. 
09:05 Senis. N-7. 284 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 4. N-7. 4/4 s. 10:55 Akis už 
akį 3. 3/16 s. N-7. 11:40 Emigrantai. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
272 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:28 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Svetimšalė 1. N-14. 15 s. 00:15 
Istorijos detektyvai. (subtitruota, 
kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Pasaulio teisuoliai. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 272 s. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 5 d.
09:05 Senis. N-7. 285 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 4. N-7. 4/5 s. 10:55 Akis už 
akį 4. N-7. 4/1 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 

N-7. 273 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. Orai. 21:28 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Pasipriešinimas. N-14. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Pasiprie-
šinimas. N-14. (tęsinys). 01:20 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės vė-
liavnešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
273 s. (kart.).

Penktadienis, balandžio 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 286 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/6 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/2 s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 274 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:58 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fan-
tastiškas penktadienis. Daktaras 
Ne. N-7. 00:50 Smegenų paslaptys. 
Igoris Stravinskis. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 03:30 Mūsų gyvūnai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Stilius. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
274 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 7 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 10, 11 s. 07:20 Premjera. 
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2. 
2/6 s. 07:30 Premjera. Detektyvė 
Miretė. 18 s. 07:45 Premjera. Stebu-
klingoji Boružėlė. 6 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 11:50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Skrydis virš Australijos. 
(subtitruota). 12:45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Ypatingi gyvū-
nų jaunikliai. 6 d. Kiečiausi mažy-
liai. (subtitruota). 13:40 Mis Marpl 
3. N-7. 3/1 s. Nemezidė. 15:15 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Teisė 
žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Muzikinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis“. 23:10 Be abejo, 
turbūt. N-7. (subtitruota). 01:00 Dak-
taras Ne. N-7. (kart.). 02:45 Pasaulio 
dokumentika. Skrydis virš Austra-
lijos. (subtitruota, kart.). 03:30 Pa-
saulio dokumentika. Ypatingi gy-
vūnų jaunikliai. 6 d. Kiečiausi ma-
žyliai. (subtitruota, kart.). 04:15 Tei-
sė žinoti. (kart.). 04:45 Auksinis pro-
tas. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 8 d. 
06:05 Istorijos detekty vai. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.). 07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Pasaka apie Pažadėtą-
ją žemę. 10:00 Gustavo enciklope-
dija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:25 Mūsų 
gyvūnai. 11:50 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Mėlynoji planeta 2. 1 
d. Vienas vandenynas. (subtitruota). 
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Laukiniai gyvūnai. Paros kalei-
doskopas 3. 3/2 d. Negailestinga dy-
kuma. (subtitruota). 13:40 Mis Marpl 
3. N-7. 3/2 s. Atomazga. 15:15 Lais-
vės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Auksinis protas. (kart.). 17:15 Klau-
simėlis.lt. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramoginė 

Pirmadienis, balandžio 2 d. 
05:25 Televitrina. 05:40 Kaip 

prisijaukinti slibiną 2. N-7. 07:15 
Kaštonas. Centrinio parko didvy-
ris. 09:00 Robinzono Kruzo sala. 
N-7. 10:50 Teisinguolis Dadlis. N-7. 
12:25 Nevykėlio dienoraštis. Šuniš-
kos dienos. N-7. 14:15 Stebuklinga 
žaislų krautuvėlė. 16:05 Kaimiečiai 
Beverlyje. N-7. 18:05 Ledynmetis. 
Velykinio kiaušinio paieška. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Pelenė. N-7. 21:45 
Greičio įkaitai. N-7. 23:35 Maištin-
ga siela. N-7. 01:45 X failai (5). N-14. 
02:35 Kerštas (19). N-7. 03:30 Raite-
lis be galvos (1). N-7. 04:20 Imperija 
(1). N-14. 05:10 Mažylė Houp (1). N-7.

Antradienis, balandžio 3 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsi-

rink sau ateitį. 06:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (5). N-7. 06:55 Simpso-
nai (6) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai 
(7) (kart.). N-7. 07:55 Svajonių so-
dai. 08:55 Meilės sūkuryje (2796). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas 
(21). N-7. 12:00 Svotai (8). N-7. 13:00 
Pažadėtoji (3095). N-7. 13:30 Paža-
dėtoji (3096). N-7. 14:00 Maištin-
gosios amazonės (26). N-7. 15:00 
Simpsonai (9). N-7. 15:30 Simpso-
nai (10). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 
TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Šviesofo-
ras (36). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Pasmerkti 4 (32). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Sveiki at-
vykę į džiungles. N-14. 00:20 Kau-
lai (1). N-14. 01:20 X failai (6). N-14. 
02:10 Kerštas (20). N-7. 03:00 Raite-
lis be galvos (2). N-7. 03:55 Imperi-
ja (2). N-14. 04:45 Kaulai (1) (kart.). 
N-14. 05:35 Mažylė Houp (2). N-7.

Trečiadienis, balandžio 4 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6). N-7. 06:55 
Simpsonai (9) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (10) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (32). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (36). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2797). N-7. 10:00 Tai - mano gyve-
nimas (22). N-7. 12:00 Svotai (9). N-7. 
13:00 Pažadėtoji (3097). N-7. 13:30 
Pažadėtoji (3098). N-7. 14:00 Maiš-
tingosios amazonės (27). N-7. 15:00 
Simpsonai (11). N-7. 15:30 Simpsonai 
(12). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (37). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (33). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 
Išpirka. N-14. 00:20 Kaulai (2). N-14. 
01:20 Gražuolė ir pabaisa (1). N-7. 
02:10 Kerštas (21). N-7. 03:00 Raite-
lis be galvos (3). N-7. 03:50 Imperi-
ja (3). N-14. 04:40 Kaulai (2) (kart.). 
N-14. 05:30 Mažylė Houp (3). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 5 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7). N-7. 06:55 
Simpsonai (11) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (12) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (33). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (37). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2798). N-7. 10:00 Tai - mano gyveni-
mas (23). N-7. 12:00 Svotai (10). N-7. 
13:00 Pažadėtoji (3099). N-7. 13:30 
Pažadėtoji (3100). N-7. 14:00 Maiš-
tingosios amazonės (28). N-7. 15:00 
Simpsonai (13). N-7. 15:30 Simpso-
nai (14). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 
TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Šviesofo-
ras (38). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (34). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Dredas. N-14. 00:20 
Kaulai (3). N-14. 01:20 Gražuolė ir 
pabaisa (2). N-7. 02:10 Kerštas (22). 
N-7. 03:00 Raitelis be galvos (4). N-7. 
03:50 Imperija (4). N-14. 04:45 Kau-

Pirmadienis, balandžio 2 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

Atgal į jūrą. 08:05 PREMJERA Tomas 
ir Džeris. Sugrįžimas į Ozo šalį. 09:35 
Medžioklės sezonas atidarytas 2! 
11:00 Monstrų viešbutis. 12:40 Ka-
tės ir šunys. Kačių kerštas. 14:20 Šu-
nų viešbutis. 16:20 Krokodilas Dan-
dis 2. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Lietuvos bal-
sas - Monika Marija. 21:30 Labas, 
mes Mileriai. N14. 23:50 PREMJERA 
Laimės sausainiai. N14. 01:35 Tėtu-
kas namie. N14.

Antradienis, balandžio 3 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (30). 07:05 „Muča 
Luča“ (27). 07:30 „Ponas Bynas“ (10). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(84). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra . N-7. 12:00 KK2 penkta-
dienis . N-7. 13:25 „Rožių karas“ (126). 
14:25 „Dvi širdys“ (669). 14:55 „Dvi 
širdys“ (670). 15:55 „Dvi širdys“ (671). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
Infošou. 20:00 „Paveldėtoja“ (28). 
N-7. 21:00 Ekranai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Baudėjas. Karo zona. 
N14. 00:35 „Judantis objektas“ (15). 
N-7. 01:25 Labas, mes Mileriai. N14.

Trečiadienis, balandžio 4 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (31). 07:05 „Mu-
ča Luča“ (28). 07:30 „Ponas Bynas“ 
(11). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (85). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . N-7. 12:00 Vi-
si už vieną . N-7. 12:30 Ekranai . N-7. 
12:55 KK2 . N-7. Infošou. 13:25 „Ro-
žių karas“ (127). 14:20 „Dvi širdys“ 
(672). 14:50 „Dvi širdys“ (673). 15:20 
„Dvi širdys“ (674). 15:50 „Dvi širdys“ 
(675). 16:30 Labas vakaras, Lietu-

va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 „Paveldė-
toja“ (29). N-7. 21:00 Gyvūnų polici-
ja. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Aš esu legenda. N14. 00:25 „Judan-
tis objektas“ (16). N-7. 01:15 Baudėjas. 
Karo zona. N14.

ketvirtadienis, balandžio 5 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (32). 07:05 „Muča 
Luča“ (29). 07:30 „Ponas Bynas“ (12). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(86). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra . N-7. 12:00 Visi už vie-
ną . N-7. 12:30 Gyvūnų policija . N-7. 
12:55 KK2 . N-7. Infošou. 13:25 „Ro-
žių karas“ (128). 14:25 „Dvi širdys“ 
(676). 14:55 „Dvi širdys“ (677). 15:25 
„Dvi širdys“ (678). 15:55 „Dvi širdys“ 
(679). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Neži-
nomasis. N14. 00:20 „Judantis objek-
tas“ (17). N-7. 01:10 Aš esu legenda. 
N14. 02:50 Alchemija XI. 03:15 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 6 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (33). 07:05 „Muča 
Luča“ (30). 07:30 „Ponas Bynas“ (13). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(87). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra . N-7. 12:00 Valanda su 
Rūta . 13:25 „Rožių karas“ (129). 14:25 
„Dvi širdys“ (680). 14:55 „Dvi širdys“ 
(681). 15:25 „Dvi širdys“ (682). 15:55 
„Dvi širdys“ (683). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Kaip diena 
ir naktis. N-7. 23:10 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias. N-7. 01:30 Neži-
nomasis. N14.

Šeštadienis, balandžio 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (29). 06:55 „Ponas By-
nas“ (12). 07:20 „“Nickelodeon“ va-
landa. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (30). 07:45 „Žuviukai burbuliu-
kai“ (3). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (11). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (17). 09:00 
„Ogis ir tarakonai“ (58). 09:10 „Ogis ir 
tarakonai“ (59). 09:20 „Ogis ir tarako-
nai“ (60). 09:30 „Drakonų kova. Su-
per“ (2). N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Pelenė iš Laukinių Vakarų. 11:35 Ste-
buklinga dovanėlė. 13:25 Tokia jau 
mano dalia. N-7. 15:25 Girtas meis-
tras 2. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Avelės ir vil-
kai. 21:10 Vyrai juodais drabužiais 3. 
N-7. 23:15 Seni laikai. S. 01:05 Kaip 
diena ir naktis. N-7.

Sekmadienis, balandžio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (30). 06:55 „Ponas By-
nas“ (13). 07:20 „Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“ (31). 07:45 „Žuviukai 
burbuliukai“ (4). 08:10 „Keista šeimy-
nėlė“ (12). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(18). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (61). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (62). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (63). 09:30 „Dra-
konų kova. Super“ (3). N-7. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės. 
12:05 Gyvūnas. N-7. 13:50 Forestas 
Gampas. N-7. 16:40 Ne vienas kely-
je. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Mes vieno 
kraujo. 22:00 Organų vagys. N14. 
00:10 Šėtonas manyje. S. 01:40 Vy-
rai juodais drabužiais 3. N-7.

Pirmadienis, balandžio 2 d. 
06:10 „Viena už visus“ (17). N-7. 

06:40 „Viena už visus“ (18). N-7. 07:10 
Pasaulis sveikina Lietuvą. 08:40 
35-asis Pasaulinis rytojaus cirkas. 
10:25 40-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis. 12:45 41-asis 
Tarptautinis Monte Karlo cirko fes-
tivalis. 15:20 Uraganas. Vėjo odisė-
ja. 17:00 LKL čempionatas. Šiauliai 
– Žalgiris. 19:30 Visiškai slaptai. N-7. 
21:15 Lemiamas tyrimas. N14. 23:30 
Riterio žvaigždė. N-7. 01:45 „Gyvi 
numirėliai“ (15). N14. 02:30 „Juoda-
sis sąrašas“ (18). N-7.

Antradienis, balandžio 3 d. 
06:35 „Viena už visus“ (19). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (20). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (409). 
N-7. 08:40 „44-as skyrius“ (32). N-7. 
09:35 „Tokia tarnyba“ (4). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (9). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (16). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 

tV3

Lnk

btV

lai (3) (kart.). N-14. 05:30 Mažylė 
Houp (4). N-7.

Penktadienis, balandžio 6 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8). N-7. 06:55 
Simpsonai (13) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (14) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (34). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (38). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2799). N-7. 10:00 Tai - mano gyve-
nimas (24). N-7. 12:00 Svotai (11). N-7. 
13:00 Pažadėtoji (3101). N-7. 13:30 
Pažadėtoji (3102). N-7. 14:00 Maiš-
tingosios amazonės (29). N-7. 15:00 
Simpsonai (15). N-7. 15:30 Simpsonai 
(16). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Namai. N-7. 21:15 Še-
šios dienos, septynios naktys. N-7. 
23:25 Bukas ir bukesnis 2. N-7. 01:35 
Sveiki atvykę į džiungles. N-14. 03:10 
Svotai (8) (kart.). N-7. 04:05 Svotai (9) 
(kart.). N-7. 04:55 Kerštas (22) (kart.). 
N-7. 05:45 Mažylė Houp (5). N-7.

Šeštadienis, balandžio 7 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ala-

dinas (25). 07:00 Ančiukų istorijos 
(18). 07:30 Nenugalimasis žmogus 
- voras (8). N-7. 08:00 Aladinas (26). 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
N-7. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 
Gardu Gardu. 10:00 Aplink Lietu-
vą. 11:00 Svajonių ūkis. 11:30 Išsi-
rink sau ateitį. 12:00 Nuleist peris-
kopą! 13:50 Muzika, suradusi mus. 
N-7. 16:10 Simpsonai (22). N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis (9). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Naktis muziejuje. N-7. 
21:50 Divergentė. N-14. 00:40 Mei-
lės veidas. N-7. 02:15 Šešios dienos, 
septynios naktys. N-7. 04:05 Svotai 
(10) (kart.). N-7. 05:00 Gražuolė ir 
pabaisa (2) (kart.). N-7. 05:45 Mažy-
lė Houp (6). N-7.

Sekmadienis, balandžio 8 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (26) (kart.). 07:00 Ančiukų isto-
rijos (19). 07:30 Nenugalimasis žmo-
gus - voras (9). N-7. 08:00 Aladinas 
(27). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 
Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pa-
saulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių sodai (59). 11:30 Įpėdiniai. N-7. 
13:50 Šokis hiphopo ritmu. Viskas 
arba nieko. N-7. 16:10 Ekstrasensų 
mūšis (10). N-7. 18:00 Raudonas ki-
limas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ge-
riausi mūsų metai. 100-mečio šou. 
22:00 Nusikaltėlis. N-14. 00:15 Per-
sekiojama daktaro. N-14. 01:55 Di-
vergentė. N-14. 04:25  Svotai (11)  
(R). N-7. 05:15  Mažylė Houp (7). N-7.

Lrt
(8). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (410). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (33). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(5). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (10). N-7. 
17:55 „Akloji zona“ (17). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (9). N-7. 20:00 In-
fo diena. 20:25 Visi už vieną. N-7. 
21:00 Kobra. N14. 22:45 Lemiamas 
tyrimas. N14. 00:55 „Strėlė“ (12). 
N-7. 01:40 „Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai“ (3).

Trečiadienis, balandžio 4 d. 
06:35 „Viena už visus“ (21). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (22). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (410). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (33). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (5). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (10). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (17). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(9). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (411). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(34). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (6). 
N-7. 16:50 „Kobra 11“ (11). N-7. 17:55 
„Akloji zona“ (18). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (10). N-7. 20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 Aste-
roidas. Lemiamas susidūrimas. N-7. 
22:50 Kobra. N14. 00:30 „Strėlė“ (13). 
N-7. 01:15 Atgal iš nebūties. Gelbs-
tint karaliaus arklius.

ketvirtadienis, balandžio 5 d. 
06:35 „Viena už visus“ (23). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (24). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (411). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (34). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (6). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (11). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (18). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(10). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (412). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (35). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(7). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (1). 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (2). 17:55 
„Akloji zona“ (19). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (11). N-7. 20:00 Info diena. 
20:25 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Einantis per ugnį. N-7. 23:10 Aste-
roidas. Lemiamas susidūrimas. N-7. 
00:50 „Strėlė“ (14). N-7. 01:35 Savai-
tės kriminalai . N-7. 02:00 „Reali mis-
tika“ (18). N-7.

Penktadienis, balandžio 6 d. 
06:35 „Viena už visus“ (25). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (26). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (412). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (35). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (7). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (1). 11:00 „Gelbėtojai 
- 112“ (2). 11:35 „Akloji zona“ (19). 
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (11). 
N-7. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(413). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (36). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (8). N-7. 
16:50 „Gelbėtojai - 112“ (3). 17:20 
„Gelbėtojai - 112“ (4). 17:55 „Akloji 
zona“ (20). N-7. 18:55 „Stoties poli-
cija“ (12). N-7. 20:00 Info diena. 21:00 
Mirties kurjeriai. N14. 23:15 Einantis 
per ugnį. N-7. 01:15 „Strėlė“ (15). N-7. 
02:00 Mirties kurjeriai. N14.

Šeštadienis, balandžio 7 d. 
06:15 „Viena už visus“ (22). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (23). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (24). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (25). N-7. 08:15 „Viena 
už visus“ (26). N-7. 08:45 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 „Pavariau“ 
(19). N-7. 10:30 „Amerikos mieliau-
sieji“ (5). 11:30 „Katės ar šunys? Kas 
geresnis“ (1). 12:40 „Reali mistika“ 
(19). N-7. 13:45 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (8). N-7. 14:45 „Kas žu-
dikas?“ (23). N-7. 16:00 „Detektyvų 
istorijos“ (1). N-7. 17:00 LKL čempi-
onatas. Neptūnas – Pieno žvaigž-
dės. 19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Maksimali 
bausmė. N14. 23:30 AŠTRUS KINAS 
Tikras teisingumas. Gatvės karai. 
N14. 01:10 „Strėlė“ (14). N-7. 02:00 
„Strėlė“ (15). N-7.

Sekmadienis, balandžio 8 d. 
06:30 Galiūnų čempionų ly-

ga. Serbija. 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiū-
nų čempionų lyga. Norvegija. 10:00 
„Pavariau“ (20). N-7. 10:30 „Ameri-
kos mieliausieji“ (6). 11:30 „Katės ar 
šunys? Kas geresnis“ (2). 12:40 „Van-
denyno paslaptys su Džefu Korvi-
nu“. 13:10 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“. 13:40 Sveikinimai. 
16:05 „Policijos akademija“ (25). 
N-7. 17:00 LKL čempionatas. Lietu-
vos rytas – Vytautas. 19:30 „PREM-
JERA Daktaras Richteris“ (1). N-7. 
20:35 „PREMJERA Daktaras Rich-
teris“ (2). N-7. 21:40 „Juodasis sąra-
šas“ (19). N-7. 22:40 „Gyvi numirėliai“ 
(16). N14. 23:50 „Kas žudikas?“ (23). 
N-7. 00:50 „Detektyvų istorijos“ (1) 
. N-7. 01:35 Tikras teisingumas. Ga-
tvės karai . N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

laida „Editos šou“. N-7. 19:30 Savai-
tė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 4. 3 s. 21:55 Ūsuo-
tasis ponas Mordekajus. N-7. 23:40 
Šventojo Petro ir kitos popiežiško-
sios Romos bazilikos. (subtitruota, 
kart.). 01:15 Pasaulio dokumentika. 
Mėlynoji planeta 2. 1 d. Vienas van-
denynas. (subtitruota, kart.). 02:05 
Pasaulio dokumentika. Laukiniai 
gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
3/2 d. Negailestinga dykuma. (sub-
titruota, kart.). 03:00 Savaitė. (kart.). 
03:55 Muzikinė pramoginė progra-
ma „Du balsai – viena širdis“. (kart.).
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VšĮ „Klaipėdos keleivinis trans-
portas“ surengė eksperimentą, 
kurio metu pakvietė neįgaliuo-
sius ir tėvelius su mažamečiais 
vaikais išbandyti naująją trans-
porto priemonę.

„Į „mikriuką“ įlipti su vaiku 
vežimėlyje sekėsi visai neblogai. 
Jeigu atstumas tarp transporto 
priemonės ir šaligatvio bortelio 
bus tinkamas, problemų niekam 
neturėtų kilti. Tai – žemagrindė 
transporto priemonė, tad „mik-
riuko“ grindų aukštis atitinka 
šaligatvio. Vis dėlto jei ir kiltų 
problemų įvežti vežimėlį, visada 
galima paprašyti vairuotojo nu-
leisti pandusą. Suprantama, tuo 
piktnaudžiauti nederėtų, nes 
maršrutinį taksi pasirinkę ke-
leiviai tikisi savo kelionės tiks-
lą pasiekti kuo greičiau“, – teigė 
eksperimente su dukryte Goda 
dalyvavęs tėtis Tadas.

Pasak vyriškio, įlipti su vai-
ku vežimėlyje į senuosius „mik-
riukus“ galimybių tiesiog nėra. 
„Jei kaip nors ir pavyktų laipte-
liais užsinešti vežimėlį, nebū-
tų vietos jį pastatyti viduje“, – 
patirtimi dalinosi klaipėdietis.

Neįgaliojo vežimėliu į „mik-
riuką“ greitai ir be kliūčių įva-
žiavęs irkluotojas Augustas Na-
vickas taip pat gyrė šiuolaikiš-
kai įrengtą transporto priemonę.

„Tam, kad įvažiuočiau į „mik-
riuką“, man reikėjo paspausti 
šalia durų esantį mygtuką. Ga-
vęs signalą vairuotojas turėjo 
man nuleisti pandusą. Viskas 
vyko labai greitai ir paprastai. 

Tikiu, jog keleiviai nesupyktų, 
kad jų kelionė dėl tokios proce-
dūros užtruktų minute ilgiau“, – 
šypsojosi sportininkas.

Jis neslėpė, kad Klaipėdoje 
viešuoju transportu nesinaudo-
ja, kadangi važinėja automobi-
liu, tačiau ateityje žadėjo neat-
sisakyti kelionių tokiu moder-
niu ir jau išbandytu maršruti-
niu taksi. „Juk kelionės viešuo-
ju transportu yra pigesnės nei 
automobiliu“, – pastebėjo pa-
šnekovas.

Uostamiesčio Neįgaliųjų rei-
kalų tarybos narė, Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos Klai-
pėdos miesto filialo pirmininkė 
Laima Stelingienė džiaugėsi, kad 
Klaipėdos viešasis transportas 
tampa vis kokybiškesnis ir šiuo-
laikiškesnis.

Deja, kelionės metu naujie-
ji „mikriukai“ garsinių signa-
lų neskleis (apie stoteles pra-
neš tik viduje esantiems kelei-
viams), tad neregiams sužinoti 
apie artėjančią transporto prie-
monę bus sudėtinga. Susistab-
dyti ją nelengva užduotimi tap-
tų ir silpnaregiams.

„Vis dėlto skiriamoji trans-
porto priemonės geba yra ge-
ra. „Mikriukai“ – ryškios mėly-
nos spalvos, o rankenos – gel-
tonos. Puiku, kad komposteriai 
visuose „mikriukuose“ bus toje 
pat vietoje. Dėl to pasižymėti 
elektroninį bilietą neregiui pro-
blemų nebeturėtų kilti“, – teigė 
dažnai viešuoju transportu be-
sinaudojanti silpnaregė.

Išbandė naujuosius „mikriukus“
Rūta Žukė portale www.ve.lt rašo apie netrukus uostamies-
čio gatvėmis pradėsiančius kursuoti naujus maršrutinius mi-
kroautobusus. Šia viešojo transporto paslauga galės naudo-
tis visi miestiečiai.

Atvažiavai, 
paplaukiojai – ir keliauji 

sveikas?

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vladivostoke gyvenanti ra-
šytoja, dailininkė Lora Be-
loivan nepaliauja griauti 
delfinų terapiją garbinan-
čiųjų viltis. Žinoma gyvū-
nų globėja kaltina delfi-
nariumų savininkus godu-
mu – jie kraunasi turtus iš 
niekuo nepagrįsto tikėjimo, 
kad bendravimas su delfi-
nais gali grąžinti sveikatą 
ar ją pagerinti.

Melas, mitas, apgaulė...
Lora negaili piktų žodžių, 

kai kalba apie vadinamąją del-
finų terapiją, kuria domisi jau 
daug metų. Ji daug bendravo 
su delfinariumų vadovais, tre-
neriais, gydytojais. Jei būtų gy-
vūnų teisių gynėjos valia, Rusi-
joje vieną po kito uždarytų vi-
sus delfinariu mus, tačiau jų tik 
daugėja.

„Ši veikla nėra draudžiama 
įstatymu, – sako ji. – Todėl ga-
lime tik apgailestauti ir protes-
tuoti, kad jūrų gyvūnai nebūtų 
komerciškai eksploatuojami. 
Kiti šį verslą teisina aukštais 
tikslais, tačiau už tų tikslų sly-
pi vien žmogiškas egoizmas ir 
nekompetencija.“

Kai kurie tėveliai delfinų 
terapiją mato kaip vieninte-
lį šansą savo neįgaliems vai-
kams ir pasiruošę už pagalbą 
mokėti didelius pinigus.

Taip, visi kalba apie pini-
gus. Teisingai. Juk nėra net kal-
bos apie tai, kad pabendravus 
su delfinais galima susigrąžin-
ti sveikatą. Dažniausiai į delfi-
nariumus tėveliai veža vaikus 
su cerebriniu paralyžiumi ir 
kai kuriomis autizmo formo-
mis. Būtų stebuklas, jei jiems 
ten rimtai padėtų. Atvažiavai, 
paplaukiojai ir keliauji sveikas... 
Bet taip nebūna, nes delfinų te-
rapija – tai mitas. Ne be reikalo 
svarbiausi labdaros fondai ne-
finansuoja gydymo kurso delfi-
nariumuose. Kiekvienas fondas 
turi ekspertų tarybą ir būtent 
jie teigia, kad delfinų terapija – 

tai joks gydymas. Negalima vie-
nos gyvos būtybės kančių su-
mažinti suteikiant kančią kitai.

Vis tiek tėvai pasiruošę 
mokėti ir prašo priimti jų vai-
kus į grupę. Sako, vaikas pa-
plaukiojo su delfinais – ir iš-
kart geras rezultatas.

Galima pastebėti pagerėji-
mą, jei lyginsime būklę prieš ir 
po kurso, tačiau netrukus vai-
kas grįžta į ankstesnę būseną. 
Nėra gydymo delfinais!

Daug kalbama apie pa-
slaptingus garsus, kuriuos 
skleidžia šie simpatiški gy-
vūnai, ir labai teigiamą jų 
poveikį.

Delfinai skleidžia ultragar-
są. Gal juos galima pakeisti ul-
tragarso aparatu? Turbūt gali-
ma, bet tai nebūtų taip gražu ir 
stebuklinga. Be to, niekas neįro-
dė, kad delfino skleidžiami gar-
sai yra gydantys. Medicina yra 
tai, ką galima pakartoti ir do-
zuoti. Tik viename iš daugelio 
mūsų šalies delfinariumų dirba-
ma daugmaž moksliškai. Jie ten 
turi labai brangius garso įren-
ginius. Dresuodami išgauna iš 
delfinų reikiamo dažnio garsus 
būtent tuo momentu, kai reikia. 
Tai yra, jie išmokė delfinus pagal 
komandą pakartoti tam tikrus 
garsus. Teigiama, kad po kurio 
laiko keičiasi autistų hormoni-
nis fonas, padaugėja serotoni-
no ir pasiektas lygis laikosi pu-
sę metų. Beveik stebuklas? Deja. 
Delfinai ten – tik antraeilis rei-
kalas, nes su neįgaliais vaikais 
visą 2 savaičių kursą dirba psi-
chiatrai, logopedai, pediatrai, 
ortopedai ir kiti specialistai. Pa-
siplaukiojimas su delfinais – tik 
gražus fonas intensyvaus gydy-
mo kursui. Taip pat gražiai to-
kiame kompleksiniame gydyme 
atrodytų ir lygiai taip emociš-

Šakių Bendruomeninės vaiko 
teisių apsaugos tarybos posė-
dyje apsilankiusi Lietuvos su-
trikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ vadovė 
Dana Migaliova supažindino 
susirinkusiuosius su naujų ben-
druomeninių paslaugų poreikiu 
sutrikusio intelekto ir psichikos 
negalią turintiems asmenims.

„Šiuo metu labiausiai Lietuvo-
je trūksta sąlygų, kad šeimos ir 
bendruomenės galėtų dalyvauti 
priimant sprendimus“, – atvira-
vo D. Migaliova. Jos teigimu, kiek-
vienoje savivaldybėje turėtų atsi-
rasti speciali mobili grupė, kuri 
galėtų įvairiose situacijose labai 
greitai priimti sprendimą – čia ir 
dabar, o ne kol vyks tarybos ar 
valdybos posėdis.

Bendrijos vadovė paminėjo, 
kad šiuo metu Lietuvoje neįgalie-
ji sudaro 9 procentus visų gyven-
tojų. Elgesio ir emocijų sutriki-
mai, prasidedantys vaikystėje ir 
paauglystėje, praėjusiais metais 
buvo diagnozuoti 2 tūkst. 395 as-
menims. Šiandien medicina taip 
pažengusi, kad išgyvena vis dau-
giau naujagimių, turinčių vieno-
kių ar kitokių sutrikimų. Tad ne-

įgaliųjų, D. Migaliovos nuomone, 
tiktai daugės, o ne mažės.

Iš viso Lietuvoje suskaičiuo-
ta 57 tūkst. neįgalių ir pagyve-
nusių paslaugų gavėjų, įskaitant 
ir paslaugas namuose. Paslau-
gas bendruomenėje gauna tik 
21 proc. neįgalių žmonių. Dar 6 
tūkst. gyvena socialinės globos 
įstaigose, kurios greitai bus už-
daromos.

Pasak D. Migaliovos, vis dar 
labai trūksta specialiųjų pas-
laugų ir pagalbos gilią komplek-
sinę negalią turintiems žmo-
nėms. Ji pasidžiaugė, kad Ša-
kių rajone jau yra šių paslaugų 
užuomazgos, tačiau tai vis dar 
lieka neįgaliųjų tėvų ar globėjų 
atsakomybė, nes kompleksinę 
negalią turinčių žmonių nepri-
ima net į dienos centrus. Kaip 
rodo pasaulinė praktika, į pa-
galbą neįgaliesiems turėtų at-
eiti vietos bendruomenės, kon-
sultantai, tarp kurių galėtų būti 
gydytojai, psichologai, policijos 
pareigūnai, vaiko teisių apsau-
gos specialistai, socialiniai dar-
buotojai, nes valdžia turėtų būti 
reikalinga tik tam, kad padėtų 
viską organizuoti.

Neįgaliųjų problemoms turėtų būti 
skiriama daugiau dėmesio

Šakių rajono laikraštyje „Draugas“ spausdinamas Astos Gvil-
dienės straipsnis apie tai, kokių paslaugų reikėtų neįgalie-
siems bendruomenėje.  

kai teigiamai veiktų kartu sto-
vyklaujantys arkliai ar šunys.

Anot Loros, nelaisvėje gyve-
nantys delfinai nuolat jaučia di-
delį stresą, stengdamiesi prisi-
taikyti prie svetimos aplinkos. 
Vaikai autistai yra labai imlūs, 
bet jie nepapasakos, kokias 
emocijas jiems perdavė delfinai. 
O gal perdavė liūdesį ir ilgesį?

Vietoj sveikatos parsineš 
naują ligą

„Negalima skirstyti delfi-
nariumų į geresnius ir bloges-
nius, – teigia Lora. – Jie yra tik 
blogi ir labai blogi. Ten gyve-
nantiems kaliniams žmonės 
skyrė misiją būti psichotera-
peutais. Plaukioti kartu yra 
pavojinga, nes delfinai gali ap-
krėsti lankytojus infekcijomis. 
Nelaisvėje gyvenantys delfinai 
serga įvairiomis ligomis, kurių 
laisvėje neturėtų. Aš tikrai ne-
rizikuočiau plaukioti kartu su 
delfinais uždarame rezervua-
re. Savininkas užtikrins, kad 
visi gyvūnai sveiki? Šiandien – 
sveiki. Bet rytoj ateis pasiplau-
kioti žmogus, kuris apdovanos 
delfinus herpesu ar chlami-
dijomis. Savo ruožtu delfinas 
perduos šias infekcijas kitiems 
žmonėms ir jos bus tokių tipų, 
kuriuos ypač sudėtinga gydy-
ti. Apsisaugoti nuo bakterijų ir 
virusų būtų galima tik išpylus į 
baseiną arklišką dozę nuodingų 
antiseptikų.“

Lorą piktina atsirandantys 
kilnojamieji delfinariumai, ku-
riuose demonstruojamos cirko 
programos. Jos nuomone, tai – 
legalizuota prostitucija, kai vie-
na labai protinga būtybė ten-
kina kitos būtybės laisvalaikio 
užgaidas.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIKIENĖ

Britų medikai sėkmingai atkū-
rė degeneruojantį dviejų pa-

cientų akių audinį, panaudodami 
kamienines ląsteles. Pirmoji pa-
saulyje tokio tipo procedūra grą-
žino jiems prarastą regą. 

Tikimasi, kad tokia terapija 
per penkerius metus Jungtinė-
je Karalystėje taps prieinama. 
Tai suteiktų galimybę atkurti 
dėl amžinės geltonosios dėmės 
degradacijos (AGDD) prastėjan-
čią regą ne tik pusei milijono 

žmonių Jungtinėje Karalystėje, 
bet ir milijonams žmonių visa-
me pasaulyje.

Du senyvo amžiaus pacien-
tai – devintąją dešimtį einan-
tis vyras ir į septintąją dešim-
tį įkopusi moteris, kentėjo nuo 
AGDD, kuri yra su amžiumi su-
sijusi tinklainės patologija, at-
sakinga už maždaug pusę visų 
aklumo atvejų.

Amžinė geltonosios dėmės 
degeneracija pasireiškia maž-

daug 100 milijonų žmonių vi-
same pasaulyje. Pernai buvo 
išbandyta kita perspektyvi te-
rapija, kuomet į akį yra įšvirkš-
čiami modifikuoti virusai, kurie 
sulėtina ir netgi atitaiso žalą, ta-
čiau kai kurių pacientų imunite-
tas su virusais kovojo.

Nors kamieninių ląstelių įter-
pimo procedūra yra labiau in-
vazinė, tačiau tinkamesnė pro-
cedūra.

„Bičiulystės“ inf. 

Kamieninės ląstelės grąžino 
akių šviesą

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Šviesa visai čia pat.  
Arti arti širdies...

Prie kūrybos 
šaltinio

Į gyvenimą
Iš rūkų, 
Iš niūrių debesų, 
Iš kasdienybės
Bei rutinos skaudžios 
Imu jausti, 
Kad visgi esu...
To tikėjimo ir

gyvybės pradžios
Jau pilni,
Nes Velykų varpai
Neša žinią 
Ant gerumo sparnų –
Nesakyki, kad pavargai...
Pasakyki, – jau gyvenu...
Gyvenu viltimi
Ir džiaugsmu,
Gyvenu ir Meile,
Ir Duona...
Juk ant stalo 
Tiek dovanų,
Kur šiandien
Kristaus kilimas 
Mums duoda.

Įveiki
Jau sniego beveik neliko,
Kužda verbos su savimi,
Atėjo stebuklingos Velykos
Ir Tu – atsigavęs eini.

Suplūdo vanduo – išplauki,
Sukrito molžemis – 

išklampoki,
Nuo pečių naštą nubraukęs,
Širdies žaizdą apvynioki.

Mums tiesia ranką
Atpirkėjo stiprybė –
Prisikelti ir kalną 
            įveikti,
Jos dvi: Viltis ir Tvirtybė –
Pavasarinį dangų
Nušvietusios žvaigždės.

Jūratė KESILYTĖ 
Zarasai

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą „Lygios galimybės – atviros visuo-
menės pamatas“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruomenė: 
mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Informacinės technologijos – nauji horizontai“, 
„Prie kūrybos šaltinio“. 

Sveikiname kovo mėnesį gimtadienį šventusius
Neringos m. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Liuciją Olšauskienę, Panevėžio r. neįgaliųjų draugijos  
pirmininkę Aureliją Petronienę, Marijampolės I gr.  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Irmą Kavaliauskienę, 
Anykščių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Aldoną Šerėnienę, Vilniaus m. neįgaliųjų draugijos  

pirmininkę Jadvygą Rostovskają, 
Lazdijų r. neįgaliųjų draugijos  
pirmininkę Oną Černiauskienę. 

Te niekad neapleis energija 
sparnuota.

Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
administracija

Miškas nutilo. Išretėjęs. Nušviesėjęs. Atsivė-
ręs kasdien vis aukščiau į dangaus skliautą 

pasilipančiai saulei.
Buvusius medžių kaimynus primena tik kel-

mai. Tik skiedros ir pjuvenos. Kas žino, gal ret-
karčiais vis dar sukrūpsi gyvos šakos, atminu-
sios šaižų medkirčių pjūklo burzgimą... Šitiek 
metų stovėta drauge. Stiebtasi, kilta, augta. Ne 
visiems lemta audroms atsispirti... Medžiai daž-
nai stovėdami miršta... Užleisdami vietą atžalai...

Išvalų atsikratęs medelynas – toks giedra ap-
šlakstytas. Toks ilgesingu žvilgesiu apipiltas. Tau-
raus spindėjimo užlietas. Tarsi žmogaus akys nu-

švitusios, švariam kūnui išskalbtą drabužį apvil-
kus. Sielos dulkes nupūtus. Takus nušlavus. Žibin-
tus uždegus. Žvilgsnius tarsi langines atvėrus. Kur 
įpiečiau, šviesiau kur.

Kunkuliuoja, verda baltsermėgių beržų gys-
los. Teka kamienais gyvybės syvai. Budina pum-
purą. Išgirstumei, kaip šis skausmingai trakšte-
li... Įtrūksta. Atsipleišėja. Aižėja. Paskui pamažėl 
pamažėl veriasi...

Geria paukštis rytmečio rasą. Mirguliuoja 
saulėje snapas lyg kokia kaulinė vinis. Rodos, 
pervers kiaurai vandens lašą. O jis tik sujuda, pa-
žerdamas tūkstančius žiburėlių. Dangaus spal-
vų vartus atkiloja...

„Kas nerenka su manimi, tas barsto“, – ataidi 
šv. Evangelijos žodžiai...

Proskynose žibuoklių guotai sukilę. Šilkinė-
mis lapų pusėmis prie žemės prisiglaudę, o žie-
dui atsukę odinį blizgumą... Laiškus rašo. Mėly-
nus mėlynus. Iš švininės pilkumos išsilaisvinu-
sių dausų džiaugsmu patvinusius. Miškui, dan-
gui rašo. Žmogui. Ir skaito jis. Nubudimo alkiu 
dusdamas. Lūkestį įkvėpdamas. Dvasios trošku-
lį malšindamas. Sielos indus šilumos ir jautrumo 
sotimi pripildydamas.

Tada eina žmogus. Keliauja, tikėjimą artėjan-
čiu Prisikėlimu išpažinęs. Vildamasis, kad toji 
šviesa visai čia pat. Arti arti širdies.

Eina žmogus, sielos žibintus neša. O kelias 
pilnas kasdienybės pamokų. Su spalvomis ir še-
šėliais. Su akivarais ir atodangomis. Proskyno-
mis ir kemsynais. Su netekčių stotelėmis, susi-
mąstymų ir suklusimų užuovėjomis. Su pavėsiu 
ir delčios šalčiu.

Pilnas išminties ir nuovokos. Gerumo ir mei-
lės.

Švytėjimo pilnas tebūnie.
Rita MocKELIūNIENĖ

Šakių r.

Skamba Aleliuja
Skamba Aleliuja skliautuose 

bažnyčių.
Skamba Aleliuja lig žvaigždžių 

dangaus. 
Virpulys krūtinėj kelią mums parodys 
Ir širdis palaimą tyliai pasigaus. 

Viešpatie, mums siųski gėrį ir 
palaimą.

Tikime šventai, kad Tu mus girdi.
Žinome, o Dieve, su mumis Tu būsi,
Jei sunku mums būtų sieloje, širdy. 

Džiaugsmą mums dalinki ir padėk, 
maldauju, 

Kai pagalbos melsiu žemiškam 
skausme,

Kai džiaugsmu spindėsiu širdyje iš 
naujo, 

Tu uždeki viltį – skausmas 
nekamuos. 

Siųsk pavasarėlį, pilną spindulių,
Pilkąjį grumstelį – vyturį laukų. 
Leisk giesmes giedoti su džiaugsmu 

giliu,
Paklūpoti tyliai po šventu skliautu. 

Birutė PaPEčKIENĖ 
Marijampolė

Mano Dievas
Mano Dievas – toks pats, 

kaip visų:
Erškėčiuotas, prikaltas, 

žaizdotas...
Kiek atlaikė ir mano klaidų,
Kurias darė silpnybės – 

ne protas.

Mano Dievui skaudėjo 
labai,

Kai maniau, kad teisingai 
elgiuosi,

Kai nutoldavo mūsų 
keliai –

Pasimesdavau vingiuos 
klaidžiuose.

Mano Dievas – švelnus, 
atlaidus:

Kelia, glaudžia, išklauso, 
išgirsta,

Pasiruošęs atverti vartus,
Jei skausme kažkas tyliai 

pravirksta.
 
Mano Dievas! O kas aš be 

jo?..
Danutė RUSEcKaJa

Vilnius

Ritos Bartkutės nuotr.


