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Neįgaliųjų reikalų departamentas: žmonių su 
negalia rūpesčiai – mūsų visų atsakomybė

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė. Aldonos Milieškienės nuotr.

Neįgaliojo lengvatos – 
platesniam ratui žmonių 

Seimo narys Mindaugas Pui-
dokas, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos atstovas, inicija-
vo Saugaus eismo automobilių 
kelių įstatymo pakeitimą. Aiški-
namajame teisės akto rašte tei-
giama: „Manytina, kad toks re-
guliavimas sudarys galimybes 
nėščioms moterims, asmenims, 
vieniems auginantiems vaikus 
(vaiką) iki 3 metų, taip pat dėl 
laikinos fizinės traumos laikinai 
nedarbingiems asmenims būti 
mobilesniems, sudarys prielai-
das lengviau tvarkyti(s) sociali-
nius reikalus ir buitį.“ 

Iš pirmo žvilgsnio gerano-
riškas siūlymas sukėlė diskusijų 
audrą. Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) pirmininkės Jelenos 
Ivančenko manymu, neįgaliojo 
kortelės naudotojų rato praplė-
timas ar naujos kortelės atsiradi-
mas gali pabloginti neįgaliųjų si-
tuaciją. „Norint suteikti galimybę 
platesnei grupei žmonių naudotis 

Ar užims neįgaliųjų vietas nėščios moterys ir vieniši tėvai?

Neseniai Seimui pateik-
tas Saugaus eismo auto-
mobilių keliais įstatymo 
pakeitimo projektas. Juo 
siūloma neįgaliojo kor-
telės arba ženklo „Neį-
galusis“ suteikiamomis 
lengvatomis leisti nau-
dotis ir nėščioms mo-
terims, asmenims, vie-
niems auginantiems vai-
kus iki 3 metų, taip pat 
dėl laikinos fizinės trau-
mos laikinai nedarbin-
giems transporto prie-
monių vairuotojams. Ne-
įgaliųjų bendruomenė-
je užvirė diskusija – ar 
tokie pakeitimai nepa-
kenks jų interesams, ar 
nebus diskredituota pa-
ties ženklo esmė?

Aplinka visiems

– Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas – labai įpareigojan-
tis institucijos pavadinimas. Ar 
iš tikrųjų visi neįgaliųjų reika-
lai jūsų rankose?

– Labai dažnai žmonės pa-
žodžiui supranta mūsų įstaigos 
pavadinimą ir kreipiasi į mus 
visais neįgaliesiems rūpimais 
klausimais – nuo neįgalumo ir 
darbingumo lygio, specialiųjų 
poreikių nustatymo iki aprūpi-
nimo techninės pagalbos prie-
monėmis, nuo išmokų, pinigi-
nių kompensacijų iki paslaugų, 

kurias turi teikti savivaldybės 
(tarkim, neįgalaus žmogaus pa-
vėžėjimo į gydymo įstaigą ar so-
cialinio būsto skyrimo).

Iš tikrųjų nė vienos iš ką tik 
išvardytų funkcijų mes tiesio-
giai nevykdome, tačiau visada 
stengiamės padėti – pasiūlome 
kreiptis ten, kur žmonės galėtų 
sulaukti aiškių ir suprantamų 
atsakymų į rūpimus klausimus. 

Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento funkcijas tiksliausiai 
apibrėžia Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos įstatymas. Jis 
nurodo, kad Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
pagal kompetenciją organizuo-
ja neįgaliųjų socialinės integra-
cijos politikos įgyvendinimą ir 
įtraukdamas neįgaliųjų aso-

ciacijas organizuoja neįgalių-
jų socialinės integracijos veik
los rezultatų stebėseną, rengia 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų tei-
sių konvencijos ir jos Fakulta-
tyvaus protokolo įgyvendini-
mo stebėsenos ataskaitas. Tai-
gi esame Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos suformuotos 
politikos vykdytojai. Pagrindi-
nis mūsų darbas – organizuoti 

programinį finansavimą: reng-
ti programų aprašus, skelbti 
konkursus, tikrinti, ar projek-
tų vykdytojai tikslingai naudo-
ja jiems skirtas valstybės biu-
džeto lėšas.

– Vieni svarbiausių jūsų 
partnerių – neįgaliųjų asocia
cijos. Koks yra jų vaidmuo? 

– Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas pernai finansavo 26, 
šiemet – 27 konkurso tvarka at-
rinktus skėtinių neįgaliųjų aso-
ciacijų projektus. Pagrindinė 
skėtinės neįgaliųjų asociacijos 
misija – ginti neįgaliųjų teises.  
Manau, labai svarbu, kad tei-
sininkus turinčiose asociacijo-
se pagalbos sprendžiant iškilu-
sias problemas gali sulaukti ir 
joms priklausantys regioniniai 
skyriai, ir kiekvienas, ypač ato-
kiausiose šalies vietovėse gyve-
nantis neįgalus žmogus. Nors 
pirminę teisinę pagalbą tei-
kia ir savivaldybės, neįgaliųjų 
prob lemas geriausiai išmanan-
čių asociacijų specialistai gali 
padėti profesionaliai parengti 
reikalingus dokumentus, o pri-
reikus – ir atstovauti įvairiose 
institucijose. Nepaisant to, kad 
kai kuriuose miestuose bei ra-
jonuose veikia neįgaliųjų reika-
lų tarybos ar komisijos, dažnai 
savivaldybėse veikiančioms or-
ganizacijoms pritrūksta drąsos  

Sklandus neįgaliųjų 
socia linei integracijai 
nu matytų priemonių įgy-
vendinimas, pasitelkiant 
nevyriausybines neįga-
liųjų asociacijas, savival-
dybes, aukštąsias mokyk
las, įvairias viešąsias įs-
taigas – svarbiausia Ne-
įgaliųjų reikalų departa-
mento prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministe-
rijos veiklos kryptis. Apie 
ją ir kalbamės su šio de-
partamento direktore  
Asta KANdrAtAvičieNe. 

Integracijos keliu

negalią. J. Ivančenko teigimu, kai 
buvo siaurinamas asmenų, ku-
riems bus leidžiama naudotis mi-
nėta kortele ratas, kilo daug ne-
pasitenkinimo. O jei leisime šia 
privilegija naudotis nėščiosioms, 
tėvams, vieniems auginantiems 
vaikus, tai iškreips visą sistemą. 

„Jei ką nors keičiame, turime 
peržiūrėti esamą sistemą iš es-
mės. Ar mes kalbame apie pri-
vilegijų suteikimą, ar apie būti-
numą?“ – svarsto J. Ivančenko. 

Prie šių svarstymų prisideda 
ir Lietuvos paraplegikų asociaci-
jos teisininkas Egidijus Grigonis: 
jo teigimu, Seimo nario M. Pui-
doko siūlymas gali niveliuoti 
paties neįgaliojo ženklo esmę. 
Tai tarptautinis visame pasau-
lyje suprantamas ir pripažįsta-
mas ženklas. Jis yra susijęs su 
teisės aktuose griežtai apibrėž-
ta infrastruktūra: vietos turi būti 
planuojamos arčiausiai prie pa-
grindinio įėjimo į objektą; tu-
ri būti bekliūtė judėjimo trasa;  

(nukelta į 3 psl.)

specialiomis stovėjimo vietomis, 
reikėtų ne leisti užimti neįgalių-
jų vietas, bet plėtoti infrastruk-
tūrą – įrengti papildomas vietas 
šeimoms ar pan., kaip yra padarę 
kai kurie prekybos centrai“, – sa-
ko J. Ivančenko. Jos teigimu, šiuo 
metu neįgaliesiems skirtų stovė-
jimo vietų ir taip nepakanka, to-
dėl išplėtus jomis galinčių naudo-
tis ratą, gali atsitikti taip, kad situ-
acija dar labiau pablogės. 

Specialios stovėjimo 
vietos – ne privilegija,  

o būtinybė
Pasak LND pirmininkės, pa-

gal šiuo metu galiojančią tvarką 
daug neįgaliųjų, net ir turinčių 
judėjimo sutrikimų, neturi tei-
sės statyti automobilius specia-
liu ženklu pažymėtose vietose. 
Ši galimybė suteikiama tik esant 
labai ryškiam judėjimo funkci-
jų sutrikimui arba turint sunkią (nukelta į 5 psl.)
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Varėnos r.:
�� Matuizų bibliotekos 

bib liotekininkė Vidutė Sta-
dalnykienė papasakojo 
apie kiaušinių marginimą.

Į Matuizų (Varėnos 
r.) bibliotekoje vykusius 
edukacinius užsiėmimus 
„Kiaušinių raštai“ susirin-
ko gausus būrys Matui-
zų bendruomenės narių 
ir Varėnos socialinių pas-
laugų centro svečių. Vely-
kų simbolis – kiaušinis da-
žomas šilčiausiomis spal-
vomis, į kiekvieno mūsų 
namus jis atneša šilumą, 
šviesą, gyvybę.

Matuizų kaime nuo 
1965 metų gyvenanti Ane-
lė Kamandulienė jau 50 
metų margina kiaušinius. 
Ji spėjo užauginti tris vai-
kus, bet savo kruopštumu, 
darbštumu, margučių raš-
tų įvairove stebina visus. 
Anelės tėtis taip pat mar-
gino kiaušinius, tačiau vi-
sų subtilybių ji išmoko iš 
mamos. Ji viską daro pri-
mityviomis priemonėmis. 
Pasak moters, kiaušinių 
marginimas prilygsta Kū-
čių vakarienei, kai visi su-
sirenka, bendrauja, pasi-
kalba apie viską, išbando 
savo meniškumą ir suge-
bėjimus. Anksčiau nebuvo 
pavyzdžių, kokiais raštais 
marginti, reikėjo sugalvo-
ti pačiam. Kiaušinius mar-
gino vyras Vytautas, sūnus 
Aušvydas, vėliau pamėgo 
ir anūkas Etgaras. Margu-
čiuose atsirado žvaigždu-
tės, saulutės, užrašai „Su 

Kiaušinių raštai gimsta  
bibliotekoje 

šventomis Velykomis“, pa-
linkėjimas su žmogaus 
vardu. 

A. Kamandulienės vy-
ras Vytautas kiaušiniams 
marginti padarė vinukus, 
kurių galvutės yra skirtin-
go dydžio, tad ir taškiukai 
būna nevienodi – vieni di-
desni, kiti mažesni. Išpie-
šus ornamentus, kiaušinį 
moteris deda į pasirinktą 
spalvą, nusausina ir ant jo 
daro naujus ornamentus. 
Tuomet kiaušinį deda jau 
į kitą spalvą – taip išeina 
dviejų spalvų margutis, o 
vaškas lengvai nusiima pa-
kaitinus ant viryklės. 

Pasakodama tai susi-
rinkusiems smalsuoliams, 
Anelė džiaugėsi: „Pasižiū-
rėkit, kokie gražūs abu 
kiaušiniai – skirtingi. Kuo 
daugiau raštų, tuo įdomes-
nis margutis išeina.“ Kiek
vienais metais A. Kaman-
dulienė dažo po 60 kiauši-
nių ir visus išdalina drau-
gams, kaimynams. Kitiems 
metams jų nepasilieka.

Kiekvienas dalyvis ga-
lėjo paimti į rankas vinu-
ką ir pabandyti vašku mar-
ginti kiaušinius. Tai labai 
kruopštus, daug ryžto ir 
geros energijos suteikian-
tis kūrybinis darbas, kar-
tu ir malonumas. Anelė 
džiaugėsi galinti pasida-
lyti kiaušinių marginimo 
pamokomis su bibliotekos 
skaitytojais Gabija Čiraite, 

Kajumi ir Aidu Jakimavi-
čiais, Normantu Baubliu, 
Gabrieliumi Latviu. Edu-
kaciniai mokymai užsitęsė 
iki keturių valandų, nes vis 
daugiau atsirado norinčių 
mokytis. 

Varėnos socialinių pas-
laugų centro lankytojams 
tai buvo nauja patirtis, nes 
su vašku dar nebuvo bandę 
marginti kiaušinių. Artėjan-
čioms šventėms jie taip pat 
ruošiasi, tik kitaip. Svečiai 
atsivežė savo rankų dar-
bo kiaušinių, parodė ir pa-
mokė, kaip jie puošia kiau-
šinius audinių skiautėmis. 
Viešnia iš Varėnos parodė, 
kaip reikia plonai supjaus-
tyti medžio šakeles (jos tu-
ri būti minkšto medžio) ir 

jas užklijuoti ant kiaušinių, 
taip gimsta raštai. Kitus 
kiaušinius Varėnos sociali-
nių paslaugų centro lanky-
tojai puošia siūlais, deko-
ruoja sėklomis. Gražiausiai 
atrodo margutis su svarai-
nio sėklomis. 

Mielas ir draugiškas 
bendravimas, naujai iš-
moktų dalykų aptarimas 
tęsėsi ir prie mėtų arbatos 
puodelio. Už apsilankymą 
Matuizų bibliotekoje, šiltą 
ir malonų pasibuvimą bib
liotekininkė nuoširdžiai 
dėkoja Varėnos socialinių 
paslaugų centro darbuoto-
joms Linai Kvitkauskienei, 
Ingridai Kazlauskienei, Al-
mai Adlienei ir matuiziškei 
A. Kamandulienei.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

A. Kamandulienė pasidalijo savo patirtimi marginant kiaušinius.

�� Violeta Neimontaitė 
laiške „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie Jonavos rajono 
neįgaliųjų draugijos floris-
tikos būrelio darbą. 

Pavasaris... Jau pavasa-
ris! Gamta atgimsta. Mūsų 
kasdienybėje nauji troški-
mai sukirba, viltys pabun-
da. Norisi įkvėpti pava-
sario dangaus, žibuoklių 
kvapo. Norisi apkabinti 
pasaulį, sutikti seniai ma-
tytą draugą. Norisi kurti. O 
kai labai norisi, sako, no-
rai pildosi. Tuo neabejoja 
moterys, lankančios flo-
ristikos užsiėmimus, į ku-
riuos triskart per savaitę 
pakviečia Jonavos rajono 
neįgaliųjų draugija.  

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kės Valerijos Lopetienės, 
tarybos pastangomis jau 
gautos lėšos 2017 metais 
planuotiems projektams. 

Tad kovo pradžioje 
moterų būrelis, vadovau-
jamas floristės Ritos Pet
raškienės, kibo į darbus. 
Juk artėja šv. Velykos, bus 
ir Atvelykis, laukia ir Ne-
įgaliųjų draugijos humo-
ro grupės „Rykštė“, an-
samblio „Lietava“ jubilie-
jus. Darbelių reikės daug, 

Jonava: Pavasaris žadina, kurti ragina

įvairių. Jų visada reikia – 
ir svečius pasitinkant, ir 
draugus pagerbiant. 

Pasitelkusios vadovės 
Ritos patirtį, savo išmo-
nę, moterys noriai kimba 
į darbus. Čia reikia ir idėjų 
turėti, reikia sugebėti me-
džiagas ir spalvas parink-
ti, būtina ir technologiją 
išmanyti. 

Meilutė Marija Rašti-
kytėAlksnienė ir Vida Ša-
kelienė, Leonida Buteikie-
nė ir Jūratė Radzinauskie-
nė, Elena Palačionienė ir 
Birutė Plockienė jau gali 
pasidžiaugti naujais dar-

bais. Prie jų prisijungia ir 
kitos entuziastės. Moteriš-
kų minčių lydimi, jų rankų 
sušildyti, gimsta vis nau-
ji darbai. Lentynose pui-
kuojasi velykiniai kiauši-
niai, paukšteliai, dėžutės, 
paveikslėliai su šventine 
simbolika. Ir nė vieno vie-
nodo – žvilgsnis klaidžio-
ja, o išsirinkti sunku. Gra-
žu. Galima tuo pasidžiaug-
ti kurstant pavasariškas 
mintis. Galima sugrįžti 
prie planų, puoselėtų dar 
2016aisiais, kai sėkmin-
gai dalyvauta įvairiuose 
renginiuose, o metų pa-

baigoje – adventinių vaini-
kų parodojekonkurse, ku-
rį skelbė Jonavos Šv. apaš-
talo Jokūbo bažnyčios kle-
bonas Audrius Mikitiukas. 
Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos adventinis vai-
nikas keturių metų lai-
kų tema sudomino besi-
lankančius bažnyčioje. Jų 
balsai lėmė, kad florisčių 
kūrinys buvo geriausiai 
įvertintas ir laimėjo pri-
zą – 100 eurų. Planuota 
prizą panaudoti vasaros 
kelionei į Šiluvą. Tad flo-
ristikos darbus moterys 
kuria su dar didesniu en-
tuziazmu. 

Taip kasdienybė įgyja 
kitą prasmę – atveria var-
tus naujai patirčiai, kūry-
bai, savo galimybių paži-
nimui, bendravimui, nau-
joms pažintims ir net ke-
lionėms. Gera, kai gyve-
nimas sušvinta naujomis 
spalvomis, įgyja prasmę. 
Kai rankos užimtos dar-
bu, mintys sutelktos kū-
rybai, mažiau vietos lie-
ka niūrioms mintims, pil-
koms spalvoms. Jų paže-
ria atgimstanti gamta. Ilgai 
lauktas pavasaris pabudi-
na kūrybines galias. Nenu-
leiskime rankų!

Jonaviškės prikūrė įvairių grožybių. Vidos Šakelienės nuotr.

Apie vargstančius, iš juodo, asmenybę žeminančio 
skurdo niekaip neišbrendančius žmones kalbėti, 

juos mokyti, moralizuoti, ką nors patarinėti, nedrą-
su. Niekada negalime galvoti, kad mes išmanome ge-
riau, kaip kitam žmogui reikia gyventi, ko siekti, kaip 
mąstyti. Tačiau skurdo klausimais kalbėtis, diskutuo-
ti tikrai reikia ir net būtina. Ir įvairiausiais aspektais.

Įsiminė televizijos pokalbių laida. Ašarotomis 
nuo susijaudinimo akimis garbaus amžiaus mote-
riškės klausia, kaip galima pragyventi gaunant 200 
eurų pensiją? Laidoje dalyvaujantys politikai jaučia-
si nepatogiai, yra sutrikę. Atrodo, kad tokie klausi-
mai jiems patys kebliausi, nemaloniausi. Diskusija 
triukšminga, nervinga, veidai susijaudinę, įkaitę. Ra-
mus tik vienas prelegentas. Pagyvenęs vyriškis dis-
kusijose nedalyvauja, ramiai sėdi ir mezga kojinę... 
Baigiantis laidai mezgėjas papasakoja, kaip šį ama-
tą jam pavyko paversti gana pelningu verslu. Prieš-
prieša tarp kitus kaltinančiųjų ir ramiai kūrybingai 
dirbančio žmogaus sukelia daug minčių...

Pakalbinę po Vilnių besidairantį garbaus amžiaus 
Vakarų turistą sužinome, kad jo pensija gerokai di-
desnė už mūsiškes. Tačiau jis, save laikantis viduri-
niosios klasės žmogumi, vien tik iš pensijos negyvena, 
turi ir kitų pajamų. Dažnas vakarietis yra akcininkas, 
gauna dividendus. Į jo sąskaitą didesni ar mažesni pi-
nigai plaukia ne tik tuomet, kai dirba, bet ir kai plau-
kioja kruiziniu laivu ar lepinasi Maldyvuose. Taupy-
mo įstaigose jis taip pat turi didesnę ar mažesnę su-
mą. O mūsų krašte akcijomis domisi tik nedaugelis. 
Dažniausiai tai žmonės, gyvenantys atskirose tur-
tingose, aptvertose ir griežtai saugomose gyvenvie-
tėse. Kaip tai primena apartheido kraštus ar kai ku-
rias bananų respublikas! Labiau pasigilinus susida-
ro vaizdas, kad „elitas“ ir kita visuomenės dalis gyve-
na tartum skirtingose ekonominėse formacijose. Tad 
ar nuostabu, kad žmonės, palikti gyventi lėto progre-
so zonoje, nori iš jos ištrūkti ir kraunasi lagaminus?

Vakariečio ir filosofija kitokia: žmogus neturi ap-
siriboti vienu pajamų šaltiniu, reikia antro, o gal ir tre-
čio. Jis tvirtai įsitikinęs, kad nebloga ateitis priklau-
so tiems, kurie ja rūpinasi šiandien. Nekasi – nekąsi. 
Išmintingas žmogus pasižymi tuo, kad iš kitų reika-
lauja daug mažiau, negu iš savęs. 

Išmintingi svarsto ne apie tai, kas malonu, bet kas 
teisinga. Senovės graikai nelaikė žmonių iš prigimties 
laisvomis, sąmoningomis ir užtektinai protingomis 
būtybėmis. Jie tvirtino, kad daugelis jų, tobulindami 
savo mąstymą, gali prasiskinti gyvenime platesnį ke-
lią. Graikų filosofas Platonas teigė, kad mūsų siela pa-
naši į parlamentą, kuriame įvairios politinės partijos 
grumiasi dėl valdžios. Gyvenimas yra rūstus, jis ver-
čia pasitikėti tik savo jėgomis. Rabinas Eliezeras pa-
sakė: „Dievas silpnųjų gailisi, o stipriesiems padeda.“ 

Kartą lankiausi nusmurgusiame bažnytkaimyje. 
Trobelės suvargusios, susmukusios, prie jų esantys 
darželiai piktžolėti. Akivaizdu, kad šioje visų užmirš-
toje gyvenvietėje likę žmonės neturi jėgų, energijos, 
sveikatos ir pinigų atsitiesti, susitvarkyti. Kipšas su-
gundė vienam šio kaimo gyventojui pradėti aiškinti, 
kad degtinę gerti nesveika. Užprotestuota buvo labai 
griežtai: „Kaip nesveika? Išgėrus skruostai paraus-
ta, užkaista ausys. Žmogus tampa linksmesnis, ple-
pesnis, draugiškesnis. Bėda tik ta, kad, rupūžė, labai 
brangi, neina jos įpirkti..“ Nutilau, o tylėdamas prisi-
miniau Sigito Gedos sentenciją apie alkoholį: „Esenci-
ja nekalta, kad žmogus yra durnas.“ Poeto pašmaikš-
tavimas šių dienų kovotojams už blaivybę gali būti la-
bai naudingas. Gal ir reikia alkoholį branginti, riboti 
reklamą, sunkinti prieinamumą, bet užvis svarbiau 
šviesti ir protinti žmogų. Tačiau tam reikia lėšų. To-
dėl apie tai mažai ir kalbama. Džozefas Merfis visa-
da pabrėždavo: „Kad atsikratytume skurdo ir lūšny-
nų, juos pirmiausia reikia išvyti iš skurde ir lūšnose 
gyvenančių dvasios.“

Nekasi – nekąsi

Apie tai,
kas

jaudina
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�� Birutė Alūzienė „Bičiulys-
tei“ pasakojo apie velykinį šur-
mulį Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijoje. 

Su pirmomis pavasario žibu-
tėmis atėjo labai visų laukiama 
didžioji pavasario šventė – šv. 
Velykos. Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijos darbuotojai sukvie-
tė būrelį draugijos narių,  pasi-

dalyti pačių narių darbeliais ir 
tiesiog pabendrauti marginant 
margučius.

Draugijos dienos užimtu-
mo darbuotoja Gražina suruošė 
nuostabią margučių parodėlę ir 
visus susirinkusiuosius supažin-
dino su marginimo būdais: nuo 
seno gerai visiems žinomu orna-
mentų dėliojimu vašku, skutinė-

Kelmė: Velykų šventės šurmulys

Dekupažas – puikus kiaušinių marginimo būdas.

Per dieną vieni kitiems išta-
riame tūkstančius žodžių. 

Nuo tariamų žodžių, plėtojamo 
pokalbio priklauso mūsų sa-
vijauta, nuotaika, santykiai su 
žmonėmis, netgi miego kokybė. 
Mūsų žodžiai ir mintys yra tarsi 
sėklos, kurias sėjame į savo so-
dus. Svarbu, kas išdygs ir sula-
pos: nerimas ir baimė ar ramybė 
ir pasitikėjimas gyvenimo vyks-
mu. Nuolat verkšlenant ar apdo-
rojant svetimų gyvenimų istori-
jas sunku tikėtis gerų idėjų.

Na, o žmonės, sugebantys pa-
stebėti kituose ką nors gero, pa-
girti kitą, yra dvasiškai turtin-
gesni už tuos, kurie tik kritikuo-
ja, kandžiojasi ir gelia. 

Keiksmažodžiai... Kartais at-
rodo, kad jais papildytas kalbė-
jimas tampa norma. Tokioje ap-
nuodytoje terpėje paprastas, 
mandagus žodis nebėra girdimas. 

Visada malonu bendrauti 
su aukšto dvasinio lygio žmo-
gumi. Kiekvienas jo pasakytas 
žodis neša harmoniją į šį pa-
saulį. Jis tiesą visada sako ma-
loniais žodžiais. Tokio žmogaus 
gyvenime nėra vietos netvar-
kingai kalbai. 

Vienas svarbiausių tokio 
žmogaus bruožų – jis geba ra-
miai išklausyti kritiką, kalba ma-
žai ir apgalvotai. Jo kalboje daug 
geranoriško humoro, jis neven-
gia pasišaipyti iš savęs. 

Žodžiai, kuriuos girdime, 
mus veika labai stipriai – tiek 
teigiamai, teik neigiamai. Ne-
veltui sakoma: „Žodis žeidžia, 
žodis gydo.“ 

Nepagailėkime gero žodžio. 
Gal jis sušildys sužvarbusią sie-
lą, gal padės pajusti dienos pa-
laimą, būties džiaugsmą?

Parengė Janina Ožalinskaitė 

Žodžio galia
jimu, dažymu iš augalų išgautais 
dažais bei dekupažu. Mūsų ko-
lektyvas apsistojo ties kiaušinių 
marginimu dekupažu: virėme 
kiaušinius, tirpinome želatiną ir 
susėdę  ratu aplink stalą links-
mai besišnekučiuodami ėmėmės 
darbų: iš servetėlių išsikarpėme 
įvairiausių paveikslėlių, lipdėme  
juos ant  kiaušinių su ištirpinta 
želatina. Nepajutome, kaip vi-
sas kiaušinių padėklas prisipil-
dė nuostabių margučių.

Pasibuvimą pratęsėme prie 
kavos puodelio, ragavome savo 
atsineštų pyragaičių, aptarėme 
kitų narių dažytus  margučius.  
Pavasario šventės tuo nesibaigs, 
lauksime Motinos dienos ir va-
žiuosime į  Šiaulių areną, kur 
vyks didelis šiai šventei paminė-
ti skirtas renginys. Išsiskirstėme 
vieni kitiems palinkėję sveikatos 
ir stiprių margučių.

(atkelta iš 1 psl.)
ir valios atvirai paprieštarau-
ti sprendimams, kurie yra neį-
galiesiems nepalankūs. Tokiais 
atvejais skėtinės asociacijos pa-
rama, jos atstovavimas – tiesiog 
būtinas. 

Skėtinės neįgaliųjų asociaci-
jos įtraukiamos ir į teisės aktų 
rengimą – siunčiame joms įsta-
tymų, nutarimų projektus, atsi-
žvelgiame į jų siūlymus. Asocia
cijų nariai dalyvauja įvairiose 
ministerijų darbo grupėse, iš-
sako bei gina neįgaliųjų pozici-
ją. Jų vaidmuo neįgaliųjų socia-
linės integracijos procese išties 
labai svarbus.

– Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas dirba ir su šalies sa-
vivaldybėmis. Kokias progra-
mas ir funkcijas esate jiems 
patikėję? 

– Šiuo metu per savivaldybes 
vykdome keturias programas: 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je; neįgaliųjų socialinės integra-
cijos per kūno kultūrą ir sportą; 
būsto neįgaliesiems pritaikymo 
ir 20 proc. BSI (bazinės sociali-
nės išmokos) dydžio išmokų sky-
rimą vaikus auginantiems neį-
galiesiems. Svarbu tai, kad prie 
šioms programoms skiriamo fi-
nansavimo prisideda ir pačios 
savivaldybės. 

Pernai 59 savivaldybėse (vi-
sose, išskyrus Neringos) buvo 
įgyvendinti 356 socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektai, jiems 
panaudota 4 mln. 261 tūkst. eu-
rų valstybės biudžeto lėšų. Savi-
valdybės iš savo biudžetų skyrė 
dar 440 tūkst. eurų. Papildomo 
finansavimo sulaukė ir 39 savi-
valdybėse 79 nevyriausybinių 
organizacijų įgyvendinti neįga-
liųjų socialinės integracijos per 
kūno kultūrą ir sportą projektai 
– prie 287 tūkst. eurų valstybės 
biudžeto savivaldybės prisidėjo 
dar 146 tūkst. eurų. Pernai nuo 
20 proc. iki 30 proc. buvo padi-
dintas savivaldybių indėlis pri-
taikant būstus sunkios negalios 
asmenims. Iš viso šiai programai 

įgyvendinti panaudota 1 mln. 
528 tūkst. eurų.

– Nevyriausybinių asociaci-
jų įgyvendinimai projektai – ne 
vienintelis socialinės integra-
cijos programos priemonių fi-
nansavimo būdas. Kaip dar at-
renkami neįgaliųjų integraciją 
skatinantys projektai?

– Įgyvendinant programos 
„Neįgaliųjų socialinė integracija“ 
priemones, finansuojami 6 rūšių 
konkurso būdu atrinkti neįgalių-
jų socialinės integracijos srityje 
veikiančių nevyriausybinių or-
ganizacijų projektai (pernai bu-
vo 472 tokie projektai). Kaip jau 
minėjau, 4 priemonės buvo įgy-
vendinamos pasitelkiant savival-
dybes. Finansinės paramos neį-
galiems studentams priemonę 
įgyvendiname kartu su 37 aukš-
tosiomis mokyklomis. 

Turime keletą priemonių, ku-
rių vykdytojai nustatomi viešų-
jų pirkimų konkurso keliu. Taip 
perkama paslauga iš Valakupių 
reabilitacijos centro – vieninte-
lio šalyje profesinės reabilitaci-
jos metodinio centro. Jis teikia 
konsultacijas kitiems profesinės 
reabilitacijos centrams (šiuo me-
tu yra 12 profesinės reabilitaci-
jos centrų bei 2 jų padaliniai), or-
ganizuoja mokymus, atlieka ana-
lizę, rengia apibendrinimus, tei-
sės aktų projektus ir pan. Pernai 
kartu sukūrėme interneto svetai-
nę, kurioje visuomenė supažin-
dinama su neįgaliųjų gaminiais. 

Viešųjų pirkimų keliu per-
kame ir paslaugas kurčiųjų ben-
druomenei, skirtas informacinei 
aplinkai gerinti. Tai gestų kalbos 
programų kūrimas, mokymų, se-
minarų organizavimas, žodynė-
lio atnaujinimas. Pernai šį kon-
kursą laimėjo Vilniaus kolegija. 
Rengdami techninę specifikaci-
ją visada tariamės su kurčiųjų 
bendruomene, kam turėtų bū-
ti teikiami prioritetai konkre-
čiais metais. 

Konkurso būdu atrenkamas 
projektas, kurį įgyvendinant re-
miama žmonių su fizine negalia 
mobilumo ir savarankiško gy-
venimo įgūdžių ugdymo veikla. 
Pernai pirmą kartą už vairavimo 
mokymus neįgaliesiems nerei-
kėjo mokėti. Nusprendėme su-
intensyvinti ir sutrumpinti te-
orijos pamokas – dabar moko-
masi ne 3, bet 1,5 mėnesio. Toks 
pertvarkymas leido efektyviau 
panaudoti skirtą finansavimą ir 
sudaryti galimybę žmogui baig-
ti vairavimo kursus nemokamai. 
Pernai vairavimo egzaminą iš-
laikė ir vairuotojo pažymėjimą 
gavo 24 neįgalieji.

Aklųjų bendruomenė vykdo 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo programą neseniai apa-
kusiems žmonėms. Jiems tai gy-
vybiškai reikalinga paslauga. Į ją 
įeina socialinio savarankiškumo, 
Brailio rašto, gebėjimo orientuo-
tis aplinkoje, naudojimosi baltą-
ja lazdele mokymai. 

– Pastaraisiais metais daž-
nai buvo užsimenama apie 
pernelyg mažą būsto pritai-
kymo neįgaliesiems progra-
mos finansavimą. Tačiau per-
nai, palyginti su ankstesniais 
metais, pritaikytų būstų gero-
kai padaugėjo. Kas lėmė tokius 
pokyčius?

– Būsto pritaikymo progra-
mai iš tiesų skyrėme daug dėme-
sio. Pirmiausia nustatėme griež-
tesnius reikalavimus savivaldy-
bių būsto pritaikymo komisi-
joms priklausantiems neįgaliųjų 
asociacijų atstovams. Apsispren-
dėme, kad šie žmonės turėtų tu-
rėti inžinerinį, ekonominį išsi-
lavinimą, nusimanytų apie sta-
tybas, mokėtų vertinti sąmatas. 

Nustatę tokius prioritetus sa-
vo atstovams, priėmėme dar vie-
ną svarbų sprendimą – nurodėme, 
kad būsto pritaikymo darbus vyk-
dytų pačios savivaldybės. Anks-
čiau savivaldybės šias funkcijas 
dažniausiai patikėdavo socialinių 
paslaugų centrams. Natūralu, kad 
socialiniams darbuotojams trūk-
davo specialiųjų žinių, todėl būda-
vo eita lengviausiu keliu – samdy-
ti statybininkai patys sudarydavę 
sąmatas bei atlikdavę visus dar-
bus. Būsto pritaikymui skiriami 
pinigai nėra dideli, tad statybinin-
kams daug patogiau brangiau įkai-
noti vieno būsto pritaikymą, o ne 
tą pačią pinigų sumą išdalyti smul-
kiems kelių būstų pritaikymams. 
Šias funkcijas perėmus savivaldy-

bėms, prisiimta visa atsakomybė. 
Komisijose atsirado ir sąmatinin-
kas, ir statybininkas, ir, žinoma, so-
cialinis darbuotojas. Į būsto pritai-
kymo aprašą įtraukėme nuostatą, 
kad savivaldybės privalėtų mums 
pateikti išankstines sąmatas. Be-
je, ir pinigus paskirstėm ne pagal 
savivaldybėse gyvenančių, o pagal 
eilėje laukiančių neįgaliųjų skaičių. 
Tai ypač svarbu didiesiems šalies 
miestams.

Šių pakeitimų rezultatai aki-
vaizdūs – pernai vietoj planuo-
tų 350 būstų pritaikyti 444. No-
riu atkreipti dėmesį į dar vieną 
svarbų akcentą – nors buvo pri-
taikyta kone 100 būstų daugiau 
nei planavome, šios paslaugos 
laukiančių žmonių eilė beveik 
nesumažėjo. Taip atsitiko todėl, 
kad savivaldybes įpareigojome 
kuo plačiau skleisti informaciją 
apie galimybę gauti tokią paslau-
gą. Taigi žmonės daugiau sužino-
jo ir pradėjo registruotis. Mūsų 
siekiamybė – už tą pačią sumą 
pritaikyti būstus kuo didesniam 
žmonių skaičiui. Svarbiausia ne 
tai, kaip paprasčiau ar lengviau 
įvykdyti darbus – prioritetas tei-
kiamas žmogaus patogiam sa-
varankiškam gyvenimui. Juk di-
džiąją dalį būstų pritaikome sun-
kią negalią turintiems žmonėms. 

Labai svarbu, kad neįgaliajam 
būtų pritaikytas ne tik būstas, bet 
ir jį supanti aplinka (ir ne vien fi-
zinė, bet ir informacinė), viešasis 
transportas. Šioje srityje dar turi-
me daug problemų. Tačiau ledai 
po truputį juda. Jau pasiekėme, 
kad būtų pritaikomi renovuoja-
mi pastatai, Seime užregistruo-
ta Statybos įstatymo pataisa, nu-
matanti, kad ir atliekant papras-
tąjį remontą įstatymų numatytais 
atvejais objektas turės būti pritai-
komas specialiesiems neįgaliųjų 
poreikiams. 

Noriu paskatinti pačius neį-
galiuosius būtų aktyvius, inicia
tyvius, pasitikinčius, niekados 
nenuleisti rankų. Kartu mes ga-
lime nuveikti išties daug. 

– Dėkoju Jums už pokalbį, 
įdomias įžvalgas.

kalbėjosi aldona Milieškienė

Neįgaliųjų reikalų departamentas: žmonių su negalia 
rūpesčiai – mūsų visų atsakomybė

Asta Kandratavičienė Lietuvos neįgaliųjų draugijos rengiamoje tradicinėje šventėje Talačkoniuose.
Aldonos Milieškienės nuotr.



4 psl.2017 m. balandžio 20–26 d., Nr. 16 (1355), „Bičiulystė“

Daktaras
Aiskauda

Šis sausrai atsparus daugia-
metis visžalis tropinis auga-

las tik buityje vadinamas alijo-
šiumi (sinonimai: alvasas, aliuo-
sas, elijošius, oželis, šimtame-
tis), oficialus jo pavadinimas – 
medėjantysis alavijas, lotyniškai 
Aloe arborescens, angliškai aloes, 
vokiškai baumartige Alöe. Pa-
saulyje priskaičiuojama per 300 
šio augalo rūšių (šiame rašinyje 
aptariama tik viena jų – Aloe ar-
borescens, t. y. medėjantysis ala-
vijas), augančių laukinėje gam-
toje, botanikos soduose, šiltna-
miuose, specializuotose planta-
cijose ir, žinoma, namuose, bu-
tuose (vazonuose ant palangių). 

Žydi ne kasmet
Medėjantysis alavijas (to-

liau – alijošius) savo augintojus 
pamalonina žiedais palyginti re-
tai (vidutiniškai kas 5–6 metus 
arba dar rečiau, pačiu geriausiu 
atveju – kas dvejus metus), ir tai 
dažniausiai nutinka ne pavasarį 
ar vasarą, o žiemą. 

Žiedai stambūs, varpelio for-
mos, raudoni, geltoni arba nela-
bai sodrios oranžinės spalvos, 
susitelkę į žiedyną – kekę, lapai 
(gali užaugti iki 60 cm ilgio) pra-
žanginiai, apkabinantys stiebą, 
stori, sultingi, jų kraštai apaugę 
pjūkliškais spygliais.

Gydomosios savybės
Šio augalo gydomosios savy-

bės buvo žinomos prieš daugiau 
kaip 3 000 metų. Pradžioje ali-
jošiumi gydėsi egiptiečiai, vėliau 
juo susidomėjo Indijos, Graikijos 
ir Italijos gydytojai. 

Ir šių laikų gydytojai (pavyz-
džiui, netgi JAV ir Anglijoje) pa-
lankiai vertina alijošiaus gydo-
mąsias savybes. Ypač pabrėžia-
ma, kad šis augalas ne tik toni-
zuoja, bet taip pat turi jauninan-
čių savybių. Lapų sultys gerina 
apetitą, virškinimą, pasižymi 
antiuždegiminėmis, baktericidi-
nėmis savybėmis, gydo žaizdas, 
opas, votis, įvairiaspalvę deder-
vinę, kraujosruvas, tuberkuliozę 
(plaučių, akių, gerklų ir kt.), varo 
tulžį, šlapimą, mažina kraujyje 
cukraus koncentraciją ir t. t. (žr. 

žemiau esantį skyrelį „Liaudies 
medicinos receptai“). 

Pastabos: 
1. Sultys pasižymi geromis 

drėkinančiomis savybėmis, o 
tai ypač svarbu gydant nude-
gimus, įdrėskimus, nuotrynas, 
odos uždegimą, niežėjimą, pa-
brinkimus (atsiradusius įgėlus 
vabzdžiams).

2. Sultys įveikia šias bakteri-
jas: streptokokus, stafilokokus, 
difterijos, dizenterijos bei vidu-
rių šiltinės sukėlėjus. Taip pat 
šios sultys padeda organizmui 
šalinti iš organizmo (jeigu yrà) 
radiacijos produktus. 

Paaiškinimas: įvairiaspalvė 
dedervinė – lėtinė užkrečiama 
grybelinė odos liga. Ja užsikrečia-
ma nuo ligonio arba per jo daik-
tus. Požymiai: ant krūtinės, nuga-
ros, pečių, pilvo (rečiau ant kaklo) 
atsiranda gelsvų, rožinių, rusvų 
dėmelių, kurios greitai didėja, su-
silieja: sergama ilgai, liga gali kar-
totis. Rizikos grupė: stipriai pra-
kaituojantys, blogai prižiūrintys 
odą, sergantys tuberkulioze, nėš-
čiosios bei asmenys, nusilpę nuo 
nevisaverčio maisto.

Atvejai, kada sultys nevar-
tojamos:
 nėštumas,
 mėnesinės,
 kraujavimas iš skrandžio, 

gimdos (dėl įvairių ligų), hemo-
rojinių mazgų, 
 kepenų ligos,
 nesveiki inkstai, šlapimo 

pūslė,
 širdies ir kraujagyslių ne-

galavimai,
 virškinamojo trakto sutri-

kimai, ypač ligoms paūmėjus,
 aukštas kraujospūdis,
 perkopus 40ies metų ri-

bą,
 onkologinės ligos.

Pastabos
1. Sergant širdies, krauja-

gyslių bei onkologinėmis ligo-
mis alijošiaus sultys kai kada 
gali būti vartojamos (kaip išim-
tis) gydytojo nustatyta tvarka ir 
jam prižiūrint. 

2. Pastarojo meto mokslinė-
je literatūroje atsirado teiginių, 
kad alijošiaus sultys sukelia kar-
cinomų (piktybinių navikų) žūtį 
ir gali būti vartojamos nuo onko-
loginių ligų pasikartojimo.

3. Sultys turi būti vartojamos 
ne vėliau kaip 19 valandą, an-
traip galima sulaukti nemigos.

Vaistinės žaliavos 
paruošimas

Sultims gaminti ir taikyti jas 
gydymui tinka žali, sveiki, ne 
jaunesni kaip 2 metų (kartais ir 
3 m.) alijošiaus lapai. Geriausia 
šiam reikalui naudoti apatinius 
ir vidurinius lapus, pasiekusius 
15 cm ilgį. 

Nupjauti lapai sudedami į 
lėkštę, uždengiami popieriumi ir 
12–15 d. laikomi šaldytuvo apa-
čioje. Mat ši drastiška priemonė 
skatina augalą pasigaminti ypa-
tingų medžiagų (mokslininkai 
jas vadina biogeniniais stimu-
liatoriais), kurios stiprina žmo-
gaus organizmo ląstelėse gyvy-
binius procesus.

Taigi praėjus nurodytam lai-
kui, iš šaldytuvo išimti lapai ap-
žiūrimi: jei yra pajuodavusių, šie 
išmetami. Paskui lapai nuplau-
nami virintu vandeniu, nupjaus-
tomi spygliai ir galop žaliava su-
pjaustoma 0,2–0,3 cm gabaliu-
kais (taip pat šiam tikslui tiks 
mėsmalė, smulki trintuvė, elek-
trinė ar mechaninė sulčiaspau-
dė), sultys išspaudžiamos per 
kelių sluoksnių marlę. Jeigu nu-
matoma gydytis sultimis ilgesnį 

laiką, jos turi būti konservuoja-
mos (4 dalys sulčių sumaišomos 
su 1 dalimi spirito ar degtinės).

Pastaba: alijošius, sulaukęs 5 
metų, laikomas senu ir gydymo 
tikslams nebetinka.

Liaudies medicinos 
receptai

Artritas. Sumaišoma: 1 da-
lis alijošiaus sulčių, 2 dalys me-
daus, 3 dalys degtinės. Ant ne-
sveikos vietos uždedama šiame 
mišinyje sumirkyta ir nugręžta 
audek lo atraiža, virš jos – poli-
etileno plėvelė. Kompresas ap-
šiltinamas vata ir sutvarstomas 
(kad nenukristų) marlės juos-
tele. Tokie kompresai naudoja-
mi kartą per dieną, jų trukmė – 
5–6 val.

Odos nudegimai, įpjovimai, pū-
liuojančios žaizdos, egzema, vabz-
džių įkandimai. Daromi kompre-
sai (žr. pastraipą „Artritas“) 1–2 
kartus per dieną vien tik su švie-
žiomis alijošiaus sultimis. Tokių 
kompresų trukmė – 1–1,5 val.

Pastabos: 
1. Jeigu reikalas skubus, sul-

tys gali būti tiesiog išspaustos iš 
šviežiai nupjauto alijošiaus lapo, 
nesilaikant nurodymų, išdėstytų 
skyrelyje „Vaistinės žaliavos pa-
ruošimas“.

2. Vėlgi, jeigu reikalas skubus, 
netgi nebūtina išspausti sulčių. 
Pakanka nuplauti gabalėlį alijo-
šiaus, nulupti jo vienos pusės ode-
lę, priglausti prie problemiškos 
vietos (pavyzdžiui, įsipjovus) ir tą 
vietą sutvarstyti įprastu būdu. Ne-
sinaudojant šia priemone žaizdos 
dažniausiai savaime užsitraukia 
per 3–4 dienas, alijošius tai atlie-
ka maždaug per 2 valandas.

3. Kai kalbama apie odos 
nudegimus, turima omenyje ne 
vien tik ugnies, bet ir saulės su-
kelti nudegimai.

radikulitas. 3 šaukštai ali-
jošiaus sulčių sumaišomi su 3 
šaukštais medaus. Mišinys už-
pilamas 1/3 stiklinės šilto van-
dens, gerai išmaišoma. Šiuo šil-
tu tepalu įtrinamos skaudančios 
vietos, po to uždengiamos polie-
tilenine plėvele ir apšiltinamos 
vilnoniu šaliku ar kitu panašiu 
daiktu. Tokie kompresai daro-

cijų ar nenoro išgirsti kitą pusę. 
  Barimasis: prarandama 

emocijų kontrolė, žūtbūt norima 
pasiekti savo ir tam pasitelkiamas 
pakeltas balso tonas, įžeidinėji-
mas, kito žmogaus nesiklausoma.
  Nusileidimas: vienas iš 

konflikto dalyvių nusileidžia, 
„pasiduoda“, siekdamas išvengti 
barnio, nuomonių nesutapimo.  

Alijošiaus sultys liaudies medicinoje 

Psichologo 
patarimai

Ar įmanoma be barnių 
spręsti konfliktus?

Kas yra konfliktas?
Konfliktas yra nesutarimas, 

nuomonių išsiskyrimas tarp dvie-
jų ar daugiau žmonių, tačiau ki-
taip nei didelė žmonių dalis ma-
no, jis nebūtinai reiškia barimąsi 
su kitu asmeniniu. Konfliktų būna 
įvairiausiose situacijose, kai mūsų 
nuomonė nesutampa su kitų žmo-
nių požiūriu, įsitikinimais. Tačiau 

riejimasis, pykčio liejimas ar pri-
mygtinis savo nuomonės kartoji-
mas yra susijęs su vieno, abiejų 
ar visų konfliktuojančiųjų nege-
bėjimu spręsti iškilusius klausi-
mus bendradarbiaujant. Panašų 
negebėjimą atspindi ir atsitrau-
kimas bei savo nuoskaudos užlai-
kymas, neišsakymas. Greičiausiai 
kiekvienam yra pažįstama situa-

cija, kai darbe ne visuomet sutin-
kame su savo vadovo ar kolegos 
sprendimu ir vietoje to, kad ban-
dytume pasiekti abiem pusėms 
tinkantį variantą, tiesiog pasitrau-
kiame ir išgyvename neteisybę vi-
duje. Tokiu būdu kaupiame nuos-
kaudas ir neigiamas emocijas, kol 
kada nors „sprogstame“ ir išlieja-
me ilgai kauptas nuoskaudas ar 
išeiname iš darbo. Kaip greičiau-
siai ir numanote, yra įvairių būdų 
spręsti konfliktus, kad šis sprogi-
mas neįvyktų.

Kaip galima spręsti 
konfliktus

Dažniausiai konfliktinėse si-
tuacijose žmonės yra linkę rea-
guoti vienu iš išvardytų būdų. 
Pasvarstykite – kurį būdą ren-
katės jūs?

  Bendradarbiaujantis 
sprendimas: žmonės dalijasi sa-
vo nuomone, išsako savo susi-
rūpinimą bei norus ir supranta, 
kas konkrečiai kelia rūpestį tiek 
vienai, tiek ir kitai pusei. Spren-
dimas yra priimamas remiantis 
abiejų žmonių nuomone bei po-
reikiais. Šis būdas yra idealus, ta-
čiau labai dažnai sunkiai pasie-
kiamas dėl įsiaudrinusių emo-

Ar pastebite, kad sau asmeniškai jautriose ir svarbio-
se situacijose, kuriose jūsų nuomonė nesutampa su ap-
linkinių, dažniausiai įsiveliate į ginčą arba pasirenka-
te atsiriboti ir pabūti su savo nusivylimu, nuoskauda ar 
pykčiu vienas, nes siekiate išvengti tiesioginio konflikto?
Nesutarimas tarp žmonių gali atsirasti kasdien: darbe, 
šeimoje, santykiuose su draugais. vertėtų pagalvoti, ar 
pasirenkamas reagavimo būdas iš tiesų yra geriausias 
atitinkamoje situacijoje. 

mi prieš miegą 1–2 kartus per 
savaitę. Gydymo kurso trukmė – 
ne mažiau kaip 30 dienų.

Pastaba: alijošiaus sultys 
ruošiamos laikantis nuorodų, 
išdėstytų skyrelio „Vaistinės ža-
liavos paruošimas“ antrosios da-
lies pabaigoje.

vidurių užkietėjimas, suma-
žėjęs apetitas. 

2–3 kartus per dieną 30 min. 
prieš valgį geriama po šaukšte-
lį šviežiai paruoštų alijošiaus 
sulčių.

Sloga. Priklausomai nuo li-
gos sunkumo, lašinama į nosį 1–3 
kartus per dieną alijošiaus sul-
čių, lygiomis dalimis sumaišytų 
su vandeniu (santykiu 1:2). Taip 
pat šiam reikalui galima naudoti 
alijošiaus sultis, sumaišytas lygio-
mis dalimis su burokėlių sultimis.

Plaučių tuberkuliozė, bronchi-
tas. Ruošiamas mišinys: 100 g ly-
dytų taukų, 100 g nesūdyto svies-
to, šaukštas (ar kiek mažiau) ali-
jošiaus sulčių, 100 g medaus ir 
100 g kakavos miltelių, gerai iš-
maišoma. Mišinys laikomas šal-
dytuve, valgoma po šaukštą 1–3 
kartus per dieną. Beje, šaukštą 
mišinio galima ištirpinti karšto 
pieno stiklinėje ir išgerti.

Pastaba: šis mišinys nėra pa-
grindinis vaistas, gydantis tu-
berkuliozę ir bronchitą, o tik pa-
pildoma priemonė.

darbingumo sumažėjimas. 
Šaukštelis alijošiaus sulčių su-
maišomas su šaukšteliu kokių 
nors vaisių sulčių, išgeriama 
kartą per dieną. Alijošiaus sul-
tis pageidautina paruošti taip, 
kaip nurodyta skyrelyje „Vaisti-
nės žaliavos paruošimas“.

imuniteto stiprinimas. Lygio-
mis dalimis sumaišomos alijo-
šiaus sultys ir medus. Vartojama 
į vidų po šaukštą 3 kartus per 
dieną 30 min. prieš valgį, užsi-
geriant 0,5 stiklinės šilto virin-
to vandens. Gydymą sudaro du 
gydymo kursai: pirmasis ir an-
trasis trunka po 20 dienų, tarp 
jų daroma 10 d. pertrauka. 

Pastaba: pageidautina, kad 
sultys būtų paruoštos taip, kaip 
nurodyta skyrelyje „Vaistinės 
žaliavos paruošimas“.

Romualdas OGinskas

(nukelta į 5 psl.)
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Tačiau nusileidžiantysis lieka su 
liūdesio ir nuoskaudos ar nusi-
vylimo jausmu.
 Pabėgimas: žmonės, kurie 

nesutaria dėl ko nors, gali bėgti 
nuo minties apie šį nesutarimą, 
užversdami save daugybe darbų 
bei sąmoningai ar nesąmoningai 
stengdamiesi apie kilusį rūpestį 
negalvoti ir jo neiškelti į paviršių.
 Sustingimas: žmogus gali 

tarsi sustingti apimtas nerimo. 
Jis siekia išvengti neigiamų emo-
cijų, kurios galėtų atsirasti iškė-
lus konfliktą į paviršių. Žmogus 
žino problemą, tačiau nieko ne-
siima, kad ją išspręstų.

Idealiu atveju konfliktas 
sprendžiamas bendradarbiau-
jant, siekiant iš esmės išspręsti 
susidariusią problemą. Sprendi-
mas yra pasiekiamas kalbantis 
ir jis turėtų tenkinti visus konf-
likto dalyvius. Tačiau ne visuo-
met pavyksta pasiekti idealaus 
sprendimo.

Tad kaip sėkmingai 
spręsti kylančius 

konfliktus?
Nepaisant to, kad konflik-

tų metu dažniausiai mums kyla 
daug neigiamų emocijų ir tuomet 
nebūname linkę analizuoti savo 
minčių, žodžių ar veiksmų, svar-
bu atsiminti keletą dalykų, kurie 
gali mums labai padėti siekiant, 
kad konfliktinė situacija neper-
augtų į barnį, svaidymąsi emo-
cijomis ar įžeidinėjimą. Norint, 
kad konfliktas būtų sprendžia-
mas bendradarbiaujančiu būdu, 
nenukenčiant nei vienai pusei, re-
komenduojama atsižvelgti į kele-
tą esminių elementų:

Skirkite dėmesio klausy-
muisi ir kalbėjimuisi

Klausymasis ir kalbėjimas 
yra pagrindiniai bendravimo 
elementai. Deja, labai dažnai 
konfliktuodami mes apsieina-
me be kurio nors iš šių kompo-
nentų. Ankstyvoje konflikto sta-
dijoje, kol emocijos dar nebūna 

visiškai užvaldžiusios, svarbu 
stengtis kuo mažiau ginti save 
ir neteisti kito. Svarbu neskubė-
ti priimti išankstinių išvadų, nes 
visas puses tenkinančio rezulta-
to pasiekti galima tik išgirdus, ką 
nori pasakyti kiti.

Pasistenkite atsiriboti nuo 
emocijų, kurias matote ir girdi-
te – įsiklausykite, ką žmogus jums 
nori pasakyti. Pamėginkite saky-
ti žmogui, kaip dėl konkrečios si-
tuacijos jaučiatės jūs. Pavyzdžiui, 
vietoj to, kad vyrui sakytumėte: 
tu esi tinginys ir nieko netvarkai, 
vertėtų pasakyti, kaip dėl tokio jo 
elgesio jūs jaučiatės. Skirkite lai-
ko savo ir kito asmens emocijoms 
atpažinti. Dažniausiai ginčo varo-
moji jėga ir yra būtent emocijos. 
Žmogaus, su kuriuo konfliktuo-
jate, išklausymas nereiškia, kad 
jam pritariate. Tačiau parodyda-
mi, kad žmogų suprantate, galite 
tikėtis daug prasmingesnio po-
kalbio nei tiesiog kartodami sa-
vo nuomonę. 

Būkite atviri
Jums ne visada gali patikti at-

sakymai, kurių sulauksite konflik-
to metu, tačiau būkite atviri ir pa-
sistenkite žmogų pamatyti „pir-
moko akimis“, be išankstinio nu-
sistatymo. Tik suprasdamas, ką 
iš tiesų galvoja kitas, jūs galėsite 
situaciją pamatyti iš abiejų pusių 
ir pasiūlyti geriausią sprendimą. 
Jeigu pastebite, kad nebegebate 
suvaldyti savo emocijų ir jūs esate 
tas, kuris neleidžia konfliktui išsi-
spręsti sėkmingai, – trumpam at-
sitraukite ir leiskite sau nurimti. 
Nurimusiomis emocijomis galė-
site kur kas realistiškiau įvertinti 
esamą situaciją. Būkite atviri kal-
bėdami ir apie savo jausmus – juk 
norite, kad jūsų klausantis žmo-
gus galėtų iš tiesų suprasti, kaip 
jaučiatės. Pamėginkite argumen-
tuoti savo nuomonę ir ramiu to-
nu ją išsakyti.

Ieškokite abiem pusėms 
priimtinų sprendimų

Pripažinkite savo porei-

kius ir jausmus, tačiau nepa-
mirškite pripažinti ir kito as-
mens poreikių. Visuomet ga-
lima rasti alternatyvių spren-
dimo būdų. Išsiaiškinkite, ar 
vienodai suprantate konflikto 
priežastį, vienas kito poziciją. 
Jau radus abi puses tenkinan-
tį sprendimą, išsiaiškinkite, ar 
tik rai vienodai suprantate susi-
tarimą. Būkite pasirengęs, kad 
ir ateityje gali kilti nesutarimų 
sprendžiant tuos pačius ar ki-
tus konfliktus. 

Svarbu suprasti, kad norėda-
mi sėkmingai spręsti konfliktus, 
turime suvokti savo jausmus, 
įsigilinti į kito žmogaus emo-
cijas ir būti pasirengę nusileis-
ti. Efektyvus konflikto sprendi-
mas pasiekiamas ne tada, kai 
pavyksta „laimėti“. Taip atsitin-
ka tada, kai abi pusės pasiekia 
kuo geresnio rezultato ir dėl to 
yra laimingos.

Parengė psichologė  
Milda Vickutė

(atkelta iš 4 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)
automobilių stovėjimo vietose 
turi būti numatyta galimybė iš-
lipti iš automobilio (greta įreng-
ta 1, 5 m pločio aikštelė); šiose 
vietose nuolydis neturi būti di-
desnis kaip 1:40 (2,5 %) bet ku-
ria kryptimi; paviršiai turi būti 
lygūs, kieti, pakankamai šiurkš-
tūs, neslidūs, neklampūs ir t.t. 
Šie reikalavimai infrastruktūrai 
tėvams, vieniems auginantiems 
vaikus, nėščioms moterims ar 
laikinai nedarbingiems asme-
nims nėra reikalingi. 

Ar išimtys netaps 
privilegija? 

Nemažai klausimų sukėlė 
asmenų, kuriems siūloma leisti 
naudotis skiriamuoju ženklu „Ne-
įgalusis“ arba neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortele, są-
rašas: nėščios moterys, asmenys, 
vieni auginantys vaikus (vaiką) 
iki 3 metų, taip pat dėl laikinos fi-
zinės traumos laikinai nedarbingi 
asmenys. Įstatymo aiškinamaja-
me rašte, argumentuojant, kodėl 
pasirinktos būtent šios grupės, 
rašoma: „Manytina, kad šiais po-
žymiais pasižymintys subjektai  
taip pat susiduria su didesnėmis 
mobilumo problemomis arba (ir) 
prastesne (sunkesne) savijauta.“ 

LND teisininkė Evelina Kel-
melienė sako, kad ją labai nu-
stebino siūlymas leisti naudotis 
ženklo „Neįgalusis“ suteikiamo-
mis lengvatomis mamoms, ku-
rios vienos augina vaiką. „Visiš-
kai nesuprantama, kodėl išski-
riamos būtent jos. O jei mama 
augina 2, 3 mažamečius vaikus, 
tačiau gyvena santuokoje? Ar ji 
susiduria su mažesnėmis mo-
bilumo problemomis? Juk daž-
niausiai mamos vienos vežasi 
vaikus į polikliniką, prekybos 
centrą ar pan.“, – stebisi teisinin-
kė. J. Ivančenko taip pat pritaria: 
„Mes kiekvieną dieną susiduria-
me su sunkumais, bloga savijau-
ta. Tikrai ne visada nėščios mo-
terys blogai jaučiasi, negali paė-
jėti. Visi norėtų pasistatyti auto-

mobilį arčiau įėjimo, tačiau turi-
me suprasti, kad šių vietų skai-
čius yra ribotas, todėl turime šią 
teisę suteikti tik tiems, kam bū-
tinai reikia.“

Kaip atrodys neįgaliojo 
ženklas? 

Kitas klausimas, kurį kelia 
neįgalieji – kaip būtų reglamen-
tuojamas kortelės, suteikiančios 
teisę statyti neįgaliojo vietoje, 
išdavimas? Pasak J. Ivančenko, 
tokius dalykus reikia labai aiš-
kiai apibrėžti – kas išduos kor-
telę, kokie bus kriterijai jai gauti. 
Ar užteks tik gydytojo pažymos? 
Šiuo metu klausimų kyla dar la-
bai daug ir į juos neatsakyta. 

E. Grigonis retoriškai klau-
sia – ar nebus taip, kad galiau-
siai gatvėse neliks neženklintų 
automobilių, pats ženklinimas 
niveliuosis, į jį niekas nekreips 
dėmesio ir teisės aktų išimtys 
taps taisykle. Teisininkas juo-
kauja, kad reikėtų pakeisti ir 
dabartinį neįgaliojo ženklą: gal 
nupiešti gipsą ant kojos, gandro 
snapą su ryšuliu ir pan... Juk jis 
nebeatitiks savo esmės. 

J. Ivančenko manymu, įstaty-
mo projektas parengtas skubo-
tai. Tam pritaria ir E. Grigonis: 
negerai, kad iniciatyvos gims-
ta be diskusijų, neišklausius su-
interesuotų grupių argumentų, 
nepasvėrus teigiamų ir neigia-
mų pasekmių. 

Panaši ir Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos pozici-
ja. Lygių galimybių skyriaus ve-
dėja Eglė Čaplikienė mano, kad 
šiam tikslui galima būtų pritar-
ti iš esmės. Tačiau pasirenkant 
priemones jam įgyvendinti, bū-
tina užtikrinti, kad nebūtų pa-
blogintos sąlygos neįgaliesiems, 
kad būtų užtikrinta teisė neįga-
liųjų mobilumui ir prieinamu-
mui, t. y. neįgalieji ir toliau turė-
tų teisę laisvai statyti savo auto-
mobilius neįgaliesiems skirtose 
vietose, jos neturėtų būti užsta-
tytos kitais automobiliais. 

aurelija BaBinskienė 

Vakarais, patogiai įsitaisiusi 
minkštame krėsle, Veronika 

Lebednykienė apžvelgia neprie-
kaištingai tvarkingą, jaukų butą 
ir susimąsto, kuo jai įsiminė pra-
ėję metai. Tuo, kad tai buvo jubi-
liejinių datų ir žymių sukakčių 
metai. Tarp jų – ir dviejų gimta-
dienių (70jo ir 50ojo) jubiliejai. 

Pirmąjį šventė ir su draugais, 
ir su giminėmis, ir su kaimynais. 
Stebėjosi, kaip galėjo taip greit 
sulaukti tokios didingos datos. 
Juk dar taip ryškiai mena nerū-
pestingą vaikystę, prabėgusią 
gimtajame Gudakiemio kaime. 
Iki šiol jaučia tėvų meilę ir glo-
bą. Tėvai buvo eiliniai lauko dar-
bininkai, nepaprastai darbštūs, 
dzūkiškai vaišingi, kaimynų ger-
biami. Savo tris dukras auklėjo 
su meile, skiepijo joms darbštu-
mą, pagarbą vyresniems. Mokė 
ne tik maldų, bet ir dainų. Veru-
tė buvo vyriausia, tad jai teko ne 
tik dirbti daugiau už kitas, bet ir 
globoti sesutes. O jos abi iki šiol 
atsidėkoja savo dėmesiu, para-
ma ir gražiu bendravimu.

Šeimai nebuvo lengva, nes 
smėlėtose ir nederlingose Tra-
kų krašto žemėse derėjo tik lu-
binai, linai ir grikiai. Pagrindinis 
šeimos maistas ir buvo grikiai. Ir 
dabar švenčių proga Verutė iš-
sikepa sau grikinę bandą, tokią, 
kokią kepdavo jos mama. Ši buvo 
pagarsėjusi linų verpėja ir audėja. 
Verutė kartu su motina linus au-
gino, rovė, klojo į linmarką, džio-
vino, šukavo, verpė ir audė. Prieš 
60 metų (sukaktis!), būdama tik 
10ties, Verutė pirmą kartą sėdo 
prie audimo staklių, o sulaukusi 
12 metų jau savarankiškai audė 
įvairius raštus: tulpeles, eglutes 
ir kryputes. Kol išmoko parinkti-
nių raštų, išsiugdė didelę kantry-
bę ir užsispyrimą. Tuo garsėja iki 
dabar. O šiandien garbingiausio-
je vietoje ant jos buto sienų pui-
kuojasi įrėmintos įvairios padė-
kos, garbės raštai, sveikinimai ir 
diplomai, gauti už sėkmingą daly-
vavimą įvairiose parodose ir kon-
kursuose. Už audinius ir mezgi-
nius moteriai suteiktas garbingas 
tautodailininkės vardas.

Skaičiuodama praėjusių me-
tų jubiliejines datas Verutė su-

vokė, kad ji pernai galėjo švęsti 
savo vestuvių auksinį jubiliejų, 
deja, minėjo tik našlystės dešim-
tmetį. Ištekėjo būdama 20ties. 
Su vyru darnoje bei meilėje gy-
veno 40 metų. Vaclovas Lebed
nykas – linksmas, augęs pasitu-
rinčioje šeimoje, visų panelių gei-
džiamas, įsimylėjo ją, pačią links-
miausią kaimo mergaitę Veroniką 
Zinkevičiūtę. Jų šeimoje užaugo 
dvi duk ros. Viena pasirinko pe-
dagogės, kita – medikės profesi-
jas. Auga 2 anūkės. Abi paveldė-
jo muzikalumą iš savo motinų ir 
senelių – Veronikos ir Vaclovo. 
Vyras net paskutinę savo gyveni-
mo dieną kalbėjo apie meilę sa-
vo žmonai ir žadėjo su gyventi 
dar 100 metų. Deja, bet 4 patirti 
insultai jį nugalėjo. Veronika liko 
viena bute, į kurį vyras ją atsive-
žė prieš 35 metus (vėl jubiliejus!). 

Net tris dešimtmečius mote-
ris dirbo Vievio vaikų lopšelyje
darželyje „Eglutė“. Buvę darželi-
nukai, dabar jau suaugę žmonės, 
iki šiol ją prisimena ir sveikina-
si. Pažįsta Veroniką ir vieviečiai, 
sveikina kaip ilgametę „Ievaro“ 
dainininkę, aktyvią Neįgaliųjų 
draugijos narę, visų miesto ren-
ginių dalyvę, Trečiojo amžiaus 
universiteto studentę ir drau-
gišką kaimynę. 

Bet viena pernykščių me-
tų sukaktis bene pati svarbiau-
sia – tai jos antro gimimo 50tis! 
Tai įvyko 1966 m., prieš Ver-
bų sekmadienį. Tuomet Veru-
tė dirbo Vilniuje, statybose. Da-
bar kartais ir pati nesupranta, 
iš kur tiek drąsos turėjo septy-
niolikmetė kaimo mergaitė, ne-
norėjusi likti kolūkyje. Niekur 
svetur nebuvusi paliko tėvų na-

mus ir išvyko dirbti į didmiestį. 
O kad ten patektų, jai reikėdavo 
iki traukinio Varėna–Vilnius dvi-
račiu važiuoti net 5 km! Ir taip 
kasdien, beveik 5 metus. Kas iš 
jaunimo tam ryžtųsi dabar?! O 
ji ryžosi. Vyresniųjų pamokyta 
iš pagalbinės darbininkės tapo 
kvalifikuota tinkuotoja. 

Tą lemtingą dieną tinkuotojų 
brigada dirbo naujai statomų Vil-
niaus Antakalnio klinikų V aukš-
te. Visi jau baigė darbą, kai Ve-
rutė pastebėjo, kad palubėj virš 
lango tinkas uždėtas ne visai ly-
giai ir nutarė jį gražiai užglaisty-
ti. Palangės lentutė lūžo ir Verutė 
krito iš V aukšto pro langą žemyn. 
Ligi šiol nemigo naktimis ji vėl ir 
vėl išgyvena tą siaubingą kritimo 
jausmą. Merginą surado ant sta-
tybinio laužo krūvos, beveik po 
balkonu. Ji sugebėjo visus prajuo-
kinti, kai trumpam atgavusi są-
monę ir išgirdusi, kad reikia sku-
biai perplėšti kombinezoną, tyliai 
ištarė: „Kirpkit, aš susisiūsiu“. Pa-
sakė ir paniro į komą. Iš ligoninės 
grįžo po trijų mėnesių, kai užgijo 
visi sumušimai, sugijo lūžęs rak-
tikaulis ir skilęs stuburas. Tik pats 
Aukščiausiasis žino, kaip ji išliko 
gyva. Buvę bendradarbiai, norė-
dami pasakyti jai komplimentą, 
neseniai pavadino Veroniką vel-
nio nešta ir pamesta. Tai išgirdu-
si ji atkirto: „Velnio pamesta, bet 
Angelo pagauta!“

Duok, Dieve, visiems turė-
ti tokius stiprius Angelusgel-
bėtojus, dovanojančius antrąjį 
gyvenimą. O Verutei linkiu dau-
giau niekada neišsprūsti iš An-
gelo delnų.

karolina naPRienė 
Vievis

Gimusi du kartus

Veronika Lebednykienė.

Ar užims neįgaliųjų 
vietas nėščios moterys 

ir vieniši tėvai?
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 24 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/4 

s. 10:00 Seserys. N-7. 31 s. (kart.). 10:55 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Se-
serys. N-7. 32 s. 17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Dė-
mesio centre. 22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Černobylis: po 30 metų. Žmoni-
jos branduolinis paveldas. 23:05 Trum-
posios žinios. 23:10 Premjera. Medičiai, 
Florencijos valdovai. N-7. 2 s. 00:10 Ke-
lionės su „Istorijos detektyvais“. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 12/4 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:10 Karinės paslap-
tys. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, balandžio 25 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/5 

s. 10:00 Seserys. N-7. 32 s. (kart.). 10:55 
Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 
11:45 Černobylis: po 30 metų. Žmonijos 
branduolinis paveldas. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 33 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. 
23:20 Trumposios žinios. 23:25 Prem-
jera. Drakula. N-14. 9 s. 00:10 Savaitė. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 12/5 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Istorijos detektyvai. Istori-
nė publicistika. (kart.).

trečiadienis, balandžio 26 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/6 

s. 10:00 Seserys. N-7. 33 s. (kart.). 10:55 
Emigrantai. (kart.). 11:45 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Se-
serys. N-7. 34 s. 17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Pranciš-
kus Asyžietis. N-7. 2 s. Rež. Liliana Ca-
vani. 00:20 Trumposios žinios. 00:25 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 12/6 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur-
nalas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 27 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/7 s. 10:00 Seserys. N-7. 34 s. (kart.). 
10:55 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur-
nalas. (kart.). 11:50 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 35 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Speci-
alus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 

20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Lietuvos patriotai. Bendruo-
menių turnyras. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Premjera. Miunchenas. 1972-ųjų 
teroro išpuolis. N-14. 00:25 Trumposios 
žinios. 00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 12/7 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos patrio-
tai. Bendruomenių turnyras. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. (tęsinys, kart.). 
05:25 Laisvės vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, balandžio 28 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/8 

s. 10:00 Seserys. N-7. 35 s. (kart.). 10:55 
Specialus tyrimas. (kart.). 11:45 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 36 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 Gamtos 
inspektoriai. 19:30 Muškietininkai 3. N-7. 
3/2 s. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Premje-
ra. Broliai Grimai. Snieguolė. Baisi pasa-
ka. N-14. 00:25 Trumposios žinios. 00:30 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/8 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 12 s. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos televi-
zijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tę-
sinys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 29 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 26 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 24 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 20 s. 
07:55 Džiunglių knyga 2. 2/12 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 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, Lietuva. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Kaliforni-
nio kondoro šešėlis. (subtitruota). 13:05 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Gibral-
taras – laukinių gyvūnų namai. (subtitruo-
ta). 14:05 Džesika Flečer 2. N-7. 2/4, 2/5 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį pasitinkant. 16:30 Sveiki-
nimų koncertas. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 
Bėdų turgus. (subtitruota). 19:40 Stilius. 
Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Lietu-
vos televizijos jubiliejui. TV šou „60 aki-
mirkų“. 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Premjera. Didieji kunigaikščiai. (subti-
truota). 00:10 Trumposios žinios. 00:15 
Pasaulio dokumentika. Kaliforninio kon-
doro šešėlis. (subtitruota, kart.). 01:10 
Pasaulio dokumentika. Gibraltaras – lau-
kinių gyvūnų namai. (subtitruota, kart.). 
02:05 Džesika Flečer 2. N-7. 2/4, 2/5 s. 
(kart.). 03:40 Stilius. (kart.). 04:20 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:45 Lietuvos 
patriotai. Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 30 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Tobotai 1. 27 s. 09:25 
Džiunglių knyga 2. 2/13 s. 09:35 Prem-
jera. Auklė Mun. 28 s. 09:45 Premjera. 
Šikšnosparnis Patas. 22 s. 10:00 Gusta-
vo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Planeta Žemė 2. 2/2 d. Kal-
nai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Nilas. Didingoji upė. 2 
d. Riaumojantys vandenys. (subtitruota). 
13:45 Puaro. N-7. 12/3 s. Žmogžudystė 
Rytų eksprese. 15:20 Gamtos inspekto-
riai. (kart.). 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis protas. 
(kart.). 17:15 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais“. 18:00 Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį pasitinkant. Laisvės vėliav-
nešiai. 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Elžbieta. N-7. 23:00 Trumposios žinios. 
23:05 Kino žvaigždžių alėja. Tėvas šei-
mininkas. N-14. (kart.). 01:05 Trumposios 
žinios. 01:10 Pasaulio dokumentika. Pla-
neta Žemė 2. 2/2 d. Kalnai. (subtitruota, 
kart.). 02:00 Pasaulio dokumentika. Ni-
las. Didingoji upė. 2 d. Riaumojantys 

Pirmadienis, balandžio 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (24). N-7. 06:55 Simpsonai 
(8). N-7. 07:25 Simpsonai (9). N-7. 07:55 
Hubertas ir Staleris (13). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2575). N-7. 10:00 Virtuvė 
(13). N-7. 10:30 Virtuvė (14). N-7. 11:05 
Pono Poperio pingvinai. N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (8). N-7. 13:30 
Simpsonai (10). N-7. 14:00 Simpsonai 
(11). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1162). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1163). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (166). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (76). N-7. 20:00 Pakartok! N-7. 21:00 
Šviesoforas (24). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kleitono bazė. N-14. 00:35 
Transporteris (6). N-7. 01:35 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (3). N-14. 02:25 Ap-
sukrios kambarinės (8). N-14.

Antradienis, balandžio 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (1). N-7. 06:55 Simpsonai 
(10). N-7. 07:25 Simpsonai (11). N-7. 
07:55 Rezidentai (78). N-7. 08:25 Švie-
soforas (24). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2576). N-7. 10:00 Virtuvė (15). N-7. 
10:30 Virtuvė (16). N-7. 11:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (7). N-7. 11:30 Du tėvai ir du sū-
nūs (8). N-7. 12:05 Pakartok! N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (9). N-7. 13:30 
Simpsonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai 
(13). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1164). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1165). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (167). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(79). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Šviesoforas (25). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kalėjimo bėgliai (3). N-14. 
23:30 24 valandos. Palikimas (3). N-14. 
00:30 Transporteris (7). N-7. 01:30 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (4). N-14. 
02:20 Apsukrios kambarinės (9). N-14.

trečiadienis, balandžio 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (2). N-7. 06:55 Simpsonai 
(12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). N-7. 
07:55 Rezidentai (79). N-7. 08:25 Švie-
soforas (25). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2577). N-7. 10:00 Virtuvė (17). N-7. 
10:30 Virtuvė (18). N-7. 11:00 Du tėvai 
ir du sūnūs (9). N-7. 11:30 Du tėvai ir 
du sūnūs (10). N-7. 12:05 Prieš srovę. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(10). N-7. 13:30 Simpsonai (14). N-7. 
14:00 Simpsonai (15). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1166). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1167). N-7. 15:30 Itališka meilė (168). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (80). N-7. 20:00 
Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Šviesofo-
ras (26). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 
Vikingų loto. 22:30 Mašina. N-14. 00:15 
Transporteris (8). N-7. 01:20 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (5). N-14. 02:10 Ap-
sukrios kambarinės (10). N-14.

ketvirtadienis, balandžio 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (3). N-7. 06:55 Simpsonai 
(14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). N-7. 
07:55 Rezidentai (80). N-7. 08:25 Švie-
soforas (26). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2579). N-7. 10:00 Virtuvė (19). N-7. 
10:30 Virtuvė (20). N-7. 11:00 Du tėvai 
ir du sūnūs (11). N-7. 11:30 Du tėvai ir 
du sūnūs (12). N-7. 12:05 Gero vaka-
ro šou. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (11). N-7. 13:30 Simpsonai (16). 
N-7. 14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1168). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1169). N-7. 15:30 Itališka meilė (169). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (81). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Šviesoforas (27). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Sėkmės sala. 
N-7. 00:10 Transporteris (9). N-7. 01:15 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (6). N-14. 
02:05 Apsukrios kambarinės (11). N-14.

Penktadienis, balandžio 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (4). N-7. 06:55 Simpsonai 
(16). N-7. 07:25 Simpsonai (17). N-7. 
07:55 Rezidentai (81). N-7. 08:25 Švie-
soforas (27). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2579). N-7. 10:00 Virtuvė (1). N-7. 10:30 
Virtuvė (2). N-7. 11:00 Du tėvai ir du sū-
nūs (13). N-7. 11:30 Du tėvai ir du sūnūs 
(14). N-7. 12:05 Farai. N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (12). N-7. 13:30 
Simpsonai (18). N-7. 14:00 Simpsonai 
(19). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1170). N-7. 

Pirmadienis, balandžio 24 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (6). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(11). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(32). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (42). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (43). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
24 valandos (kart.). N-7. 12:40 Bus vis-
ko (kart.). 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (91). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (92). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Policinin-
kų šou. N-7. 00:15 „Kultas“ (11). N14. 
01:10 „Taikinys“ (9). N-7. 02:00 „Už-
kampis“ (5). N-7.

Antradienis, balandžio 25 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (7). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(12). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(33). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (44). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (45). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 
valandos (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (93). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (94). N-7. 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. 20:25 Anapus nežinomybės. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Nin-
dzė žudikas. N14. 00:10 „Kultas“ (12). 
N14. 01:05 „Taikinys“ (10). N-7. 01:55 
„Užkampis“ (6). N-7.

trečiadienis, balandžio 26 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (8). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(13). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(34). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (46). N-7. 08:45 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (47). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (95). N-7. 15:30 „Amži-
na meilė“ (96). N-7. 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. N-7. 20:25 Kalinių žmonos. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Ypa-
tinga užduotis. N14. 00:10 „Kultas“ (13). 
N14. 01:05 „Taikinys“ (11). N-7. 01:55 
„Užkampis“ (7). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 27 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (9). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(14). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(35). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (48). N-7. 08:45 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (49). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (97). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (98). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJE-

RA Eik su manim. N14. 00:05 „Kultas“ 
(14). N14. 01:00 „Taikinys“ (12). N-7. 
01:50 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:15 Alchemija. 02:45 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 28 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (10). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(15). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(36). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (50). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (51). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... 
(kart.) 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (99). N-7. 15:30 „Amži-
na meilė“ (100). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Dže-
kas Ryčeris. N14. 23:45 Galutinis tikslas 
4. N14. 01:20 Eik su manim (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (14) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris III“ (35) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (1). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(8). 08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3). 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (6). 
09:00 „Ponas Bynas“ (1). 09:30 „Sau-
gokis meškinų“ (24). 09:45 „Saugokis 
meškinų“ (25). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Pramuštgalviai Paryžiuje. 11:30 PREM-
JERA Mažosios lenktynės. 13:20 Mažieji 
genijai. 15:15 Pričiupom! N-7. 15:45 Os-
karas. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Kelionė į paslaptingąją 
salą. N-7. 21:25 Keistuolis Deivas. 23:15 
Nevykėlis Laris - sveikatos inspektorius. 
N14. 01:00 Džekas Ryčeris (kart.). N14.

Sekmadienis, balandžio 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (15) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris III“ (36) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (2). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(9). 08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4). 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (7). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
„Saugokis meškinų“ (26). 09:45 „Saugo-
kis meškinų“ (27). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Tėčio dienos stovykla. 11:50 Žmo-
gus-voras 2. N-7. 14:20 Pričiupom! N-7. 
14:50 Adamsų šeimynėlės vertybės. 
N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Te-
leloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. Muzikinis 
talentų šou. 22:10 Maksimali bausmė. 
N14. 00:10 Gyvatės lėktuve. N14. 02:10 
Keistuolis Deivas (kart.).

Pirmadienis, balandžio 24 d. 
06:40 Sveikatos ABC televitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (4) (kart.). N-7. 
08:05 „Voratinklis“ (24) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (408) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (29) (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (18). N-7. 14:20 „Vie-
na už visus“ (59). N-7. 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(5). N-7. 16:50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(409). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (30). N-7. 19:30 
Voratinklis. Plastikiniai deimantai. I dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (83). N-7. 21:30 Saulės aša-
ros. N14. 23:50 Sėkmės, Čakai (kart.). 
N14. 01:40 „Gyvi numirėliai“ (5) (kart.). 
N14. 02:25 „Gyvi numirėliai“ (6) (kart.). 
N14. 03:10 Visi vyrai - kiaulės... 2 (83) 
(kart.). N-7. 03:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (57) (kart.). 03:55 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (58) (kart.). 
04:15 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(59) (kart.). 04:35 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ (60) (kart.).

Antradienis, balandžio 25 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (2). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (5) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (1) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (409) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (30) (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (19). N-7. 14:20 „Vie-
na už visus“ (60). N-7. 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(6). N-7. 16:50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(410). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (31). N-7. 19:30 
Voratinklis. Plastikiniai deimantai. II da-
lis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (84). N-7. 21:30 Interna-
tional. N14. 23:50 Saulės ašaros (kart.). 
N14. 02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (2) 
(kart.). N-7. 02:50 „Sostų karai“ (3). N14. 
03:40 „Penktoji pavara“ (13). 04:25 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (84) (kart.). N-7. 04:50 
„Penktoji pavara“ (12) (kart.).

TV3

LNK

BTV

15:00 Pažadėtoji (1171). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (170). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Kalaku-
tai. Atgal į ateitį. 21:15 Beždžionių plane-
ta. N-7. 23:45 Šalta dienos šviesa. N-7. 
01:30 Kalėjimo bėgliai (3). N-14.

Šeštadienis, balandžio 29 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (19). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (7). N-7. 07:30 Vėžliu-
kai nindzės (69). 08:00 Ančiukų istorijos 
(20). 08:30 Kempas ir draugai. 09:00 Vir-
tuvės istorijos. 09:30 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Kaip 
Grinčas Kalėdas vogė. N-7. 13:05 Var-
ge ir džiaugsme. N-7. 14:55 Visai kaip ti-
kra. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Planas tėčiui. N-7. 21:50 Apsimes-
kime farais. N-14. 23:55 Katastrofiškai 
nesėkmingas filmas. N-7. 01:35 Su Nau-
jaisiais metais, mamos! N-7.

Sekmadienis, balandžio 30 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (20). 07:00 Nindžago: Spin-
jitzu meistrai (8). N-7. 07:30 Vėžliukai 
nindzės (70). 08:00 Ančiukų istorijos (21). 
08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kulinariniai 
triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Gnomeo ir 
Džiuljeta. N-7. 12:35 Po priedanga. N-7. 
14:25 Princesė. N-7. 18:00 Raudonas ki-
limas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Veidrodė-
li, veidrodėli. N-7. 21:45 Piršlybos. N-7. 
00:00  Melancholija. N-14.

LRT
vandenys. (subtitruota, kart.). 02:50 Pu-
aro. N-7. 12/3 s. Žmogžudystė Rytų eks-
prese. (kart.). 04:20 Bėdų turgus. (subti-
truota, kart.). 05:00 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. (kart.). 05:45 Klausimėlis.lt.

trečiadienis, balandžio 26 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (3). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (6) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (2) (kart.). N-7. 
09:10 „Paskutinis faras“ (26) (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (410) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (31) (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (20). N-7. 14:20 „Vie-
na už visus“ (61). N-7. 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(7). N-7. 16:50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(411). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (32). N-7. 19:30 
Voratinklis. Plastikiniai deimantai. III da-
lis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (85). N-7. 21:30 Pažymėtas 
žmogus. N14. 23:35 International (kart.). 
N14. 01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (3) 
(kart.). N-7. 02:30 „Sostų karai“ (4). N14. 
03:30 „Penktoji pavara“ (14). 04:15 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (85) (kart.). N-7. 04:40 
„Penktoji pavara“ (13) (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 27 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (4). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (7) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (3) (kart.). N-7. 
09:10 „Paskutinis faras“ (27) (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (411) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvi-
nė grupė“ (32) (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (21). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (62). N-7. 14:50 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (8). N-7. 16:50 „Prokurorų patikrini-
mas“ (412). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Šuo“ (1). N-7. 19:30 Voratinklis. Plasti-
kiniai deimantai. IV dalis. N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:30 Amerikos psichopatė 2. N14. 
23:20 Pažymėtas žmogus (kart.). N14. 
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (4) (kart.). 
N-7. 02:05 „Sostų karai“ (5). N14. 03:00 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (18) (kart.). 
N-7. 03:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(19) (kart.). N-7. 04:30 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 28 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (8) (kart.). 
N-7. 08:00 „Kvapų detektyvas“ (1). N-7. 
09:05 „Kvapų detektyvas“ (2). N-7. 10:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (412) (kart.). 
N-7. 12:15 „Šuo“ (1) (kart.). N-7. 13:20 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (22). N-7. 
14:20 „Viena už visus“ (63). N-7. 14:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (9). N-7. 16:50 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (413). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Šuo“ (2). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (16). N-7. 20:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (16). N-7. 21:30 Ti-
kras teisingumas 2. Smurto banga. N14. 
23:20 Amerikos psichopatė 2 (kart.). 
N14. 01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5) 
(kart.). N-7. 01:55 „Sostų karai“ (6). N14. 
02:45 Tikras teisingumas 2. Smurto ban-
ga (kart.). N14. 04:10 „Kvapų detektyvas“ 
(1) (kart.). N-7. 05:10 „Kvapų detektyvas“ 
(2) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 29 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (20) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (21) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (22) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. apie automobi-
lius. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Amerikos 
mieliausieji“ (1). 11:00 Galiūnų čempio-
nų lyga. Suomija. 12:05 Foilo karas. Bai-
lių prieglauda. N-7. 14:10 „Žiniuonis“ (5). 
N-7. 15:15 „Džuna“ (10). 16:15 „Kas žudi-
kas?“ (23). N-7. 17:25 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:30 „Paskutinis faras“ (28). 
N-7. 19:30 Muzikinis iššūkis. FINALAS. 
21:30 MANO HEROJUS Į saulę. N14. 
23:30 AŠTRUS KINAS Apsėstieji. S. 
01:15 „Sostų karai“ (5) (kart.). N14. 02:10 
„Sostų karai“ (6) (kart.). N14. 03:00 Muzi-
kinis iššūkis (kart.). Vedėjai Laisva ir Ta-
das Rimgaila. 04:30 „Amerikos mieliau-
sieji“ (1) (kart.).

Sekmadienis, balandžio 30 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Suomija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena už 
visus“ (134). N-7. 09:35 „Amerikos mie-
liausieji“ (2). 10:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (61). 11:05 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (62). 11:35 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (63). 12:05 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (64). 12:35 
Gyvenimiškos istorijos. 13:35 Sveikini-
mai. 16:15 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (26). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis fa-
ras“ (29). N-7. 19:30 „Ekstrasensų mū-
šis“ (13). N-7. 21:40 Sugrįžimas į Žydrą-
ją pakrantę. N-7. 23:45 „Gyvi numirėliai“ 
(7). N14. 00:45 „Gyvi numirėliai“ (8). N14. 
01:40 Į saulę (kart.). N14. 03:15 Apsės-
tieji (kart.). S. 04:40 „Amerikos mieliau-
sieji“ (2) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Įspūdinga statistika: An-
glijoje dirba kas antras 
darbingo amžiaus neį-
galus žmogus. Na, o kai-
myninėje Lenkijoje – kas 
ketvirtas. Panašūs skai-
čiai ir Lietuvoje. Kodėl 
esama tokio didelio skir-
tumo? Lenkija ir Anglija 
bendradarbiauja neįga-
liųjų integracijos klausi-
mais. diskutuojant ir be-
siginčijant ryškėja aktu-
aliausios problemos, ša-
lių skirtumai, neįgalių-
jų organizacijų veiklos 
ypatumai.

Kur galėtų dirbti profesiją įgi-
ję neįgalūs žmonės? Alytuje šią 
problemą galvojama spręsti įku-
riant kepyklą ar dirbtuves, ku-
riose būtų įdarbinti Alytaus dai-
liųjų amatų mokykloje mokslus 
baigę neįgalieji.  Tokia galimybė 
aptarta Alytaus dailiųjų amatų 
mokykloje vykusioje apskritojo 
stalo diskusijoje.

Pasak Alytaus vicemerės Va-
lės Gibienės, šiuo metu yra ku-
riamas verslo planas, kaip neįga-
liuosius integruoti į darbo rinką.

„Kol kas viskas tik planai. Bet 
mes dirbame, kad jie virstų rea-
liais darbais. Mąstome, kur įdar-
binti neįgaliuosius, kad jie jaus-
tųsi svarbūs, galėtų užsidirbti. 
Vienas variantų – darbas kepyk
lėlėje. Tačiau reikėtų žmogaus, 
kuris sutiktų neįgaliuosius įdar-
binti, juos prižiūrėti“, – sakė Aly-
taus vicemerė V. Gibienė.

Pasak jos, norint neįgaliuo-
sius įdarbinti kepyklėlėje, rei-
kėtų, kad atsakomybę prisiim-
tų verslininkas. Tai galėtų bū-
ti ir mokslus Alytaus profesinio 
rengimo centre baigęs kondite-
ris, atidaręs savo kepyklą ir su-
tikęs, kad jo pagalbininkai būtų 
neįgalieji.

„Alytaus profesinio rengi-
mo centro direktorius Vytautas 

Zub ras teigė, kad toks variantas 
būtų įmanomas. Reikėtų surasti 
patalpas, kur įsikurtų kepyklėlė, 
ir apgalvoti kitus dalykus. Neįga-
lieji visos darbo dienos neišbūtų, 
bet padirbėtų dvitris valandas. 
Jie galėtų dėlioti bandeles į mai-
šelius, minkyti tešlą ar užsiim-
ti kitais pagalbiniais darbais“, – 
svarstė V. Gibienė.

Dar būtų galima įdarbinti neį-
galiuosius Alytaus dailiųjų amatų 
kieme įkurtose dirbtuvėse. „To-
kią idėją pasiūlė Dailiųjų ama-
tų mokyklos direktorius. Kieme 
galėtų būti specialūs nameliai, 
kuriuose dirbtų sveiki, mokslus 
amatų mokykloje baigę žmonės. 
Pavyzdžiui, darbą pradėjęs me-
džio drožėjas galėtų priimti ir 
neįgaliuosius, kurie padėtų at-
likti darbus“, – kalbėjo vicemerė.

 „Dailiųjų amatų mokykloje 
trūksta socialinių pedagogų ir jų 
padėjėjų, kurie padėtų vaikams 
lavintis ir socializuotis. Kai ku-
riems vaikams trūksta elemen-
tarių socialinių įgūdžių. Tiek, 
kiek dabar yra socialinių peda-
gogų ir jų padėjėjų, – per ma-
žai. Planuojame bendrą projek-
tą su lenkais, kuris suteiktų ga-
limybes vaikams socializuotis, 
padidintų jų užimtumą“, – sakė 
V. Gibienė.

Neįgaliesiems įdarbinti galvojama įkurti 
kepyklą ar dirbtuves

raimonda Andriulionytė portale www. alytusplius.lt rašo, kaip 
planuojama Alytuje spręsti neįgaliųjų įdarbinimo problemą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąAr sulauksime laikų,  
kai emigruoti susiruoš 

ir neįgalieji?

Darbo garantija –  
aukšta kvalifikacija
Neseniai Lenkijoje viešėjo 

Didžiosios Britanijos neįgalių-
jų reikalų organizacijos Shaw 
trust prezidentas Rojus O’Šog
nesis. Jis atsakė į vietos žurna-
listų klausimus.

Lenkijoje neįgaliesiems 
sunku įsidarbinti. Ar jie gau-
tų darbo jūsų šalyje kaip šim-
tai tūkstančių negalios netu-
rinčių lenkų?

Londone ir kituose mies-
tuose yra daug darbų, kuriuos 
gali dirbti ir neįgalieji, jei jie tu-
ri aukštą profesinę kvalifikaci-
ją. Manyčiau, negalią turintis 
lenkas, jei jis aktyvus, pozity-
viai nusiteikęs, sukaupęs pa-
tyrimo, greičiau įsidarbins, nei 
anglas, kuris jau nusivylęs ir 
nebesitiki rasti darbo. Panašiai 
yra su negalios neturinčiais – 
pažįstu tokių lenkų, kurie at-
vykę jau nuo kito pirmadienio 
eina į darbą. Vis dėlto situaci-
ja nėra tokia paprasta. Per du 
milijonus neįgalių britų neturi 
darbo. Kodėl jiems nesiseka? 
Priežasčių yra daug ir įvairių, 
kartais lemia konkreti situa-
cija, konkretus žmogus. Mūsų 
organizacija stengiasi pašalin-
ti barjerus, kurie trukdo neįga-
liesiems dirbti.

Ar tiesa, kad Anglijoje kas 
antras neįgalusis dirba tik to-
dėl, kad galioja taisyklė „Kas 
nedirba, tas nevalgo...“

Ne, tikrai ne. Tačiau šalyje 
vis daugiau dėmesio skiriama 
neįgaliųjų integracijai. Kuria-
mos įvairios programos, skir-
tos tam tikroms neįgaliųjų gru-
pėms. Pavyzdžiui, atskirai dir-
bama su žmonėmis, baigusiais 
gydymo kursą. Jiems tenka 
tik rintis, ar jie darbingi, atlik-
ti specialius testus – ar įsten-
gia nueiti 10 žingsnių, užlipti 
laiptais, nulipti ir panašiai. Jei 
konstatuojama, kad žmogus 
darbingas, jis privalo aktyviai 
ieškoti darbo ir dalyvauti tokiai 

žmonių grupei sukurtoje spe-
cialioje darbo programoje. Šie 
testai buvo labai kritikuoti. Net 
trečdalis žmonių, kuriems buvo 
nurodyta keliauti darban, rašė 
skundus ir įrodė neturintys jė-
gų dirbti. Ne vienas šių asmenų 
kreipėsi ir į mūsų organizacijos 
centrus. Mes turime specialis-
tų, kurie atlieka tyrimus ir, rei-
kalui esant, apgina skriaudžia-
mą žmogų.

Kaip priversti darbdavius 
su neįgaliaisiais elgtis gera-
noriškai?

Mes dirbame ir su darbda-
viais, padedame jiems jaustis 
komfortiškai įdarbinus neįga-
lųjį. Daug problemų kyla iš ne-
supratimo, nesusikalbėjimo. 
Atidžiau pasidomėjus paaiš-
kėjo, kad darbdaviai nėra nu-
siteikę prieš neįgaliuosius, bet 
bijo, kad nesugebės jiems su-
kurti tinkamų darbo sąlygų. 
Be to, baiminasi, kad prie neį-
galiųjų privalės kalbėti itin ko-
rektiškai, kad ginkdie neįžeis-
tų, taigi nebegalės laisvai jaus-
tis. Visiems reikia kalbėti, aiš-
kinti, šviesti.

Labiausiai rūpi tie,  
kurie nori dirbti

Anot Shaw trust vadovo, 
jų organizacijos darbuotojams 
kartais net tenka neįgalųjį pir-
mą dieną palydėti į naują dar-
bą. Iš anksto parengiamas ko-
lektyvas. Jei kolegos nebus in-
formuoti apie negalios, kartais 
iš šalies visai nematomos, ypa-
tumus, gali kilti nereikalingų 
konfliktų. Tiesiog šalia esantie-
ji turi žinoti, ką gali ir ko negali 
naujasis darbuotojas.

Yra pastebėta, kad jei nega-
lią turintis žmogus vienoje įmo-
nėje sėkmingai dirba 90 dienų, 
o ir paskui sutartis pratęsiama 
dar 90 dienų, tai labai realu, 
kad jis ten liks daug daug metų. 
Sunkiausia būna pradžia. Kar-

tais Shaw trust darbuotojai la-
bai greitai „ištraukia“ neįgalųjį 
iš jo darbovietės, nes pamato, 
kad jam ten viskas netinka, tad 
neverta gaišti laiko.

Bet kokiu atveju 1982 me-
tais įkurtos neįgaliaisiais besi-
rūpinančios organizacijos dar-
buotojai (per tūkstantį) ir sa-
vanoriai (dar tiek pat) pasiryžę 
padėti kiekvienam, kuris nori 
dirbti. Kasmet 50 tūkstančių (!) 
neįgaliųjų pajunta draugo petį 
ir paskatinimą, konkrečią pa-
galbą ieškant savo vietos dar-
bo rinkoje.

Tyrimai, diskusijos, 
analizė

Susidaro įspūdis, kad britai 
pastaraisiais metais išties daug 
dėmesio skiria neįgaliųjų inte-
gracijai. Veikia daug organiza-
cijų, kurios vykdo savo prog
ramas, siūlo įvairius nedarbo 
sprendimo būdus.

Britų neįgaliųjų organizaci-
ja Scope, atlikusi tyrimą, signa-
lizuoja: net 21 proc. dirbančių 
neįgaliųjų slepia savo negalią 
nuo darbdavio, nes bijo, kad at-
leis; 58 proc. oficialiai dirban-
čiųjų gyvena nuolatinėje bai-
mėje netekti darbo – deja, jie 
beveik visi (53 proc.) prisipa-
žino buvę ujami dėl negalios.

47erių metų Katerina iš Jor-
kšyro pasiskundė, kad firmos, 
kurioje ji dirbo 13 metų, šeimi-
ninkas neparodė jautrumo, kai 
ji tapo neįgalia ir galėjo judėti 
tik vežimėliu. Anot Katerinos, 
darbui tai netrukdė, tereikėjo 
vienos smulkmenėlės, kad jai 
būtų patogiau dirbti. Bet darb-
davys buvo griežtas. Pasakė jai: 
„Jei kaišiosi man medicinines iš-
vadas, atleisiu.“ 

Anot Scope generalinio di-
rektoriaus Marko Atkinsono, 
darbdaviai ir valdžia dar tu-
ri daug nuveikti, kad neįgalie-
ji jaustųsi saugiai savo darbo 
vietoje. Nežiūrint visų pastan-
gų Anglijoje negalios neturin-
tys žmonės turi gerokai daugiau 
šansų įsidarbinti. Siekiant page-
rinti situaciją nuo praėjusio ru-
dens iki šio vasario vyko akcija, 
dabar analizuojami jos rezulta-
tai. Tikslas toks pat: įdarbinti 
kuo daugiau neįgaliųjų. 
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita Balikienė

Teisės aktai numato, kad žmo-
nės su judėjimo negalia privalo 
turėti visas mobilumo galimy-
bes. Daugiabučių renovacija – 
puiki proga juos pritaikyti pa-
sikeitusioms visuomenės nor-
moms. Komercinės ar adminis-
tracinės patalpos, nauji dau-
giabučiai statomi laikantis tei-
sės aktų, tačiau senieji daugia-
bučiai normų dažnai neatitin-
ka. Pasak Aplinkos ministerijos 
Būsto skyriaus vedėjo Ramūno 
Šveikausko, įsibėgėjusi Daugia-
bučių atnaujinimo (moderniza-
vimo) programa yra puiki pro-
ga pritaikyti pastatą įvairių ne-
galių turintiesiems. Juo labiau 
kad įrengiant nuožulnas (pan-
dusus) ar renovuojant liftus ga-
lioja valstybės parama, todėl da-
bar ja pasinaudoti būtų labai ra-
cionalu. Būsto skyriaus vedėjo 
teigimu, tokios paprastos prie-
monės kaip nuožulnos įrengi-
mas palengvina galimybę pa-
tekti į daugiabutį vaikus augi-
nančioms šeimoms, turintiems 
dviračius, vaikams ir senjorams. 

Nuo Utenos per 60 km nuto-
lusioje Ukmergėje prie daugia-
bučio pritaikymo neįgaliesiems 
prisidėjo ir savivaldybė. Geroji 
patirtis užkrečia, todėl gyven-
tojai, jau pasinaudoję Daugia-
bučių atnaujinimo (moderniza-
vimo) programos teikiamomis 
galimybėmis, tikina, kad gyveni-
mo kokybė pasikeitė nepalygi-

namai: įrengtos nuožulnos, pa-
platinti įėjimai, pritaikytas lif-
tas. „Mano nuomone, kiekviena 
investicija į neįgaliesiems skir-
tas priemones atsiperka iš kar-
to. Tai suteikia visiems gyven-
tojams (ne tik turintiems judė-
jimo negalią) galimybę naudo-
tis geresniu patekimu į laiptinę 
ar savo būstus“, – tvirtino UAB 
Ukmergės butų ūkio Pastatų 
administravimo skyriaus vado-
vas Andrius Kalesnikas.

Ukmergėje renovuodami na-
mus žmonės savo aplinkai jau 
skiria dėmesio, o Utenoje, kaip 
informavo Utenos butų ūkio di-
rektoriaus pavaduotojas Bro-
nius Šaukeckas, norinčių įrengti 
nuožulną ar renovuoti liftą dar 
neatsirado.

B. Šaukecko teigimu, nors 
investicijos, išdalytos viso na-
mo renovacijai, nėra didelės, 
papildomų išlaidų gyventojai 
baiminasi ir nori renovuoti kuo 
pigiau, kartais neatsižvelgdami 
net į patogumo kriterijus. Tar-
kim, jei liftas sugenda, tuomet 
visą lifto remonto kainą den-
gia gyventojai, o daugelis liftų 
yra pasenę, genda ir toliau ges. 
B. Šaukecko manymu, daugia-
bučių gyventojams, kurie tu-
ri liftus, būtų tikrai protinga 
pasinaudoti valstybės skiria-
ma kompensacija ir už lifto re-
novaciją mokėti daug mažes-
nę sumą.

Daugiabučio renovacija gerina 
gyvenimo kokybę neįgaliesiems

Portale http://udiena.lt skaitome vytauto Aukštaičio straipsnį 
apie daugiabučių renovacijos naudą neįgaliesiems. 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Uosio giesmė
Mėlyno stiklo atšvaituose
anapus pasąmonės alkio
sudegė ugninis šienas.
Pavasariop
turėtų įvykti
pumpurinė reanimacija.
Saulės zuikučiai
vėl pripėduos
naujų trupinių
boružėlės pasakoje.

* * *
Jeigu keist
tai ligi galo
sapną naktyje.
Sėdi katinas
ant stalo
ryto šviesoje.
Paslaptingas žiedas
skleidžias
nukryžiavimo būdu.
Sakė man
kelionė kasdieninė
paieškos padangės
vyturių.
 
* * *
Tas
sustiklėjęs
klaidžiojantis
žvilgsnis
veidrodžio dulkėse
tarytum 
nuogas obuolys
skausmingam vakare
po laiko kojom.
- - - - - - - - - - -
Nuo
praeities prisiminimų
dar neatsiribojau...
 
* * *
Suspindėjus vilčiai
pakviesk mane
su savim.
Tiršti
tarytum sirupas
jausmo lašai

tylomis kapsės
nutylėtais žodžiais.
- - - - - - - - - - - - - -
Širdį
negailestingai pjaus
užstrigę atspindžiai.
 
* * *
Esu dar.
Norėčiau būt
bebalsis
vėjo šauksmas
tartum
nakties vagis
patamsių drobę
klojantis lyg paryčių.
Klajojantis
be prieglobsčio
nebesumojantis
ar sveikinti save
su praradimais
o gal dar ne.
Bebalsio vėjo
šauksmas
uždarai juodas.
Dėmės prasme.
 
* * *
Nedėkingos svajonės
išdžiūsta pamažu
palikusios
spalvotai tuščio
muilo burbulo
įspūdį.
Dingstančiam laike
apmąstymai
pasidaro beverčiais
atspindžiais lange.
Sustojimas savyje
išsineriant iš kasdienybės
akiduobių naktyje
užgesina šviesulius.
Atsilaisvina vieta
naujai sielai.
Pasaulis
jos laukė.

Zinaida DilYtė-JuRėnienė
Panevėžio r.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.

Neseniai perskaičiau latvių 
rašytojos Ingos Abelės kny-

gą „Žilvičių smūtkelis“. Susido-
mėjau užrašyta pasaka, labai 
panašia į mūsų Salomėjos Nė-
ries apdainuotą „Eglę žalčių ka-
ralienę“.

Mergaitė, kurią šaukė Ieva, 
išaugo daili, protinga. Motina 
sugalvojo pirty užauginti utė-
lę, iš kurios odos galėtų pasiūti 
jai kurpes. Daug jaunuolių pir-
šosi Ievai, bet niekas neatspė-
jo, iš kokios odos pasiūtos kur-
pės. Atšliaužęs žaltys sušnypštė, 
kad tai utėlės oda. Ieva ištekėjo 
už žalčio, gyveno rūmuose jūro-
je, susilaukė trijų vaikų: Ąžuolo, 
Liepos ir Uosio. Kai po kelerių 
metų duktė su vaikais aplankė 
tėvus, tie labai norėjo, kad visi 
pasiliktų tėviškėje. Tėvas klau-

sinėjo vaikų, kaip pašaukti žal-
tį. Pats mažiausias Uosis pasa-
kė šaukimą. Tėvas nušovė žaltį. 
Kai Ieva su vaikais atėjo prie jū-
ros, banga išmetė į krantą kraujo 
putą. Mažasis sūnelis prisipaži-
no, kad tai jo kaltė. Ieva pavertė 
Ąžuolą ir Liepą medžiais, o Uo-
sį – kupsteliu. Už jo visi užklius, 
apibars, visiems jis bus nemie-
las. Pati Ieva pavirto gegute, kad 
kukavimu apverktų savo dalią. 

XIX amžius papuošė Juod-
krantę naujais pastatais, tarp 
kurių – ir vila „Hubertus“. Ne-
ilgoje, puslankiu išsirietusioje 
gat velėje pradėjo sodinti me-
džius. „Huberto“ vilos gyventojai 
prie savo namo nutarė pasodin-
ti uosį. Kodėl uosį? Jis nepapras-
tas medis. Medis svajotojas, am-
žinai susimąstęs, atitrūkęs nuo 
laik mečio. Uosis rudenį vėliau 
už visus atsisveikina su lapija. 

Augo uosis tarp kaštonų, sten-
gėsi išsilaikyti smėlėtoje nerijos 
žemėje. Išaugo gražus, lieknas, 
aukštas dvikamienis, tik šaknys 
nepailsdamos vis skverbėsi į 
smėlį, lyg nujausdamos nežinią, 
kiek dar metų Viešpats jam duos. 

Praslinko 120 metų, neri-
jos medžiams tai daug. Naująja 
kalno gatve pravažiavo aukšta 
sunkiasvorė mašina, gabenanti 
statybines medžiagas. Ji užkliu-
dė uosio viršūnę ir medis visu 
ūgiu trenkėsi į žemę, parodyda-
mas, kokios pažeistos jo šaknys, 
koks gilus puvinys jose. 

Kaip susipynė pasakos kups-
telio Uosio likimas su Juodkran-
tės medžio likimu. Abu gyveni-
mas nuskriaudė. Uosis nespėjo 
pasidžiaugti pavasariu, sušvy-
tėti žiedais. Jo giesmė žemei ir 
dangui nutrūko.

aldona BalseVičienė 
Juodkrantė

Kad gyvenimas nebūtų vien 
pilkas ir niūrus, būtina pa-

žvelgti į jį pro humoro akinius...
Labdaros ir paramos fon-

das „Baltasis balandis“, orga-
nizuojantis įvairius konkursus, 
humoristinių kūrinių autorius 
kvietė dalyvauti konkurse „Hu-
moro medis 2017“. Šiemet kon-
kurse dalyvavo 50 kūrėjų iš vi-
sos Lietuvos. Savo jėgas išbandė 
ir keturi Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos literatų klubo „Svajok
liai“ nariai: Danutė Balbierienė, 
Rita Balčiūnienė, Jonas Baltušis 
ir Benediktas Medvedevas. Kon-

kursas biržiečiams buvo sėk
mingas. Pagrindinį konkurso 
prizą – humoro medį ir pirmos 
vietos diplomą – iškovojo jau 
antrus metus konkurse dalyvau-
jantis biržietis B. Medvedevas 
ir jonaviškis Mykolas Kručas. 
„Svajoklių“ narei R. Balčiūnie-
nei atiteko skatinamasis prizas. 

Esame dėkingi Biržų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkei 
Lidijai Dainiuvienei, kuri pasi-
rūpino transportu. Dėl to rengi-
nyje galėjo dalyvauti ir Virgini-
jus Kalvėnas, judantis neįgaliojo 
vežimėliu. Džiugu, kad jaukios 
Kupiškio rajono Skapiškio kul-
tūros namų patalpos pritaiky-
tos neįgaliesiems. Konkurso pri-
zus įsteigė ir padarė bei renginį 
vedė Skapiškio literatų grupės 
„Liktarna“ pirmininkė Aldona 
Lavickienė. „Baltojo balandžio“ 
diplomus įteikė fondo pirminin-
kė Aldona Širvinskienė.

Jaukus ir šiltas renginys su-
teikė daug teigiamų emocijų 
konkurso dalyviams ir žiūro-
vams. Humoro konkursai or-
ganizuojami kasmet. Finalinio 
renginio dalyviai ir svečiai jau 
galėjo įsigyti almanachus su vi-
sų konkurse dalyvavusiųjų kū-
riniais.

egidijus salDYs 
Literatų klubo „Svajokliai“ pirmininkas

Iš humoro konkurso –  
su apdovanojimais

Biržiečiai konkurso dalyviai.

Pagrindinis prizas – humoro medis.

Konkurso nugalėtojas Benediktas 
Medvedevas.


