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Tvari ir laiminga –  
tik tolerantiška visuomenė 

Galės keliauti patogiai
Situacija pasikeitė balan-

džio viduryje, kuomet išsyk dvi 
didžiausios Lietuvos keleivinio 
transporto įmonės – Vilniaus 
TOKS ir Kauno „Kautra“ – prane-
šė įsigijusios po du pirmuosius 
šalyje dviaukščius „Setra 431 GT“ 
autobusus, pritaikytus žmonėms 
su judėjimo negalia. 

Vieną iš jų apžiūrėjusi Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
projektų koordinatorė Ginta Že-
maitaitytė neslėpė džiaugsmo: 
nuo šiol neįgaliojo vežimėliuose 
sėdintys žmonės galės keliauti po 
Lietuvą savarankiškai. 

„Galų gale ir mes galėsime pa-
togiai, be pagalbos, važinėti tarp
miestiniais autobusais. Iki šiol 
keliauti pasiryžusį neįgaliojo ve-
žimėlyje sėdintį žmogų į auto-
buso saloną vairuotojui tekdavo 
įnešti ant rankų. Tai nebuvo pa-
togu nei jam, nei mums“, – kalba 
G. Žemaitaitytė. 

Sprendimas – paprastas 
Techninis sprendimas, ku-

rį priėmė keleivių vežėjai, užsa-

kydami naujuosius žmonėms 
su negalia pritaikytus autobu-
sus, iš pažiūros visai paprastas. 
„Dviaukščių autobusų grindys – 
žemai, panašiame lygyje kaip ir 
miestuose važinėjančių žema-
grindžių transporto priemonių. 
Mūsų užsakymu Vokietijos ga-
mintojai šiek tiek pakeitė kėbu-
lo konstrukciją, paplatino duris 
bei ties jomis sumontavo ram-
pą neįgaliojo vežimėliams įva-
žiuoti. Nereikėjo pirkti kur kas 
brangiau kainuojančių keltu-
vų“, – aiškina bendrovės „Kaut
ra“ generalinis direktorius Linas 
Skardžiukas. 

Rampa atlenkiama mechani-
niu būdu. Žmogui neįgaliojo ve-
žimėlyje privažiavus prie auto-
buso tereikia paspausti specialų 
ties durimis sumontuotą mygtu-
ką ir išsikviesti vairuotoją. Toks 
pats vairuotojo iškvietimo myg-
tukas yra ir salone. 

Nekils problemų ir tuomet, 
jei neįgaliajam vežimėlyje pri-
reiks išlipti pakelės stotelėje, kur 
nėra aukštesnio šaligatvio bor-
telio. „Setra 431 GT“ sumontuo-
ta speciali sistema, kurios dėka 
transporto priemonė gali paže-
mėti 10 centimetrų – tai pada-
rius rampos nuolydis nebus per-
nelyg didelis ir žmogus neįgalio-
jo vežimėlyje saugiai išvažiuos iš 
transporto priemonės. 

Patobulintas ir transporto 
priemonės vidus. Keleivių vežė-
jams, užsakiusiems autobusus, 
teko atsisakyti keturių sėdimų 
vietų salone – jų vietoje įrengta 
vieta neįgaliojo vežimėliui pasi-
statyti. Ji – viena, tačiau, pasak 
autobusą jau spėjusių išbandyti 
vežimėliuose sėdinčių žmonių, 
šiek tiek pakeitus tvirtinimo sis-
temą, galėtų tilpti ir du. 

„Man nebūtų sunku nuo ve-
žimėlio persėsti ir ant autobuso 
sėdynės. Tačiau jos – aukštokai,  

Lietuvos keliuose – 
pritaikyti tarpmiesčio 

autobusai

Nors teisę keliauti žmo-
nėms su negalia garantuo-
ja šalyje galiojantys reg
lamentai, iki šiol judantie-
ji neįgaliojo vežimėliuose 
neturėjo daug galimybių 
jos realizuoti. Autobusų 
stotys, ypač – naujosios, 
jau geriau ar prasčiau pri-
taikytos žmonėms su ne-
galia, tačiau tarpmiesčio 
maršrutais važinėjančių 
autobusų, į kuriuos gali-
ma patekti su neįgaliojo 
vežimėliais, nebūta. 

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)

Nepalanki įdarbinimo 
aplinka 

Šalyje dirba tik šiek tiek dau-
giau nei 20 proc. neįgaliųjų. 
Svarstant Lietuvos ataskaitą 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
komitete jo ekspertai pabrėžė, 
kad tai yra labai mažai. 

Vis dėlto ne kartą yra tekę iš-
girsti, kad įmonės neranda norin-
čių dirbti neįgaliųjų. Tą patvirti-
no ir socialinių įmonių asociaci-
jos „Kylanti gervė“ vadovas Neri-
jus Briedis: jo vadovaujama įmonė 

mielai įdarbintų sunkios negalios 
asmenis, tačiau nėra norinčių ir 
galinčių dirbti. Kad neįgalieji ne-
labai veržiasi į darbą, sako ir so-
cialinės įmonės „BSS grupė“ val-
dybos narys Donatas Plečkaitis. 

Pasak Lietuvos neįgalių-
jų draugijos (LND) pirmininko 
Zigmanto Jančauskio, gana di-
delio neįgaliųjų nedarbo prie-
žasčių yra nemažai. Viena iš 
jų – neefektyvi valstybės pagal-
ba įtraukiant į darbinę veiklą.  

Nuo šiol neįgalieji galės laisviau planuoti kelionę autobusu.

Ar tikrai neįgalieji nenori dirbti?

Lietuvos neįgaliųjų foru-
mo surengtoje diskusi-
joje kalbėta apie neįga-
liųjų įdarbinimo proble-
mas. Svarstyta, kodėl iki 
šiol tiek mažai neįgaliųjų 
dirba ir ar socialinės įmo-
nės – tinkamiausia neįga-
liųjų įdarbinimo forma. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Lietuvos neįgaliųjų forumo susitikime diskutuota apie neįgaliųjų įdarbinimo problemas.

Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybos ir 
Nacio nalinio lygybės ir 
įvairovės forumo ren-
giami Lygybės ir įvairo-
vės apdovanojimai skir-
ti pagerbti žmogaus tei-
ses ginančias, toleranciją 
skatinančias, inovatyvias 
idėjas ir iniciatyvas sklei-
džiančias institucijas, or-
ganizacijas bei žmones. 
Tradicine tapusi apdova-
nojimų šventė šiemet su-
rengta jau trečią kartą. Į 
Nacionalinę filharmoni-
ją susirinkusiems keliems 
šimtams šventinio rengi-
nio dalyvių ir svečių buvo 
pristatyti 25 apdovanoji-
mų verti, lygybės ir įvairo-
vės srityse labiausiai nu-
sipelnę nominantai. Devy-
niems laureatams įteiktos 
menininko Viktoro Dai-
lidėno sukurtos stiklinės 
statulėlės. 

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Kristina Dūdonytė – nominacijos „Įveikta kliūtis“ laureatė.

Žmogaus teisės vis dar 
labiau deklaruojamos nei 

įgyvendinamos 
Nacionaliniai lygybės ir įvai-

rovės apdovanojimai, pasak ly-
gių galimybių kontrolierės Agne-
tos Lobačevskytės, tai galimybė 
pažvelgti, kaip mūsų valstybėje 
įgyvendinamos žmogaus teisės, 
ar jos nėra varžomos, kiek pa-
stangų reikia įdėti, kad jaustumės 

esą lygūs. Dar gana dažnai pati-
riame, kad žmogaus teises gar-
siai deklaruojame, tačiau vangiai 
įgyvendiname, net nesistengia-
me pašalinti jomis pasinaudoti 
trukdančių kliūčių.

Lygių galimybių kontrolierė 
neslėpė, kad renginio organizato-
riams taip pat teko įveikti ne vie-
ną kliūtį. Pirmiausia – renkantis 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kontroliuoti – nereiškia visą darbą sukrauti ant 
Valstybės kontrolės pečių. Ji tik aukščiausia vals-

tybinio audito institucija, kurios pagrindinė funkcija – 
stebėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi bei naudojami 
šalies finansai, kitas turtas, kaip leidžiamas valstybės 
biudžetas. Betgi yra tūkstančiai verslo įmonių, gyven-
tojų aptarnavimo organizacijų, kurių veikimo be bud
rios valstybės akies irgi negalima aplenkti.

Prieš kelerius metus buvo apie 150 vien tik gamin-
tojus kontroliuojančių įstaigų. Verslininkai kėlė triukš-
mą, girdi, tie nuožmūs tikrintojai trukdo dirbti, jie vie-
nas kitą dubliuoja, kabinėjasi prie neesminių dalykų, 
o kai kuriems net kyšo korupcijos ausys. Valdžia buvo 
priversta apkarpyti tokių kontrolierių skaičių.

Tačiau ne vienam be kruopštaus stebėjimo palik-
tam pramonininkui ir prekybininkui atsirišo rankos, 
nutiestos į pirkėjų kišenę. Antai keletą metų vaisių per-
dirbėjai, galbūt iš kitų šalių, ėmė falsifikuoti sultis. Vie-
toje skanaus granatų gėrimo, atsirado dažytas obuo-
lių su priedais skystimas. Tik neseniai mūsų maisto 
kontrolieriams galop pavyko išaiškinti sukčius. O kiek 
mūsų senoliai, vaikai, neįgalieji išgėrė to „vitaminingo“ 
surogato – niekas jau nepasakys.

Dabar mūsų vartotojų teisių sergėtojai lyg ir atsigrę-
žė į pirkėją. Jie vis dažniau pataria skaityti, kas parašy-
ta prekės etiketėje. Siūlo net namuose įsirengti tyrimų 
laboratoriją. Pavyzdžiui, jei kilo ūpas sužinoti, ar sulty-
se nėra sintetinių dažiklių, reikia jas praskiesti vande-
niu, įberti geriamosios sodos ir mišinį pašildyti. Jei spal-
va pasikeis, vadinasi, sultys natūralios. O jei ne – drą-
siai įtarkite klastą. Tada skųskitės, gadinkite nervus...

Kas nėra valgęs vadinamosios „daktariškos“ deš-
ros? Pagal klasikinę receptūrą joje turi būti 70 proc. 
kiaulienos, 25 proc. geros jautienos, 3 proc. kiaušinių 
ir 2 proc. pieno. O ką randame toje dešroje? Nagi la-
šinių, kiaulių odelių, natrio junginių, krakmolo ir dar 
visokio galo. „Daktariško“ gaminio namų „laboratori-
joje“, beje, kaip ir kitų maisto produktų, nepatikrin-
si. Pagaliau kodėl vartotojas turi išmanyti apie sude-
damųjų maisto dalių savybes, skaityti nesuprantamų 
žodžių prigrūstas etiketas. Parduotuvė ar kavinė – ne 
skaitykla, kad galėtum be žinynų suprasti, ką ir kodėl 
į produktą įdėjo maisto receptarai, kaip jie veikia mū-
sų organizmą.

Vartotojų teisių tarnybų pareiga turėtų būti neįsi-
leisti į šalį nekokybiškų prekių. Todėl sunku suprasti, 
kaip be kruopščios patikros pro valstybės sieną pras-
muko 15 tūkst. litrų jau minėtų granatų sulčių padir-
binys. Absurdiška, kai ir apie mūsų maistininkų gami-
nių kokybę paliekama spręsti pačiam vartotojui, paki-
šus jam mažai suprantamą etiketę. 

Viešojo administravimo kontrolė laikoma vienu iš 
pagrindinių teisėtumo užtikrinimo būdų. Ji prasideda 
ne nuo sulčių, ir ne nuo dešros. Ir ne nuo to, kaip val-
domi šalies finansiniai ištekliai. Pradžių pradžia – pilie-
tinis sąmoningumas, kasdienis požiūris į bendrabūvio 
taisykles, kurias nustato pačių gyventojų rinkti atstovai 
į savivaldos tarybas. Štai Vilniaus taryba prieš kurį lai-
ką priėmė griežtas nuostatas, kad negalima piktų šunų 
vedžioti be antsnukių, nes jie dažnai apkandžioja pra-
eivius. Šiandien dar daug kur pamatysi veršio didumo 
vilkšunį ne tik be užmovo, bet ir be pavadėlio. O kur dar 
jaunuoliai, viešoje vietoje traukiantys vynelį, kur skve-
rų šiukšlintojai? Tokiems pilietinis sąmoningumas, kaip 
ir kai kurie kiti Tarybos sprendimai – tuščias garsas.

JAV knygų leidėjas Viljamas Metjūzas teigė, kad visų 
sugebėjimų vainikas yra sveikas protas. Maža sumanyti 
gerus darbus, juos reikia daryti laiku ir tinkamoje vie-
toje. Mes taip pat turime gerų intencijų gyventi sveikai 
ir gražiai. Deja, dažnai mums nepakanka sveiko proto.

Parduotuvė ar... 
skaitykla

Apie tai,
kas

jaudina
Viena yra stebėti Seimo na-
rių darbą per televiziją, o 
visai kas kita pamatyti vis-
ką iš arti, savo akimis. Ba-
landžio viduryje tokią pro-
gą turėjo pusšimtis Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugi-
jos narių. Šią kelionę jiems 
padėjo surengti Seimo na-
rys Bronius Pauža. Vilniuje 
neįgaliuosius sutiko jo pa-
tarėja Živilė Neverdauskė. 
Su jurbarkiečiais bendra-
vęs parlamentaras Julius 
Sabatauskas papasakojo 
apie Seimo kasdienybę, pri-
minė kai kuriuos istorinius 
jo įvykius, atsakė į įvairius 
neįgaliųjų klausimus.

Vėliau neįgalieji iš bal-
kono apžiūrėjo Seimo po-
sėdžių salę, kurioje kas-
dienius, bet šaliai svarbius 

Jurbarkas: Viešnagė Seime

darbus dirba mūsų išrink-
ti parlamentarai. Pabuvo-
jome ir Kovo 11osios sa-
lėje, kurioje buvo pasira-
šytas Nepriklausomybės 
atkūrimo aktas.

Apsilankymas Seimo 
rūmuose buvo ne vienin-
telis jurbarkiečių tikslas. 
Tądien čia buvo atidaryta 

Jurbarko rajono neįgaliųjų 
draugijos narės dailinin-
kės Laimos Ašmonaitie-
nės kūrinių paroda. Kraš-
tiečių palaikymas autorei 
buvo itin malonus. O ir ne-
įgaliesiems buvo gera šir-
dyse žinant, kad turi tokią 
žymią menininkę. 

Išlydėdama jurbarkie-

čius namo, Ž. Neverdaus-
kė sakė lauksianti jų ir kitą 
kartą. O kitas kartas tik rai 
bus, nes į šią kelionę ne-
pateko visi norintys, tad 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkei Vidai Pie-
niutienei teks organizuoti 
dar ne vieną tokią išvyką.

Onutė Čirvinskienė 

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos nariai Seime.

Anykščių rajono neįga-
liųjų draugija – vieninte-
lė šiame rajone sulaukusi 
savivaldybės palaikymo ir 
gavusi 3982 eurų Sociali-
nės integracijos per kūno 
kultūrą ir sportą projek-
tui vykdyti. Šią paraišką 
neįgaliuosius pateikti pa-
skatino savivaldybės Švie-
timo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nila Mėlynienė. 
Projekte numatytos veik
los įtrauks neįgaliuosius 
į mėgėjišką sportą, padės 
atgauti jėgas ir sveikatą. 

Anykščių rajono neįga-
liųjų draugija jau kelerius 
metus sėkmingai bendra-
darbiauja su VšĮ „Sveika-
tos oazė“, administruo-
jančia baseiną „Bange-
nis“. Baseinas pritaikytas 
neįgaliesiems, čia įrengti 
keltuvai. Neįgaliųjų drau-
gijos teikiamos mokymo 
sveikai gyventi, apsitar-
nauti, orientuotis ir judėti 
aplinkoje paslaugos pratę-
siamos užsiėmimais van-
denyje. Baseino adminis-
tracija (direktorė Sonata 
Veršelienė) neįgaliesiems 
teikia įvairių nuolaidų, po-
puliarina sveiką gyveni-
mo būdą.

Nuo šių metų ben-
dradarbiavimas tapo dar 
glaudesnis. Neįgaliųjų 
draugija, įgyvendindama 
Socialinės integracijos per 
sportą ir kūno kultūrą pro-
jektą, į savo veiklas įtraukė 
naujus užsiėmimus, kurių 

Anykščiai: Draugijoje tikrai atrasi mėgstamą 
veiklą

didžioji dauguma vyksta 
„Bangenyje“. 

Nuo vasario mėnesio 
pradėtas įgyvendinti pro-
jektas prasidėjo aerobikos 
užsiėmimais sporto salėje 
ir vandenyje. Pratimus su 
kamuoliais keičia specia-
listų vadovaujama mankš-
ta baseine. 

Rūpinantis neįgaliųjų 
saugumu pradedant už-
siėmimus sporto salėje 
ir baseine neįgaliesiems 
vedamos paskaitos (pa-
gal ligas). Paskaitas ir už-
siėmimus veda plaukimo 
instruktorė Evelina Nava-
šinskaitė ir kineziterapeu-
tė Neringa Pavilanskienė.

Du mėnesius trunkan-
čių užsiėmimų programą 
jau baigia pirmoji 16 žmo-
nių grupė (10 iš jų – dar-
bingo amžiaus). Dar 2 to-
kios grupės į šią veiklą įsi-

trauks vėliau. Tarp 2 kar-
tus per savaitę į užsiėmi-
mus besirenkančių neįga-
liųjų – Valentina Stanevi-
čienė, Tonė Labanova, Ri-
ta Skardžiuvienė, Audro-
nė Bieliauskienė, Daivy-
da Bieliauskienė ir Janina 
Jurgėnienė. Nė vieno už-
siėmimo nepraleidusios 
moterys džiaugiasi page-
rėjusia sveikata, prasmin-
gai leidžiamu laisvalaikiu. 
Pasak jų, labai naudingos 
buvo ir savanorių paskai-
tos apie sporto įtaką žmo-
gaus sveikatai, vandenyje 
atliekamų pratimų povei-
kį organizmui. 

Draugijos nariai noriai 
priėmė ir kitą projekte nu-
matytą veiklą – šaškių ir 
šachmatų turnyrus. Juo-
lab kad atsirado galimy-
bės juose dalyvauti nuo-
toliniu būdu. Tai ypač ak-
tualu sunkią negalią tu-
rintiems, rateliais judan-
tiems neįgaliesiems, mat 
šachmatų partiją su bi-
čiuliui galima sužaisti net 
neišėjus iš namų, tik įsi-
jungus kompiuterį. O na-
muose jo neturintieji gali 
naudotis draugijoje esan-
čiu. Intelektinę sporto ša-
ką pamėgo rateliais judan-
tis Vytautas Kaklauskas, 
kurį socialinė darbuotoja 
nuolat atlydi į Neįgaliųjų 

draugiją. Čia vyriškis jau 
išbandė daugelį užsiėmi-
mų: simegrafiją, siuvinėji-
mą, tapybą ant šilko, kera-
miką. O atokvėpio valandė-
lę mėgsta sužaisti šachma-
tais. Prie languotos kom-
piuterio šaškių, šachmatų 
lentos mielai prisėda ir ra-
teliais judanti Asta Lisevič. 
Iš balanų dailius krepše-
lius pinančiai merginai tai 
ir kitokio pobūdžio veikla, 
ir smagi „proto mankšta“. 

Devynis  mėnesius 
truksiančiame Sociali-
nės integracijos per kūno 
kultūrą ir sportą projekte 
anykštėnai nusimatė ir dar 
vieną veiklą –10 neįgaliųjų 
(dvi grupės po 5 žmones) 
sporto salėje mankštinsis 
su treniruokliais. Po šių 
pratimų numatytas plau-
kimas baseine. Tokių užsi-
ėmimų trukmė – taip pat 2 
mėnesiai.

Šio projekto veiklose 
dalyvaus 59 neįgalūs as-
menys (33 iš jų – darbin-
go amžiaus, 1 vaikas ir 25 
pensinio amžiaus).

Anykščių rajono neį-
galiųjų draugija įgyven-
dina iš viso 3 valstybės 
ir savivaldybės lėšomis 
remiamus projektus. Be 
jau minėtojo, dar vykdo 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
tą (21,5 tūkst. eurų) ir iš 
savivaldybės biudžeto fi-
nansuojamą Socialinės 
integracijos projektą (6,6 
tūkst. eurų).

Draugijos pirmininkė 
Aldona Šerėnienė neabe-
joja, kad Anykščių rajo-
no neįgalieji tikrai turi iš 
ko pasirinkti įdomią, dar 
nebandytą veiklą. Jie ga-
li pasinaudoti ir kitomis 
organizacijos teikiamo-
mis paslaugomis.

Aldona DeLTUvAiTė

Aerobikos užsiėmimus moterys lanko labai noriai.

Roko Bužinsko nuotr.Mankšta vandenyje.
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tad tai padaryti pavyktų ne kiek
vienam negalią turinčiam kelei-
viui“, – sako G. Žemaitaitytė. Ne-
įgaliajam įsitaisius ant autobuso 
sėdynės, jo vežimėlis galėtų ke-
liauti ir talpioje transporto prie-
monės bagažinėje. 

Padės neįgaliesiems  
ir toliau 

Pirmieji neįgaliesiems pri-
taikyti autobusai jau veža kelei-
vius iš sostinės į pajūrį. „Vis dėl-
to būtų gerai, jei žmogus su nega-
lia apie ketinimą keliauti mums 
praneštų iš anksto. Tuomet jam 
galėtume suteikti visą reikalingą 
pagalbą – tiek stotyje, tiek įlipant 
į autobusą“, – sako bendrovės 
TOKS Keleivių vežimo skyriaus 

Lietuvos keliuose – pritaikyti 
tarpmiesčio autobusai

(atkelta iš 1 psl.)

Akmenės r.:

 Danutė Balodienė pasidali-
jo įspūdžiais iš Akmenės seniū-
nijos ataskaitiniorinkiminio su-
sirinkimo.

Į Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos Akmenės seniūnijos 
neįgaliųjų padalinio ataskaiti-
nįrinkiminį susirinkimą atvy-
ko didelis būrys padalinio na-
rių. Sveikinimo ir padėkos žodį 
tarė šio padalinio vadovė Vida 
Veignorienė. Buvo uždegta at-
minimo žvakė ir pagerbti Am-
žinybėn išėję padalinio nariai.

V. Veignorienė perskaitė 
ataskaitą už 20122016 metus, 
padėkojo aktyviems seniūnijos 
neįgaliesiems, darbščiųjų rankų 
būrelio nariams, rėmėjams bei 
visiems, padėjusiems ir prisidė-
jusiems prie neįgaliųjų veiklos.

Akmenės seniūnijos neįga-

Pasitiki vadove 

liųjų padalinio darbas per atas-
kaitinį laikotarpį įvertintas tei-
giamai.

Atviru balsavimu 20162020 
metų kadencijai Akmenės seniū-
nijos neįgaliųjų padalinio vadove 
vėl išrinkta V. Veignorienė. Nuošir-
džiai savo vadovę pasveikino ne-
įgalieji, seniūnijos atstovės, Mal-
tos ordino Akmenės skyriaus va-
dovė Danutė Balodienė ir rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Zofija Švažienė.

Išrinkti delegatai į šį mėnesį 
vykstančią Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijos ataskaitinęrin-
kiminę konferenciją.

Nuotaikingas ir gražias dai-
nas susirinkusiesiems skyrė ra-
jono neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Akmena“ ir svečiai iš Šiaulių 
artrito klubo – ansamblis „Artis“.

Ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo akimirka.

LND pirmininko teigimu, į pa-
galbą neįgaliesiems turėtų bū-
ti žiūrima kompleksiškai, neuž-
tenka vien kompensuoti darbo 
užmokestį socialinėse įmonėse. 
Reikia teikti tokią paramą, ko-
kios žmogui reikia: pradedant 
nuo išėjimo iš namų, pavėžėji-
mo iki pagalbos darbo vietoje ar 
mokymų ir pan. Kai kuriais atve-
jais užtenka tik pritaikyti darbo 
vietą ir negalia „išnyksta“, įsiti-
kinęs Z. Jančauskis. 

Kitas dalykas, kuris, Z. Jan-
čauskio manymu, trukdo neįga-
liesiems įsidarbinti – nėra užtik
rinamos jiems tinkamos darbo 
sąlygos. Jo teigimu, tenka išgirsti 
skundų, kad neįgaliesiems valy-
mo įmonėse tenka didžiuliai, sun-
kiai pakeliami darbo krūviai. Taip 
pat nėra „apsaugotų“ darbo vie-
tų sunkesnės negalios asmenims.

Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto viceprezidentė Edita Mas-
lauskaitė pritaria tokiam požiū-
riui. Jos manymu, apskritai vals-
tybės parama turėtų būti skiria-
ma žmogui, o ne įmonėms, kaip 
yra dabar. Įvertinus, dėl kokių 
priežasčių žmogus negali dirb-
ti atviroje darbo rinkoje, reikia 
suteikti tokią paramą, kuri tas 
neigiamas aplinkybes pašalintų. 
Šiuo metu, pasak E. Maslauskai-
tės, parama atitenka tik nedide-
lei grupei neįgaliųjų, kurie atei-
na į socialines įmones (jose dir-
ba tik apie 5 proc. darbingo am-
žiaus neįgaliųjų), o tie, kurie įsi-
darbina atviroje darbo rinkoje ir 
yra geriau integruojami, tos pa-
ramos negauna. 

Įdarbinimas socialinėse 
įmonėse – neefektyvus

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
administracijos direktorės Hen-
rikos Varnienės manymu, esama 
pagalbos įsidarbinant sistema 
neužtikrina neįgaliųjų integra-
cijos į darbo rinką. Ji taip pat pa-
brėžia, kad valstybė turėtų skir-
ti daugiau dėmesio neįgaliųjų 
įdarbinimui atviroje darbo rin-
koje. Šalyje veikia per 150 socia
linių įmonių, kurioms per me-
tus atitenka 18 mln. eurų. Vie-
no asmens išlaikymas socialinė-
je įmonėje atsieina 3,3 tūkst. eu-

rų, o atviroje darbo rinkoje dirba 
apie 47 tūkst. neįgaliųjų, kurie 
įdarbinami su gerokai mažesne 
arba iš viso be paramos.

Pasak H. Varnienės, socia-
linės įmonės ieško darbuotojų 
tik siekdamos pelno, o ne norė-
damos padėti jiems rasti darbo. 
Tik 4 proc. (apie 300) socialinėse 
įmonėse dirbančių neįgaliųjų su-
daro sunkios negalios asmenys. 

Šią problemą nuolat kelia su-
trikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Viltis“. Pasak jos 
atstovės Janinos Butkuvienės, 
intelekto negalią turintiesiems 
įsidarbinti nėra jokių galimybių. 
Nors socialinės įmonės gauna 
subsidiją už neįgaliųjų įdarbi-
nimą, jie priima į darbą darbin-
gus, „sveikus“ žmones. 

Siekti socialinių tikslų
Lietuvos neįgaliųjų forumo 

teigimu, socialinės įmonės turė-
tų siekti socialinių tikslų. Tačiau, 
pasak Ūkio ministerijos Smul-
kiojo ir vidutinio verslo politi-
kos skyriaus vedėjos Ramintos 
Krulikauskienės, tai – socialinio 
verslo funkcija. Lietuvoje pasi-
rinktas toks modelis, kad neįga-
liuosius įdarbina pelno siekian-
čios įmonės. Socialinio verslo 
pobūdis visai kitas – spręsti vie-
nas ar kitas visuomenės bėdas. 

Premjero Algirdo Butkevi-
čiaus patarėja Genovaitė Paliu-
šienė taip pat įsitikinusi, kad so-
cialinės įmonės turi artėti prie 
socialinio verslo. 

Pasak H. Varnienės, šiuo me-
tu socialinės įmonės nemoka 
pelno mokesčio, todėl gautą pel-
ną (ar jo dalį) turėtų reinvestuo-

viršininkas Janas Andrijevskis. 
Nors numatyta, kad „Setra 

431 GT“ vasarą važinės į pajūrį, 
J. Andrijevskis neatmeta galimy-
bės naujuosius autobusus siųs-
ti ten, kur prireiks negalią turin-
čiam žmogui. Panaši sistema ga-
lioja kaimyninėje Latvijoje. 

„Setra 431 DT“ – itin talpūs. 
Juose – net 76 sėdimos vietos. 
Kad kelionė važiuojantiems au-
tobusais atrodytų trumpesnė, 
salone veikia bevielis internetas, 
taip pat media centras, prie kurio 
savais išmaniaisiais įrenginiais 
prisijungę keleiviai ras naujau-
sių kino filmų, muzikos albumų 
ar elektroninių žurnalų. 

Be abejo, pirmieji keturi žmo-
nėms su judėjimo negalia pritai-
kyti tarpmiesčio autobusai – tik 

lašas jūroje. Tačiau keleivių vežė-
jai teigia ir ateityje nepamiršian-
tys žmonių, turinčių specialiųjų 
poreikių. Juolab kad 2014–2020 
metų finansavimo laikotarpiu 
vežėjams numatoma kompen-
suoti iš ES lėšų tolimojo susisie-
kimo autobusų pritaikymą žmo-
nėms su įvairiomis negaliomis. 
Remiantis Susisiekimo minis-
terijos duomenimis, tam, drau-
ge su transporto priemonių pri-
taikymu dviračiams vežti, žada-
ma skirti beveik 869 tūkst. eurų.

Tiek bendrovės TOKS, tiek 
„Kautros“ naujai įsigytieji 
dviaukščiai bus pažymėti spe-
cialiais ženkliukais, nurodan-
čiais, kad jie pritaikyti žmonėms 
su judėjimo negalia. 

Lina JAkUbAUskienė

(atkelta iš 1 psl.)

 Laima Stonkuvienė pasa-
koja apie Kretingos rajono neį-
galiųjų draugijos ataskaitinį su-
sirinkimą.

Draugijos pirmininkas An-
tanas Juškėnas pristatė veiklos 
ataskaitą, prisiminė, kokius dar-
bus nuveikė pernai, aptarė, kiek 
jų laukia šiais metais. 

2015 m. draugija vykdė pro-
jektą, kuriam buvo skirta 10 
tūkst. 919 eurų. Veikė kompiu-
terinės grafikos, literatūros ir 
leidybos, meno klubai bei mote-
rų ansamblis. Neįgalieji mokėsi 
amatų – keramikos, floristikos, 
batikos meno, sveikatą stiprino 
sporto klube. Surengta popietė 
apie sultis ir jų poveikį žmogaus 
sveikatai.

„Vladui Urbonui atsisakius 
toliau vadovauti Kartenos pada-
linio neįgaliesiems, teko rinkti 
naują vadovą. Juo tapo Rita Kiš-
kėnienė, kuri iš karto aktyviai 
ėmėsi veiklos. Jos iniciatyva su-
rengtos mamų ir tėvelių, sporto 
šventės, organizuota ekskursija 
į Delfinariumą. Vyko ir labai gra-
ži kalėdinė popietė“, – priminė A. 
Juškėnas. Draugijos nariai daly-
vavo kasmetiniame šalies neįga-
liųjų susibūrime Talačkoniuose, 

taip pat pabuvojo Pakruojo dvare. 
Organizuotos ir išvykos į Tel-

šius, Grūto parką, Merkinės pira-
midę, Ventspilį. „Jolandos ir Al-
gimanto Šoblinskų dėka turime 
galimybę kiekvieną mėnesį rink-
tis „Vienkiemyje", pabendrauti. 
Stengiamės ir prisidėti gražinant 
miestą – valėme Akmenos upę, 
Darbiečių parką, tikiuosi, kad į 
akciją „Darom" šiemet įsijung-
sime dar aktyviau", – pastebėjo 
pirmininkas.

Kretingos neįgalieji dalyvavo 
ir koncertuose, mugėse, kur pre-
kiavo savo dirbiniais. Draugija 
dėkinga savivaldybės vadovams, 
kurie niekada neatsisako padėti. 
Dėkingi ir nuolatiniams rėmė-
jams, padėjusiems įsigyti kom-
piuterį, atsinaujinti kabinetą.

„Šiemet projektui įgyvendin-
ti draugijai skirta 13 tūkst. 840 
eurų. Ketiname vykdyti keturias 
veiklas: neįgaliųjų dienos užimtu-
mas; asmeninio asistento pagal-
ba; užimtumas įvairiuose amatų 
būreliuose ir klubuose; meninių 
gebėjimų lavinimas būreliuose, 
kolektyvuose, klubuose. Numa-
tyta ir tradicinė kelionė į Talačko-
nius", – trumpai pagrindines šių 
metų veiklas pristatė A. Juškėnas.

Kretinga: Sudėliojo planus

Neįgaliųjų draugijos nariai dalyvauja įvairiose mugėse.

ti į įmonės veiklą. Subsidijos tu-
rėtų būti skiriamos sunkios ne-
galios asmenims įdarbinti, o ki-
ti neįgalieji socialinėse įmonėse 
turėtų dirbti laikinai, kol pereis 
į atvirą darbo rinką. 

Prie diskusijos prisijungusi 
Europos neįgaliųjų forumo pre-
zidentė Gunta Anča yra susipa-
žinusi su daugelio Europos šalių 
neįgaliųjų įdarbinimo sistemo-
mis. Jos teigimu, socialinės įmo-
nės neturėtų gauti pelno. G. Anča 
pabrėžė, kad socialinės įmonės – 
tik viena iš socialinio verslo for-
mų. Pavyzdžiui, mūsų kaimynėje 
Lenkijoje veikia kvotų sistema – 
įmonės privalo įdarbinti tam tik
rą skaičių neįgaliųjų. Šioje šalyje 
veikia nevyriausybinių organiza-
cijų įsteigti socialiniai kooperaty-
vai, nemažai neįgaliųjų dirba „ap-
saugotose“ darbo vietose ir pan. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija linkusi tobulinti esa-
mą neįgaliųjų įdarbinimo modelį. 
Šiuo metu yra derinamas Socia-
linių įmonių įstatymo projektas. 
Pasak Darbo departamento di-
rektorės Eglės Radišauskienės, 
projekte numatyta, kad sociali-
nės įmonės statusas galėtų būti 
suteiktas ne tik akcinėms ir užda-
rosioms akcinėms bendrovėms, 
kaip yra šiuo metu, bet ir viešo-
sioms įstaigoms. Be to, į projek-
tą įtrauktas reikalavimas 15 proc. 
įmonės lėšų investuoti į veiklą.

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
įsitikinimu, toks įstatymo pakei-
timas radikalių pokyčių neduos – 
kol socialinės įmonės sieks pelno, 
tol sunkiausios negalios asmenys 
taip ir liks už borto.

Aurelija bAbinskienė

Ar tikrai neįgalieji nenori dirbti?

LND pirmininkas Zigmantas Jančauskis (dešinėje) mano, kad valstybė ne-
pakankamai rūpinasi neįgaliųjų įdarbinimu. 
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Daktaras
Aiskauda

Ligos apibūdinimas
Medicina neurozę (graikiškai 

neuron – nervas) apibūdina taip: 
lėtinis aukštosios nervinės vei-
klos sutrikimas, kurį sukelia vi-
dinis asmenybės konfliktas arba 
asmenybei nepalanki aplinkos 
situacija. Todėl neurozė laiko-
ma ne organizmo, o asmenybės 
liga. Neurozė gali imituoti kurios 
nors organizmo dalies ligą (išty-
rus paaiškėja, kad tas ar kitas or-
ganas sveikas). Neurozės skirs-
tomos į bendrąsias ir sistemines. 

Bendrosios neurozės
Isterija. Isterija reiškiasi prie-

puoliais, įvairiais psichikos, ju-
timo, judėjimo, vidaus organų 
veik los sutrikimais. Ligoniams 
būdingas įtaigumas, savitaigu-
mas, nuotaikos nepastovumas. 
Ligą sukelia staiga iškilusios ar il-
gą laiką psichiką traumuojančios 
situacijos. Ligonį gali ištikti jude-
sių, emocijų „audra“ arba visiš-
kas sustingimas, gali sutrikti są-
monė, atsirasti haliucinacijų. Li-
gonio elgesį lemia stiprios emo-
cijos, kurios reiškiasi įvairiais fi-
ziniais simptomais. Dėl psichinės 
įtampos ligoniui paprastai skau-
da skrandį, galvą, ji svaigsta, kar-
tais nutirpsta kūno dalys, ligonis 
negali stovėti ir vaikščioti. Šie su-
trikimai dažniausiai būna ryškūs 
ir trumpalaikiai.

Įkyriųjų būsenų neurozė. Ser-
gant įkyriųjų būsenų (t. y. liguis-
tų psichikos būsenų) neuroze 
žmogų vargina įkyrios mintys, 
abejonės, vaizdiniai, prisimini-
mai, baimė, potraukiai, kurių li-
gonis negali atsikratyti, nors ir 
supranta, kad jie nepagrįsti ir 
beprasmiški. Beje, panaši bū-
sena gali pasitaikyti ir sveikam 
jaut rios psichikos žmogui.

Baimės neurozė. Sergant bai-
mės neuroze bijoma: tamsos, 
gyvulių, išsiskyrimo su artimai-
siais; dar bijoma konkrečių as-
menų, kurie vaikystėje gąsdino, 
skriaudė ir t. t. 

Depresinė neurozė. Tai ben-

dra prislėgta būsena, žmonių 
vengimas, savo nevisavertišku-
mo pojūtis, ypač esant anato-
minių defektų ar vystymosi ydų.

Hipochondrinė neurozė (grai-
kiškai hypochondria – viduriai). 
Tai liguistas polinkis perdėtai 
rūpintis savo sveikata, įsikalbėti 
ligas, kurių iš tikrųjų nėra. 

Pastaba. Sergantys neurozė-
mis kartais gali būti agresyviai 
nusiteikę kai kurių žmonių at-
žvilgiu dėl patirtų skriaudų.

Sisteminių neurozių po-
žymiai: 

– neurotinis mikčiojimas, 
– tikai (nevalingi pasikarto-

jantys raumenų, dažniausiai vei-
do, pečių trūkčiojimai),

– miego sutrikimai, 
– apetito stoka, 
– nevalingas šlapinimasis 

miegant, išmatų nelaikymas,
– vaikiškam amžiui priskiria-

mi liguisti įpročiai (pirštų čiulpi-
mas, nagų kramtymas, plaukų 
pešiojimas ir kt.).

Neurozės pagrindiniai po-
žymiai: 

– širdies, skrandžio, žarnyno 
sutrikimai, 

– galvos svaigimas, skaus-
mas, 

– bloga atmintis, 
– irzlumas, depresija, 
– nemiga, 
– gausus prakaitavimas,
– nuovargis, 
– nugaros, sąnarių skausmai.  
Neuroze dažniau serga emo-

cionalūs, imlūs įspūdžiams, 
mėgstantys fantazuoti, vaikys-
tėje netinkamai ugdyti psicho-
logiškai, patyrę psichinių ir fizi-
nių traumų žmonės. 

Psichoprofilaktika
Žmogui, kurio nervų sistema 

yra stipri, neurotines būsenas ga-
li sukelti tik labai stiprus stresas, 
pvz., artimo žmogaus neišgydo-
ma liga, mirtis, viso turto prara-
dimas (per gaisrą, potvynį). As-
menys, kurių nervų sistema yra 
silp na, pasižymi dideliu jautru-

mu, įžeidumu, emocijų nestabi-
lumu, greitu nuovargiu. Nors to-
kios savybės yra įgimtos ir jų ne-
įmanoma išgydyti, tačiau reikia 
stengtis, kad nekiltų įvairių neu-
rozių ir kitų neurotinių būsenų. 
Tam būtina imtis tam tikrų pa-
prastų profilaktinių dalykų:

1) išsiugdyti ir laikytis nu-
statyto dienos režimo. Tai pa-
dės subalansuoti nervų sistemą 
ir padaryti ją stabilesnę. Būtina 
skirti pakankamai laiko miegui 
(8–10 val.), gultis ne vėliau kaip 
22 valandą. Dienos metu, jei įma-
noma, būtina saikinga fizinė ap-
krova, naudingi kasdieniai pa-
sivaikščiojimai gamtoje. Reiktų 
vengti protinio ir fizinio nuovar-
gio. Būtina laiku iš aktyvios būse-
nos „persijungti“ į poilsio režimą;

2) reikia atsisakyti (jeigu 
yra) žalingų įpročių (alkoholio 
vartojimo, rūkymo) ir stimuliuo-
jančių gėrimų (kavos, stiprios 
arbatos, energinių gėrimų). 

Liaudies medicinos 
priemonės

Liaudies medicinos priemo-
nės, nors neretai taip pat yra 
veiksmingos, tačiau atlieka tik 
papildomą vaidmenį. Todėl jos 
negali pakeisti gydytojo paskirtų 
vaistų, procedūrų ir kitų dalykų. 
Užtat prieš gydymąsi jomis pra-
vartu pasitarti su gydytoju arba 
bent su vaistininku.

Populiariausi bendro po-
būdžio receptai su bičių pro-
duktais:

1) vartojama į vidų po 0,5 
šaukštelio bičių surinktų žieda-
dulkių 3 kartus per dieną 20–30 
min. prieš valgį. Gydymo kur-
sas – 3 savaitės. Kiekvieną kartą 
prieš vartojimą žiedadulkės už-
pilamos nedideliu kiekiu virinto 
vandens (kambario temperatū-
ros), palaikoma 2–3 val. Tai pa-
deda šį produktą geriau suvirš-
kinti ir įsisavinti; 

2) vartojamas į vidų po 0,5 
šaukštelio bičių pienelio (par-
duodamas specializuotose bičių 
produktų parduotuvėse) ir me-
daus mišinys (1:100) 3 kartus 
per dieną. Preparatas laikomas 
po liežuviu, kol visai ištirpsta. 
Gydymo kursas – 3 savaitės. Po 
15 d. pertraukos gydymo kursą 
galima pakartoti dar sykį;

3) vonia su medumi: į 37–
380 C temperatūros vandens 
vonią įpilama medaus tirpa-
lo (prieš tai nedideliame inde 
vandenyje ištirpinami 2 šaukš-
tai medaus). Vonios procedūra 
trunka 10–12 min. Per savaitę 
pageidautinos 2–3 vonios proce-
dūros, gydymo kursas – 12 pro-
cedūrų. Tokias vonias geriausia 
daryti prieš miegą (padeda ge-
riau užmigti). Beje, medaus vo-
nios mažina padidėjusį nervinį 
dirglumą bei gydo neurasteniją.

Paaiškinimas. Neurasteni-
ja vadinama liguista psichikos 
būsena, viena dažniausių neu-
rozės formų. Ligonis greitai iš-
senka, pasidaro nervingas, labai 
jautrus, irzlus. Paprastai ši liga 
prasideda po psichikos traumos, 
protinio pervargimo, nesilaikant 
darbo ir poilsio režimo.

romualdas OGinskAs

Neurozė –  
asmenybės liga

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, 30–50 % 
ligonių, kurie kreipiasi į poliklinikas, serga neuroze. 
Prieš ketvirtį amžiaus sunki neurozė kamavo 10 %, len-
gva (lengva neurozė gali pasitaikyti kiekvienam žmo-
gui) ir vidutinė – 20 % žmonių. Šia liga dažniau sirgo 
(ir serga) moterys (16 %), vyrai – perpus rečiau (8 %). 
Per pastarąjį šimtmetį sergamumas neuroze padidėjo 
beveik 30 kartų. Neretai neuroze sergantys žmonės, no-
rėdami atsikratyti psichinės įtampos, pradeda vartoti 
alkoholinius gėrimus ar net narkotikus.

Kiek kartų gyvenime jums 
yra buvę situacijų, kai nenorėjo-
te sutikti su prašymu, tačiau ne-
išdrįsote atsisakyti? Tikriausiai 
ne viena ir ne dvi. Tokių situaci-
jų pasitaiko kiekvieno žmogaus 
gyvenime, ypač jei esate jautrus 
ar jums labai svarbi aplinkinių 
nuomonė. Dažnai žmonės, ne-
drįstantys atsisakyti, paaukoja 
savo gerovę dėl kitų. Tačiau ar 
ši auka iš tikrųjų visuomet rei-
kalinga? Juk galima išspręsti si-
tuacijas taip, kad tiek jūs, tiek 
jūsų pašnekovas gerai jaustųsi.

Kodėl sunku atsisakyti?
Yra ne viena priežastis, kodėl 

sunku atsakyti neigiamai. Dau-
guma žmonių tiesiog bijo įsivelti 
į konfliktus, nenori, kad aplinki-
niai ant jų pyktų, kritikuotų, nu-
stotų bendrauti ar kitaip „nu-
baustų“. Būtent šių įsivaizduo-
jamų „bausmių“ baimė neretai 
priverčia sutikti su prašymais 
ar pasiūlymais, kurių kitu atve-
ju nepriimtume. Nuo vaikystės 
esame mokomi paklusti viršes-
niems už save, paminti savo po-
reikius. Iš pradžių turime klau-
syti tėvų, kiek vėliau – mokyto-
jų bei dėstytojų, net ir pradėję 
dirbti dažniausiai būname pa-
valdūs aukštesnes pareigas uži-
mančiam asmeniui. Nenuostabu, 
kad bėgant laikui pasidaro sun-
ku kovoti už save ir savo porei-
kius, nes nesame įpratę to daryti.

Vis dėlto kartais nedrįstame 
pasipriešinti ne dėl baimės, o dėl 
to, kad nenorime nuvilti aplin-
kinių. Kai artimas žmogus pra-
šo padėti, jaučiamės įsipareigo-
ję tai padaryti. Neretai darome 
tai, kas aplinkinius verčia ge-
rai jaustis, nepagalvodami, kad 
mums patiems šie veiksmai at-
neša daugybę neigiamų emocijų 
ar streso. Stengdamiesi padėti 
kitiems, nespėjame atlikti savo 
darbų, aukojame poilsio laiką, 
o kartais galbūt net sveikatą. Be 
abejo, nesunku nusileisti, jei pra-
šymas nedidelis, tačiau jei jis rei-
kalauja daug pastangų, kurių ne-
galite ar nenorite skirti, pravartu 
atkreipti dėmesį į savo poreikius 
ir jausmus. 

Psichologo 
patarimai

Kaip pasakyti 
„ne“

Įdomu tai, kad moterims iš-
tarti „ne“ dažniausiai yra sun-
kiau, ypač jei jų ko nors papra-
šo vyras. Moterys iš prigimties 
yra jautresnės, nori gerai sutar-
ti su aplinkiniais, bijo įžeisti ki-
tų žmonių jausmus ar įskaudin-
ti. Jos dažniau linkusios paaukoti 
savo gerovę dėl kitų laimės. Vis 
dėlto nemokėjimas nuoširdžiai 
atsisakyti dažniausiai padaro 
daugiau žalos nei naudos. Jei 
koks nors žmogus nuolat prašo 
pagalbos ar paslaugų, kurių da-
ryti nenorite, tikėtina, kad ga-
liausiai pradėsite jo vengti. Tai 
santykiams pakenks daug la-
biau nei atsiprašymas ir paaiš-
kinimas, kodėl negalite padėti. 

Labai svarbu įsisąmoninti, 
kad dažniausiai pervertiname 
kitų žmonių reakcijas bei savo 
svarbą. Atsisakydami įsivaizduo-
jame, kad kitam žmogui yra ne-
paprastai sunku tai išgirsti, nes 
esame vieninteliai galintys jam 
padėti. Tačiau iš tikrųjų realybė 
gali būti visiškai kitokia. Daž-
niausiai žmonės į situacijas žiūri 
daug paprasčiau nei įsivaizduo-
jame, ir atranda kitų problemos 
sprendimo būdų. 

Išmokę atsisakyti paleng
vinsite savo gyvenimą ir pa-
dėsite kitiems suprasti, kada 
galite ir kada negalite padėti. 
Tai leis aplinkiniams sutaupyti 
laiko ir pastangų, nes jie žinos, 
kad ne dėl visko verta kreiptis 
į jus. Jūs taip pat pasijusite ge-
riau, nes nebekankins dvilypiai 
jausmai. Daugelyje situacijų 
nuoširdus atsisakymas yra nau-
dingas abiem pusėms. Vis dėlto 
nepamirškite priminti, kuomet 
tikrai neatsisakysite padėti. Tai 
padės išlaikyti šiltus tarpusavio 
santykius.

Kaip pasakyti „ne“?
Kad ir kaip būtų sunku, gyve-

nime neretai pasitaiko situacijų, 
kuriose vienintelis jums priimti-
nas atsakymas yra atsisakymas. 
Atsisakyti visuomet nelengva, 
nes dažniausiai tai darydami 
jaučiame kaltę. Tačiau sutikda-
mi su prašymais ir pasiūlymais,  

Viena mano draugė neseniai guodėsi turinti pažįsta-
mą, kuri nepraleidžia progos pasinaudoti jos gerumu. 
Nuolatiniai prašymai atlikti smulkias užduotis ar ki-
tokias paslaugas, paskolinti įvairius daiktus, kur nors 
kartu nueiti ją taip išvargino, kad apie šią savo kolegę 
draugė nebegalėjo pasakyti nė vieno gero žodžio. O juk 
pradžioje jos puikiai sutarė! Viskam koją pakišo drau-
gės negebėjimas nubrėžti aiškias ribas ir pasakyti pra-
šymams „ne“.

(nukelta į 5 psl.)
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kurių įgyvendinti nenorime ar 
negalime, taip pat įsiveliame į 
situaciją, atnešančią daugybę 
neigiamų emocijų. Jeigu jaučia-
te, kad „ne“ – geriausias ir jums 
priimtiniausias atsakymas, iš-
mokite jo neužgniaužti savyje 
ir trumpai bei paprastai išspręs-
ti situaciją. Štai kelios technikos, 
kurios padės lengviau tai pada-
ryti ir susidoroti su užplūstan-
čiais neigiamais jausmais:

l Žinokite, kodėl atsisakote. 
Jei iš tiesų nenorite ar negalite 
sutikti su prašymu ar pasiūlymu, 
pabandykite sau įvardyti, kodėl 
būtent toks atsakymas jums pri-
imtiniausias. Aiškiai suvokdami 
savo motyvus, galėsite jaustis 
užtikrintas dėl atsakymo ir pa-
aiškinti jį pašnekovui. 

l Nedaugžodžiaukite. Nesi-
jauskite įpareigotas išsamiai pa-
aiškinti, kodėl atsisakote. Būkite 
atviras, tačiau atsakykite trum-
pai. „Deja, šį kartą niekuo padė-
ti negaliu. Atsiprašau“, – tinka-
miausias atsakymas, kai esate 
užtikrintas savo pasirinkimu. 
Jei pradėsite teisintis ir atsipra-
šinėti, pašnekovas nesunkiai pa-
stebės jūsų silpnąją vietą ir pa-
sistengs jus įtikinti. Būkite pa-
siruošęs pakartoti savo atsaky-
mą, tačiau darykite tai trumpai 
ir užtikrintai.

l Įsisąmoninkite savo jaus-
mus. Pasakyti „ne“ – daug pa-
stangų reikalaujantis veiksmas. 
Dažniausiai tai padaryti būna 
itin nemalonu. Pasistenkite įsi-
sąmoninti ir suvokti, kokie jaus-
mai jus tuo metu kamuoja. Kal-
tė? Gėda? Baimė? Įsisąmoninę 
šiuos jausmus galėsite geriau ap-
mąstyti situaciją ir būsite labiau 
pasiruošęs su jais susidurti, kai 
kitą kartą teks atsisakyti.

l Neverskite kito laukti. Jei 
esate įsitikinęs, kad esamoje si-
tuacijoje tikrai norite pasakyti 
„ne“, neverskite pašnekovo lauk-
ti ir spėlioti, kaip pasielgsite. Jei 
prašymas didelis, galite apie tai 
pamąstyti keletą dienų, tačiau 
neužtrukite per ilgai. Blogiausia 
nepasakyti nieko ir versti pašne-
kovą spėlioti. 

l Būkite mandagus. Atsisa-
kydamas jokiais būdais nekri-
tikuokite, nenuvertinkite ir ne-
įžeiskite žmogaus. Pabandyki-
te savo atsakymą pateikti kuo 
neut raliau, nevertindami nei 
pasiūlymo, nei prašytojo asme-
ninių savybių. Taip išvengsite 
nuoskaudų ir išsaugosite gerus 
tarpusavio santykius.

l Raskite būdų nusiramin-
ti. Jei situacija, kurioje turėjote 
pasakyti „ne“, privertė jus patirti 
itin daug streso, pasistenkite at-
rasti būdų, kaip nusiraminti. Pa-
galvokite, kodėl taip padarėte ir 
kaip dėl to jaučiatės. Įvertinkite 
situaciją plačiau. Atraskite tei-
giamų jos aspektų bei pagalvoki-
te, ką galėtumėte padaryti atei-
tyje, kad būtų lengviau išspręsti 
panašias situacijas.

Mokėti pasakyti „ne“ – nau-
dingas ir reikalingas įgūdis. Gy-
venime būna įvairių situacijų ir 
neretai tenka rinktis: būti geram 
sau ar kitiems. Vis dėlto per prie-
vartą atliekamas veiksmas nie-
kuomet neatneš gerų rezultatų, 
todėl kartais svarbu pakovoti už 
save ir savo gerovę.

Parengė Miglė Levinienė

(atkelta iš 4 psl.)

Vyriausybės posėdyje pritarta 
Lietuvos Respublikos vaikų 

išlaikymo fondo įstatymo projek-
tui, kuriuo numatoma, kad neįga-
liems suaugusiems asmenims ne-
bebūtų skiriamos vaiko išlaikymo 
lėšos. Šiuo metu iš Vaikų išlaiky-
mo fondo (VIF) po teismo spren-
dimo skiriamos ir mokamos lėšos 
vaikui išlaikyti (vadinamieji ali-
mentai), jei vienas iš tėvų to neda-
ro. Išmokos yra teismo nustatyto 
dydžio, ne didesnės nei 1,5 BSI. 

teistas išlaikymas ir mokėjimas 
ateityje bus tęsiamas. 

Naujai besikreipiantiems 
(tarp jų ir neįgaliesiems) asme-
nims šiuo įstatymu numatytos 
išmokos būtų mokamos tik iki 
vaikui sukaks 18 metų. 

Atkreipiame dėmesį, kad ne-
įgalūs suaugę asmenys gali gau-
ti netekto darbingumo pensiją 
ar atitinkamas išmokas, slaugos 

Projekte apibrėžiama, kad 
Įstatymas galios asmenims iki 18 
metų (t.y., vaikams). Tai yra, kol 
vaikas sulaukia pilnametystės, 
jis išmokas gaus (tai apima visus 
vaikus, taip pat ir neįgaliuosius).

Jei išmoka yra (ar buvo skir-
ta) iki Įstatymo pakeitimų įsiga-
liojimo, ji ir toliau bus mokama. 
Šiuo metu yra 31 jau pilnametis 
neįgalusis asmuo, kuriam pri-

ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslines kompensacijas, trans-
porto išlaidų kompensacijos ir 
pan., aprūpinami techninės pa-
galbos priemonėmis, jiems gali 
būti teikiamos socialinės paslau-
gos, taikomos lengvatos ir kt.

Toliau įstatymo pakeitimus 
svarstys Seimas. 

socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos inf. 

Neįgaliesiems siūloma nebeskirti 
vaiko išlaikymo lėšų

Aktualijos 

(atkelta iš 1 psl.)

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų nugalėtojai.

Eglė Jokužytė – „Metų proveržio“ 
nominacijos laimėtoja. 

vietą, į kurią nevaržomai galėtų 
patekti visi renginio dalyviai, taip 
pat ir judantys neįgaliojo vežimė-
liais. Paaiškėjo, kad Vilniuje nėra 
nė vienos nekomercinės koncer-
tinės įstaigos, kurioje patogiai ga-
lėtų jaustis bet kuris jos lankyto-
jas. Teko įveikti ir biurokratinių 
slenksčių, šįkart – susijusių su 
neįgaliųjų automobilių statymu 
Filharmonijose prieigose. Prirei-
kė kreiptis net į sostinės savival-
dybės vicemerą, kad ši problema 
būtų išspręsta.

Todėl daugybės iššūkių kupi-
name šiandieniniame gyvenime 
svarbu pastebėti kiekvieną pozi-
tyvią mintį, iniciatyvą, siekį, ve-
dantį geresnio susikalbėjimo, įsi-
klausymo, tolerancijos link. Vy-
riausybės nacionalinės reikšmės 
renginiu pripažinti Lygybės ir 
įvairovės apdovanojimai – puiki 
galimybė parodyti, kad žmogaus 
teisėms neabejingos organizaci-
jos, iniciatyvos, žmonės gerbiami 
ir vertinami.

Nominacijos labiausiai 
pažeidžiamoms 

gyvenimo sritims 
Nacionalinių lygybės ir įvai-

rovės apdovanojimų organiza-
toriai išskyrė 9 nominacijas, ku-
rioms buvo pasiūlytos labiau-
siai pažeidžiamas sritis ginan-
čios iniciatyvos, darbai, žmo-
nės. Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos veiklos ataskai-
toje įvardytas dažniausiai pa-
tiriamų diskriminacijų sričių 
ket vertukas: dėl lyties, religijos, 
amžiaus, negalios. Visos jos at-
sispindėjo ir nominacijose: Ly-
čių lygybės, Tautų dia logo, Vai-
vorykštės, Geriausias amžius – 
mano amžius, Įveiktos kliūties, 
Religijos įvairovės, Metų prover-
žio, Žiniasklaidos balso bei Gyve-
nimo nuopelnų.

Net į keturias apdovanoji-
mams skirtas nominacijas buvo 
įtraukti negalią turintys žmo-
nės arba jų interesams atsto-
vaujančios įstaigos bei organi-
zacijos – iš viso 6 nominantai. 
Dviems iš jų – alytiškei Kristi-
nai Dūdonytei ir vilnietei Eglei 

Jokužytei – įteikti laureatų ap-
dovanojimai. 

K. Dūdonytė tapo Įveiktos 
kliūties nominacijos nugalėto-
ja. Šiuo apdovanojimu įvertin-
tas jos įkvepiantis pavyzdys ir 
ryžtas savo profesinėje ir visuo-
meninėje veikloje šalinti kliū-
tis žmonėms su negalia gyventi 
orų ir visavertį gyvenimą. Kris-
tina aktyviai įsitraukė į Alytaus 
miesto negalios politikos strate-
gijos kūrimą, organizuoja socia-
lines akcijas, skatina neįgaliuo-
sius aktyviai domėtis savo teisė-
mis, jas ginti.

E. Jokužytei įteiktas Metų 
proveržio apdovanojimas. Jis 
skirtas už regos negalią turin-
čių ir matančių žmonių suar-
tinimą per knygas. E. Jokužy-
tė leidžia leidinius, pritaiky-
tus regintiems ir neregiams 
vaikams. Gražiausia 2015 me-
tų knyga pripažinta Leonar-
do da Vinci „Sparnuotos rai-
dės“ atspausdinta reginčiųjų 
ir Brailio raštu. Regos negalią 
turintiems vaikams – tai gali-
mybė skaityti tas pačias kny-
gas kaip ir regintieji, o matan-
čius tai moko tolerancijos skir-
tingiems žmonėms bei ugdo jų 
socialines vertybes. 

Nominuotiesiems 
suteikė daugiau 

žinomumo
Lygybės ir įvairovės apdova-

nojimai suteikė progą visuome-
nei daugiau sužinoti ir apie ki-
tus, šįsyk apdovanojimų nepel-
niusius, negalios srityje dirban-
čius žmones, įstaigas, organiza-
cijas. Įveiktos kliūties kategori-

joje buvo nominuotas rateliais 
judantis sklandytojas Darius 
Liaugaudas, po patirtos trau-
mos ne tik pats siekiantis savo 
svajonės, bet skrydžio džiaugs-
mą dovanojantis ir kitiems neį-
galiems žmonėms. 

Už laureatus internetu bal-
savę žmonės turėjo progos dar 
kartą prisiminti Lietuvos neį-
galiųjų forumo ir Švedijos ins-
tituto parodą „AccessAbility“, 
kurioje drąsiai ir atvirai prabil-
ta apie neįgalių žmonių orumą. 
Dar kartą ją buvo galima apžiū-
rėti ir šventinio renginio metu. 

Tikimės, kad Žiniasklaidos 
balso nominacijai pristatyta „Bi-
čiulystė“ bei jos portale lrytas.
lt rengiama rubrika „Aš galiu“ 
taip pat taps visuomenei žino-
mesnės ir padės keisti požiūrį į 
žmogų su negalia. 

Tarp nominacijos „Geriau-
sias amžius – mano amžius“ 
pretendentų buvo ir šeimų, au-
ginančių kurčius ir neprigirdin-
čius vaikus, bendrijos „Pagava“ 
pirmininkės pavaduotoja Joana 
Vanagienė. Ši moteris savo vi-
dinės energijos dėka laužo am-
žiaus stereotipus ir stebina sa-
vo iniciatyvumu bei dėmesiu 
kitiems. 

Gyvenimo nuopelnų apdova-
nojimą pelniusi Danutė Mitu-
zienė pabrėžė, kad toleranciją 
žmoguje reikia pradėti ugdyti 
nuo vaikystės. Tik tada suvok-
sime, kad nors visi esame skir-
tingi, tačiau visi esame lygūs. O 
šis suvokimas padės kurti tvarią 
ir laimingą visuomenę. 

Aldona MiLieškienė 
Igno Stanio nuotr. 

Tvari ir laiminga – tik tolerantiška visuomenė 

Apdovanojimų renginio dalyviams koncertuoja Artūro Noviko džiazo mo-
kyklos vokalinė grupė „Jazz Island“.
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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, 
9.10 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 25 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 12/2 

s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 12 s. (kart.). 
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
11:30 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Prem-
jera. Čikagos policija. N-7. 13 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Teisė žinoti. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Premjera. Čer-
nobylis: po 30 metų. Žmonijos branduo-
linis paveldas. 23:30 Trumposios žinios. 
23:35 Durys atsidaro. 00:05 Gyvenimas. 
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvar-
das Žičkus. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/2 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Karinės paslaptys. (kart.).

Antradienis, balandžio 26 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7.  

12/3 s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 13 
s. (kart.). 10:55 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 11:25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 12:15 Černobylis: po 30 
metų. Žmonijos branduolinis paveldas. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 14 s. 17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Delfinai ir žvaigždės. 
23:15 Trumposios žinios. 23:20 Premje-
ra. Kapitonas Alatristė. N-7. 11 s. 00:20 
Trumposios žinios. 00:25 Septynios Kau-
no dienos. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7.  12/3 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Delfinai ir žvaigždės. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Delfinai ir 
žvaigždės. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, balandžio 27 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7.  

12/4 s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 14 
s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 11:30 Emigrantai. (kart.). 
12:25 Istorijos detektyvai. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Čikagos policija. N-7. 
15 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:15 Spor-
tas. 19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Pinigų karta. 
23:20 Premjera. Kapitonas Alatristė. N-7. 
12 s. 00:20 Trumposios žinios. 00:25 Ke-
lias į namus. Rež. Aleksas Matvejevas. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas. N-7.  12/4 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Auksinis protas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. 
(tęsinys, kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 28 d.
09:20 Komisaras Reksas. N-7.  12/5 

s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 15 s. (kart.). 
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
11:30 Gyvenimas. (kart.). 12:25 Stilius. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Čikagos policija 2. N-7. 
2/1 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:15 Spor-
tas. 19:18 Orai. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
LRT forumas. 21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Premjera. Bornas. Palikimas. N-7. 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (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 Specialus 
tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, balandžio 29 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7.  12/6 

s. 10:10 Čikagos policija 2. N-7. 2/1 s. 
(kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 11:30 Specialus tyrimas. (kart.). 
12:25 Karinės paslaptys. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Čikagos policija 2. N-7. 2/2 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Klausimėlis.lt. 19:20 Brolių Grimų pasa-
kos. 16 s. Mėlyna švieselė. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Klausimėlis.lt. 
23:10 Kruvini pinigai. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7.  12/6 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 7 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 30 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misija: 
Vilnija. 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. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 3 d. Afrikos paukščiai. (sub-
titruota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 10 s. Karlas Lager-
feldas prieš Ivą Sen Loraną: protas ir ais-
tra. (subtitruota). 14:00 Premjera. Daktaro 
Bleiko paslaptys 3. N-7. 3/1, 3/2 s. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota). 16:45 Sveikinimų koncertas. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Bėdų 
turgus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dai-
nų – 90 legendų“. 22:40 Trumposios ži-
nios. 22:45 Premjera. Sumanūs advoka-
tai. N-14. (subtitruota). 00:45 Trumposios 
žinios. 00:50 Pasaulio dokumentika. Įsta-
būs laukinio pasaulio gyventojai. 3 d. Af-
rikos paukščiai. (subtitruota, kart.). 01:45 
Pasaulio dokumentika. Akistatos. 10 s. 
Karlas Lagerfeldas prieš Ivą Sen Loraną: 
protas ir aistra. (subtitruota, kart.). 02:40 
Daktaro Bleiko paslaptys 3. N-7. 3/1, 3/2 
s. (kart.). 04:40 Durys atsidaro. (kart.). 
05:05 Emigrantai. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 1 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuolaikinė 
klasika. 26 s. 09:30 Premjera. Zoro kro-
nikos. 4 s. 10:00 Gustavo enciklopedija. 
(Subtitruota). 10:30 Mūsų gyvūnai. 11:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos konkur-
sas „Dainų dainelė 2016“. 12:40 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Salų gamtos 
slėpiniai 2. 2/1 d. Japonija. Kraštutinu-
mų salos. (subtitruota). 13:35 Pasaulio 
dokumentika. Paslaptingoji Afrika. 2 d. 
Namibija. Laiko smėlynai. (subtitruota). 
14:30 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. 5 s. Ponios Vanilos pensi-
onas. N-7. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:15 Koncertas „Puokštė 
mamai“. 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Va-
karas Mamai. 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Gintaro kambario beieškant. N-7. 
00:35 Trumposios žinios. 00:40 Pasau-
lio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 
2. 2/1 d. Japonija. Kraštutinumų salos. 
(subtitruota, kart.). 01:35 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingoji Afrika. 2 d. Nami-
bija. Laiko smėlynai. (subtitruota, kart.). 
02:30 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudys-
tės. 5 s. Ponios Vanilos pensionas. N-7. 
(kart.). 04:00 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:20 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dai-
nų – 90 legendų“. (kart.).

(6). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (14). 08:25 Monsunas (3). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2327). N-7. 
10:00 Paskutinis iš Magikianų (33). 
N-7. 10:30 Paskutinis iš Magikianų 
(34). N-7. 11:05 Meškiukas Padingto-
nas. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (15). 13:30 Simpsonai (7). N-7. 
14:00 Simpsonai (8). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (401). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (402). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (51). 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 Apie mus ir Kazlauskus (14). 
N-7. 21:00 Nuovada (40). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Apsukrios kam-
barinės (7). N-14. 23:30 Kastlas (5). 
N-7. 00:30 Pagrindinis įkaltis (4). N-7. 
01:20 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (13). N-7. 
02:10 Skandalas (13). N-14. 03:10 Pro-
gramos pabaiga.

Antradienis, balandžio 26 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (7). N-7. 07:25 Simpso-
nai (8). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (15). 08:25 Rezidentai (80). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2328). N-7. 
10:00 Paskutinis iš Magikianų (35). N-7. 
10:30 Paskutinis iš Magikianų (36). N-7. 
11:00 Nevykėlių dalinys (13). N-7. 11:30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlauskus (14). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(16). 13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 
Simpsonai (10). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (403). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(404). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (52). 
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 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Nuovada (41). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Šerlo-
kas Holmsas (11). N-14. 23:30 Šerlo-
kas Holmsas (12). N-14. 00:35 Gražuo-
lė ir pabaisa (12). N-7. 01:30 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (14). N-7. 02:20 Skanda-
las (14). N-14. 03:10 Nevykėlių dalinys 
(13). N-7. 03:40 Programos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 27 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (9). N-7. 07:25 Simpsonai 
(10). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (16). 08:25 Rezidentai (81). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2329). N-7. 
10:00 Paskutinis iš Magikianų (37). N-7. 
10:30 Paskutinis iš Magikianų (38). N-7. 
11:00 Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. N-7. 11:30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. N-7. 12:00 Prieš 
srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (17). 13:30 Simpsonai (11). N-7. 
14:00 Simpsonai (12). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (405). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (406). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (53). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (82). 
N-7. 20:00 Pakartok!. N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Gim-
tadienis. N-14. 00:15 Raitelis be galvos 
(5). N-14. 01:15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
(15). N-7. 02:05 Skandalas (15). N-14. 
03:00 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 28 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(17). 08:25 Rezidentai (82). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2330). N-7. 10:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (39). N-7. 10:30 
Paskutinis iš Magikianų (40). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 11:30 Pakartok!. N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (18). 13:30 Simpso-
nai (13). N-7. 14:00 Simpsonai (14). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (407). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (408). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (54). 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. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Paranoja. N-7. 00:40 Specia-
lioji jūrų policijos tarnyba (5). N-14. 01:35 
Agentūra S.K.Y.D.A.S. (16). N-7. 02:25 
Skandalas (16). N-14. 03:15 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 03:45 
Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 29 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (13). N-7. 07:25 Simpsonai (14). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(18). 08:25 Rezidentai (83). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2331). N-7. 09:55 De-
tektyvė Fišer (4). N-7. 11:05 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 11:30 
Farai. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (19). 13:30 Simpsonai (15). N-7. 
14:00 Simpsonai (16). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (409). N-7. 15:00 Mažoji nuota-
ka (410). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (55). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Boltas. 21:20 Žmogus su ge-
ležine kauke. N-7. 00:05 Kita žemė. N-7. 
01:50 Gimtadienis. N-14. 03:25 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
03:50 Programos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (5). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (30). 07:25 "Rožinė pantera" 
(38). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (133). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (134). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:45 Pagalbos skambu-
tis (kart.). N-7. 11:45 Nuo... Iki... (kart.). 
12:45 Bus visko (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (44). 14:05 "Svajonių princas" 
(45). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(65). N-7. 15:30 "Juodieji meilės deiman-
tai" (66). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki.... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Masalas. N-7. 
00:25 "Judantis objektas" (10). N-7. 
01:10 "Vampyro dienoraščiai" (5). N14. 
02:00 "Strėlė" (8). N-7. 02:45 Progra-
mos pabaiga.

Antradienis, balandžio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (6). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (31). 07:25 "Rožinė pantera" 
(39). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (135). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (136). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:40 Moterys prieš vyrus 
(kart.). N-7. 12:30 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:35 "Svajonių princas" (46). 14:05 
"Svajonių princas" (47). 14:35 "Juodieji 
meilės deimantai" (67). N-7. 15:30 "Juo-
dieji meilės deimantai" (68). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Narkotikų kelias. N14. 00:55 "Ju-
dantis objektas" (11). N-7. 01:40 "Vam-
pyro dienoraščiai" (6). N14. 02:25 "Strė-
lė" (9). N-7. 03:10 Programos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (7). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (32). 07:25 "Rožinė pantera" 
(40). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (137). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (138). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
13:05 Pričiupom!. N-7. 13:35 "Svajonių 
princas" (48). 14:05 "Svajonių princas" 
(49). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(69). N-7. 15:30 "Juodieji meilės deiman-
tai" (70). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Su cinkeliu. N-7. 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Požemių ugnis. 
N14. 00:10 "Judantis objektas" (12). N-7. 
01:00 "Vampyro dienoraščiai" (7). N14. 
01:45 "Strėlė" (10). N-7. 02:30 Progra-
mos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (8). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (33). 07:25 "Rožinė pantera" 
(41). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (139). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (140). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
13:05 Pričiupom!. N-7. 13:35 "Svajonių 
princas" (50). 14:05 "Svajonių princas" 
(51). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(71). N-7. 15:30 "Juodieji meilės deiman-
tai" (72). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 

SEANSAS Pavojingas sandėris. N14. 
00:15 "Judantis objektas" (13). N-7. 
01:05 "Vampyro dienoraščiai" (8). N14. 
01:55 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:20 Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (9). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (34). 07:25 "Rožinė pantera" 
(42). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (141). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (142). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:40 Su cinkeliu (kart.). 
N-7. 11:35 Nauja legenda (kart.). 13:05 
Pričiupom!. N-7. 13:35 "Svajonių prin-
cas" (52). 14:05 "Svajonių princas" (53). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (73). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(74). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Sparne-
lis ar šlaunelė? N-7. 23:05 Kobra. N14. 
00:40 Požemių ugnis (kart.). N14. 02:25 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (8) (kart.). 06:55 "Robomo-
bilis Polis" (11). 07:05 "Robomobilis Po-
lis" (12). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. 
Žuviukai burbuliukai" (14). 07:45 "San-
džėjus ir Kreigas" (9). 08:10 "Ančiukai 
Duoniukai" (7). 08:35 "Tomo ir Džerio 
šou" (16). 09:00 "Ponas Bynas" (20). 
09:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 2. 10:00 
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Ste-
buklingas žiedas. 11:10 Antis Hildegar-
da. 12:55 Pričiupom! N-7. 13:25 Pričiu-
pom! N-7. 13:55 "Gyvenimo šukės" (72). 
N-7. 16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Nauja 
legenda. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kito-
kia Pelenės istorija. N-7. 21:15 Tėčio die-
nos stovykla. 23:00 Uošvio tvirtovė. N14. 
00:55 Sparnelis ar šlaunelė? (kart.). N-7. 
02:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (9) (kart.). 06:55 "Robomo-
bilis Polis" (13). 07:05 "Robomobilis Po-
lis" (14). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. 
Žuviukai burbuliukai" (15). 07:45 "San-
džėjus ir Kreigas" (10). 08:10 "Ančiukai 
Duoniukai" (8). 08:35 "Tomo ir Džerio 
šou" (17). 09:00 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 
3. 10:00 "Na, palauk!" (4). 10:10 "Na, 
palauk!" (5). 10:20 KINO PUSRYČIAI 
Aplink pasaulį per 80 dienų. N-7. 12:35 
Pričiupom! N-7. 13:05 Žydroji pakrantė. 
Pabudimas. N-7. 14:50 Sklinda gandai. 
N-7. 16:50 Ne vienas kelyje. 17:20 Tele-
loto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Moterys prieš vyrus. N-7. 
21:30 Laiko kilpa. N14. 23:40 PREMJE-
RA Bendrabutis. S. 01:10 Kobra (kart.). 
N14. 02:40 Programos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 25 d. 
05:55 Pasaulį pakeitusios civilizaci-

jos. Kaip graikai pakeitė pasaulį (kart.). 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 07:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (25). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (417). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (231) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Policijos akademija" (22). N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (232). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Ekspertė Džordan" 
(19). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 
Ant liežuvio galo. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Tamsos riteris. N-7. 00:10 Tikras teisin-
gumas. Miesto kovos (kart.). N14. 01:45 
"Ekspertė Džordan" (19) (kart.). N-7. 
02:30 "Kortų namelis" (9) (kart.). N14. 
03:15 "Kortų namelis" (10) (kart.). N14. 
04:05 Ant liežuvio galo (kart.). 04:45 Fa-
rai (kart.). N14. 05:05 "Kalbame ir rodo-
me" (417) (kart.). N-7. 05:50 Pričiupom! 
(kart.). N-7.

Antradienis, balandžio 26 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (14). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (1). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (418). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (232) (kart.). 
N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Policijos akademija" (23). N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (233). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Ekspertė Džor-
dan" (20). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Meilė Niujorke 3. Žmonos 
atostogose. N14. 23:05 Tamsos riteris 
(kart.). N-7. 01:35 "Ekspertė Džordan" 
(20) (kart.). N-7. 02:20 "Policija ir Ko" 
(14) (kart.). N-7. 03:10 "Mistinės istorijos" 
(25) (kart.). N-7. 04:00 Ant liežuvio galo 
(kart.). 04:45 Farai (kart.). N14. 05:10 
"Kalbame ir rodome" (418) (kart.). N-7. 
05:55 Pričiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, balandžio 27 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (15). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "44-as skyrius" (8) (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (2). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (419). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (233) (kart.). 
N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Policijos akademija" (24). N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (234). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Ekspertė Džor-
dan" (21). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 
20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Kosmoso kaubojai. N-7. 
23:50 Meilė Niujorke 3. Žmonos atos-
togose (kart.). N14. 01:15 "Ekspertė 
Džordan" (21) (kart.). N-7. 02:00 "Poli-
cija ir Ko" (15) (kart.). N-7. 02:50 "Misti-
nės istorijos" (1) (kart.). N-7. 03:45 Išgy-
venk, jei gali (kart.). 04:25 Farai (kart.). 
N14. 04:50 "Kalbame ir rodome" (419) 
(kart.). N-7. 05:30 "Policijos akademija" 
(22) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 28 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (16). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (9) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (3). N-7. 10:20 "Kalba-
me ir rodome" (420). N-7. 11:20 "Proku-
rorų patikrinimas" (234) (kart.). N-7. 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Polici-
jos akademija" (25). N-7. 15:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (235). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Ekspertė Džordan" (22). N-7. 19:30 Pri-
čiupom! N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 At-
einu su lietumi. N14. 23:40 Kosmoso kau-
bojai (kart.). N-7. 01:45 "Ekspertė Džor-
dan" (22) (kart.). N-7. 02:30 "Policija ir 
Ko" (16) (kart.). N-7. 03:20 "Policijos aka-
demija" (23) (kart.). N-7. 04:05 "Policijos 
akademija" (24) (kart.). N-7. 04:45 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7. 05:10 "Kalbame 
ir rodome" (420) (kart.). N-7. 05:55 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 29 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (1). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Išgyvenk, jei gali (kart.). 09:15 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 10:20 "Kalbame ir rodome" 
(421). N-7. 11:20 "Prokurorų patikrini-
mas" (235) (kart.). N-7. 12:35 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Policijos 
akademija" (26). N-7. 15:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (236). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "PREMJERA Pasaulio profesio-
nalų imtynės" (1). 19:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (16). N-7. 20:30 "Amerikietiš-
kos imtynės" (16). N-7. 21:30 Vienišas 
vilkas Makveidas. N14. 23:30 "Sausas 
įstatymas" (7). N14. 00:30 "Sausas įsta-
tymas" (8). N14. 01:35 "Mistinės istori-
jos" (3) (kart.). N-7. 02:25 Ateinu su lie-
tumi (kart.). N14. 04:15 "Amerikietiškos 
imtynės" (16) (kart.). N-7. 05:00 "Ameri-
kietiškos imtynės" (16) (kart.). N-7. 05:50 
"Kalbame ir rodome" (421) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 30 d. 
06:35 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:10 "Policijos akademija" (25) 
(kart.). N-7. 08:05 "Policijos akademi-
ja" (26) (kart.). N-7. 09:00 Statyk! 09:30 
Apie žūklę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
10:30 Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Lie-
tuvos galiūnų čempionato finalas. 12:00 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 Akivaiz-
du, bet neįtikėtina. 13:00 FAILAI X Pa-
saulį pakeitusios civilizacijos. Kaip romė-
nai pakeitė pasaulį. 14:00 "Mistinės isto-
rijos" (13). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" 
(14). N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (9). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" 
(10). N-7. 19:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
19:30 Lietuvos Supermiestas. 22:00 MA-
NO HEROJUS Tikras teisingumas 2. Ma-
no kerštas. N14. 23:40 AŠTRUS KINAS 
10 balų žemės drebėjimas. N-7. 01:15 
"Sausas įstatymas" (7) (kart.). N14. 02:10 
"Sausas įstatymas" (8) (kart.). N14. 03:10 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" (9) 
(kart.). N-7. 04:05 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas (kart.). 04:55 Lietuvos Su-
permiestas (kart.).

Sekmadienis, gegužės 1 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Lietu-

vos galiūnų čempionato finalas (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopi-
lotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 11:00 
"BBC dokumentika. Kačių paslaptys" 
(3). 12:00 "BBC dokumentika. Rykliai" 
(1). 13:00 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (11). 
N-7. 19:00 Rezerviniai farai. N-7. 21:00 
"Kortų namelis" (11). N14. 22:00 "Kortų 
namelis" (12). N14. 22:55 Nerimo die-
nos. N14. 00:55 Vienišas vilkas Makvei-
das (kart.). N14. 02:40 10 balų žemės 
drebėjimas (kart.). N-7. 04:05 Rezervi-
niai farai (kart.). N-7.

LRT

TV3

LNK

BTV

Šeštadienis, balandžio 30 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (50). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 
(13). N-7. 07:55 Ančiukų istorijos (10). 
08:30 Madagaskaro pingvinai (6). N-7. 
09:00 Mitybos ir sporto balansas. 09:30 
Mamyčių klubas. 10:00 Svajonių ūkis. 
10:30 Skonio lenktynės. 11:00 Piteris 
Penas. 12:35 Nevykėlio dienoraštis. 
Šuniškos dienos. 14:20 Gera kompa-
nija. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (3). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Narnijos kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė. N-7. 21:50 Vyras 
už pinigus. N-7. 23:30 Darbo vakarėlis. 
N-14. 01:20 Kita žemė. N-7. 03:00 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 1 d. 
07:25 Teleparduotuvė. 07:40 Ma-

giška vidurinė mokykla. Kelionė į stebu-
klų šalį. 09:25 Prancūziškas bučinys . 
N-7. 11:50 Mano mamos meilužis. N-7. 
13:45 Ana ir karalius. N-7. 16:45 Ekstra-
sensų mūšis (4). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Keistas penktadienis. N-7. 21:25 
Kita moteris. N-14. 23:45 Vakaras. N-7. 
02:00 Programos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 25 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (5). N-7. 07:25 Simpsonai 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Daugelyje Bavarijos vai-
kų globos namų įreng-
ti vadinamieji nusirami-
nimo kambariai (Time
outRäume), specialios 
saugios patalpos, kurio-
se ypatingais atvejais už-
daromi nesuvaldomi glo-
botiniai. Vokiečius erzina 
ir šis negrabus pusiau an-
gliškas, pusiau vokiškas 
terminas, pakeitęs įpras-
tą guminio kambario pa-
vadinimą, ir paslapties 
šydas, gaubiantis globos 
namus. Kai tik visuome-
nei primenama, kad psi-
chikos negalią turintys 
vaikai gali būti izoliuo-
jami, fiksuojami, vėl ir 
vėl kyla audringų disku-
sijų banga.

Kėdainių lopšelyjedarželyje „Pa-
saka“ vyko visuotinis lopšelių
darželių „Pasaka“ suvažiavimas. 
Jame iš viso dalyvavo 13 įstaigų 
vadovės, auklėtojos, socialinės 
pedagogės, logopedės. Susirin-
kusios specialistės dalijosi gerą-
ja patirtimi, kaip dirbti su vaikais, 
turinčiais specialiųjų poreikių.

„Penkti metai Lietuvoje vei-
kia „Pasakų“ vaikų lopšeliųdar-
želių sambūris, tad šiais metais 
atėjo mūsų eilė rengti susitiki-
mą“, – sakė Kėdainių lopšelio
darželio „Pasaka“ vadovė Aud
ronė Rokienė.

Pasak pašnekovės, „Pasaka“ 
yra išskirtinė tuo, kad čia ugdo-
mi vaikučiai su specialiais po-
reikiais. „Tokie mažyliai gru-
pėse yra integruojami tarp ki-
tų vaikučių. Šiuo metu pas mus 
mokosi 63 specialiųjų poreikių 
turintys vaikai, 12 iš jų – dide-
lių poreikių. Džiugu, kad mūsų 
„Pasakoje“ su vaikais dirba dar-
ni ir stipri specialistų komanda: 
logopedai, psichologas, mokyto-
jų padėjėjai, masažuotojas, kine-
ziterapeutas. Malonu, kad turi-
me net du gydytojus – oftamo-
logą ir ortopedątraumatologą. 
Be to, mūsų darželis veikia jau 
daugiau nei 30 metų, tad čia dir-
bantys darbuotojai yra profesi-
onalūs ir kompetentingi“, – sakė 
įstaigos vadovė ir pridūrė, kad 
mažyliams yra sudarytos visos 
sąlygos būti ugdomiems čia, to-
dėl ir vykti niekur nereikia. Pe-
dagogai dirba su vaikais, turin-
čiais regėjimo, kalbos, komuni-
kacijos, judesio ir padėties bei 
įvairiapusių raidos sutrikimų.

Susitikime ne tik dalintasi pa-

tirtimi, bet ir keltos problemos, 
ieškota jų sprendimo būdų. „Pa-
sigendame artimesnio instituci-
jų bendradarbiavimo, kad speci-
aliųjų poreikių turintys vaikai ga-
lėtų dar labiau socializuotis. Taip 
pat viena didžiausių problemų – 
vaikučių tėvelių pasyvumas.

„Neretas atvejis, kai tėvai ne-
nori mums pasakyti tiesos, kad 
jų vaikas kiek kitoks. Šeimos, au-
ginančios neįgalų vaiką, bijo išei-
ti iš savo aplinkos į viešumą, vai-
kams su negalia dažnokai skiria-
mas mokymas namuose, kadan-
gi švietimo įstaigų aplinka nėra 
palanki ugdymuisi nei fizine nei 
psichologine prasme. Specialių-
jų ugdymosi poreikių vaikams 
mokyklose trūksta tinkamai pri-
taikytų metodinių mokymo prie-
monių, įvairios medžiagos. Tai 
izoliuoja vaiką, stabdo jo socia-
linių įgūdžių raidą, apsunkina to-
kių žmonių išsimokslinimą. Pe-
dagogai, dalis tėvų nenori, kad 
jų grupę, klasę lankytų vaikas, 
turintis labai didelių, didelių ar 
vidutinių specialiųjų ugdymosi 
poreikių. Pedagogams trūksta 
įgūdžių, kaip dirbti su specialių-
jų poreikių vaikais. Esant tokiai 
situacijai, regėjimo ar klausos 
negalią turintys vaikai dažniau-
siai renkasi specializuotas mo-
kyklas, kurios bent jau užtikri-
na išsilavinimo lygį. Teisės aktais 
turėtų būti įtvirtinta prievolė vi-
sus švietimo pastatus pritaikyti 
žmonėms su negalia (pvz. įren-
giamas pandusas – liftui įrengti 
lėšų pritrūksta, nepritaikyta ki-
ta aplinka ir pan.), užtikrinama 
visiška specialiojo ugdymo pas-
laugų kokybė“, – sakė A. Rokienė.

Kėdainiuose vyko „Pasakų“ 
suvažiavimas

Vaida Masilionytė „Krašto žiniose“ rašo apie renginį, kuriame 
kalbėta apie specialių poreikių turinčių vaikų ugdymą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Alytaus miesto savivaldybės me-
ras Vytautas Grigaravičius raštu 
kreipėsi į Alytaus mieste veikian-
čius prekybos centrus, prašyda-
mas pritaikyti įėjimų į prekybos 
centrus duris silpnaregiams ir 
akliesiems bei paženklinti jas gel-
tonos spalvos apskritimu, o vidu-
je esančias bendrosios paskirties 
patalpų duris ir lankytojų aptar-
navimui skirtas stiklines duris – 
geltonu apskritimu arba skiria-
mąja juosta.

„Lietuva 2010 m. ratifikavo 
vieną esminių žmogaus teisių 
dokumentų – JT Neįgaliųjų tei-
sių konvenciją. Kiekvienas ta-
pome įsipareigojęs užtikrinti 
žmonėms su negalia galimybes 
tapti lygiaverčiais ir aktyviais 
piliečiais, naudingais visuome-
nei. Alytaus miesto savivaldy-
bės tarybos sprendimu pritarta 
Alytaus miesto 2016–2018 me-
tų negalios strategijai. Vienas iš 
strategijos uždavinių – gerinti 
viešosios infrastruktūros priei-
namumą. Prašome apsaugoti ir 
užtikrinti neįgaliųjų visapusiš-

ką ir lygiateisį naudojimąsi vi-
somis žmogaus teisėmis, skatin-
ti pagarbą šių asmenų prigimti-
niam orumui – pritaikyti įėjimo 
į prekybos centrą ir viduje esan-
čias duris silpnaregiams ir aklie-
siems. Dėkojame tiems prekybos 
centrams, kurių infrastruktūra 
jau pritaikyta akliesiems ir sil-
pnaregiams,“ – rašoma Alytaus 
miesto savivaldybės mero V. Gri-
garavičiaus pasirašytame rašte.

Šių metų pradžioje prie 
socia linės akcijos prisijungė ir 
geltonus apskritimus ant ben-
drojo naudojimo patalpų durų 
priklijavo daugelis Alytuje vei-
kiančių įstaigų ir organizacijų.

Alytaus meras ragina prekybos centrus 
prisidėti prie integracijos į visuomenę

Alytaus miesto savivaldybė informuoja apie mero raginimą pri-
taikyti pastatus negalią turintiesiems.

Būtina gauti tėvų  
leidimą

Štai ir vėl skandalas: glo-
bos namuose Freištate, Bavari-
joje, mergaitės ir berniukai bu-
vo izoliuojami ne kartą per die-
ną. Tai tapo įprasta praktika, o 
ne išimtimi, kaip anksčiau buvo 
žadėta. Kai tai iškilo viešumon, 
kone kiekvienas, net ir nesuvo-
kiantis, ką reiškia prižiūrėti psi-
chikos ligonį, skubėjo pareikšti 
savo nuomonę.

Tačiau užtenka atidžiau pa-
žvelgti į situacijas, dėl kurių gin-
čijamasi, ir skandalas subliūkš-
ta. Globos namų darbuotojai ne-
pažeidžia taisyklių ar įstatymų.

Nusiraminimo kambariai 
naudojami, tik jeigu tėvai iš 
anksto leido savo vaikus ten už-
daryti. Visuomet pabrėžiama, 
kad toks vaikų izoliavimas yra 
paskutinė priemonė siekiant su-
stabdyti agresiją, pavojingą ir pa-
čiam ligoniui, ir kitiems vaikams.

Specialų tyrimą atlikę žurna-
listai pakalbino autizmu sergan-
čio 17mečio mamą Sabinę R. Ji 
papasakojo: „Taip, aš privalėjau 
pasirašyti, kad neprieštarauju 
dėl sūnaus fiksavimo, izoliavi-
mo, jei prireiktų. Kitaip jo nebū-
tų priėmę į globos namus. Gali-
ma tai vadinti spaudimu man. 
Bet aš viską suprantu. Namie 
vis tiek negalėčiau suteikti sūnui 

tokios profesionalios priežiūros 
visą parą. Ir tikrai žinau, kaip bū-
na: sūnus griūva ant grindų, šau-
kia, muša save. Pasirašiau sutiki-
mą sunkia širdimi, bet žinau, kad 
tai neišvengiama.“

Tik ekstremalios 
situacijos verčia ieškoti 

išeities
Globos namų darbuotojams 

ir jų vadovams nuolat tenka aiš-
kintis dėl naudojamų priemonių 
psichikos ligomis sergantiems 
vaikams apraminti. Priekaištau-
jama net ir dėl fiksavimo dirže-
lių lovose naudojimo naktį. Anot 
darbuotojų, be jų išties sunku 
apsieiti, jei norima, kad visi vai-
kai išsimiegotų.

Dieną viskas paprasčiau ir 
specialių priemonių imamasi 
tik tada, kai reikia stabdyti pa-
vojingą agresiją, kai ekstrema-
li situacija tampa nebevaldoma. 
Kiekvieną kartą specialiame žur-
nale aprašoma, kas ir kuriam lai-
kui buvo uždarytas į nusiramini-
mo kambarį.

Yra taisyklė: vaikas nusira-
minimo kambaryje per dieną ga-
li būti uždarytas 2 kartus po 15 
minučių. Žurnalistai po trupinė-
lį rankioja informaciją apie šias 
globos ir slaugos įstaigas, jų tai-
sykles ir tradicijas. Štai pavyko 
žvilgterėti į vieno iš globos na-
mų priežiūros žurnalą. Ten rasti 
įrašai apie tai, kad ligoniai daž-
nai uždaromi savo kambaryje 
pusvalandžiui, nes verkė, buvo 
neramūs. Vienas vaikinukas per 
dieną savo kambaryje buvo už-
rakintas 16 kartų.

Vaikų globėjai nemėgsta 
duoti interviu, o paslaptys erzi-
na ir kelia įtarimų. Oficialių duo-
menų apie tai, kokios laisvę ribo-
jančios priemonės yra rekomen-
duotos naudoti Bavarijos globos 
namuose, nėra. Sunku patikėti, 
bet šią temą kartais iškelia į pa-

viršių nieko nesibodintys poli-
tinės daugumos oponentai, pa-
vyzdžiui, rinkimų išvakarėse. Po 
rinkimų – pamiršta.

Liudijimai
Daug atviresni buvę paslap-

tingųjų įstaigų darbuotojai. Be 
abejo, jų darbas labai sunkus, 
o dirbti, kai visi tave įtarinėja ir 
ieško kompromituojančių deta-
lių, dar sunkiau. Psichikos ligo-
nių negalima įrėminti jokiomis 
taisyklėmis, vienintelė garan-
tija – didelė prižiūrėtojų širdis.

Buvęs slaugos darbuotojas 
Franzas K. papasakojo, kad nak-
tį tekdavo fiksuoti daugelį vaikų. 
Buvo toks aštuonmetis berniu-
kas. Nepaprastai aktyvus, kal-
bėti nemokėjo. Jei jis naktį pa-
busdavo, reikėdavo būtinai jį fik-
suoti, izoliuoti, nes šauks, daužys 
viską, taip pat ir duris.

Viena mama stebėjosi, kad 
jos mergaitė buvo apgyvendin-
ta kaip arklys – kambaryje buvo 
durys, kurių viršutinė pusė atsi-
darydavo – kaip arklidėse. Ji ten 
viena pavalgydavo, tada stovėda-
vo prie pusinių durų, atsirėmusi 
rankomis, ir aimanuodavo. Kita 
sutuoktinių pora pranešė žurna-
listams girdėjusi, kad ligoniams 
naktį pastato kibirą gamtiniams 
reikalams atlikti.

Kokia atsitiktinai surinktos 
informacijos ir liudijimų prasmė? 
Juk kai kuriems žmonėms pasi-
baisėtini gali atrodyti tokiuose 
globos namuose visai įprasti da-
lykai. Vis dėlto paskutinis žurna-
listų tyrimas buvo labai rimtai 
svarstytas Bavarijos socialinių 
reikalų ministerijoje ir vėl duota 
nauja pažadų dozė – leisti izoliuo-
ti tik esant konkretiems simpto-
mams, kontroliuoti, parengti vi-
siems priimtinas taisykles dėl 
laisvės ribojimo priemonių.

Pagal užsienio spaudą parengė 
brigita balikienė

Ar galima neįgalų vaiką 
surišti, izoliuoti?

Kinas Xiaolou išpopuliarė-
jo, kai Kinijos socialiniuo-

se tinkluose pasirodė jo kryže-
liu siuvinėti paveikslai. Įdomu 
tai, kad jis siuvinėja ne įprastai, 
o kojomis. 

Kai vaikinui buvo vos penke-
ri, jį nukrėtė elektra, dėl to buvo 
amputuotos abi rankos. Po tokio 
sukrėtimo vaikas prarado pasiti-
kėjimą savimi, nebenorėjo imtis 
jokios naujos veiklos. Laikas bė-
go ir jis pamažu išmoko kojomis 
atlikti įvairius darbus, apsireng-
ti, pavalgyti. 

Siuvinėjimu kryželiu vyras 
susidomėjo sulaukęs 21erių, 
kaip pamatė, kaip tai daro kai-
mynė. Tai pakeitė jo gyvenimą. 

Siuvinėjimui rankos nebūtinos 

Kaimynė geranoriškai sutiko pa-
mokyti jaunuolį. Xiaolou nusi-
pirko visas reikalingas priemo-
nes ir praktikavosi namuose. Iš 
pradžių buvo nelengva. Mokyda-
masis dirbti su adata jis ne kartą 
susibadė kojų pirštus. Bet buvo 
verta bandyti. 

Būdamas 24 vaikinas jau bu-
vo gerai išmokęs siuvinėti ir pra-
dėjo pardavinėti savo darbus di-
džiuosiuose Kinijos miestuose. 
Pirmąjį savo siuvinėtą paveikslą 
jis pardavė buvo Šanhajuje. Tą-
kart geraširdis klientas už jo dar-
bą nepagailėjo 1 000 juanių (apy-
tiksliai 135 eurų). Nuo tos dienos 
vyras pradėjo dar labiau stengtis. 

Xiaolou tikisi, kad netrukus 
jam pavyks surinkti pakanka-
mai pinigų, kad galėtų nupirkti 
mamai skalbimo mašiną. Vaiki-
nas taip pat tikisi, kad jam pasi-
seks sukurti savo verslą. Xiaolou 
turi ir dar vieną svajonę – atrasti 
širdies draugę.

Parengė ieva JUODeikienė

„bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

***
Popieržievinio
Beržo tošimi
Įrėmintam
Dangaus skliaute
Lyg smilga žemuoges
Suvėrė
Saulė spinduliais
Klostuotus
Debesynų gniutulus.
Upelio pergamentą
Nušviesėjantys
Arimų gumburai išrašė.
Šlaitai,
Pernykščių lapų
Patalus atkloję,
Budina žibuoklę.
Pavasaris tapybos
Pradžios moksluosna
Įnikęs
Maišosi spalvas.
Nerimsta ir nerims,
Kol žemei negrąžins
Žadėtąją
Pastelės duoklę.

***
Praplėšia dangų
Griausmas
Žaibo kirčiais.
Prakiurę skėčiai
Sklendžia ant balandžio
Žalumos...

Žvyruoto kelio posūky
Šešėliais žaidžia
Ievos,
Išsikvėpinusios
Lig aitrumos...

***
Sūkuriais raitos
Upokšnio dailyraštis.
Sraujos puošeiva.

rita MOCkeLiŪnienė
Šakių r.

Taip seniai nerašiau tau laiš-
kų, o parašyti liko gulėti stal-

čiuje, nes jų neišsiunčiu ir niekas 
jų neskaito. Bet bėgantis laikas 
nesustoja, negailestingai plėšo 
kalendoriaus lapus ir guldo į pra-
eitį. Tik mintys tarsi paukščiai 
grįžta iš praeities, iš gražiausių 
gyvenimo metų, kurie prabėgo, 
nubangavo srauniu upeliu.

Gimtinėje buvau jau seniai ir 
nežinau, ar dar teka upelis per 
beržyną, per pievą, pasislėpęs 
po svyruokliais gluosniais ir gra-
žuolėmis ievomis. Man dažnai 

atmintyje išplaukia gražūs va-
sarų vakarai, kada tyčia ar nety-
čia susitikdavom prie upelio pa-
vargusių kojų nusiprausti. Įmer-
kę kojas į vandenį sėdėdavome 
ligi sutemų.

Aš kaimo mergaičiukė, o tu 
jau gimnazistas, atvažiavęs pas 
močiutę atostogų, kurios taip 
greitai prabėgdavo. Vasaros va-
karai prie upelio po gluosniais, 
savaitgaliai gegužinėse, kur ne-
paleisdamas šokdindavai ligi 
aušros. Palydėjęs mane iki na-
mų, peršokdavai upelį ir pro ber-
žus pamojęs ranka dingdavai už 
beržyno. Atminty iškyla vakarė-
liai sekmadieniais mokykloje ir 
šokiai iki išnaktų grojant kaimo 
muzikantams. Iki širdies gelmių 
svaiginantys valsai ir ligi nukri-
timo šokamos polkos. Dainų me-
lodijos vilnijo ir plaukė iš jaunų 
krūtinių. Jų atgarsiai dar iki šių 
dienų skamba mano atmintyje.

Bet buvo ne tik vasaros. Bu-
vo ir daugiau atostogų bei šventi-
nių dienų, kurias tu leisdavai pas 
močiutę. Per žiemos atostogas aš 
bėgdavau prie tvenkinio, kur tu 
pačiūžomis raižydavai ledą. Aš at-
važiuodavau rogutėmis, pasipuo-
šusi raudona kepure su didžiuliu 

Neišsiųstas laiškas 
bumbulu. Pagavęs mane pasodin-
davai ant rogučių, tempdavai per 
tvenkinį sakydamas: „Aš vilkas, o 
tu raudonkepuraitė ir aš tave pa-
gavęs tikrai suvalgysiu“.

Gal tada mano širdyje ir pra-
žydo pirmoji meilė su pirmuo-
ju bučiniu, kuris tarsi nudegi-
no mano dar nebučiuotas lūpas. 

Bet laikas tada nesustojo, jis 
bėgo lyg kažką vytųsi ar norė-
tų pabėgti. Ir šiandien aš tavęs 
klausiu, kodėl vis rečiau ir rečiau 
atvažiuodavai pas močiutę. Vis 
rečiau matydavau Tave.

Prisimenu, kaip po daugelio 
metų kaimo šventėje susitikome 
vėl. Tu buvai su sūnumi, o aš ve-
džiausi jau paauglę dukrą. Tada 
mes juokėmės, kad atėjom pra-
tęsti savo jaunystės ir vaikams 
parodyti savo praeities takų.

Ir tik tada tu man išdrįsai pa-
sakyti: „Atleisk“. Nei tu, nei aš ne-
kalti, gal toks buvo mūsų likimas. 
O aš tave tikrai labai mylėjau.

Gal tu niekada neskaitysi šio 
laiško, bet žinok, kad buvai mano 
pirmoji, o gal ir paskutinė meilė, 
kuri vis iškyla iš praeities bemie-
gėmis naktimis.

birute GAiLeviČienė
Kaunas socialinis darbuotojas

Kelias pradėtas nuo tada, 
Kai buvo ištiesta ranka ,,mažajam broliui“,
Kai jo gyvenime sutinkama skriauda,
Kai laimę vejas jis – o ji staiga nutolo...

Ir negalia atsliūkina lėtai,
Tad namuose taip reikalingas kitas...
Kai pro vienintelį langelį tik matai – 
Jau po nakties bemiegės aušta rytas.

Ir praveria duris taip laukiamas žmogus,
Kuris pataiso pagalvę, šukuoja plaukus.
Tave prakalbina ir sapnas it slogus
Skausmas šešėlin traukiasi – sulaukei

Tu angelo, pasiųsto Kristaus, į pirkelę,
Ranka paliečia prakaito išpiltą kaktą,
Tos pačios rankos pamaitina, kelia.
Sužvarbusioj širdy atranda raktą,

Kuriuo – žodžiu – kaip seną spyną
(Ji girgžda nuo rūdžių ir laiko),
Jausmus ten užslėptus jis atrakina,
Iš sielos glūdumos tuoj liūdesį išvaiko.

elena DekAMinAviČienė
Kazlų Rūda

Parašyti tekstai – tarsi ta-
vo paties praeities laikų fo-

tografija. Pasižiūri kada tokias 
nuotraukas ir nustembi – o, ne-
jaugi aš toks buvau. Todėl ver-
ta tuos tekstus kartkartėmis vėl 
peržvelgti bei, kaip ir ant foto-
grafijų, datą užsirašyti. Delfų 
orakule buvo užrašyta: „Pažink 
save“. O tai juk svarbiausia. Ta-
čiau, ko gero, ir sunkiausia. Kaž-
kada škotų poetas R. Bernsas 
gražiai sueiliavo, o išverstos tos 
eilutės skambėtų taip: „Ak, jeigu 
mums nestigtų įžvalgios akies / 
Savy regėti tai, ką kitas mato iš 
šalies!“ Nors tas eilėraštis vadi-
nasi itin paprastai („Vabzdžiui, 
kurį poetas pamatė ant puoš-
nios damos kepuraitės pamaldų 
metu“), tai, ką poetas įžvelgė pa-
prastutėje situacijoje – verta atsi-
minti. Kai pamatome save buvus 
tokį gal jaunatviškai veržlų, en-
tuziastingą, linkusį reikštis, bet 
kartu ir naivų, gal savimylą, gal 

Kam berašytum – pirmiausia sau rašai
narcizistą ir pan., – nepamirški-
me, kad ir dabar, tokią, rodos, iš-
ganingą „praregėjimo valandą“ 
tematome save tik su kita, tru-
putį mažiau tikrąjį vaizdą mas-
kuojančia kauke. Ir kad tolimes-
nės „pažink save“ veiklos yra į 
valias... O dar labiau viskas susi-
painioja galvoj, kai atsimeni Pau-
liaus žodžius: „Kas galvoja, kad 
yra pažinęs – dar nepažino, kaip 
turi pažinti.“ Tad vargu ar pavyks 
tai padaryti savo žemiškoj kelio-
nėj. Bet nesvarbu, anot V. Mačer-
nio: „Vis tiek, brolau, eime.“ Gal 
tavo kelias dabar kaip tik staigiai 
sukasi, bet tai būtent ir yra tavo-
ji užduotis, tavasis „dabar“. Susi-
telk tame dabar, tame šiandien. 
Taip geriau seksis, taip daugiau 
nuveiksi. Būk kaip mokinys kla-
sėje, spręsk savo užduotį. Jei esi 
trečiokas, o dabar mokaisi su-
dėti ir atimti, tą nesiblaškyda-
mas ir daryk. Nesvarbu, ką da-
bar daro pirmokai ar septinto-

kai, tu daryk savo darbą. Nely-
gink savo kelio su kitų keliu, su 
jų sėkme ar jų juokingais nepasi-
sekimais, daryk savo darbą. Tas, 
kuris tau jį paskyrė, geriau žino. 
Klausyk, kaip mokinys būdamas 
klausei savo mokytojo ir daryk 
kas užduota. Nesipūsk tuo var-
ganu savo žinojimu, dėk jį visą 
į šalį, visiškai jį dabar pamiršk. 
Ar supratai, ką sakiau? Tai ko 
lyg katė į lašinius vis žvilgčioji 
į tą pusę, kur pasidėjai savo ži-
nojimą? Juk sakiau – pamiršk 
jį! Dabar kita pamoka. Būk vėl 
klusnus mokinukas, tik taip jo-
je seksis. Ką, buvai šią tik rovės 
dalį užmiršęs? Tai dabar ir turi 
ką turi. Ir nedejuok į visas puses, 
kaip tau sunku. 

Tad kelk žvilgsnį aukštyn, 
nors iki šios rašliavos pavadini-
mo, ir prie darbo. Tik nedrebėk – 
juk žinai, kad aš visada su tavimi. 

saulius LynikAs 
Druskininkai
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Stanislavos Juozapaitytės nuotr.,
Panevėžys

Blindės kačiukas. Žalčialunkio žiedai. Šalpusnio saulutė.
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