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Atvira darbo rinka – baubas ar įveikiamas iššūkis?

Skuteris LEO
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Nemokmas tel. 8 800 00899

Netradiciniai sprendimai –  
kad visuomenėje būtų kuo 
mažiau nelaimingų žmonių

Gegužę Seimą turėtų pa-
siekti Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pareng-
tų neįgaliųjų užimtumą re-
glamentuojančių teisės ak-
tų paketas. Numatomų per-
mainų centre – pastangos 
sukurti kuo palankesnes są-
lygas neįgaliesiems įsidar-
binti atvirojoje darbo rinko-
je. Socialinės įmonės ateity-
je turėtų nustoti veikusios, 
o neįgaliųjų įdarbinimui 
skirta valstybės parama ga-
lėtų pasinaudoti bet kuri ki-
ta atviroje rinkoje veikianti 
įmonė. Ar šiems pokyčiams 
pasirengę darbdaviai, patys 
neįgalieji? 

Integracijos keliu

Darbdaviai (ne)mano, 
kad negalia – kliūtis 

priimti į darbą?
Seimo Neįgaliųjų teisių ko-

misijos pirmininkas Justas 
Džiugelis neslepia – pastaruo-
ju metu sulaukia nemažai ne-

įgaliųjų, teigiančių, kad jie ne-
nori jokių permainų, nes bijo 
galintys dėl jų netekti darbo. 
Jie sako šiandieniniams darb-
daviams esantys dėkingi, kad 

suteikė galimybių dirbti ir už-
sidirbti. 

Panaši nuomonė atsispin-
di ir žiniasklaidoje vis pasiro-
dančiuose straipsniuose, kurių 

herojai tikina, kad dėl negalios 
jų niekas nepriėmė į darbą, tik 
socialinėse įmonėse jie pasiju-
to visaverčiai, galintys įgyven-
dinti savo svajones. Beje, dažnai 

tai ne pačios sunkiausios nega-
lios žmonės. 

Reaguodama į žinią, kad So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos rengiamų neįgaliųjų 
užimtumą reguliuojančių tei-
sės aktų paketas numato at-
sisakyti socialinių įmonių, o 
orientuotis į neįgaliųjų įdarbi-
nimą atviroje rinkoje, Lietuvos 
verslo konfederacija pagarsino 
darbdavių apklausos rezulta-
tus. Pasak konfederacijos, nors 
43 proc. apklausoje dalyvavu-
sių verslininkų teigia, kad nega-
lia nėra kliūtis priimti į darbą, 
tačiau tiek pat abejoja, kad tokį 
variantą rinktųsi ar svarstytų. 

Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje dalyvavusios 
asociacijos „Investors Forum“ 
vykdomosios direktorės Rūtos 
Skyrienės teigimu, konfedera-
cijos poziciją galima supras-
ti. Ji vienija nemažai socialinių 
įmonių, todėl nepritaria jų sta-
tuso naikinimui, o atlikta ap-
klausa tarytum perspėja – tik 
mažiau nei pusė darbdavių pa-
sirengę priimti neįgaliuosius.  

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis ir asociacijos „Investors Forum“ vykdomoji direktorė 
Rūta Skyrienė mano, kad socialinės įmonės nėra geriausia vieta neįgaliesiems dirbti.
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Pirmiausia išsiaiškino 
poreikius 

S. Dumbliauskienė Alytaus 
miesto savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriui vadovau-
ti pradėjo 2015 metais. Ji ryž-
tingai ėmėsi veiklos. Alytaus 
miesto savivaldybė bene pir-
moji Lietuvoje parengė Nega-
lios strategiją, kurioje numatė 
svarbiausius poros metų dar-
bus. „Atėjus ir siekiant formuo-
ti socialinę viziją norėjosi susi-
tikti su nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis, išgirsti mamas, 

pamatyti įstaigų poziciją, suži-
noti, ko tikrai žmonėms reikia. 
Tai man davė gerą pradžią, nes 
kai kalbiesi su institucijomis, su 
tėvais, su vaikais, pamatai vi-
są didelį paveikslą. Belieka su-
galvoti, kaip išpildyti jų svajo-
nes ir įgyvendinti idėjas bei pa-
siūlymus“, – prisimena S. Dum-
bliauskienė. Socialinės paramos 
skyriaus vedėja neslepia, kad 
tokiam žingsniui paskatino ir 
Lietuvos neįgaliųjų forumo ra-
ginimas. Suplanavus priemo-
nes buvo numatytas jų įgyven-
dinimo laikas, viskas pagrįsta 
finansiškai. 

S. Dumbliauskienė džiaugia-
si, kad daugelį Negalios stra-
tegijoje numatytų dalykų pa-
vyko įgyvendinti. Biblioteka, 
muzikos mokykla pritaikyti fi-
zinę negalią turintiems asme-
nims – įrengtos rampos į vie-
šuosius objektus, sutvarkyti 
privažiavimai prie jų. Pasitei-
sino ir Alytaus miesto savival-
dybės inicia tyva pažymėti įėji-
mus į pastatus geltonu skritu-
liu, kad jie būtų geriau matomi 
silpnaregiams. Tiesa, iki šiol 
neįgyvendintas aklųjų pasiū-

lymas viešuosiuose pastatuo-
se įrengti lenteles Brailio raštu. 
Šiuo metu Alytaus mieste ir to-
liau tvarkomos gatvės, kad bū-
tų patogios visiems. 

Pirmiausia ėmėsi 
paslaugų 

„2105 metais radau 20 žmo-
nių būsto pritaikymo eilėje. 
Man tai buvo baisu: taip netu-
ri būti. Iš karto kreipiausi į sa-
vivaldybės tarybą, kad būtų 
skirta papildomai lėšų. Finan-
savimas buvo skirtas. Šiuo me-
tu yra tik einamoji būsto pritai-
kymo eilė“, – prisimena S. Dum-
bliauskienė. 

Kitas dalykas, kuris atėju-
sią naujai dirbti Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėją nuste-
bino – tai, kad 36 žmonės lau-
kė pagalbos į namus. Tai buvo 
normalu. Tačiau S. Dumbliaus-
kienei taip neatrodė: „Žmogui 
reikia paslaugų čia ir dabar. Iš 
karto ėmėmės spręsti šią prob
lemą.“ Prie savivaldybės paslau-
gų teikėjų prisidėjo nevyriausy-
binė organizacija – VšĮ „Geru-
mo skraistė“ ir eilės nebeliko.  

Alytaus miesto savivaldy-
bė vis nustebina ryžtingais 
sprendimais – neįgaliųjų 
kepyklėlė, senelių darželis ir 
kitos iniciatyvos neliko ne-
pastebėtos. Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Sonata 
Dumbliauskienė įsitikinusi, 
kad visas problemas gali-
ma įveikti, jei tik yra noro ir 
ryžto. Tiesiog užuot kalbė-
jus reikia imtis veikti. 

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata 
Dumbliauskienė.
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�� Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos narė Ra-
sutė Kryževičienė „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiške 
pasidalijo turiningos ke-
lionės įspūdžiais.

Pavasario gamta atgijo 
ir vilioja visus, kas gyva, į 
savo prieglobstį. Vieną to-
kį pavasarišką savaitgalį 
ir mes, grupė Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos narių, išvykome į Ma-
žeikių rajoną pasidžiaug-
ti prie Varduvos upės įsi-
kūrusiame Renavo dva-
re vykusia Žibučių žydė-
jimo švente. Ji surengta 
jau šeštą kartą. Oras pa-
sitaikė labai gražus, bu-
vome tikrai puikiai nusi-
teikę. Pasivaikščioję po 
dvaro rūmus ir terasas, 
nusileidome labai pato-
giais mediniais laiptais į 
kitoje pusėje upės esan-
tį seną parką. Aplankėme 

Aplankytų vietų sąraše –  
ir Renavo dvaras 

didžiausias parko įžymy-
bes: daugiakamienę liepą, 
aukščiausią ir storiausią 
Lietuvos eglę, pasidžiau-
gėme parko pievelėse iš-
sibarsčiusiomis žibučių 
akelėmis. Pasiklausėme 
įdomių gidės pasakojimų 

apie dvaro gyventojų pa-
pročius, jų nuopelnus Lie-
tuvos istorijai ir kultūrai. 
O vėliau, grįžę prie dva-
ro rūmų, klausėmės įvai-
rių Žemaitijos ansamblių 
atliekamų dainų, trankių 
orkestro melodijų, gėrė-

jomės šokėjų miklumu. 
Puikiai praleidę laiką, 

pasirūpinę lauktuvėmis, 
su gerais įspūdžiais grįžo-
me namo, į savąją Suvalki-
ją. Graži ir miela mūsų Lie-
tuva, mokame ir dirbti, ir 
gražiai pasilinksminti.

Keliauti mėgstantys Vilkaviškio rajono neįgalieji pabuvojo ir Renavo dvare.

Vilkaviškis:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Neseniai teko bendrauti su kaimo neįgaliųjų 
bend ruomenės nariais. Kalbėjomės jiems ak-

tualiais klausimais. Skundų daug. Nėra darbo, sun-
ku sutvarkyti infrastruktūrą privačių namų kvar-
taluose ar pritaikyti pastatus sunkią judėjimo ne-
galią turintiems. Šiandien tampa labai populiaru 
pykti ant visų, išskyrus save. Dažnai mums atrodo, 
kad mes, neįgalieji, galime lyg ir pateisinti savo pyk-
tį, nes turime daugiau priežasčių būti nepatenkinti. 
Tačiau tai yra didelė klaida, nes mūsų visuomenėje 
negalios neturintys žmonės neteisybės patiria ne 
mažiau. Ypač skaudūs ir žeminantys yra santykiai 
darbo rinkoje. Dažnai darbdavys elgiasi kaip feoda-
las. Negalia yra negalia ir kiek mes besistengtume 
įrodinėti, kad esame šaunūs, įveikiantys visas kliū-
tis, demonstruojantys protu nesuvokiamus pasieki-
mus, ji – visuomet kartu. Taip, yra akimirkų, kuomet 
mes esame labai stiprūs, bet tarp jų gyvena mūsų 
kasdienybė, kuri vargina, skaudina, liūdina… Ilgai 
pasitreniravę galime išmokti nesiskųsti, šypsotis, 
kuomet gelia visa kūną, gėrėtis sveikaisiais jiems 
nepavydint, bet viskam yra ribos, kurios su amžiu-
mi labai kinta. 

Pasikalbėję su neįgaliais veteranais galime tik 
džiaugtis, kad viskas juda reikiama kryptimi. Ži-
noma, norėtųsi greičiau ir geriau, bet neįgalaus 
žmogaus gyvenimo kokybė šiandien yra nepalygi-
nama su ta, kuri buvo prieš 40–50 metų. Deja, jau-
nas žmogus tokios istorinės patirties neturi, jis nori 
kokybiško gyvenimo „čia ir dabar“. Kai jo lūkesčiai 
neati tinka realybės, dažnai viduje be perstojo kun-
kuliuoja pyktis. Paskaičius žmonių atsiliepimus so-
cialiniuose tinkluose, atrodo, kad aplink visi – prie-
šai, pradedant šeimos nariais ir baigiant valstybinių 
įstaigų darbuotojais. Pats savaime pykčio jausmas 
nėra blogybė. Kartais jis yra didelis pagalbininkas, 
ir ypač formuojant naujus savarankiško gyvenimo 
įgūdžius patyrus negalią. Bendrose neįgaliųjų sto-
vyklose, stebint labiau pažengusių pasiekimus, daž-
nai tenka pyktelti ant savęs, kad pasiektum to, ko 
nori. Nesugebi įlipti iš vežimėlio į automobilį, o ki-
tiems pavyksta? Supyksti ant savęs, mobilizuoji vi-
dinius resursus ir... pasiseka. Tik tokią pykčio rūšį 
galime pateisinti. 

Integracija – labai talpi sąvoka, kurioje mes pa-
tys vaidiname svarbiausią vaidmenį. Tik nuo mūsų 
pačių elgesio priklauso jos kokybė. Viena moteris 
pasakojo, kad pirmą kartą vežimėlyje į kiemą išva-
žiuoti išdrįso tik po kelių mėnesių. Baimė pasitvir-
tino – šaukdami: „Invalidė, invalidė“ ją apsupo kie-
mo vaikai. „Manyje užvirė toks pyktis, kad norė-
josi prasibrauti pro jų ratą, grįžti namo ir daugiau 
nesirodyti“, – pasakojo moteris. Kadangi tuo metu 
važinėjo elektriniu vežimėliu, apsisukusi patraukė 
tolyn. Gerai, kad tokiu kritiniu momentu jai užteko 
jėgų nugalėti save. Vežimėlis vaikus sudomino, tad 
jie bėgo iš paskos, o sustojus pradėjo klausinėti apie 
valdymo pultą, žibintus, akumuliatorius. Nusirami-
nusi toji moteris viską vaikams parodė, o kelis ma-
žiausius net pavežiojo ant kelių, leido valdyti pultą. 
Kitą dieną ją kieme pamatę jau šaukė: „Teta atvažia-
vo, teta atvažiavo.“ Sunki patirtis, bet laiku suval-
dytas pyktis išsprendė daug prob lemų. 

Pastebėjau dar vieną detalę – mes dažnai pyks-
tame ant aplinkinių dėl nepritaikytos aplinkos, o 
savo namuose neįsirengiame elementariausių pri-
taikymų: nedidelio ranktūrio prie durų ar vonioje, 
virš stalo virtuvėje, kad galėtume patogiai įsitaisyti 
valgydami ar gamindami maistą. Tokiems pritaiky-
mams nereikia didelių išlaidų, bet numojame ranka: 
„Bus gerai“. Tačiau išėję gatvėn ar į prekybos centrą 
tampame „kovotojais už teisybę“. Turėkime drąsos 
pripažinti, kad dėl kai kurių nepatogumų savo aplin-
koje esame atsakingi ir mes, o pykdami labiausiai 
kenčiame patys…

Kur veda pyktis?

Apie tai,
kas 

jaudina

„Savo kasdienybėje vi-
suomet rasime laiko padė-
ti tiems, kam reikia mū-
sų pagalbos“, – teigia Ka-
raliaus Mindaugo husarų 
bataliono kariai. Šią sa-
vaitę jie nuveikė nemažai 
naudingų darbų. Vienas 
iš jų – pagalba Panevėžio 
miesto neįgaliųjų drau-
gijai kraustantis į naujas 
patalpas. Naujoje vietoje 
draugijos nariams bus kur 

kas daugiau vietos vykdy-
ti užsiėmimus ir treniruo-
tes. Kariai neįgaliesiems 
padėjo neatlygintinai. 

Karaliaus Mindaugo 
husarų batalionas – Lie-
tuvos ginkluotųjų pajėgų 
karinis dalinys, Lietuvos 
kariuomenės Sausumos 
pajėgų Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Ge-
ležinis Vilkas“ dalis. 

„Bičiulystės“ inf. 

Tai vieta, kur gali bū-
ti savimi, susirasti naujų 
draugų, pažinti, sužinoti ir 
patirti bei parsivežti namo 
ilgai atmintyje išliekančių 
įspūdžių. Stovyklos metu 
linksminsimės, iškylausi-
me, žaisime, rungtyniau-
sime, maudysimės, kursi-
me, lipdysime, juoksimės. 

Stovyklos data: 
2018 m. birželio 27–

liepos 3 d. (7 dienos). 
Adresas: Šventosios 

mokymo ir reabilitacijos 
centras, Mėguvos g. 13, 
Šventoji.

Stovyklautojų am-
žius:  511 m.

Stovyklautojai bus ap-
gyvendinami 24 vietų 
kambariuose. Numaty-
tas maitinimas 2 kartus 
per dieną (pietūs ir va-
karienė). 

Pastabos:
Stovyklautojams būti-

na turėti medicininę pa-

žymą (forma Nr. 0271/a). 
Stovyklos dalyviai nu-

vykti ir parvykti iš stovyk
los privalo savarankiškai 
(transporto išlaidos ne-
dengiamos). 

Stovyklos dalyvio mo-
kestis 10 € (renkamas ir 
iš vaikų, ir iš tėvų (įtė-

vių). Be to, pagal Vietinės 
rinkliavos už naudojimą-
si Palangos kurorto vie-
šąja infrastruktūra nuos-
tatus privaloma mokėti 
1 Eur  įmoką už asmeniui 
suteiktą vieną nakvynę. 
100 procentų lengvata 
suteikiama vaikams iki 
18 metų.

Atrinktų dalyvių są-
rašas bus paskelbt as 
2018 m. birželio mėnesį 
tinklapyje: www.drau-
gija.lt

Kilus klausimams skam-
binti renginių organizato-
rei Kristinai Vainienei tel.  
8 618 00137.

Persikraustyti padėjo kariai Panevėžys:

Kviečiame registruotis į neįgalių vaikų ir jų tėvų (įtėvių) stovyklą

Telšių teritorinės dar-
bo biržos Mažeikių sky-
riaus salėje buvo prista-
tyti Jungtinių Tautų ne-
įgaliųjų teisių konvenci-
jos ir jos Fakultatyvaus 
protokolo įgyvendinimo 
stebėsenos atliktų tyri-
mų rezultatai. 

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Je-
lena Ivančenko sakė, kad 
pirmą kartą nevyriau-
sybinių organizacijų at-
stovams bus pristatytas 

tyrimas, kurį finansavo 
Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijos. 

Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorė As-
ta Kandratavičienė pris
tatė neįgaliųjų integraci-
jos į visuomenę galimybes 
vykdant įvairias Neįgalių-
jų reikalų departamento 
priemones. A. Kandratavi-
čienė kalbėjo, kad 2017 m. 
duomenimis, Lietuvoje yra 

apie 245 tūkst. žmonių su 
negalia ir specialiaisiais 
poreikiais. Biudžetas ak-
tyvioms socialinės rea-
bilitacijos priemonėms – 
10 mln. 

Direktorė akcentavo, 
kad Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas yra įkūręs 
interneto svetainę www.
meskuriame.lt, kurioje pri-
statomi rankų darbo ga-
miniai, pagaminti talen-
tingų skirtingo amžiaus 
asmenų, turinčių negalią, 

ir jų teikiamos paslaugos. 
Susitikime pranešimus 

skaitė Lietuvos neįgaliųjų 
forumo projektų vadovė 
Klementina Gečaitė, Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo 
komunikacijos projektų 
vadovė Simona Aginskai-
tė, Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjungos prezidentė 
Rasa Kavaliauskaitė, Lie-
tuvos neįgaliųjų draugi-
jos teisininkė Evelina Kel-
melienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Pristatyti JT neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimo tyrimų rezultatai



2018 m. balandžio 26 d. – gegužės 2 d., Nr. 17 (1406), „Bičiulystė“3 psl.

(atkelta iš 1 psl.)

Atvira darbo rinka – baubas ar įveikiamas iššūkis?
Tačiau jeigu, pasak R. Skyrie-
nės, akcentuosime, kad ne „tik“, 
o „net“ 43 proc. verslininkų pa-
sirengę įdarbinti neįgaliuosius, 
situacija atrodys gerokai pozi-
tyvesnė – matysime, kad gyve-
name besikeičiančioje visuo-
menėje. 

Tai patvirtina ir neseniai 
atlikta investuotojų apklausa. 
Pasak R. Skyrienės, 52 proc. jų 
teigė planuojantys priimti nau-
jų žmonių. 90 proc. investuoto-
jų pabrėžė, kad darbo jėgos pa-
siūla Lietuvoje nepakankama, o 
jos stygius auga nuo 2014 me-
tų vidurio. Todėl investuotojai 
ir kitos verslo asociacijos pra-
deda atsisukti į tokias grupes, 
kaip neįgalieji, investuoja į jų 
kvalifikacijos kėlimą, perkva-
lifikavimą.

Socialinės įmonės ir 
atvira darbo rinka – 

kieno persvara didesnė?
Šiuo metu šalyje yra apie 

163 tūkst. darbingo amžiaus 
neįgaliųjų. Dirba apie 48 tūkst.: 
daugiau kaip 7 tūkst. socialinė-
se įmonėse ir per 40 tūkst. atvi-
roje darbo rinkoje. Pagrindinė 
socialinėse įmonėse dirban-
čiųjų dalis – lengvesnės nega-
lios asmenys. Sunkiausią nega-
lią turintieji sudaro vos keletą 
procentų. Taigi skaičiai kalba 
atviros rinkos naudai, kurio-
je jau dabar dirba apie 5 kar-
tus daugiau neįgaliųjų nei so-
cialinėse įmonėse. Tiesa, socia
linėms įmonėms šiemet numa-
tyta apie 35 mln. valstybės do-
tacijų, o atviroje rinkoje dirban-
tiems – vos 9 mln. eurų. Jeigu 
socialinėms įmonėms skiria-
mus dešimtis milijonų atiduo-
tume paramai atviroje darbo 
rinkoje, tikėtina, kad dirbančių 
neįgaliųjų galėtų padaugėti vos 
ne dvigubai. 

Gruodžio mėnesį J. Džiugelio 
inicijuotą memorandumą, ku-
riuo įsipareigojama didinti žmo-
nių su negalia galimybes konku-
ruoti darbo rinkoje, pasirašę ne-
įgaliųjų bendruomenės atstovai, 
socialinės apsaugos ir darbo bei 
finansų ministrai, verslo ir darb-
davių, Lietuvos darbo biržos at-
stovai tikisi, kad po pertvarkos 
atviroje darbo rinkoje pavyks 

padėti įsitvirtinti dar apie 40 
tūkst. neįgaliųjų. Seimo Neįga-
liųjų teisių komisijos pirmininko 
J. Džiugelio teigimu, numatomos 
pertvarkos turėtų leisti ir Lietu-
voje pasiekti Europos valstybių 
neįgaliųjų įdarbinimo vidurkį – 
ten dirba 47 proc. darbingo am-
žiaus neįgaliųjų. 

Atvirai darbo rinkai 
reikia rimtai nusiteikti

Martinas Baltrušaitis jau 11 
metų dirba atviroje darbo rin-
koje – „Senukų“ prekybos cen-
tre. Jaunas vyras pasakoja, kad 
6erius metus po patirtos trau-
mos, kai nelaimingo atsitikimo 
metu lūžo 5, 6, 7 stuburo kaklo 
srities slanksteliai, buvo tarsi 
išstumtas į gyvenimo užribį, į 
kurį jokiu būdu nenorėtų su-
grįžti. Nemažai laiko prireikė, 
kad vėl pasijustų gyvenąs: re-
abilitacija, atkaklios treniruo-
tės, kurių dėka Martinui pavy-
ko susigrąžinti rankų stiprumą, 
pareikalavo nemažai jėgų ir va-
lios. Tiesa, pirštų atgaivinti ne-
pavyko – jie ir liko silpni, vyrui 
sunku suimti smulkius daiktus. 
Tačiau užsispyrimui siekti sa-
varankiškumo tai nepakenkė. 

Martinas sako esąs labai dė-
kingas Valakupių reabilitacijos 
centrui. Jis buvo vienas pirmųjų 
čia pradėtos vykdyti profesinės 
reabilitacijos dalyvių, kartu su 
antrąja laida baigė buhalterinės 
apskaitos programą. Įgyta kva-
lifikacija jam labai padeda šian-
dieniniame darbe. 

M. Baltrušaitis neslepia – 
norint rasti savo vietą atviro-
je darbo rinkoje, reikia nema-
žai pastangų, atkaklumo, pasi-
ryžimo būti naudingam. Vers-
lo įmonė – ne labdaros fondas, 
darbo santykiai čia rimti. To-
dėl, pasak vyro, negali kaltinti 
darbdavio, kad neįgaliam dar-
buotojui jis taip pat kelia tam 
tikrus reikalavimus: nori būti 
tikras, kad šis atliks patikėtus 
darbus, kad jų neteks perskirs-
tyti kitiems darbuotojams, kad 
nepiktnaudžiaus savo negalia. 
Martinas šypsosi: per 11 metų 
į darbą pavėlavo tik porą kartų, 
ir tik todėl, kad pakeliui suge-
do automobilis, o ne dėl to, kad 
prasčiau jautėsi ar kad lauke 
tiek prisnigo, jog atrodė neįma-
noma su vežimėliu pravažiuoti. 

Vyras sako niekada nesinau-
dojęs savo negalia ir neprašęs 
darbdavio lengvesnių sąlygų. 
Jis sako nesuprantąs, kai dar ne-
įpusėjus darbo pokalbiui neįga-
lusis ima domėtis, ar darbovie-
tėje yra poilsio kambarys, mat 
jam kas valandą reikia 15 min. 
pailsėti. „Jeigu negali dirbti vi-
są dieną, dirbk puse etato. Yra 
įvairių galimybių. Tuo labiau 
kai trūksta darbuotojų – darb-
davys lankstus, pritaiko darbo 
valandas“, – įsitikinęs Martinas. 

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos M. Baltru-
šaičiui išduotoje pažymoje nu-
rodoma, kad jis gali mokytis ir 
dirbti specialiai pritaikytomis 
sąlygomis. Paklaustas, kaip „Se-

nukai“ pritaikė jo darbo vietą, 
vyras tik nusišypso: „Patrau-
kė kėdę, kad vežimėliu galėčiau 
prie stalo privažiuoti, ir padėjo 
ant jo kompiuterį – štai ir viskas. 
Prekybos centras pritaikytas, 
nėra slenksčių, laiptų, tad nerei-
kia jokių specialių pritaikymų.“

Socialinėse įmonėse 
įgyta patirtis gali būti 

naudinga
Neįgaliųjų įdarbinimo per-

tvarkai oponuojantys socialinių 
įmonių atstovai teigia, kad dėl 
naujos tvarkos gali tekti atleis-
ti visus jose dirbančius neįga-
liuosius. J. Džiugelis tikina, kad 
socialinės įmonės turės pakan-
kamai laiko reorganizuoti sa-
vo veiklą, kad prisitaikytų prie 
naujų sąlygų. Tikimasi, jog so-
cialinių įmonių statusas nustos 
galioti 2020 m. liepos 1 d. arba 
2021 m. sausio 1 d. Parlamen-
taras pabrėžia, kad sunkiausios 
negalios žmonių įdarbinimas 
ir toliau bus subsidijuojamas, 
tad nei jų padėtis, nei įdarbini-
mo sąlygos neturėtų pablogėti. 

Tačiau net jeigu socialinės 
įmonės savo veiklos netęs, jose 
dirbę neįgalieji neturėtų atsi-
durti nuošalėje – įgyti įgūdžiai 
ir patirtis buvusiems darbuoto-
jams taps privalumu konkuruo-
jant atviroje darbo rinkoje, su-
teiks didesnes derybines galias 
tariantis dėl atlyginimų.

M. Baltrušaitis sako nieka-
da nedirbęs socialinėje įmonė-
je, tačiau, jo nuomone, tokiose 

mokėjimą ir kontrolę. Kartu nu-
matoma įgyvendinti Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komi-
teto rekomendaciją panaikinti 
neįgaliuosius diskriminuojan-
čią nedarbingo asmens sąvoką, 
sudaryti prielaidas efektyviam 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos darbui, sumažinti korupci-
jos rizikos veiksnius Ginčų ko-
misijos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos veikloje.

Atsisakant sąvokų „nedar-
bingas“ ir „iš dalies darbingas“ 
vartojimo siūloma nustatyti, 
kad darbingumas būtų verti-
namas procentais. Numatoma, 
kad kituose teisės aktuose var-

tojamą sąvoką „nedarbingas“ 
atstotų sąvoka „asmuo, kuriam 
nustatytas 0–25 procentų dar-
bingumo lygis, sąvoką „iš dalies 
darbingas“ atstotų sąvoka „as-
muo, kuriam nustatytas 30–55 
procentų darbingumo lygis“. 
Taip būtų įgyvendinta Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komite-
to rekomendacija ir panaikinta 
neįgaliuosius diskriminuojanti 
nedarbingo asmens sąvoka. As-
mens darbingumas būtų verti-
namas procentais (5 punktų in-
tervalu) ir neskirstomas į ats-
kiras grupes, t. y. asmuo, kurio 
darbingumo lygis 0–55 proc., 
būtų laikomas neįgaliuoju.

Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymo pataisomis 

taip pat siūloma reglamentuoti 
specia liųjų poreikių lygio nusta-
tymą, apibrėžti specialiųjų po-
reikių lygio sąvoką kaip asmens, 
sukakusio senatvės pensijos am-
žių, savarankiškumo netekimo 
mastą, nustatytą atsižvelgiant į 
asmens specialiuosius poreikius.

Siūloma nustatyti, kad Ne-
įgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnyba dalyvautų for-
muojant ir įgyvendinant neįga-
liųjų socialinės integracijos po-
litiką nustatant ne tik neįgalu-
mo, darbingumo lygį, profesinės 
reabilitacijos paslaugų poreikį, 
specia liuosius poreikius, bet ir 
specialiųjų poreikių lygį.

Priėmus pataisas savivaldy-
bės ne tik vykdytų neįgaliųjų so-

cialinę integraciją, teiktų ben-
drąsias ir specialiąsias paslau-
gas neįgaliųjų specialiesiems po-
reikiams tenkinti, bet ir vertin-
tų asmens savarankiškumą kas-
dienėje veikloje, nes tik įvertinus 
asmens savarankiškumą gali-
ma skirti neįgaliesiems būtiną 
pagalbą ir socialines paslaugas, 
taip sudarant sąlygas jiems in-
tegruotis į bendruomenės gyve-
nimą. Savivaldybių darbuotojai, 
vertindami asmens savarankiš-
kumą, turėtų galimybes iš karto 
nustatyti, kokia pagalba (socia-
linės, slaugos paslaugos, pinigi-
nė parama) reikalinga asmeniui, 
kurio specialieji poreikiai verti-
nami, ar jo šeimos nariams. 

„Bičiulystės“ inf. 

uždaro tipo darbovietėse socia
linė integracija nevyksta. Pa-
sak Martino, kiekvienas turėtų 
stengtis eiti į atvirą darbo rinką, 
būti drauge su visais, kad ben-
dradarbiai nustotų bijoti nega-
lią turinčių žmonių, juos ver-
tintų kaip lygiaverčius kolegas.

Didžiausia atskirtis – 
nežinomybė

Seimo narys J. Džiugelis pa-
brėžia, kad naujoje užimtumo 
sistemoje numatyta pagalba ne 
tik neįgaliesiems (Darbo biržoje 
atsiras specialiai darbui su neį-
galiaisiais paruoštų atvejo vady-
bininkų, kurie padės rasti darbą, 
numatyti darbo asistentai, pa-
dėsiantys įsitvirtinti darbe, pla-
nuojami mokymai ir pan.), bet ir 
darbdaviams. Netrukus darbo 
biržoje turėtų atsirasti duome-
nų bazė, arba paieškų portalas, 
kuriame bus skelbiami įsidar-
binti norinčių neįgaliųjų gyve-
nimo aprašymai. 

Pasak M. Baltrušaičio, darb-
daviams atrasti neįgalius dar-
buotojus galėtų padėti ir pro-
fesinės reabilitacijos centrai. 
Jie galėtų rengti atvirų durų 
dienas ir jų metu pristatyti ne-
įgaliųjų gebėjimus. Abiem pu-
sėms būtų naudinga, jeigu pro-
fesinės reabilitacijos progra-
mos dalyviams būtų sudary-
tos galimybės įvairiose įmonė-
se atlikti praktiką. Darbdaviai 
pamatytų, kaip šie žmonės dir-
ba, ar pateisina lūkesčius, o at-
sakingai pareigas atliekančius 
pakviestų pasilikti. Ir patys 
neįgalieji realiai įvertintų savo 
galimybes, įsitikintų, ar pajėg-
tų išsilaikyti vienoje ar kitoje 
darbo vietoje. „Praktikos, ne-
įgaliųjų įtraukimas ir darbda-
vio baimes išsklaidytų, ir būtų 
gera proga pasitikrinti patiems 
neįgaliesiems. Dabar vieni kitų 
bijo: neįgalieji įsivaizduoja, kad 
darbdaviai reikalauja neįmano-
mų dalykų, o šie – kad neįgalie-
ji ateina tik pailsėti ir nėra nei 
darbštūs, nei atsakingi“, – sam-
protauja M. Baltrušaitis. Vyras 
įsitikinęs, kad atvira darbo rin-
ka plačiau atsivers, kai abi pu-
sės bus pasirengusios naujiems 
iššūkiams ir norės juos įveikti. 

Aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr.

Aktualijos

Seimas pritarė Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisoms
Seimas pritarė Neįgaliųjų so-

cialinės integracijos įsta-
tymo pataisų projektui Nr. XI-
IIP1453 ir lydimiesiems pro-
jektams: Transporto lengvatų 
įstatymo pataisų projektui Nr. 
XIIIP1454 ir naujos redakcijos 
Tikslinių kompensacijų įstaty-
mo projektui Nr. XIIIP1455, ku-
riais siekiama optimizuoti neį-
galiųjų specialiųjų nuolatinės 
slaugos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), transporto išlaidų 
kompensacijos, lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensa-
cijos poreikių ir specialiųjų po-
reikių lygio nustatymą, tikslinių 
kompensacijų specialiesiems 
poreikiams tenkinti skyrimą, 



4 psl.2018 m. balandžio 26 d. – gegužės 2 d., Nr. 17 (1406), „Bičiulystė“

Daktaras
Aiskauda

Vis dažniau žmonės teiraujasi, 
ar vietoj vieno šeimos nario, jau 
esančio dantų protezavimo eilė-
je, paslaugas galėtų gauti kitas 
šeimos narys, kuris lygiai taip 
pat yra eilėje. Valstybinės ligo-
nių kasos prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (VLK) specia-
listai teigia, kad perleisti savo 
eilės kitiems šių paslaugų lau-
kiantiems žmonėms negalima.

„Teise į kompensaciją galima pa-
sinaudoti tik individualiai, t. y. šią 
teisę įgyja tik konkretus asmuo, ku-
ris priklauso tam tikrai apdraustų-
jų grupei ir kuriam gydytojas odon-
tologas yra nustatęs, kad reikalin-
gas dantų protezavimas. Tad vietoj 
dantų protezavimo eilėje esančios 
močiutės, senelis protezuoti dan-
tų tikrai negali“, – teigia VLK Pas-
laugų ekspertizės ir kontrolės sky-
riaus vyriausioji specialistė Jurgita 
Grigarienė. Pasak jos, taip būtų pa-
žeidžiamos žmogaus, nors ir sutin-
kančio perleisti savo eilę, teisės, nes 
jis šias paslaugas gaus vėliau nei jam 
priklauso. Sudarant prielaidas vė-
liau į eilę įrašytiems žmonėms pir-
miau gauti PSDF biudžeto lėšomis 
teikiamas dantų protezavimo pas-
laugas, būtų pažeistas asmenų ly-
giateisiškumo principas.

Teisę į dantų protezavimo pas-
laugas, kompensuojamas Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšomis, turi trys 
privalomuoju sveikatos draudimu 
apdraustų gyventojų grupės: žmo-
nės, sulaukę senatvės pensijos am-
žiaus; žmonės, pripažinti nedarbin-
gais arba iš dalies darbingais; vaikai 
iki 18 metų.

Šiems žmonėms dėl dantų prote-
zavimo reikia kreiptis į įstaigą, kuri 
turi sutartį su teritorine ligonių ka-
sa (TLK) ir kurioje jie prirašyti, kur 
lankosi pas savo šeimos gydytoją. 
Šioje įstaigoje pildomas prašymas 
įtraukti į dantų protezavimo eilę, 
o duomenys perduodami TLK, kuri 
tvarko gyventojų, laukiančių dantų 
protezavimo paslaugų, sąrašus. Jei 
įstaigoje odontologo nėra, pacientas 
turi būti informuotas, kur teikiamos 
nemokamos odontologijos paslaugos 
toje įstaigoje prirašytiems žmonėms. 

„Visi pacientai, įtraukti į eilę dan-
tų protezavimo paslaugoms gauti, 
turi galimybę dantis susitvarkyti už 
savo pinigus ir vėliau kreiptis į TLK 
dėl kompensacijos grąžinimo. Tokiu 
atveju paslaugas jie gaus greičiau“, – 
sako J. Grigarienė. Specialistė pri-
mena, kad tokiu atveju pirmiausia 
žmogus turi įsirašyti į eilę, sulauk-
ti TLK pranešimo paštu apie jo įra-
šymą į eilę dantų protezavimo pas-
laugoms gauti ir kreiptis į bet kurią 
įstaigą (galima kreiptis ir į privačią, 
nesudariusią sutarties su TLK), ta-
čiau turinčią licenciją teikti odonto-
loginės priežiūros paslaugas. Pasi-
naudojęs tokia galimybe žmogus už 
dantų protezavimą sumoka pats, o 
vėliau kreipiasi dėl šių išlaidų kom-
pensavimo į TLK. Dantų protezavi-
mo paslaugų išlaidos tokiems asme-
nims kompensuojamos, kai ateina jų 
eilė protezuoti dantis. 

„Bičiulystės“ ir VlK inf.

Konsultuojame, 
komentuojame

Dantų protezavimas: 
ar galima savo vietą 
užleisti giminaičiui? Priskaičiuojama per 20 

kultūrinio špinato veis-
lių, kurios pasižymi pui-
kiomis dietinėmis savybė-
mis. Tarpusavyje špinatų 
veislės skiriasi lapų spal-
va (nuo šviesiai žalios iki 
tamsiai žalios), paviršiu-
mi (lygūs, raukšlėti, pūs-
lėti), dydžiu, forma (kiau-
šinio, lašo formos, trikam-
piai ir kt.).

Panaudojimas  
maistui

Špinatų lapai (juos galima 
pjauti visą vasarą) valgomi ža-
li (salotos) ir virti, jų dedama į 
pyragus, iš jų verdamos sriu-
bos (kartu su rūgštynėmis 
arba dilgėlėmis), košės (kar-
tu su manų kruopomis), daro-
mos tyrės, apkepai, garnyrai, 
padažai, kepama kiaušinienė, 
maltinukai (kartu su kiauši-
niais, manų kruopomis ir varš-
ke), guliašas, ragu, pica, sklin-
džiai (kartu su bulvėmis, mil-
tais, kiaušiniais, muskato rie-
šutais ir tarkuotais krienais). 
Špinatai gali būti užšaldomi, 
džiovinami, konservuojami, 
jie puikiai dera su sūriu, mė-
sa, žuvimi, paukštiena, įvai-
riomis daržovėmis, riešutais, 
ryžiais. Lapų sultimis seniau 
buvo dažomi valgomieji ledai, 
padažai, dabar jomis dažomi 
įvairūs daržovių konservai 
(pavyzdžiui, žaliųjų žirnelių), 
kremai, tešla ir kiti gaminiai. 

Pastabos: 
 nerekomenduojama var-

toti špinatų vaikams iki 5 me-
tų, 
 suaugę žmonės gali per 

dieną suvalgyti apie 100 g špi-
natų,
 nuo karščio špinatuose 

esantys vitaminai ir mineralai 
beveik nesuyra (daržovių pa-
saulyje tai labai reta ypatybė),
 užšaldyti špinatai gali 

išsilaikyti iki 8 mėn., tik ne-
dera šaldyti drėgnų špinatų 
(tai sugadina jų skonį ir kenkia 
vitaminams); šaldymui špina-
tai ruošiami tokia tvarka: a) 
2 minutes apvirinami, b) tiek 
pat laiko palaikomi vėsiame 
vandenyje, c) nusausinami ir 
sudedami į šaldymui skirtus 
maišelius ar kitokias talpas.

Komentaras apie 
liuteiną

Špinatai ypač vertinami 
dėl juose esančio didelio kie-
kio liuteino. Ši medžiaga lėtina 
akių ląstelių senėjimą ir saugo 
akies tinklainę nuo kai kurių 
ligų, galinčių ne tik pablogin-
ti regą, bet ir sukelti aklumą. 
Iš liuteino susidarantis akių 
audiniuose zeaksantinas – 
svarbiausias geltonosios dė-
mės, esančios tinklainės cen-
tre, pigmentas. Būtent ši sritis 
yra atsakinga už aiškų ir koky-
bišką matymą. 

Pastaba: esantiems akių li-
gų rizikos grupėje (tai aptaria-
ma su gydytoju) profilaktinė 

liuteino paros dozė turi būti 
ne mažesnė kaip 6 miligramai 
(toliau – mg), t.y. per parą reik-
tų suvartoti arba 50 g špinatų, 
arba 100 g petražolių.

Špinatų vartojimo 
ypatumai

1. Peraugusiuose špinatų 
lapuose atsiranda rūgštynių 
rūgšties perteklius. Tai orga-
nizme sukuria rūgščią terpę, 
kurioje gali inkstuose ir/ar 
tulžies pūslėje atsirasti akme-
nų. Kai rūgštynių rūgštis su-
sijungia su kalciu, ne tik susi-
daro netirpūs kalcio oksalato 
kristalai, bet ir pasunkėja kal-
cio bei geležies įsisavinimas. 
Beje, taip pat nereiktų varto-
ti (ypač didesniais kiekiais) 
peraugusių špinatų lapų ser-
gant skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige, reumatinė-
mis ligomis, podagra, artritu. 
Tačiau valgant jaunus špina-
tų lapus, kuriuose beveik nėra 
rūgštynių rūgšties, neigiamo 
poveikio sveikatai nebus. Taip 
pat svarbu vartoti pakanka-
mai vandens, nes jis gali šiek 
tiek sumažinti neigiamas pa-
sekmes inkstams.

2. Jeigu špinatai vartoja-
mi reguliariai ir dar nepaiso-
ma jokių vartojimo normų, tai 
gali sukelti tiroksino stygių 
žmonėms, kuriems nustatyta 
skyd liaukės disfunkcija.

3. Didesni špinatų kiekiai 
taip pat žalingi žmonėms, tu-
rintiems polinkį sirgti osteo-
poroze ir moterims po meno-
pauzės. Kai per dieną suval-
goma 1–3 kg žalių (termiškai 
neapdorotų) špinatų lapų, gali 
ištikti mirtis.

4. Kai nuolat vartojami an-
tikoaguliantai (vaistai, slo-
pinantys kraujo krešėjimą ir 
krešulio susidarymą) ir kar-
tu valgomi špinatai, pastebi-
mai pablogėja vaistų poveikis 
(viso to priežastis – špinatuo-
se esantis didelis kiekis vita-
mino K).

5. Maistinės špinatų lapų 
skaidulos riboja žmogaus or-
ganizme magnio, kalcio ir ge-
ležies biologinį prieinamumą.

6. Jeigu auginant špinatus 
buvo naudojamos azotinės 
trąšos, juose neišvengiamai 
atsiras tam tikras kiekis nit
ratų. Todėl dėl šios priežas-

ties špinatų patiekalų geriau 
pakartotinai nešildyti, nes nit
ratai gali virsti sveikatą žalo-
jančiais nitritais ir kai kurio-
mis kitomis medžiagomis, ga-
linčiomis net sukelti vėžį.

7. Reikia skirti pavasari-
nius ir vasarinius špinatus. 
Pavasarinius galima virti arba 
vartoti žalius su salotomis, va-
sariniai špinatai vartojami tik 
virti. Vartojant termiškai ne-
apdorotus špinatus, naudinga 
į juos įmaišyti šaukštą alyvuo-
gių aliejaus – bus geriau įsisa-
vinami vitaminai A ir E.

8. Kuo senesni špinatai (au-
gimo prasme), tuo daugiau 
kartumo bus jaučiama juos 
valgant.

Paaiškinimas
  tiroksinas – svarbiau-

sias skydliaukės hormonas, 
kuris sintetinasi iš amino-
rūgšties tirozino, prisijungda-
mas jodą; tirozinas veikia me-
džiagų ir energijos apykaitą, 
daugelio audinių ląstelių dali-
jimąsi ir kitas funkcijas;

Špinatų nauda  
sveikatai

 stiprina imunitetą, 
 lėtina senėjimo proce-

sus, 
 mažina nuovargį, 
 ramina nervus,
 gerina atmintį ir apskri-

tai galvos smegenų veiklą,
  stiprina kaulus, rau-

menis,
 kraujyje palaiko optima-

lų cukraus kiekį,
  tinka mažakraujystės 

dėl geležies stygiaus profi-
laktikai,
 padeda išvengti vidurių 

užkietėjimo,
 stiprina širdies ir krau-

jagyslių sistemą, 
 gerina regos sistemą,
 blokuoja kai kurių pik-

tybinių auglių augimą,
  stabdo dantenų krau-

javimą, 
  šiek tiek normalizuo-

ja arterinį kraujospūdį, ka-
sos veiklą,
 padeda lieknėti (kartu 

su kitomis priemonėmis), 
  palengvina epilepsijos 

(nuomario) eigą, 
 padeda organizmui atsi-

statyti po sunkių ligų, fizinio 
ir protinio išsekimo, stresų, il-

galaikės nemigos, sutrikus an-
gliavandenių apykaitai, 
 stabdo Alzheimerio ligos 

vystymąsi.

Paprasti kulinariniai 
receptai

Salotos. Dubenėlis su-
pjaustytų špinatų lapų, 1/2 
stiklinės rūgpienio, 2 šaukš-
tai augalinio aliejaus, 1 šaukš-
tas acto, pagal skonį – cukraus, 
druskos, pipirų. Viskas sumai-
šoma, ant viršaus šiek tiek pa-
barstoma smulkiai supjausty-
tų petražolių ir krapų.

Omletas. Pradžioje 2 kiau-
šinių tryniai sumaišomi dube-
nėlyje su druska ir 2 šaukštais 
karšto vandens, paskui į šią 
masę suberiama 200 g smul-
kiai supjaustytų špinatų lapų 
ir gauta masė gerai išmaišo-
ma. Antrame paruošimo eta-
pe atskirame inde išplakami 2 
kiaušinių baltymai su 2 šaukš-
tais vėsaus vandens ir gautos 
putos sumaišomos su špina-
tų ir trynių mase. Iš šio ruo-
šinio masės galima iškepti 2 
porcijas omleto (kepama ant 
įkaitintos ir riebalais patep-
tos keptuvės).

Sriuba. 400 g špinatų la-
pų, 30 g sviesto, 100 g aviži-
nių dribsnių arba ryžių, 1/2 
stiklinės grietinės (kefyro, jo-
gurto), 1/2 litro vandens ar-
ba sultinio, 1 griežinėliais su-
pjaustyta ir pakepinta svogū-
no galvutė, pagal įprastinį do-
zavimą – druska, pipirai. Pir-
masis ruošos etapas: įkaitu-
siuose riebaluose greitai ap-
kepami avižiniai dribsniai ar-
ba ryžiai, sudedami į verdantį 
vandenį ir verdama iki beveik 
galutinės ribos. Antrasis ruo-
šos etapas: suberiami smul-
kiai supjaustyti špinatai, įde-
dama druskos, pipirų ir šiek 
tiek pavirinama.

Sklindžiai. 0,5 kg špinatų, 
0,5 kg bulvių, 100 g miltų, 2 
kiaušiniai, 1 šaukštas susmul-
kintų muskato riešutų, pagal 
įprastinį dozavimą – drus-
ka, galutiniame etape – kepi-
mui skirti riebalai, grietinė 
ir smulkiai tarkuotų krienų 
šak nų masė. Pradžioje sumai-
šoma išvirtų ir sugrūstų bul-
vių masė su miltais ir druska. 
Paskui smulkiai supjaustyti 
špinatai sumaišomi su kiau-
šiniais ir paruošta bulvių ma-
se. Sklindžiai kepami iš abie-
jų pusių įkaitintoje ir riebalais 
pateptoje keptuvėje. Iškepti 
sklindžiai užpilami grietine ir 
pabarstomi krienais.

Kosmetikos  
receptas

Veido odos balinimas. 1 
šaukštas susmulkintų špina-
tų lapų, 1 šaukštas rūgštynių 
lapų ir 1 šaukštas kefyro. Visi 
ingredientai sumaišomi (dar 
geriau naudoti elektrinį trin-
tuvą) iki vienalytės masės. Šis 
ruošinys užtepamas ant veido, 
kaklo, po 20 min. nuplauna-
mas pienu.

Romualdas OGiNSKAS

Špinatai stabdo Alzheimerio 
ligos vystymąsi
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Psichologo M. Hofmano nuomone, 
dorovės pagrindas yra empatija, t. 

y. įsijautimas į kito asmens emocinę bū-
seną. Įsijautęs žmogus dalijasi kito siel-
vartu ir ryžtasi jam padėti. Gebėjimas 
suprasti kito žmogaus bėdas ir skaus-
mus skatina laikytis moralės principų.

Užjausti, suprasti kitą reiškia juo 
rūpintis. Besirūpinant kitu dažnai ten-
ka spręsti moralines dilemas, ką nors 
aukoti. Pavyzdžiui, kartais tenka rink-
tis – ar dalyvauti kokioje nors šventė-
je, ar aplankyti ligonį; meluoti nenorint 
įskaudinti draugo ar ne, ir pan.  

Kuo labiau žmogus linkęs suprasti 
ir užjausti kitą, tuo labiau veikiami jo 
emociniai sprendimai. Pavyzdžiui, vei-
kiamas atjautos žmogus skatinamas 
moraliai elgtis.

Gyvenime tenka susidurti su emo-
ciškai kurčiais asmenimis. Jie nepajėgia 
suprasti nei savo, nei kito asmens jaus-

mų, todėl lengvai įskaudina kitą. Nesu-
gebėjimas suvokti kito žmogaus jaus-
mų yra emocinio intelekto trūkumas, 
humaniškumo „Achilo kulnas“. 

Žmogiški ryšiai neįmanomi be ge-
bėjimo įsijausti į kito žmogaus emocinę 
būseną. Empatijos stokos pasekmės – 
labai skaudžios. Jos stokoja įvairūs nu-
sikaltėliai, kartais net vadovaujančius 
postus užimantys asmenys, nemažai 
ir žmonių, nesugebančių ar nenorinčių 
suprasti neįgaliojo emocinės būsenos.

Apie žmogaus emocinę būseną by-
loja ne tik pasakomi žodžiai, bet ir ne-
žodiniai ženklai: intonacija, gestai, vei-
do išraiška. 

Sunku pervertinti mokėjimą emociš-
kai prisitaikyti – draugiškumo, jautru-
mo svertą. Būkime jautresni, pakantes-
ni, supratingesni mus supantiems, neuž-
mirškime šūkio: „Atsargiai – žmogus!“

Janina OžAliNSKAitė

Ar esame empatiški?

(atkelta iš 1 psl.)

Netradiciniai sprendimai – kad visuomenėje  
būtų kuo mažiau nelaimingų žmonių

Ši įstaiga neseniai dar įsteigė 
vadinamąjį senelių darželį – ju-
dėjimo negalią turintiems seno-
liams čia teikiamos dienos už-
imtumo paslaugos. 

2017 metais mieste atsira-
do atokvėpio paslauga, finan-
suojama Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. Deja, pasak 
S. Dumb liauskienės, teko šiek 
tiek nusivilti – paslauga pasi-
rodė populiari tik tarp neįga-
liųjų dienos centro lankytojų. 
Atokvėpio paslauga iš miesto 
gyventojų panoro pasinaudo-
ti 1 žmogus. Moteris, patikėju-
si mamą socialinių darbuotojų 
globai, išvyko į kelionę. 

„Kol nėra tokios tikros, pa-
stovios paslaugos, kai kalbiesi su 
tiksline grupe, atrodo, kad po-
reikis yra didelis, bet kada reikia 
mokėti, sumažėja iki minimu-
mo“, – dalijasi patirtimi S. Dum-
bliauskienė. Vis dėlto ji sako šios 
paslaugos atsisakyti nežadan-
ti. „Nesinori, kad šiame mieste 
žmogui būtų blogai, tegul būna 
galimybė“, – sako Socia linės pa-
ramos skyriaus vedėja. 

Vizijoje – savarankiško 
ir grupinio gyvenimo 

namai 
Pasak S. Dumbliauskienės, la-

bai mažai Negalios strategijoje 
numatytų priemonių liko neįgy-
vendintų. Deja, iki šiol nepavyko 
įkurti savarankiško ir grupinio 
gyvenimo namų neįgaliesiems.

Tiesa, netrukus pradės veik-
ti savarankiško gyvenimo namai 
socialinės rizikos suaugusiems 
asmenims, į kuriuos nebus ribo-

jamos galimybės patekti asme-
nims su negalia. Tačiau savaran-
kiško gyvenimo namų gyventojai 
patys turi pajėgti tvarkytis bui-
tyje, pasirūpinti maisto ir pan. 
Jų negalia turi būti gana lengva.

Sunkesnės negalios asme-
nims reikėtų grupinio gyveni-
mo namų. Čia visą parą budėtų 
socialinis darbuotojas, net ir su 
padėjėjais. S. Dumbliauskienė sa-
ko turėjusi viziją grupinio gyve-
nimo namus įsteigti pertvarko-
muose vaikų ir kūdikių globos 
namuose, tačiau ministerija tam 
nepritarė – tokio tipo įstaiga turi 
būti atskirose patalpose. Ji sako 
turinti svajonę – valstybinėje že-
mėje labai gražioje vietoje pasta-
tyti konteinerinio tipo namelius 
ir ten įkurti grupinio gyvenimo 
namus. „Labai norėčiau, kad po-
litikai pritartų tokiai galimybei. 
Norisi, kad žmonės kuo labiau in-
tegruotųsi“, – sako S. Dumbliaus-
kienė. Deja, ši svajonė atsideda 
vėlesniam laikui. 

Žmonės nedrąsiai 
naudojasi naujomis 

paslaugomis 
Tiesa, S. Dumbliauskienė ne-

slepia turinti ir šiokių tokių abe-
jonių: „Nesu tikra, ar sukūrus 
grupinio gyvenimo namus neat-
siras daug daugiau norinčių nei 
galime priimti. O gal kaip tik sa-
kys, kad niekas nenori? Kol nėra 
tokios paslaugos, kaip ir su ato-
kvėpio paslauga kad buvo, visi 
sako, kad reikia, bet realybėje 
tėvai dažnai atsisako pagalbos 
motyvuodami, kad neturi už ką 
mokėti, – svarsto Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja. – Dar yra 

likę nuostatos, kad žmogus pats 
turi atvargti visą vargelį, kuris 
jam skirtas, gal ir institucijų nė-
ra pats geriausias įvaizdis, ne-
nori jose palikti šeimos nario.“

Pasak S. Dumbliauskienės, jei 
žmogų paguldo į slaugos ligoni-
nę, niekas neprieštarauja, kai pa-
ima visą priežiūros (pagalbos) 
ar slaugos išmoką, o kai teikia-
ma trumpalaikė paslauga, sako, 
kad per brangu. Tačiau taip nu-
kenčia šeimos, prisiimančios ant 
savo pečių visą naštą.

Socialinės paramos skyriaus 
vedėja sako turinti viziją, kad 
reikėtų paramą žmogui skirti 
ne per pinigus, o sukuriant pas-
laugų sistemą. Būtų nustatoma, 
kokios pagalbos žmogui reikia, 
jis bet kada galėtų tomis pas-
laugomis pasinaudoti. Kol kas 
tai nėra realu. 

Ėmėsi neįgaliųjų 
įdarbinimo iniciatyvos 

Savivaldybė ėmėsi spręsti 
ir neįgaliųjų užimtumo klausi-

mus. Buvo sukurta Užimtumo 
didinimo programa. Jos lėšo-
mis buvo pakviesti pasinaudo-
ti verslo bendruomenės atsto-
vai. Į šią programą kaip remia-
mi buvo įtraukti ir studentai bei 
neįgalieji. Pernai savivaldybės 
iniciatyva Alytuje buvo įkurta 
neįgaliųjų kepyklėlė. 

S. Dumbliauskienės many-
mu, kol verslininkai neskuba 
įdarbinti neįgaliųjų, to turė-
tų imtis savivaldybės ar nevy-
riausybinės organizacijos. Taip 
ir buvo padaryta. Iš pradžių vi-
suomenėje buvo didžiulis pa-
sipriešinimas, jau po mėnesio 
viskas pasikeitė – žmonės no-
riai perka neįgaliųjų kepinius, 
teigiamai vertina jų darbą. O 
patiems neįgaliesiems – tai ne-
įkainojama galimybė įgyti pa-
tirties, patikėti savo jėgomis, 
taip pat šiek tiek užsidirbti. Di-
džiajai daugumai jų (pusė – tu-
rintys kompleksines proto ir 
psichikos negalias) darbas ke-
pyklėlėje buvo pirmas.

Mano tėvas serga onkologine liga, 
beveik nesikelia iš patalo, tačiau guli 
paprastoje lovoje. Bijau, kad gali atsi-
rasti pragulų. Ar galima būtų iš TPNC 
gauti čiužinį praguloms išvengti? – 
klausia N.B. iš Vilniaus.

Į klausimą atsako Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro Metodinio skyriaus ve-
dėja Dovilė Sabaliauskaitė. 

Čiužinys praguloms išvengti, kaip ir pa-
sėstai, skiriamas  asmenims, kuriems nusta-
tytas specialusis nuolatinės slaugos porei-
kis, bei turintiems visišką negalią, ir asme-
nims, kuriems yra pragulų atsiradimo tiki-
mybė esant bent vienam sunkiam organiz-
mo funkcijų sutrikimui dėl galvos ir (ar) nu-
garos smegenų pažeidimų; arterijas oblite-
ruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų 

ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant 
malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų 
sutrikimų, kai atliekamos dializės proce-
dūros; endokrininių ir medžiagos apykai-
tos ligų, pasireiškiančių galūnių angiopatija, 
morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir 
poodžio ligos; kraujo ir kraujodaros organų 
ligų esant sunkiam funkciniam sutrikimui. 

Asmuo turi teisę priemonę įsigyti iš 
Centro arba gauti čiužinio praguloms iš-
vengti įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną 
kartą per 3 metus iki 44 eurų, bet ne dau-
giau už faktines įsigijimo išlaidas.

Šiai priemonei gauti reikalingas išrašas 
027/a forma, kurį išrašo gydantis gydyto-
jas arba nuolatinės slaugos poreikio pažy-
ma (forma SPP1). 

Dėl priemonių įsigijimo asmuo turi 
kreiptis į Centrą ir pateikti prašymą.

Čiužiniai skiriami tik sergant  
itin sunkiomis ligomis

Klausėte–atsakome

Tuo neapsiribota – neseniai 
duris atvėrė keramikos dirbtu-
vės prie Alytaus dailiųjų amatų 
mokyklos. Iš sutaupytų sociali-
nės paramos lėšų buvo nupirk-
tas surenkamas namelis, jis pa-
statytas Alytaus dailiųjų ama-
tų mokyklos kieme. Dirbtuvėse 
šiuo metu dirba 2 negalią turin-
tieji. Jų atlyginimas bus subsidi-
juojamas iš Visuomenės užimtu-
mo didinimo programos. Dailių-
jų amatų mokyklos direktoriaus 
Algirdo Švirmicko vizijose – ke-
ramikos, pynimo, galbūt juvely-
ro dirbtuvės. Jo teigimu, kasmet 
mokyklą baigia nemažai neįga-
liųjų, tačiau jiems įsidarbinti ne-
realu. Keramikos dirbtuvės – ga-
limybė nors keletui pasiūlyti to-
kią galimybę, bent jau kol sutvir-
tės ir atsistos ant kojų. 

Sritis – labai plati 
Kalbant su S. Dumbliauskie-

ne kartais atrodo, kad visi su-
manymai, kokių tik imasi, jai 
pavyksta. Vieni lengviau, kiti 
sunkiau. „Dirbant savivaldybė-
je labai svarbus pasitikėjimas ir 
tikėjimas tavimi, kaip specia
listu, vadovų palaikymas, taip 
pat komanda“, – sako S. Dum-
bliauskienė. Ji neslepia, kad ne 
visiems sumanymams sulaukia 
palaikymo iš karto, tačiau nie-
kada neprašanti daugiau, nei 
realu, visada paskaičiuojanti. 
Juk visos savivaldybės turi gerą 
rezervą – nepanaudotas socia
linės piniginės paramos lėšas, 
kurios tikrai gali būti skiria-
mos naujų ar esamų socialinių 
paslaugų plėtrai. „Kai susidu-
riu su pasipriešinimu, kritika, 
tada sakau: imkit ir padarykit 
jūs geriau. Kai neturi empatijos, 
kai neturi artimųjų, kuriems tai 
svarbu, viską neigi, sakai, kad 
tai niekai“, – dalijasi patirtimi 
S. Dumbliauskienė. 

Jos teigimu, socialinė sritis 
yra labai plati, neužtenka ran-
kų viskam aprėpti. Tačiau į prie-
kį veda žinojimas, kad jei nors 
vienas žmogus taps laiminges-
nis, laimingesnė bus visa vi-
suomenė. 

Aurelija BABiNSKiENė 
Autorės nuotr.

Arūnas ir Aistė dirba neįgaliųjų keramikos dirbtuvėse. 

Vis daugiau Alytaus meisto šaligatvių patogūs visiems. Kepyklėlėje šiemet bus įdarbinti 9 neįgalieji.
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tas. Orai. 21:00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 4. 7 s. 21:55 Daug 
vargo dėl pinigų. N-7. 23:25 Skyrybų 
košmaras. N-14. 00:55 Pasaulio doku-
mentika. Mėlynoji planeta 2. 5 d. Ža-
liuojančios jūros. (subtitruota, kart.). 
01:50 Pasaulio dokumentika. Lauki-
niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
3/6 d. Rifai. Mirtina oazė. (subtitruo-
ta, kart.). 02:35 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. Saugaus eismo laida. (kart.). 
03:00 Savaitė. Visuomenės aktuali-
jų laida. (kart.). 03:55 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai – vie-
na širdis“. (kart.).

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, balandžio 30 d. 
09:05 Senis. N-7. 302 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/22 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/18 s. 11:40 Savaitė. Visuomenės 
aktualijų laida. Ved. Nemira Pumpric-
kaitė. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 290 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
Dokumentinė apybraiža. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:28 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:20 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 23:15 Sve-
timšalė 2. N-14. 2/9 s. 00:15 Pasaulio 
teisuoliai. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. Do-
kumentinė apybraiža. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Pramoginė 
laida „Editos šou“. N-7. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 290 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 1 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:25 

Duokim garo! Poeto Pauliaus Širvio 
dainos. 07:55 Beatos virtuvė. (kart.). 
08:50 Stebuklingosios Nilso kelionės. 
1, 2, 3, 4 s. 12:55 Klausimėlis.lt. (kart.). 
13:20 Juozo Erlicko kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą Raudonąją“. I, II da-
lys. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 291 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Emigrantai. Socialinės doku-
mentikos laida. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Koncertas „Folkšokas“. 23:10 Svetim-
šalė 2. N-14. 2/10 s. 00:15 Karinės pa-
slaptys. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Istorijos detektyvai. Istorinė publicis-
tika. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 291 s. (kart.).

trečiadienis, gegužės 2 d. 
09:05 Senis. N-7. 303 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/23 s. 10:55 Akis už akį 5. 
N-7. 5/1 s. 11:40 Emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 292 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 
Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. Intelektinis TV žaidimas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Svetimšalė 
2. N-14. 2/11 s. 00:15 Istorijos detekty-
vai. Istorinė publicistika. (subtitruota, 
kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Sti-
lius. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 292 s. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 3 d.
09:05 Senis. N-7. 304 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/24 s. 10:55 Akis už akį 
5. N-7. 5/2 s. 11:40 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 293 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Spe-

cialus tyrimas. Tiriamosios žurnalisti-
kos laida. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Purvini žaidimai. N-14. 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Specialus tyrimas. Ti-
riamosios žurnalistikos laida. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. Aktualiosios doku-
mentikos ir pokalbių laida. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 293 s. (kart.).

Penktadienis, gegužės 4 d. 
09:05 Senis. N-7. 305 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/25 s. 10:55 Akis už akį 
5. N-7. 5/3 s. 11:40 Stilius. Gyvenimo 
būdo žurnalas. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 294 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim ga-
ro! 22:35 Gamtos inspektoriai. 23:00 
Fantastiškas penktadienis. Gyvenk 
du kartus. N-7. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
03:30 Mūsų gyvūnai. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. Gy-
venimo būdo žurnalas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 294 s. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 5 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 18, 19 s. 07:20 Premjera. Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 2. 2/10 
s. 07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 
22 s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji 
Boružėlė. 10 s. 08:10 Karinės paslap-
tys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Gorongozos 
nacionalinis parkas. Rojaus atgimi-
mas. 4 d. Slapti pasauliai. (subtitruota). 
12:45 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Dramblių šeimyna ir aš. 1 d. (sub-
titruota). 13:40 Mis Marpl 5. N-7. 5/1 s. 
Mėlynoji pelargonija. 15:15 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 
Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Muzi-
kinė pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis“. 23:10 Premjera. Didysis 
stebuklas. N-7. (subtitruota). 01:00 Gy-
venk du kartus. N-7. (kart.). 02:55 Pa-
saulio dokumentika. Gorongozos na-
cionalinis parkas. Rojaus atgimimas. 4 
d. Slapti pasauliai. (subtitruota, kart.). 
03:50 Pasaulio dokumentika. Dram-
blių šeimyna ir aš. 1 d. (subtitruota, 
kart.). 04:45 Auksinis protas. Intelek-
tinis TV žaidimas. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 6 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. Isto-

rinė publicistika. (subtitruota, kart.). 
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 07:30 Šventadie-
nio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. Laida 
žemdirbiams ir apie juos. 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 1 s. Karalius 
Strazdabarzdis. 10:00 Gustavo enci-
klopedija. Pažintinė-pramoginė lai-
da visai šeimai. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:25 
Mūsų gyvūnai. 11:50 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Mėlynoji plane-
ta 2. 5 d. Žaliuojančios jūros. (subti-
truota). 12:45 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3. 3/6 d. Rifai. Mirtina 
oazė. (subtitruota). 13:40 Mis Marpl 
5. N-7. 5/2 s. Palšas žirgas. 15:15 Lais-
vės vėliavnešiai. Aktualiosios doku-
mentikos ir pokalbių laida. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV 
žaidimas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. Saugaus eismo laida. 18:30 
Pramoginė laida „Editos šou“. N-7. 
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
laida. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-

Pirmadienis, balandžio 30 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (25) (kart.). N-7. 06:55 Simpso-
nai (3) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai 
(4) (kart.). N-7. 07:55 Svajonių sodai. 
08:55 Meilės sūkuryje (2815). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (35). 
N-7. 12:00 Svotai (11). N-7. 13:00 Pa-
žadėtoji (3133). N-7. 13:30 Pažadėtoji 
(3134). N-7. 14:00 Maištingosios ama-
zonės (45). N-7. 15:00 Simpsonai (5). 
N-7. 15:30 Simpsonai (6). N-7. 16:00 
TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (51). N-7. 20:00 Legen-
dinės meilės. N-7. 21:00 Pasmerkti 
4 (47). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Karaliaus vardu. Požemių pa-
saulio sakmė. N-14. 01:00 Kaulai (16). 
N-14. 01:55 Kvantikas (2). N-7. 02:45 
Gaudynės (2). N-7. 03:30 Raitelis be 
galvos (17). N-7. 04:25 Imperija (17). 
N-14. 05:10 Kaulai (16) (kart.). N-14.

Antradienis, gegužės 1 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Gyveni-

mo knyga. N-7. 08:15 Sniego šunys. 
10:20 Princesė ir Janekas. N-7. 12:05 
Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs 
sutvėrimai. N-7. 14:35 Simpsonų fil-
mas. N-7. 16:10 Trys muškietininkai. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Pi gyveni-
mas. N-7. 22:00 Visu greičiu pirmyn. 
N-7. 23:55 Kaulai (17). N-14. 00:55 
Kvantikas (3). N-7. 01:45 Gaudynės (3). 
N-7. 02:35 Raitelis be galvos (18). N-7. 
03:25 Imperija (18). N-14. 04:20 Mikė 
(1). N-7. 04:45 Mikė (2). N-7. 05:10 Gau-
dynės (2). N-7.

trečiadienis, gegužės 2 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 06:55 
Simpsonai (5) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (6) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (47). N-7. 08:25 Šviesoforas (51). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2816). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (36). N-7. 
12:00 Svotai (12). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3135). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3136). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(46). N-7. 15:00 Simpsonai (7). N-7. 
15:30 Simpsonai (8). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (52). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (48). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 
Vikinglotto. 22:30 Taksi 3. N-7. 00:10 
Kaulai (18). N-14. 01:10 Kvantikas (4). 
N-7. 02:05 Gaudynės (4). N-7. 02:55 
Greislendas (1). N-14. 03:40 Tironas 
(1). N-14. 04:35 Mikė (3). N-7. 05:00 
Kaulai (18) (kart.). N-14.

ketvirtadienis, gegužės 3 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6). N-7. 06:55 
Simpsonai (7) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (8) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (48). N-7. 08:25 Šviesoforas (52). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2817). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (37). N-7. 
12:00 Svotai (13). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3137). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3138). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(47). N-7. 15:00 Simpsonai (9). N-7. 
15:30 Simpsonai (10). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švieso-
foras (53). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (49). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Sėkmės sala. N-7. 
00:10 Kaulai (19). N-14. 01:10 Kvanti-
kas (5). N-7. 02:00 Gaudynės (5). N-7. 
02:55 Greislendas (2). N-14. 03:45 Ti-
ronas (2). N-14. 04:30 Mikė (4). N-7. 
04:55 Kaulai (19) (kart.). N-14.

Penktadienis, gegužės 4 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7). N-7. 06:55 
Simpsonai (9) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (10) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (49). N-7. 08:25 Šviesoforas (53). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2818). N-7. 

Pirmadienis, balandžio 30 d. 
06:15 Dienos programa.  06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (45). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (46). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(47). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (3).  
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(103). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra . N-7. 12:00 KK2 penkta-
dienis . N-7. 13:25 „Rožių karas“ (145). 
14:25 „Dvi širdys“ (742). 14:55 „Dvi 
širdys“ (743). 15:25 „Dvi širdys“ (744). 
15:55 „Dvi širdys“ (745). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios.  19:25 Spor-
tas.  19:28 Orai.  19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:00 „Paveldėtoja“ (39). N-7. 
21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios.  22:24 
Sportas.  22:28 Orai.  22:30 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Didžioji skola. 
N14. 01:05 Džekas Ryčeris. Nesidai-
ryk atgal. N14.

Antradienis, gegužės 1 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

Kung Fu Triušis. 08:05 Sinbadas. 
Septynių jūrų legenda. 09:30 Tomas 
ir Džeris. Greiti ir plaukuoti. 10:55 
Marmadukas. 12:40 Kitokia Pelenės 
istorija. N-7. 14:25 Mis Slaptoji agen-
tė 2. Ginkluota ir žavinga. N-7. 16:35 
Mano super buvusioji. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
PREMJERA Trys milijonai eurų. N-7. 
21:20 Baltųjų rūmų šturmas. N14. 
00:00 Leik Plasidas prieš anakondą. 
S. 01:40 Didžioji skola. N14.

trečiadienis, gegužės 2 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (48). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (49). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(50). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (4). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(104). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra . N-7. 12:00 Visi už vie-
ną . N-7. 12:30 Nuo... Iki... 12:55 KK2 
. N-7. Infošou. 13:25 „Rožių karas“ 
(146). 14:25 „Dvi širdys“ (746). 14:55 
„Dvi širdys“ (747). 15:25 „Dvi širdys“ 
(748). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 „Paveldėtoja“ 
(40). N-7. 21:00 Gyvūnų policija. N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Mir-
tinas žaidimas. N14. 00:30 „Judan-
tis objektas“ (7). N-7. 01:20 Baltųjų 
rūmų šturmas. N14.

ketvirtadienis, gegužės 3 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (51). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (52). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(53). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (5). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(105). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Ekranai. N-7. 
12:55 KK2. N-7. Infošou. 13:25 „Ro-
žių karas“ (147). 14:25 „Dvi širdys“ 
(749). 14:55 „Dvi širdys“ (750). 15:25 
„Dvi širdys“ (751). 15:55 „Dvi širdys“ 
(752). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Mo-
bilusis. N-7. 00:20 „Judantis objek-
tas“ (8). N-7. 01:10 Mirtinas žaidimas. 
N14. 02:50 Alchemija XV. Du labai pa-
vėluoti portretai. 03:20 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 4 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (54). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (55). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(56). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (6). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(106). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Valanda su 
Rūta. 13:25 „Rožių karas“ (148). 14:25 
„Dvi širdys“ (753). 14:55 „Dvi širdys“ 
(754). 15:25 „Dvi širdys“ (755). 15:55 
„Dvi širdys“ (756). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Tarp žvaigž-
džių. N-7. 00:20 Priverstinis paniri-
mas. N14. 02:00 Mobilusis. N-7.

Šeštadienis, gegužės 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (9). 06:55 „Po-
nas Bynas“ (5). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žybsnis ir stebuklingos ma-
šinėlės“ (38). 07:45 „Žuviukai burbuliu-
kai“ (11). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (19). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (25). 09:00 
„Saugokis meškinų“ (1). 09:15 „Saugo-
kis meškinų“ (2). 09:30 „Drakonų kova. 
Super“ (10). 09:55 „Ogis ir tarakonai“ 
(46). 10:05 KINO PUSRYČIAI Pūkuoti ir 
dantyti. 11:50 Beprotiškiausios melodi-
jos. Nuotykiai tęsiasi. 13:35 Paskutinė 
mimzė. 15:30 Įsimylėti per dvi savaites. 
N-7. 17:30 Bus visko. Gyvenimo būdo 
laida. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš 
ateivius. 21:20 Didžiosios motušės na-
mai. N-7. 23:20 Mano motinos prakei-
kimas. N14. 01:10 Tarp žvaigždžių. N-7.

Sekmadienis, gegužės 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (10). 06:55 
„Ponas Bynas“ (6). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“ (39). 07:45 „Žuviukai 
burbuliukai“ (12). 08:10 „Keista šeimy-
nėlė“ (20). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(26). 09:00 „Saugokis meškinų“ (3). 
09:15 „Saugokis meškinų“ (4). 09:30 
„Drakonų kova. Super“ (11). 09:55 
„Ogis ir tarakonai“ (46). 10:05 „Ogis 
ir tarakonai“ (47). 10:15 KINO PUSRY-
ČIAI Pasaulio gelbėtojai. 11:55 Beveik 
mirtina. N-7. 14:00 „Pričiupom!“ (1). 
14:30 Drąsiaširdis. N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų 
šou. 22:00 Tamsos riteris. N-7. 00:55 
Piktieji numirėliai. S. 02:35 Didžiosios 
motušės namai. N-7.

Pirmadienis, balandžio 30 d. 
06:35 „Viena už visus“ (57). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (58). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (428). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (51). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (23). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (40). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (41). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (5). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(20). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (429). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(52). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (24). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (42). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (43). N-7. 17:55 
„Akloji zona“ (6). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (21). N-7. 20:00 Info diena.  
20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 Trans-
formeriai. Nugalėtųjų kerštas. N-7. 
23:55 Tikras teisingumas. Miesto ko-
vos. N14. 01:35 „Išbandymų diena“ (3). 
N14. 02:25 „Juodasis sąrašas“ (22). N-7.

Antradienis, gegužės 1 d. 
06:35 „Viena už visus“ (59). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (60). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (429). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (52). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (24). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (42). N-7. 11:00 „Gelbė-

tV3

Lnk

btV

10:00 Tai - mano gyvenimas (38). N-7. 
12:00 Svotai (14). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3139). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3140). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(48). N-7. 15:00 Simpsonai (11). N-7. 
15:30 Simpsonai (12). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Il-
go plauko istorija. N-7. 21:20 Deadpo-
ol. N-14. 23:40 Vyras už pinigus. N-7. 
01:20 Taksi 3. N-7. 02:50 Karaliaus var-
du. Požemių pasaulio sakmė. N-14. 
05:00 Svotai (12) (kart.). N-7. 05:45 
Mažylė Houp (22). N-7.

Šeštadienis, gegužės 5 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (33). 07:00 Ančiukų istorijos (26). 
07:30 Vėžliukai nindzės (57). 08:00 
Aladinas (34). 08:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (6). N-7. 09:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (7). N-7. 09:30 Il-
go plauko istorija (4). 10:00 Virtu-
vės istorijos. 10:30 Skaniai ir papras-
tai. 11:00 Svajonių ūkis. 11:30 Išsirink 
sau ateitį. 12:00 Babaušis. 13:35 Bež-
džionėlė šnipė. 15:05 Daktaras Doli-
tlis. N-7. 16:50 Ekstrasensai tiria (84). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Garfildas. 21:05 Karo 
žirgas. N-7. 00:05 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas. S. 01:45 Deadpool. N-14. 
03:40 Sėkmės sala. N-7. 05:05 Svotai 
(13) (kart.). N-7.

Sekmadienis, gegužės 6 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (34) (kart.). 07:00 Ančiukų istori-
jos (27). 07:30 Vėžliukai nindzės (58). 
08:00 Aladinas (35). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triu-
kai. 09:30 Penkių žvaigždučių būs-
tas (8). 10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 Mu-
nis - mažasis mėnulio globėjas. 13:05 
Aleksandras ir baisiai, labai siaubin-
gai nesėkminga diena. N-7. 14:45 Aš ir 
Erlas, ir mirštančioji. N-7. 16:10 Ekstra-
sensai tiria (85). N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Aste-
riksas ir Obeliksas. Jos didenybės 
tarnyboje. N-7. 21:50 Transporteris. 
Visu greičiu. N-14. 23:45 Vieno žmo-
gaus armija. N-14. 01:30  Karo žirgas. 
N-7. 04:05  Svotai (14)  (R). N-7.

Lrt
tojai - 112“ (43). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (6). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(21). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (430). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(53). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (25). 
N-7. 16:55 „Gelbėtojai - 112“ (44). N-7. 
17:25 „Gelbėtojai - 112“ (45). N-7. 17:55 
„Akloji zona“ (7). N-7. 19:00 „Potvynis“ 
(1). N-7. 21:00 „Potvynis“ (2). N-7. 23:00 
Žmogus grizlis. N14. 01:00 Transfor-
meriai. Nugalėtųjų kerštas. N-7.

trečiadienis, gegužės 2 d. 
06:35 „Viena už visus“ (61). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (62). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (430). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (53). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (25). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (44). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (45). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (7). N-7. 12:35 „Reali mistika“ (22). 
N-7.  13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(431). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (54). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (26). N-7. 
16:50 „Gelbėtojai - 112“ (46). N-7. 17:20 
„Gelbėtojai - 112“ (47). N-7. 17:55 „Gel-
bėtojai - 112“ (48). N-7. 18:30 LKL čem-
pionatas. Žalgiris - Lietkabelis. 21:00 
Tornadas Niujorke. N-7. 22:50 „Potvy-
nis“ (1). N-7. 00:40 „Potvynis“ (2). N-7. 
02:25 „Dingęs“ (5). N14.

ketvirtadienis, gegužės 3 d. 
06:35 „Viena už visus“ (63). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (64). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (431). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (54). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (26). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (46). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (47). N-7. 11:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (13). N-7.  13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (432). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (55). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (27). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(49). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (50). 
N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (51). N-7. 
18:30 LKL čempionatas. Juventus - 
Šiauliai. 21:00 Atvira ugnis. N14. 22:50 
Tornadas Niujorke. N-7. 00:35 „Din-
gęs“ (6). N14. 01:40 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (11). N-7. 

Penktadienis, gegužės 4 d. 
06:35 „Viena už visus“ (65). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (66). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (432). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (55). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (27). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (49). N-7. 11:00 „Gelbėto-
jai - 112“ (50). N-7. 11:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (1). N-7.  13:40 „Prokurorų pati-
krinimas“ (433). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (56). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(28). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (52). 
N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (53). N-7. 
17:55 „Akloji zona“ (8). N-7. 18:55 „Sto-
ties policija“ (22). N-7. 20:00 Info die-
na.  21:00 Tikras teisingumas 2. Mano 
kerštas. N14. 22:50 Atvira ugnis. N14. 
00:40 „Dingęs“ (7). N14. 01:50 Tikras 
teisingumas 2. Mano kerštas. N14.

Šeštadienis, gegužės 5 d. 
06:15 „Viena už visus“ (62). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (63). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (64). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (65). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (66). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Brydės. Istorinė-pu-
blicistinė laida. 09:30 Apie žūklę. Lai-
da žvejams. Vedėjas Algirdas Vilius 
10:00 „Pavariau“ (2). N-7.  10:30 „Blo-
gas šuo!“ (1).  11:30 „BBC dokumenti-
ka. PREMJERA Stambiosios katės“ (1).  
12:40 „Vandenyno paslaptys su Dže-
fu Korvinu“ (86).  13:10 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (5).  13:45 „Vanity 
Fair. Visiškai slaptai“ (12). N-7.  14:45 
„Kas žudikas?“ (27). N-7.  16:00 „De-
tektyvų istorijos“ (5). N-7.  17:00 LKL 
čempionatas. Pieno žvaigždės - Žal-
giris. 19:30 Muzikinė kaukė. Muzikinis 
šou. 22:05 MANO HEROJUS Rytoj, kai 
prasidėjo karas. N14. 00:10 AŠTRUS KI-
NAS Piktosios dvasios sugrįžimas. S. 
01:50 „Dingęs“ (6). N14. 02:50 „Din-
gęs“ (7). N14. 03:50 Muzikinė kaukė. 
Muzikinis šou.

Sekmadienis, gegužės 6 d. 
06:30 Savickas Classic Turnyras 

Vilniuje.  07:30 Sveikatos kodas. Lai-
da apie sveikatą. Vedėja Kristina Stai-
vė 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiū-
nų Čempionų lygos rungtynės Kana-
doje.  10:00 „Pavariau“ (3). N-7.  10:30 
„Blogas šuo!“ (2).  11:30 „BBC doku-
mentika. PREMJERA Stambiosios ka-
tės“ (2).  12:40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (87).  13:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (6).  13:40 
Sveikinimai. Pramoginis sveikinimų 
koncertas.  16:00 „Reali mistika“ (23). 
N-7.  16:55 Žemės branduolys. N-7. 
19:30 „Daktaras Richteris“ (9). N-7. 
20:35 „Daktaras Richteris“ (10). N-7. 
21:40 „PREMJERA Juodasis sąrašas“ 
(1). N-7. 22:40 „Išbandymų diena“ (4). 
N14. 23:40 Rytoj, kai prasidėjo karas. 
N14. 01:30 „Kas žudikas?“ (27). N-7.  
02:30 „Detektyvų istorijos“ (5). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Kelmiškis neregys Ričardas Ku-
činskas puse etato dirba masa-
žuotoju Aklųjų ir silpnaregių 
centre. Tačiau 42 metų vyras 
dėl nuo sausio atsiradusių „Sod
ros“ grindų gali netekti darbo.  

Būdamas 9erių metų R. Ku-
činskas susirgo cukriniu diabe-
tu. Vaikinas sėkmingai baigė vi-
durinę mokyklą. Tačiau netru-
ko užklupti ir cukrinio diabe-
to komplikacijos. Pradėjo silpti 
regėjimas. Nuo 31 metų pradė-
jo matyti tik šešėlius. Tuomet ir 
kreipėsi į Aklųjų ir silpnaregių 
centrą. Jo vadovė Janina Samu-
šienė patarė vaikinui mokytis 
masažuotojo specialybės. Pasi-
rūpino siuntimu. Porą metų Ri-
čardas mokėsi Šiaulių kolegijo-
je, aklųjų ir silpnaregių grupė-
je. Kai baigė mokslus, buvo įdar-
bintas masažuotoju Aklųjų ir 
silpnaregių centre. Jo darbo vie-
tą subsidijuoja Darbo birža. Dir-
ba jau devyneri metai.

R. Kučinskas džiaugiasi tu-
rėdamas darbo. Nors dirba tik 
puse etato, jis prisitaiko prie 
neįgaliųjų galimybių, jų auto-
busų grafiko – ateina tuomet, 
kada klientams palankiau. Ma-
sažams reikalingas priemones 

perka pats, nes Aklųjų ir silpna-
regių centras tam neturi lėšų. 
Be to, Ričardas dalyvauja Aklų-
jų ir silpnaregių centro folkloro 
ansamblyje „Ramočia“.

Deja, įvedus vadinamąjį 
„Sod ros“ grindų įstatymą, Ri-
čardui gali tekti palikti dar-
bą. Mat, nors dirba puse etato, 
„Sod rai“ reikia mokėti už visą 
etatą. Mat „Sodros“ grindys ne-
galioja tik tiems neįgaliesiems, 
kurie neįgalumo pašalpą gau-
na iš „Sodros“, nes turėjo dar-
bo stažo. Neįgaliesiems nuo vai-
kystės išimtis netaikoma.

Sutartyje numatyta už pu-
sę etato mokėti pusę minima-
laus atlyginimo ir įmokas „So-
drai“. Kadangi mokama tik už 
pusę etato, kaupiasi skola. Kas 
mėnesį po 65 eurus. Nuo sausio 
jau susikaupė pustrečio šimto. 
Per metus ji sudarys 700 eurų.

„Bijome, kad „Sodra“ nepra-
dėtų nuskaičiuoti skolą iš Aklų-
jų ir silpnaregių centro sąskai-
tos, – sako centro vadovė J. Sa-
mušienė. – Tuomet neturėsime 
lėšų atlyginimams.“

J. Samušienė „Sodros“ grin-
dų įstatymą vadina diskrimi-
nuojančiu. 

Negalia guldoma ant „Sodros“ grindų
Regina Musneckienė portale http://www.skrastas.lt rašo 
apie tai, į kokią situaciją patenka darbo stažo neturintys 
neįgalieji, kurie dirba ne pilnu etatu. 

Parama yra tikra, 
kai atitinka realybę

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Latvijos sostinėje gyvenan-
tys neįgalieji sulaukė puikių 
naujienų. Nuo šiol kur kas 
daugiau pinigų bus skir-
ta vežimėliais judantiems 
neįgaliesiems, kurie, pasi-
naudoję šia parama, realiai 
įstengs pritaikyti butą taip, 
kad galėtų patekti į bet ku-
rią patalpą. Rygos valdžia 
nutarė daugiau pinigų skir-
ti ir neįgaliesiems, kurie ne-
gali naudotis visuomeniniu 
transportu. Nėra džiugu, 
kad vis ilgėja ne tik neįga-
liųjų, bet ir visų vargstan-
čiųjų, kuriais reikia pasi-
rūpinti, sąrašas, bet svar-
biausia – stengiamasi, kad 
pagalba pasiektų visus, ku-
riems jos reikia.

Į „Lietuvos ryto“ televizijos lai-
dą „24/7” kreipėsi moteris, ku-
riai pabodo stebėti, kaip jos ne-
galią turintis bičiulis varinėja-
mas po biurokratines džiungles. 
Kretingoje gyvenantis vyriškis 
juda tik ratukais. Jis nesiskun-
džia nei kukliomis išmokomis, 
nei dar kuklesnėmis kompen-
sacijomis, tik prašo savivaldy-
bės, kad ši pastatytų jį į eilę so-
cialiniam būstui gauti. 

Jeigu jį ten valdininkai įrašy-
tų, jis galėtų pretenduoti į vals-
tybės teikiamą lengvatą būstui 
įsigyti. „Man sako, kad nėra ga-
limybės pastatyti į eilę, nes ma-
no pajamos viršija jų nustatytą 
vidurkį. Tuo viskas ir pasibaigia. 
Pasako mėginti kreiptis kitais 
metais, gal kas nors pasikeis. 
Du kartus ėjau, nuleidau rankas 
ir daugiau nebėjau“, – pasakojo 
Ramūnas Gricius. Visos Ramū-
no pajamos – neįgalumo išmo-
ka, transporto kompensacija ir 
išmoka už priežiūrą. 

Įstatymas pasikeitė daugiau 
kaip prieš metus. Dabar su sa-
vo pajamom vyriškis gali bū-
ti įtraukiamas į socialinio būs-
to eilę, bet niekas vyrui apie tai 
nepranešė. Jeigu Kretingos savi-
valdybės darbuotojai būtų pra-
nešę, kad Ramūno pajamos jau 
skaičiuojamos kitaip, jis galbūt 
jau turėtų savo butuką. Valsty-
bė galėtų padengti 15 proc. per-
kamo būsto sumos. 

 „Nėra pareigos informuoti 
žmogų, čia patys kreipiasi. Jam 

buvo išsiųstas pranešimas, kad 
pajamos viršija, nes jis turi indi-
vidualią veiklą. Jis pats turėjo 
pasiskaičiuoti“, – teigė Kretin-
gos Socialinių reikalų ir svei-
katos skyriaus vedėja Danutė 
Blagnienė. Tačiau Ramūnas su-
žinojo, kad įstatymai pasikeitė 
jo naudai. 

Ramūnas buvo sveikas ir 
tvirtas vaikinas, liga atėjo ne-
lauktai. „Iki 19 metų buvau svei-
kas gyvas, po to prasidėjo įdomi 
liga, susijusi su stuburu – nepa-
gydoma, labai reta. Ji per 10–12 
metų lėtai progresuoja. Dingo 
lygsvara, po to – į vežimėlį. Da-
bar visur keliauju tik su vežimė-
liu“, – pasakojo Ramūnas. 

Jo teigimu, patekti į savival-
dybės Socialinių reikalų ir svei-
katos skyrių nėra galimybių. 
Jis – trečiame aukšte be lifto. 
Tačiau Kretingos savivaldybės 
administracijos direktorius Vir-
ginijus Domarkas nemato nie-
ko blogo, kad jų pastatas nėra 
pritaikytas neįgaliesiems. „Vi-
si neįgalieji, kurie nori patekti 
į savivaldybę, patenka. Tiesiog 
turime mobiliuosius telefonus. 
Aš nusileisiu, susitiksime su tais 
žmonėmis, galėsime pakviesti į 
vidų. Nematyčiau didelės pro-
blemos, tiesiog reikia geranoriš-
kumo iš vienos ir kitos pusės“, – 
teigė V. Domarkas.

Beje, praėjusiais metais nuo 
socia linei paramai valstybės 
skirtų išmokų Kretingos savi-
valdybė sutaupė 1,7 mln. eurų. 

Neįgalaus vaikino troškimas įsigyti 
būstą virto viešu realybės šou 

Per „Lietuvos ryto“ televiziją transliuotas Astos Martišiūtės 
ir Gintarės Butkienės reportažas atskleidė Kretingos rajono 
savivaldybės valdininkų abejingumą. 

Skaičiai – ne iš piršto 
laužti

Daugiau kaip 10 metų Lat
vijoje galioja taisyklė: vežimė-
liu judantys neįgalieji turi tei-
sę prašyti paramos butui pritai-
kyti. Anot Rygos socialinės tar-
nybos darbuotojų, ši paslauga 
buvo itin populiari 20082009 
metais. Tuo laiku paramos dy-
dis buvo 3 000 latų (4 268 eu-
rai). Darbininkai platino durų 
angas, naikino slenksčius. Ne-
įgalūs butų šeimininkai veži-
mėliais galėdavo įriedėti į vo-
nios kambarį, balkoną.

Deja, prastėjant ekonomi-
nei situacijai, suma sumažėjo 
iki 1 500 latų (2 134 eurų). Ne-
įgaliųjų, siekiančių prisitaiky-
ti butus, skaičius ėmė mažėti. 
2009 m. lėšų šiam tikslui gavo 
76 rygiečiai, 2016 m.– 46.

Priežastis – aiški. Už skiria-
mą paramą buto nepritaikysi. 
Be to, nuo 2010 metų vis bran-
go ir statybinės medžiagos, au-
go statybininkų algos.

Rygos miesto valdžia pra-
dėjo realiai skaičiuoti. Štai sta-
tybininkai prieš mokesčius už-
dirba 876 eurus per mėnesį. Ne-
įgaliojo butą paprastai tvarko 
du darbininkai. O dar projek-
tas, be kurio neįmanoma apsi-
eiti, įvairios statybinės medžia-
gos... Kaip beskaičiuosi, mažiau 
nei su 4000 eurų neapsieisi. To-
kią realią paramą nuo 2018 me-
tų ir gauna neįgalūs buto šeimi-

ninkai, kurie nutarė: gana jaus-
tis namie lyg kalėjime, reikia 
griauti visus trukdančius kam-
pus ir slenksčius.

Peržiūrėtos ir transporto 
išlaidos

Kiek daugiau pinigų skirta 
ir neįgaliesiems, kurie dėl sa-
vo negalios negali laisvai nau-
dotis visuomeniniu transpor-
tu. Čia galioja tokia taisyklė: jei 
pripažinta, kad asmuo dėl judė-
jimo negalios turi teisę į specia
lų lengvąjį automobilį ir teisę 
gauti socialinę pašalpą trans-
porto išlaidoms kompensuoti, 
jam skiriami 284 eurai per me-
tus (arba 23 eurai per mėnesį). 

Neįgalūs Rygos gyventojai, 
kuriems atliekama hemodiali-
zė, kas mėnesį gauna 71 eurą – 
šie pinigai skiriami transporto 
išlaidoms iki medicinos įstaigos 
kompensuoti.

Atsižvelgiama į tai, kad ne-
įgaliesiems atsiranda įvairių 
reikalų, todėl būna neišvengia-
mų vienkartinių išlaidų, pavyz-
džiui, reikia vykti tartis dėl re-
abilitacijos ar pan. Besimokan-
tiems ar lankantiems kvalifi-
kacijos kėlimo kursus neįga-
liesiems skiriama 21 euro kas-
mėnesinė transporto pašalpa.

Sukurtos naujos transpor-
to išlaidų kompensavimo tai-
syklės, kurios labai tiksliai api-
būdina, kas turi teisę į pašal-
pas, numato išmokų regulia-
rumą ir kt.

Išplėtė socialinių 
pašalpų sąrašą

Pastaruoju metu Rygos sa-
vivaldybė atkreipė dėmesį į kai 
kurias gyventojų grupes, kurios 

ne visuomet laiku sulaukdavo 
pagalbos. Anksčiau šeimos bū-
davo pripažįstamos vargstan-
čiomis ir gaudavo paramą tik 
kai patekdavo į ypatingą finan-
sinę situaciją. Nuo šiol parama 
bus skiriama ir tuomet, kai šei-
ma neįstengia patenkinti būti-
niausių poreikių. 

Beje, Rygos pensininkai, ne-
įgalieji, socialinių pašalpų ga-
vėjai įgijo teisę kreiptis ir dėl 
medicinos paslaugų kompen-
savimo. Jei apmokėjus gydymą 
ligoninėje ir komunalines pas-
laugas, šeimai ar asmeniui lie-
ka mažiau nei garantuotas mi-
nimumas (198 eurai), rygiečiai 
gali kreiptis, kad valdžia kom-
pensuotų ligoninėje sumokėtą 
paciento įnašą.

Pasirūpinta ir žmonėmis, 
turinčiais funkcinių sutriki-
mų, kurie negali gyventi sava-
rankiškai, tačiau jiems nebūti-
na visapusiška priežiūra globos 
namuose. Tokiems suteikiamas 
gyvenamasis plotas pensione, 
tačiau jie patys turi apmokėti 
naudojimąsi kambariu, virtu-
ve, bendromis patalpomis. Šie 
žmonės įgyja teisę prašyti spe-
cialios buto pašalpos.

Į vargstančiųjų sąrašą įtrauk
ti žmonės, kurie dirba ne visu 
etatu, todėl negali aprūpinti sa-
vo šeimos. Jie gaus socialinę pa-
šalpą, tačiau privalės dalyvauti 
savivaldybės organizuojamuo
se darbuose, ugdyti socialinius 
įpročius. Tie vis ilgėjantys vargs-
tančiųjų sąrašai nedžiugina, ta-
čiau nereikia pamiršti: už kiek
vienos eilutės – konkretūs žmo-
nės, kurie sulauks paramos.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Jau šių metų pabaigoje vakci-
na, kuri išgydė net 97 proc. 

kraujo vėžiu sergančių pelių, 
bus išbandoma su asmenimis, 
sergančiais Hodžkino ir ne Ho-
džkino limfoma, pranešė daily-
mail.co.uk.

Šios dvi limfomos yra daž-
niausiai sutinkami limfinės sis-
temos piktybiniai susirgimai, 
kuriuos lemia sutrikęs limfo-
citų formavimosi procesas. Pa-
cientams, kurie gaus injekciją, 
nereikės taikyti chemoterapi-
jos. Įrodyta, kad šie vaistai yra 
visiškai saugūs.

Šalutinis poveikis gali bū-
ti tik karščiavimas arba skaus-
mas toje vietoje, kur buvo su-

leista injekcija. Jei ši gydymo 
priemonė pasitvirtins bandy-
mo su pacientais metu, moks-
lininkai tikisi, kad po metų ar 
šiek tiek daugiau vaistas jau bus 
pasiekiamas daugeliui ligonių.

Užuot kūrus stipresnį imu-
nitetą, injekcija aktyvina imu-
ninę sistemą, kad ji atakuotų 
organizme esančius navikus. 
Tikimasi, kad vakcina bus ypač 
veiksminga prieš ne Hodžkino 
limfomą – didelę grupę pikty-
binių kraujo ligų, kurios veikia 
baltuosius kraujo kūnelius.

„Turime didžiulę problemą – 
tai vėžys ir mes niekada nebū-
sime patenkinti, kol nerasime 
sprendimo visiems“, – sakė ty-

rimo autorius dr. Ronaldas Le-
vys iš Stanfordo universiteto.

Tyrime dalyvaus 35 limfo-
ma sergantys pacientai. Kiek
vienas pacientas šešias savai-
tes bus gydomas maža radiaci-
jos doze ir dviem vakcinos do-
zėmis. 

Mokslininkai anksčiau im-
plantavo du identiškus navikus 
skirtingose pelių organų vie-
tose. Į vieną iš šių navikų buvo 
suleista vakcina. Galutiniai ty-
rimų su pelėmis rezultatai pa-
rodė, kad vakcina gali gydyti 
daugybę vėžio rūšių ir užkirsti 
kelią ligoms.

www.lrytas.lt  
ir „Bičiulystės“ inf. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Sukurta vakcina, kuri gali 
išgydyti nuo limfomos
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Prie kūrybos 
šaltinio

Pušelė
Dzūkijos saulė glosto veidą,
Moja piliakalniai žili. 
Ir tolimos lopšinės aidą 
Atneša vėjai iš toli.

Paglostau vienišą pušelę,
Širdim nubėga šiluma.
Kadais mane į ilgą kelią 
Ji išlydėjo kaip mama.

Ir laukė, aš žinau – ji laukė,
Kol aš pareisiu vėl namo.
O metai tie lyg gulbės plaukė,
Keitė pavasarius ruduo.

Ir aš grįžau jos pasiilgus,
Ir nebeeisiu niekur jau.
Suvėrus tuos metus ant smilgos
Aš į jaunystę parėjau.

Grįžimas namo
Pareinu iš tolių pamiške tylia,
O širdis krūtinėj dega ugnele.
Ar dar beržą rasiu, augantį kieme,
Ar gaivins jo rasos, kaip kadais, 

mane? 

Glosto veidą vėjas, lyg mamos 
ranka,

Rodos, kad išėjus nebuvau iš čia.
Išgirstu dar juoką, aidintį kieme,
Beržo lapas šoka šiltame delne.

Tėviškės gražumas, žydintys laukai
Ir tas krosnies dūmas kvepia 

amžinai.
Aš nudžiugus stoviu sename kieme,
Ir labai dar noriu, kad atmint mane.

Ir aplink dairausi seno to akmens,
Rodos, prisiglausiu ir nebus 

rudens.
Bet jis užsiklojęs samana žalia,
Seniai susitaikęs su sava dalia. 

Daugų sala
Kaip sakmės byloja,
Kaip šneka legendos,
Tai Daugai kadaise
Tebuvo sala.
Didžiulis bangavo
Ir jo status krantas
Neleido miesteliui
Draugaut su kalva.
Ir plaukė valtelės
Prie bėgančio kelio,
Jis jungė Alytų net su Varėna.
Didžiulis apjuosęs 
Tą nuostabią salą
Grožėjosi vienas Dzūkijos daina,
Bet kažkas praskyrė
Galingą jo krantą,
Didžiulis netapo valdovu salos.
O žmonės keliais
Ne per vandenį brenda
Ir sveikina Daugį 
Paplentėj kalvos. 

Dzūkiškas  
peizažas
Čia Metelys, o ten Dusia,
Tarytum brolis su sese,
Šventuos Dzūkijos laukuose
Plevena protėvių dvasia.

Perlojos Vytauto rimtis,
Laužų Pilėnų išmintis.
Merkys srovena lyg gija,
Tai vis manoji Dzūkija.

Sustojęs Daugis ant kalvos,
Lyg sargas mano Dainavos.
Didžiulio ežero banga
Ir dalgiai pievoje žvangą.

Aldona SABONYtė-
KAZlAUSKiENė

Alytaus r.

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

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

Tauragės r. neįgaliųjų draugijos pirmininką  
Kęstutį Petkų, Kazlų Rūdos sav. neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Ramutę Sarapinavičienę,  
Mažeikių r. neįgaliųjų draugijos pirmininką 
Edvardą Najulį, Trakų r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Rimą Kaliukevičiūtę, Rietavo sav. 
neįgaliųjų draugijos pirmininką Petrą Jonušą, 
Visagino sav. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Joaną Kraujalienę, Pasvalio r. neįgaliųjų drau-
gijos pirmininką Vilių Grabskį, Vievio neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę Mariją Slavinskienę, VšĮ 
„Bičiulystė“ redaktorę Aldoną Milieškienę.

Sveikiname balandžio mėnesį  
gimtadienį šventusius

Prasmingų ir svarių darbų!
Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

„Sveiki, aš Karolis, man 26 
metai. Nuo paauglystės turiu li-
gą, vadinamą raumenų distrofi-
ja, dėl kurios negaliu judėti. Bet 
nereikia manęs gailėti! Priešin-
gai, noriu jums visiems būti įkvė-
pimas, kad nereikia pasiduoti. 
Nors negaliu daugelio dalykų, 
kuriuos galite jūs, stengiuosi gy-
venti kuo pozityviau. Rašyti pra-
dėjau visai neseniai. Kadangi dėl 
ligos mokyklą privalėjau baig-
ti namuose, galbūt visko puikiai 
ir neišmokau. Bet stengiuosi iš-
mokti. Žingsnis po žingsnio visi 
tobulėjame. Tikiuosi, kad padė-
site augti kartu su jumis…“, – ra-
šė savo lyriniame dienoraštyje 
„Juoda ir balta“ jonavietis Karo-
lis Vilkas. Pradėjo šį dienoraštį 
2016-ųjų vasarį, užbaigė 2017-
ųjų gegužės viduryje. Vaikino vil-
tis liejosi trumpomis laiko žen-
klais ir piešiniais paženklintomis 
miniatiūromis. Jas tęsti sutrukdė 
Nebūtis, nuo kurios neapsaugo-
jo nei medicina, nei pramokta 
anglų kalba, nei aplankiusi dro-
vi, bet atvira meilė, kurią dabar, 
vėl artėjant gegužei, prisiminki-
me su jo artimaisiais, draugais, 
mokytojais...

Žingsnis  
po žingsnio

Žingsnis po žingsnio artė-
jant link šilumos meilė surakina 
visą kūną. Vienas jos žvilgsnis 
sukelia begalinį džiaugsmą ir 
laimės jausmą. Širdis nori nepa-
leisti, būti visada kartu, negal-
voti apie jokias problemas. Tik 
saldžiai mylėti, saugoti, viską 

iškentėti kartu. Būti bepročiais 
ir dalintis džiaugsmu. Jeigu ji 
verks, smarkiai apkabinti, nu-
braukti ašaras ir ištarti „myliu“. 

Saugoti jos švelnią šypseną, 
ignoruoti tai, ką mala pavydūs 
žmonės, bėgti nuo visko kar-
tu. Meilės kristalai akių gelmė-
se šviečia kerinčia šviesa. Nak-
tį gulėti pievoje po spindinčiu 
dangum, sugalvoti žvaigždėms 
vardus. Neskriausti vienam ki-
to, jei šiluma tikra. Apglėbti mei-
lės sparnais. Ir jei kuris nors ims 
skęsti skausmo gelmėse, tempti 
už rankos į gyvenimą. Juk mei-
lė – ne tik chemija. Tai šiluma, 
saugumas, džiaugsmas, suprati-
mas bei siekis sukurti laimingą 
ateitį lyg pasaką, kartu sulaukti 
senatvės ir dar tada mylėti taip, 
kaip pirmą kartą.

Vieniša naktis
Dar viena vieniša naktis. 

Laikas taip lėtai slenka. Nemi-
ga. O mintyse tik ji ir jos šypse-
na, tas kupinas žavesio krista-
lų žvilgsnis. Sapnų pasauliuose 
atrandu ją, širdis plaka vis grei-
čiau. Siela ir kūnas trokšta jos. 
Ji tapo mano sudegusia viltimi. 
Tik ją pamačius užvaldo šyp-
sena, norisi kovoti dėl geresnio 
rytojaus. Ji mano grožis, ji mano 
tamsa ir šviesa, mano aistra. Kai 
pasiklausai jos balso bent minu-
tę, širdį aplanko džiaugsmas. Vi-
sada noriu tik su ja užmigti, nie-
kada neskaudinti, niekada ne-
palikti. Žiūrint į ją net trūksta 
oro, atrodo, užvaldo mano vidi-
nį pasaulį. Tikrovės nebejaučiu, 
nežinau, kas bus toliau. 

Pradingo jau
Einu per šlapią smėlį. Krenta 

verkiančio dangaus lašai. Žiūriu 
pro juos į ateinančias dienas, į 
savo planus ir kvailai šypsau-
si. Viskas, kaip ir anksčiau, su-
griūna. Bent sekundę noriu pa-
matyti tavo veidą be kaukės, 
dengiančios jausmus. Pažiūrėk 
į žmones, kurių bijai, ir atsiverk. 
Įsileisk ką nors gražaus. Po kau-
ke tiek daug spalvų – raudona, 
žalia, rusva, ruda, juoda, bal-
ta. Noriu pamatyti jas visas ir 
dar ką nors, jei slepi. Nebijok tu 
manęs, nes ir pats esu ne šven-
tas, tik noriu tapti tavo drau-
gu. Eikim tolyn, ateis laikas, ir 
tu man viską atskleisi. Neišsi-
skirkim po žvaigždėtu dangu-
mi. Dangus mėlynas, jis vis no-
ri mus pagauti, nusitempti ten, 
kur viskas tobula. Bet mums to 
nereikia, mes vienas kitam to-
buli ir sukursime savo tobulą 
pasaulį. Iš smulkių stiklo dale-
lyčių, kurias atpūtė vėjas – tai 
buvo ženklas. 

Žvilgsniai susitinka, ir kau-
kė guli sudužus. Tu atvėrei man 
savo slapčiausius jausmus, no-
rus. Šalta, pikta, nejauku, šlykš-
tu – kiek daug iškentėjai. Išgirs-
tu malonų balsą šnabždant: 
„Dabar aš tau reikalinga, kai 
neturiu nieko, kai esu be nie-
ko, kai atidaviau visą save. Ką 
dabar darysime? Kur kursime 
tobulą pasaulį?“ O aš atsakau: 
„Ten, kur bus laimingos mūsų 
širdys, brangioji.“ Apsikabino-
me ir... pradingo slapta meilė – 
trapūs troškimai. 

Karolis VilKAS, Jonava 

Pamirštam
Iš lengvo rūko palengva iš-

niro saulė. Ir paskutiniai prie-
blandos šešėliai pasitraukė. 
Toks mėlynas, vaiskus vasar-
vidžio dangus. Dar taip tylu 
aplinkui. Tik staiga pabudusio 
paukštelio čiulbesys pasveiki-
no prasidedančią dieną. Dar vie-
ną dieną, skirtą ir man, ir tau, ir 

skubančiam alaus praeiviui, ir 
tai ankstyvai kaimo moterėlei, 
per rasotą žolę brendančiai su 
kibiru putoto balto pieno.

Pabudusio paukštelio čiul-
besys pasveikino visatos ir 
gamtos Kūrėją. Taip, kaip mo-
kėjo, jis padėkojo Dievui. Už šitą 
gražų rytą, už vaiskų dangų, už 
galimybę kilt aukštai ir skristi.

O mes, prie darbo ar alaus 

skubėdami, dažnai pamirštam 
padėkoti Viešpačiui už mums 
padovanotą dar vieną gražią 
dieną, už giedrą dangų ir už 
paukštelio čiulbesį.

Kai bėda ištinka, tuoj dejuo-
jam: „Dieve, Dieve...“  Prašyt pa-
galbos ir paguodos, pasiskųst 
nelaimėj – nepamirštame. O pa-
dėkot, deja, dažnai pamirštame. 

Birutė JONEliENė, Prienai

Juoda ir balta artėjant gegužei 


