Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos

2019 m. balandžio 4–10 d., Nr. 13 (1452) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur

100 tūkstančių
neįgaliųjų nedirba.
Kaip spręsti šią
problemą?
Integracijos keliu

Šeštųjų Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų laureatai.

Martyno Ambrazo nuotr.

Mūsų stiprybė – įvairovėje
Tolerancijos link
Jau šeštą kartą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir
Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo iniciatyva Lietuvoje apdovanoti žmogaus
teisių srityje labiausiai nusipelnę žmonės, organizacijos, iniciatyvos. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai – tai galimybė
dar kartą įvertinti, kaip siekiant prasmingų tikslų keičiasi visuomenės požiūris,
stiprėja tolerancija, įveikiamos kliūtys.
Žmogaus teisių niekada
nebus per daug

Prieš šešerius metus pradėti rengti Nacionaliniai lygybės
ir įvairovės apdovanojimai buvo išties didelis proveržis žmogaus teisių srityje. Kasmet daugėjant naujų iniciatyvų ir dėmesio žmogaus teisėms, žengtas dar vienas žingsnis – pernai
pirmą kartą surengtas Nacionalinis žmogaus teisių forumas, kuriame visuomenė diskutavo apie
žmogaus teises ir tai, ką galime
padaryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visų tautybių, rasių,
tikėjimų, lyčių, socialinių padėčių žmonėms. Už šią iniciatyvą
simbolinį „Metų proveržio“ apdovanojimą atsiėmusi profesorė
Milda Ališauskienė neslėpė nesitikėjusi, kad renginys, sutelkęs valstybės, nevyriausybines,
verslo organizacijas bei tarptautinę bendruomenę, bus toks sėk
mingas.
Profesorė pasidalijo svajone,
kad švęsti žmogaus teisių susirinktume mažiausiai du kartus
per metus: talentingus žmones
pagerbdami Nacionaliniuose ly-

Beveik pusė negalią turinčių
žmonių patiria skurdo riziką, o dirba tik ketvirtadalis
darbingo amžiaus neįgaliųjų. Maža to, net dirbdami
šie žmonės skursta dvigubai
dažniau negu kita visuomenės dalis. Apie tai, ką daryti, kad daugiau neįgaliųjų
dirbtų ir oriai gyventų, kalbėta Seime surengtoje konferencijoje „Negalią turinčių
asmenų dalyvavimas darbo
rinkoje – kaip padidinti galimybes?“
Kokia situacija šiuo metu?

Povilė ir Edvinas – „Pirmo blyno“ komandos nariai.

gybės ir įvairovės apdovanojimuose ir gruodžio 10-ąją, kartu su tarptautine bendruomene
minėdami Žmogaus teisių dieną,
aptardami pasiekimus ir skaudulius, numatydami, kaip juos
įveiksime. „Žmogaus teisių švenčių niekada nebus per daug, – iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje Valdovų rūmuose sakė
„Metų proveržio“ laureatė.
Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė pasidžiaugė, kad žmogaus teisių
srityje vykdomi projektai, juos
inicijuojantys žmonės jaudina,
įkvepia ir verčia stiebtis į viršų.
Laisvėjanti, tolerantiška ir
įvairi visuomenė – didžiausia
siekiamybė, prie kurios galime
ir turime prisidėti visi. Tai patvirtina šventiniame renginyje pagerbtos šios srities iniciatyvos: projekto „Moterys, kūrusios
Lietuvos valstybę“ sumanytojos,
kurios paneigė mitą, kad Lietuvos kultūrai ir valstybei buvo
reikšmingas tik vyrų indėlis, socialinė iniciatyva „Skolinu savo
balsą“, žinomų žmonių lūpomis
prabilusi apie ŽIV užsikrėtusių asmenų gyvenimus, kunigo

Evaldo Darulio veikla – jo iniciatyva Vilniaus Bernardinų parapijoje įsteigta bene vienintelė
Lietuvoje LGBT+ asmenų grupė,
o kunigas teikia pagalbą parapijai priklausančių homoseksualių,
translyčių asmenų tėvams ir šeimoms bei kitos.

Pasak socialinės apsaugos ir
darbo ministro Lino Kukuraičio,
situacija šiuo metu nėra džiuginanti – pagal neįgaliųjų įdarbinimo rodiklius esame žemiau
Europos Sąjungos vidurkio. Šiuo
metu iš 159 tūkst. neįgaliųjų dirba 47 206 žmonės – tai yra vos
29,7 procentai. Tačiau blogiausia tai, kad 13,4 proc. dirbančių
neįgaliųjų taip pat patiria skur-

do riziką. „Per socialinės paramos sistemą skurdas sumažinamas labiau bei per darbo rinką“, – teigė socialinės apsaugos
ir darbo ministras. Pasak jo, kartais žmonės nenori dirbti dėl to,
kad baiminasi prarasti pašalpas
ar socialinį būstą.
Ar situacija beviltiška? L. Kukuraičio teigimu, kai kurios priemonės pasiteisino jau dabar. Viena iš jų – Užimtumo tarnybos reforma. Joje atsirado atvejo vadybininkai, individualiai dirbantys
su negalią turinčiais žmonėmis.
Šiemet rodikliai yra 18 proc. geresni nei pernai – Užimtumo tarnybos duomenimis, 2019 metais
dirbo 3 014 žmonių daugiau nei
2018-aisiais. Atviroje darbo rinkoje įsidarbinančių asmenų daugėja, jie darbą randa greičiau. Tačiau to nepakanka.
L. Kukuraičio teigimu, būtina stiprinti įvairias pagalbos
priemones – asmeninio asistento paslaugą, pagalbą įsidarbinant
proto ir psichikos negalią turintiems žmonėms ir pan. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija planuoja inicijuoti socialines
(nukelta į 3 psl.)

Apdovanojimai – įvairių
sričių iniciatyvoms

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai apima įvairias žmogaus teisių sritis – simbolinės burių statulėlės įteiktos
8 nominacijų: „Lyčių lygybės“,
„Tautų dialogo“, „Vaivorykštės“,
„Geriausias amžius – mano amžius“, „Įveiktos kliūties“, „Religijų ir įsitikinimų įvairovės“,
„Atviros visuomenės piliečio“ ir
„Metų proveržio“ laimėtojams.
Nominantus galėjo siūlyti visi
visuomenės nariai, organizacijos, nugalėtojai buvo išrinkti susumavus internetu balsavusios
visuomenės ir iniciatyvas vertinusios komisijos balsus.
„Įveiktos kliūties“ apdovanojimui nominuotos trys didelio atgarsio sulaukusios neįgaliesiems
(nukelta į 5 psl.)

Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas
prof. Boguslavas Gruževskis ir Lietuvos paraplegikų asociacijos teisininkas
Egidijus Grigonis.

 Kuo naudingos krevetės ............................................................................. 4 psl.
 Nuo galiūno iki neįgaliojo – tik akimirka ..................................... 7 psl.
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Sužadintas pavydas
„Už lygybę per nuogybę“ – toks posakis Lietuvoje
buvo gajus XVI–XVII a., ypač dvaruose. Jei baudžiauninkas viešai prabildavo, kad jam ponas mažai moka, o
dvarininko svita lėbauja, už nelygybės skleidimą skaudžiai išplakdavo rimbu.
Slinko šimtmečiai, bet žmonių konfliktai dėl nelygybės tik plėtėsi. Žinoma, rimbais nebepliekia – įgelia kitais būdais: sumažina atlyginimą, priekabiauja, pagaliau suranda pretekstą atleisti iš darbo su „vilko bilietu“,
kad kitas darbdavys žinotų, koks nenaudėlis beldžiasi į
jo duris. Taip pasėjama baimė reikalauti, priešgyniauti
prieš visagalį šeimininką.
Tų visagalių tolydžio daugėja. Lietuvoje yra keli šimtai milijonierių. O kiek tokių, kurie sugeba pralobti ir
slėpti savo milijonus? Neseniai buvo užsimota patikrinti,
kokie aitvarai sunešė turtus kai kuriems Lazdijų, Druskininkų pilaičių savininkams, jei jų uždarbiai buvo itin
kuklūs. Bet kuo tie tikrinimai baigėsi, žinių nesulaukta.
Šiemet, kaip ir kasmet, Davose (Šveicarija) vyko pasaulio ekonomikos forumas. Organizacijos ataskaitoje
nurodoma, kad viso pasaulio milijardierių turto vertė
2018 m. kasdien didėjo po 0,5 mlrd. JAV dolerių. Britų labdaros organizacijos duomenimis, turtingiausio
pasaulio žmogaus „Amazon“ generalinio direktoriaus
turtas pernai padidėjo iki 112 mlrd. Kiti skaičiai taip
pat iškalbingi: per pastarąjį dešimtmetį neturtingiausiai žmonijos daliai tekdavo vos 12 centų nuo kiekvieno pajamų dolerio, o 1 proc. turčių pasiimdavo 27 centus. Argi neteisus buvo dar prieš 2 tūkst. metų gyvenęs
romėnų poetas Juvenalis pasakęs, kad meilė pinigams
didėja priklausomai nuo didėjančio turto.
Nelygybės reiškiniai Lietuvoje irgi seni kaip pasaulis.
Naujausiais „Eurostato“ duomenimis, nelygybės indeksas iš Baltijos šalių sumažėjo tik Latvijoje – nuo 7,3 iki
6,3. Deja, mūsų šalyje jis padidėjo nuo 6,1 iki 7,1. Lietuvoje nedaug PVM lengvatų. Tik 8-iose (iš 28) Europos Sąjungos valstybėse netaikomos lengvatos maistui.
Užtat pridėtinės vertės mokesčiai atskaičiuojami nuo kitų prekių ir paslaugų. Pavyzdžiui, Estijoje 9 proc. tarifas taikomas farmacijos prekėms, neįgaliųjų technikai,
knygoms, viešbučių paslaugoms. Kaimynai latviai sumažino PVM vaikų maistui. Ne kartą dėl šių dalykų
buvo siūloma ir mums priimti gyventojams naudingus
sprendimus. Tačiau iki šiol vien išvedžiojimai – girdi,
jie bus pravartūs prekybininkams ir tiekėjams. Geriau
tiesiai pasakytų – nukentės biudžetas.
Kaskart per rinkimų kampanijas daug šnekama apie
kandidatus, nugalėtojus, bet užmirštami rinkėjai, ypač
neįgalieji. Kaip jiems nusigauti į balsavimo patalpas, jei į
jas veda dešimtys laiptų? Ten patekti be pagalbos sunku
ar net neįmanoma ir senyviems žmonėms. Kodėl kai kurios rinkimų apygardos, seniūnijos nepasuka galvos, kur
patogiausia visiems savarankiškai atlikti savo pareigą?
Tūkstančius eurų per mėnesį uždirbantys asmenys
negali nežadinti pavydo pensininkams, neįgaliesiems,
daugiavaikėms šeimoms. Žmonės neprašo, kad juos
vežiotų karietomis, vaišintų lakštingalų liežuvėlių paštetais. Jie nori mažesnės atskirties, nori, jog turtingieji mokėtų didesnius mokesčius, kad bent nedidelė dalis
patektų į varguolių kišenes.
Neseniai prireikė pulmonologo konsultacijos. Pasirodo, kad tik retoje klinikoje galima rasti šį specialistą.
Teko kreiptis į mokamą medicinos įstaigą. Priėmė maloniai, kruopščiai tyrė, davė patarimų. Ir negaila buvo tos nemažos krūvelės pinigų sveikatos labui. Tačiau
kai gavęs čekį jį perskaičiau, suglumau. Ten buvo parašyta, kad mokėjau už... aukštesnį gydymo standartą.
Palaukit, galvoju, kodėl tą „aukštesnį standartą“
rečiausiai pajunti paprastoje, valstybinėje gydymo įstaigoje, kuriai per savo amželį privalomuoju draudimu
esu sumokėjęs ne vieną tūkstantį? Tad už ką mane išmetė iš aukštesnio standarto į kažkokį kitą? Kaip nesijausti nelygybės auka?

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Jurbarkas:
„Bičiulystei“ atsiųstame
laiškelyje Onutė Čirvinskienė papasakojo apie neįgaliesiems surengtą naudingą seminarą.
Tie, kurie dažnai naršo internete, ko gero, pastebėjo keistoką tendenciją – vieną kartą tie patys
maisto produktai liaupsinami kaip labai tinkantys
sveikatai, o po kurio laiko perspėjama, kad jie yra
netgi kenksmingi. Norėdami įgyti daugiau žinių apie
sveiką mitybą, nutukimo
prevenciją Jurbarko rajono
neįgaliųjų draugijos nariai
gausiai rinkosi į tam skirtą
seminarą. Daug informacijos dalyvaujantiesiems suteikė Jurbarko rajono savivaldybės Visuomenės svei-

Prevencinis sveikatingumo
seminaras

Į seminarą susirinko nemažai sveikata besirūpinančių neįgaliųjų.

katos biuro darbuotoja Roberta Armanavičiūtė. Visi dalyviai buvo patikrinti
kūno sandaros analizatoriumi. Ne vienas nustebo,
sužinojęs, kad metų skaičius ne visada atitinka tik

Šilutė:
Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos narė Aldona
Petkienė laiške „Bičiulystei“ pasakoja apie mokymo
sveikai gyventi veiklas.
Šilutės rajono neįgaliųjų draugijoje veikia mokymo gyventi sveikai užimtumo būrelis „Mėta“. Jo
veikloje dalyvauja 21 narys. Pavasarį, kai sužaliuoja gamta, atsiranda daugiau
veiklos, tuo pačiu ir narių ratas išsiplečia. Veikla
vyksta du kartus per savaitę. Užimtumas prasideda
mankštele, turime keletą
treniruoklių. Žiemos metu
spaudžiame sultis iš daržovių, vaisių, plakame kok-

Kazlų Rūda:
Laiške „Bičiulystei“ savanorė Vitalija Kavaliūnaitė papasakojo apie
draugijos narių išvyką į
edukacinę programą Nemajūnų amatų centre (Birštono sav.) ir viešnagę Druskininkuose.
Daugiau kaip 50 neįgaliųjų iš Kazlų Rūdos
per Prienus pasiekė Nemajūnus, kur Amatų centre vyksta įvairios edukacinės programos vaikams
ir suaugusiems. Nuoširdžiai priėmusi svečius
centro šeimininkė Edita
papasakojo, kaip Lietuvo-

rąjį organizmo amžių. Išgirdę naudingų specialistės
patarimų, kai kurie klausytojai nutarė bent jau stengtis pakeisti, žinoma, kiek
tai įmanoma, tiek mitybą,
tiek dienos įpročius. Juk

kiekvienas, net ir turintis
sunkią negalią, gali atlikti bent elementarius fizinius pratimus, kurie tikrai
padėtų pagerinti savijautą.
Po seminaro visi vaišinosi kava ir arbata, skanavo sveikuoliškų produktų. Kadangi tą pačią dieną
buvo švenčiama Poezijos
diena, draugijos literatų
klubo „Versmė“ narė Janina Pranaitienė pasidalijo savo kūryba. Skirstydamiesi neįgalieji džiaugėsi produktyviu seminaru.
Be to, visi buvo pakviesti apsilankyti visuomenės
sveikatos biure, jei kiltų
asmeninių klausimų.
Autorės nuotr.

Mokosi sveikai gyventi
teilius, o iš išspaudų kepame blynus. Salierų gumbai
tinka gaivioms salotoms,
žaliasis burokėlis – skanių
salotų pagrindas. Spaudžiame ir pušų spyglius, iš
jų gauname skystą chlorofilą – tai gyvybės eliksyras,
kuris stiprina imuninę sistemą, šalina nuovargį, suteikia energijos. Juk žiemą
to labai trūksta. Esame dėkingi pirmininkei Laimai
Micienei, kad būrelis turi
gerą sulčiaspaudę, kokteilių plakiklį. Labai laukiame
šiltesnių dienų, kai pradės
žaliuoti gamta. Tada visi
vyksime prie upelio rink-

Šilutės neįgalieji mokosi gyventi sveikai.

ti žolynų. Ne, mes nesame
vien žaliavalgiai, bet turiningai bendraujame, pasi-

tariame, būdami kartu jaučiamės ne tik sveikesni bet
ir laimingesni.

Draugijos nariai keliauja visus metus
je atsirado bulvės, iš jų pagaminti dzūkiški valgiai,
vaišino dzūkiškomis bulvinėmis bandomis, keptomis pečiuje ant kopūstų
lapų. Buvo gardu ir... sotu.
Per laukus (girių žmonėms šie vaizdai neįprasti) ir Dzūkijos pušynus
pasiekėme Druskininkų
kurortą. Pusė keliautojų
skubėjo į Vandens parką,
o kiti – grožėtis miestu.
Nepaprastai viliojo Lynų kelias, kuriuo keltis
iki „Sniego arenos“ virš
pušynų ir Nemuno buvo

Kazlų Rūdos neįgalieji ragavo dzūkiškų patiekalų.

Druskininkuose po maudynių.

kiek baugoka. 1161 metrą
besitęsiantis Lynų kelias
– vienintelis visus metus
veikiantis keltuvas Lietuvoje. Žiemos pramogų
kompleksą iš miesto centro galima pasiekti per 7
minutes.
Druskininkai gražūs
visais metų laikais. Nenorėję maudytis žmonės
vaikščiojo po miestą, fotografavo bažnyčią ir įdomesnius pastatus, paminklus, lankėsi „Apverstame
name“, prie ežero kalbino
antis, balandžius ir varnas, pietavo kavinėse ir
žavėjosi bundančia gam-

ta, o ypač – krokų pieva.
Gaila, kad dar nepražydo
narcizai...
Mažai kas Kazlų Rūdoje dabar organizuoja
tokias įdomias keliones
po gražias Lietuvos vietas, teatrus, veža į edukacines programas. Už tokį
rūpestį keliautojai dėkoja
Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos
pirmininkei Ramutei Sarapinavičienei, pavaduotojai Nijolei Bagušienei ir
visada transporto paslaugas teikiančiai transporto
įmonei „Angelma“.
Gražinos Kalvaitienės nuotr.
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100 tūkstančių neįgaliųjų nedirba. Kaip spręsti šią problemą?
(atkelta iš 1 psl.)

dirbtuves, kuriose dirbtų asmenys su proto ir psichikos negalia.
Jos būtų alternatyva užimtumo
centrams, kuriuose žmonės užimami vaikiškomis veiklomis –
šoka, dainuoja ir lipdo (beje, neįgaliųjų organizacijos atkreipia
dėmesį, kad tokiame centre proto negalią turintys žmonės ne tik
kad neuždirba, bet už jame praleistą laiką dar turi susimokėti).
Pokyčių tikimasi ir iš negalios nustatymo reformos, kuri planuojama nuo 2021 metų.
Negalios nustatymas bus labiau
individualizuotas, orientuotas į
skatinimą veikti visuomenėje,
iš karto bus numatomos pagalbos priemonės.
Be abejo, laukia ir Užimtumo
bei Socialinių įmonių įstatymų
pokyčiai, dėl kurių iki šiol nesutariama. Akivaizdu viena – neturėtų taip būti, kad socialinėms
įmonėms skiriama 7 kartus daugiau lėšų nei įstaigoms, neįgaliuosius įdarbinančioms atviroje darbo rinkoje.

Pokyčiai – ir švietimo
sistemoje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą
gyvenimą departamento direktorius Saulius Zybartas atkreipė dėmesį, kad vyksta sisteminė
profesinio mokymo programų
pertvarka. Specialiųjų poreikių
turintiems asmenims atsiranda
daugiau galimybių įvairiais būdais įgyti kompetencijų, kurios
reikalingos darbo rinkoje.
Profesinio mokymo įstatyme naikinama segregacinė prog
ramų struktūra – numatoma,
kad specialiųjų poreikių turintys moksleiviai gali mokytis pagal bet kurią programą kartu su
kitais ir jos visos turi būti pritaikytos įvairių poreikių asmenims.
S. Zybartas neslepia, kad tai yra
didelis iššūkis profesinio mokymo sistemai. ŠMSM ieško galimybių remti programų ir aplinkos (ne tik vietos, bet ir įrankių
bei priemonių) pritaikymą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
S. Zybarto teigimu, pradėti
reikia nuo gerųjų praktikų suformavimo. Ne mažiau kaip 10-yje
profesinio mokymo įstaigų vi-

Kaišiadorys:
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Stanislava Globienė pasakoja apie organizacijos veiklą atėjus pavasariui.
Kovas – tarsi gaivus pavasario gūsis mūsų draugijos veiklose. Meno kolektyvas ,,Svajonė“
vyko į Mūro Strėvininkų socialinės globos namus ir padovanojo šių namų gyventojams
bei aptarnaujančiam personalui
daug malonių akimirkų – dainavo dainas, skaitė eiles ir sulaukė
daug aplodismentų. Romansų
kolektyvas „Svajonė“ apsilankė
ir Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. Ir čia pacientų širdyse įžiebėme šilumos, gerumo bei
vilties kibirkštėles. Visuomet,
pasidalinę su žmonėmis gerumu ir šiluma, į namus grįžtame
pakilios nuotaikos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pripažino, kad neįgaliųjų įdarbinimo sistema neskatina neįgaliųjų dirbti.

Konferencijoje „Negalią turinčių asmenų dalyvavimas darbo rinkoje – kaip
padidinti galimybes?“ kalbėta apie neįgaliųjų įdarbinimo problemas.

soje Lietuvoje nuo rudens bus
įgyvendinamas projektas, kurio
metu planuojama sukurti gerąsias specialiųjų poreikių turinčių asmenų įtraukties į profesinio mokymo programą praktikas. Jiems bus siūlomos profesijos atsižvelgiant į gebėjimus ir
kompetencijas, o ne pagal specialų sąrašą. Pasak Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
atstovo, mokymo įstaigos turės
ieškoti individualių, nestandartinių sprendimų, taip pat galvoti
ir apie tai, kaip palydėti asmenis
į darbo rinką.
Į profesinio mokymo įstaigų
tarybas bus įtraukiami ir savivaldybių, ir verslo atstovai. Tai, pasak S. Zybarto, gali prisidėti prie
greitesnės profesinio mokymo
programas baigusių asmenų integracijos į darbo rinką.

Neįgalieji – neišnaudotas
potencialas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Žmogiškųjų išteklių
plėtros skyriaus vedėjas Linas
Kadys pabrėžė, kad Lietuvoje
trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Jo teigimu, turime 2 galimy-

bes: kviestis darbo jėgą iš trečiųjų šalių arba panaudoti esamus
išteklius. 100 tūkst. nedirbančių neįgaliųjų ir yra ta neišnaudota darbo jėga. Deja, kol kas šie
žmonės sudaro tik 3 proc. visos
darbo rinkos. L. Kadys įsitikinęs – kai trūksta darbuotojų, o
šitiek žmonių nedirba, tai rodo,
kad kažkas negerai su paramos
sistema. Ją būtina tobulinti taip,
kad, viena vertus, kiltų neįgaliųjų motyvacija dirbti, o kita vertus, darbdavys nebijotų jų įdarbinti ir nepatirtų išlaidų. Pradėti pokyčius reikėtų nuo viešojo
sektoriaus.
Šioms mintims pritarė ir neįgaliųjų įsidarbinimu besirūpinančios VšĮ „Sopa“ vadovė Jurgita Kuprytė. Ji įsitikinusi, kad
pirmiausia reikia pakeisti nuostatas (40 proc. apklaustų žmonių
mano, kad diskriminacija įsidarbinant yra labai paplitusi). Šiuo
metu vertinant neįgalumą išduodama rekomendacija dėl darbo
pobūdžio ir sąlygų ne tik nepadeda, bet veikiau trukdo įsilieti į darbo rinką – nurodomi tik
darbdavius gąsdinantys apribojimai, bet ne galimybės. Be to,

neatsižvelgiama į pasikeitusias
aplinkybes – pavyzdžiui, neregiai, pasitelkę technologijas, gali puikiai dirbti įvairius darbus.
VšĮ „Sopa“ turi didelę patirtį įdarbinant negalią turinčius
žmones. J. Kuprytės teigimu, ne
visi žmonės gali įsidarbinti patys, todėl labai svarbu jiems padėti. Reikia kalbėti su darbdaviu
apie žmogaus negalią, apie tai,
kaip jis gali dirbti. Norint, kad
žmogus sėkmingai išsilaikytų
darbe, svarbu parinkti jam tinkamą darbo laiką, trukmę, greitį, suteikti laiko prisitaikyti. Kartais padeda tokie paprasti dalykai kaip kortelės, kuriose užrašoma darbo eiga. Negalių yra labai
įvairių, jos priežasčių labai daug,
todėl negali būti vieno sprendimo. VšĮ „Sopa“ vadovė pateikia pavyzdį – intelekto sutrikimų turintis vaikinas sėkmingai
dirba virtuvėje. Tačiau tam, kad
jam sektųsi, reikėjo daug laiko
praleisti kalbantis su darbdaviu,
aptariant, kaip jam padėti.
Šiuo metu Užimtumo tarnyboje dirba vos 47 karjeros konsultantai. Tai labai mažai. J.Kup
rytė įsitikinusi, kad būtent tokiai pagalbai reikia skirti daugiau dėmesio.

Būtina remti žmogų, o ne
instituciją

Lietuvos socialinių tyrimų
centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. Boguslavas
Gruževskis apibendrina – valstybės siūlomos įdarbinimo priemonės turi didinti neįgaliųjų pasitikėjimą savo ateitimi darbo

rinkoje. Taigi labai svarbu investuoti į žmogų ir didinti žmogaus, o ne priemonės ar institucijos vertę.
Pasak B. Gruževskio, apklausos rodo, kad dauguma darbdavių įdarbintų neįgaliuosius, jei
šie turėtų tinkamą kvalifikaciją. Šiuo metu daugiausia neįgaliųjų dirba srityse, susijusiose su
valymu, fasavimu, siuvimu, medienos gaminių gamyba. Žodžiu,
dažniausiai yra nekvalifikuota
darbo jėga. Tai rodo, kad būtinai reikia stiprinti negalią turinčių žmonių profesinį pasirengimą ir vidinę motyvaciją, o pradėti – nuo bendrojo ugdymo. Ypač
svarbus profesinis rengimas, kuris turėtų būti orientuotas ne tik
į konkrečios profesijos įgijimą,
bet ir į motyvacijos formavimą.
Taip pat labai svarbu didinti neįgaliųjų vertę darbo rinkoje (atnaujinti kvotas, suteikti darbdaviams daugiau paskatų
įdarbinti neįgaliuosius per piniginę paramą, mokesčių mažinimą ir pan.).
Būtina plėtoti ir socialines
(įdarbinimo) paslaugas: tobulinti profesinį konsultavimą, teikti palydėjimo, transporto ir kitas
paslaugas. Taip galima laimėti 2
kartus – šią pagalbą gali teikti
taip pat negalią turintys žmonės,
taigi, ir jie turėtų darbo.
„Neįgaliųjų įdarbinimas turi mažiau priklausyti nuo tarpininko ar darbdavio valios, o labiau – nuo kompetencijų, patirties ir ekonominės situacijos šalyje“, – įsitikinęs B. Gruževskis.
Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Į konferenciją atvažiavo neįgaliųjų įdarbinimo galimybėmis besidomintys
žmonės iš visos Lietuvos.

Ir dainuota, ir mugėse dalyvauta

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gabija“ dainavo kartu su
Veronika Povilioniene.
Mūsų draugijos meno ko- vimuose su Veronika Vilniui ir
lektyvas – vokalinis moterų an- vilniečiams“. Tai lietuviškoms
samblis ,,Gabija“ apsilankė Vil- dainavimo tradicijoms saugoti,
niaus mokytojų namuose. Su puoselėti bei dainavimui popumeno vadovu Liutauru Mili- liarinti skirtas projektas, vykdošausku dalyvavome ,,Pasidaina- mas kartu su Nacionalinės kul-

tūros ir meno premijos laureate
liaudies dainų atlikėja Veronika
Povilioniene, kuri ir vedė šį vakarą. Buvome įvertinti Veronikos, kadangi repertuare turime
labai daug dainų apie Lietuvą ir
jos gamtos grožį. Visi žiūrovai
gavo po bukletą su mūsų atliekamų dainų tekstais, todėl jas
atlikome kartu su visais, esančiais salėje. Vilniečių buvome
labai šiltai priimti ir vėl esame
Mokytojų namuose laukiami
spalio mėnesį – gavome užduotį
paruošti programą iš poeto Jono
Aisčio kūrybos.
Lankėmės Vilniuje vykusioje Kaziuko mugėje. Mūsų
auksarankė Airina pristatė savo papuošalus. Jos iš polimerinio molio padaryti vienetiniai

gaminiai džiugino moteris ir
merginas.
Dideli darbai vyksta ir draugijos patalpose. Jau suskubome
draugijos nariams nupirkti įvairių daržovių, gėlių, prieskoninių
augalų sėklų. Jas baigsime dalinti balandžio 15 dieną. Kviečiame suskubti tuos, kurie dar neapsilankė pas mus.
Į veiklas jau įsijungė rankdarbių būrelis ,,Bitutė“, dienos
užimtumo būrelis ,,Sveikatos
šaltinis“, siuvimo būrelis ,,Ritė“.
Draugijos narius kviečiame prisijungti prie šių būrelių veiklos.
Esame sudarę ekskursijų,
kelionių planus, turime poilsio prie jūros grafiką – susidomėjusius prašome apsilankyti
draugijoje.
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Daktaras
Aiskauda

revetės skirstomos į šaltakraujes (gyvena šaltose jūrose, pavyzdžiui, Šiaurės jūroje
ir kitur) ir šiltakraujes (gyvena
Atlanto, Ramiojo, Indijos vandenynuose ir kai kuriuose kituose šiltuose vandenyse). Šaltakraujės krevetės būna mažesnės už šiltakraujes, tačiau turi daugiau naudingų medžiagų
ir yra keliskart skanesnės. Beje,
tos krevečių rūšys, kurios gyvena gėlame vandenyje (dažniausiai jos auginamos specialiose
gėlavandenių krevečių fermose), skanesnės ir už šaltakraujes.
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Krevetės – labai vertingas maisto papildas,
turintis profilaktinių ir gydomųjų savybių

Per savaitę reikėtų suvalgyti
iki 340 g krevečių

Krevetės papildo įvairius
daržovių valgius, ypač salotas
(salotoms su krevetėmis geriausia vartoti alyvuogių aliejų; jei jo
nėra, tiks bet koks kitas augalinis aliejus), taip pat valgomos
atskirai (per savaitę reikėtų suvalgyti iki 340 g krevečių); nepaprastu skoniu pasižymi krevečių deriniai su citrina, svogūnu
ar avokadu.
Nerekomenduojama krevečių valgyti su mėsiškais patiekalais, bulvėmis, kukurūzais,
pupomis ir pupelėmis, įvairiais
saldumynais bei vartoti kaip užkandą spiritiniams gėrimams.
Alergija krevetėms pasitaiko gana retai; dažniausiai tiems, kurie apskritai būna alergiški jūros
produktams.

Cheminė sudėtis

Krevetėse rasta: vandens,
baltymų, riebalų, cholesterolio,
chromo, fosforo, fluoro, geležies,
jodo, kalcio, kalio, kobalto, beta karoteno, magnio, mangano,
molibdeno, natrio, nikelio, sieros, vario, vitaminų A, B1, B2,
B3, B6, B9 (folio rūgštis), B12, C,
D, E, H (biotinas), PP, astaksantino, kai kurių riebalų rūgščių (omega 3) ir kitų medžiagų.
Paaiškinimas: astaksantinas – išskirtinės reikšmės antioksidantas, kuris net 10 kartų
stipresnis už įvairių vaisių anti-

oksidantus ir 500 kartų stipresnis už vitaminą E; veikiant astaksantinui, termiškai apdorotos krevetės nusidažo raudonai;
pastaroji medžiaga saugo mūsų
ląsteles nuo priešlaikinio senėjimo, toksinų, radiacijos ir streso, taip pat palankiai veikia širdies ir kraujagyslių veiklą (padeda tam tikra dalimi išvengti
infarkto ir insulto) bei kovoja su
laisvaisiais radikalais.

Kaloringumas

Priklausomai nuo krevečių
rūšies 100 g produkto turi 73–
107 kilokalorijas. Pagal kaloringumą jos yra maždaug viename
lygyje su bulvėmis, bananais ir
neriebių žuvų rūšimis. Didelė
dalis kalorijų tenka baltymams –
iki 20 %. Labai mažą dalį sudaro
riebalai – iki 5 %. Beje, tai visai
nekenksmingi riebalai, o tie, kurie optimaliai padeda galvos smegenų veiklai, pasižymi antiuždegiminiu bei antivėžiniu poveikiu.
Angliavandenių taip pat beveik nėra. Vanduo, mineralai
ir vitaminai sudaro 78 %. Nors
krevetėse esama cholesterolio,
tačiau dėl to nereiktų baimintis. Mat valgant krevetes, kalmarus ir midijas cholesterolio
perteklius iš organizmo lengvai
pašalinamas.

Nauda sveikatai

Jau vien tas faktas, kad krevetėse mikroelementų koncentracija yra net 50 kartų didesnė
negu mėsoje, leidžia teigti, jog
krevetės nėra paprastas dietinis
produktas ar delikatesas, o labai
vertingas natūralus maisto papildas, turintis šių profilaktinių
ir gydomųjų savybių:
 stiprina imunitetą,
 gerina medžiagų apykaitą,
atmintį ir regą,
 didina fizinį ir protinį ištvermingumą,
 normalizuoja nervų veik
lą,
 stiprina galvos smegenų
pažintinę funkciją,
 mažina galimybę vystytis silpnaprotystei ir Alzheimerio ligai,
 stabilizuoja arterinį kraujospūdį,
 mažina galimybę sirgti
širdies, kraujagyslių, skydliaukės, inkstų, virškinimo sistemos ligomis,
 padeda greičiau gyti žaizdoms,
 lėtina ląstelių senėjimą,
 dalyvauja hormonų sintezėje,
 reguliuoja kraujo sudėtį (mažina krešulių atsiradimo
pavojų), stiprina jo cirkuliaciją,

 šalina iš organizmo sunkiųjų metalų druskas, cheminius šlakus, neperdirbtas vaistų liekanas,
 gerina plaukų, odos ir nagų būklę,
 padeda gydant psoriazę,
 stimuliuoja hemoglobino gamybą,
 tinka depresijos profilaktikai ir gydymui,
 stiprina dantis ir kaulus,
 mažina streso sukeltas pasekmes,
 pasižymi antisklerotinėmis savybėmis,
 padeda greičiau pasveikti
sergant bronchitu, astma, plaučių uždegimu.
Paaiškinimai:
1) Alzheimerio liga dažniausiai suserga žmonės, perkopę
50-ies ar 60-ies metų slenkstį;
ima nykti galvos smegenų didžiųjų pusrutulių žievė; pasek
mės – kalbos, protinės veiklos,
judesių atlikimo sutrikimai ir
bendrieji vis menkstančio intelekto požymiai, taip pat vis prastėjantis orientavimasis aplinkoje;
2) psoriazė (žvynelinė) –
neužkrečiama lėtinė odos liga;
trunka ilgai, dažnai kartojasi ar
paūmėja, ypač pavasarį ir rudenį; psoriazė pažeidžia odą, nagus,
kartais ir sąnarius; odoje, ypač
alkūnių, kelių, galvos, kryžkaulio, iškyla rožinių įvairaus dydžio
ir pavidalo mazgelių; jie susilieja ir tada susidaro dideli židiniai, kartais apimantys visą kūną; mazgeliai greitai apsitraukia
balkšvomis, pusiau skaidriomis,
panašiomis į žuvies žvynus pleiskanomis; jos lengvai ir be skausmo nukrapštomos; toje vietoje
lieka plona rožinė plėvelė, kurią
pažeidus pasirodo kraujo lašelių;
beriamą odą niežti, kartais smarkiai; apie 50 % ligonių psoriazė
pažeidžia ir nagus;

Fermose išaugintų
krevečių....

Pradedant praėjusio šimtme-

čio 7-uoju dešimtmečiu krevetės
aktyviai auginamos fermose, išsidėsčiusiose palei Tailando, Indonezijos, Ekvadoro, Kinijos,
Meksikos ir Vietnamo pakrantes. Taigi, nors laukinės krevetės
(jos būna mažesnės) naudingos
mūsų sveikatai, to paties ne visada galima pasakyti apie išaugintas fermose (jos būna didesnės už laukines). Tokiose krevetėse neretai randama antibiotikų
(net iki 47 pavadinimų!), chloramino, jodo preparatų, permanganato ir pesticidų. Šiomis
priemonėmis siekiama išvengti
masinės krevečių žūties, kurią
sukelia krevečių auginimo taisyklių nesilaikymas. Mat siekiant didesnio pelno, krevetės
auginamos pernelyg ankštose
augimvietėse. Pavyzdžiui, pagal
galiojančias krevečių auginimo
fermose normas, 200 kilogramų
biomasei turi būti skiriama nemažiau kaip 4000 m2 vandens
ploto, o nesąžiningi verslininkai
tokiuose pat plotuose augina vadinamą biomasę ne kilogramais,
o tonomis, o tai ir sukelia krevečių žūtį. Taigi, kad būtų išvengta nuostolių, krevečių augintojai jų augimviečių vandenį „pagerina“ antibiotikais ir kitomis
priemonėmis...
Kuo gali baigtis tokių krevečių vartojimas, ypač jei tai daroma dažnai? Pavyzdžiui, valgant antibiotikais užterštas krevetes, antibiotikai gali nebeveikti tuomet, kai jie iš tikrųjų būna
reikalingi ir taip sukelti pavojų
žmogaus gyvybei. Antai į mūsų
organizmą patekę antiseptikai,
pesticidai (cheminės medžiagos,
kuriomis naikinamos piktžolės,
augalų kenkėjai ir ligų sukėlėjai,
naminių gyvulių parazitai, gyvulių ir žmonių ligų sukėlėjai)
gali sukelti krūties, inkstų, kasos ir galvos smegenų vėžį, Parkinsono ligą, sutrikdyti normalų vaisiaus vystymąsi ir net sukelti jo žūtį.
Romualdas OGINSKAS

Konsultuojame, komentuojame

Kad stresas nevirstų depresija: kaip atpažinti rimtą pervargimą
Nuolatinis stresas darbe ar
namuose, per mažai dėmesio
laisvalaikiui, fizinio aktyvumo
stoka – tokioje aplinkoje kasdien gyvena tūkstančiai lietuvių. Specialistai įspėja: pervargimas ir išsekimas tampa
labai rimta šių laikų liga, o jei
į ją numojama ranka, pervargimas gali išaugti į depresiją,
nerimo sutrikimus, panikos
atakas ar lėtines ligas.
Šeimos gydytoja Daiva Makaravičienė sako, kad pervargimą galima atpažinti iš gana aiškiai matomų simptomų. „Bendras silpnumas, prakaitavimas,
dirglumo padidėjimas, apetito
praradimas, bloga nuotaika ar
miego sutrikimai, pavyzdžiui,
trumpas, negilus, nevisavertis

miegas“, – galimus pervargimo
ženklus vardija gydytoja.
„Eurovaistinės“ farmacijos
specialistė Ilma Plynytė antrina, kad reikėtų susirūpinti net
tada, jei ima kamuoti raumenų
ar galvos skausmai, taip pat širdies ar virškinamojo trakto sutrikimai – blogas virškinimas,
persivalgymas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas.

Stebėti savijautą

Neretai žmonės linkę nesureikšminti pervargimo simptomų, jiems pasireiškus ima kaltinti per trumpą poilsį praėjusią
naktį ar patirtą stresą darbe. Pagrindinis skirtumas tarp tiesiog
neišsimiegojusio ir pervargusio
žmogaus yra tas, kad pervargęs
žmogus nesugeba atsipalaiduoti.
„Galiausiai pervargimas gali

trukdyti atlikti net paprasčiausius dalykus. Pavyzdžiui, pervargusiam žmogui labai sunku užmigti, jis nuolat jaučiasi įsitempęs
ir gali kamuoti nemiga net tada,
jeigu yra labai pavargęs. Pervargę
žmonės net naktį miegoję 8 val.,
kurių suaugusiam žmogui turėtų
pakakti poilsiui, vis tiek atsikelia
pavargę“, – pažymi „Eurovaistinės“ specialistė.
Ji atkreipia dėmesį, jog jau
pirmieji pasireiškę simptomai
yra ženklas, kad svarbu pradėti labiau savimi rūpintis, nes
simptomams tęsiantis ilgiau nei
pusmetį, tai jau rimtas ženklas,
kad organizmas išsekęs ir jus kamuoja pervargimas.

Keisti įpročius

Gydytoja D. Makaravičienė įspėja, kad ilgalaikis pervar-

gimas gali sukelti ne tik nemalonių pojūčių, bet ir ligų. Ilgai
nereaguojant į organizmo siunčiamus signalus, vystosi negrįžtami pakitimai smegenyse, pažeidžiama centrinė nervų sistema, o kartu ir psichika.
„Gali pasireikšti tokios ligos
kaip depresija, nerimo sutrikimai, panikos atakos, įtampos
galvos skausmai, atsirasti lėtinės
ligos“, – sako gydytoja.
Norint, kad organizmas būtų stiprus ir pervargimas nepasireikštų, svarbu laikytis tinkamo darbo ir poilsio rėžimo, būti
fiziškai aktyviems, sveikai maitintis, taip pat labai svarbu, kiek
laiko po darbo skiriame poilsiui – šis turėtų būti priešingas
darbo pobūdžiui.
„Jei visą diena dirbate sėdimą darbą, vakare rekomenduo-

jama užsiimti aktyvesne veik
la – sportuoti, pasivaikščioti ar
kitaip pajudėti. Jei tenka bendrauti su klientais, vėliau stenkitės užsiimti veikla, kuri nereikalauja intensyvaus bendravimo. Taip mintys labiau atitrūks
nuo darbo ir kitą dieną jausitės
labiau pailsėję“, – pataria farmacijos specialistė I. Plynytė.
Jeigu jaučiate, kad sureguliuoti kasdienius įpročius nepakanka, naudinga organizmą pastiprinti B grupės vitaminais. Pasak „Eurovaistinės“ vaistininkės,
šie vitaminai dalyvauja medžiagų apykaitos procesuose, stiprina
imuninės ir nervų sistemos funkcijas bei skatina ląstelių augimą ir
dalijimąsi. Jų galima gauti į mitybos racioną įtraukus sardines,
austres, tuną ar varškę.
„Bičiulystės“ inf.
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Mūsų stiprybė – įvairovėje
(atkelta iš 1 psl.)

labai svarbios iniciatyvos: festivalio „Nepatogus kinas“ filmo
„Sengirė“ seansas neregiams (su
ausinėmis filmą stebėję žmonės
girdėjo sinchroninį ekrane matomų vaizdų apibūdinimą), restoranas „Pirmas blynas“ ir jo įkūrėjas Timas van Wijkas (jame
įdarbinti negalią turintys žmonės) bei Ramunės Šidlauskaitės
ir Edmundo Buklio pilietinė iniciatyva (dėl neįgaliesiems nepritaikytų rinkiminių apylinkių jie
kreipėsi į teismą ir laimėjo bylą
prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono savivaldybes).

Nieko nėra neįmanomo,
viskas tik požiūrio
klausimas

Prieš paskelbdama „Įveiktos kliūties“ laureatą žurnalistė
Daiva Žeimytė-Bilienė priminė
vieną įkvepiančią istoriją, patvirtinančią, kad didžiausias kliūtis
įveikia mūsų pačių požiūris ir
mąstymas.
...paralimpietės Ramunės
Adomaitienės gyvenimas labai
pasikeitė po to, kai kartu su vyru pateko po traukiniu. Vyras
žuvo, o ji liko neįgali. Bet sportas padėjo jai atsitiesti. Ramunė
dalyvavo Londono paralimpinėse žaidynėse, šuolio į tolį rungtyje užėmė ketvirtą vietą. Nuo
trečiosios ją skyrė vos 1 centimetras. Labai stipriai išgyveno.
Lyg to būtų dar negana, medikai Ramunei nustatė smegenų

Restorano „Pirmas blynas“ komanda pelnė „Įveiktos kliūties“ apdovanojimą.

Už neįgaliųjų teises ir jų įgalinimą pasisakantys aktyvistai.

auglį, atliko operaciją. Galėjo nevaikščioti, bet vėlgi sportas padėjo atsistoti ant kojų. Nuskrido
į Rio. Ten vykusiose paralimpinėse žaidynėse užėmė ketvirtą
vietą. Nuo trečios ir vėl liko per
1 centimetrą.
Draugai sportininkai manė,
kad viskas – nebebus motyvacijos sportuoti. Tačiau nuėję jos
paguosti, Ramunę rado laimingą, besišypsančią. „Ar tau viskas gerai?“ – sunerimo. „Aišku,
man viskas gerai, – atsakė ji. –
Šitas rezultatas rodo, kad praėjo
ketveri metais, o aš visiškai nepasenau...“ Štai ką gali požiūris!
„Įveiktos kliūties“ nominaciją atsiėmęs T. van Wijkas ant
apdovanojimų pakylos pakvietė
ceremonijoje dalyvavusius Povilę, Edviną, Dominyką, Vaidotą – žmones, be kurių noro,
pastangų ir didžiulio palaikymo
„Pirmas blynas“ šiandien nebūtų tapęs pavyzdžiu ir įrodymu,

Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose – aktyvūs neįgalieji.

kad turint tikslą ir ryžtą jo siekti, viskas yra įmanoma.

Entuziazmas buvo stipresnis
už skepticizmą

„Pirmo blyno“ komandai
publika plojo bene ilgiausiai.
Džiugesio neslėpė ir neįgaliųjų
darbo paieškomis besirūpinančios VšĮ „Sopa“ direktorė Jurgita Kuprytė. Šiame laimėjime –
ir didelis „Sopos“ indėlis.
J. Kuprytė prisimena, kad
T. van Wijkas „Sopą“ susirado prieš porą metų iki restorano atidarymo. Idėja kurti neįgaliųjų aptarnaujamą restoraną atrodė patraukli ir labai reikalinga, tačiau kartu ir rizikinga, gal
net utopiška. Maitinimo rinkoje naujokui apskritai sunku įsitvirtinti, o čia – dar ir su klientus aptarnaujančiais neįgaliaisiais, kuriems patiems reikia visapusiškos paramos ir pagalbos.
Ieškant išeičių svarstytas ir socialinės įmonės variantas, tačiau
verslą tik pradedantiems naujokams šis statusas nesuteikiamas.
Vis dėlto Timas nenuleido rankų. Pasak J. Kuprytės, jo
entuziazmas ir tikėjimas šiuo
sumanymu buvo stipresnis už
mums būdingą lietuvišką skepticizmą. Daugelį dalykų jis padarė
pats, savo iniciatyva. Būsimiems
darbuotojams nekėlė jokių reikalavimų, tiesiog ragino pabandyti.
Ir „Sopa“ sutiko. J. Kuprytė
neslepia: buvo neramu dėl anksčiau niekur nedirbusių neįgaliųjų – juos reikėjo ne tik motyvuoti, bet apmokyti restoranui

Gimnazija galės tapti ir specialiųjų poreikių
turinčius vaikus ugdanti mokykla
Po svarstymo pritarta galimybei mokyklas, kuriose mokosi ne mažiau kaip
15 proc. specialiųjų poreikių turinčių vaikų, priskirti gimnazijoms.
Seimas po svarstymo
pritarė Švietimo įstatymo
pataisoms (projektas Nr.
XIIIP-1313(2), pagal kurias
gimnazijoms būtų priskiriamos ir mokyklos, kuriose ne mažiau kaip 15 proc.
viso mokinių skaičiaus sudarytų didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių ir (ar) vidutinį ir
sunkų neįgalumą turintys
mokiniai. Už naujas nuos-

tatas balsavo 69 Seimo nariai, susilaikė 2 parlamentarai. Tam, kad jos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti
dar kartą.
Pasak pasiūlymo iniciatorių, tokiu būdu būtų pašalinta dirbtinai kuriama atskirtis specialiųjų poreikių
turintiems vaikams, paskatinta jų integracija į visuomenę per mokyklą, suteikta galimybė mokytis nuo
pirmos iki dvyliktos klasės
toje pačioje ugdymo įstaigoje kartu su kitais moksleiviais ir įgyti vidurinį išsilavinimą.
Šiuo metu ilgoji gimnazija leidžiama tik tais atvejais, jei ji yra vienintelė mo-

kykla gyvenamojoje teritorijoje, privati mokykla, taip
pat mokykla, skirta specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams ar vykdanti specializuoto ugdymo
krypties programą, kuriai
reikalingas ugdymo nuoseklumas. Specialiųjų poreikių turintiems vaikams
suteikiama galimybė mokytis ilgojoje gimnazijoje nuo pirmos iki dvyliktos
klasės tik tuo atveju, jei tai
yra specializuota mokykla,
skirta moksleiviams, turintiems specialiųjų poreikių.
Jei Seimas pritars, naujos nuostatos įsigaliotų 2019
m. rugsėjo 1 d.
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reikalingų funkcijų. Iš pradžių
jiems rengė darbo simuliacijas,
paskui mokė „Pirmame blyne“ – pasirašė praktikos sutartis, kad neįgalieji galėtų išbandyti save realioje darbinėje aplinkoje, atrastų, kur gali atsiskleisti.
„Pirmame blyne“ įsidarbino
ne visi į šiuos mokymus įsitraukę neįgalieji. Savo veiklą tik pradedantis restoranas negalėjo priimti daug darbuotojų, tačiau tie,
kuriems geriausiai sekėsi ir kurie labiausiai norėjo dirbti, tapo
„Pirmo blyno“ komandos nariais. „Sopa“ ir dabar jiems padeda – kelias dienas per savaitę
darbuotojas ateina į restoraną,
parodo, pataria, kaip geriau atlikti užduotis.

Geriausias pasirinkto kelio
įvertinimas

J. Kuprytė džiaugiasi, kad Povilei, Edvinui, Dominykui, Vaidotui čia gerai sekasi, jie vis labiau pasitiki savo jėgomis. Povilė atsiskleidė kaip gera organizatorė, Dominykas puikiausiai
bendrauja su restorano lankytojais – su kiekvienu mandagiai pa-

sisveikina, pirmą kartą užsukusiems papasakoja apie restorano
tvarką, priima užsakymus, o išlydėdamas būtinai pasiteirauja, ar
buvo skanu, pakviečia ateiti dar
kartą, draugų atsivesti. Šiltas ir
draugiškas sutikimas, malonus
bendravimas žmonėms patinka –
socialiniuose tinkluose sklinda
jų nuotraukos su besišypsančiais
restorano darbuotojais, kviesdamos ir kitus čia apsilankyti.
„Pirmas blynas“ ne tik teikia maitinimo paslaugas, bet ir
organizuoja socialinius bei mokomuosius renginius, taip skatindamas visuomenę atviriau priimti turinčiuosius negalią žmones,
permąstyti išankstines nuostatas.
Dėkodamas už įvertinimą
T. van Wijkas pabrėžė, kad šis
apdovanojimas – geriausias patvirtinimas, kad einama teisingu keliu. „Konkurentai buvo
stiprūs, bet mes tokie – vieninteliai“, – sakė sėkme Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose neabejojęs „Pirmo
blyno“ komandos narys Edvinas.
Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

„Pirmo blyno“ komanda sulaukė gausių plojimų.

Į trečią amžių įžengus

reitai bėga gyvenimas. Tarsi smėlis tarp pirštų. Atėjus vėlyvesniam
amžiaus tarpsniui tenka susidurti su
daugybe problemų: pašlijusi sveikata,
neigiamas visuomenės požiūris. Atsiranda nereikalingumo, beprasmybės
jausmas. Ypač sudėtinga senyviems
žmonėms, kurie gyvena atokiuose kaimuose, vienkiemiuose, o artimiausi
kaimynai – už kelių kilometrų. Kartais pasirodo, kad pagyvenę žmonės
per daug kalba. Pasak psichologo Arūno Norkaus, tai normalu: jeigu žmogus gyvena vienas ir savaitę ar dar ilgiau su niekuo nepasišneka, jam norisi išsipasakoti, išsilieti.
Amžius, einantis laikas ne tik atima, bet ir duoda: jis kiekvienam iš
mūsų leidžia sukaupti patirtį. Gebėjimas apibendrinti kiekvienos dienos, o
paskui viso gyvenimo patirtį – didelė išmintis. Anot psichoterapeuto Eugenijaus Laurinaičio, mokėjimas pasi-

džiaugti tuo, ką gali, o ne krimstis ir
graužtis dėl to, ko nebegali, yra svarbus išminties požymis.
Daugelis senjorų moka panaudoti
laisvo laiko perteklių: lanko Trečiojo
amžiaus universitetą, sportuoja, imasi
rankdarbių, išmoksta naudotis technologijomis. Pažįstu keletą brandaus amžiaus žmonių, kurie išėję į užtarnautą poilsį susirado sau patinkančių veiklos rūšių, kurios jiems teikia gyvenimo džiaugsmą. Jų nuomone, reikia tik
noro ir jėgų.
Pagyvenusiam žmogui labai svar
būs jo namai, kur „net sienos gydo“.
Jis norėtų sulaukti pagalbos į namus.
Kada asmuo nebepajėgia gyventi savarankiškai, ypač lauktina integrali pagalba.
Senyvo amžiaus žmonės – didelė
socialinė grupė. Ir ji tik didės. Jie neturėtų būti nustumti į užribį.
Janina Ožalinskaitė
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 8.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 8.30 – žinios,
orai, sportas.
Pirmadienis, balandžio 8 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 223 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
N-7. 6/4 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 4/1 s. 12:00 Beatos virtuvė.
(subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 42 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Speciali laida dėl LR
Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.
(su vertimu į gestų k.). 22:30 Dviračio
žinios. 23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2. N-14. 2/8 s. 24:00
LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2.
N-14. 2/1 s. 01:40 Klausimėlis.lt. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 42 s. (kart.).

Antradienis, balandžio 9 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 224 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
N-7. 6/5 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 4/2 s. 12:00 Stilius. Gyvenimo
būdo žurnalas. (kart.). 13:00 Klauskite
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena,
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 43 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. 12 beždžionių 3. N-14. 3/3 s.
23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 24:00 LRT
radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14.
2/2 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 (Ne)emigrantai.
(subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 43 s. (kart.).

Trečiadienis, balandžio 10 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 225 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 6/6
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 4. N-7.
4/3 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera.
Ponių rojus. N-7. 44 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. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Aš
– laidos vedėjas. 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios
uolos. N-14. 5 s. 24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/3 s. 01:00
LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 44 s. (kart.).

Ketvirtadienis, balandžio 11 d.

09:00 Senis. N-7. 226 s. 10:00 Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaita.
Pranešėjas Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. (su vertimu į gestų k.).
11:30 Klausimėlis.lt (kart.). 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.

Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 45
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną. (subtitruota). 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
N-14. 9 s. 23:50 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10
Tvin Pyksas 2. N-14. 2/4 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Specialus tyrimas.
(subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 45 s. (kart.).

Penktadienis, balandžio 12 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 227 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
N-7. 6/7 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 4/4 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios.
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 46 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė
paieškų tarnyba. 19:30 Beatos virtuvė.
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50
Fantastiškas penktadienis. Laukinė
upė. N-14. 00:40 Klausimėlis.lt (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Gimę tą pačią dieną.
(subtitruota, kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 46 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 13 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 06:55
Premjera. Perlamutro dažai ir maži melai. N-7. 08:30 Karinės paslaptys. 09:00
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios.
Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai
gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/4 d.
Aliaska. Rudųjų lokių rojus. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Misija „Galapagai“. 2 d. Gelmių paslaptys.
(subtitruota). 13:50 Premjera. Džesika
Flečer 7. N-7. 7/2, 7/3 s. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų
k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Vakaras su
Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių duetų konkursas. 23:00 Tėtis. N-7.
(subtitruota). 01:00 Laukinė upė. N-14.
(kart.). 02:50 Pasaulio dokumentika.
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/4 d. Aliaska. Rudųjų lokių rojus.
(subtitruota, kart.). 03:35 Pasaulio dokumentika. Misija „Galapagai“. 2 d. Gelmių paslaptys. (subtitruota, kart.). 04:25
Džesika Flečer 7. N-7. 7/2, 7/3 s. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 14 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota,
kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų
pasakos. 12 s. Erškėtrožė. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 4
d. Išrankūs ėdesiui. (subtitruota). 12:55
Pasaulio dokumentika. Grizlių karalystė. (subtitruota). 13:50 Puaro 13. N-7.
13/5 s. Uždanga. Paskutinė Puaro byla.
15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21:30 Premjera. Laisvės
kaina. Disidentai. N-7. 11 s. (su garsiniu
vaizdavimu). 22:35 Begalinė meilė. N-14.
00:20 Vertėja. N-14. 02:30 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai.
4 d. Išrankūs ėdesiui. (subtitruota, kart.).
03:15 Pasaulio dokumentika. Grizlių karalystė. (subtitruota, kart.). 04:00 Klausimėlis.lt (kart.). 04:25 Puaro 13. N-7. 13/5
s. Uždanga. Paskutinė Puaro byla. (kart.).

TV3
Pirmadienis, balandžio 8 d.

00:05. Artimi priešai (kart.). 01:40.
Sėkmės, džentelmenai! (kart.). 03:25.
Silvana (kart.). 05:05. Havajai 5.0 5,
518. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 1. 06:55.
Simpsonai (kart.) 14, 17. 07:25. Simpsonai (kart.) 14, 18. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 31. 08:55. Meilės sūkuryje
180. 10:00. Meilės miestas 1, 23. 11:00.
Meilės miestas 1, 24. 12:00. Paskutinis
iš Magikianų 1, 27. 12:30. Paskutinis iš
Magikianų 1, 28. 13:00. Pažadėtoji 6,
267. 13:30. Pažadėtoji 6, 268. 14:00.
Pažadėtoji 6, 269. 14:30. Pažadėtoji
6, 270. 15:00. Simpsonai 14, 19. 15:30.
Simpsonai 14, 20. 16:00. TV3 žinios 69.
16:25. TV3 orai 69. 16:30. TV Pagalba
13, 26. 18:30. TV3 žinios 98. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 98. 19:30. Namas 1, 8. 20:30. Prakeikti 7, 32. 21:00.
TV3 vakaro žinios 55. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 55. 22:00. Kikboksininkas 2. Sugrįžimas. 23:50. X mutantai 1, 7.

Antradienis, balandžio 9 d.

00:50. Kaulai 5, 19. 01:40. Kvantikas 2, 21. 02:30. Ekstrasensai detektyvai 5, 11. 03:30. X mutantai (kart.)
1, 7. 04:20. Kaulai (kart.) 5, 19. 05:10.
Kvantikas (kart.) 2, 21. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 2. 06:55. Simpsonai (kart.)
14, 19. 07:25. Simpsonai (kart.) 14, 20.
07:55. Namas (kart.) 1, 8. 08:55. Meilės sūkuryje 181. 10:00. Meilės miestas 1, 25. 11:00. Meilės miestas 1, 26.
12:00. Paskutinis iš Magikianų 3, 29.
12:30. Paskutinis iš Magikianų 3, 30.
13:00. Pažadėtoji 6, 271. 13:30. Pažadėtoji 6, 272. 14:00. Pažadėtoji 6, 273.
14:30. Pažadėtoji 6, 274. 15:00. Simpsonai 14, 21. 15:30. Simpsonai 14, 22.
16:00. TV3 žinios 70. 16:25. TV3 orai
70. 16:30. TV Pagalba 13, 27. 18:30. TV3
žinios 99. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 99. 19:30. Prieš srovę 19, 14.
20:30. Prakeikti 7, 33. 21:00. TV3 vakaro žinios 56. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 56. 22:00. Kietas riešutėlis 2.

Trečiadienis, balandžio 10 d.

00:25. Kaulai 5, 20. 01:20. Kvantikas 2, 22. 02:10. Ekstrasensai detektyvai 5, 12. 03:05. Kaulai (kart.) 5, 20.
03:55. Kvantikas (kart.) 2, 22. 04:45.
Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 29.
05:10. Paskutinis iš Magikianų (kart.)
3, 30. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 152. 06:55. Simpsonai
(kart.) 14, 21. 07:25. Simpsonai (kart.)
14, 22. 07:55. Prieš srovę (kart.) 19, 14.
08:55. Meilės sūkuryje 182. 10:00. Meilės miestas 1, 27. 11:00. Meilės miestas
1, 28. 12:00. Paskutinis iš Magikianų
3, 31. 12:30. Paskutinis iš Magikianų
3, 32. 13:00. Pažadėtoji 6, 275. 13:30.
Pažadėtoji 6, 276. 14:00. Pažadėtoji
6, 277. 14:30. Pažadėtoji 6, 278. 15:00.
Simpsonai 15, 1. 15:30. Simpsonai 15,
2. 16:00. TV3 žinios 71. 16:25. TV3 orai
71. 16:30. TV Pagalba 13, 28. 18:30. TV3
žinios 100. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 100. 19:30. Gero vakaro šou
5, 30. 20:30. Prakeikti 7, 34. 21:00. TV3
vakaro žinios 57. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 57. 22:00. Pašalintieji. 22:25. Vikinglotto 15. 23:55. X mutantai 1, 8.

Ketvirtadienis, balandžio 11 d.

00:55. Kaulai 5, 21. 01:45. Kvantikas 3, 1. 02:35. Ekstrasensai detektyvai 5, 14. 03:30. X mutantai (kart.) 1, 8.
04:20. Kaulai (kart.) 5, 21. 05:10. Kvantikas (kart.) 3, 1. 06:10. Televitrina 3.
06:25. Aladinas (kart.) 1, 153. 06:55.
Simpsonai (kart.) 15, 1. 07:25. Simpsonai (kart.) 15, 2. 07:55. Gero vakaro
šou (kart.) 5, 30. 08:55. Meilės sūkuryje
183. 10:00. Meilės miestas 1, 29. 11:00.
Meilės miestas 1, 30. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 3, 33. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 3, 34. 13:00. Pažadėtoji 6, 279. 13:30. Pažadėtoji 6, 280.
14:00. Pažadėtoji 6, 281. 14:30. Pažadėtoji 6, 282. 15:00. Simpsonai 15, 3.
15:30. Simpsonai 15, 4. 16:00. TV3 žinios 72. 16:25. TV3 orai 72. 16:30. TV
Pagalba 13, 29. 18:30. TV3 žinios 101.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
101. 19:30. Farai 12, 30. 20:30. Prakeikti 7, 35. 21:00. TV3 vakaro žinios
58. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3
orai 58. 22:00. Peržengta riba. 23:55.
X mutantai 1, 9.

Penktadienis, balandžio 12 d.

00:55. Kaulai 5, 22. 01:45. Kvantikas 3, 2. 02:35. Ekstrasensai detektyvai 5, 15. 03:30. X mutantai (kart.)
1, 9. 04:20. Kaulai (kart.) 5, 22. 05:10.
Kvantikas (kart.) 3, 2. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis
(kart.) 1, 142. 06:55. Simpsonai (kart.)
15, 3. 07:25. Simpsonai (kart.) 15, 4.
07:55. Farai (kart.) 12, 30. 08:55. Meilės
sūkuryje 184. 10:00. Meilės miestas 1,
31. 11:00. Meilės miestas 1, 32. 12:00.
Paskutinis iš Magikianų 3, 35. 12:30.

Paskutinis iš Magikianų 3, 36. 13:00.
Pažadėtoji 6, 283. 13:30. Pažadėtoji
6, 284. 14:00. Pažadėtoji 6, 285. 14:30.
Pažadėtoji 6, 286. 15:00. Simpsonai 15,
5. 15:30. Simpsonai 15, 6. 16:00. TV3 žinios 73. 16:25. TV3 orai 73. 16:30. TV
Pagalba 13, 30. 18:30. TV3 žinios 102.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
102. 19:30. Vajana. 21:40. Karibų piratai. Numirėlio skrynia.

Šeštadienis, balandžio 13 d.

00:40. Lemtingas posūkis 3.
02:15. Kietas riešutėlis 2 (kart.). 04:20.
Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 31.
04:50. Paskutinis iš Magikianų (kart.)
3, 32. 05:20. Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26, 8. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 161. 07:00. Žvaigždžių
karai. Sukilėliai 2, 3. 07:30. Aladinas 1,
154. 08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 162. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 143. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 15. 09:30. Gardu Gardu 7, 16.
10:00. Svajonių ūkis 5, 32. 10:30. Būk
sveikas! 1, 11. 11:00. Šuniškas gyvenimas. 12:50. Karalius Strazdabarzdis.
14:55. Simpsonai 29, 2. 15:25. Ekstrasensų mūšis 19, 1. 17:30. Namų idėja su IKEA 1, 7. 18:30. TV3 žinios 103.
19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai
103. 19:25. Eurojackpot 15. 19:30. Turtuolis vargšas 1, 8. 21:00. Karo dievas.
23:25. Drakono akys.

Sekmadienis, balandžio 14 d.

01:10. Karibų piratai. Numirėlio
skrynia (kart.). 03:50. Peržengta riba
(kart.). 05:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 33. 06:15. Televitrina 3.
06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 162. 07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 4. 07:30. Aladinas 1,
155. 08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 163. 08:30. Mamyčių klubas
21, 15. 09:00. Kulinarinis detektyvas
2, 15. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 15. 10:00. Pasaulis pagal moteris
7, 15. 10:30. Svajonių sodai 32. 11:30.
Kaštonas. Centrinio parko didvyris.
13:15. Stebuklinga žaislų krautuvėlė.
15:05. Nuleist periskopą! 17:00. Simpsonai 29, 1. 17:30. Visi mes žmonės 2,
11. 18:30. TV3 žinios 104. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 104. 19:30.
Lietuvos talentai 6, 7. 22:00. Atominė Blondinė.

LNK
Pirmadienis, balandžio 8 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (733). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (734). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (735). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (1). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (161). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(162). N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ (48). N-7. 10:25 „Namai, kur širdis“
(37). 11:00 Bus visko (kart.). 12:00 Yra,
kaip yra. N-7. 13:00 „Mano likimas“
(66). N-7. 14:00 „Mano likimas“ (67).
N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (23). N-7. 15:30
„Dvi šeimos“ (24). N-7. 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip yra.
N-7. 18:00 Žinios. 18:50 Sportas. 18:57
Orai. 19:00 KK2. N-7. 19:30 Nuo... Iki...
20:00 „Paveldėtoja 2“ (40). N-7. 20:30
„Monikai reikia meilės“ (50). N-7. 21:00
Žinios. 21:50 Sportas. 21:56 Orai. 21:58
Telefoninė loterija 1634. 22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Vaikinas
iš gretimo namo. N14. 23:50 „Judantis objektas“ (23). N-7. 00:45 Džekas
Ryčeris. Nesidairyk atgal (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 9 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(736). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (737). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (738). N-7. 07:35 „Tomo
ir Džerio šou“ (2). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (163). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (164). N-7.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (49). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (38). 11:00
Nuo... Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“
(40) (kart.). N-7. 12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 „Mano likimas“ (68). N-7. 13:55
„Mano likimas“ (69). N-7. 14:50 „Dvi
šeimos“ (25). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“
(26). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra. N-7. 18:00 Žinios.
18:50 Sportas. 18:57 Orai. 19:00 KK2.
N-7. 19:30 Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (41). N-7. 20:30 „Monikai reikia
meilės“ (51). N-7. 21:00 Žinios. 21:50
Sportas. 21:57 Orai. 22:00 VAKARO
SEANSAS Žmogus šešėlis. N14. 23:55
„Judantis objektas“ (1). N-7. 00:50 Vaikinas iš gretimo namo (kart.). N14.

Trečiadienis, balandžio 10 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (739). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (740). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (741). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (3). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (165). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“

(166). N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ (50). N-7. 10:25 „Namai, kur širdis“ (39). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30
„Paveldėtoja 2“ (41) (kart.). N-7. 12:00
Yra, kaip yra. N-7. 13:00 „Mano likimas“ (1). N-7. 14:00 „Mano likimas“
(2). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (27). N-7.
15:30 „Dvi šeimos“ (28). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip
yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:50 Sportas. 18:57 Orai. 19:00 KK2. N-7. 19:30
Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (42).
N-7. 20:30 „Monikai reikia meilės“ (52).
N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:57
Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Įsibrovimas. N14. 23:50 „Judantis objektas“ (2). N-7. 00:45 Žmogus
šešėlis (kart.). N14.

Ketvirtadienis, balandžio 11 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (742). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (743). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (744). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (4). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (167). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(168). N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ (51). N-7. 10:25 „Namai, kur širdis“ (40). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30
„Paveldėtoja 2“ (42) (kart.). N-7. 12:00
Yra, kaip yra. N-7. 13:00 „Mano likimas“ (3). N-7. 14:00 „Mano likimas“
(4). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (29). N-7.
15:30 „Dvi šeimos“ (30). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip
yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:50 Sportas.
18:57 Orai. 19:00 KK2. N-7. 19:30 Valanda su Rūta. 20:30 „Monikai reikia
meilės“ (53). N-7. 21:00 Žinios. 21:50
Sportas. 21:57 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS Prarasta kontrolė. N14. 23:50
„Judantis objektas“ (3). N-7. 00:45 Įsibrovimas (kart.). N14. 02:20 Alchemija. VDU karta. N14. 02:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 12 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(745). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (746). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (747). N-7. 07:35 „Tomo
ir Džerio šou“ (5). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (169). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (170). N-7.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (52). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (41). 11:00 Valanda su Rūta (kart.). 12:00 Yra, kaip
yra. N-7. 13:00 „Mano likimas“ (5). N-7.
14:00 „Mano likimas“ (6). N-7. 15:00
„Dvi šeimos“ (31). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (32). N-7. 16:00 Labas vakaras,
Lietuva. 17:00 Bus visko. 18:00 Žinios.
18:50 Sportas. 18:57 Orai. 19:00 KK2
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS
HITAS Bornas. Galutinis tikslas. N-7.
23:20 Prezidento sprendimas. N-7.
02:00 PREMJERA Pelkių pabaisa. N14.

Šeštadienis, balandžio 13 d.

06:25 „Tomo ir Džerio šou“ (4)
(kart.). 06:50 „Žvėrelių būrys“ (20).
07:15 „“Nickelodeon“ valanda. Keista
šeimynėlė“ (17). 07:45 „Kung Fu Panda“ (2). 08:15 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“ (10). 08:45 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9). 09:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Urfino Džiuso ir mergaitės Elės nuotykiai. 11:00 Išprotėjęs
profesorius. N-7. 12:55 Džekas ir Džilė.
N-7. 14:50 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės kvapas. N-7. 16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:00 Bus visko. 18:00 Žinios. 18:50 Sportas. 18:57 Orai. 19:00
SUPERKINAS Pelenės istorija. 21:00
Būk kietas. N14. 23:00 Skautai prieš
zombius. N14. 00:50 Bornas. Galutinis tikslas (kart.). N-7.

Sekmadienis, balandžio 14 d.

06:10 „Tomo ir Džerio šou“ (5)
(kart.). 06:35 „Žvėrelių būrys“ (21).
07:00 „“Nickelodeon“ valanda. Keista
šeimynėlė“ (18). 07:25 „Kung Fu Panda“ (3). 07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“ (11). 08:30 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“ (10). 08:55 KINO PUSRYČIAI
Flukas. 10:50 Viena diena Niujorke.
12:35 Kaip aš gelbėjau Prezidentą.
14:15 Valstybės galva. N-7. 16:10 Ne
vienas kelyje. 16:50 Teleloto. 18:00 Žinios. 18:50 Sportas. 18:57 Orai. 19:00
Finalo ketvertas. N-7. 21:00 PREMJERA Laiko ribos. N14. 22:50 Pragaro vaikis. N14. 01:10 Būk kietas (kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, balandžio 8 d.

06:25 „Mentalistas“ (40) (kart.).
N-7. 07:20 „Stoties policija“ (9) (kart.).
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“
(2) (kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“
(12) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (17)
(kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“
(6) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“
(10). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (3). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“
(13). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (18). N-7. 18:30 „Mentalistas“
(41). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka.

Specialiųjų tyrimų skyrius“ (20). N-7.
20:25 „Tautos tarnas“ (5). N-7. 21:00
Prieš ugnį - ugnimi. N14. 22:55 Misija
„Neįmanoma“ 3 (kart.). N-7. 01:15 „Iliuzija“ (5) (kart.). N-7. 02:05 „Kriminalinė
Maskva“ (5) (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 9 d.

06:35 „Mentalistas“ (41) (kart.).
N-7. 07:30 „Stoties policija“ (10) (kart.).
N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“
(3) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“
(13) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (18)
(kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“
(7) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“
(11). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (4). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“
(14). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (19). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (42).
N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (21). N-7. 20:25
„Tautos tarnas“ (6). N-7. 21:00 Svetimas. N14. 22:55 Prieš ugnį - ugnimi
(kart.). N14. 00:50 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (20)
(kart.). N-7.

Trečiadienis, balandžio 10 d.

06:45 „Mentalistas“ (42) (kart.).
N-7. 07:40 „Stoties policija“ (11) (kart.).
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(4) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“
(14) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (19)
(kart.). N-7. 11:35 „Ekstrasensų mūšis“
(10). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (12).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(5). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (15).
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“
(20). N-7. 18:30 Betsafe–LKL. Neptūnas - Rytas. 21:00 Majamio katastrofa.
N-7. 22:50 Svetimas (kart.). N14. 00:45
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (21) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, balandžio 11 d.

06:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ (1) (kart.). N-7. 07:40 „Stoties
policija“ (12) (kart.). N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (5) (kart.). N-7.
09:40 „Paskutinis faras“ (15) (kart.). N-7.
10:40 „Kobra 11“ (20) (kart.). N-7. 11:40
„Ekstrasensų mūšis“ (11). N-7. 13:45
„Stoties policija“ (13). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (6). N-7. 15:55
„Paskutinis faras“ (16). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (21). N-7. 18:30
Betsafe–LKL. Dzūkija - Lietkabelis.
21:00 Tylos kodeksas. N14. 23:00 Majamio katastrofa (kart.). N-7. 00:50 „Kas
žudikas?“ (15) (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 12 d.

06:50 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ (2) (kart.). N-7. 07:50 „Stoties
policija“ (13) (kart.). N-7. 08:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (6) (kart.). N-7.
09:50 „Paskutinis faras“ (16) (kart.).
N-7. 10:50 „Kobra 11“ (21) (kart.). N-7.
11:55 „Ekstrasensų mūšis“ (12). N-7.
13:45 „Stoties policija“ (14). N-7. 14:50
„Sudužusių žibintų gatvės“ (7). N-7.
15:55 „Paskutinis faras“ (17). N-7. 17:00
NKL finalo ketverto varžybos. 19:00
„Amerikietiškos imtynės“ (13) (Wrestling - RAW). N-7. 20:00 „Amerikietiškos imtynės“ (13) (Wrestling - SmackDown). N-7. 21:00 Mirtinas žaidimas.
N14. 23:00 Tylos kodeksas (kart.).
N14. 01:00 „Ekstrasensų mūšis“ (10)
(kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 13 d.

07:00 „Vaikai šėlsta“ (19). 07:30
„Vaikai šėlsta“ (20). 08:00 „Vaikai šėlsta“ (21). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio
veteranų čempionatas. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (39). 10:30 „Iš
visų jėgų“ (17). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (17). N-7. 11:30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“ (3). N-7. 12:30 „Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“
(1). 13:00 „Ekstrasensų mūšis“ (8). N-7.
15:15 NKL finalo ketverto varžybos..
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - Rytas.
19:30 Mes vieno kraujo. 22:10 MANO
HEROJUS Juodasis tinklas. N14. 00:00
AŠTRUS KINAS Skambutis. N14.

Sekmadienis, balandžio 14 d.

06:30 Ultimate Strongman Pasaulio veteranų čempionatas (kart.).
07:30 „Iš visų jėgų“ (17) (kart.). N-7.
08:00 „Būk ekstremalas“ (17) (kart.).
N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina. 10:00 „Vaikai šėlsta“ (1). 10:30
„Iš visų jėgų“ (18). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (18). N-7. 11:30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“ (4). N-7. 12:30 „Džino
viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“ (2).
13:00 „Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“ (3). 13:30 „Ekstrasensų mūšis“ (9). N-7. 15:45 „Kas žudikas?“ (16).
N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Neptūnas. 19:30 „Žiurkių medžiotojas“ (9).
N-7. 20:30 „Žiurkių medžiotojas“ (10).
N-7. 21:30 „Iliuzija“ (6). N-7. 22:30 „Kriminalinė Maskva“ (6). N14. 23:30 Mirtinas žaidimas (kart.). N14. 01:20 Skambutis (kart.). N14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Dagestaniečio Mahomedo Abdusalamovo gyvenimo istorija kelia ir gailestį, ir susižavėjimą. Jis gimė
1981-aisiais Machačkaloje,
sportines tradicijas puoselėjančioje šeimoje ir galėjo nugyventi ilgą bei ramų gyvenimą dirbdamas kūno kultūros mokytoju ar jaunųjų
boksininkų treneriu. Bet nuo
mažumės buvo itin kovingas
lyg buliukas. Savo biografiją rašė krauju ir traumomis.

Pasaulį stebinusio
galiūno gerovė – trapios
moters rankose

Telieka kaltinti olimpines
žaidynes Pekine...

Jei tiksliau, pretenzijų būtų
galima reikšti dėl to, kad Mahomedui nepasisekė patekti į
Pekino olimpiadą. Jam taip norėjosi ten sudalyvauti! Net tajų
boksą iškeitė į klasikinį ir kelerius metus ruošėsi atrankinėms
kovoms į olimpiadą. Nepasisekė.
Todėl 2008 metais vietoj olimpiados žengė kitą, daug lėmusį
žingsnį – pasuko į profesionalų boksą. Ėmė treniruotis JAV.
Nežinia, kaip jam būtų pasisekę Pekine, tačiau profesionaliame sunkiasvorių ringe Mahomedas tiesiog taškė savo varžovus vieną po kito. Pirmas aštuonias kovas jis laimėjo nokautu pirmame raunde. Kitas kelias
kovas laimėjo nokautu antrame,
trečiame raunde. Rodės, dar negimė varžovas, kuris įstengtų
jam pasipriešinti.
2013-iųjų lapkričio 2 dieną
laukė kova su kubiečiu Miku
Perezu. Jei Mahomedas laimėtų, kitas varžovas būtų pasaulio
čempionas Vitalijus Kličko. Dagestanietis savo karjeroje pasiekė neįtikėtinas aukštumas.

Neišgirdo pavojaus signalų

Mažiausia, dėl ko suko galvą Mahomedas, – tai jo sveikata. Laikė save tokiu galiūnu,
kuriam niekas nebaisu. Kartą
pats buvo patekęs į nokdauną,
tačiau jau kitame raunde nokautavo priešininką. Po kovos
prisipažino: „Neseniai man lūžo šonkaulis, bet treneriui nieko nesakiau.“
Likus kelioms dienoms iki
kovos su kubiečiu, Mahomedas patyrė porą širdies aritmijos priepuolių. Bet ar dėl to verta
skųstis? Todėl ir susitikęs ringe
su M. Perezu, nekreipė dėmesio
į jau pirmame raunde sulaužytą skruostikaulį, vėliau – lūžusią nosį, skilusią ranką.

Niujorko „Madison Square
Garden“ arenos žiūrovai buvo
ekstazėje, nes sportininkai negailėjo vienas kito. Mahomedas
apskritai nemėgo gintis, praleistus smūgius atpirkdavo dar stip
resniais savais. Šį kartą galiūnas
palūžo ir taškais pralaimėjo. Po
kovos vykusioje spaudos konferencijoje jis net pasiskundė galvos skausmais ir svaiguliu. Bet
tą dieną garsiajame sporto komplekse vyko dar viena svarbi kova. Medicinos tarnybos darbuotojai neskyrė Mahomedui reikiamo dėmesio. Ne pirmą kartą – išsikapstys...

Daug lemiančios minutės,
valandos

Dagestanietis jautėsi vis
prasčiau. Jam buvo pasiūlyta
išsikviesti taksi ir pačiam vykti į ligoninę. Mahomedas taip ir
padarė. Po 20 minučių sulaukęs
taksi nuvyko į ligoninę, o pakeliui vėmė, kelis kartus neteko sąmonės. Ligoninėje sanitarai pasiūlė jam paskambinti 911,
mat tokiu atveju priims be eilės.
Jį užregistravo tik praėjus 35 minutėms po atvykimo. Pagaliau
buvo atlikti tyrimai. Dešiniajame pusrutulyje rastas trombas.
Chirurgai pašalino kraujo krešulį, bet buvo per vėlu. Dėl kritinės būklės jam buvo sukelta
koma, bet jau nieko nebuvo galima pakeisti. Dešinė kūno pusė liko paralyžiuota.
Gydytojai patarė Mahomedo
žmonai Bakanay palikti jį slaugyti ligoninėje. Jokių teigiamų
prognozių, sunkus ligonis... Ligoninė pateikė tokio dydžio sąskaitas, lyg jis būtų gydytas kitoje

galaktikoje. Šeima lindo į skolas. Kiti boksininkai įsteigė paramos fondą, rinko pinigus. Situacija pasikeitė, kai po kelerių
metų bylinėjimosi pavyko prisiteisti iš Niujorko valstijos 22 milijonus dolerių – už laiku nesuteiktą pagalbą.

„Jis mane vadina princese“

Niujorko medikai nežinojo, kas yra dagestanietė žmona. Bakanay pašventė gyvenimą mylimo vyro slaugai, o viską ištverti jai padeda trys mylimos dukrelės.
Nuo 2013 metų, kai įvyko
nelaimė, pastebimas sveikatos
pagerėjimas. „Mes jau nevalgome per zondą, kuriuo tiesiai
į skrandį tekėjo skystas maistas, – sako Bakanay. – Valgome kaip visi žmonės, tik reikia
susmulkinti maistą. Ir atsigerti galime. Nuo 2016 metų Mahomedas šiek tiek atgavo kalbą.
Kiti žmonės negirdi, nes jis kalba labai tyliai, o aš girdžiu ir suprantu. Jis mane vadina princese, o aš jį – saulyte. Tikiu, kad
jis kada nors atsistos. Dukrelės
labai myli savo tėtį. Prieš miegą
visuomet ateina jo pabučiuoti.
Aš kartais paklausiu jo: ar buvo,
ar pabučiavo? Jis sako, ne, nebuvo. Tai vėl šaukiu dukreles.
Toks mūsų žaidimas...“
Bakanay socialiniuose tinkluose atsako ir pavyduoliams,
kurie neteko amo, 22 milijonus
dolerių pavertę rubliais. „Mes
tų milijonų neturime kišenėje, – aiškina dagestanietė. – Teko sumokėti advokatams, grąžinti skolas ligoninei. Dabar iš
tos sąskaitos apmokamos reabilitacijos programos. Viskas pagal išrašytas sąskaitas. Kosmetinių operacijų tais pinigais neapmoku, kaip kai kam atrodo.“
Boksininko žmona kaip teigiamą dalyką pamini, kad po
Mahomedą ištikusios nelaimės
visi boksininkai apdraudžiami milijonui dolerių dėl galvos
traumų. O jei dukrelės užaugusios įsimylės boksininką? „Aš
jas pamokysiu, kaip reikia rūpintis tais stipruoliais“, – atsakė Bakanay.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vairuoti norintys neįgalieji
jaučiasi užmiršti
Vytenis Kudarauskas portale www.lrt.lt analizuoja galimybes
neįgaliesiems įsigyti automobilį
Vienas iš būdų negalią turintiems
žmonėms judėti laisviau – automobilis. Lietuvoje galioja tvarka,
pagal kurią neįgalieji gali kreiptis dėl kompensacijos automobiliui įsigyti, tačiau jos dydis nesikeičia jau daugiau nei 21 metus.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Tikslinės pagalbos
ir vaiko teisių apsaugos skyriaus
vyriausioji specialistė Rita Zilnienė teigia, kad per metus dėl
lengvojo automobilio įsigijimo
ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos kreipiasi maždaug 450 asmenų, o 2015–2018
metų laikotarpiu šią kompensaciją gavo 2110 asmenų.
Tačiau panašu, kad neįgalieji nėra patenkinti. Viešosios įstaigos Neįgaliųjų ugdymo ir lavinimo centro „Tu gali“ vadovas Gintaras Šalkauskas sako,
kad metai eina, tačiau į neįgaliųjų poreikius nėra atsižvelgiama, o valstybės skiriama suma
(1216 eurų) nesikeičia jau dešimtmečius.
„Aš pats traumą patyriau
1997-aisiais ir nuo to laiko vairuoju automobilius, pritaikytus

neįgaliesiems. Tuo metu buvo tvarka, kad kas šešerius metus buvo galima gauti 4000 litų
kompensaciją. Visiškai tas pats
yra ir šiandien, tik litai konvertuoti į eurus, todėl suma yra
1200 eurų. Iki šiandien ši situacija nepasikeitusi, vadinasi, kad
mažiausiai 21 metai, kai niekas
nesikeičia“, – dėmesį atkreipia
G. Šalkauskas.
„Galima tik įsivaizduoti, kokį
automobilį galima įsigyti už tokią
sumą, kuri kompensuojama. Todėl nereikia stebėtis, kad neįgalieji važinėja prastos būklės automobiliais, kurie gal net ir pavojų
kelia, nes dalis neįgaliųjų už gautą kompensaciją stengiasi įsigyti
ne tik automobilį, bet ir sumontuoti specialią įrangą, taip pat lėšų reikia ir kitoms su automobilio eksploatacija susijusioms išlaidoms – remontui, draudimui.
Manau, kad valstybė tikrai turėtų į tai atkreipti dėmesį ir bent
jau dalinai kompensuoti įrangos
sumontavimą. Jei prie esamos
kompensacijos pridėtų dar bent
300 eurų, tai jau būtų paskatinimas“, – tikina G. Šalkauskas.

Bendruomenė – socialinės
atsakomybės pavyzdys
Inga Nanartonytė portale www.lietuve.lt pasakoja, apie Fabijoniškių bendruomenę Vilniuje, kuri aktyviai imasi veiklų, stiprinančių bendruomeniškumą, pilietiškumą ir toleranciją.
Asociacijos pirmininkas Alvaras
Bacevičius pasakoja, kad Fabijoniškių bendruomenės asociacija
stengiasi orientuotis į tas sritis,
kurioms stinga dėmesio.
Ypatingą dėmesį Fabijoniškių bendruomenės asociacija
skiria šeimoms, kurios augina
vaikus, turinčius negalią. Vykdydama projektą „Kartu paverskim negalią galia“ Fabijoniškių
bendruomenės asociacija kalbėjo moksleiviams bei jų tėvams
apie neįgaliuosius, siekė pozityviai nuteikti, išryškinti neįgaliųjų galimybes. Organizavo renginius, veiklas, stiprinančias bendruomenę, skatinančias burtis ir
keisti požiūrį į negalios paliestus žmones. Taip pat bendradarbiaudama su projekto partnere
VšĮ „Padėk užaugti“ sudarė galimybę 5 negalią (Dauno sindromą) turintiems 1–7 metų Fabijoniškių mikrorajono gyventojams
lankyti „Tomatis“ terapiją, kuri
skatina suvokimą ir koreguoja
smegenų darbą apdorojant garsinę informaciją. Asociacija taip
pat organizuoja vaikus, turinčius
Dauno sindromą, auginančių
tėvų savigalbos grupės veiklas,
metodinius užsiėmimus.
A. Bacevičius pabrėžia, kad
kiekvienas bendruomenės organizuojamas renginys turi vieno-

Nori susipažinti

kį ar kitokį socialinės atsakomybės aspektą. „Į kiekvieną renginį kviečiame aktyviai įsitraukti
įvairių negalių turinčius ar ribotų galimybių žmones. Tai darydami siekiame, kad visi žmonės
jaustųsi komfortiškai, jaukiai
ir žinotų, jog yra laukiami“, –
aiškina A. Bacevičius. Praėjusį rudenį bendruomenė organizavo Tolerancijos dienos renginį, į kurį buvo sukvietę ugdymo
įstaigų vadovus, tėvų komitetų
atstovus, kuruojančių institucijų ir valdžios atstovus, neįgaliųjų visuomeninių organizacijų
atstovus ir įtraukųjį ugdymą sėkmingai taikančius pedagogus.
Renginyje buvo dalijamasi tik
teigiamais pavyzdžiais ir teigiama įtraukiojo ugdymo informacija. Jis vyko socialiniame restorane „Pirmas blynas“. Fabijoniškių bendruomenės patalpose
netrūksta įvairiausių veiklų: gyventojai kviečiami į nemokamus
seminarus įvairiomis temomis,
lėlių spektakliukus mažiesiems,
zumbos treniruotes, kūrybines
dirbtuvėles, susitikimus su kultūros atstovais.
Fabijoniškių bendruomenės
asociacija geriausių bendruomenių konkurse „Bendruomenė
2018“ iš 133 konkurso dalyvių
ji užėmė garbingą antrąją vietą.

Esu našlė. Man 71 m. Esu nuoširdi ir neabejinga kito skausmui. Jie eisi panašaus mąstymo, paskambink. Tel. 8427 61468.
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Prie kūrybos
šaltinio

„E

su Sūduvos dukra. Gimiau mažame Kalvarijos mieste, kurį supa Šešupės
vingis, netoliese tyvuliuoja Orijos ežeras. Nors gimiau mieste,
iki mokyklos ir vėliau per vasaros atostogas praleisdavau laiką
kaime pas močiutes ar tetas. Jos
dažnai pasakodavo apie sunkius
pokario laikus. Man tada atrodė,
kad tai pasakos“, ‒ tokiu prisistatymu Vilija Vilkelienė pradeda savo knygą Gimiau savo laiku. Vėliau jai paaiškėjo, kad tos
„pasakos“ ‒ tai tikros močiutės, giminės gyvenimo istorijos. Tik, kaip pastebi autorė, atmintis daug ką ištrina, o ir pats
pasakojimas kinta. Literatūriniu rūbu apvilkti žmonės tampa
personažais. „Dar norėčiau paminėti, kad daugelis kaimų parinkta iš mano gimtos Kalvarijų
savivaldybės teritorijos, nes jie
artimi mano širdžiai, tad nebūtinai tam kaime įvyko ta ar kita istorija“ ‒ taip autorė, galima
sakyti, mėto pėdas. Juk grožiniam kūriniui svarbiausia ‒ ne
tikslumas, o dermė, visuma. Sudėlioti pasakojimus iš nuotrupų,
juos sujungti iš tiesų reikia talento. Džiugu, kad artimoje aplinkoje atsirado žmonių, kurie Viliją paskatino išleisti knygą: nejučia norisi lyginti ją su Žemaite, vėlai pradėjusia, bet palikusia
mums literatūrinį liudijimą apie
savo kartos gyvenimą.
„Žiūri Katerina pro langą.
Ruduo... Už lango sirpsta raudoni obuoliai ‒ kaip ir jos skruostai prieš šešias dešimtis, kai pirmą kartą sutiko savo vyrą.“ (Katerina). „Pavasaris, tuoj sužydės
purienos pievose, šilelyje žibutės
skleidžia pirmus žiedus“ (Tremties traukinys). „Ledas sukaustė
ežerą, šaltis kabinasi kiek įmanydamas į atlapus“ (Rasos basos). Dauguma pasakojimų prasideda taip ‒ keliais sakiniais,
pastraipėle apie metų laiką, tar-
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Sūduvos dukros dovana gimtinei
si teigiant, kad žmogus taip pat
paklūsta gamtos ritmui. Tas pastovus gamtos ciklas ‒ tarsi atsvara žmogų blaškančioms gyvenimo audroms, kurių tikrai
būta daug. Pasakojimai primena sakmes, tokia rami, neskub
ri jų pynė. Savo veikėją autorė
pasiruošusi lydėti nuo vaikystės
iki senatvės. Štai kad ir novelė Nastutė pradedama vaizdinga
metafora: „Rugsėjis, bobų vasara, apraizgė voratinkliai Nastutės
langą. Laukan jau seniai neišeina, tad viso grožio negali matyti
jos šimtametės akys. Ji gerai žino, kad saulėlydis jau netoli, kad
reikia sudėti visus taškus savo
gyvenimo sakiniuose.“
Daugelį veikėjų jungia Katerina, turėjusi tris mylimuosius ir
vienuolika vaikų. Ne visi išgyveno, sulaukė senatvės. Poetiškas,
liūdnas pasakojimas Alfiuko sparnai pradedamas žvilgsniu, mestu į prie šilo stovintį kryžių, papuoštą ne tik gėlių vainikėliu, bet
ir iš popieriaus išlankstytais lėktuvėliais. Alfiukas, be galo norėjęs skraidyti kaip Darius ir Girėnas, gyvenimą baigė kitaip ‒ tyčia nukreipęs savo paties sutaisytą lėktuvą į jo mylimąją išniekinusius sovietų kareivius...
Visi Katerinos vaikai buvo
mylimi, nors ne visi iš tos pačios santuokos gimę: „Ievutė ‒
vyriausia iš vienuolikos Katrės
vaikų. Ilgai nežinojo, kad ji kaimyno Vaciaus ir mamukės meilės vaisius. O ir nebuvo reikalo,
mylima, neskriaudžiama augo.
Jos geltoni plaukai visada buvo supinti į dvi storas kasas, o ir
sukneles tekdavo pirmai nešioti, ne taip kaip kitoms šešioms
sesėms. Kai pagalvoja, taip gera
buvo pas tėvelius, kodėl ji, visai
dar jaunutė, panoro palikti jų namus. Ji pati pasipiršo sužinojusi
gražuolio vaikino istoriją.“ Oho,
kiek knygoje meilės ar nemeilės
istorijų! Išteka, veda, o paskui
stengiasi gyventi taip, kaip li-

Konkursas

kimas atseikėja. Dažnos moters
lemtis ‒ vyro smurtas, alkoholizmas, tik jos kantriai tą kryželį
neša, „savo žmogaus“ nekaltindamos, atleisdamos, nes paprastai jų vyrus palaužia ne silpna
valia, o sovietmečio santvarkos
atneštas netikrumas, kai nežinia
už ką gali sulaukti nemalonės,
būti ištremtas ar net sunaikintas.
„Vieną naktį į duris pasibeldė ir
Ievutė su vyru ir dukrele. Mama
ilgai verkė, prašė pasilikti, sakė,
visiems duonos užteks. Bet Antanas gerai žinojo ‒ jei liks, ne
tik jis bus nušautas, bet ir žmonos šeimai gali baigtis tragiškai.
Mama Katerina sudėjo ryšulėlį,
palaimino ir braukdama skarelės kampu ašaras prašė pranešti,
kai įsikurs kur nors. Ilgai klajojo Ievutė su Antanu po Lietuvos kaimus, kas duonos davė,
kas dukrelę pamaitino, o kai kas
ir šunimis aplodė.“ Antroji Ievutės dukra gimė neįgali ‒ tas
pats Antanas, kuris saugojo savo šeimą nuo naujosios valdžios
pareigūnų siautėjimo, čia buvo
negailestingas: atidavė į pensionatą, uždraudė lankyti ir, jei suprasdavo, kad Ievutė pas ją buvo
nuvykusi, smūgiais palydėdavo.
Tik gimus trečiam vaikui ‒ sūnui ‒ apsiramino. Autorė taip
parodo, kad žmogaus charakteris
negali būti vien tik juodas ar baltas, nėra čia nei visiškai teigiamų, nei neigiamų personažų, yra
tik tam tikri gyvenimo periodai,
kai žmogus vienaip ar kitaip pasielgia, suklysta, vėl atsistoja ant
kojų arba taip ir lieka savo varguose. Štai Andrius, vaikystėje
jautrus, paslaugus vaikas, kurio
tėvai skendo alkoholyje, bandė
ramybės ir paguodos ieškoti bažnyčioje, nuoširdžiai meldėsi, vos
į kunigystę nepasuko, bet palūžo ‒ ir gyvenimą baigė būdamas
bomžu, vis dėlto dėkodamas net
už tokį likimą: „Matyt, velnias
buvo stipresnis už mane ir niekas čia nekaltas, taip susiklostė
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mano senelių, mano tėvų ir mano gyvenimas, tik vienu džiaugiuosi, aš tą ratą uždariau nepalikdamas palikuonio. Mano maldas išklausė Dievulis, tik savaip“
(Velnio žabangos).
Spalvingi, įsimintini visų
Vilijos Vilkelienės veikėjų charakteriai. Štai padūkusi mergiotė Rasa, vaikystėje eibes krėtusi, jauna iš gegužinės su bernais
traukdama, kad nuobodu nebūtų, nuo vieno ūkininko kiemo pieno bidonus į kitą perneša. Spėlioja, kaip jos gyvenimas
būtų susiklostęs, jei nusižiūrėto
vaikino mama nebūtų sutrukdžiusi. Taigi Rasa nusprendžia
tekėti vos ne už pirmo pasitaikiusio ‒ piršliai dėl sesers užsuka, bet pasisiūlo ji: „Dėde, o gal
aš tikčiau marčiom į tuos namus,
mus su sese tik dveji metai teskiria“ (Rasos basos). Pasakojimas
toliau meistriškai kreipiamas
ironijos link: „Tik po vestuvių
praėjus gal kokiems metams kitiems supratau, kad mano vyras
už mane visus du dešimtmečius
vyresnis. Tamsūs buvom žmonės, nemokyti. O ir kaip gali suprasti, kai mano išrinktasis buvo aukštas, atlašus, juodų, vešlių, garbanotų plaukų. Mylėjo
jis mane, nors aš ir ištekėjusi vis
krėčiau išdaigas“. Kita veikėja,
Saliutė, nors ir gerą galvą turėdama, mokytis tingi, geriau tarnauti eina. Tik kai giminaičiai
apgavo ir vietoj atlygio sugedusio
viralo įkišo, atsikeršydama nusimovė kelnes ir „atliko reikalą
ant visų šeimos narių batų“ (Saliutės svajonės). Tačiau komiškus
epizodus greitai keičia dramatiški ‒ įsidarbinusi sekretore, susiruošia tekėti už traktorininko
Juozapo, pats vykdomojo komiteto pirmininkas didžiules vestuves iškelia, ir tik tada visi apsižiūri, kad ji ‒ „tėvynės išdaviko
dukra“, nes jos tėvas, Katerinos
vyras Aloyzas „miško brolius“
naktimis valgydindavo ir mirė
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pakeliui į Sibirą. O Saliutės vyras, kaip ir daugelis kitų knygos
veikėjų, pradeda išgėrinėti ‒ tai
atsitiesia, darbą susiranda, ima
namus tvarkytis, tai vėl palūžta, ‒ o galiausiai jo laukia kraupi mirtis smaloje.
Įdomu tai, kad autorė labai
lengvai, plastiškai keičia kalbėjimo būdą: pradėjusi pasakojimą
trečiuoju asmeniu, po kelių sakinių ar pastraipų pereina prie pirmojo, tarsi prabiltų pats veikėjas:
„Palinksta dukra prie Onutės ir
švelniu balsu tyliai paklausia:
„Mamukai, gal gerti nori“? Noriu ir dar kaip noriu, bet pasakyti niekaip neina. Dukra tartum
suprasdama bruka šaukštelį su
vandeniu. Springdama godžiai
kiekvieną lašelį stengiuosi nuryti, bet kūnas jau visai neklauso“
(Gyvenimo knyga). Paskui lygiai
taip pat lengvai, vos pastebimai,
grįžtama prie trečiojo asmens. Ir
taip ‒ daugumoje pasakojimų.
Tai suteikia jiems intymumo,
atsiranda ypatingas santykis su
skaitytoju ‒ šiltas, asmeniškas.
Ir istorija nebėra tik kažkieno
istorija, ji tampa mūsų, bendra.
Taigi Sūduvos dukra Vilija Vilkelienė įteikė ypatingą dovaną
gimtinei ‒ ne tik neleido nueiti į
užmarštį kadaise girdėtiems pasakojimams, bet ir suteikė gyvybinių galių jiems skleistis kiek
vieno skaitytojo širdyje.
Nijolė Kvietkauskė
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