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Tolerancijos link

Vilnietė, informacinių tech-
nologijų specialistė Monika 
Ošmianskienė jau kuris lai-
kas juda elektriniu vežimėliu. 
Nors raumenų distrofija ribo-
ja jaunos moters fizines gali-
mybes, ji aktyviai dalyvauja 
asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ veikloje ir gina 
neįgaliųjų teises. Kad ši veik
la būtų dar konstruktyvesnė, 
Monika nusprendė dalyvauti 
savivaldybių rinkimuose. Jos 
pavardė įrašyta į rinkimų ko-
miteto „Už Vilnių, kuriuo di-
džiuojamės“ sąrašą. 

Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komitetas suren-
gė klausymus, kuriuose dar 
kartą diskutuota apie tai, 
kaip turėtų būti remiamas 
neįgaliųjų įdarbinimas, kad 
kuo daugiau negalią turin-
čių žmonių dirbtų. Diskusi-
jos šia tema netyla jau kelin-
tus metus. 

Integracijos keliu

Socialinės įmonės 
remiamos neproporcingai 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis pa-
brėžė, kad neįgaliųjų užimtu-
mo rėmimo sistemą būtina re-
formuoti, nes dirba labai mažai 

negalią turinčių žmonių – darbą 
turi 48 tūkst. iš 158 tūkst. dar-
bingo amžiaus asmenų.

Pasak ministro, dabartinė 
užimtumo rėmimo sistema ne-
skatina įsidarbinti atviroje dar-
bo rinkoje – socialinėse įmonėse 
dirbantys žmonės remiami daug 
labiau nei kiti, nors yra tokio pa-
ties pajėgumo. 2018 metais so-
cialinėms įmonėms buvo skirta 
31,3 mln. eurų (įdarbinta apie 7 
tūkst. neįgaliųjų), o kitai paramai 
(pagal Užimtumo rėmimo įstaty-
mą) atiteko vos 4 mln. 780 eurų. 

L. Kukuraičio įsitikinimu, 
apsaugotos darbo vietos socia-
linėse įmonėse turėtų būti ku-
riamos tokiems žmonėms, ku-
riems įsidarbinti darbo rinkoje 
sudėtinga (proto, psichikos ne-
galia, dalis kurčiųjų, aklųjų), o 

kiti gali dirbti ne segreguotai, o 
atviroje darbo rinkoje. 

„Didelė dalis proto negalią 
turinčių žmonių yra užimami 
dienos centruose, kur jie piešia, 
kuria, dainuoja. Jų raida turėtų 
būti labiau orientuota į darbą, kad 
suaugę jie galėtų dirbti ir užsi-
dirbti apsaugotose darbo vietose, 
o valstybė turėtų prisidėti finan-
savimu“, – įsitikinęs ministras. 

Siūloma suvienodinti 
rėmimą ir įvesti kvotas
Vyriausybės parengtuose siū-

lymuose siūloma suvienodinti 
dirbančių neįgaliųjų rėmimą – 
t.y. parama būtų skiriama nepri-
klausomai nuo to, kur asmuo dir-
ba. Siūloma diferencijuoti subsi-
dijavimo laiką ir paramos dydį: 

• asmenims su sunkia ne-

galia paliekamas neterminuotas 
subsidijavimo laikas, o subsidija 
sulyginama su Užimtumo rėmi-
mo įstatyme numatyta parama 
(75 proc. darbo užmokesčio); 

• vidutinę negalią turintie-
siems paramą siūloma teikti 2 
metus (60 proc. darbo užmo-
kesčio);

• lengvą negalią turintieji bū-
tų remiami 6 mėnesius (50 proc.). 

Taip pat siūloma, kad 75 
proc. grynojo socialinių įmo-
nių pelno būtų reinvestuojama į 
įmonės plėtrą, t.y. skiriama tiks-
lams, susijusiems su neįgaliųjų 
grįžimu į darbo rinką, jų socia-
line integracija. 

Seimo narys Tomas Tomi-
linas siūlo dar daugiau – įvesti 
kvotas neįgaliesiems viešajame 
sektoriuje. T.y. įstaigoje, kurio-
je dirba daugiau nei 50 darbuo-
tojų, turės būti įdarbinta 5 proc. 
neįgaliųjų. T. Tomilino teigi-
mu, būtent viešasis sektorius, 
kuriame šiuo metu dirba apie 
300 tūkst. žmonių, turėtų būti 
pavyzdys kitiems darbdaviams. 

Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkė Rimantė 
Šalaševičiūtė pristatė kitą Vy-

riausybės siūlymą – rekomen-
duoti visiems darbdaviams, tu-
rintiems 25 ir daugiau darbuo-
tojų, įdarbinti ne mažiau kaip 4 
proc. neįgaliųjų. 

T. Tomilinas taip pat siūlo 
įstatymu numatyti kitą pagal-
bą asmeniui įsidarbinant: rem-
ti darbo vietų pritaikymą, dar-
bo asistento, palydėjimo ir pan. 
paslaugas. Tam reikėtų 17 mln. 
valstybės biudžeto lėšų. 

„Mūsų ekonomika reikalau-
ja darbo rankų ir labai gerai, kad 
tos rankos būtų neįgaliųjų, ku-
rie dabar sėdi namuose“, – sako 
T. Tomilinas. 

Neįgaliųjų organizacijos: 
pagaliau atsigręžta į žmogų 

„Turiu tikslą, kad žmonės su 
negalia būtų gerbiami, reikalin-
gi, mylimi. Pagaliau matau pers-
pektyvą ir palaikau T. Tomilino 
projektą. 15 metų rėmėme įmo-
nes, o dabar atsigręžiama į žmo-
gų. Svarbu, kad žmogus turėtų 
pasirinkimą, palaikymą ir galė-
tų dirbti“, – sakė Lietuvos neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Je-
lena Ivančenko. 

Neįgaliųjų įdarbinimas: remsime įmonę ar žmogų?

„Vilniaus ambicija – 
žmogaus teisėms 

draugiškas miestas“
Remigijaus Šimašiaus vado-

vaujamo rinkiminio komiteto 

surengta diskusija „Vilniaus am-
bicija – žmogaus teisėms drau-
giškas miestas“ sudomino ne-

mažai sostinės gyventojų. Joje 
savo poziciją ir idėjas žmogaus 
teisių srityje išsakė rinkimų są-

rašo kandidatai, nevyriausybi-
nių organizacijų atstovai: Eve-
lina Dobrovolska (jos rinki-

minė programa „Atviras Vil-
nius – tai tavo Vilnius“), Moni-
ka Ošmianskienė (savo idėjoms 
įgyvendinti pasirinkusi princi-
pą „Eini, darai – keičiasi“) ir 
LGBT bendruomenės narys To-
mas Vytautas Raskevičius (pa-
sisakantis „Už Vilnių, kuriame 
gera gyventi, mylėti ir kurti“).

Ar Vilnius visiems vienodai 
atviras ir draugiškas miestas, 
kuriame gera gyventi? Ką rei-
kėtų nuveikti, kad tai būtų ne 
siekiamybė, o realybė? 

Diskusiją moderavusi Lietu-
vos žmogaus teisių centro ko-
munikacijos vadovė Jūratė Juš-
kaitė neslėpė: surasti neįgalie-
siems pritaikytą kavinę sostinės 
centre buvo nelengvas iššūkis. 
Apskambino daugybę vietų, kol 
Monikos padedama pagaliau su-
rado tinkamą. Apie prastai nu-
valytas gatves, kelkraščiuose su-
piltas pusnis užsiminė ir sniegu 

(nukelta į 5 psl.)

Seime surengtuose klausymuose diskutuota apie tai, kaip turėtų būti remiamas neįgaliųjų įdarbinimas.

(nukelta į 3 psl.)

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvaus: E. Dobrovolska (antra iš kairės), M. Ošmianskienė (sėdi 
rateliuose), R. Šimašius ir T. V. Raskevičius.
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Praėjusių metų pabai-
goje Lazdijų rajono 

savivaldybė sulaukė gy-
ventojų prašymo teikti pa-
vėžėjimo paslaugas į diali-
zes. Suvokiant šių proce-
dūrų būtinybę ir siekiant 
užtikrinti medicininių 
paslaugų pasiekiamumą 
visiems Lazdijų krašto gy-
ventojams, jau buvo skirta 
beveik 3 tūkst. eurų šioms 
paslaugoms finansuoti. Šią 
pagalbą planuojama teik-
ti ir toliau. 2019 m. Laz-
dijų rajono savivaldybės 
biudžete numatoma skir-
ti dar beveik 15 tūkst. 
eurų transporto paslau-
goms dializuojamiems li-
goniams teikti.

Šią paslaugą teiks Laz
dijų rajono neįgaliųjų 
draugija, vienijanti dau-

Pavėžėjimo paslaugas teiks draugija 

giau kaip 200 neįgalių as-
menų. Daugiau kaip 60 % 
neįgaliųjų gyvena kaimiš-
kose vietovėse, tad neretai 
susiduriama su transpor-
tavimo, pavėžėjimo pro-
blemomis. Draugijos pir-
mininkė Onutė Černiaus-
kienė sako, kad transporto 
paslaugas dializuojamiems 

ligoniams draugija teikė 
jau nuo liepos – įgyven-
dino savivaldybės skelb-
tą projektą. Šiemet drau-
gija laimėjo savivaldybės 
skelbtą viešųjų pirkimų 
konkursą. 

Asmenims, kuriems 
būtinos dializės procedū-
ros, dėl ligos, negalios, se-

natvės, judėjimo proble-
mų, patiems, naudojantis 
visuomeniniu ar indivi-
dualiu transportu, sunku 
nuvykti į medicinos įstai-
gas, tam būtinas pritaiky-
tas transportas. Šešiems 
pagalbos prašiusiems Laz-
dijų rajono savivaldybės 
gyventojams procedūros 
yra būtinos tris kartus per 
savaitę, tad per metus bus 
atliekama beveik 1000 
procedūrų, o vykstant į 
jas įveikiama keliasdešimt 
tūkstančių kilometrų. Gy-
ventojai yra vežami nuo 
savo gyvenamosios vietos 
iki Lazdijų ligoninės patal-
pose esančio A. Laurinai-
čio ambulatorijos filialo.

Lazdijų rajono 
savivaldybės ir 

„Bičiulystės“ inf. 

Lazdijai: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Lietuvių kalba – valstybinė kalba. Tokia ji vėl pripa-
žinta 1988 metais. Nesitikėjome, kad po beveik pusšim-
čio metų ignoravimo, ji per metus taps visa apimančiu 
reiškiniu visose mūsų gyvenimo srityse. Pamažu iš vie-
šųjų erdvių prapuolė užrašai rusų kalba, keitėsi įstaigų 
pavadinimai, formavosi naujos kalbos vartojimo tradi-
cijos. Atrodytų, turėtume tik džiaugtis. Deja, taip jau-
čiamės ne visada. Šįkart noriu trumpam sustoti prie kal-
bos, kaip žmonių bei valstybės komunikavimo mechaniz-
mo, reikalų. O problema ta, kad šiandien iš valstybinių 
įstaigų gaunamų laiškų tonas adresatui labai nepagar-
bus. Sakyčiau, juose jau vyrauja agresyvaus monologo 
tradicija. Dažnai tokių laiškų sulaukiame net neįsivėlę į 
skandalą ar nesumokėję eilinių mokesčių, bet dėl neži-
nojimo ar neapsižiūrėjimo – imi ir padarai kokią klaidą. 
Žaibiškai gauni atsaką – sankcijomis grasinantį laišką. 
Daugiausiai rūpesčių šiandien neįgaliesiems kelia me-
tinių deklaracijų pildymas ir niekaip neišsisprendžianti 
problema su automobilių statymu specialiai jiems skir-
tose neįgaliojo ženklu pažymėtose vietose. 

Su metine pajamų deklaracija susijusį laišką gavau 
ir aš, nors deklaraciją pildžiau VMI konsultantės pa-
dedama. Laiške pranešama, kad esu valstybei skolinga 
362 eurus. Jį perskaičiusi pasijutau pajamas slepian-
čia, sąmoningai valstybę apgaudinėjančia piliete. Atro-
dė, kad esu beveik nusikaltėlė, net abejojama, ar vals-
tybė gali pasitikėti tokiu žmogumi... Laiško pabaigoje 
buvo tradiciškai grasinama antstoliais. Atsigavusi po 
šoko, išsiaiškinu, kad pildydama metinę pajamų dek
laraciją nepažymėjau, jog turiu negalią. Padėjus var-
nelę pensijos dydžio bauda prapuolė, bet patirtas šokas 
išliko dar ilgai. 

Bendraujant su sunkią judėjimo negalią turinčiais 
žmonėmis, daugiausiai skundų išgirstu dėl stovėjimo 
vietų. Atrodo, įvedus stovėjimo korteles, problema tu-
rėjo išsispręsti ir sumažinti vis dar savavališkai neį-
galiojo ženklu pažymėtų automobilių gausą. Deja, ne. 
Šią nuostatą man patvirtino ir Kauno miesto savival-
dybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistė: „Iš priekio 
ir galo „Neįgaliojo“ lipduku pažymėti automobiliai tu-
ri teisę judėti ar stovėti ženklų „Eismas draudžiamas“, 
„Sustoti draudžiama“ bei „Stovėti draudžiama“ galio-
jimo zonose.“ Jei būtų reikalaujama tokiu atveju turėti 
ir stovėjimo kortelę, sumažėtų nesąžiningų vairuotojų 
galimybės. Deja, šiandien bet kuris vairuotojas, spau-
dos kioske nusipirkęs tuos lipdukus, gali nesąžiningai 
palengvinti sau gyvenimą. Žinoma, kaip sakoma, prie 
kiekvieno žmogaus policininko nepastatysi, bet tik pa-
bandykite kur nors mieste per neatidumą suklysti ir ne-
deramai padėti stovėjimo kortelę – viešosios tvarkos ser-
gėtojas ar policininkas išdygs lyg grybas iš po samanų. 
Jis reikalaus, kad mašina būtų ir iš priekio, ir iš galo 
pažymėta ženklu „Neįgalusis“, o stovėjimo kortelė pa-
dėta būtinai ant panelės prieš vairuotojo vietą (yra nu-
baustų, padėjusių kortelę keleivio pusėje) ta puse, ku-
rioje matosi kortelės numeris ir galiojimo laikas. Jei pa-
sislinkus kortelei nesimatys reikiamų duomenų – bauda 
garantuota. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nyba apie stovėjimo korteles internete duomenų netei-
kia (tą draudžia ir Duomenų apsaugos įstatymas), tad 
viešąją tvarką palaikantys darbuotojai negalės, o gal 
ir nenorės pasitikslinti jūsų asmeninių duomenų. Tokį 
atvejį žinau – baudos lapelį ant automobilio stiklo ra-
dusi neįgali moteris net nusiuntusi stovėjimo kortelės 
nuotrauką malonės nesulaukė. 

Ir visgi dažnai savęs klausiu, kas, kada ir kodėl su-
formavo tokį agresyvų valstybinių įstaigų bendravimo 
su savo piliečiais toną? Esu girdėjusi daug emigravusių 
žmonių skundų, kad viena iš jų išvažiavimo priežasčių 
ir buvo ir toks valstybinių įstaigų „popierinis“ nesiskai-
tymas su savo šalies piliečiais... 

Bausti, negalima 
pasigailėti? 

Apie ta
i, 

kas jau
dina

Neringos bendruome-
nė netrukus sulauks 

naujo automobilio, kuris 
bus pritaikytas neįgalie-
siems. Automobilis bus 
skirtas Neringos miesto 
neįgaliųjų draugijai, kuri 
yra vienintelė nevyriau-
sybinė organizacija, atsto-
vaujanti ir ginanti Nerin-
gos miesto neįgalių vaikų, 
jų tėvų, globėjų (rūpinto-
jų) interesus. 

Automobilį panaudos 
pagrindais neatlygintinai 
valdyti šiai draugijai ski-
ria Neįgaliųjų reikalų de-

Laukia naujo automobilio

partamentas. Dėl šio au-
tomobilio kreiptasi dar 
praėjusių metų vasarą, o 
dokumentus, reikalingus 
šiai transporto priemo-
nei gauti, padėjo parengti 
Neringos savivaldybė. De-
vynių vietų automobily-
je (Peugeot Boxer Combi) 
trys vietos bus pritaikytos 
žmonėms, judantiems ve-
žimėliu.

„Automobilis bus už-
tikrins transporto paslau-
gas visiems neįgaliesiems, 
ypač asmenims, turin-
tiems judėjimo negalią. Ši 

transporto priemonė su-
teiks galimybę į draugijos 
renginius patogiai atvykti 
asmenims, kurie gyvena 
Preilos, Pervalkos, Juod-
krantės gyvenvietėse. Bus 
sudarytos sąlygos negalią 
turintiems asmenims in-
tegruotis į bendruome-
nę ir gauti jiems reikalin-
gas paslaugas“, – sakė Ne-
ringos miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Liu-
cija Olšauskienė.  

Neringos savivaldybės 
meras Darius Jasaitis at-
kreipė dėmesį į tai, kad ga-
vus transporto priemonę 
bus užtikrinamas patogus 
ir saugus asmenų, vyks-
tančių į Klaipėdos mieste 
esančias gydymo bei kitas 
įstaigas (konsultacijoms, 
dializėms, reabilitacijai), 
pavėžėjimas.

„Šis automobilis su-
teiks galimybę patiems ne-
įgaliems asmenims spręsti 
įvairias socialines proble-
mas, gyvenimiškus reika-
lus Klaipėdoje. Ir anks-

čiau savivaldybė siekdavo 
užtik rinti tokias paslau-
gas, tiesiog nuo šiol turė-
sime būtent tam skirtą ir 
pagal visus reikalavimus 
pritaikytą transporto prie-
monę“, – teigia Neringos 
savivaldybės meras D. Ja-
saitis. 

Nors šiuo metu Ne-
ringos miesto neįgalių-
jų draugija vienija 67 na-
rius, iš jų – 37 neįgalieji, 
mieste gyvena ir daugiau 
asmenų, kuriems yra nu-
statyta negalia ir/ar spe-
cialieji poreikiai. Draugija 
organizuoja įvairias užim-
tumo veiklas, mokymus 
neįgaliesiems, kurie pade-
da žmogui labiau pažinti ir 
valdyti ligas, moko sava-
rankiškai gyventi, skatina 
dirbti (moko siūti, siuvi-
nėti, megzti), organizuo-
ja pažintines keliones, so-
ciokultūrinius renginius, 
mankštas. 

Neringos miesto 
savivaldybės ir 

„Bičiulystės“ inf. 

Neringos savivaldybėje aptarta, kur bus naudojamas naujas 
automobilis.  

Neringa: 

Marijampolės kul-
tūros centre vei-

kia Neįgaliųjų draugijos 
fotografų būrelio darbų 
paroda. Pasak Marijam-
polės savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kės Linos Ežerinskienės, 
paroda skirta Lietuvos 
100mečiui. Būrelio na-
riai visus metus fotogra-
favo Marijampolėje vy-
kusius renginius, fiksavo 
miesto šventes, jo žmo-
nes ir įspūdingas vietas. 
Pernai parodai nepavy-
ko gauti vietos, o šiemet 
sausio mėnesį fotografijas 
priėmė Marijampolės kul-
tūros centras. L. Ežerins-
kienės teigimu, anksčiau 
būrelio nariai darbus eks-

ponuodavo bibliotekoje, 
tačiau ją uždarius remon-
tui jau keletą metų ben-
dradarbiaujama su Kul-
tūros centru. Čia praeina 

Kviečia fotografijų paroda Marijampolė:

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos fotografų būrelio nariai parodos atidaryme.

nemažai žmonių, todėl ir 
darbai yra gerai matomi. 
L. Ežerinskienė sako gir-
dėjusi nemažai gerų atsi-
liepimų, žmonės džiaugėsi 

pamatę save ar pažįstamą. 
Parodą Marijampolės 

kultūros centre galima ap-
žiūrėti iki vasario 2 dienos. 

„Bičiulystės“ inf. 
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„Patys geriausi darbai 
yra tie, kuriuos dirbame ge-
ra valia ir su įgimtu polėkiu“. 
(S. Monteskjė).

Radviliškio parapijos 
bendruomenės socialinių 
paslaugų centre jau 6 me-
tus dirba masažuotoja An-
gelė Augulienė. Šį darbą ji 
atlieka jau 46 metus. Užda-
viau keletą klausimų šiai sa-
vo darbo veteranei.

– Kodėl jūs rinkotės šią 
specialybę?

– Nuo pat vaikystės sva-
jojau būti medike. Dar žais-
dama mėgau gydyti lėles, 
drauges. 

– O dabar nesigailite, 
kad pasukote šiuo keliu?

– Oi, ne! Gydytoja ne-
tapau, bet man patinka šis 

darbas, man patinka, kad 
galiu padėti žmogui. Teko 
dirbti ligoninėje, polikli-
nikoje, o dabar lankau sun-
kią negalią turinčius žmo-
nes namuose. Man šis dar-
bas – malonumas. 

– Kokios akimirkos bran 
giausios?

– Per ilgus darbo me-
tus teko susidurti su įvai-
riais žmonėmis. Būdavo ir 
tokių, kurie atsisakydavo 
masažistės paslaugų, mo-
tyvuodami tuo, kad jiems 
jau niekas nebepadės. Kad 
įrodyčiau masažo naudą, 
tekdavo pasitelkti psicholo-
gines žinias, kartais – hu-
moro jausmą. Malonu, kai 
pajuntu nors ir mažą darbo 
rezultatą, o visai smagu, kai 

pacientas nusišypso, pajutęs 
pagerėjimą. 

– Ar dar kartą pasirink-
tumėte tą patį darbą?

– Tikrai taip! Jaučiu ma
lonumą gebėdama padėti. 
Mėgstu bendrauti. Tai man 
padeda geriau pažinti žmo-
gų, jo sielos sudėtingumą. 
Džiaugiuosi, jei bent kiek 
palengvinu žmogui gyve-
nimą.

Dzūkišku nuoširdumu, 
sugebėjimu atjausti, skleis-
ti šilumą, dovanoti dėme-
sį Angelė sugeba suteikti 
žmogui vilties. Jai apsilan-
kius tarsi praskaidrėja pil-
ka neįgalaus žmogaus kas-
dienybė.

Janina OžaLiNsKaitė
Šeduva

Svarbiausia – padėti žmogui 

Keičiamas pavadinimas
Visuotinio susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas pakeisti asociacijos  

„Lietuvos neįgaliųjų forumas“, juridinio asmens kodas 125703071, registruotas 
Labdarių g. 7/Totorių g. 11, Vilnius, pavadinimą. Naujasis asocia cijos pavadinimas 

Lietuvos negalios organizacijų forumas.

Nustačius:
• neįgalumo lygį (asmenims iki 

18 metų) – į SODRĄ,
• darbingumo lygį (asmenims 

nuo 18 m. iki senatvės pensijos am-
žiaus sukakties) – į SODRĄ.

• nuolatinės slaugos arba pagal-
bos (priežiūros) poreikį (tiek vai-
kams, tiek darbingo, tiek pensinio  
amžiaus asmenims) – į savivaldybių 
socialinių išmokų skyrius,

• automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo poreikį – į 
SODRĄ. 

Dėl papildomos informacijos rei-
kia kreiptis į anksčiau minėtas išmo-
kas mokančias institucijas.

Informacijos apie negalią turin-
tiems asmenims taikomas lengva-
tas galite rasti Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos  interneto svetai-
nės tinklalapyje. 

NDNt ir „Bičiulystės“ inf. 

Kur kreiptis dėl išmokų, 
kai nustatoma negalia?

apkibusiais neįgaliųjų vežimėlių 
ratais į kavinę įvažiavę Virgini-
ja Dambrauskaitė ir Martynas 
Vaitiekūnas. Tad nenuostabu, 
kad paklausti, ar Vilnius drau-
giškas judėjimo problemų turin-
tiems žmonėms, daugelis į dis-
kusiją atvykusių žmonių atsakė 
neigiamai. 

„Mano atsakymas – ir taip, 
ir ne, – savo prisistatymą pradė-
jo Monika. – Taip – jeigu šian-
dieninį Vilnių lyginsime su prieš 
4 metus buvusiu. Nuo to laiko 
yra ir šioks toks postūmis, ir pa-
sikeitęs požiūris. Aš matau dau-
giau atsiradusių rampų, pritai-
kytų įvažiavimų, Narbuto gat
vės viaduką, tinkamą ir pėstie-
siems, ir dviračiams, ir neįgalie-
siems, viešąjį transportą, į kurį 
galima patekti ir su vežimėliu.“ 

Vis dėlto M. Ošmianskienė 
neslepia dažnai pastebinti, kad 
nors yra pinigų (skiriamos ir 
Europos Sąjungos, ir savivaldy-
bės lėšos), pritaikymai atliekami 
labai atsainiai, neretai – tik tam 
kartui, kad komisija pasirašytų 
objekto priėmimo dokumentus. 
Pasirašė, žiūrėk, po kurio laiko 
dingo neįgaliesiems skirtos au-
tomobilių statymo vietos, kaž-
kas užrakino tualetus ar atsiti-
ko dar kažkas. 

„Ilgai tiesiog plaukusi pas-
roviui, viduje pasipiktindama: 
„Kodėl gi taip?“, „Kaip šitaip?“, 
vieną dieną nusprendžiau, kad 
reikia kažką keisti, eiti ir dary-
ti, – pasakoja Monika. – Tada 
įsitraukiau į visuomeninę veiklą, 
įstojau į asociaciją „Savarankiš-
kas gyvenimas“, vienijančią ak-
tyvius, neįgaliųjų labui veikian-
čius žmones.“ 

Didžiausias dėmesys – 
kultūros objektams

Kultūros renginius mėgstan-
ti Monika sako juose gana retai 
sutinkanti savo likimo draugų. 
Pagrindinė priežastis – nepritai-
kyta aplinka. „Pastaruoju metu 
beveik visi sostinės teatrai re-
novuojami. Man rūpi, kad bent 
jau po renovacijos juose galėtų 
lankytis rateliais judantys žmo-
nės“, – sako Monika. Todėl ji 
nusprendė susisiekti su visais 
paramą gavusiais teatrais. „Kal-
bėjau ir su Nacionaliniu, ir su 
Jaunimo dramos teatru. Tie-
sa, atsiliepė ne visi. Pavyzdžiui, 
Keistuolių teatras atsisakė pa-
rodyti projektą, esą taip pažeis-
tų autorines teises“, – pasakoja 
M. Ošmianskienė. 

Didžiausias Monikos pasie-
kimas – Kongresų rūmų pri-
taikymas neįgaliesiems. „Po il-
gų, sunkių pokalbių ir daugy-
bės „ne“ jie galiausiai sutiko ir 
pritaikė salę, netgi planą perda-
rė“, – principingo ir reiklaus dar-
bo rezultatais džiaugiasi moteris. 
Pasak jos, kai eini, kalbiesi su 
žmonėmis, siūlai savo idėjas, jie 
įsiklauso ir koreguoja projektus.

Dabar Monika susidomėjo 
sostinėje vykstančiais festiva-
liais, pradėjo bendrauti su jų or-
ganizatoriais. Juk, pavyzdžiui, į 
festivalio „Open House“ rengi-
nius norėtų atvykti, pastatų ar-
chitektūra pasigrožėti ir neįga-
lieji, tačiau jiems nėra jokios in-
formacijos – jie nežino, į kokius 
pastatus galės patekti, į kokius 

ne. O klausos ar regos negalią 
turintis žmogus turės galimy-
bių ką nors sužinoti? 

Moteris džiaugiasi, kad fes-
tivalio organizatoriai labai ge-
ranoriškai ją priėmė, pritarė to-
kiai iniciatyvai. Galbūt šiemeti-
nio festivalio programoje į Mo-
nikos patarimus bus atsižvelgta. 

Kaip neįgaliesiems padės 
darbas savivaldybės 

taryboje? 
Monikos pasakojimas apie 

nuveiktus darbus – išties įspū-
dingas. Jeigu yra ryžto ir valios 
siekti užsibrėžtų tikslų, ir vienas 
žmogus gali daug nuveikti. Pro-
vokuojančių klausimų nevengu-
si diskusijos moderuotoja J. Juš-
kaitė ne be reikalo paklausė: 
kodėl Monika eina į savivaldy-

bės tarybos rinkimus? Atrody-
tų, kad narystė nevyriausybinė-
je organizacijoje padeda atverti 
visas reikalingas duris. 

M. Ošmianskienės toks klau-
simas nesutrikdė. Ji pasakoja, 
kad bendraudama su įvairių įs-
taigų, organizacijų atstovais ne-
retai išgirsta, esą jie supranta, 
apie ką kalba neįgali moteris, bet 
negali nieko pakeisti, nes tokia 
įgyvendinamo projekto užduo-
tis. Paklausti, kas tą projektą ren-
gė, pašnekovai dažnai nurodyda-
vo savivaldybę. Todėl, Monikos 
nuomone, labai svarbu dalyvau-
ti pačiame procese, atkreipti pro-
jektus rašančių žmonių dėmesį į 
lygias galimybes visiems. „Daug 
kalbame apie renovuojamas mo-
kyklas, koncertų salę ant Tauro 
kalno, nacionalinį stadioną – jei-

gu laiku ir vietoje neįsitrauksi į 
tą procesą, jeigu ateisi per vėlai, 
kai projektai jau parengti, bus 
padaryta kaip visada, – neabejo-
ja Monika. – Mano tikslas – būti 
laiku ir vietoje, patarti, priminti, 
kaip padaryti, kad visiems būtų 
geriau.“ Ji įsitikinusi, kad miesto 
savivaldybės tarybos nario bal-
sas turi daugiau galios, į jį labiau 
įsiklausoma ir paisoma.

M. Ošmianskienė neslepia 
geriausiai išmananti judėjimo 
negalią turinčių žmonių prob
lemas, tačiau bičiuliaujasi ir su 
kitų negalių žmonėmis, žino 
jų rūpesčius, todėl ieškodama 
sprendimų žada visada konsul-
tuotis su jų atstovais. „Jau turė-
jau tokios patirties. Esu progra-
muotoja, turiu žinių, kaip pritai-
kyti regėjimo negalią turintiems 
žmonėms interneto svetaines, 
todėl neabejojau, kad gavusi to-
kią užduotį viską padarysiu be 
jokių problemų. Bandžiau atsi-
sakyti neregio draugo patarimų. 
Vis dėlto kai pamačiau, kaip jis 
naršo, kaip ieško informacijos, 
supratau, kad teorija – viena, o 
praktiškai žinoti visus niuan-
sus – visai kas kita. Mano su-
pratimas visiškai pasikeitė. Ma-
nau, kad taip pat ir savivaldybė-
je – skirtingas problemas išma-
nantys žmonės komandoje la-
bai reikalingi“, – sako Monika. 

M. Ošmianskienės mintims 
pritarė ir R. Šimašius. Pasak jo, 
kai nėra nuolatinio dėmesio, pri-
minimo ir kontrolės, net geri su-
manymai gali būti neįgyvendin-
ti. Sostinės meras prisipažino, 
kad jei ne Monika, nė nebūtų 
pagalvojęs, kokį darbą reikia at-
likti neatidėliojant. Ogi Tarybos 
posėdžių salėje pritaikyti tribū-
ną – įrengti ją taip, kad būtų ga-
lima reguliuoti aukštį. Juk į sa-
vivaldybės tarybą kandidatuoja 
neįgaliojo rateliais judanti akty-
vi žmogaus teisių gynėja, savo 
idėjoms skleisti pasirengusi daž-
nai naudotis šia tribūna. Moni-
ka įsitikinusi, kad jeigu žmonės 
išgirs, palaikys tas idėjas – Vil-
nius tikrai keisis. 

aldona MiLiEŠKiENė
Autorės nuotr. 

„Eini, darai – keičiasi“ – įsitikinusi savivaldybių 
rinkimuose dalyvausianti Monika

(atkelta iš 1 psl.)

M. Vaitiekūnas turėjo apie ką padiskutuoti su sostinės meru R. Šimašiumi.

Renginyje susipažino dvi neįgaliųjų aktyvistės: M. Ošmianskienė ir V. Dam-
brauskaitė.

Diskusijos „Vilniaus ambicija – žmogaus teisėms draugiškas miestas“ aki-
mirka.

Konsultuojame, 
komentuojame
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Daktaras
Aiskauda

Vario vaidmuo mūsų orga-
nizmo medžiagų apykai-

toje įvairiapusiškas. Šis mikro-
elementas, kaip ir geležis, la-
bai svarbus palaikant normalią 
kraujo sudėtį. Be sąveikos su va-
riu neįmanomas geležies efekty-
vumas, nes priešingu atveju ge-
ležies sankaupos, esančios kepe-
nyse, negalėtų dalyvauti susida-
rant hemoglobinui. Apskritai be 
vario nesubręsta eritrocitai, ne-
susidaro melaninas (juodas arba 
tamsiai rudas žmonių ir gyvūnų 
plaukų, odos ir akies tinklainės 
pigmentas).

Varis plaukuose
Mokslininkai įrodė, kad 

tamsiuose plaukuose yra dau-
giau vario negu šviesiuose. Or-
ganizmui trūkstant vario, ga-
li pradėti anksti žilti plaukai, jo 
sumažėjus vaiko organizme gali 
atsirasti plaukų defektų, sulėtėti 
kaulų vystymasis bei viso kūno 
augimas. Vario deficitas paste-
bėtas sergant cukriniu diabetu, 
gangrena, endarteritu (arterijos 
sienelės vidinio dangalo užde-
gimu), sistemine raudonąja vil-
klige, atsiradus kaulų trapumui.

Ir dar. Vario visada trūksta 
per anksti gimusiems kūdikiams 
ir badaujantiems bet kokio am-
žiaus žmonėms.

Paaiškinimas:
sisteminė raudonoji vilkli-

gė – lėtinė uždegiminė autoi-
muninė liga, pasireiškianti su-
laukus 20–30 metų, pažeidžian-
ti įvairias organų sistemas ir or-
ganus (dažniausiai nukenčia 
oda, sąnariai, inkstai, plaučiai, 
nervų sistema); moterys serga 
apie 10 kartų dažniau negu vy-
rai; pirmiausiai būna ilgalaikis 
nedidelis karščiavimas, raume-

nų ir sąnarių skausmas, nuovar-
gis; vilkligei būdingas druge-
lio pavidalo raudonas bėrimas 
apie skruostus ir nosies nuga-
rėlę, ypač išryškėjantis po sau-
lės poveikio. 

Palankios sąlygos gliukozei
Varis sudaro palankias sąly-

gas gliukozei oksiduotis, kartu – 
geriau panaudoti angliavande-
nius energiniams tikslams. Bū-
tent šis dalykas siejamas su pa-
lankiu vario poveikiu sergant 
cukriniu diabetu.

Vyrai vario turi mažiau
Žmogaus organizme dau-

giausia vario yra smegenyse ir 
kepenyse. Vyrai vario turi ma-
žiau, moterys – daugiau. Pavyz-
džiui, vyras, sveriantis 70 kg, 
turi 70–80 miligramų (mg) va-
rio [1 mg = 1/1000 gramo (g)]. 

Kodėl moterims reikia dau-
giau vario? Mėnesinės, nėštu-
mas, gimdymas, dažnai pasitai-
kantys skausmai ir kiti nemalo-
nūs pojūčiai moters organizme 
nuolatos mažina vario atsargas. 
Pavyzdžiui, vos tik atsiradus 

skausmui, kraujyje pasirodo iš 
audinių patekusių vario jonų, o 
skausmui sustiprėjus, kraujyje 
būna ryški vario koncentracija. 
Taigi varis sumažina ar net vi-
sai likviduoja skausmą.

Vario kiekis maisto 
produktuose

Vario koncentracija maisto 
produktuose priklauso nuo dir-
vožemyje esančio vario kiekio ir 
gali būti didesnė, jeigu be įpras-
tinių trąšų dirvožemis bus trę-
šiamas vario sulfatu. Beje, au-
galai iš dirvožemio pasisavina 
apie 4 %, o žmogaus organiz-
mas iš maisto produktų – apie 
10 % vario. 

Vario nauda sveikatai
Stiprina imunitetą, nervų 

sistemą, antibiotikų poveikį, 
slopina laisvuosius radikalus, 
mažina uždegimus, tinka vėžio 
profilaktikai, pasižymi bakte-
ricidinėmis savybėmis, sudaro 
sąlygas normaliam virškinimui, 
šalina toksinus, dalyvauja audi-
nių atsistatymo procese, palaiko 
kraujagyslių elastingumą ir tvir-

mumo ir mirštamumo išemine 
širdies liga, didelio rizikos veiks-
nių paplitimo buvo sukurta Šir-
dies ir kraujagyslių ligų preven-
cijos programa. Ši programa yra 
skirta vyrams nuo 40 iki 55 me-
tų ir moterims nuo 50 iki 65 me-
tų, jiems kartą per metus šeimos 
gydytojas nustato rizikos veiks-
nius ir, jei reikia, sudaro indivi-
dualų širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencijos planą. Jei gydytojas 
nustato, kad širdies ir kraujagys-
lių ligų tikimybė yra didelė, jis 
siunčia pacientą išsamiau išsitir-
ti, prireikus jam skiriamas gydy-
mas. Tokie tyrimai atliekami ir 
„Kardiolitos“ klinikose“, – tei-
gia A. Mikalauskas.

Kaip išvengti išeminės 
širdies ligų?

Pasak kardiologo, svarbiau už 
nuolatinį tikrinimąsi yra kore-
guojamų rizikos veiksnių suma-
žinimas – pagrindiniai trys kore-
guojami rizikos veiksniai yra dis-
lipidemija (padidėjęs „blogojo“ 
ir/arba sumažėjęs „gerojo“ cho-
lesterolio kiekis), arterinė hiper-
tenzija (padidėjęs arterinis krau-
jo spaudimas) ir rūkymas. Rūky-
mas šiuo atveju yra vienas svar-

biausių ne tik išeminės širdies li-
gos, tačiau ir daugelio lokalizaci-
jų vėžio rizikos veiksnys.

„Norint išvengti išeminės 
širdies ligų, reikėtų tinkamai 
pasirūpinti mityba. Apie tai in-
formacijos yra pakankamai – 
kalbėdamas su pacientais ma-
tau, kad  jie tikrai nemažai žino 
apie sveikos mitybos principus, 
tačiau ne visada jų laikosi. Taip 
yra todėl, kad  kaip ir rūkymo 
atveju, mitybos keitimas pir-
miausiai reiškia savo gyvenimo 
įpročių keitimą, o tai padaryti 
nėra lengva“, – teigia gydytojas.

Anot jo, didesnis fizinis ak-
tyvumas yra dar viena priemo-
nė, padedanti mažinti ne tik šir-
dies ir kraujagyslių ligų riziką, 
bet ir gerinanti nuotaiką, didi-
nanti ištvermę, todėl lengviau 
galime nudirbti kasdienius dar-
bus, kontroliuoti svorį. Tam, 
kad širdis būtų sveika, reko-
menduojama aerobinio tipo (di-
dinanti ištvermę) fizinė veikla, 
pvz., spartus vaikščiojimas, va-
žinėjimas dviračiu, bėgiojimas, 
plaukiojimas, visos komandinio 
sporto šakos, kur tenka daug ju-
dėti – krepšinis, futbolas.

„Bičiulystės“ inf. 

Stresas, per greitas gyveni-
mo tempas, amžius ir genetika 
gali daryti didžiulę įtaką įvai-
raus pobūdžio širdies ligoms. 
Anot Vilniaus „Kardiolitos“ kli-
nikų Širdies ir kraujagyslių ligų 
centro gydytojo kardiologo Au-
rimo Mikalausko, skausmą krū-
tinėje gali sukelti tiek širdies ar 
ją maitinančių kraujagyslių liga, 
tiek krūtinės ląstos srityje esan-
čių kaulų, raumenų bei nervų li-
gos ar netgi psichologinės prie-
žastys. Dažniausiai skausmas 
širdies plote praeina savaime, 
tačiau jam užtrukus, epizodams 
kartojantis, o ypač, jei skausmą 
provokuoja fizinis krūvis, paci-

ento būklę turėtų įvertinti kva-
lifikuotas specialistas.

„Paprastai norint nustatyti 
diagnozę, be nusiskundimų su-
rinkimo, turi būti atliekama pa-
ciento apžiūra, o esant reikalui 
daromi laboratoriniai ar instru-
mentiniai tyrimai – elektrokar-
diograma,  širdies echoskopija ir 
fizinio krūvio mėginiai“, – tei-
gia kardiologas.

Skausmas sporto metu – 
pavojaus signalas?

Anot kardiologo, skausmo 
fizinių treniruočių metu arba po 
jų neturėtume jausti. Jeigu jau-
čiame krūtinės skausmą po ak-
tyvios fizinės treniruotės ar jos 
metu,  jis greičiausiai bus atsira-
dęs dėl judamojo aparato (kau-
lų, raumenų, sąnarių, stuburo 
ir t.t.) pažeidimo neteisingai at-
liekant pratimus, per didelių fi-
zinių krūvių arba širdies pato-
logijos, ypač jeigu yra širdies ir 
kraujagyslių rizikos veiksnių. 
Tad jeigu po aktyvios fizinės 
treniruotės yra jaučiamas krū-
tinės skausmas, rekomenduoja-
ma pasitarti su medikais.

Kartais žmonės gali klaidin-
gai manyti, kad tik tam tik rą lai-

ką trunkantis skausmas įspėja tik 
apie širdies problemas. Paneig-
damas tokį mitą gydytojas tei-
gia, kad jeigu nėra aiški  skaus-
mo krūtinėje priežastis, tada ne-
svarbu, kiek jis trunka ir visada 
reiktų kreiptis į savo gydytoją.

Širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos planas 

Lietuvoje
Anot kardiologo, Lietuvo-

je yra įvairių profilaktinių pa-
tikrinimų, pvz., dirbančiųjų ir 
įsidarbinančiųjų, kurie atlieka-
mi kas 12 metus. Šių patikrini-
mų metu paprastai daugiau dė-
mesio skiriama profesinių rizi-
kos veiksnių sukeltoms patolo-
gijoms nustatyti ir esant reikalui 
joms gydyti. Atliekami vairuo-
tojų profilaktiniai patikrinimai, 
kurių metu siekiama nustatyti 
būkles ir ligas, galinčias turė-
ti įtakos nesaugiam vairavimui. 
Taip pat Lietuvoje vykdomos 
kelios visuotinės prevencijos 
programos, nukreiptos tikslin-
gai į tam tikras ligas. Šiuo me-
tu pagal Širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos programą tyri-
mai atliekami kartą per metus.

„Lietuvoje dėl didelio serga-

tumą, aktyvina insulino išsisky-
rimą, dalyvauja belatakių liau-
kų funkcijose, kolageno sintezė-
je, aprūpina ląsteles deguonimi, 
normalizuoja skydliaukės darbą.

Vario stygiaus požymiai
Kraujodaros funkcijos sutri-

kimai, mažakraujystė, netikė-
ti vidiniai kraujavimai, širdies 
ligos, aukštas cholesterolio ly-
gis, žymus nutukimas (dėl orga-
nizme padidėjusio cholesterolio 
kiekio), greitas nuovargis, ne-
miga, dažna depresija ir nervi-

nis dirglumas, imuniteto nusil-
pimas, cukrinis diabetas, astma, 
žvynelinė, nereguliarios mėne-
sinės, nevaisingumas, plaukų 
slinkimas, priešlaikinis pražili-
mas, išbalusi oda, odos uždegi-
mai, bėrimai, nesveika odos pi-
gmentacija, artritas, kaulų išre-
tėjimas.

Vario perdozavimo 
pasekmės

Pykinimas, viduriavimas, 
metalo prieskonis burnoje, gal-
vos, raumenų, pilvo skausmai, 
gleivinių dirglumas, konjunk-
tyvitas, astma, aterosklerozė, 
Alzheimerio liga, kepenų, inks-
tų ligos, ankstyvas organizmo 
senėjimas, miego sutrikimai, 
atminties nusilpimas, depresi-
nė būsena.

Pastabos: 
1) apsinuodijus vario garais, 

be čia nurodytų požymių, dar 
gali išsiplėsti akių vyzdžiai, var-
ginti sausas kosulys, stiprus troš-
kulys, skausmas krūtinės srity-
je, šaltkrėtis;

2) vario perdozavimas su 
maistu beveik neįmanomas, 
nebent būtų apsinuodyta toksi-
nais, kuriuose yra vario, sutri-
kus medžiagų apykaitai, sergant 
alkoholizmu. 

Vartojimo dozės 
Suaugusiam žmogui per pa-

rą reikia 1–1,5 mg vario. Esant 
mažakraujystei, dideliems fizi-
niams krūviams, nusilpus imu-
nitetui, vartojant alkoholį, va-
rio dozė didinama (pasitarus 
su gydytoju). Profesionaliems 
sportininkams gali būti skiria-
ma 2,5–3 mg vario per parą.

Romualdas OGiNsKas

Kardiologas pataria, kaip išvengti pavojingų širdies ligų

Varis – vienas svarbiausių mūsų 
organizmo mikroelementų

Konsultuojame, 
komentuojame

Dažnas klaidingai mano, 
kad visos širdies ligos turi 
aiškius ir suprantamus simp-
tomus. Apie širdies ligas bei 
sutrikimus gali pranešti ne 
tik skausmas krūtinės srityje, 
bet ir simptomai, kurie jau-
čiami su širdimi iš pažiūros 
nesijusiuose organuose. Ne-
reikėtų ignoruoti šio fakto ir 
širdimi bei jos veikla pradėti 
rūpintis kuo anksčiau.

Maisto produktai 
(100 g)

Vario 
kiekis 
(mg)

menkės kepenys 12,20

kakava 4,55

karvės kepenys 3,80

kiaulės kepenys 3,00

kalmaras 1,50

žemės riešutai 1,14

krevetės 0,85

žirniai 0,75

makaronai 0,70

lęšiai 0,66

grikiai 0,66

ryžiai 0,56

graikiniai riešutai 0,52

avižų kruopos 0,50

pistacijos 0,50

pupelės 0,48

karvės inkstai 0,45

aštuonkojis 0,43

sorų kruopos 0,37

razinos 0,36

mielės 0,32

bulvės 0,14
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Airija Viešasis 

Privatus

- 

Daugiau nei 50

3 % 

7 %

Subsidija neįgaliojo darbo vietai įrengti, darbo užmokesčiui; Išmoka įmonei už skirtą praktikos vietą.

Austrija Viešasis  
ir privatus

25 ir daugiau 25 darbuotojai: 
1 neįgalusis

Subsidija darbo užmokesčiui; Išmoka už praktikos vietą. Jei praktiką atlieka regos judėjimo arba regos negalią 
turintys asmenys, skiriama dviguba kompensacija.

Didžioji 
Britanija

Subsidija esamos darbo vietos pritaikymui ir naujos darbo vietos įrengimui; subsidija darbo asistento paslau-
goms apmokėti; negalią turinčio asmens kelionės į/iš darbą išlaidų kompensacija.

Estija Subsidija darbo vietos pritaikymui.

Graikija Viešasis 

Privatus

- 

50 ir daugiau

5 % 

8 %

Subsidijos reikalingai įrangai naujoje darbo vietoje (padengiama 90 % išlaidų); Jei darbdavys įdarbina neįga-
lųjį 4 metams, jam finansuojami 3 metai;

Olandija Subsidija darbo vietos įrengimui

Portugalija Viešasis 

Privatus

- 

-

≥ 5% 

≤ 2 %

Kompensacinė subsidija siekiant kompensuoti žemesnį produktyvumo lygį, kol negalią turintis asmuo 
adaptuosis prie naujo darbo. Negrąžintinos išmokos (maks. dydis - 12 mėn. atlyginimų) neįgaliųjų darbo vietai 
paruošti. Integracijos prizas – darbdaviams, kurie neįgaliuosius įdarbina nuolatiniam darbui arba laikiną darbo 
sutartį pakeičia į nuolatinę. Nuopelnų prizas − finansinis apdovanojimas už gerąją praktiką, kasmet skiriamas 
darbdaviams, kurie įdarbina daugiausia neįgaliųjų.

Prancūzija Viešasis  
ir privatus

Daugiau nei 20 6 % Subsidija esamai darbo vietai įrengti arba naujai pritaikyti.

Slovėnija Viešasis  
ir privatus

Daugiau nei 20 2 % - 6 % Darbo užmokesčio subsidija; darbo vietos įrengimo ir darbui skirtų priemonių subsidija; atleidimas nuo įdar-
binto asmens socialinio draudimo mokesčių; premijos darbdaviams, viršijantiems neįgalių darbuotojų skaičių 
pagal kvotų sistemą; kasmetinės premijos darbdaviams, pasižymintiems gerąja praktika neįgaliųjų asmenų 
įdarbinimo srityje. 

Suomija Subsidija darbo vietos pritaikymui.

Vokietija Viešasis  
ir privatus

Daugiau nei 20 5 % Subsidija darbo vietai įrengti. Subsidijos skiriamos pirmaisiais įdarbinimo metais; išmoka darbo asistento 
paslaugoms apmokėti.

Lenkija Viešasis 

Privatus

Daugiau nei 25 2 % 

6 % (su kai kurio-
mis išimtimis)

Subsidija neįgaliojo darbo vietai įrengti, darbo užmokesčiui;  subsidija asistento, padedančio neįgaliajam, 
minimaliam darbo užmokesčiui padengti

Ispanija Viešasis 

Privatus

- 

50 ir daugiau

2 %

2 %

Subsidijos reikalingai įrangai naujoje darbo vietoje; vienkartinė išmoka įdarbinus neįgalųjį.

Belgija Viešasis - 2 % - 2,5 % Subsidijos darbo užmokesčiui.

Rumunija Privatus  
ir viešasis

Daugiau nei 50 4 % Subsidija darbo užmokesčiui; vienkartinė išmoka įdarbinus negalią turintį asmenį.

Italija Privatus 

Privatus  
ir viešasis

Daugiau nei 50 

15–35 darbuotojų 
36–50 darbuotojų

7 % 

1 darbo vieta 
2 darbo vietos

Socialinėms įmonėms teikiama pirmenybė teikiant valstybinius užsakymus. 

Įdarbinimo kvotų ir finansinės paramos darbdaviams, įdarbinusiems neįgaliuosius, sistema ES šalyse 

Šalis Valstybės 
sektorius

Įstaigoje 
dirbančių 
asmenų 
skaičius

privalomas 
neįgaliųjų 
įdarbinimo 
santykis

Finansinė parama darbdaviams, įdarbinusiems neįgaliuosius

kvotų sistema

Įdarbinimo kvotų sistema netaikoma

Įdarbinimo kvotų sistema netaikoma

Savanoriška įdarbinimo kvotų sistema

Įdarbinimo kvotų sistema netaikoma

Užimtumo tarnybos atsto-
vė Nijolė Stankevičienė pabrė-
žė, kad Užimtumo tarnyba taip 
pat palaiko siūlomus teisės aktų 
pakeitimus. Jos teigimu, šis pro-
jektas labiausiai atliepia žmo-
gaus poreikius. 

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos (LASS) pirminin-
ko Sigito Armono įsitikinimu, 
socialinės įmonės steigiamos ne 
siekiant padėti žmogui su nega-
lia, o pasiimti pinigų: „Jei Lietu-
voje yra apie 180 socialinių įmo-
nių, su šita sistema yra blogai. Jų 
turėtų būti 18, 28“, – LASS va-
dovas įsitikinęs, kad socialinės 
įmonės turi padėti patiems sil-
pniausiems žmonėms. Jis pikti-
nasi paradoksu, kad vienoje sis-
temoje numatyta vienokia pa-
galba, kitoje sistemoje – kitokia. 
Remiamas pagal Užimtumo rė-
mimo įstatymą žmogus nega-
li, pavyzdžiui, parašyti knygą 
ir gauti atlyginimą, nes bus nu-
braukta subsidija, o socialinėje 
įmonėje dirbančiam nėra tokių 
apribojimų. 

Lietuvos negalios organiza-
cijų forumo administracijos di-
rektorė Henrika Varnienė taip 
pat pabrėžė, kad socialinės įmo-
nės dažnai lobsta neįgaliųjų sąs-
kaita. Tą patvirtina ir skaičiai – 
pernai socialinių įmonių pelnas 
siekė 58 mln. eurų. 

Socialinės įmonės: žmonės 
neteks darbo

Socialinių įmonių atstovai 
nuogąstauja, kad sutrumpinus 
subsidijų skyrimo laiką ir su-
mažinus jas daugelis socialinių 
įmonių darbuotojų neteks dar-
bo. Socialinių įmonių asociaci-
jos vadovės Ilonos Tarvydienės 
teigimu, negalią turinčiam žmo-
gui atviroje darbo rinkoje įsidar-
binti labai sunku, jie dar privesti 
savo negalią slėpti. 

Ypač nuogąstaujama, kad 
darbo neteks vidutinę ir lengvą 
negalią turintieji, kuriems sub-
sidija skiriama terminuotai – esą 
pasibaigus paramai jie bus atleis-
ti. L. Kukuraičio nuomone, sub-
sidijos esmė – padėti darbdaviui 
kompensuoti patiriamas išlaidas 
tam tikrą laiką, kol neįgalusis 

įpranta ir pradeda dirbti. Dauge-
lis iš jų gali būti geri darbuotojai, 
taip pat ir atviroje darbo rinkoje, 
todėl nėra pagrindo darbdaviui 
žmogų atleisti pasibaigus subsi-
dijos skyrimo laikui.

Užimtumo tarnybos specia-
listė pateikė tai patvirtinančius 
skaičius – dirba apie 15 tūkst. 
vidutinę negalią turinčių neį-
galiųjų, 2018 metais jų įsidar-
bino apie 40 proc. daugiau nei 
2017 m. 

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungai atstovaujanti Jurgi-
ta Masiulionytė taip pat priešta-
rauja socialinių įmonių atstovų 
nuogąstavimams: „Netiesa, kad 
žmonės nenori priimti nega-
lią turinčių žmonių. Kas mėne-
sį gauname darbdavių užklau-
sas, kodėl jie negali pasinaudoti 
parama darbo vietoms steigti – 
viską pasiima socialinės įmo-
nės.“ J. Masiulionytės teigimu, 
žmonės ir su labai sunkia nega-
lia įsidarbina atviroje darbo rin-
koje, tačiau dirbtų dar daugiau, 
jei sulauktų paramos. 

Socialinės įmonės „Liregus“ 
vadovas Leonas Kirkilovskis 

siūlo pirmiausia išbandyti įsta-
tymą, įsitikinti, kaip jis veiks. 

L. Kukuraitis atkreipė dė-
mesį, kad Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija kartu su Euro-
pos Komisijos ekspertais rengia 
neįgalumo nustatymo reformą. 
Neįgalumo vertinimas bus kon-
tekstinis ir labiau individualus, 
bus vertinami asmens gebėjimai 

ir aplinka, sistema skatins neį-
galiuosius dalyvauti visuome-
nės gyvenime. Dar kartą keisis 
ir neįgaliųjų užimtumo sistema. 

R. Šalaševičiūtė informavo, 
kad neįgaliųjų užimtumą regla-
mentuojančius įstatymų pakei-
timus numatyta Seime svarsty-
ti vasario 12 d. 

aurelija BaBiNsKiENė

Neįgaliųjų įdarbinimas: remsime įmonę ar žmogų?
(atkelta iš 1 psl.)

Užimtumo tarnybos duomenimis, šiuo metu dirba apie 48 tūkst. neįgaliųjų.
Aurelijos Babinskienės nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, vasario 4 d. 
09:20 Senis. N-7. 181 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/13 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 1. 
N-7. 4 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. 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. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 483 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Varto-
tojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Premjera. Genijus. 
Pikasas. N-14. 10 s. 24:00 LRT radijo ži-
nios. 00:10 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/13 s. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (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 Seserys. N-7. 483 s. (kart.).

Antradienis, vasario 5 d. 
09:20 Senis. N-7. 182 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/14 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 5 
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 484 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 Nacionali-
nė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 
12 beždžionių 2. N-14. 2/7 s. 23:45 Klau-
simėlis.lt (kart.). 24:00 LRT radijo žinios. 
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4. 
N-7. 4/14 s. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, 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 Seserys. N-7. 484 s. (kart.).

trečiadienis, vasario 6 d. 
09:20 Senis. N-7. 183 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/15 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 
6 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. 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. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 485 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyveni-
mas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Mano mama gami-
na geriau! 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Paskutinė karalystė 2. N-14. 
2/4 s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/15 
s. (kart.). 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 „Dnie-
pru per Ukrainą“. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 485 s. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 7 d.
09:20 Senis. N-7. 184 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/16 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 7 
s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „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. 16:30 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 1 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 Specialus tyrimas. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-

to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną. (sub-
titruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Prieš audrą 2. N-14. 2/10 s. 
24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štutgar-
to kriminalinė policija 4. N-7. 4/16 s. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Vakaras su Edita. (jaunesnysis). (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 Ponių rojus. 
N-7. 1 s. (kart.).

Penktadienis, vasario 8 d. 
09:20 Senis. N-7. 185 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/17 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 8 
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, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Ponių rojus. N-7. 2 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 Be-
atos virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loteri-
ja „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. Tai-
kinys Nr. 1. N-14. 01:25 Štutgarto kri-
minalinė policija 4. N-7. 4/17 s. (kart.). 
02:10 Gimę tą pačią dieną. (subtitruota, 
kart.). 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Ponių rojus. N-7. 2 s. (kart.).

Šeštadienis, vasario 9 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 07:00 
Hani ir Nani 3. 08:30 Karinės paslaptys. 
Ved. Deividas Jursevičius. 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. Ypatinga mi-
sija. 3 d. Rykliai puola. (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Metų 
laikai. 4 d. Žiema. (subtitruota). 13:50 
Premjera. Džesika Flečer 6. N-7. 6/8, 
6/9 s. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Lote-
rija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikini-
mų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Tei-
sė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. 18:30 Va-
karas su Edita. (jaunesnysis). 19:30 Sti-
lius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 „Eurovizija 2019“. Naciona-
linė atranka. I pusfinalis. 23:45 Maiklas 
Džeksonas. N-7. 01:10 Taikinys Nr. 1. 
N-14. (kart.). 03:40 Pasaulio dokumen-
tika. Ypatinga misija. 3 d. Rykliai puola. 
(subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Fle-
čer 6. N-7. 6/8, 6/9 s. (kart.).

Sekmadienis, vasario 10 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, 

kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime ge-
ra. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 3 s. Broliukas ir sesutė. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Tamsioji augalų pusė. 
1 d. Žudikai ir luošintojai. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Gva-
dalkivyras. Didžioji upė. (subtitruota). 
13:50 Puaro. N-7. 12/1 s. Laikrodžiai. 
15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dvi-
račio žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duo-
kim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 21:30 Premjera. Laisvės 
kaina. Disidentai. N-7. 4 s. (su garsiniu 
vaizdavimu). 22:40 Mano didelės sto-
ros graikiškos vestuvės 2. 00:10 Ką mo-
terys veikia pusę ketvirtos ryto? N-7. 
(subtitruota). 01:40 Pasaulio dokumen-
tika. Tamsioji augalų pusė. 1 d. Žudikai 
ir luošintojai. (subtitruota, kart.). 02:35 
Pasaulio dokumentika. Gvadalkivyras. 
Didžioji upė. (subtitruota, kart.). 03:30 
Pasaulio dokumentika. Metų laikai. 4 d. 
Žiema. (subtitruota, kart.). 04:25 Puaro. 
N-7. 12/1 s. Laikrodžiai. (kart.).

meistrai (kart.) 4, 409. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 10, 14. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 10, 15. 07:55. Svajonių sodai 
(kart.) 22. 08:55. Meilės sūkuryje 136. 
10:00. Meilės žiedai 95. 11:00. Meilės 
žiedai 96. 12:00. Svotai 5, 1. 13:00. Pa-
žadėtoji 6, 93. 13:30. Pažadėtoji 6, 94. 
14:00. Pažadėtoji 6, 95. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 96. 15:00. Simpsonai 10, 16. 
15:30. Simpsonai 10, 17. 16:00. TV3 ži-
nios 24. 16:25. TV3 orai 24. 16:30. TV 
Pagalba 12, 41. 18:30. TV3 žinios 35. 
19:25. TV3 orai 35. 19:30. Namas 1, 2. 
20:30. Moterys meluoja geriau 11, 73. 
21:00. TV3 vakaro žinios 19. 21:55. TV3 
orai 19. 22:00. Vampyrų akademija.

Antradienis, vasario 5 d. 
00:05. Kaulai 12, 8. 01:00. Iš Los 

Andželo į Vegasą 1, 3. 01:30. Iš Los An-
dželo į Vegasą 1, 4. 01:55. Rouzvudas 2, 
20. 02:45. Ekstrasensai tiria 6, 99. 04:10. 
Kaulai (kart.) 12, 8. 05:00. Iš Los Andže-
lo į Vegasą (kart.) 1, 3. 05:25. Iš Los An-
dželo į Vegasą (kart.) 1, 4. 06:10. Tele-
vitrina 12. 06:25. Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (kart.) 4, 410. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 10, 16. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 10, 17. 07:55. Namas (kart.) 
1, 2. 08:55. Meilės sūkuryje 137. 10:00. 
Meilės žiedai 97. 11:00. Meilės žiedai 
98. 12:00. Svotai 5, 2. 13:00. Pažadėtoji 
6, 97. 13:30. Pažadėtoji 6, 98. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 99. 14:30. Pažadėtoji 6, 100. 
15:00. Simpsonai 10, 18. 15:30. Simpso-
nai 10, 19. 16:00. TV3 žinios 25. 16:25. 
TV3 orai 25. 16:30. TV Pagalba 12, 42. 
18:30. TV3 žinios 36. 19:25. TV3 orai 36. 
19:30. Prieš srovę 19, 5. 20:30. Moterys 
meluoja geriau 11, 74. 21:00. TV3 vaka-
ro žinios 20. 21:55. TV3 orai 20. 22:00. 
Ore. 23:55. Kaulai 12, 9.

trečiadienis, vasario 6 d. 
00:50. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 

5. 01:15. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 6. 
01:40. Rouzvudas 2, 21. 02:35. Ekstra-
sensai tiria 6, 100. 04:00. Kaulai (kart.) 
12, 9. 04:50. Iš Los Andželo į Vegasą 
(kart.) 1, 6. 05:15. Rouzvudas (kart.) 
2, 21. 06:10. Televitrina 12. 06:25. Ala-
dinas (kart.) 1, 134. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 10, 18. 07:25. Simpsonai (kart.) 
10, 19. 07:55. Prieš srovę (kart.) 19, 5. 
08:55. Meilės sūkuryje 138. 10:00. Mei-
lės žiedai 99. 11:00. Meilės žiedai 100. 
12:00. Svotai 5, 3. 13:00. Pažadėtoji 6, 
101. 13:30. Pažadėtoji 6, 102. 14:00. 
Pažadėtoji 6, 103. 14:30. Pažadėtoji 
6, 104. 15:00. Simpsonai 10, 20. 15:30. 
Simpsonai 10, 21. 16:00. TV3 žinios 26. 
16:25. TV3 orai 26. 16:30. TV Pagalba 
12, 43. 18:30. TV3 žinios 37. 19:25. TV3 
orai 37. 19:30. Gero vakaro šou 5, 21. 
20:30. Prakeikti. 21:00. TV3 vakaro ži-
nios 21. 21:55. TV3 orai 21. 22:00. Pa-
grobimas. 22:25. Vikinglotto 6. 22:30. 
Pagrobimas. 23:55. Kaulai 12, 10.

ketvirtadienis, vasario 7 d. 
00:55. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 

7. 01:20. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 8. 
01:45. Rouzvudas 2, 22. 02:35. Ekstra-
sensai tiria 6, 101. 04:00. Kaulai 12, 10. 
04:50. Iš Los Andželo į Vegasą (kart.) 1, 
8. 05:15. Rouzvudas (kart.) 2, 22. 06:10. 
Televitrina 12. 06:25. Aladinas (kart.) 
1, 135. 06:55. Simpsonai (kart.) 10, 20. 
07:25. Simpsonai (kart.) 10, 21. 07:55. 
Gero vakaro šou (kart.) 5, 21. 08:55. 
Meilės sūkuryje 139. 10:00. Meilės žie-
dai 101. 11:00. Meilės žiedai 102. 12:00. 
Svotai 5, 4. 13:00. Pažadėtoji 6, 105. 
13:30. Pažadėtoji 6, 106. 14:00. Paža-
dėtoji 6, 107. 14:30. Pažadėtoji 6, 108. 
15:00. Simpsonai 10, 22. 15:30. Simp-
sonai 10, 23. 16:00. TV3 žinios 27. 16:25. 
TV3 orai 27. 16:30. TV Pagalba 12, 44. 
18:30. TV3 žinios 38. 19:25. TV3 orai 
38. 19:30. Farai 12, 21. 20:30. Prakeikti. 
21:00. TV3 vakaro žinios 22. 21:55. TV3 
orai 22. 22:00. Tiksinti bomba. 23:50. 
Kaulai 12, 11.

Penktadienis, vasario 8 d. 
00:50. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 

9. 01:15. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 10. 
01:40. Apsukrios kambarinės 3, 301. 
02:30. Ekstrasensai tiria 6, 102. 03:55. 
Kaulai (kart.) 12, 11. 04:45. Iš Los An-
dželo į Vegasą (kart.) 1, 9. 05:10. Apsu-
krios kambarinės (kart.) 3, 301. 06:10. 
Televitrina 12. 06:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis (kart.) 10, 210. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 10, 22. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 10, 23. 07:55. Farai (kart.) 12, 21. 
08:55. Meilės sūkuryje 140. 10:00. Mei-
lės žiedai 103. 11:00. Meilės žiedai 104. 
12:00. Svotai 5, 5. 13:00. Pažadėtoji 6, 
109. 13:30. Pažadėtoji 6, 110. 14:00. 
Pažadėtoji 6, 111. 14:30. Pažadėtoji 
6, 112. 15:00. Simpsonai 11, 1. 15:30. 
Simpsonai 11, 2. 16:00. TV3 žinios 28. 
16:25. TV3 orai 28. 16:30. TV Pagalba 
12, 45. 18:30. TV3 žinios 39. 19:25. TV3 
orai 39. 19:30. Tarzanas. 21:10. Persi-
jos princas. Laiko smiltys. 23:35. Ne-
mirtingieji (kart.).

Šeštadienis, vasario 9 d. 
01:35. Pagrobimas (kart.). 03:10. 

Vampyrų akademija (kart.). 05:00. Svo-
tai 5, 3. 06:15. Televitrina 10. 06:30. Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 
143. 07:00. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 411. 07:30. Aladinas 1, 136. 

Pirmadienis, vasario 4 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (601). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (602). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(603). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (10). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(93). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (4). N-7. 09:40 „Namai, kur šir-
dis“ (45). N-7. 10:25 KK2 penktadienis 
(kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (12). 
N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (167). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (59). 
14:55 „Dvi širdys“ (1438). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1439). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1440). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pavel-
dėtoja 2“ (14). N-7. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (15). N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė 
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Vyras su krepšiu. N14. 00:45 
„Juodasis sąrašas“ (11). N-7. 01:40 Kaip 
diena ir naktis (kart.). N-7.

Antradienis, vasario 5 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (604). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (605). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(606). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (11). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(94). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (5). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(46). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 
Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 
2“ (14) (kart.). N-7. 12:00 „Mano liki-
mas“ (13). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(168). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ 
(60). 14:55 „Dvi širdys“ (1441). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1442). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1443). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pa-
veldėtoja 2“ (15). N-7. 21:00 „Monikai 
reikia meilės“ (16). N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Šalutinis efektas. N14. 
00:40 „Juodasis sąrašas“ (12). N-7. 01:35 
Vyras su krepšiu (kart.). N14.

trečiadienis, vasario 6 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (607). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (608). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(609). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (12). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(95). N-7. 09:05 „Monikai reikia meilės“ 
(6). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ (47). 
N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 Nuo... 
Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 2“ (15) 
(kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (14). 
N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (169). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (61). 
14:55 „Dvi širdys“ (1444). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1445). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1446). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pavel-
dėtoja 2“ (16). N-7. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (17). N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Invazija. N14. 00:35 „Juodasis 
sąrašas“ (13). N-7. 01:30 Šalutinis efek-
tas (kart.). N14.

ketvirtadienis, vasario 7 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (610). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (611). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(612). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (13). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(96). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (7). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(48). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 
Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 
2“ (16) (kart.). N-7. 12:00 „Mano liki-
mas“ (15). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(170). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ 
(62). 14:55 „Dvi širdys“ (1447). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1448). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1449). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 
„Monikai reikia meilės“ (18). N-7. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Gyny-
bos kodas. N14. 00:10 „Juodasis sąra-
šas“ (14). N-7. 01:00 Invazija (kart.). N14. 
02:40 Alchemija. VDU karta. 03:10 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, vasario 8 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (613). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (614). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(615). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (14). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(97). N-7. 09:05 „Monikai reikia meilės“ 
(8). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ (49). 
N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 Va-
landa su Rūta (kart.). 12:00 „Mano liki-
mas“ (16). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(171). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ 
(63). 14:55 „Dvi širdys“ (1450). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1451). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1452). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Bus visko. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HI-
TAS. PREMJERA Amerikietis žudikas. 
N14. 23:05 Blogas poelgis. N14. 00:40 
Šmėklos. N14. 02:30 Gynybos kodas 
(kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 9 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Tomas ir Džeris“ (13) (kart.). 06:55 
„Žvėrelių būrys“ (2). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Keista šeimynėlė“ (25). 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ (21). 
08:10 „Riterių princesė Nela“ (32). 08:35 
„Tomo ir Džerio pasakos“ (7). 09:00 
„Ponas Bynas“ (6). 09:25 KINO PUSRY-
ČIAI Monstrų biuras. 11:15 Pelenės is-
torija. Gražiausios dainos. N-7. 13:00 Pi-
teris Penas. 15:10 Policininkas su puse. 
N-7. 17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Mons-
trų universitetas. 21:20 Šnipas ne savo 
noru. N-7. 23:10 Pirmieji metai. Pasiti-
kime protėvius! N14. 01:05 Amerikie-
tis žudikas (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 10 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Tomas ir Džeris“ (14) (kart.). 07:05 
„Žvėrelių būrys“ (3). 07:30 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Keista šeimynė-
lė“ (26). 07:55 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (22). 08:20 „Riterių princesė Nela“ 
(33). 08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(8). 09:10 KINO PUSRYČIAI Romos gla-
diatorių nuotykiai. 11:00 Pelenės is-
torija. Jei batelis tiks. 12:50 Jaguaras. 
N-7. 14:55 10 balų žemės drebėjimas. 
N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Te-
leloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Lietuvos balsas. Vai-
kai. 21:45 2012. N-7. 00:45 Legionas. S. 
02:25 Pirmieji metai. Pasitikime protė-
vius! (kart.). N14.

Pirmadienis, vasario 4 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (10). 07:40 

„Stoties policija“ (13) (kart.). N-7. 
08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (34) 
(kart.). N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (29) 
(kart.). N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (73) 
(kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų mūšis“ 
(3) (kart.). N-7. 13:40 „Stoties policija“ 
(14). N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (35). N-7. 15:45 „Įteisintas faras“ 
(30). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (75). 
N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (76). N-7. 
18:00 Info diena. 18:35 „Mentalistas“ 
(5). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius“ (9). N-7. 20:30 
„Varom!“ (19). N-7. 21:00 Mobilusis. N-7. 
22:55 Miestas (kart.). N14. 01:15 „Antri-
ninkas“ (6) (kart.). N14. 02:10 „Kortų na-
melis“ (4) (kart.). N14.

Antradienis, vasario 5 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (11). 07:40 

„Stoties policija“ (14) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (35) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (30) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (75) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (76) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (5) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius“ (9) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (15). N-7. 14:40 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (36). N-7. 15:45 
„Įteisintas faras“ (31). N-7. 16:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (77). N-7. 17:25 „Gelbėtojai 

tV3

Lnk

btV

08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 144. 08:30. Kempiniukas Plačiakel-
nis 10, 211. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 
6. 09:30. Gardu Gardu 7, 7. 10:00. Sva-
jonių ūkis 5, 23. 10:30. Būk sveikas! 1, 
2. 11:00. Įpėdiniai. 13:20. Karštos gal-
vos. 15:00. Ekstrasensų mūšis 18, 7. 
16:45. „LTeam“ žiemos olimpinis fes-
tivalis. 18:00. Raudonas kilimas 5, 6. 
18:30. TV3 žinios 40. 19:22. TV3 orai 
40. 19:25. Eurojackpot 6. 19:30. Tur-
tuolis vargšas. 21:00.  Tyli naktis. 23:10. 
Tai reiškia karą.

Sekmadienis, vasario 10 d. 
01:05. Persijos princas. Laiko 

smiltys (kart.). 03:05. Tiksinti bomba 
(kart.). 04:40. Rouzvudas 2, 20. 05:25. 
Svotai. 06:15. Televitrina 10. 06:30. Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 
144. 07:00. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 412. 07:30. Aladinas 1, 137. 
08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1, 145. 08:30. Mamyčių klubas 21, 
6. 09:00. Kulinarinis detektyvas 2, 6. 
09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 
6. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 6. 
10:30. Svajonių sodai 14, 23. 11:30. Pa-
auglių paplūdimys 2. 13:45. 102 dal-
matinai. 15:45. Karšto galvos 2. 17:30. 
Visi mes žmonės 2, 2. 18:30. TV3 ži-
nios 41. 19:25. TV3 orai 41. 19:30. Pe-
lenė . 21:35. Transporteris. 23:20. Tai 
reiškia karą (kart.).

Lrt
- 112“ (78). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 
„Mentalistas“ (6). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (10). N-7. 20:30 „Varom!“ (20). N-7. 
21:00 57 keleivis. N-7. 22:45 Mobilusis 
(kart.). N-7. 00:35 „Gyvi numirėliai“ (15). 
N14. 01:25 „Velniški Stivo Ostino išban-
dymai“ (11) (kart.). N-7.

trečiadienis, vasario 6 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (12). 07:40 

„Stoties policija“ (15) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (36) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (31) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (77) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (78) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (6) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (10) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (16). N-7. 14:40 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (1). N-7. 15:45 
„Įteisintas faras“ (32). N-7. 16:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (79). N-7. 17:25 „Gelbėtojai 
- 112“ (80). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 
„Mentalistas“ (7). N-7. 19:30 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(11). N-7. 20:30 „Varom!“ (21). N-7. 21:00 
Auka. N14. 22:50 57 keleivis (kart.). N-7. 
00:30 „Gyvi numirėliai“ (16). N14. 01:35 
„Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (12) 
(kart.). N-7.

ketvirtadienis, vasario 7 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (13). 07:40 

„Stoties policija“ (16) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (1) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (32) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (79) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (80) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (7) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (11) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (17). N-7. 14:40 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (2). N-7. 15:45 
„Įteisintas faras“ (33). N-7. 16:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (81). N-7. 17:25 „Gelbėtojai 
- 112“ (82). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 
„Mentalistas“ (8). N-7. 19:30 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(12). N-7. 20:30 „Varom!“ (22). N-7. 21:00 
Sukrečiantis skrydis. N-7. 23:05 Auka 
(kart.). N14. 00:50 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (1). N-7. 01:15 „Didžiojo spro-
gimo teorija“ (2). N-7. 01:35 „Amžiaus 
nusikaltimai“ (5) (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 8 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (14). 07:40 

„Stoties policija“ (17) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (2) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (33) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (81) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (82) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (8) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (12) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (18). N-7. 14:40 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (3). N-7. 15:45 
„Įteisintas faras“ (34). N-7. 16:50 „Gel-
bėtojai - 112“ (83). N-7. 17:25 „Gelbė-
tojai - 112“ (84). N-7. 18:00 NKL čempi-
onatas. Šakių „Vytis“ - Telšių „Telšiai“. 
20:00 „Amerikietiškos imtynės“ (4) 
(Wrestling - RAW). N-7. 21:00 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (4) (Wrestling - 
SmackDown). N-7. 22:00 Baudėjas. 
N14. 00:25 Sukrečiantis skrydis (kart.). 
N-7. 02:10 „Didžiojo sprogimo teorija“ 
(3). N-7. 02:30 „Didžiojo sprogimo te-
orija“ (4). N-7.

Šeštadienis, vasario 9 d. 
06:15 „Varom!“ (20) (kart.). N-7. 

06:40 „Varom!“ (21) (kart.). N-7. 07:05 
„Varom!“ (22) (kart.). N-7. 07:30 „Vaikai 
šėlsta“ (13) (kart.). 08:00 „Vaikai šėls-
ta“ (14) (kart.). 08:29 „Top Shop“ te-
levitrina. 08:45 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato finalas. 2018 m. 10:00 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (21). 10:30 Haskių 
kelias. 11:40 „Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai“ (13). N-7. 12:40 „Gordo-
nas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“ (6). 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (4). N-7. 
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“ (6). N-7. 
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - Neptū-
nas. 19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
22:00 MANO HEROJUS Smurto istori-
ja. N14. 23:55 AŠTRUS KINAS Penkta-
dienis tinkle. N14. 01:40 „Ekstrasensų 
mūšis“ (4) (kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 10 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų čempio-

nato finalas (kart.). 07:30 Haskių ke-
lias (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveika-
tos kodas televitrina. 10:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (22). 10:30 Banginių 
gelbėtojai. 11:40 „PREMJERA Spec. 
būrys. Išlieka stipriausi“ (1). N-7. 12:50 
„Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“ 
(7). 13:50 „Ekstrasensų mūšis“ (5). N-7. 
16:00 „Nusikaltimų miestas“ (23). N-7. 
16:30 Čepas meta. Realybės šou 17:00 
Betsafe–LKL. Dzūkija - Žalgiris. 19:30 
Žandaras pramogauja. N-7. 21:35 „An-
trininkas“ (7). N14. 22:40 „Kortų name-
lis“ (5). N14. 23:50 Baudėjas (kart.). N14. 
02:00 Penktadienis tinkle (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 4 d. 
00:10. Geri metai (kart.). 02:20. 

Kikboksininkas (kart.). 04:00. Kaip 
mylėtis angliškai?. 06:10. Televitrina 
12. 06:25. Transformeriai. Maskuotės 
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Neįgaliojo vežimėlyje sėdintis 
šiaulietis Marius Ivanauskas į 
savo visai netoli esančią darbo-
vietę negali patekti dėl to, kad 
nenukastas gatvėje sniegas. To-
dėl Marius, norėdamas pasiek-
ti darbą, sėda į mašiną. Žmo-
na dirba Radviliškyje, bet vy-
ras priverstas pasiimti automo-
bilį ir nė pusės kilometro nesie-
kiantį atstumą įveikti mašina. O 
jo žmona į darbą kitame mieste 
vyksta autobusu.

„Pernai žiemą situacija bu-
vo panaši, nors sniego buvo ma-
žiau. Žmona per feisbuką parašė 
Šiaulių merui Artūrui Visockui. 
Jis patarė kreiptis į tuometį vice-
merą Domą Griškevičių ir šali-
gatviai greit buvo nuvalyti. Bet 
nejau reikia kažkokių pažinčių 
ieškoti, kad šaligatvis būtų nu-
valytas? Juk tai turėtų būti na-
tūralus už tai atsakingų žmonių 
elgesys“, – stebisi vyras.

Marius dirba Vairo g. esan-
čioje įmonėje, yra logistikos spe-
cialistas. Ši gatvė judri, bet to-
kia išdaužyta, duobėta, kad ratu-
kuose sėdintis vyras ir atlydžio 
laukia su siaubu. Gatvės duobės 
prisipildys pliurzos, tad pasiek-
ti darbą bus ne tik fiziškai sun-

ku. Atvažiuosi purvinas, sušla-
pęs, aptaškytas pravažiuojančių 
automobilių.

Ir dabar Vairo g. labai nesau-
gi. Ji tamsiuoju paros metu yra 
net neapšviesta, šaligatvis visiš-
kai nevalytas, tad Marius neį-
galiojo vežimėliu važiuoja pačia 
gatve. Ja, beje, eina ir pėstieji, 
nes bristi per pusnis per sunku.

„Mano žmona sakė, kad Rad
viliškyje gatvės ir šaligatviai nu-
valyti – ten dirba daug viešuosius 
darbus atliekančių žmonių. Ledą 
jie nudaužo iki pat asfalto ar ply-
telių. O Šiauliuose su kastuvais 
ar laužtuvais dirbančių žmonių 
šiemet dar nemačiau. Visi šaliga-
tviai valomi technika, negrabiai, 
todėl paviršius yra su ledu, gum-
buotas“, – sako šiaulietis.

Miesto gatves prižiūrinčios 
UAB „Ecoservice projektai“ Te-
ritorijų valymo padalinio vado-
vas Egidijus Skvireckas „Eta-
plius“ teigė, kad miesto šaligat
viai buvo šluojami ir bus barsto-
mi. Ypač bus atkreiptas dėmesys į 
vietas sankryžose ties perėjomis, 
tos vietos bus nuvalytos. E. Skvi-
reckas pažadėjo, kad ir Kelmės–
Tilžės gatvių sankryža, kur gyve-
na M. Ivanauskas, bus nuvalyta.

Nevalyta pėsčiųjų perėja tapo 
aklagatviu

Oksana Laurutytė portale etaplius.lt rašo apie tai, kad nenu-
kastas sniegas neįgaliojo vežimėliu judančiam šiauliečiui tam-
pa kliūtimi, trukdančia išeiti iš namų. 

Reikia vyrams beribio 
dangaus

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Trys kojų nevaldantys vyrai 
pasiryžę apskristi kone vi-
są pasaulį. Jų planas – ap-
lankyti 6 žemynus, 40 ša-
lių, įveikti 80 tūkstančių 
kilomet rų. Teisingai suprato-
te! Jie patys pilotuoja lėktu-
vus. Šalia nėra jokių instruk-
torių ir pagalbininkų. Pavo-
jinga? Taip, labai. Ne be rei-
kalo kelionės išvakarėse tiek 
daug kalbėta apie riziką.

Planas gražus  
lyg svajonė

Projektas „Handiflight RTW“ 
prasidėjo lapkričio 18 dieną Že-
nevoje. Į dangų pakilo į baltus 
sijonuotus balandžius panašūs 
lengvieji lėktuvai. Tokie gražūs, 
lyg skristų į vaikų šventę, tačiau 
specialistai teigia, kad labai pa-
tikimi. Iš Ženevos per Veroną, 
Atėnus, Heraklioną, Hurgadą ir 
Rijadą pasiekė Dubajų, kuriame 
nusileido gruodžio 4 dieną. Ten 
ilsėjosi 5 dienas. Projekte daly-
vaujantys vyrai niekur neskuba, 
juk prieš akis – daug tūkstančių 
kilometrų, 40 šalių. Ir neįsteng-
tų skubėti. Visi trys – paraplegi-
kai. Įvertinę savo galimybes, nu-
tarė, kad kasdien skris be per-
traukos 7 valandas, po to ilsėsis 
ir ruošis kitai kelionės atkarpai.

Kojų nevaldantys vyrai Polas 
Pokobelas, Mikas Lombergas ir 
Gijomas Feralis šia ilga kelione 
siekia atkreipti visuomenės dė-
mesį į didžiausią pasaulyje neį-
galių pilotų asociaciją „Handif-
light“. Ši organizacija suteikia 
galimybę pilotams susitikti, pa-
sidalyti patirtimi ir išgyventais 
nuotykiais. Trumpai tariant, šia 
įspūdinga kelione siekiama vie-
nyti neįgalius pilotus iš viso pa-
saulio. Taip sudominami rėmė-
jai, skatinami neįgalieji.

Nutrūktgalvių  
sportas

Italas, afrikietis (iš Pietų Af-
rikos Respublikos) ir prancū-
zas – visi trys paraplegikais tapo 
per savo karštas galvas ir aktyvų 
gyvenimą. Štai Polas dar moky-
damasis mokykloje gavo priva-
taus piloto teises. Dangus jam – 
lyg kitam kiemas. Savaitgaliais 
šokinėjo parašiutu. Tą saulėtą 
birželio sekmadienį 1994aisiais 
parašiutas neišsiskleidė...

Polas svarstė, kaip toliau gy-
venti. Danguje lyg ir nebėra ką 
veikti, o apsiriboti darbu banke 
buvo neįdomu. Viską metęs, iš-
vyko į Egiptą, įsidarbino povan-
deniniu operatoriumi. Ir ten ne-
užsibuvo, nes dangus nepaleido. 
Pietų Kalifornijoje susirado bri-
tų valdomą skraidymo mokyklą, 
siūlančią kursus neįgaliesiems. 
Jis pasakė norįs tapti profesio-
naliu pilotu. Pradėjo nuo nulio. 
Galiausiai tapo ne tik pilotu, bet 
ir instruktoriumi – moko skrai-
dyti kitus. Polas labai entuzias-
tingai priėmė pasiūlymą tap-
ti „Handiflight RTW“ projek-
to dalyviu, kaip, beje, ir Mikas 
bei Gijomas.

Papasakojo pirmuosius 
įspūdžius

Dubajuje pilotams teko daug 
bendrauti su kolegomis, žurna-
listais, atsakyti į šimtus klau-
simų.

Mikas: „Įsitikinome, kad tu-
rime būti pasiruošę įvairioms 
staigmenoms. Atsitinka tokių 
dalykų, kai privalome skubiai 
reaguoti, prisitaikyti. Vėjas, nu-
tūpimo taškai, vietos sąlygos, 
net maršrutas – bet kas gali pa-
sikeisti, kol esame ore. Tad pla-
navimas ir gebėjimas prisitaiky-
ti, kai planas griūna, – tai svar-
biausia. Susidūrėme ir su labai 
sudėtingomis oro sąlygomis. 
Manau, skrydžio saugumo klau-
simas bus labai aktualus. Ar la-
bai rizikuojame? Esame pilotai 
ir rizikuojame ne daugiau kaip 
sveiki. Nustebino, kad kiekvie-
name oro uoste mus sutikdavo 
daug žmonių.“

Gijomas: „Tas vėjas toks 
užsispyręs... Jis pūtė priešinga 
kryptimi ir savotiškai mums tal-
kino – ilgiau buvome ore, surin-

kome daugiau skrydžio valan-
dų. Įsitikinome, kad teks pla-
nuoti ir poilsio dienas, mat labai 
daug žmonių įvairiuose mies-
tuose nori susitikti, pabendrau-
ti. Aptariamos temos kartojasi, o 
kartais išgirstame labai įdomios 
informacijos. Reikia suvaldy-
ti tuos susitikimus. Prieš skrydį 
labai ilgai treniravomės, todėl 
jaučiamės gerai pasiruošę. Mūsų 
rizika tokia pati, kaip ir sveikų 
pilotų. Noriu pasakyti jauniems 
negalią turintiems žmonėms, 
svajojantiems apie dangų – pa-
darykite tai! Susiraskite skraidy-
mo mokyklą, kuri jus priims ir 
padės įgyvendinti svajonę. Nėra 
jokios priežasties to nedaryti!“

Kaip pasirinkdavo, kur nu-
sileisti? Na, negi konferencijo-
je pasakosi, kad kartais skry-
džio kryptį gali lemti ir netoli 
oro uosto esantis viešbutis, pri-
taikytas neįgaliems žmonėms ir 
jų ratams.

Visi prisiminė Miko  
žodžius apie skrydžio 

saugumą 
Projekto „Handiflight RTW“ 

gerbėjus, internete sekančius ke-
lionės etapus, ištiko šokas pa-
mačius pranešimą apie nelaimę. 
Mikas Lombergas gruodžio 30 
dieną žuvo.

Gruodį vyrai įveikė Arabijos 
dykumas, prisižiūrėjo fantastiš-
kų Pakistano, Indijos, Bangla-
dešo ir dar kelių šalių peizažų, 
prisikvėpavo dulkių. Dėl prastų 
oro sąlygų kartais tekdavo keisti 
maršrutą, tai reiškia – gauti lei-
dimą iš šalies, kurios oro erdvę 
kirs. Pasiekė Tailandą, kur juos 
labai svetingai sutiko NOK avi-
acijos skraidymo klube, nuplovė 
lėktuvus. Nuoširdūs kolegos ro-
dė dėmesį ir pagarbą. Tiek, kiek 
tai įmanoma šioje šalyje. Naktį 
iš oro uosto važiuojant perpildy-
tu tamsiu keliu į viešbutį pasi-
jusdavo lyg ore per audrą.

Mikas žuvo leisdamasis vie-
name iš Tailando oro uostų. Ne-
laimė sukrėtė visus – kolegas, 
artimuosius, taip pat ir tailan-
diečius. Pastarieji vis tyrinėja 
leidimosi maršrutą, sąlygas. Ty-
rimo rezultatai dar nepaskelbti. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLiKiENė

Iš Kretingos kilęs ir pranciško-
no pašaukimą gimtajame mies-
te pajutęs 4 vaikų tėvas Riman-
tas Ramonas vadovauja prie Vil-
niaus, Čekoniškių kaime, įkur-
tai „Betzatos“ bendruomenei, 
kur veikia Gyvenimo namai 
bei Lobių dirbtuvės – čia žmo-
nės su intelekto negalia atranda 
savo namus ir mėgstamą veiklą. 

„Mūsų bendruomenės prio-
ritetas – bendrystė su tais nega-
lią turinčiais asmenimis, kurie 
likę be tėvų ir neturi kur gyventi 
arba tie, kurių tėvai – jau senyvo 
amžiaus ir nebepajėgūs rūpintis 
savo suaugusiais vaikais. Dau-
guma žmonių su negalia – taip 
pat jau brandaus amžiaus, jiems 
po 40–50 metų, tačiau savaran-
kiškai gyventi jie negali. Todėl 
pas mus jie atranda namus, kur 
po vienu stogu su jais gyvena 
asistentai, o Lobių dirbtuvėse 
jie suranda įdomių veiklų“, – 
„Betzatos“ bendruomenę api-
būdino R. Ramonas.

Jis tikino, kad bendruome-
nės namuose vieni su kitais ap-
sikeičia vertybėmis: čia dirban-
tys ir savanoriaujantys žmonės 
iš neįgaliųjų išmoksta nuošir-
dumo, tikrumo, tačiau sulaukia 
ir manipuliacijų, nes žmogus su 
negalia turi visą paletę tų pačių 
jausmų. „Jo jausmai yra tikri: 
šviesatamsa, šilumašaltis, bet 
santykyje nėra kaukių, – pabrė-
žė pašnekovas. – Antra vertus, 
tie žmonės taip pat yra Dievo ap-

dovanoti: per juos galime giliau 
pamatyti ir pažinti save, kartais 
net padėti sau sveikti.“

„Arkoje“ galioja tvarka – 3 
vadovo mandatai įprastai trun-
ka po 5erius metus, todėl R. Ra-
mono, kaip vadovo, kadenci-
ja baigiasi kitąmet. „Suvokiau, 
kad reikia keistis ir man pačiam, 
ir bendruomenei – negalime už-
sisėdėti. Ateina laikas, kai suvo-
ki – išsisėmei, laikas atsitraukti. 
Slapta mano svajonė – kad tokia 
bendruomenė atsirastų ir Kre-
tingoje, gal laikas grįžti į gimti-
nę“, – atvirai svarstė pašnekovas.

Komunikavimas su kitokiu 
žmogumi, o per jį ir savęs paži-
nimas jam buvo visiškai neatras-
ta sritis. „Bet šiandieną drąsiai 
sau ir kitiems galiu pasakyti – ši 
misija ir yra mano pašaukimas, 
kur savo dovanas galiu panau-
doti visų geriausiai“, – patikino 
R. Ramonas.

Bendruomenė, 2015 m. ga-
vusi ES finansinę paramą, pa-
sistatė 500 kv. m dydžio dvigu-
bą namą su galerija. Jame iš vi-
so įrengta 13 gyvenamųjų kam-
barių, kuriuose nuolat gyvena 8 
žmonės su intelekto negalia ir 7 
jų asistentai – socialiniai dar-
buotojai bei jų padėjėjai, taip pat 
2 savanoriai iš Prancūzijos ir Ita-
lijos. Taip pat 5 nariams gali būti 
suteikiamos trumpalaikės, arba 
atokvėpio paslaugos, kai tėvams 
reikia išvykti ar gydytis, o jie ne-
turi kur palikti vaikų su negalia.

Gyvenimas be kaukių
Irena Šeškevičienė naujienų portale „Pajūrio naujienos“ pasa-
koja apie kraštietį, laimę atradusį dirbant su neįgaliaisiais. 

Polas Pokobelas. Mikas Lombergas. Gijomas Feralis.

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Jūsų kūryba – Lietuvos 
tvirtovė

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

* * *
Įstrigo 
Nuoskauda
Akiduobėj
Mėšlungiškai
Lig begalybės
Kažin kokios
Kapituliacijos
Įrodymui
Nesuoks
Lakštingala
Užukardoj 
Širdies
Netirpstančiam
Ledakalny
Užstrigo
Šilumos
Ir šalčio
Nelygybėj...

* * *
Įrėminau
Save 
Nejučiomis
Tarp
Gimto
Namo
Sienų
Kol 
Dar
Jį
Turiu.
Nerodau
Pašaliniams
Jokio
Dėmesio
Manam
Gimtam
Kieme
Tiesiog
Labai
Retai
Tebūna
Jų
Tik
Stirnos
Kone
Kasvakar
Išlenda
Iš miško
Ir
Kartais 
Varnos
Patikrina
Liepos
Viršūnę.
Taip 
Ir
Būnam.
Namie.

Zinaida DiLytė–JuRėNiENė
Panevėžio r.

Čia aušros tykios 
Kasryt pasikelia
Už Samanynės
Aplink laukai
Nesigirdėt
Balsų kaimynų
Anei gaidžių kakariekynės
Neypač dosniai
Pasiskleidžia
Žiemos saulutė
Vėjas kartais
Nuo laisvės kvaista
Braižydamas su snaigėm
Tieses ir įstrižaines
Nudailina takus 
Po kiemą
Apčiupinėja
Grublėtą tėtės sodą
Galybę savo
Pasišvilpaudamas rodo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mano
Ir vaikų manų
Čia dienos lėkė 
Pirmyn su godom
Nejutome likimo
Gal jisai 
Buvo pasislėpęs
Už klojimo?
Dabar
Likau viena
Gimtuos namuos
Kaip atminimas...

* * *
Sauja po saujos
Buvimas pilnėja
Pildos rieškutės
Vienatvė didėja
Džiaugsmas
Nežymiai
Plinta iš vidaus
Pagaliau
Ir aš turiu
Kažką didaus!
/Vienatvę/
Niekur nebėgsiu jau
Nuo jos
Niekas nepagaus
Nepaguos
Ir neapgaus.
- - - - - - - - - -
Manyje
Manos vienatvės
Varpas gaus
Patylom
Ligi dangaus
Negandų didžių
Tikiuosi
Neprišauks
Rieškutės pilnos
Delnus suglaus.

Šį kartą apžvalgą norisi pra-
dėti nuolatinės „Bičiulystės“ 

skaitytojos iš Varėnos r., Matui-
zų kaimo, Laimos Jezepčikai-
tės žodžiais: ...aš lankausi Va-
rėnos socialinių paslaugų centre 
ir atlieku įvairius darbus: lipdau 
iš molio, pinu iš laikraščių, me-
džio šakų ir bus dar įvairių dar-
bų. Taip pat teko dalyvauti rengi-
nyje, skirtame Lietuvos šimtmečiui 
paminėti, kuriame skaičiau savo 
kūrybos eilėraštį. Taip redakci-
ją pasiekė L. Jezepčikaitės teks-
tas „Lietuvos tvirtovė“. Galima 
nujausti, nors autorė ir neįvar-
dija, kad kalbama apie Gedimi-
no pilį, į kurią veda akmenuo-
tas takas, o užkopus „panorama 
Vilniaus matos“. Nespausdina-
me viso, nes būna tekstų, kurie 
gražiai skamba deklamuojami 
balsu per įvairius renginius, iš-
kilmingomis progomis, o užra-
šyti tarsi praranda balso jėgą, 
nublanksta. Taip, iš tiesų būna 
tokių tekstų: vieni skirti skaity-
ti garsiai, minioms, kiti ‒ vie-
numoje, įsiklausant į savo širdį. 
L. Jezepčikaitei, matyt, labiau-
siai sekasi pirmieji. Tai nėra blo-
gai ‒ kiekvienam savo. Tačiau 
paskutinį posmą pacituosime: 

Visko ši tvirtovė matė
Ir kančių turėjo.
Kiek ją kartų taisė, statė,
Kol tvirtai sudėjo.

Žodžiai paprasti, bet pa-
mąstykime ‒ juose daugiau nei 
konkreti pilis, Gedimino bokš-
tas, tokią tvirtovę galima matyti 
kaip visos Lietuvos simbolį, ne 
tik praeities, bet ir šiandienos, 
juk jos kuorai išliko iki mūsų 
laikų. Dar daugiau ‒ kiek vienas, 
mylintis Lietuvą, savo kūryba 

stato jai tvirtovę, kurios niekas 
nenugriaus. 

Birutė Papečkienė iš Mari-
jampolės dar rudenį atsiuntė vi-
są pluoštą eilėraščių. Kol jie su-
laukė eilės aptarti, ir žiema snie-
gu laukus užklojo. Jautrūs, pil-
ni gėlos tie tekstai. Labai skiriasi 
nuo tų, kurie skamba skaitomi 
garsiai. Su jais reikia išbūti, pa-
mąstyti. Čia vedamos paralelės 
tarp rudenį mirštančios gamtos 
ir žmogaus senatvės, jo nugy-
vento gyvenimo, ne visuomet 
laime apdovanoto. Matyti, kad 
autorė pati daug gyvenime pa-
tyrusi, eilėmis kreipiasi į pake-
lėje sudžiūvusią smilgą lyg į li-
kimo draugę, personifikuoja ją, 
lygina su pasakų veikėjomis ‒ 
Pelene, Sigute:

Dabar tu Pelenė, pavargus, niūri.
Pagalbos nelauk. Nieks tavęs 

negirdės.
Tu veltui į kelią tą platų žiūri ‒
Visi visi ratai prošal prariedės.

Dalia kaip Sigutės pas 
pamotę piktą.

Užuojautos, džiaugsmo čia 
niekad nelauk. 

Žarijų duobė tau tikrai nepripilta,
Bet laimės patyrei tu šitiek nedaug. 

Autorė sugeba keliauti neša-
ma vaizduotės sparnų, klausytis 
vėtrų muzikos, o žmogaus kelio-
nę per gyvenimą lygina su jūro-
je blaškomu laiveliu:

Paklydo štai mažas laivelis,
Nes vėtra jo stiebą nulaužė.
Suplyšo jos baltosios burės,
Bangos šonus laivelio sudaužė.

Ar pasieks žmogus krantą putotą,
Aptaškytą balčiausiais purslais?

O gal ras sau kapelį, išklotą
Jūros kriauklėm, gelsvais 

gintarais?

Tačiau net ir žinodamas, kad 
visų gyvenimo kelionė baigiasi 
mirtimi, žmogus nebūtų žmo-
gus, jeigu nesvajotų dar pama-
tyti pasaulį. Apskristi jį, nors ir 
vaizduotės sparnais. Kaip štai 
Romualdos Paukštienės eilė-
raščio lyrinė veikėja:

Suteik, gyvenime, man šansą
Užsiauginti didelius sparnus,
Su jais nuskristi per Atlantą,
Pasiekti Meksikos krantus.

Užkopt į Didįjį kanjoną,
Pajusti majų dvasią, jų dievus.
Aš panaudosiu šitą šansą,
Gyvenimas juk toks dosnus.

Suteik vilties oriai gyventi,
Būt kelrode žvaigžde laivams.
Nenoriu krist, negaliu senti!
Tenoriu būti atrama vaikams. 

Taigi visi keliai ‒ tiek gyve-
nimo, tiek kūrybos, galų gale nu-
veda prie to paties. Ir ne, tai ‒ ne 
mirtis, o meilė artimiems žmo-
nėms, vaikams, rūpinimasis jais. 
Būtent tokia meile pagrįsta stip
riausia Lietuvai statoma kūrybos 
tvirtovė. Tad ir baigti norisi ci-
tuojant kito L. Jezepčikaitės eilė-
raščio „Lietuvos kraštas“ posmelį:

Kažkas yra centre Europos,
Atrodo kaip maža akis.
Pažvelgus atidžiau ten matos ‒
Tai mūsų Lietuvos šalis.

Ačiū visiems, kad gyvenate, 
kad kuriate, kad dalijatės. Sta-
tykime tą tvirtovę kartu.

Nijolė KViEtKausKė

Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

Irinos Pachomovos nuotr., Ignalinos r.

Linkime būti stipriems, išmokti  
atleisti ir laukti. Vertybinį kelią  
pasirinkusio žmogaus gyvenimas  
yra sudėtingesnis, tačiau vertingesnis.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Sveikiname sausio mėnesį  
gimtadienius šventusius
Telšių neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensininkų  
draugijos pirmininką Martyną Poškevičių,  
Utenos rajono neįgaliųjų draugijos  
pirmininkę Sandrą Ragaišytę, Raseinių  
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Janę Stasevičienę, Šeduvos neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Romualdą  
Pranskietienę.


