Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Fotografijos
menas –
be fotoaparato

Socialine iniciatyva „Lygink rūbus, ne žmones“ susidomėjo nemažai vilniečių.

Kompetencija darbdaviui
mažiau svarbi už negalią?
Tolerancijos link
„Lygink rūbus, ne žmones“ – kvietė sostinės Vinco Kudirkos
aikštėje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva surengta akcija, kuria buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į
diskriminaciją darbo rinkoje patiriančius žmones. Ja susidomėjusieji keletą minučių lygino marškinius, taip simboliškai išreikšdami solidarumą su socialinę atskirtį patiriančiais pažeidžiamų
grupių atstovais.

Svarbiausia – pakeisti požiūrį

„Ačiū, tu ką tik išlyginai!
Puiku, kol tai rūbai, o ne žmonės, jų gyvenimo istorijos ir
profesinė patirtis. Juk kiekvienas iš mūsų – lygus ir bet kurį
darbą, turėdamas tam reikalingas kompetencijas bei įgūdžius,
gali padaryti vienodai gerai.
(nukelta į 3 psl.)

Specialiųjų poreikių vaikų
ugdymas – diskusijų verpete
Integracijos keliu
Specialiųjų poreikių (negalią)
turinčių vaikų ugdymas nuolat kelia daugybę diskusijų.
Apie tai buvo kalbama ir Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės Rimantės
Šalaševičiūtės Seime surengtoje konferencijoje. Ministrai,
nevyriausybinių organizacijų
atstovai, švietimo specialistai
dar kartą aptarė didžiausius
su specialiųjų poreikių (negalią) turinčių vaikų ugdymu susijusius sopulius, pristatė naujoves.
Trūksta žinių

„Specialiuosius poreikius,
negalią turintys vaikai yra visuomenės dalis ir turim juos
priimti ir padėti jiems bręsti,
mokytis, augti, tapti asmenybėmis“, – sveikindamas konferencijos dalyvius sakė Seimo

Fotografavimas nenaudojant fotoaparato – šių metų kūrybinės stovyklos
iššūkis.

Integracijos keliu
Tradicinė Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) fotografų kūrybinė stovykla šiemet
buvo ypatinga – jos dalyviai
susipažino su fotografijos
alternatyvomis: fotograma,
skenografija ir kinekt skanavimu. Daugeliui tai buvo
nauja, netikėta patirtis, parodžiusį kiek kitokį fotografijos veidą.
Fotografijos – be kamerų

Autistiškais vaikais besirūpinančių asociacijų vadovės Daina Šiekštelytė Valkerienė ir Kristina Košel-Patil mano, kad trūksta profesionalios pagalbos.

pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas.
Deja, kalbant apie įtraukųjį ugdymą šie žodžiai dažnai ir
lieka žodžiais. Ypač daug sunkumų patiria šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą
turinčius vaikus.
Asociacijos „Kitoks vaikas“
pirmininkė Daina Šiekštelytė
Valkerienė atkreipė dėmesį, kad

Lietuvoje dar nėra autizmo statistikos, nepakankama ankstyvoji diagnostika ir labai trūksta
profesionalios pagalbos.
Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos
pirmininkė Kristina Košel-Patil pabrėžė, kad ugdyti autizmo
spektro sutrikimą turintį vaiką
labai sudėtinga – trūksta žinių,
(nukelta į 5 psl.)

Seminaro vadovė menininkė, fotografė ir tyrėja Dalia Mikonytė sako, kad šioje fotografų
stovykloje niekas negaudė akimirkų – nefotografavo nei fotoaparatais, nei telefonais. Taip pat
nebuvo kalbama apie tradicinę
fotografiją. „Kūrybinėje neįgaliųjų fotografų stovykloje dėmesį skyrėme fotografijos alternatyvoms. Stovyklos dalyviai susipažino su trimis skirtingomis
alternatyviomis fotografijos formomis: fotograma, skenografija ir kinekt skenavimu“, – pasakoja kūrybinės stovyklos vadovė. Ji trumpai paaiškina, kas
tai yra: fotograma – analoginio
fotografinio atspaudo gavimas
nenaudojant fotokameros; skenografija – atvaizdo gavimas
naudojant skenerį; kinekt skanavimas – atvaizdų generavimas su kinekt kamera, kuri pa-

Skenografijos metodu padarytas
darbas.
prastai naudojama kompiuteriniams žaidimams.
„Dalyviams norėjome atverti plačius naujų technologijų horizontus, parodyti, kad fotografuoti galima su skeneriu ir tiesiai
į fotopopierių. Kiekvieną dieną
dirbome fotolaboratorijoje – daliai dalyvių raudona laboratorijos
šviesa, ryškalų ir fiksažo kvapas
jau buvo pažįstami iš praeities, o
kitiems tai tapo nauju įkvepiančiu atradimu“, – sako D. Mikonytė. Jos teigimu, visus nustebino ir „teleportacija“ į 3D erd
vę – menininkas Adomas Žudys,
dirbantis su 3D medija, eksperimentuojantis su trafaretais, fotografijos ir skulptūros technikomis, kinekto kamera kiekvienam dalyviui padarė po portretą.
D. Mikonytės teigimu, visi
fotografijos alternatyvų stovyk
los dalyviai buvo iniciatyvūs ir
aktyvūs – pasiūlytas užduotis
atlikdavo su įkvėpimu ir užsidegimu. Iš pradžių atsargiai vertinę netradicines fotografavimo
(nukelta į 5 psl.)
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Pagėgiai:

Nepabuvus siuvėjėle...

Pagėgių neįgalieji pristatė, ko išmoko dalyvaudami projekte.

Pagėgių neįgaliųjų draugijos
narė Bernarda Ežerskienė „Bičiulystės“ skaitytojams papasakojo apie projekto pabaigos konferenciją.
Pagėgių kultūros centre įvyko
baigiamasis projekto „Iniciatyvos
suteikiant profesinio tobulinimo
paslaugas darbingo amžiaus ekonomiškai neaktyviems gyventojams“ etapas – konferencija.
Kultūros centro fojė pasipuošė projekto dalyvių pasiūtais drabužiais. Ten buvo visko – akį džiugino įvairiaspalvės kombinuotos suknelės, sijonėliai, švarkeliai, sarafanai,
spalvingi patalynės komplektai,
prijuostės, maišeliai, rankinės ir

Rietavas:
Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkas Pet
ras Jonušas „Bičiulystės“ skaitytojams rašo apie tai, kaip draugijos nariai dalyvauja bendruomenės veiklose.
Rugsėjo pabaigoje vyko tradicinė Rietavo miesto Mykolinių
šventė, skirta Žemaitijos metams
paminėti.
Mykolinės prasidėjo Rietavo
kraštiečių klubo sueiga. Joje susitinka garsūs žmonės, kurių šak
nys Rietave. Sueiga šiemet vyko neseniai atidarytoje Rietavo
miesto sporto salėje.
Kaip ir kiekvienais metais,
Rietavo savivaldybės neįgalieji,
dalyvaujantys socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje 2019 metų projekto užimtumo ir rankdarbių
būrelio veikloje, vadovaujami
Mildos Alutienės, miesto gyventojams ir šventės svečiams Mykolinių metturgyje pristatė dar-

Švenčionys:
Švenčionių socialinių paslaugų
centro socialinė darbuotoja Oksa
na Teilans dalijasi smagios išvykos įspūdžiais.
Judėti – įgimtas ir natūralus
žmogaus poreikis. Ši tiesa kaip
niekad yra svarbi ir aktuali, kadangi šiandienos technologijos sudaro visas sąlygas „atleisti“ žmogų nuo bet kokio fizinio
darbo. Norint išlikti veikliems ir
aktyviems nepriklausomai nuo
amžiaus, turime dalį laiko aukoti vardan sveikatos. Tačiau tai
labai reikalinga ir maloni auka,
tuo labiau kad stengiesi dėl savęs. Na, galbūt dar dėl savo artimo, kad anksčiau laiko netaptum jam našta.
Švenčionių socialinių paslaugų centro Dienos centre pagyvenusiems ir neįgaliems žmo-

kiti darbeliai. Veikė ir fotografijų paroda. Nuotraukose užfiksuotos įvairios projekto akimirkos. Vaizdą užbaigė nuostabios
puokštės ir pintinė raudonšonių
rudeninių obuolių.
Projekto vadovei Pagėgių
neįgaliųjų draugijos pirmininkei Loretai Stašinskienei tarus
sveikinimo žodį, buvo parodyta meninė programėlė. Susirinkusieji klausėsi „Palangos Juzės“
pasakojimo (jį skaitė šių eilučių
autorė), stebėjo nuotaikingus
Žukų padalinio šokių grupės
šokius (vadovė Bronė Šveisterienė). Širdis visiems suvirpino
nuostabios Pagėgių neįgaliųjų
vokalinio ansamblio „Ramby-

nas“ dainos (vadovė Virginija
Bubelienė).
Sveikinimo žodį tarė Pagėgių savivaldybės vicemerė Ligita Kazlauskienė, Socialinės paramos skyriaus specialistė Birutė Danielienė. Siuvimo mokytoja Erika Jončienė papasakojo,
kaip sekėsi mokymai. Pasisakė
ir projekto dalyvės. Jos džiaugėsi, kad nemažai išmoko, dėkojo
pirmininkei už puikų projektą,
o mokytojai – už gautas žinias
bei kantrybę. Iš viso buvo apmokyta 20 asmenų, kurie buvo
suskirstyti į 3 grupes. Kiekviena
dalyvė mokymuose praleido 168
val. Projekto kuratorė – Stanislava Bružienė.
Po pietų projekto dalyvės
pristatė savo darbus grakščiai
žingsniuodamos „podiumu“ –
kilimu.
Visų nuomone, šis projektas
pasiteisino: vienos dalyvės išmoko siūti, kitos patobulino savo
įgūdžius, įgijo daugiau patirties.
Projektu buvo siekiama teikti
pagalbą darbingo amžiaus gyventojams. Šis siekimas išsipildė: mokančios siūti moterys tik
rai prisidės prie šeimos gerovės.

Mykolinių šventė Rietave

Rietavo neįgalieji dalyvavo Mykolinių šventėje.

belius, pagamintus per būrelio
užsiėmimus. Pasisekimo sulaukė įvairūs dovanų, pirkinių maišiukai iš lino su išsiuvinėta simbolika, suvenyrai, prijuostės bei
kitos smulkmenos.
Beprekiaujant laikas neprailgo – buvo galima paklausyti muzikos, apžiūrėti, pabendrauti ir
pamatyti, kas naujo ir naudingo

seniūnijų, kaimų bendruomenių
kiemeliuose, kitų organizacijų ir
įstaigų susibūrimo vietose.
Tai buvo vienas iš paskutinių
draugijos veiklos pristatymų šiemet. Dar laukia ,,Vilties paukštė“, Neįgaliųjų dienos paminėjimas, na, ir Kalėdos su naujais metais. Tad darbų ir veik
los dar yra.

Jonava:

Lietingas dienas
kompensavo saviraiška

Jonaviškiai Šventojoje dalyvavo seminare apie socialinių įgūdžių ugdymą.

Marius Glinskas „Bičiulystės“ skaitytojams parašė apie tai,
kaip Jonavos neįgalieji prasmingai
leido laiką Šventojoje.
Grupė Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos narių poilsį
Šventojoje paįvairino seminaru
„Socialinių įgūdžių, savišvietos ir kūrybiškumo ugdymas“.
Kol dangų nuskaidrino saulė,
keturios dienos prie jūros prabėgo fotografuojant rudenį žydinčius augalus, stebint paplūdimyje leidžiamus aitvarus ar net
vaikštinėjant po netoliese viliojančią Palangą.
Seminaro viešnia ir naujoji draugijos narė bibliotekininkė Regina Lukoševičienė papasakojo apie Jonavos viešojoje
bibliotekoje atnaujintas erdves,
priminė šiuolaikinės bibliotekos,
kaip žinių šaltinio ir edukacinės,
intelektinių paslaugų įstaigos,
funkcijas, paragino neįgaliuosius drąsiau ir dažniau praverti išminties klodus saugančias
duris. Anot jos, nors šiandien
bibliotekoje galima pramokti
išmaniųjų technologijų, tačiau
popierinė knyga dar ilgai nepraras pažintinės vertės, ugdys
ateities kartų asmenybes. Beje,
Jonavos bibliotekoje po remonto įrengtas ir liftas, kuriuo neįgalieji su vežimėliais ar ramentais be vargo gali iš pirmo aukšto
pasikelti į antrą, pasikeisti skolinamas knygas. Ne vienas seminaro dalyvis pareiškė norą tapti
tikruoju bibliotekos draugu, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, su
kuriuo galėtų užsukti ir į Šven-

tosios savivaldybės biblioteką.
Pirmą lietingą vakarą atvykusieji kompensavo saviraiškos
veikla salėje. Ne vienas skaitė
savo ar kitų autorių eiles, dalijosi linksmais kelionių prisiminimais. Ypač savo talentais sudomino kultūrininkės Janina Noreikaitė ir Vitalija Kraučelienė.
Moterys iš „Lietavos“ ansamblio, padrąsintos Nijolės Antanavičienės, kėlė iš užmaršties
skambias liaudies dainas, mokėsi dainuoti a capella, kitaip sakant, be muzikos instrumento.
Tačiau turbūt įspūdingiausia šio
pasibendravimo dalis buvo netikėtai paskelbta žodinė anketa
„Apie save – kitiems“. Čia kiekvienas trumpai drūtai, savais
žodžiais turėjo prisistatyti, paviešinti savo gerąsias ar skaudesnes patirtis. Vėliau draugijos
pirmininkė Valerija Lopetienė
teigė, kad šitaip norėjosi ne tik
arčiau susipažinti su bendražygiais, ypač naujokais, bet ir „išprovokuoti“ jų nuomones apie
sveiką gyvenseną, neįgaliųjų integraciją į visuomenę.
Kitą rytą debesys virš Šventosios ėmė sklaidytis ir daugelis
pajudėjo jūros link. Dažnam norėjosi pabraidyti, įkvėpti didesnę porciją jodo. Gaila, pajūryje
jau beveik nebuvo suolelių, jie,
pasirodo, rugsėjo viduryje, pasibaigus aktyviajam sezonui, nukeliami iki kitos vasaros. Namo
visus parvežė šaunus draugijos
vairuotojas Petras Karalius, kuris žinojo ir kur gardesnė kava,
ir kur patogūs tualetai.

Judėjimas – tai gyvenimas
nėms „Verdenė“ ne tik mankštinamės, bet ir organizuojame išvykas į gamtą. Prisirpusios uogos ar samanose laukiantis grybas dar labiau pagerina nuotaiką, priverčia pasilenkti, pritūpti, pasukti galvą – tai jau rimta
mankšta. Gera kompanija, grynas oras, žydras dangus, švelni
saulutė, smaragdinė žaluma suteikia jėgų nepastebimai ir be
nuovargio nugalėti kelis kilometrus.
Švenčionių socialinių paslaugų centro Dienos centro
pagyvenusiems ir neįgaliems
žmonėms „Verdenė“ lankytojai kasmet įsijungia ir į Europos judumo savaitę, kurios tikslas – fiziškai aktyvi visuome-

nė. Ši savaitė minima įvairiai –
kas bėga, kas važiuoja dviračiais, kas dalyvauja visuotinėse mankštose. Mes šiais metais
ta proga nuvykome prie Kačėniškės piliakalnio Sirvetos regioniniame parke. Pamiršę savo negalias, pasiremdami šiaurietiškomis lazdomis kopėme į
piliakalnį, nusileidę linksmai
mankštinomės. Nuo piliakalnio
viršūnės grožėjomės atsivėrusiu nuostabiu vaizdu. Didžiulis
ežeras vis dar žalių miškų apsupty, vadinamas Mergežeriu,
paliko didelį įspūdį.
Jau įprasta, kad tokios išvykos – proga ne tik sveikatintis,
bet ir pažinti savo kraštą. Gimtinės istorija besidominti Danu-

Švenčioniškiai mėgsta aktyviai leisti laiką.

tė Garlienė įdomiai pasakojo šio
krašto padavimus ir legendas. Jai
pritarė sesuo Birutė Martinkėnienė, taip pat šių istorijų žinovė. Dėkojame Danutei ir Birutei už gali-

mybę tyrinėti aplinką ir ja žavėtis.
Prisipildę teigiamų emocijų
grįžome į Dienos centrą. Tikime, kad ateityje mūsų dar laukia nemažai atradimų.
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Kompetencija darbdaviui mažiau svarbi už negalią?
(atkelta iš 1 psl.)

Sutinki? Šis segtukas – simbolis, kad pritari ir palaikai,
jog visi mes lygūs, o mūsų galimybės darbo rinkoje – vienodos“, – specialiu skalbinių segtuku ir kortele su tokiu įrašu
akcijos organizatoriai atsilygino
kiekvienam, pasiuntusiam žinutę darbdaviams, kad lyginti verta tik drabužius, bet ne žmones.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministro Lino Kukuraičio teigimu, atskirties problema Lietuvoje dar labai opi. Daliai žmonių
darbo rinkoje vietos neatsiranda
ne dėl kompetencijų ir gebėjimų
stokos ar noro dirbti, bet dėl įsišaknijusių stereotipų ar nepagrįstų baimių. Apklausos rodo,
kad tik 37 proc. šalies gyventojų
yra tvirtai įsitikinę, jog priimant
į darbą svarbiausias kriterijus yra
žmogaus kvalifikacija bei gebėjimai, o ne jo asmeninė praeitis,
sveikatos būklė ar kilmė.
Pasak ministro, vis dar egzistuoja lyčių diskriminacija, nes
kartais moterims sunku patekti
į tam tikras darbo sritis, kitose
diskriminuojami vyrai. Atskirtį
patiria ir iš įkalinimo įstaigų grįžę, reabilitacijos procesus praėję
žmonės, vaikų globos namų auklėtiniai. Yra ir daugiau socialinės atskirties grupių (tarp jų –
ir dalis neįgaliųjų, kurių negalia
nėra aiškiai matoma), kurioms
priklausantys žmonės vengia
prisistatyti, atskleisti savo socialinę padėtį, nes žino, kad tai sumažins galimybes dalyvauti visuomenėje, susirasti darbą. Vis
dėlto, pasak L. Kukuraičio, atsiranda vis daugiau socialiai atsakingų bendruomenių ir darbdavių, priimančių šiuos žmones, besistengiančių jiems padėti. „Tikiu, kad suvieniję jėgas, šį
požiūrį galime pasiekti“, – vylėsi ministras.

„Mes matome tik
teigiamybes“

Simbolinį lygintuvą į rankas
paėmė ir „Rimi Lietuva“ personalo partnerė Vaida Kaikarienė
bei kartu su ja renginyje dalyvavęs klausos negalią turintis įmonės kainodaros asistentas Kęs-

G

Panevėžio r.

rupė Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos narių rugsėjo 20–22 dienomis dalyvavo
Lenkijoje, Torūnės mieste, vykusiose sporto varžybose. Kelionę finansavo Panevėžio rajono
savivaldybė, organizavo asociacija „Cesteka“, Torūnės miestas
ir Pagalbos šeimai centras Torūnėje. Panevėžio rajono delegacijai vadovavo savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija
Savickienė.
Organizatoriai tokias varžybas rengia ir dalyvauti jose kviečia įstaigas, tarptautines institucijas, kurios rūpinasi negalią turinčiais ir atskirtį patiriančiais
žmonėmis. Į renginį atvyko komandos iš Lenkijos, Vokietijos ir
Lietuvos – iš viso maždaug pusšimtis žmonių. Lietuvai atstovavo Panevėžio rajono neįgalieji

tutis Gumbrys. V. Kaikarienė
pasidžiaugė, kad „Rimi“ ši akcija – tik simbolinis veiksmas,
nes jų atstovaujama įmonė savo
darbuotojų niekaip neskirsto,
nerūšiuoja ir nelygina. Jau daugiau kaip 12 metų joje kartu su
visais dirba neįgalieji, didžiąją
personalo dalį sudaro vyresni
kaip 55 metų žmonės.
K. Gumbrys – vienas iš daugiau kaip 150 neįgalių „Rimi“
darbuotojų. Apie 30 proc. jų turi
klausos, nemažai – įvairią fizinę
negalią, yra ir autistiškų darbuotojų. V. Kaikarienė neslepia, kad
kolegos dažnai klausia, kaip jie
susikalba su neprigirdinčiais ar
visiškai negirdinčiais darbuotojais. „Su šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis tai visai paprasta, – sako ji. – Iš pradžių, kai darbuotojas tik pradeda dirbti ir visi turime tam pasiruošti, sunkumų gali kilti, tačiau mūsų patirtis rodo, kad visi
sunkumai yra įveikiami.“
Pasak V. Kaikarienės, reikėtų visiems pabandyti ir išdrįsti dirbti su tokiais žmonėmis.
„Tikrai pamatysite naudą ir ateinančių žmonių motyvaciją bei
sugebėjimus. Jie tikrai turi labai
gerų gebėjimų ir talentų“, – sako „Rimi“ atstovė. Tai patvirtina ir ISM universiteto, su kuriuo „Rimi“ bendradarbiauja,
atliktas tyrimas, kuriuo buvo
aiškintasi, kaip klientai reaguoja į negalią turintį aptarnaujantį personalą, kokia neįgalių kolegų įtaka kolektyvui.
„Tyrimo rezultatai parodė,
kad kolektyvai, kuriuose dirba klausos arba kitą negalią turintys darbuotojai, yra lojalesni,
juose šiltesnė atmosfera, žmonės malonesni vieni kitiems.
Mes matome tik teigiamybes“, –
džiaugėsi V. Kaikarienė. Pasak
jos, neįgalių darbuotojų neignoruoja ir pirkėjai.
V. Kaikarienė pabrėžė ir tai,
kad įdarbindama neįgaliuosius,
„Rimi“ nesinaudoja valstybės
subsidijomis, nes laiko juos tokiais pačiais, kaip ir kiti darbuotojai, ir netaiko jokių išskirtinių
sąlygų. Panašiai kaip „Rimi“
prekybos tinkle, atviroje darbo

Vaida Kaikarienė ir Kęstutis Gumbrys tikino, kad „Rimi“ prekybos tinklas jau
12 metų įdarbina negalią turinčius žmones.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ragino vertinti žmogaus kompetencijas, o ne negalią.

rinkoje Lietuvoje dirba apie 40
tūkst. neįgaliųjų.

Dalis socialinių įmonių
lėšų – Užimtumo fondui

Socialinės apsaugos ir darbo ministro L. Kukuraičio teigimu, diskriminuojamų žmonių ratas yra kur kas didesnis,
nei įsivaizduojama. Darbo neturi apie 100 tūkstančių darbingo
amžiaus neįgaliųjų. Pastaruoju
metu daug dėmesio skiriama jų
integracijai į atvirą darbo rinką, siekiama vienodos valstybės paramos ne tik socialinėms,
bet ir visoms neįgaliuosius įdarbinančioms įmonėms. Socialinės įmonės, kuriose dirba apie
7 tūkst. negalią turinčių darbuotojų, per metus gauna 30 mln.
eurų subsidiją, o daugiau nei
40 tūkst. atviroje darbo rinkoje dirbančių neįgaliųjų skiria-

ma tik apie 3 mln. eurų parama.
L. Kukuraičio nuomone,
Seimui priėmus Socialinių įmonių įstatymo pataisas, ši situaciją turėtų bent iš dalies pasikeisti. Pasak jo, tarp neįgaliųjų bus

Simona Kunigonytė irgi patyrė, kad
negalia trukdo įsidarbinti.

mažiau nelygybės. „Bent jau III
grupe nebus piktnaudžiaujama:
tie žmonės, kurie gali dirbti
atviroje darbo rinkoje, ten ir turėtų dirbti, o socialinėms įmonėms paliktas finansavimas tik
I ir II grupei“, – sakė ministras,
pridurdamas, jog dalis socialinių
įmonių finansavimui skirtų lėšų
dabar bus nukreipiamos į Užimtumo fondą, kad galima būtų labiau padėti į atvirą darbo rinką
norintiems integruotis neįgaliesiems. Dar viena motyvuojanti
priemonė – mažėjanti mokesčių našta. Dirbantiems neįgaliesiems nuo minimalaus darbo užmokesčio nebus atskaitomi pajamų mokesčiai. Naudingas turėtų būti ir reikalavimas
75 proc. socialinių įmonių pelno skirti integracijos reikmėms.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Socialinė akcija „Lygink rūbus, ne žmones“ kvietė solidarizuotis su socialinę
atskirtį patiriančiais žmonėmis.

Dalyvavo tarptautinėse varžybose

Panevėžiečiai dalyvavo varžybose Lenkijoje.

bei Ukmergės miesto jaunuoliai.
Varžybos vyko Torūnės mies
to stadione. Komandos varžėsi
bočios, futbolo turnyruose, 50 ir
100 m sprinto lenktynėse, medicininio rutulio stūmimo rungty-

je, 4x50 m estafetės varžybose.
Panevėžio rajono komanda bendroje lengvosios atletikos
rungčių įskaitoje iškovojo ket
virtą vietą ir buvo apdovanota
diplomu bei taure.

Varžybose netrūko aistrų ir
gerų emocijų. Nors kiekviena
komanda stengėsi pademonstruoti visas savo galimybes, kelyje į pergalę ne rezultatas buvo
svarbiausias variklis. Atjauta nesėkmę patyrusiam likimo draugui, nuoširdus varžovų palaikymas ir linkėjimas sėkmės – aikštėje vyravo ne konkurencijos, o
bendrystės dvasia, suvokimas,
kad svarbiausia įveikti ne kitą,
o patį save.
Pasveikinti Panevėžio rajono komandą atvyko savivaldybės partnerės Liubičo savivaldybės meras Marekas Nicevič
ir nevyriausybinės organizacijos „Fundacja TRYBIK“ vadovė
Barbara Monko-Jurašek. Palaikydami Panevėžio rajono atstovus jie kartu dalyvavo varžybų
uždarymo vakare.

Panevėžio rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Aurelija
Petronienė džiaugiasi, kad tokie
bendri renginiai mažina neįgaliųjų atskirtį, įkvepia pasitikėjimo savo jėgomis.
„Neįgaliųjų draugijos nariai
nemažai keliauja, bet į užsienį
vyko pirmą kartą. Iš pradžių baiminomės kelionės, bet visi sugrįžome labai laimingi. Išbandėme
savo jėgas, susipažinome su naujais žmonėmis. Pamatėme, kad
sportuoti, džiaugtis gyvenimu
galima turint ir dar didesnę negalią, svarbiausia – optimizmas ir
dvasios stiprybė“, – sakė A. Pet
ronienė ir visų kelionės dalyvių
vardu padėkojo Panevėžio rajono savivaldybei už suteiktą galimybę pakeliauti ir įgyti naujos
patirties, naujų įspūdžių.
Panevėžio r. sav. inf.
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Daktaras
Aiskauda

teriniai aliejai – lakūs ir kvapūs organinių junginių mišiniai, išsiskiriantys iš augalų.
Gydymas eteriniais aliejais šiandien dažniausiai vadinamas aromaterapija, nors šis terminas dar
neprigijo nei žodynuose, nei enciklopedijose. Taigi, aromaterapija yra ne kas kita, kaip gydymas aromatu.
Seniausi istoriniai šaltiniai,
kuriuose aprašomi kvapieji (eteriniai) aliejai, datuojami apytik
riai 2000 metų iki Kristaus. Pavyzdžiui, senovės Egipte maloniai kvepiančiais aliejais dezinfekuodavo gyvenamųjų patalpų
orą, naudodavo vonioms, baltiniams aromatizuoti, taip pat
jų įlašindavo į vyną ir į įvairius
maisto patiekalus.

Prieš egzaminus mažina
įtampą, gerina atmintį

Medicinos tėvas Hipokratas aromaterapiją taikė gydant
daugelį ligų. Ypač šis gydymo
būdas vystėsi viduramžiais (t.y.
laikotarpiu nuo Romos imperijos žlugimo 476 m. iki Anglijos revoliucijos XVII a. viduryje). Plintant epidemijoms (ypač
maro) gatvėse, aikštėse būdavo
deginamos kiparisų ir kai kurių kitų kvapiųjų augalų šakos.
XVIII–XIX a. Europos studentai nuolatos nešiojosi rozmarino šakelių, nes buvo įsitikinę,
jog pastarųjų kvapas prieš egzaminus mažina įtampą, gerina
atmintį ir apskritai darbingumą.

Eterinių aliejų poveikis

Eteriniai aliejai, gauti iš kokio nors augalo, veikia subtiliau
negu visas augalas arba iš jo pagaminta ištrauka. Suprantama,
gydomasis efektas priklauso nuo
dozės. Pavyzdžiui, didesnės dozės daro poveikį fiziniame lygyje, mažesnės – veikia psichiką.
Yra žinoma, kad eteriniai aliejai
didina imunitetą, slopina mik
robus, stabdo oksidaciją (oksidacija – deguonies jungimosi su
kita medžiaga reakcija), pasižymi mažu toksiškumu ir nedideliu šalutinių reiškinių lygiu. Manoma, kad eteriniai aliejai nesukelia alerginės reakcijos, tačiau
nerekomenduojama jų naudoti
paūmėjus alergijai.
Jei lyginsime aromaterapiją
su raminamaisiais vaistais (ypač
migdomaisiais), jos pranašumai
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Eteriniai aliejai gerina imunitetą,
nuotaiką, slopina mikrobus

nepalyginti didesni: prie jų nepriprantama, beveik nėra šalutinių efektų.

Pagrindiniai
aromaterapijos
pritaikymo būdai

Aromakosmetika
Laikoma, kad aromatiniai
aliejai (prieš naudojimą atskiedžiami) yra natūrali odos jauninimo priemonė, palengvinanti
negyvų ląstelių atsiskyrimą bei
naujų susidarymą.
Aromamasažas
Masažuojant eteriniai aliejai
(prieš naudojimą jie sumaišomi
su įprastais augaliniais aliejais)
per odos poras patenka į audinius, limfos, kraujotakos sistemas, vidaus organus. Eteriniai
aliejai sumažina skausmą, stresą,
atpalaiduoja ir maitina odą tam
tikroje vietoje arba (per nervus)
veikia visą organizmą.
Patalpų aromatizacija
Eteriniais aliejais kartais
aromatizuojamos gyvenamosios
patalpos, įstaigos, parduotuvės ir
t.t. (naudojamos specialios lempos iš keramikos, stiklo, metalo ir kt. medžiagų). Beje, nuolat aromatizuojant patalpas kai
kuriems žmonėms gali pradėti skaudėti galvą, pykinti (mat
esama žmonių, jautrių tam tikriems aromatams).
Aromatinės vonios
Aromatinių vonių metu eteriniai aliejai į organizmą patenka per odą, nosies gleivinę, o
šilta vonia dar labiau sustiprina
gydomąjį poveikį. Daroma taip:
pradžioje į vonią prileidžiama
vandens, po to įlašinama 5–10
lašų eterinio aliejaus (jeigu naudojamas kraujotaką gerinantis
eterinis aliejus, pavyzdžiui, cit
rinos, pakanka 1–3 lašų).

Kavos konkurentas
Japonų mokslininkai, prieš
beveik ketvirtį amžiaus atlikę
tyrimų seriją kosminių aparatų
konstravimo firmoje „Kanebo“,
nustatė, kad net nedidelės koncentracijos jazminų kvapas stimuliuoja galvos smegenų veiklą
nė kiek ne prasčiau kaip kava!
Tokiomis pat savybėmis pasižymi ir levandos aromatas. Mokslininkų rekomendacijose nurodoma, kad rytais reiktų naudoti kosmetikos priemones su šių
augalų komponentais.
Rožių kvapas
Bulgarijos mokslininkai
prieš pusšimtį metų įrodė, kad
protinį darbingumą taip pat gerina rožių aliejaus kvapas. Vėliau šią nuomonę palaikė ir anglų gydytojai. Jie teigė, kad šio
aliejaus kvapas stiprina nervų
sistemą bei padeda įveikti protinį nuovargį. Taip pat buvo nurodyta, jog geriausiai gydo gyvų
rožių krūmai ir kad net nuskintų
žiedų kvapas naudingesnis negu
esencija ar ekstraktas.
Beje, šiandien yra žinoma
net keletas kitokių gydymo rožėmis būdų. Pavyzdžiui, geromis gydymo savybėmis pasižymi rožių žiedlapių pagalvė
(į lininį ar medvilninį impilą
(40x40 cm) nekietai prikemšama žydėjimo metu nuskintų rožių žiedlapių). Miegantys ant tokių pagalvių tvirtina, kad pabudus iš miego nebesijaučia bendro silpnumo ir dažniausiai išnyksta galvos skausmas.
Pastaba: liaudies medicinoje
dar naudojamos erškėtrožių pagalvės; jos gydo nemigą, šalina
galvos skausmą.
Paaiškinimai:
1) esencija – distiliacijos būdu iš augalų gaunami lakūs ete-

riniai aliejai; koncentruotas ekstraktas arba tirpalas,
2) ekstraktas – ištrauka; ištirpinta ir atskirta medžiaga.
Vonia prieš darbą
Jeigu pakankamai išsimiegoję nesijaučiate energingi ir
trūksta darbingos nuotaikos,
prieš darbą reiktų išsimaudyti
vaistinių augalų vonioje. Ruošiamas mišinys: tuopos pumpurų ar jaunų lapų – 100 g, pušies ar eglės šakelių – 50 g, šermukšnio lapų – 50 g, bitkrėslės
žiedynų – 30 g. Žaliava užplikoma atskirame inde (ne vonioje) 3 litrais verdančio vandens,
po 2 val. nukošiama per kelių
sluoksnių marlę (arba specialų
sietelį) ir supilama į maždaug
40 0 C temperatūros vandens
vonią. Vonios procedūros truk
mė – 3–5 min. (šio laiko ilginti nepatartina); po to sausai nusišluostoma. Šitaip daroma kas
antrą dieną; gydymo kursas –
8–10 procedūrų (jei gydytojas
nenurodo kitaip).
Jei silpsta protiniai sugebė
jimai ir atmintis
Prancūzų mokslininkas Žanas Valnė tokiais atvejais rekomenduoja įkvėpti kai kurių
kvapių augalų eterinių aliejų.
Jo nuomone, šiomis savybėmis
ypač pasižymi bazilikas, gvazdikas, rozmarinas ir... svogūnas.
Teisybės vardan dera pridurti, jog kai kam vien šių augalų
aromato tikrai nepakaks. Dar
reikia vitaminų B9 (folio rūgštis), B1, B3, B4 bei mineralų geležies ir magnio. Ypač svarbi folio rūgštis, kuri gerina atmintį,
iš dalies apsaugo nuo depresijos
ir padeda išlaikyti su amžiumi
silpnėjančius protinius sugebėjimus. Beje, netgi sveiki jauni
žmonės, kurių kraujyje stokojama minimos rūgšties, pradeda skųstis pablogėjusia atmintimi ir sumažėjusia galimybe abstrakčiai mąstyti.

Reikiamų vitaminų
šaltiniai

Vitaminas B9 (folio rūgštis):
rasta visose žalialapėse daržovėse – petražolėse, špinatuose, salotų lapuose, taip pat kepenyse,
inkstuose, kiaušiniuose, piene,
alaus mielėse. Šio vitamino dienos poreikis suaugusiems žmo-

nėms – 300 mikrogramų (mkg).
Vitaminas B1: daugiausia šio
vitamino turi varpinių grūdų
sėlenos, daug šio vitamino yra
miltuose, sumaltuose su sėlenomis, alaus mielėse, kepenyse,
inkstuose, mėsoje, piene, daržovėse, ypač ankštinėse kultūrose,
riešutuose. Kasdien mūsų organizmui šio vitamino vidutiniškai reikia 1,2–1,6 mg.
Paaiškinimai:
1) sėlenos – grūdų luobelės,
gaunamos smulkiai malant bei
persijojant (pikliuojant) ir valcuojant grūdus;
2) valcavimas – grūdų apdirbimas praleidžiant juos tarp
dviejų skirtingomis kryptimis
besisukančių velenų.
Vitaminas B3: daugiausia šio
vitamino yra liesoje mėsoje, kepenyse, žuvies produktuose, žirniuose, pupose, grikių kruopose, rupioje duonoje, riešutuose.
Mūsų organizmui šio vitamino vidutiniškai reikia per dieną
gauti 15–18 mg.
Vitaminas B4: jo rasta kiaušinio trynyje, kepenyse, sojos pupelėse, pupose, avižų kruopose,
ryžiuose, varškėje, žiediniuose ir baltagūžiuose kopūstuose,
žemės riešutuose, alaus mielėse.
Per dieną mūsų organizmui šio
vitamino reikia 1–2 g.

Reikiamų mineralų
šaltiniai

Geležis: pagrindiniai geležies šaltiniai yra jautiena, paukštiena, žuvis, kiaušinio trynys,
ankštiniai augalai, avižiniai
dribsniai, riešutai, grūdų produktai, vyšnios, obuoliai, slyvos, lapinės daržovės; labai mažai geležies yra piene, jo produktuose, daugumoje šakniavaisių,
aukščiausios rūšies miltuose. Per
dieną vyrams ir vyresnėms nei
50 metų amžiaus moterims geležies reikia 10 mg, 19–49 moterims – 15 mg.
Magnis: duona, kruopos, sėlenos, žirniai, pupelės, petražolės, krapai, špinatai, kiti žali augalai, juodoji arbata, džiovinti grybai, kakava, krabai, krevetės, jūros kopūstai, moliūgai,
geriamasis vanduo. Suaugusiems žmonėms per dieną reikia 300 mg magnio.
Romualdas OGINSKAS

Pasitikrinti širdies sveikatą nieko nekainuoja, bet gali išgelbėti gyvybę
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(VLK) specialistai ir medikai ragina visuomenę nemokamai pasitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tokią galimybę gyventojams suteikia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto lėšomis finansuojama širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa.
„Daugelį metų širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis Lietuvoje. Ligonių
kasų specialistai skaičiuoja, kad
nemokamai dėl šių ligų pasitikrina kas antras žmogus. Per pirmus
septynis šių metų mėnesius dėl
širdies ir kraujagyslių ligų gydymo įstaigose pasitikrino beveik

170 tūkst. žmonių“, – sako VLK
Paslaugų ekspertizės ir kontrolės
skyriaus vyriausioji specialistė
Jurgita Grigarienė.
Širdies ir kraujagyslių ligų
prevencijos programos priemonės kartą per metus taikomos
vyrams nuo 40 iki 54 metų (imtinai) ir moterims nuo 50 iki 64

metų (imtinai). Tačiau jeigu žmogus nėra programoje nustatyto
amžiaus ir gerai jaučiasi, bet turi
nors menkiausią rizikos veiksnį –
rūko, turi padidėjusį kraujospūdį,
viršsvorį, genetinį polinkį – taip
pat gali kreiptis į šeimos gydytoją.
„Pagrindinės ligos – išeminės širdies ligos, cerebrovaskulinės ligos, aterosklerozė, insultas,
miokardo infarktas ir kt. Visame
pasaulyje šios ligos pasiglemžia
apie 17 mln. gyvybių kasmet ir
pranešama, kad ateityje šie skaičiai tik augs. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių yra
daug. Vienus galima valdyti, ki-

tų ne. Todėl norėčiau paraginti
gyventojus kreiptis į savo šeimos
gydytoją ir atlikti profilaktinius
širdies tyrimus. Pacientui bus
nustatyta gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija
kraujyje, atlikta elektrokardiograma ir kiti tyrimai, sudarytas
individualus širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planas. Jei po
pirminių tyrimų paaiškėja, kad
širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, pacientas siunčiamas išsamiau ištirti į specializuotus centrus, prireikus – skiriamas gydymas“, – sako gydytojas kardiologas prof. habil. dr.

Aleksandras Laucevičius.
Jo teigimu, širdies veikla
daug priklauso nuo taisyklingos mitybos ir žalingų įpročių. „Širdžiai itin kenkia nutukimas, nejudrumas ir rūkymas.
Tad siekiant iš anksto užkirsti
kelią širdies ligoms, žmonės turėtų stengtis, kad rizika jomis
susirgti kiek įmanoma mažėtų:
atsisakyti žalingų įpročių, keisti mitybą, būti fiziškai aktyvūs,
mažinti svorį, reguliuoti cholesterolį, koreguoti kraujospūdį,
tinkamai gydyti cukrinį diabetą“, – perspėja profesorius.
VLK ir „Bičiulystės“ inf.
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Fotografijos menas – be fotoaparato
(atkelta iš 1 psl.)

priemones, gana greitai persilaužė ir sukūrė tikrai puikių darbų.
„Didžiąją dalį dalyvių prisimenu iš fotoplenerų Nidoje
(2017 m.) ir Vepriuose (2018 m.).
Jų tikrai nepavadinsi fotografijos
naujokais – tai puikiai matyti iš
stiprių darbų. Labai džiaugiuosi, kad Šventojoje prie jų prisijungė Martynas Steponavičius ir
Eimutis Buivys. Nors fotografijos stovykloje jie dalyvavo pirmą
kartą, tačiau greitai įsiliejo į fotografų gretas ir paįvairino stovyklą savo kūrybingomis idėjomis. Nauji dalyviai visada labai laukiami“, – dalijosi mintimis kūrybinės stovyklos vadovė.

Paskatino išeiti iš burbulo

Šiauliečiui Eimučiui Buiviui
kūrybinėje stovykloje labai patiko. „Labai daug visko išmokome, gera kompanija buvo“, –
džiaugiasi jaunuolis. Eimutis sako turintis neblogą fotoaparatą,
mėgstantis fotografuoti, tačiau
tai nėra jo kasdienis užsiėmimas.
Dažniausiai jį prisimena tada, kai
vyksta kokie nors įvykiai. Vaikinui patinka fotografuoti įvairius
smulkius objektus – pavyzdžiui,
lapu einančią boružę. Jis moka

Menininkas Adomas Žudys kinekto kamera kiekvienam dalyviui padarė po
portretą.

dirbti ir su fotošopu, tad neretai
nuotraukas patvarko kompiuteriu.
Galimybė kūrybinėje stovyk
loje susipažinti su alternatyviomis fotografijos formomis Eimutį labai nustebino. Skenografija, fotograma jam buvo naujas
dalykas, šios fotografijos formos
labai įtraukė – buvo įdomu pamatyti, ką galima padaryti be
fotoaparato, naudojant įvairias
kitas priemones.
Eimutis džiaugėsi – jam pasisiekė skenuojant sukurti įdomių atvaizdų iš lapų, žolių, kankorėžių ir kitų gamtos medžiagų. Kai kuriuos savo darbus
mielai įsirėmintų ir pasikabintų.

E. Buivys sako, kad tokios
stovyklos – ne tik galimybė patobulinti fotografijos žinias, bet
ir labai gera proga ištrūkti iš saugaus „kasdienybės burbulo“. Su
cerebriniu paralyžiumi gyvenantis jaunuolis nemažai laiko praleidžia namuose. Kai lyja, šalta, iš
namų nekelia kojos. Tačiau kūrybinėje fotografų stovykloje nebuvo svarbu – ar lyja, ar vėjas, vis
tiek laiką leisdavo lauke, kiekvieną dieną ėjo prie jūros. Ir tai buvo labai įdomi patirtis.

Fotografijoje jaučiasi
vieniša

Vilkaviškietė Aušra Vasi-

liauskaitė LND rengiamoje kūrybinėje fotografų stovykloje
dalyvavo trečią kartą. Moteris
domisi fotografija, yra lankiusi
fotografijos kursus, tačiau sako
šioje srityje jaučianti tam tik
rą nepasitikėjimą. „Fotografijoje jaučiuosi savotiškai vieniša – norisi su kuo nors pasitarti, kokia nuotrauka geresnė, ką
dar būtų galima patobulinti ir
pan.“, – sako Aušra. Facebook
grupėse moteris taip pat nedalyvauja – internetinėje erdvėje
yra tik stebėtoja. Na, o tokios
stovyklos labai įkvepia.
Šiemet pristatytos alternatyvios fotografijos formos Aušros
neišgąsdino – kiekviena nauja
patirtis įdomi. „Man labai smagu išmokti ko nors naujo, sužinoti, ko dar nežinojau“, – sako moteris. Ypač ją nustebino
darbas laboratorijoje. Žinoma,
to namie nepavyks padaryti –
reikia turėti ir fotopopieriaus,
ir ryškalų, tačiau kas žino, kaip
įgytos žinios gali ateity paversti.
Aušra prasitaria svajojanti apie
meninę fotografiją, bet dar nedrįsta to imtis. Tačiau kūrybinės
stovyklos gera paskata vėl paimti
į ranką fotoaparatą. Juolab kad ir
vadovai – tikrai galintys patarti.

D. Mikonytė – Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė. Surengusi
6 personalines parodas, darbus
eksponavusi daugelyje grupinių
parodų Lietuvoje ir užsienyje.
Daugiau nei 5 metus dirba fotografijos edukacijos srityje. Adomas Žudys – tarpdisciplininis
menininkas, surengęs daugybę
parodų, nevengiantis eksperimentuoti su įvairiomis fotografijos formomis.
Plenerą kuravusi LND projektų vadovė Saulė Vėjelienė
džiaugiasi, kad kūrybinę negalią turinčių fotografų stovyklą
šiemet parėmė Lietuvos kultūros taryba. Jos teigimu, planuojama surengti šios stovyklos dalyvių darbų parodą. Jau žvalgomasi patalpų fotografijoms eksponuoti. Tiesa, šiemetiniai darbai – ypatingi, todėl reikės gerai
pagalvoti, kaip juos pateikti. Labai įdomus jų sukūrimo procesas, kurį parodos dalyviams taip
pat norėtųsi pristatyti. Dalį kūrybinės stovyklos darbų jau dabar galima pamatyti LND facebook paskyroje.
Emilija STONKUTĖ
LND archyvo nuotr.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas – diskusijų verpete
(atkelta iš 1 psl.)

kompetencijos, pagalbos. Ji pristatė 2018 m. atliktą tyrimą, kuris parodė, kad situacija teikia
vilties – gerėja mokytojų požiūris, didėja tėvų motyvacija, kuriami autizmo kompetencijos
centrai. Vis dėlto problemų esama kur kas daugiau: mokytojai
nėra pasirengę dirbti su autizmo
spektro sutrikimą turinčiais vaikais, jiems nepritaikytos mokymo programos ir mokyklų aplinka. Dar viena didelė problema –
Lietuvoje nėra nė vienos autizmui skirtos studijų programos.
Vien per rugsėjį 2 vaikams buvo skirtas namų mokymas, dar 4
buvo pasiūlyta ši ugdymo forma.
Pasak K. Košel-Patil, kad inkliuzija būtų sėkminga, reikia
didžiulių pastangų. Kartu turi
dirbti tėvai, pedagogai, klasiokai,
jų tėvai. Taip pat ir kiti mokytojai
bei švietimo pagalbos specialistai. Deja, problemų ugdant autistiškus vaikus neišvengia ir tokios
šalys, kaip Danija, Didžioji Britanija. „Sakome ne mechaniškai
inkliuzijai“, – sako „Lietaus vaikų“ valdybos pirmininkė.

Tikisi integracijos, gauna
izoliaciją

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos vadovė Neringa Šalugienė pateikė
tėvų, auginančių Dauno sindromą turinčius vaikus, nuomonę
apie ugdymo kokybę. Šiuo metu kaip didžiausią problemą tėvai išskiria tai, kad nėra užtikrinama asmeninio asistento pagalba, trūksta specialiojo pedagogo
ir logopedo pagalbos. Visavertei įtraukčiai trukdo ir pedagogų kompetencijos trūkumas bei
nenoras bendradarbiauti su tė-

vais. N. Šalugienė pabrėžė, kad
Žmonių su Dauno sindromu ir jų
globėjų asociacija yra pasiruošusi
surengti mokymus ir kitaip padėti siekiant sėkmingesnės vaikų
įtraukties į ugdymo procesą. Pasak N. Šalugienės, nemaža problema ta, kad privačiose mokyklose nėra apmokama asistento
ar švietimo pagalbos specialistų
pagalba, todėl tėvai šias išlaidas
turi apmokėti patys.
Specialiosiose klasėse besimokantys vaikai yra izoliuojami – net per pertraukas nėra išleidžiami į koridorių, nekviečiami į renginius, vengiama viešai
pakabinti jų piešinius. Gabesniesiems vaikams nėra sudaroma galimybė tų dalykų, kurių
galėtų išmokti, lankyti kartu su
kitais. Be to, dažnai vaikai nėra ugdomi, o labiau globojami.
Apklausa parodė, kad labiausiai
patenkinti tie tėvai, kurių vaikai lanko specialiąsias mokyklas.
Kita vertus, pagal bendrovės
Nielsen atliktą apklausą 37 proc.
apklaustųjų mano, jog Dauno
sindromą turintys vaikai gali
mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, 36 proc. teigia, kad jie
galėtų mokytis tose pačiose klasėse su kitais vaikais, bet užtik
rinant reikalingą pagalbą. Tik
7 proc. įsitikinę, kad Dauno sindromą turintiems vaikams reikėtų mokytis specialiose mokyklose. Pasak N. Šalugienės, apklausa
rodo, kad visuomenės požiūris į
šiuos žmones yra gana palankus.
Tai matyti ir realybėje – kasmet
vis daugiau vaikų lanko bendrojo ugdymo mokyklas ir lieka ten.

Įtraukus ugdymas –
ne visiems

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių

sąjungos pirmininko pavaduotoja Ramunė Balčikonienė pabrėžė, kad neregiai vaikai, lankantys bendrojo ugdymo įstaigas,
dažnai gauna labai nekokybišką
išsilavinimą. Pavyzdžiui, vaikas
porą metų nelanko informatikos
pamokų, nes mokytojui atrodo,
kad išmaniosios technologijos
neregiui yra neprieinamas dalykas. Tačiau jei nematantiems
vaikams suteikiama prieiga prie
technologijų, jei jie apmokomi
jomis naudotis, negalia gali būti kompensuojama – naudojantis navigacija galima vaikščioti
gatvėmis, skaityti ir pan. Deja,
mokytojas, to nežinodamas, nesikreipia pagalbos ir vaikas praranda brangų laiką. „Liūdna, kai
vaikai yra atleidžiami nuo kūno
kultūros pamokų, nuo egzaminų ir labai baisu, kai vaikui skiriamas namų ugdymas. Nes išsilavinimas ir gebėjimas naudotis
technologijomis yra pagrindinis
neregių arkliukas einant į darbo rinką“, – įsitikinusi R. Balčikonienė.
Lietuvos kurčiųjų draugijai (LKD) atstovaujanti Monika
Kumžaitė pabrėžė, kad didžiulė
problema ugdant kurčiuosius –
tai, kad net ir Kurčiųjų ugdymo
centre dirbantys pedagogai nemoka gestų kalbos ar moka labai
silpnai. LKD siūlo įsteigti 4 gestų
kalbos etatus. Šie specialistai padėtų mokyklos bendruomenei,
tėvams, gestų kalba galėtų būti
privalomas dalykas studijuojant.
Lietuvos šeimų, auginančių
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ pirmininkės Rimos Sitavičienės nuomone, ir lietuvių kalbos mokymas kurtiesiems yra nepakankamos kokybės. Dėl to jie neturi

Seime surengta konferencija „Specialiųjų poreikių (negalią) turinčių vaikų
ugdymo problemos ir perspektyvos“.

galimybės įgyti geresnio išsilavinimo. Be to, labai trūksta surdopedagogų, specialiųjų pedagogų,
logopedų, kitų specialistų pagalbos. Mokytis bendrojo lavinimo
mokykloje kurtieji vaikai negali
dėl to, kad neužtikrinama gestų
kalbos vertėjo pagalba.

Situacija keičiasi pamažu

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja Laura Vitkauskaitė Sirunavičė teigia, jog tarnyba sulaukia daug skundų dėl to,
kad negalią turintys vaikai nesulaukia švietimo pagalbos. Kiek
vienais metais tėvai skundžiasi,
jog reikalaujama keisti mokyklą.
Jie girdi pastabas, kad galbūt vaikui išvis nereikia mokytis – juk
jis niekada neskaitys ir nerašys.
Susiduriama ir su diskriminacinėmis nuostatomis – atsisakoma
su tėvais sudaryti sutartis dėl visos dienos mokyklos paslaugų,
vaiko prašoma neiti į mokyklą
per rezultatų patikrinimą, jam
neleidžiama dalyvauti mokyklose renginiuose. Kartais ir tėvai
ne viską padaro – yra atvejų, kai
jie atsisako kreiptis į Pedagoginę
psichologinę tarnybą arba nepateikia pedagogams jos išduotos

pažymos su rekomendacijomis.
Kad švietimo pagalba ne visiems prieinama, patvirtino ir
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) viceministras Arūnas Plikšnys. Šiuo metu vienam psichologui tenka
547 vaikai, o mokytojo padėjėjas dirba su 10 vaikų. Ši situacija, anot viceministro, yra nenormali. ŠMSM Švietimo pagalbos
skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė pasidžiaugė, kad planuojama įsteigti papildomų mokytojų
padėjėjų etatų. Tikimasi, kad savivaldybės imsis pačios išlaikyti pedagogų etatus, nes tai yra
savarankiška jų funkcija. Be to,
G. Šeibokienė atkreipė dėmesį,
jog Seimas priėmė nutarimą, kad
savivaldybės sutaupytas socialinės paramos lėšas gali panaudoti
švietimo pagalbai.
Vilniaus Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės
Romos Vidos Pivorienės teigimu, pokyčių tikrai yra – mokyk
los vis labiau atveria duris negalią turintiems vaikams, specialistai vis daugiau įgyja kompetencijų.
Aurelija Babinskienė
Autorės nuotr.
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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,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, spalio 7 d.

09:20 Senis. N-7. 345 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/4 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 37
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota,
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 165 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Vokietija 86. N-14. 6 s. 23:45 Komisaras
Reksas. N-7. 37 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10
Vokietija 86. N-14. 6 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 165 s. (kart.).

Antradienis, spalio 8 d.

09:20 Senis. N-7. 346 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/5 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 38
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena,
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 166 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 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. (subtitruota).
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Užverbuotas. N-14. 5 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 38 s. (kart.). 00:30
Tėčio reikalai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Istorijos detektyvai.
(subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10
Užverbuotas. N-14. 5 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 166 s. (kart.).

Trečiadienis, spalio 9 d.

09:20 Senis. N-7. 347 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/6 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 39
s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7.
167 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota). 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Ypatingas būrys. (subtitruota). 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Dingę be žinios 1. N-14. 6 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 39 s. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 13 s. (su garsiniu vaizdavimu). (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 Kas ir
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10
Dingę be žinios 1. N-14. 6 s. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių
rojus. N-7. 167 s. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 10 d.

09:20 Senis. N-7. 348 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/7 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 40
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota,
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 168
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daiktų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Bankas. N-14. 6 s. 24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė.
14 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.).
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 Kas ir
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
Bankas. N-14. 6 s. (kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
168 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 11 d.

09:20 Senis. N-7. 349 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/8 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7.
41 s. 12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.). 13:00 Ypatingas būrys. (subtitruota, kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera.
Ponių rojus. N-7. 169 s. 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba.
Pokalbių šou. 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 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Ukraina –
Lietuva. 23:45 Vilkolakis. N-14. 01:30
Euromaxx. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Visi kalba. Pokalbių šou.
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadienio mintys. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus kelias. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 169 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 12 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis. 07:25 Premjera.
Koni ir draugai. Tiranozaurų karaliaus
paslaptis. 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. Keisčiausi pasaulyje 3. 3/2 d. Keistenybės. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės
3. 3/2 d. Laukinė gauja. (subtitruota).
13:50 Džesika Flečer 9. N-7. 9/7, 9/8 s.
15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų
k.). 18:00 Muzikos pašaukti. M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams”
labdaros koncertas. 19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 23:10 Tvirti vyrukai. N-14. (subtitruota). 00:45 Vilkolakis. N-14. (kart.). 02:25 Pasaulio
dokumentika. Keisčiausi pasaulyje
3. 3/2 d. Keistenybės. (subtitruota,
kart.). 03:10 Pasaulio dokumentika.
Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.
3/2 d. Laukinė gauja. (subtitruota,
kart.). 03:55 Vienuolynų kelias Lietuvoje. Saleziečiai ir paskirtojo kardinolo Sigito Tamkevičiaus pašaukimas į
kunigystę. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 9. N-7. 9/7, 9/8 s. (kart.).

Sekmadienis, spalio 13 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija.
(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. 09:00 Hanso Kristiano Anderseno pasakos. 1 s. Nauji karaliaus drabužiai. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 3 s. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų
dinastijos. 3 d. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 1/1, 1/2 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 15:45 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:30 Gyvenk
be skolų. (kart.). 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
Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 21:30
Bloga mergaitė. 15, 16 s. (su garsiniu
vaizdavimu). 22:30 Bilis Eliotas. N-14.
00:20 Hana ir jos seserys. N-14. (subtitruota). 02:05 Pasaulio dokumentika. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 3
s. (subtitruota, kart.). 02:55 Pasaulio
dokumentika. Gyvūnų dinastijos. 3
d. (subtitruota, kart.). 03:45 Šventadienio mintys. (kart.). 04:15 Puaro.
N-7. 1/1, 1/2 s. (kart.).

TV3
Pirmadienis, spalio 7 d.

00:05. Fantastiškas ketvertas
(kart.). 02:00. Tarp pilkų debesų (kart.).
03:45. Ta nejauki akimirka. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 3, 1. 06:55. Čipas ir
Deilas skuba į pagalbą 1, 126. 07:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 216.
07:55. Svajonių sodai (kart.) 3. 08:55.
Meilės sūkuryje 3158. 10:00. Meilės
simfonija 1, 38. 11:00. Meilės simfonija
1, 39. 12:00. Svotai 12. 13:00. Pažadėtoji 7, 2107. 13:30. Pažadėtoji 7, 2108.
14:00. Pažadėtoji 7, 2109. 14:30. Pažadėtoji 7, 2110. 15:00. Simpsonai 26, 13.
15:30. Simpsonai 26, 14. 16:00. TV3 žinios 199. 16:25. TV3 orai 199. 16:30. TV
Pagalba 14, 26. 18:30. TV3 žinios 280.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
280. 19:30. Namas 2, 6. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 15. 21:00. TV3
vakaro žinios 159. 21:52. TV3 sportas
1. 21:57. TV3 orai 159. 22:00. Kobra 11
23, 6. 23:00. Geras žmogus.

Antradienis, spalio 8 d.

01:10. X mutantai 1, 13. 02:05.
Rouzvudas 2, 4. 02:55. Amerikiečiai 4,
3. 03:45. Kobra 11 (kart.) 23, 6. 04:40.
Paskutinis žmogus Žemėje 4, 6. 05:05.
Svotai (kart.) 12. 06:10. Televitrina
3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės
meistrai 3, 2. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 127. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 217. 07:55. Namas
(kart.) 2, 6. 08:55. Meilės sūkuryje 3159.
10:00. Meilės simfonija 1, 40. 11:00.
Meilės simfonija 1, 41. 12:00. Svotai 13.
13:00. Pažadėtoji 7, 2111. 13:30. Pažadėtoji 7, 2112. 14:00. Pažadėtoji 7, 2113.
14:30. Pažadėtoji 7, 2114. 15:00. Simpsonai 26, 15. 15:30. Simpsonai 26, 16.
16:00. TV3 žinios 200. 16:25. TV3 orai
200. 16:30. TV Pagalba 14, 27. 18:30.
TV3 žinios 281. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 281. 19:30. Prieš srovę 19, 6. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 16. 21:00. TV3 vakaro žinios
160. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3
orai 160. 22:00. Siuntėjas. 23:50. Rezidentas 1, 8.

Trečiadienis, spalio 9 d.

00:50. X mutantai 2, 1. 01:45.
Rouzvudas 2, 5. 02:30. Amerikiečiai
4, 4. 03:20. Rezidentas (kart.) 1, 8.
04:15. Paskutinis žmogus Žemėje 4,
7. 04:40. Paskutinis žmogus Žemėje 4,
8. 05:05. Svotai (kart.) 13. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 3, 3. 06:55. Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 128. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 218. 07:55. Prieš
srovę (kart.) 19, 6. 08:55. Meilės sūkuryje 3160. 10:00. Meilės simfonija 1,
42. 11:00. Meilės simfonija 1, 43. 12:00.
Svotai 14. 13:00. Pažadėtoji 7, 2115.
13:30. Pažadėtoji 7, 2116. 14:00. Pažadėtoji 7, 2117. 14:30. Pažadėtoji 7, 2118.
15:00. Simpsonai 26, 17. 15:30. Simpsonai 26, 18. 16:00. TV3 žinios 201. 16:25.
TV3 orai 201. 16:30. TV Pagalba 14, 28.
18:30. TV3 žinios 282. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 282. 19:30. Gero
vakaro šou 6, 6. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 17. 21:00. TV3 vakaro
žinios 161. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 161. 22:00. Antrininkas. 22:25.
Vikinglotto 41.

Ketvirtadienis, spalio 10 d.

00:05. Rezidentas 1, 9. 01:05. X
mutantai 2, 2. 01:55. Rouzvudas 2, 6.
02:45. Amerikiečiai 4, 5. 03:40. Rezidentas (kart.) 1, 9. 04:30. Paskutinis
žmogus Žemėje 4, 9. 04:55. Svotai
(kart.) 14. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Transformeriai. Maskuotės meistrai
3, 4. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 129. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 219. 07:55. Gero vakaro
šou (kart.) 6, 6. 08:55. Meilės sūkuryje 3161. 10:00. Meilės simfonija 1, 44.
11:00. Meilės simfonija 1, 45. 12:00.
Svotai 15. 13:00. Pažadėtoji 7, 2119.
13:30. Pažadėtoji 7, 2120. 14:00. Pažadėtoji 7, 2121. 14:30. Pažadėtoji 7,
2122. 15:00. Simpsonai 26, 19. 15:30.
Simpsonai 26, 20. 16:00. TV3 žinios
202. 16:25. TV3 orai 202. 16:30. TV Pagalba 14, 29. 18:30. TV3 žinios 283.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
283. 19:30. Farai 13, 6. 20:30. Moterys
meluoja geriau 12, 18. 21:00. TV3 vakaro žinios 162. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 162. 22:00. Jūrų pėstininkas 2. 23:55. Rezidentas 1, 10.

Penktadienis, spalio 11 d.

00:55. X mutantai 2, 3. 01:50.
Rouzvudas 2, 7. 02:40. Amerikiečiai
4, 6. 03:30. Rezidentas (kart.) 1, 10.
04:20. Paskutinis žmogus Žemėje 4,
10. 04:45. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 11. 05:10. Svotai (kart.) 15. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai.
Maskuotės meistrai 3, 5. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 130.
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11,
220. 07:55. Farai (kart.) 13, 6. 08:55. Legendinės legendos 1, 5. 10:00. Meilės

simfonija 1, 46. 11:00. Meilės simfonija
1, 47. 12:00. Svotai 16. 13:00. Pažadėtoji 7, 2123. 13:30. Pažadėtoji 7, 2124.
14:00. Pažadėtoji 7, 2125. 14:30. Pažadėtoji 7, 2126. 15:00. Simpsonai 26, 21.
15:30. Simpsonai 26, 22. 16:00. TV3 žinios 203. 16:25. TV3 orai 203. 16:30.
TV Pagalba 14, 30. 17:55. Namų idėja su IKEA 2, 6. 18:30. TV3 žinios 284.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
284. 19:30. Mulan. 21:10. Nepriklausomybės diena. Atgimimas. 23:35. Konanas barbaras.

Šeštadienis, spalio 12 d.

01:45. Geras žmogus (kart.).
03:35. Antrininkas (kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1,
23. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 2. 07:30.
Aladinas 1, 128. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 24. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 6.
09:00. Gardu Gardu 8, 6. 10:00. Būk
sveikas! 2, 6. 10:30. Penkių žvaigždučių būstas 7, 6. 11:00. Misija: dirbame
sau 3, 4. 11:30. Nauji Džonio Kapahalos
nuotykiai. 13:20. Šanchajaus riteriai.
15:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis
4. 17:25. Aplink Lietuvą. Žmonės 1, 6.
18:30. TV3 žinios 285. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 285. 19:25. Eurojackpot 41. 19:30. Turtuolis vargšas 2,
6. 21:00. Adelainos amžius. 23:15. Palikti Aliaskoje.

Sekmadienis, spalio 13 d.

01:20. Konanas barbaras (kart.).
03:15. Jūrų pėstininkas 2 (kart.). 05:45.
Televitrina 3. 06:00. Sveikatos medis 6,
5. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 3. 07:30.
Aladinas 1, 129. 08:00. Elena iš Avaloro
1, 25. 08:30. Svajonių ūkis 6, 4. 09:00.
La Maistas 1, 6. 10:00. Pasaulis pagal
moteris 8, 6. 11:00. Svajonių sodai 4.
12:00. Naujas imperatoriaus pokštas.
13:35. Karingoji gražuolė Vendė Vu.
15:20. Šokis hip-hopo ritmu. 17:30. Visi mes žmonės 3, 6. 18:30. TV3 žinios
286. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3
orai 286. 19:30. X Faktorius 7, 6. 22:00.
Pabėgimas į Galvestoną. 23:55. Nepriklausomybės diena. Atgimimas (kart.).

LNK
Pirmadienis, spalio 7 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1111). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1112). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1113). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (187). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (188). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(163). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (15). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (16). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (12). N-7. 10:55 „Supermamos“ (17). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“
(17). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (50). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (57). 14:00 „Našlaitės“ (89). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (89). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 PREMJERA VIDO
VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00
Nuo... Iki... 21:00 „Rimti reikalai 2“ (21).
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Žaidimas be
taisyklių. N-7. 00:40 „Begėdis“ (1). S.
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E. (kart.). N-14.

Antradienis, spalio 8 d.

06:10 „Mano gyvenimo šviesa“
(1114). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1115). N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ (1116). N-7. 07:40 „Tomas
ir Džeris“ (164). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(165). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (17). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (18). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (13). N-7. 10:55 „Supermamos“ (18). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“
(18). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (51). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (58). 14:00 „Našlaitės“ (90). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (90). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 PREMJERA VIDO
VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00
„Galiu rytoj“ (11). N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (12). N-7. 21:00 „Rimti reikalai 2“
(22). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Operacija „Overlord“. N-14.
00:40 „Begėdis“ (2). S. 01:40 Žaidimas
be taisyklių (kart.). N-7.

Trečiadienis, spalio 9 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1117). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1118). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1119). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (1). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (19). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (20). N-7. 09:55
„Rozenheimo policija“ (14). N-7. 10:55
„Supermamos“ (19). N-7. 11:30 „Rimti
reikalai 2“ (19). N-7. 12:00 „Bjaurusis
ančiukas Niujorke“ (52). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (59). 14:00 „Našlaitės“
(91). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (91). 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 PREMJERA VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios.

19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2.
N-7. 20:00 Šiandien. Po metų. 21:00
„Rimti reikalai 2“ (23). N-7. 21:30 Žinios.
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Terminatorius. Genesys.
N-14. 01:00 „Begėdis“ (3). S. 02:00 Operacija „Overlord“ (kart.). N-14.

Ketvirtadienis, spalio 10 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1120). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1121). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1122). N-7. 07:35 „Tomo
ir Džerio šou“ (2). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (21). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (22). N-7. 09:55
„Rozenheimo policija“ (15). N-7. 10:55
„Supermamos“ (20). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (20). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (53). N-7. 13:00
„Paskolinta meilė“ (60). 14:00 „Našlaitės“ (92). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (92).
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30
PREMJERA VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00
„Rimti reikalai 2“ (24). N-7. 21:30 Žinios.
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Šešios dienos. N-14.
00:25 „Begėdis“ (4). S. 01:30 Terminatorius. Genesys (kart.). N-14. 03:30 Alchemija. VDU karta. 04:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, spalio 11 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1123). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1124). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (3). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (23). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (24). N-7. 09:55
„Rozenheimo policija“ (16). N-7. 10:55
„Supermamos“ (1). N-7. 11:30 „Rimti
reikalai 2“ (21). N-7. 12:00 „Bjaurusis
ančiukas Niujorke“ (54). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (61). 14:00 „Našlaitės“
(93). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (93). 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA
Vaikis ant ratų. N-14. 23:20 Kaip žaibo
trenksmas. N-14. 01:35 Aukšta įtampa. N-14. 03:10 Pažinimo klubas (kart.).

Šeštadienis, spalio 12 d.

06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (2)
(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (33). 07:20 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (34). 07:35
„“Nickelodeon“ valanda. Monstrai
prieš ateivius“ (25). 08:00 „Berniukas
Blogiukas“ (4). 08:30 Pažinimo klubas.
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (25). 09:10
KINO PUSRYČIAI Vilis ir pašėlę ratai.
11:00 Spidas Reiseris. N-7. 13:40 Načas
Libras. N-7. 15:30 Ekspertai. N-7. 17:25
Kelionių panorama. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Balerina. 21:20 Nebrendylos 2. N-14. 23:25
PREMJERA Vakarėlių laivas. N-14. 01:10
Vaikis ant ratų (kart.). N-14.

Sekmadienis, spalio 13 d.

06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (3)
(kart.). 07:15 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (35). 07:30 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (36). 07:45
„“Nickelodeon“ valanda. Monstrai
prieš ateivius“ (26). 08:10 „Berniukas
Blogiukas“ (5). 08:40 „Ogis ir tarakonai“ (26). 08:50 KINO PUSRYČIAI Blizgutis. 10:30 Nuotakų karai. N-7. 12:20
Mielas Diktatoriau. N-7. 14:10 PREMJERA Įkyruolė. N-7. 16:20 Sveikatos namai. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios.
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Šokio
revoliucija. 21:40 PREMJERA 5-oji banga. N-14. 23:55 PREMJERA Paranormalūs reiškiniai 2. N-14. 01:35 Nebrendylos 2 (kart.). N-14.

BTV

„Kobra 11“ (11) (kart.). N-7. 11:35 „Mirtinas ginklas“ (16) (kart.). N-7. 12:35 „Visa menanti“ (14). N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriausia“ (16). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (29). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (32). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (7). N-7. 19:30 „Mirtinas
ginklas“ (17). N-7. 20:30 Laba diena.
N-7. 21:00 Mirtini priešai. N-14. 23:00
Eliziejus (kart.). N-14. 01:00 „Visa menanti“ (13) (kart.). N-7.

Trečiadienis, spalio 9 d.

06:25 „Mentalistas“ (7) (kart.).
N-7. 07:20 „Mano virtuvė geriausia“
(16) (kart.). 08:35 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (29) (kart.). N-7. 09:35 „Teisingumo agentai“ (32) (kart.). N-7. 10:35
„Kobra 11“ (12) (kart.). N-7. 11:35 „Mirtinas ginklas“ (17) (kart.). N-7. 12:35 „Visa
menanti“ (15). N-7. 13:35 „Mano virtuvė
geriausia“ (17). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (30). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (33). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (13). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (8). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (18). N-7. 20:30 Laba diena. N-7.
21:00 Pabėgimas iš Los Andželo. N-14.
23:00 Mirtini priešai (kart.). N-14. 00:55
„Visa menanti“ (14) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, spalio 10 d.

06:20 „Mentalistas“ (8) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(17) (kart.). 08:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (30) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (33) (kart.). N-7. 10:30
„Kobra 11“ (13) (kart.). N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“ (18) (kart.). N-7. 12:30
„Visa menanti“ (16). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ (18). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (31). N-7. 15:55
„Teisingumo agentai“ (34). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (14). N-7.
18:30 „Mentalistas“ (9). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (19). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 21:00 Priverstinis panirimas.
N-14. 22:50 Pabėgimas iš Los Andželo (kart.). N-14. 00:45 „Visa menanti“
(15) (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 11 d.

06:20 „Mentalistas“ (9) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(18) (kart.). 08:35 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (31) (kart.). N-7. 09:35 „Teisingumo agentai“ (34) (kart.). N-7. 10:35
„Kobra 11“ (14) (kart.). N-7. 11:35 „Mirtinas ginklas“ (19) (kart.). N-7. 12:35
„Visa menanti“ (17). N-7. 13:35 „Mano
virtuvė geriausia“ (19). 14:50 „Kijevo
operatyvinė grupė“ (32). N-7. 15:55
„Teisingumo agentai“ (35). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (15). N-7.
18:30 „Mentalistas“ (10). N-7. 19:30
„Amerikietiškos imtynės“ (39) (Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (39) (Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 Mirties apsuptyje. N-14. 23:30 Priverstinis panirimas
(kart.). N-14. 01:15 „Visa menanti“ (16)
(kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 12 d.

06:30 Laba diena (kart.). N-7.
07:00 Laba diena (kart.). N-7. 07:30
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (34) (kart.). N-7. 08:30 Laba
diena (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina . 10:00 „Apvalioji planeta“ (7).
10:35 „Gyvūnai. Laukinė širdis“ (1).
11:50 „Ekstremalūs išbandymai“ (4).
N-7. 12:20 „Būk ekstremalas“ (31). N-7.
12:50 „Džeimio Oliverio daržovių patiekalai“ (5). 13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (2). N-7.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (35). N-7. 15:55 „Nusikaltimų
miestas“ (26). N-7. 16:30 Laisvės karžygiai. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Juventus - CBet. 19:30 Muzikinis šou.
22:05 MANO HEROJUS 2 ginklai. N-14.
00:15 AŠTRUS KINAS Apgalvota žmogžudystė. N-14.

Sekmadienis, spalio 13 d.

06:15 „Mentalistas“ (5) (kart.).
N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“
(14) (kart.). 08:35 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (27) (kart.). N-7. 09:35 „Teisingumo agentai“ (30) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (10) (kart.). N-7. 11:35 „Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (1)
(kart.). N-7. 12:35 „Visa menanti“ (13).
N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriausia“
(15). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“
(28). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“
(31). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (11). N-7. 18:30 „Mentalistas“
(6). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (16).
N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 21:00 Eliziejus. N-14. 23:15 Spąstai (kart.). N-7.
01:20 „Juodasis sąrašas“ (17) (kart.).
N-7. 02:00 „Sostų karai“ (6) (kart.). N-14.
03:15 „Visa menanti“ (12) (kart.). N-7.

06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. Radviliškis (kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (35)
(kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas. Žagarė. 10:00 „Apvalioji
planeta“ (8). 10:35 „Gyvūnai. Laukinė
širdis“ (2). 11:50 „Ekstremalūs išbandymai“ (5). N-7. 12:20 „Būk ekstremalas“ (32). N-7. 12:50 „Džeimio Oliverio
daržovių patiekalai“ (6). 13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“
(3). N-7. 14:55 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“ (36). N-7. 15:55 „Nusikaltimų miestas“ (1). N-7. 16:30 Laisvės karžygiai. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Neptūnas - Žalgiris. 19:30
„Rivjera“ (9). N-7. 20:30 „Rivjera“ (10).
N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (18). N-7.
22:30 „PREMJERA Gyvi numirėliai“ (1).
N-14. 23:40 Mirties apsuptyje (kart.).
N-14. 01:30 Apgalvota žmogžudystė
(kart.). N-14.

06:20 „Mentalistas“ (6) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(15) (kart.). 08:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (28) (kart.). N-7. 09:35 „Teisingumo agentai“ (31) (kart.). N-7. 10:35

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, spalio 7 d.

Antradienis, spalio 8 d.
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Neįgalieji
pasaulyje
Ši Skandinavijos šalis seniai
siekia suteikti negalią turintiems žmonėms visas savarankiško gyvenimo galimybes. Kaip tai veikia? Į žurnalistų klausimus atsakė
norvegė studentė, visuomenininkė Marianne Knudsen.
Ji turi negalią, pati naudojasi
asistentų paslaugomis, tad iš
arti pažįsta norvegų sistemą
ir pasakoja apie ją įvairiose Europos šalyse vykstančiose neįgaliųjų savarankiško gyvenimo temai skirtose
konferencijose. Tačiau Rytų
Europoje norvegiškas patyrimas skamba lyg pasakėlės
iš rojaus...
Tarkim, gyvena vienišas
neįgalus vyras. Jis gerai išsila
vinęs, susirado įdomų darbą.
Bet jo problema – sunku susi
tvarkyti su kasdienybės smul
kmenomis. Kaip atrodytų jo
gyvenimas Norvegijoje?
Manau, jis turėtų asmeninį
asistentą. Jei savivaldybė nutartų,
kad reikia padėti, jis gautų labai
gerą pagalbininką kasdienybės
verpetuose. Jis vadovautų visai
asistentų grupei ir pats spręstų,
ko jam šią minutę labiausiai reikia. Vienam asistentui būtų per
sunku, todėl ir sukuriama grupė.
Ir taip – 24 valandas 7 die
nas per savaitę?
Pirmiausia neįgalusis turi
pateikti paraišką, papasakoti savo problemas, tada savivaldybė
sprendžia, kiek asistento darbo
valandų jam bus skirta. Taip, pagalba gali būti teikiama visą parą. Viskas yra savivaldybės rankose. Teoriškai sistema atrodo
puikiai, tačiau praktiškai tų valandų vis pritrūksta... Štai man
buvo skirta 100 asistento pagalbos valandų per savaitę. Jis man
padeda kelionėje, universitete,
palydi į susitikimą su draugėmis
ar rimtą politinį renginį.
Gal palydi net į pasima
tymą?!
O kodėl ne? Palydi. Tačiau
geriausia, kad per pasimatymą
jis būtų kitoje vietoje, bet budėtų prie telefono.
Kaip yra su įranga? Ar ne
kyla problemų gauti vežimėlį?
Jokių problemų. Norvegijoje kiekvienas neįgalusis gauna

Neįgaliųjų
sportas

P

irmoji paralimpietė, iškovojusi kelialapį į kitais metais
Tokijuje vyksiančias paralimpines žaidynes, Aušra Garunkšnytė ir toliau demonstruoja gerą formą. Lietuvos stajerė Berlyno maratoną įveikė per 3 val.
18,07 min. ir net 15 sek. pagerino asmeninį bei Lietuvos rekordus. A. Garunkšnytės treneris – Linas Balsys.
A. Garukšnytė vietą paralimpinėse žaidynėse užsitikrino balandžio 28 d. Londone vykusiame maratone, kai 42 km 125 m
distanciją įveikė per 3 val. 18 min.

Norvegiškas rojus:
nemokamai gauni
ir asistentą,
ir reikalingą įrangą

Marianne Knudsen.

ne tik vežimėlį, bet gali paprašyti pritaikyto dviračio ar kito prietaiso. Asistentų reikalus
tvarko vietinės savivaldybės, o
aprūpinti įranga sukurta valstybinė sistema, tad ją gauti dar paprasčiau, nes nėra tarpininkų. Ir
šiuo atveju kiekvienas pats teikia paraišką.
Ir nieko nemoka?
Nieko. Ir asistentus, ir įrangą
apmoka valstybė.
Ar yra uždarbio lubos? Jei
neįgalusis turi labai gerai ap
mokamą darbą, gal jam siūlo
ma už savus pinigus samdyti
asistentą?
Ne. Nesvarbu, kiek uždirbi. Vis tiek ir asistentą, ir įrangą
gausi nemokamai. Yra tam tikrų
mokamų paslaugų, bet ir jos tik
rai daug nekainuoja.
Kaip norvegų neįgalieji
jaučiasi darbo vietoje? Juk dau
gelis jų, kaip ir kitose šalyse,
turbūt negali apsieiti be pagal
bos atlikdami savo pareigas?
Negalia yra negalia. Be abejo, dirbant gali prireikti pagalbos. Norvegijoje yra darbo asistentai. Štai jie ir ateina sutartomis valandomis padėti dirbantiems neįgaliesiems.
Kas apmoka šių asistentų
paslaugas?
Valstybė. ULOBA (nevyriausybinė neįgalių asmenų savarankiškumo skatinimo organizacija) šiuo ir daugeliu kitų
atvejų suburia asistentus, o jų
darbą apmoka savivaldybės, kurios savo ruožtu tuo tikslu gauna pinigų iš valstybės. Neįgalus

asmuo pasinaudoja šia pagalba
pagal savo poreikius. Asistentas
lydi neįgalųjį kelionėje. Šiemet
buvau Kinijoje, Pietų Afrikos
respublikoje. Su manimi važiavusiam asistentui išlaikyti gavau
tam tikrą pinigų kiekį ir galėjau
pati nuspręsti, kur ir kiek pinigų išleisti. Be abejo, valstybė apmoka tik elementarius dalykus –
valgį, nakvynę.
Neblogai būti tavo asmeni
niu asistentu!
Taip. Asistentas su manimi
keliauja ne tik darbo reikalais,
bet lydi ir į atostogas. Skiriamų pinigų kiekis priklauso nuo
to, kiek asistento valandų skirta neįgaliajam. Kuo mažiau valandų, tuo mažiau pinigėlių asistento kelionei. Jei gavai tik dešimt asistento valandų per savaitę, tai nekas.
Kur apmoko asistentus?
Gal yra kokie kursai?
Viskas paprasta, nėra čia ko
mokytis. Neįgalus asmuo paaiškina asistentui, kokios pagalbos
jam reikia. Tad kurį laiką mokosi abu kartu. Labai svarbu, kad
neįgalusis viską detaliai ir labai
atvirai paaiškintų. Tad vienas
aiškina, kitas klausosi ir įsidėmi, kokios jo pareigos. Visi neįgaliojo poreikiai – labai žmogiški, jokios čia aukštosios matematikos. Ne vienas asistentas mane
surado perskaitęs darbo skelbimą
laikraštyje. Norvegijoje šios pa
reigos jau seniai – įprastas reikalas, kaip vairuotojas ar virėjas.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Maratonininkė rodo puikius
rezultatus

Linas Balsys ir Aušra Garunkšnytė.
23 sek. Regėjimo negalią turinti
28-erių sportininkė pretenduoja
tapti pirmąja moterimi iš Lietu-

vos, dalyvausiančia paralimpinių žaidynių maratono rungtyje.
„Bičiulystės“ inf.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ar žmogus, turintis negalią,
Lietuvoje gali lankytis kine?
Festivalio „Nepatogus kinas“ pranešime svarstoma apie tai, ką
reikia daryti, kad kiną galėtų pažiūrėti kuo daugiau žmonių.
Spalio 10 d. prasidėsiantis ir per
12 šalies miestų keliausiantis festivalis „Nepatogus kinas“ klausia: ar iš tikrųjų kultūra šalyje yra
pakankamai prieinama? Pasak
Lietuvos žmogaus teisių centro
tarybos nario ir Jungtinių Tautų
Neįgaliųjų teisių komiteto nario
profesoriaus Jono Ruškaus, Lietuvos kultūros objektai ir renginiai pritaikymo neįgaliesiems
srityje smarkiai atsilieka.
„Nepatogaus kino“ vadovas
Gediminas Andriukaitis sako,
kad tai – ne vien techninių galimybių, bet ir požiūrio klausimas:
„Kinas Lietuvoje, deja, vis dar labai menkai prieinamas žmonėms,
turintiems, pavyzdžiui, klausos ar
regėjimo negalią. Mūsų kino teatrai kol kas šiems lankytojams
nesiūlo specialiai pritaikytų repertuarinių seansų, nors techniniai sprendimai egzistuoja ir pasaulyje yra taikomi vis plačiau.“
Vienas tokių sprendimų, leidžiančių kino seanse patogiai
dalyvauti klausos negalią turintiems žiūrovams – specialūs
subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiems (SKN), kuriuose žiūrovams pateikiami ne tik dialogai,
bet ir aprašomi filme skambantys foniniai garsai ar muzika. Regos negalią turintiems žiūrovams
padeda garsinis vaizdavimas, leidžiantis žmogui maksimaliai patirti filmą jo nematant.
„Siekiame, kad mūsų festivalio filmai pasiektų kuo platesnį
žiūrovų ratą. SKN titrai ir garsinis
vaizdavimas pamažu imami taikyti ir Lietuvoje, tačiau kol kas tai
yra pavienės iniciatyvos. Susiduriama su techniniais, logistiniais
ir finansiniais iššūkiais, iš esmės
neegzistuoja fondai ar programos,
kur tokios – net ir pavienės, iniciatyvos galėtų kreiptis paramos,
arba šie fondai nėra prieinami
kasdien su negalios klausimais

nedirbančioms organizacijoms.
Tai yra didžiulis stabdis, tad net
ir turint geriausius norus atsitrenkiama į sieną. Vieno filmo kokybiškas pritaikymas, pavyzdžiui,
garsiniam vaizdavimui, kainuoja
didžiulius pinigus, vėliau dar reikia nuomoti papildomą įrangą jo
peržiūrai – pasirūpinti ausinėmis
ir kita specialia įranga“, – pasakoja G. Andriukaitis.
Šiemet „Nepatogiame kine“
bus rodoma 11 filmų su SKN
titrais, kuriuos atrenkant buvo
tariamasi su Lietuvos kurčiųjų draugija, o filmas „Labas, robote“ šiuo metu rengiamas garsiniam vaizdavimui. Festivalio
repertuare tokie filmai paženklinti specialiomis žymomis, leidžiančiomis žmonėms su negalia atsirinkti tinkamai pritaikytus seansus.
Festivalio vadovo teigimu, to
vis tiek nepakanka. Jis kelia klausimą, kiek kino salių iš tikrųjų turi tinkamą fizinį pritaikymą žmonėms su negalia? Deja, vienetai.
G. Andriukaičio teigimu,
kiekviena kultūros renginių įstaiga ar organizatorius turėtų nuolat galvoti, kiek ir kam bus prieinami jų organizuojami renginiai:
„100 proc. ją pritaikytą laikysime tuomet, kai žmogus su negalia galės be niekieno pagalbos
savarankiškai ir oriai atvažiuoti,
pavyzdžiui, į kino teatrą, prie kasos nusipirkti bilietą ar spragėsių,
sklandžiai pažiūrėti filmą, prireikus apsilankyti tualete.“
„Nepatogus kinas“ – daugiau nei 10 metų kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių
dokumentinių filmų festivalis, siekiantis kurti erdvę žmogaus teisių, politikos, socialinės
atsakomybės, tvarumo temoms, supažindinti visuomenę
su aktualijomis, skatinti būti
sąmoningiems ir kritiškiems.

Populiarėjantis gydymas
alpakomis – jau ir Lietuvoje
Goda Bandzaitė naujienų portale www.tv3.lt pasakoja apie tai,
kuo gali padėti alpakos.
Alpakos – ne tik taikūs ir gražūs gyvūnai. Jos gali tapti puikiu
metodu neįgaliems vaikams lengviau priimti juos supantį pasaulį
ir padidinti savo jaučiamų emocijų spektrą. Bent jau taip teigia
ekskursijas organizuojanti pirmojo alpakų ūkio Lietuvoje įkūrėja
ir tikina, kad gydymas alpakomis populiarėja visame pasaulyje.
Šiame netoli Trakų įsikūrusiame alpakų ūkyje veiksmo netrūksta visą šiltąjį sezoną. Kasdien čia atvažiuoja bent po kelias grupes turistų. Čia lankėsi
ir vaikai su protine negalia. Juos
prižiūrinčios mokytojos tikina,
kad tokiems vaikams aplinkos
keitimas – didelis iššūkis.
Iš pradžių kelios dešimtys
vaikų gyvūnų baidosi. Juos nedrąsiai maitina, o štai vėliau dau-

gelis ir įsidrąsina. Alpakų ūkio
įkūrėja, prieš 8 metus šiuos gyvūnus atsivežė tam, kad nereikėtų šienauti žolės. Šie gyvūnai
ją visą kieme tvarkingai nuėda.
Be to, pasak Jolantos Kuorienės,
tai ne tik pramoga sveikiesiems,
tai – puiki terapija negalią turintiems vaikams.
Tačiau tam gyvūnus reikia
paruošti. „Alpakos yra terapiniai
gyvūnai. Yra Europoje jau nemažai ūkių, kurie augina alpakas
alpakoterapiniais tikslais. Ir gyvūnai auginami, pratinami specialiai bendrauti su žmonėmis,
kad jie būtų taikūs, jaukūs, nebijotų žmogaus. Šios alpakos irgi
tapo alpakoterapinėmis“, – sako
alpakų ūkio savininkė Jolanta.
Paprastai šie gyvūnai kontakto su žmonėmis ne itin mėgsta.
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Prie kūrybos
šaltinio
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Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų seminarui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba
jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vėju, tekstus.

Nakties danguj – žvaigždėtą
Paukščių taką,
Žemėlapį dangaus, kuriam
gyvybė plaka.

Laiškas, kurį įdėčiau
į ąžuolo drevę

Veronika Masiukienė.

Š

iandien birželio keturiolikta. Ši diena man mena laiką, kuris mano gyvenimo kelią
nubėrė aštriais spygliais, paženklino pažeminimo ir nuoskaudų
lopiniais, kurių iš atminties neištryniau ir bebaigdama aštuntą dešimtį.
Nors diena nepaprastai karšta, bet sėdėdama išlakių medžių pavėsyje savo sodyboje ant
ramiai sruvenančios Širvintos
kranto, sugalvojau parašyti laišką savo pirmai gyvenimo draugei, su kuria susipažinau vagone
1947 m. kovo mėnesį, kai ne savo noru keliavome iš gimtinės į
tolimąjį Sibirą.
Man vasarį buvo suėję šešeri
metai. Šeimoje buvau ketvirtas
vaikas. Du broliai ir sesuo buvo
jau paaugliai, todėl šeimoje aš,
mažėlė, augau lepinama.
Gerai prisimenu, kai naktį
mane, gerai neprabudusią, mama ėmė rengti ir verkdama prašė skubėti. O aš ne pati rengiausi,
bet rengiau lėlę, su kuria miegojau. Toliau viskas vyko lyg sap
ne. Svetimi žmonės, naktis, šalta, vežime prikrauta maišų ir aš
ant jų. Vėliau kažkokios mašinos, ginkluoti vyrai ir daug, labai
daug apsiašarojusių veidų. Mano
atmintis išsaugojo tik tą momentą, kai sėdėjau tarp maišų vagone
apsikabinusi savo lėlę ir prie ma-

nęs priėjai tu, Aldute. Paklausei
mano vardo. Aš pažiūrėjau į tave
ir tylėjau, o tau labai rūpėjo mano lėlytė, kuri buvo suvyniota į
rankšluostį, matėsi tik jos geltonos kasytės ir mėlynos akelės.
Vėliau mes susidraugavome.
Gal jau įpusėjus mūsų kelionei,
kuri truko daugiau kaip mėnesį, mes bežaisdamos susipykome dėl mano lėlytės. Vagono
prižiūrėtojas praeidamas pastebėjo mūsų kivirčą. Nieko nesakęs čiupo mano lėlę ir išmetė
iš vagono. Prisimenu, kaip mes
pradėjome rėkti, o prižiūrėtojas pakėlė mane ir pagrasino –
jei dar triukšmausim, irgi išmes
pro langą. Iš siaubo netekau žado. Abi apsikabinome ir susirietusios tarp suolų tyliai tyliai verkėme. Tą nuoskaudą prisiminus,
ir dabar nurieda ašara.
Kai nuvykom į „naują gyvenimą“, mums teko laimė apsistoti gretimuose barakuose. Tu,
Aldute, kaip ir aš, tikriausiai prisimeni Krosnojarsko žiemos spiginantį šaltį, dvimetrines sniego
pusnis ir visą laiką mus išdavikėmis vadinusius vietinius vaikus.
Ir šiandien aš tau, Aldute, esu
dėkinga už išgelbėtą gyvybę. Prisimeni, kai buvom jau paauglės
ir eidavome po dešimt kilometrų uogauti? Kartą, prisirinkusios
pilnus kibirus mėlynių, susistabdėme sunkvežimį ir susėdusios
ant rąstų važiavom. Aš neišsilaikiau ir pradėjau slysti nuo rąstų.

Kibiras su mėlynėmis nukrito, o
aš vos laikiausi užsikabinusi. Tu,
šaukdama ir negalėdama sustabdyti sunkvežimio, sėmei iš kibiro
uogas ir mėtei į priekį, kad vairuotojas per kabinos langą pamatytų. Supratęs, kad kažkas vyksta, vairuotojas sustojo, mus apibarė, liepė lipti žemyn ir nešdintis nuo mašinos kuo toliau. Taip
likome stovėti ant kelio, o aš dar
ir be savo surinktų uogų. Kai grįžome namo, tu savo likusias uogas padalinai pusiau. Juk pameni, kaip gavusios kokį skanėstą,
visada abi dalindavomės.
Tik negailestingas likimas
mus išskyrė Maskvoje. 1956
metų rudenį, gavusios leidimus,
mūsų šeimos važiavo atgal į Lietuvą. Deja, Maskvoje tu su savo
šeima išlipai ir mes išsiskyrėme.
Nebuvau laukiama tuomet
Lietuvoje. Baigusi rusų mokyklą Sibire, negalėjau niekur įstoti mokytis. Bet vėliau gyvenimas
susiklostė palankiai. Turėjau mylimą žmogų, išauginome vaikus.
Gražios anūkų šeimos jau augina
savo atžalas, mano proanūkius.
Esu pagal savo amžių dar stipri
ir jaučiuosi laiminga.
Žinau, kad mano laiško tu,
Aldute, neskaitysi, bet aš jį įdėsiu į seno lietuviško ąžuolo drevę – gal kam bus įdomios mūsų
vaikystės ir jaunystės pragyventos dienos.

Jonas Mališauskas.

Vasaros naktis
Nevėžio vilnimis atplaukia luotas,
Lietaus išpraustas, vėjo
išbučiuotas.
Juo irias vasara – puošni,
linksma,
Į aukso garbanas lelijas pindama.
Nušvitęs sidabru mėnulio takas,
Gelmėj paskendę žvaigždės
plakas.
Lengvutė vasaros nakties skara,
Tarsi Nevėžiu skubanti srauni
banga.
Naktis, išskleidusi juodus sparnus,
Užmigdė pievas, lygumas, miškus
Ir paukštį ant siūbuojančios šakos,
Kuris pabudęs vasarai ir vėl
giedos.
Juk vasaros naktis tokia trumpa,
Rasų karoliais puošiasi lanka.
Nakties glėby paskendus Lietuva,
Lyg ta našlaitė girioje viena.
Sapnuoja sapną drobes ausdama
Ar Vaivos juostą perlais
puošdama...

Kurie vienkiemiuos
Galulaukėse ėjo,
Tiems ir žemelės
Žymiai padaugėjo.

Žemę atgavus
Vėl problemos kilo,
Broliai ir sesės
Nepasidalino.

Kai mes į kolūkius
„Savanoriais“ stojom,
Gyvulius, žemelę
Už dyką dovanojom.

Išdalinus žemę
Po mažą plotelį,
Sunkus rankų darbas –
Technika padėt negali.

Gimiau ŠOGDĖS kaime,
Taip jau buvo lemta...
Dar buvo žemė
Rėžiais padalinta.

O kolūkių laukus
Melioruoti pradėjus,
Vėl problemos
Naujos prasidėjo.

Iš mažų plotelių
Nebūsi bagotas.
Nuo sunkaus darbo
Paliksi kuprotas.

Aštuonių sulaukus
Problemos kilo –
Mano gimtą kaimą
Vienkiemiais dalino.

Nori nenori
Turėjai daryti:
Sodybą nugriauti,
Gyvenvietėj statytis.

Gimtąją žemelę
Gerbkim ir mylėkim.
Ji mus žemyn lenkia –
Teks po ja gulėti.
Jonas BALTUŠIS, Biržai
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“,
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Priglausk kaip paukštį, grįžusį
pastogėn,
Pridenk žvaigždžių skara
pavasario nakty,
Kol suoks lakštingalos, nemigę
mėnesienoj,
Ir skleisis sodai, ievos pakely.
Padovanok pavasarinio vėjo
dvelksmą,
Taip gaivų lietų – tik be debesų,
Kamanės dūzgesį tylioj palaukėj,
Nektaro kvapą pumpurų jaunų.
Atneški aidą almančio šaltinio,
Svajingą sapną gluosnių vienišų
Ir vartų girgždesį, kuris užkimo,
Kaip šulinio svirtis, belaukdama
savų.
Mintim pareisiu, kaip vaikystėj,
basas,
Lankom, palaukėm, lieptu
alksniniu.
Gal išbučiuos man skruostus
baltažiedės vyšnios,
Lyg motina – kadais išeinant iš
namų.
Jonas MALIŠAUSKAS
Panevėžys

Kas tos švieselės? Melsvo
skliauto gėlės?
Ar raidės Tavo knygų didelių?
O gal žmonių, kurie jau mirę,
vėlės
Keliauja pas Tave dangaus keliu?

Širvintos

Kai į Lietuvą
Laisvė atėjo,
Tai buvusią žemę
Atgauti galėjom.

Apie gyvenimą

Tu man nuskink žibutės pirmą
žiedą,
Kada klevų saldi sula tekės,
Kai kelsis saulė ten už raisto,
Rasų karoliai krištolu žibės.

Veronika MASIUKIENĖ

Kuris norėjo
Kaimo vietoj likti,
Tam teko dėl mažiau
Žemelės sutikti.

Jonas Baltušis.

Pareisiu kaip vaikystėj

Rima Danylienė.

Žodžiai
Tavo žodžiai pikti
Tarsi kirtis angies,
Vos palietę ausis
Nusileis lig širdies,
Pasislėps ir lindės.
Ir skaudės, oi skaudės,
Tik pabiręs staiga
Ašarėlių lietus
Pabandys kiek nuplaut
Gyvatėlės nuodus.
Kiek kalta, nekalta,
Kas dabar pasakys?
Kirto žodžių kruša,
Skaudžiai kirto angis.

Žvaigždelės
Rugpjūčio naktį į žvaigždes
žiūrėjau
Ir mintys man vis lindo įkyriai:
Kaip dangų Tu išgražinai,
Kūrėjau,
Ir kaip tai išradingai padarei!

Va ta smulkutė – gal vaikelio
mažo,
O ta didžiulė – iškilaus žmogaus?
Kiekvienas žemėj savo naštą
nešam
Ir mąstom, kaip toli ligi
dangaus...
Žvaigždelės šviečia, jaudina ir
guodžia,
Gal tiesia taką nuo manęs ligi
Tavęs?
Viena vis krinta, žybsi, tamsą
skrodžia,
O gal kažko ateina išsivest?
Skaitau jų raštą, akyse
prašvinta...
Ir ne tokia baisi naktis juoda,
Žinau, ne man tą paslaptį įminti,
Tai gal geriau jau sukalbėt
maldas.
Už tuos, kurie į nebūtį išėjo
Ir stebi mus akutėmis žvaigždžių.
Už tuos, kur ašarėlė nuriedėjus
Pakilus saulei kaip rasa nudžius.
Rima DANYLIENĖ
Radviliškis

