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Neįgaliųjų nedarbas – ar lūkesčiai labai 
skiriasi nuo realios situacijos?Lietuvoje dirba tik apie treč

dalis (28,9 proc.) darbingo 
amžiaus neįgaliųjų, kitiems 
dirbti arba neleidžia sveika
ta, arba jiems nepavyksta įsi
darbinti. Lietuvos žmonių su 
negalia sąjunga (LŽNS) atli
ko gilesnę neįgaliųjų nedarbo 
analizę ir jos rezultatus pri
statė konferencijoje „Neįga
liųjų dalyvavimas darbo rin
koje: realybė ar siurrealybė“? 

Integracijos keliu

Tolerancijos link

Gyvename informacijos per
tekliaus amžiuje. Neretai bū
na sunku susiorientuoti už
plūdusiame naujienų sraute, 
atsirinkti, kas svarbu. Ką be
kalbėti apie skaitymo sunku
mų ir intelekto sutrikimų tu
rinčiuosius, vaikus, žmones, 
kuriems sunku susikaupti 
dėl kokios nors neurologi
nės ligos. 

Laikraštis lengvai skaitoma kalba – 
kad informaciją suprastų visi

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Susitikimas lengvai skaitoma kalba rengiamo laikraščio „8 sidor“ redakcijoje.

Laikraštis, suprantamas 
visiems 

Siekiant, kad visi žmonės ga-
lėtų gauti naujienas, Švedijoje 
nuo 1984 metų leidžiamas laik
raštis lengvai suprantama kal-
ba „8 sidor“ (liet. 8 puslapiai). 
Iš pradžių jis buvo skirtas inte-
lekto negalią turintiems žmo-
nėms, tačiau palaipsniui laikraš-
čio skaitytojų ratas labai išsiplė-
tė – jį skaito ne tik tie, kuriems 
sunkiau skaityti ar rašyti, bet ir 
vyresnio amžiaus žmonės, mo-
kiniai, o pastaruoju metu itin 
padaugėjo jį besirenkančių imi-
grantų. Laikraštis turi garsinę 
versiją, spausdinamas ir Brai-
lio raštu. 

Kartą per savaitę išeinantis 
laikraštis leidžiamas jau daugiau 
nei 30 metų. Kad reikia tokio lei-
dinio, nusprendė Švedijos parla-

mentas – Riksdagas. Savaitraš-
tis yra nepriklausomas, išlaiko-
mas valstybės lėšomis. Šiuo me-
tu jis turi apie 5 tūkst. prenume-
ratorių. Laikraščio redaktorius 
Bengtas Fredriksonas neslepia, 
kad šis skaičius mažėja (vis ma-
žiau žmonių renkasi popierinę 
spaudą), nes daugiau skaityto-
jų naujienų lengvai suprantama 
kalba ieško interneto tinklalapy-
je www.8sidor.se. Internete kas-

dien paskelbiama apie 10 nau-
jienų lengvai suprantama kalba. 
Visa informacija yra įgarsinta. 
Redakcija skaičiuoja, kad iš viso 
per „8 sidor“ informaciją gauna 
apie 80 tūkst. žmonių. 

Kaip parengti lengvai 
suprantamą tekstą

Dažniausiai laikraštyje pa-
teikiama naujienų agentūrų pa-
rengta informacija – ji perrašoma 

lengvai suprantama kalba. Da-
lį straipsnių rašo „8 sidor“ žur-
nalistai. Žurnalistė Moa Candill 
sako, kad informacija laikraštyje 
pateikiama visiškai kitaip. Pavyz-
džiui, įprastai straipsnis apie ne-
ramumus Bolivijoje pradedamas 
taip, lyg būtų savaime supranta-
ma, jog skaitytojas žino, kad kal-
bama apie šalį Pietų Amerikoje 
ir kad jos prezidentas yra Diego 
Moales. Na, o lengvai skaitomi 
tekstai pradedami paaiškinimu, 
kad Bolivija yra šalis, o Moales – 
pirmasis išrinktas jos preziden-
tas. Pasak M. Candill, parašyti 
tekstą lengvai suprantama kalba 
nėra taip paprasta, kaip atrodo – 
norėdamas perteikti informaciją 
glaustai ir paprastai, pats turi la-
bai gerai ją perprasti. Didelis iš-
šūkis – apie sudėtingus dalykus 
parašyti kuo suprantamiau. Skai-
tytojų yra labai įvairių ir į visų jų 
poreikius reikia atsižvelgti – ne-
galima rašyti primityviai, reikia 
kalbėti natūralia švedų kalba, tik 
be sudėtingų žodžių ir terminų, 
be perkeltinės reikšmės ir meta-
forų. Jei aiškinami žodžiai ar ter-
minai, tai daroma taip, lyg tai bū-
tų natūrali teksto dalis. 

Kiekvieną tekstą skaito visi 

redakcijos žurnalistai po keletą 
kartų. Po to jis dar perskaitomas 
garsiai – įsitikinama, kad viskas 
tikrai aišku. 

Redaktorius B. Fredriksonas 
atkreipia dėmesį, kad ir nuotrau-
koms taikomi tam tikri reika-
lavimai. Jose turi būti žmogus 
ar įvykis, minimas straipsnyje. 
Svarbu, kad skaitytojui, pama-
čius nuotrauką, perskaičius para-
šą po ja ir straipsnio pavadinimą 
būtų aišku, apie ką rašoma – gal 
kai kurie žmonės gali perskaity-
ti tik tiek. 

Kad būtų lengviau skaity-
ti, labai svarbu pasirinkti tinka-
mą šriftą, dar svarbiau – tinka-
mas atstumas tarp eilučių ir tarp 
raidžių. Rašoma trumpomis ei-
lutėmis išlaikant natūralų kal-
bos ritmą.

Informacija visų skoniams
Kiekvieną dieną vyksta su-

sirinkimai, kuriuose visi redak-
cijos darbuotojai kartu nuspren-
džia, kokios naujienos bus publi-
kuojamos – juk svarbiausia ne 
pateikti kuo daugiau informa-
cijos, o atrinkti tą, kuri iš tiesų 
svarbi žmonėms. 

Neįgaliųjų nedarbo problemas nagrinėjanti konferencija sulaukė didelio susidomėjimo.Atliktą tyrimą pristatė Ugnė Šakūnienė.

Tyrimo akiratyje – 
ir dirbantys, ir nedirbantys 

neįgalieji 
LŽNS prezidentės Rasos Ka-

valiauskaitės teigimu, atliekant 
tyrimą siekta išsiaiškinti, kokios 
priežastys neįgaliesiems trukdo, 
o kokios padeda įsidarbinti, ko-
kį atlyginimą jie gauna ir kokio 
norėtų, kas labiausiai skatina 
dirbti – finansiniai ar psicholo-
giniai motyvai, taip pat dėl ko-
kių priežasčių tiek daug neįga-
liųjų nedirba. Todėl, norint gauti 
visapusiškesnį vaizdą, buvo ap-
klausti ir dirbantys, ir nedirban-
tys neįgalieji, o pastarųjų lūkes-
čiai palyginti su rea lia situacija.

Į tyrimui paruoštus klau-
simynus atsakė 193 dirbantys 
ir 340 nedirbančių neįgaliųjų. 
Apklausoje dalyvavusių res-
pondentų santykis labai tiks-
liai realios situacijos darbo rin-
koje neatspindi, tačiau bendrai 
tendencijai neprieštarauja – ne-

dirbančių neįgaliųjų apklauso-
je dalyvavo gerokai daugiau nei 
dirbančių. Konferencijoje da-
lyvavusio socialinės apsaugos 
ir darbo ministro Lino Kuku-
raičio pateiktais duomenimis, 
šių metų pradžioje šalyje buvo 
160 340 darbingo amžiaus neį-

galiųjų, o III ketvirčio pabaigo-
je dirbo 46 339 žmonės (atviro-
je rinkoje – 40 384, socialinėse 
įmonėse – 5 955), nedirbo 114 
tūkst. neįgaliųjų. Ministras taip 
pat pažymėjo, kad net 35 proc. 
neįgaliųjų patiria skurdą ir ne-
darbas tam turi didelės įtakos. 

Didžiausia kliūtis – 
sunki negalia? 

L. Kukuraičio pateiktoje sta
tistikoje nurodoma, kad didžiau-
sią dirbančiųjų dalį sudaro leng
vesnę negalią (4555 proc.) tu-
rintieji – jų darbo rinkoje yra 
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�� Janina Ožalinskai-
tė „Bičiulystei“ parašė apie 
tai, kaip prasmingai prabė
go ruduo Šeduvos gimnazi
jos Specialiojo ugdymo sky
riaus moksleiviams. 

Įsibėgėjęs ruduo kas-
met atneša gausybę daržo-
vių, grybų, uogų...

Specialiojo ugdymo 
skyriaus auklėtojos Guo-
da Mikalonienė ir Viole-
ta Šarauskienė organiza-
vo viktoriną „Daržovių 
mūšis“. Tikslas – paste-
bėti rudens grožį, lavinti 
moksleivių mąstymą, kū-
rybiškumą, bendravimo 
įgūdžius. Vaikai sprendė 
kryžiažodžius, atliko lo-
gines užduotis rudens te-
matika, spalvino daržovių 
trafaretus. Iš įvairiaspalvių 
lapų, uogų, medžių šake-
lių mokiniai kūrė „Ru-
dens mozaiką“. Džiugių 
emocijų patyrė dalyvau-
dami estafetėse su cukini-
jomis. Renginio pabaigoje 

Ruduo gimnazijos Specialiojo 
ugdymo skyriuje

buvo vaišinamasi daržo-
vių sriuba. 

Specialiojo ugdymo 
skyriuje kelias savaites ne-
tilo šurmulys – mokiniai, 
padedami mokytojų, kū-
rė rudens rūbus. Kiekvie-
nas norėjo būti dizaineriu. 
Įvairių rūbų siluetus jie de-
koravo kaštonais, kankorė-
žiais, spalvotais rudens la-
pais, uogomis. Spalvingų 
rudens rūbų eskizų parodą 
vainikavo fotosesija, sutei-
kusi vaikams daug teigia-
mų emocijų. 

Parodą organizavo mo-
kytojos Laimutė Andriuš-
kevičienė ir Audronė Pet
raitienė. 

Neseniai moksleiviai 
dalyvavo Pakiršinio etni-
nės kultūros ir amatų cent
ro renginyje „Devyni ama-
tai, dešimtas badas.“ Čia jie 
domėjosi tautos praeitimi, 

praplėtė etninės kultūros 
žinias. Praktinės veiklos 
metu mokiniai lipdė mo-
linius dubenėlius, juos or-
namentavo, mokėsi vilnos 
vėlimo būdų, gamino odi-
nius skirtukus knygoms. 

Vaikai susipažino su 
Pakiršinio dvaro istorija, 
apsilankė tautodailininkų 

darbų muziejuje, kur daug 
sužinojo apie skirtingų is-
torinių periodų keramiką, 
odos pritaikymą buityje.

Skyriuje dirbantys pe-
dagogai ieško būdų ir ga-
limybių, kaip sudominti 
vaikus, turinčius specia-
liųjų poreikių, kaip juos 
įtraukti į aktyvią veiklą. 

Mokiniai sukūrė įspūdingą rudens rūbų kolekciją.

Šeduva:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Pažadas – davimas žodžio ką nors padaryti. Ypač 
gera. Tačiau be svarių argumentų pažadas – tarsi tuš
čias bosas, per kurį sudavus, garsiai skamba.

Sąvoka „pažadas“ turi nemažai reikšmių. Tai ir 
priesaika ginti Tėvynę, ir priesakas būti uoliu bei są
žiningu darbuotoju, ir kt. Ispanų rašytojas, filosofas, 
moralistas Baltasaras Grasjanas (1601–1658) sakė: 
„Taurus žmogus nesišvaisto pažadais, o daro dau
giau negu žadėjo“. Panašių posakių turi įvairios tau
tos: „Įžadai, padaryti audros metu, pamirštami ramiu 
metu“ (anglų), „Pažadas yra skola“ (afrikiečių), „Kai 
nuogas žmogus tau žada audeklą – saugokis“ (loty
nų). Labai taiklios ir lietuvių patarlės: „Daug žadan
tis maž teduoda“, „Greiti pažadai vėjais išlaksto“, „Tų 
bernelių pažadai kaip bevystantys žiedai.“

Skaitant šias išmintis, rodos, nedaug beliko ką pa
sakyti apie atsargumą dalinant pažadus. Iš jų mums 
derėtų pasimokyti. Deja, anot to paties B. Grasjano, 
pažadai dažnai būna spąstai, į kuriuos patenka kvai
liai. Patenka ir juos duodantys, ir jais tikintys.

Valdžios atstovai, ypač seimūnai, prieš naujus rin
kimus iš kailio neriasi žadėdami kalnus gerovės, kad 
tik įtiktų rinkėjams ir gautų kuo daugiau jų balsų. Ši 
liga tolydžio kinta ir tobulėja. Štai 2004 m. rinkimų į 
Seimą lenktynėse viena žinoma partija savo progra
moje garantavo, kad už elektros kilovatvalandę teks 
mokėti tik 10 centų, o pensinio amžiaus padidini
mas – didelis valdžios brokas. Kita solidi partija už
tikrino stip riai remsianti jaunas šeimas, neįgaliuosius, 
bus daug lengvatų būstui įsigyti. Senjorai taip pat su
žaliuos – pensijos bus 50 proc. vidutinio atlyginimo 
dydžio. Bet tie ketinimai liko kaip dykumų miražas.

Po to buvo dar keli Seimo rinkimai su ta pačia dai
nele – patikėkit mumis ir gyvensime, anot Ievos Si
monaitytės, kaip inkstai taukuose.

Šiemet sukasi ne mažesnis pažadų ratas. Vienas 
pub licistas dabartinį metą pavadino užburiančiais bur
bulais. Per tuos burbulus sunku įžvelgti, kaip gyvename, 
juolab klausti, o kodėl taip skurdžiai, varganai, kad tik 
po trisdešimties nepriklausomybės metų susivokta kurti 
„gerovės valstybę“? Bet ar tai nebus dar vienas burbulas?

Rengiant kitų metų valstybės biudžetą atsirado gob
šuolių, rėksnių – duokit man kuo daugiau. Įvairios vals
tybinės institucijos papildomai paprašė per 360 milijonų 
eurų. Tiek pat – ir parlamentarai savo pažadams įgy
vendinti. O iš kieno kišenės tuos pinigus paimti? Tur
tuoliai, didžiosios prekybos įmonės, kai buvo pasiūlyta 
nors kiek papildomai prisidėti prie valstybės iždo, sto
jo piestu, ėmė virkauti, girdi, norima juos nustekenti.

Liūdnoka, kai pajamų nelygybė, akistata su var
gana buitimi daugelį verčia tikėti pažadukų fantazijo
mis apie artėjančią šviesesnę dieną ir patiems įkliūti į 
spąstus. Tas naivumas lyg užkerėtas kartojasi ir kar
tojasi, bet mana nekrinta iš dangaus. Pensijos ir išmo
kos Lietuvoje mažiausios Europos Sąjungoje, į neįga
liuosius dažnai žiūrima kaip į antrarūšes asmenybes. 
Kaip rašyta „Bičiulystėje“, be kitų pagalbos jiems dar 
neįmanoma patekti į traukinius, kai kurias įstaigas, 
net į europarlamentarų biurą.

Žmonės iš tų pažadų (o gal patyčių) net juokus 
kuria. Sako, susirgo suvalkietis. Sukaupęs paskutines 
jėgas, jis pakilo iš lovos, atsiklaupė prieš šventuosius 
paveikslus ir ėmė melstis. Mielieji, jei iš jūsų gailestin
gumo aš išgyvensiu, parduosiu automobilį, nupirksiu 
daug žvakių ir uždegęs pastatysiu prie jūsų kojų. Taip 
ir buvo. Suvalkietis pasveiko. Reikėjo tesėti pažadą. 
Galvojo, galvojo ir sugalvojo: pavešiu bobutę iki baž
nyčios, gausiu eurą, už jį nupirkęs didelę žvakę už
degsiu prie altoriaus. Ir šventieji nesupyks, ir pažadą 
įvykdysiu, ir automobilį išsaugosiu.

Satyrikas Juozas Erlickas viename savo Apreiški
me kol kas mato tokią išeitį: „Girdėjau: gerovės vals
tybėje nebus vietos skurstantiems. Vadinasi, tai bus 
labai labai maža valstybė.“

Pažadukai

Apie tai
, 

kas jaud
ina

�� „Bičiulystei“ atsiųsta
me laiške Ramina Kazlai-
tė papasakojo apie smagią 
draugystės ir sporto šventę.

Kiekvienais metais į 
Draugystės šventę Kazlų 
Rūdos sporto centre susi-
renka visas būrys neįga-
liųjų. Šiemetinės šventės 
atidaryme dalyvavo ir sa-
vivaldybės meras Mantas 
Varaška, vicemeras Ma-
rius Žitkus, Socialinės pa-
ramos ir civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėja Judi-
ta Simonavičienė. Savival-
dybės vadovai palinkėjo 
smagiai pabūti kartu, nes, 
pasak jų, svarbu ne laimė-
jimai, o gera nuotaika, da-
lyvavimas šventėje kartu, 
nauji draugai. 

Į Draugystės šventę at-
vyko Kalvarijos savival-
dybės, Vilkaviškio krašto, 
Marijampolės savivaldy-
bės, Marijampolės I gru-
pės, Kauno miesto neįga-
liųjų draugijų, Kazlų Rū-
dos paramos centro ko-
mandos, savo jėgas išban-
dė ir Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos sporto en-
tuziastai. Iš viso šventėje 
dalyvavo daugiau kaip 80 

Draugystės šventėje – tradicinės 
ir naujos sporto rungtys

sportininkų, sirgalių. 
Buvo daug rungčių ir 

emocijų, daug dainų ir šo-
kių, nes nuotaiką skaidri-
no Danutės Berteškienės 
vadovaujama Jūrės kaimo 
kapela „Medlieva“. Net 
dainininkai neatsisakė pa-
sivaržyti. 

Savivaldybės vadovai 
taip pat išbandė jėgas mes-
dami krepšinio baudas, 
mėtydami kamuoliukus. 
Geriausiai sekėsi admi-
nistracijos direktorei Re-
dai Knei zevičienei.

Tradicines renginio 
rungtis (smiginį, baudų 
mėtymą, kamuoliuko me-
timą į kibirą, bato meti-
mą į lanką) šįkart papildė 
du nauji žaidimai, kuriems 
reikalingas priemones pa-
gamino ir pademonstravo 
draugijos nariai Algirdas 
Skrinska (žiedų metimo) 
ir Vytautas Krinickas (dau-
giausiai šventės dalyvių su-
traukusio kėglių žaidimo).

Medalius ir taures spor
to entuziastams įteikė ad
ministracijos direktorė 

R. Kneizevičienė, tarp dar-
bų atradusi laiko pabūti 
kartu su visais. Dovanos 
kiekvienai komandai plau-
kė iš Kazlų Rūdos sporto 
centro direktoriaus pava-
duotojo, laikinai atliekan-
čio direktoriaus funkcijas, 
Giedriaus Gorianovo ran-
kų. Geriausiomis koman-
domis pripažintos ir tau-
rės įteiktos: Kazlų Rūdos (I 
vieta), Kalvarijos (II vieta), 
Vilkaviškio krašto (III vie-
ta) neįgaliųjų draugijoms.

Pralaimėjusių nebu-
vo – visi apdovanoti drau-
gystės taurėmis, atminimo 
dovanomis bei šventės rė-
mėjos savivaldybės ko-
mandinėmis dovanomis – 
šakočiais.

Draugystės šventę or-
ganizavusios Kazlų Rūdos 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Ramutė Sararapina-
vičienė dėkojo už paramą 
Kazlų Rūdos savivaldy-
bės administracijai, Spor-
to centrui, šauniam teisėjų 
būriui, visiems svečiams, 
šauniems sportininkams, 
sirgaliams.

Į Draugystę šventę susirinkusiuosius pasveikino savivaldybės 
atstovai.

Kazlų Rūda:

Į tradicinę šventę susirinko 14-tą kartą 
Šakiai:

Šakių jaunimo kūrybos 
ir sporto centre įvyko 

14oji Šakių rajono neįga-
liųjų draugijos narių spor-
to šventė, kurią organiza-
vo rajono neįgaliųjų drau-
gija. Susirinkusiuosius su 
švente pasveikino kriū-
kietė Marija Pranskaitie-
nė, laikinai einanti drau-
gijos pirmininkės parei-
gas. Renginio dalyviams 
rajono mero Edgaro Pi-
lypaičio sveikinimus per-
davė mero patarėja Violeta 

Simonavičienė. Renginy-
je dalyvavęs savivaldybės 
mero pavaduotojas Darius 

Jakavičius linkėjo susirin-
kusiesiems sėkmės sporto 
varžybose ir malonių aki-

mirkų. Renginio dalyvius 
pasveikino, gražios šven-
tės palinkėjo ir savival-
dybės Socialinės paramos 
skyriaus specialistė Virgi-
nija Ratkevičienė. Spor-
to šventėje dalyvavo rajo-
no neįgaliųjų organizacijų 
nariai, sportininkai iš Tau-
ragės rajono – neįgaliųjų 
draugijos nariai. Prizinin-
kai buvo apdovanoti me-
daliais ir taurėmis. 

Šakių rajono sav. inf. 

Sportinio azarto šventės dalyviams linkėjo renginio svečiai.
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Aušra Kriškoviecienė – Lie
tuvos specialiosios olimpia
dos „Jaunųjų atletų“ prog
ramos, skirtos sutrikusios 
raidos vaikams, koordina
torė. Lietuvos triračių spor
to asociacijos vadovė savo 
gyvenimo kelią surado labai 
netikėtai.

Lemtingas pasiūlymas
„Žmonių, turinčių negalią, 

mano aplinkoje niekada nebu-
vo, nesutikdavau jų ir gatvėse, 
renginiuose. Nesusimąstydavau, 
kad yra ir kitokių žmonių, kad jie 
stengiasi gyventi visavertį gyve-
nimą“, – pasakoja Aušra. Ji dir-
bo kūno kultūros mokytoja, bu-
vo baigusi ir medicinos mokyk
lą, kineziterapijos kursus. Prieš 
17 metų studijavo tuometiniame 
Vilniaus pedagoginiame univer-
sitete. Netikėtai mokyklos direk-
torė paprašė jos pavaduoti kūno 
kultūros mokytoją. Tada ir įvy-
ko pirmasis Aušros susitikimas 
su judėjimo ir raidos sutrikimų 
turinčiais vaikais. „Sutikau ne-
svarsčiusi ir tik pradėjusi dirbti 
supratau, koks šis darbas atsakin-
gas“, – pasakoja Aušra. Vaikai, 
su kuriais ji ėmė dirbti, turėjo 
ne tik intelekto, bet ir fizinę ne-
galią. Kolega jai parodė, kokius 
pratimus turėtų daryti šie vai-
kai, paaiškino, kaip reikės juos 
mokyti, tačiau kas bus sunkiau-
sia, nepasakė. „Pirmus tris kar-
tus parėjusi namo iš mokyklos 
verkdavau, jaučiau begalinį gai-
lestį. Matydamas mano išgyve-
nimus vyras neiškentė ir pasakė: 
„Jeigu tau taip sunku ir graudu, 
nebedirbk. Augink dukrą!“ Po 
šių vyro žodžių Aušra susiėmė: 
„Ko aš verkiu, juk ateinu padė-
ti šiems vaikams. Turiu susiim-
ti ir dirbti.“

Aušra sako, kad pirma ugdy-
tinių laida jai įsiminė labiausiai. 
Iki šiol bendrauja su tuomet jos 
pamokas lankiusiu vaikinuku ir 
mergaite. Abu vaikai turėjo ce-
rebrinį paralyžių. Kiekvieną ru-
denį į sporto šventę, kuri vyks-
ta centre „Eik“, atvažiuoja ir 
Aušros ugdytiniai. „Bendrauju 
ne tik su savo buvusiais ugdyti-
niais, bet ir su jų tėveliais. O tė-
veliai – nuostabūs. Jų pastangos 
ir atsidavimas vaikams mane ža-
vi ir įkvepia“, – sako ji.

Išmokau būti kantri ir reikli
Aušra pasakoja, kad dirbti 

tenka su labai įvairių sutrikimų 
turinčiais vaikais, prie kiekvie-
no reikia mokėti prieiti, kiekvie-
ną savaip padrąsinti, motyvuoti. 
Į treniruotes tėvai atveža ir vai-
kų, kurie dėl vienokių ar kito-
kių priežasčių nekalba. Aušra iš-

moko su jais susikalbėti gestais, 
ženklais, o kartais tam tikrais 
simboliais, kuriuos šie vaikai su-
pranta. Vis dažniau į treniruo-
tes tėvai atveža autizmo spektro 
sut rikimų turinčių vaikų. Su jais 
trenerė dirba pagal specialią sis-
temą. Nėra lengva juos paskatin-
ti sportuoti. Pasak Aušros, au-
tistiškam vaikui reikalinga tam 
tikra struktūra, aplinka, kurios 
negalima dažnai keisti. Kai vai-
kas žino, ką jis atliks per treni-
ruotę, jam daug ramiau, lengviau 
prisitaikyti prie aplinkos. 

Trenerė pasakoja, kad jos tre-
niruotes jau trejus metai lanko 
Justas (vardas pakeistas), turintis 
autizmo spektro sutrikimą. Kai 
Aušra pradėjo su juo dirbti, ber-
niukui buvo 6eri. Per pirmąsias 
treniruotes salėje jis pabūdavo 
dvi minutes ir išeidavo į nieką 
nekreipdamas dėmesio. Šis ug-
dytinis Aušrą mokė kantrybės. 
„Stovėdavau ir tylėdavau, o Jus-
to mama, nepaprasto kantrumo 
moteris, nufotografuodavo salę, 
pratimus, kuriuos atlikdavo ki-
ti vaikai, ir namuose įkalbėdavo 
sūnų jų mokytis“, – prisimena ji. 
Kitą kartą atėjęs į treniruotę jis 
jau žinodavo, ką daryti, tačiau 
salėje vis tiek išbūdavo tik keletą 
minučių. Pamažu šis laikas ilgė-
jo. O dabar Justas jau sportuoja 
drauge su visais. Kai vaikai mo-
kosi naujo pratimo, Justo mama 
vėl fotografuoja ir paskui dirba 
su sūnumi namuose, kad salėje 
jam būtų lengviau. Dabar Jus-
tas 8erių ir jau pradeda kalbėti. 

Aušra prisipažįsta, kad ją žavi 
šio berniuko mama: ji studijuoja 
specialią literatūrą ir kiekvieną 
dieną dirba su savo vaiku. „Mo-
teris dirba pagal ABA sistemą ir 
mes, treneriai, mokomės iš jos. 
Lenkiu galvą prieš tokias ma-
mas, be jų milžiniškų pastangų 
mes, treneriai, nieko nenuveik-
tume“, – sako Aušra. Šiuo me-
tu jauniausias jos ugdytinis yra 

6erių metukų, o vyriausias – 
12kos. Aušra pasakoja, kad su 
vaikais žaidžia krepšinį, pritai-
kytą specialiųjų poreikių turin-
tiems vaikams. 

„9erių metų Roką (vardas 
pakeistas) atvedusi mama į mus 
žiūrėjo vilties kupinomis akimis: 
berniukas bandė lankyti daug 
įvairių pamokėlių, bet niekur 
nepritapo, nes buvo nesuvaldo-
mas. Pradėjome dirbti. Iš pra-
džių buvo nelengva. Mes turime 
savo taisykles, o jis labai norėjo 
jas laužyti. Teko pasistengti, kad 
vaikas išmoktų dirbti drauge su 
kitais“, – pasakoja trenerė. „Kaip 
motyvuojate vaikus?“ – klausiu 
Aušros, o ji sako, kad svarbiau-
sia – sudominti, padėti laimėti. 
„Visi mūsų vaikai nori būti pir-
mi: kad treneris pirmą pakvies-
tų, kad pirmas stovėtų rikiuotė-
je ir pan. Tariamės, kad šįkart 
pirmas bus Linas, kitą kartą Ta-
das ir t. t. Džiaugiamės, kad pa-
vyksta susitarti. Kuo geriau pa-
žįstu vaikus, tuo lengviau rasti 
tinkamą sprendimą“, – minti-
mis dalijasi trenerė.

Pradėjo judėti po 10 metų
Centre „Eik“, kurio vadove 

ir trenere dirba Aušra, treniruo-
jasi ir suaugusieji. „Mes organi-
zuojame treniruotes su bėgimo 
triračiais. Į jas ateina sunkią ne-
galią turinčių suaugusiųjų“, – 
pasakoja ji. 

Trenerė prisimena, kaip su 
nerimu ir kartu susižavėjusi ste-
bėjo Belos pažangą. Ši 52 metų 
moteris patyrė keletą insultų, 10 
metų pragulėjo lovoje. Sužinoju-
si, kad šiame centre yra specia lus 
treniruoklis, atvyko treniruotis. 
„Mes pakeldavome ją iš veži-
mėlio su specialiais diržais. Tris 
mėnesius Belą pastatydavome ir 
ji tik stovėdavo vietoje, juk de-
šimt metų buvo išgulėjusi lovo-
je. Bet atkakli moteris sustiprėjo 
ir jau trejus metus bėga su trira-
čiu, gali iš neįgaliojo vežimėlio 
įlipti į automobilį.“ 

Aušra treniruoja negalią tu-
rinčius vaikus ir suaugusius, or-
ganizuoja renginius ir sako, kad 
padėdama jiems,  ji padeda ir sau. 
„Mane įkvepia tėvų, auginančių 
negalią turinčius vaikus, ryžtas 
ir tikėjimas savo vaikų galimy-
bėmis, begalinis jų atkaklumas.“

Eglė KULVIETIENĖ
Aušros Kriškoviecienės asmeninio 

archyvo nuotr.

Tolerancijos link Kaip aš pažinau negalią

Mane įkvepia tėvų 
ir vaikų atkaklumas

Aušra Kriškoviecienė (viduryje) -Specialiosios olimpiados programos ,,Jau-
nieji atletai“ koordinatorė Lietuvoje, centro ,,Eik“ direktorė, trenerė.

Trenerė Auša Kriškoviecienė gali būti ir besišypsanti, ir reikli bei kantri.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko su redakcijos 
„8 sidor“ žurnalistais diskutavo apie lengvai suprantamos kalbos principus.

Laikraščio „8 sidor“ vyriausiasis redaktorius Bengtas Fredriksonas. 

Laikraštyje skelbiamos nau-
jienos aktualiomis politikos, so-
cialinio gyvenimo temomis tiek 
iš Švedijos, tiek iš viso pasaulio, 
po puslapį skirta sportui, kultū-
rai, namams... Laikraštis neven-
gia rimtų klausimų – rašo apie 
karus, nusikaltimus, tačiau sten-
giasi pateikti ir labai smagios, 
neįpareigojančios informacijos – 
pavyzdžiui, koks Kalėdų pyragas 
geriausias ar kaip pasirinkti pa-
galvę. „Kadangi mus skaito ne-
mažai mokinių, skelbiame ir su 
populiariais dainininkais susi-
jusias naujienas, taip pat infor-
muojame apie svarbesnius kon-
certus, filmus ir pan.“, – sako re-
daktorius. 8 puslapyje skelbiami 
konkursai, skaitytojai laimi įvai-
rių prizų. 

Savaitraštis rengia politinę 
rubriką „Visi rinkėjai“. Čia pa-
prasta kalba skelbiama informa-
cija apie politines partijas, par-
lamentą, rinkimus ir pan. „Mus 
mėgsta visos valdžios. Galbūt 
kai kurie pasako, kad nereikia 
tiek daug pinigų skirti imigran-
tams. Bet neįgalieji – ne, niekas 
nenori jiems mažinti finansavi-
mo“, – juokauja B. Fredrikso-
nas. Jis džiaugiasi, kad šiuo me-
tu nereikia rūpintis, iš ko leisti 
laikraštį – yra numatytas pasto-
vus finansavimas. Minėtai ru-
brikai kasmet skiriama papildo-
mai lėšų. 

Agentūra rūpinasi, kad 
informaciją suprastų visi
Iš pradžių „8 Sidor“ priklau-

sė lengvojo skaitymo centrui. 
2015 metais šis centras buvo už-
darytas, vietoj jo įkurta Priei-
namos medijos agentūra MTM, 
kuri rūpinasi ne tik informaci-
jos lengvai skaitoma kalba pri-
einamumu, bet ir įgarsina litera-
tūrą, leidžia knygas Brailio raš-
tu, taip pat pritaiko studijų me-

džiagą universiteto studentams. 
MTM tikslas – kad informaciją 
gautų tie žmonės, kuriems sun-
ku skaityti įprasta forma. 

Agentūra įgarsina labai daug 
knygų. Garsine literatūra noriai 
naudojasi ne tik regos negalią tu-
rintieji, bet ir žmonės, kuriems 
sunku susikaupti, sutrikus kal-
bai po insulto ir tie, kurie negali 
vartyti laikraščių dėl fizinės ne-
galios. Prieigą prie garsinės lite-
ratūros galima gauti nuėjus į bet 
kurią biblioteką.

Tiesa, ir Švedijoje leidėjai 
susiduria su iššūkiais. Neseniai 
siekiant decentralizuoti paslau-
gas agentūra MTM buvo iškelta 
į Malmės miestą. Tai – nemen-
ka problema, mat daug agentūros 
darbuotojų (jų čia dirba per 100) 
išėjo iš darbo. Laikraščio redak-
cija džiaugiasi, kad jos ši reforma 
nepalietė – po pokalbio su Kultū-
ros ministerijos atstovais nuspręs-
ta redakciją palikti Stokholme. 

Pirma knyga lengvai supran-
tama kalba Švedijoje išspausdin-
ta 1968 metais. Laikraštis pra-
dėtas leisti 1984aisiais. Dar po 
kelerių metų, 1989aisiais, neį-
galieji įgijo teisę balsuoti. Dabar 
laikomasi nuostatos, kad kiek
vienas turi teisę į gauti informa-
ciją jam priimtina forma, yra pri-
imti tai užtikrinantys įstatymai. 
Tarp patiriančių informacinę at-
skirtį – turintieji proto negalią, 
disleksiją, kurtieji, senyvi, ma-
žai išsilavinę žmonės, imigran-
tai, taip pat mokiniai. 

Švedijos nacionalinis radijas 
ir televizija taip pat transliuoja 
programas lengvai suprantama 
kalba, pritaikyta ir nemažai in-
terneto svetainių. Pvz., tinklala-
pyje www.migrationsverket.se ga-
lima skaityti lengvai suprantama 
kalba, taip pat informacija patei-
kiama gestais. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Laikraštis lengvai 
skaitoma kalba – kad 

informaciją suprastų visi

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Arbata vadinamas ne vien tik 
iš juodosios, žaliosios ir ki-

tų arbatžolių rūšių pagamintas 
tonizuojantis gėrimas, bet taip 
pat ir įvairių vaistažolių užpilai 
ir antpilai. 

Kam reikalinga šita „painia-
va“? Mat tais atvejais, kai ats-
kiros vaistažolės ar jų mišiniai 
neturi savo sudėtyje nuodin-
gųjų ar stipriai veikiančių me-
džiagų ir gali būti paruošiamos 
bei vartojamos nesilaikant tiks-
laus dozavimo, jas tikslinga va-
dinti tiesiog arbatomis. Į tokias 
vaistažolių arbatas neretai dar 
įmaišoma aromatinių, skonį ge-
rinančių, vitaminizuojančių ir 
kitos paskirties augalų. 

Vartojant vieno ar kelių vais-
tinių augalų arbatas, visada rei-
kia prisiminti, kad tai nėra pa-
prastas tonizuojantis, gaivinan-
tis ar vitaminizuojantis gėrimas; 
mat vaistinių augalų veikliosios 
medžiagos kompleksiškai veikia 
mūsų organizmą, todėl vartojant 
tokias arbatas turi būti daromos 
pertraukos, antraip gali būti pa-
kenkta įvairioms organizmo fi-
ziologinėms sistemoms (kepe-
nims, inkstams ir kt.). 

Kaip vartoti vaistinių augalų 
arbatas

Jeigu gydytojas nenurodo 
kitaip, vaistinių augalų arbatos 
vartojamos 2 mėnesius (pirma-
sis variantas), po to daroma 2 
savaičių pertrauka. Galima ger-
ti vaistažolių arbatas 25 dienas 
kiekvieną mėnesį (antrasis va-
riantas), o paskutines 5 dienas 
negerti; iš viso pagal šią schemą 
vaistinių augalų arbatos vartoja-
mos 2 mėnesius. Jeigu tenka gy-
dytis vaistiniais augalais ilgiau, 
nepriklausomai nuo pasirink-
to jų vartojimo varianto, pagei-
dautina nesigydyti ilgiau kaip 6 
mėnesius. Antra vertus, pasita-
rus su gydytoju arba vaistinin-
ku, vieni vaistiniai augalai turi 
būti keičiami kitais, turinčiais 
tokių pat arba labai panašių gy-
domųjų savybių.

Pastaba: net ir laikantis čia 
išdėstytų nuorodų apie vaisti-
nių augalų arbatų vartojimą, 
neatmestina galimybė, kad kai 
kurie žmonės, vartojantys tiek 
arbatžolių, tiek vaistinių auga-
lų arbatas, gali susirgti alergija.

Arbatžolių arbatos 
sukeliamos alergijos 

priežastys
Dažniausiai alergiją suke-

lia ne pãčios juodosios, žalio-
sios ar kitokios arbatos arbatžo-
lės, o tokie priedai, kaip aroma-
tinės medžiagos, dažikliai, sko-
nio stiprik liai ir t. t. Pasitaiko, 
kai į arbatžolių arbatas įdedama 
vaistažolių, kurios irgi gali veik-
ti kaip alergenas. Jeigu yra pasi-
baigęs arbatžolių galiojimo lai-
kas arba jose apsigyveno grybe-
lis (atsiranda dėl drėgmės), taip 
pat galima sulaukti netgi stiprios 
alerginės reakcijos. 

Arbatžolių arbatos sukel-
tos alergijos požymiai:
 galvos skausmas,
 gausus ašarojimas,
 temperatūros pakilimas 

(nuo 37 iki 37,20 C; nenutrau-
kiant arbatos vartojimo, tai gali 
tęstis net iki 1,5 metų),
 pastoviai užgulta nosis,
 slogavimas rytais, 
 skausmingas peršėjimas 

nosyje,
 burnos džiūvimas,
 skausmingas peršėjimas 

burnoje,
 stiprus kosulys,
 stiprus pykinimas.
Pastabos:
1) jei nusilpusi imuninė sis-

tema, alerginė reakcija pasitaiko 
kur kas dažniau;

2) kai kuriems ligoniams 
svaigsta galva, ilgai tęsiasi slo-
ga, būna aktyvaus dusulio prie-
puolių;

3) sunkios alergijos atvejais 
vemiama, gali spazmuoti bal-
so stygos;

4) vieniems žmonėms aler-
gija pasireiškia labai greitai, ki-
tiems – po kelių dienų;

5) šios rūšies alergija gali su-
kelti sunkių komplikacijų: bron-
chinę astmą, mažakraujystę ir 
dar kai kurias ligas;

6) pasitaiko atvejų, kai ligo-
nį ištinka gyvybei labai pavojin-
ga alerginė reakcija – anafilak-
sinis šokas;

7) atsiradus nors vienam aler-
gijos požymiui, reikia nedelsiant 
nutraukti arbatžolių ar vaistinių 
augalų arbatos vartojimą, per 
dieną išgerti 1,5–2 lit rus virin-
to vandens ir jei alerginė reakci-
ja per 1–2 paras nepraeina ir net 
nesusilpnėja, kreiptis į gydytoją.   

Paaiškinimas: anafilaksinis šo-
kas – ūmi gyvybei pavojinga iš-
plėstinė alerginė organizmo reak-
cija, kuri kyla nuo vėl patekusio 
alergeno; taip atsitinka dažniau-
siai nuo vaistų, ypač juos švirkš-
čiant į veną, raumenis, poodį; jį 
gali sukelti bet kurie vaistai, ypač 
turintys baltymų (serumai, vak-
cinos, hormonai), penicilinas, vi-
taminai; anafilaksinio šoko me-
tu krinta kraujospūdis, atsiranda 
dusulys, odos niežėjimas, bėri-
mas, pilvo skausmai, silpnumas, 
sąmonės pritemimas arba jos pra-
radimas, kai kada traukuliai; ana-
filaksinis šokas pavojingas gyvy-
bei, todėl jo ištiktam žmogui rei-
kia skubios medicinos pagalbos.

Būkime atsargūs su 
vaistinių augalų arbatomis 

1. Galima sulaukti alergijos 
vartojant bet kokių vaistinių au-
galų arbatas. Jeigu, pavyzdžiui, 
žmogus yra alergiškas melisai, 
tai visiškai nesvarbu, ar bus var-
tojama melisos lapų arbata, ar 
bus geriama arbatžolių arbata su 
vienu kitu melisos lapu.

2. Jeigu pasirinkote vaisti-
nių augalų arbatą, kurios anks-

čiau nesate vartoję, pirmuosius 
2–3 kartus užsiplikykite tik pusę 
dozės. Pavyzdžiui, jei tokia „ne-
žinoma“ arbata išfasuota popie-
riniuose paketėliuose, vienu pa-
ketėliu užplikykite du puodukus 
ir gerkite ne kasdien, o kas an-
trą dieną.

3. Dažniausiai vaistinių arba-
tų sukelta alerginė reakcija pasi-
reiškia odos sausumu, niežėjimu 
ir smulkiais išbėrimais. Rečiau 
pasitaiko patinimų, kvėpavimo 
sutrikimų, sąmonės praradimų. 
Pastarasis dalykas dažniausiai 
pasitaiko žmonėms, kurie praei-
tyje buvo patyrę alerginę reakci-
ją arba serga alerginėmis ligomis 
(pavyzdžiui, bronchine astma).

4. Jeigu ruošiatės vartoti tokių 
stipriai veikiančių augalų, kaip 
ankstyvasis šalpusnis, paprasto-
ji bitkrėslė (čižma), valerijonas, 
kartusis kietis (pelynas), papras-
toji kraujažolė, apyniai, didžioji 
ugniažolė, arbatas, būtina pasi-
tarti su gydytoju arba vaistinin-
ku. Beje, ta pati nuoroda tinka ir 
tais atvejais, kai nedidelis kiekis 
šių augalų yra arbatžolių arbatose.

5. Pastebėta, kad vartojant 
kokybiškų vaisių ir uogų arba-
tas, kurios, beje, labai skanios, 
nebūna nei alerginių reakcijų, 
nei kokių nors kitokių nemalo-
nių šalutinių reiškinių. Tokios 
arbatos stiprina imuninę siste-
mą, aprūpina organizmą vita-
minais ir mineralais.

Alergija kavai
Šiais laikais vos ne pusė visų 

žmonių kenčia nuo maisto aler-
gijos (ją sukelia kai kurių maisto 
produktų aktyvios medžiagos). 
Antai kavoje esanti chlorogeno 
rūgštis ir kofeinas gali sukelti net 
stipresnes alergines reakcijas ne-
gu, pavyzdžiui, braškės. Alergija 
kavai dažniausiai pasireiškia tuo-
met, kai nusilpsta imuninė siste-
ma, nesveikuoja širdis, kasa, inks-
tai, skrandis, žarnynas, kepenys.

Kuo pasireiškia?
 Bendrosios reakcijos: pa-

greitėjęs širdies plakimas, dre-
bulys, migrena; retesniais atve-
jais gali padidėti kūno tempera-
tūra ir netgi pasireikšti Kvinkės 
edema (dilgėlinės forma, kai pa-
didėjus kapiliarų sienelių pralai-
dumui, kurioje nors vietoje stai-
ga pabrinksta aplinkiniai purūs 
audiniai);

vinimą, o tai gali turėti įtakos 
kraujo krešėjimui.

Vitaminai gali vieni kitus 
slopinti 

Pasitaiko atvejų, kai minera-
lai vieni su kitais „konkuruoja“, 
pavyzdžiui, kalcis mažina gele-
žies pasisavinimą, todėl varto-
jant abu šiuos preparatus, rei-
kėtų daryti bent kelių valan-
dų pertrauką. Taip pat reiktų 
vengti vartoti magnį kartu su 
polivitaminais, turinčiais vita-
minų C ir B5, nes dėl fizikinės 
ir cheminės sąveikos silpnėja jų 
poveikis.

Alergija arbatoms ir kavai
 odos apraiškos: pleiska-

nojimas, niežėjimas, paraudi-
mas, kartais – spuogai, pūkšlės; 
šie požymiai dažniausiai būna 
veide – apie burną ir nosį;
 virškinimo organų re-

akcijos: žagsėjimas, nevirški-
nimo pojūtis, skausmai skran-
džio srityje, pilvo pūtimas, vi-
duriavimas;
 kvėpavimo sistemos re-

akcijos: stipri sloga, čiaudulys, 
kosulys, dusulys, retais atvejais 
pabrinksta gerklė.

Pastabos:
1. Jeigu jau kartą pasireiškė 

kavos sukelta alerginė reakcija, 
toks žmogus net ir nebevartoda-
mas kavos, visą laiką bus jautrus 
net kavos kvapui (kvapas gali 
sukelti galvos svaigimą, pykini-
mą, kartais vėmimą) ir kitiems 
kofei no turintiems produktams 
(šokoladui, kakavai, energiniams 
gėrimams, arbatai ir kt.). 

2. Beje, kai žmogus yra aler-
giškas kavai, neatmetama gali-
mybė, kad alerginę reakciją jam 
gali sukelti ankštinių (pupų, pu-
pelių ir žirnių) ir mėlynių var-
tojimas.

3. Nikotinas, esantis rūka-
luose, ir purinas, esantis mėso-
je, savo chemine sudėtimi pana-
šūs į kofeiną.

Ką daryti?
Geriausia kuo greičiau atsisa-

kyti to, kas sukelia alergiją. Deja, 
užkietėję kavos mėgėjai, nors ir 
kenčia nuo kavos sukeltos alergi-
jos, nenori atsisakyti šio gėrimo. 
Jie kaitalioja įvairių rūšių kavą, 
bando ją gerti su pienu, medu-
mi, vartoja vidinius ir išorinius 
vaistus nuo alergijos, tačiau aler-
gija lieka. 

Ar sunku atsisakyti kavos? 
Tai nėra taip sunku, kaip kar-
tais įsivaizduojama. Vieni atsi-
sakę kavos keletą dienų ar ilgiau 
jaučia tik psichologinę priklau-
somybę, kitiems atsiranda (praė-
jus 12–20 val. po paskutinio ka-
vos gėrimo) nemiga, mieguistu-
mas dienos metu, nuovargis, ne-
didelis galvos skausmas, prasta 
nuotaika, irzlumas, nerimas, py-
kinimas, retesniais atvejais kre-
čia drebulys (kaip peršalimo ligų 
pradžioje), trūkčioja raumenys. 

Pastaba. Nebūtinai visi čia 
nurodyti alergijos požymiai gali 
pasireikšti kiekvienam žmogui.

Romualdas OGINSKAS

„Šaltuoju metų sezonu no-
rėdami prevenciškai apsisaugoti 
nuo aplinkoje siautėjančių virusų 
ir bakterijų skubame rūpintis savo 
sveikata. Dauguma vartoja vita-
miną C, B grupės vitaminus, rū-
pinasi ir mineralų atsargomis or-
ganizme – geria kalį, magnio ir 
kalcio preparatus. Populiaru vita-
minus ir mineralus dovanoti arti-

miesiems, taip parodant rūpestį jų 
sveikata. Tačiau Lietuvoje vis dar 
nėra įpročio prieš vartojant vita-
minus atlikti kraujo tyrimus ir įsi-
tikinti, kokių medžiagų organiz-
mui iš tiesų trūksta. O tai daryti 
verta, nes net ir „nekaltų“ papil-
dų perdozavimas gali atnešti ža-
los“, – sako „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkė Asta Budreckienė.

Svarbu vengti perteklinio 
vartojimo 

Vaistininkės teigimu, varto-
jant bent kelis skirtingus prepa-
ratus, reiktų atkreipti dėmesį, ar 
ingredientai „nesidubliuoja“ ir 
ar neviršijama rekomenduoja-
ma paros norma.

„Bene pats pavojingiausias 
yra mikroelemento kalio pa-
pildų perdozavimas, kuris ga-
li baigtis ne tik pykinimu, vi-
duriavimu, bet netgi ir širdies 
arit mija. Vartojant širdies ligo-
mis bei padidintam kraujospū-
džiui gydyti skirtus vaistus, ku-
rie padeda išsaugoti kalį orga-
nizme, papildomai kalio prepa-

ratų vartoti išvis nereikėtų“, – 
pataria vaistininkė.

Geležies perteklius nesukelia 
simptomų, kol organizme nesu-
sikaupia kenksmingas jos kiekis. 
Pirmieji to požymiai – nuovar-
gis, sąnarių ir žarnyno skaus-
mai, sutrikęs širdies ritmas. Ge-
ležies perteklių diagnozuoti pa-
deda kraujo tyrimai.

Perdozavus vitamino A, ga-
li pasireikšti tokie simptomai, 
kaip skausmas pilve, kauluose 
ar sąnariuose, silpnumas, nak-
tinis prakaitavimas, moterims 
gali sutrikti menstruacijų cik
las. Per dideli vitamino E kie-
kiai mažina vitamino K įsisa-

Per didelės mineralų ir vitaminų dozės gali būti pavojingos 
Imuniteto stiprinimą ir apsaugą nuo peršalimo ligų nemaža da
lis šalies gyventojų vis dar sieja su stebuklingą poveikį žadan
čiais preparatais. Tačiau sveikatos specialistai atkreipia dėmesį 
ir į kitą problemą – neatsakingą vitaminų ir mineralų vartoji
mą: per didelės ar nesuderintos šių preparatų dozės gali ne tik 
nepadėti sveikatai, bet ir veikti kaip nuodai.

(nukelta į 5 psl.)
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Ar vaistai, vitaminų ar mi-
neralų preparatai dera tarpusa-
vyje ir nesukelia pavojingų ša-
lutinių poveikių, galima pasitik
rinti kiekvienoje „Gintarinėje 
vaistinėje“, kur veikia specia-
li vaistinių preparatų suderina-
mumo programa.

Kai kuriais atvejais vitaminų 
ar mineralų derinys kaip tik yra 
naudingas norint stiprinti svei-
katą. Pavyzdžiui, vitaminas E 
apsaugo vitaminą A nuo oksida-
cijos žarnyne ir audiniuose. To-
dėl šiuos abu preparatus vertėtų 
vartoti kartu – trūkstant vitami-
no E, nebus įsisavinamas ir rei-
kiamas vitamino A kiekis.

„Atšalus orams pastebimas 

augantis susidomėjimas tokiais 
mikroelementais kaip cinkas ir 
selenas. Cinkas skatina norma-
lų plaukų ir nagų augimą, stip
rina imuninę sistemą, mažina 
reumatizmo, virškinamojo trak-
to opaligės išsivystymo riziką. 
Imuninei sistemai padeda ir se-
lenas, kuris taip pat lėtina senė-
jimo procesus. Tačiau per dide-
lės cinko dozės trukdo įsisavin-
ti varį, mažina ,,gerojo‘‘ choles-
terolio kiekį ir trukdo formuo-
tis raudoniesiems kraujo kūne-
liams. Organizme susidarius 
seleno pertekliui, gali prasidėti 
artritas, lūžinėti nagai, skaudė-
ti raumenis, pablogėti inkstų ir 
kepenų veikla“, – perspėja „Gin-
tarinės vaistinės“ vaistininkė.

Populiariausi – magnis ir 
vitaminas D

Pasak vaistininkės, pasitelkti 
vitaminus bei mineralus derėtų 
po įvairių ligų, traumų, kai or-
ganizmas yra nusilpęs, taip pat 
patiriant didelį fizinį ar proti-
nį krūvį.

„Vienas mėgstamiausių mi-
neralų, kurio populiarumas ne-
kinta nei žiemą, nei vasarą – 
magnis. Ir neatsitiktinai, nes 
tai yra labai svarbus širdies ir 
kraujagyslių sistemos funkcio-
navimui skirtas maisto papildas. 
Nuo magnio priklauso energi-
jos ir medžiagų apykaita, nervi-
nio impulso raumeninis perda-
vimas, centrinė nervų sistemos 
veikla, kaulų ir nervų sistemos 

sveikata. Nustatyta, kad magnio 
stoka yra susijusi su organizmo 
uždegimo reakcijomis ir gali su-
kelti raumenų traukulius“, – sa-
ko A. Budreckienė.

Kita vertus, per didelis kiekis 
magnio taip pat gali sukelti šalu-
tinį poveikį, pavyzdžiui, laisvinti 
vidurius, sulėtinti širdies ritmą, 
paskatinti nuovargį, pykinimą. 
Sergant inkstų ligomis, be gy-
dytojo paskyrimo magnio prepa-
ratų vartoti apskritai nereikėtų.

Iš vitaminų populiariausias 
yra D vitaminas, kuris reika-
lingas kalciui įsisavinti, padeda 
palaikyti kaulų ir dantų sveika-
tą. Vaikai dėl šio vitamino trū-
kumo gali susirgti rachitu, jiems 
blogai auga dantys ir nagai, su-

glemba raumenys, padidėja pil-
vas. Tačiau per didelis šio vita-
mino kiekis gali netgi apnuody-
ti organizmą, paskatinti galvos 
skausmus ir apetito stoką.

„Šiuo metu maždaug mili-
jardui pasaulio gyventojų nu-
statytas mažesnis negu optima-
lus vitamino D kiekis kraujyje. 
Visgi prieš pradedant jį vartoti 
rekomenduotina atlikti kraujo 
tyrimą, po kurio paaiškės, kokią 
profilaktinę ar gydomąją dozę 
rinktis. Kaip teisingai prieš pu-
sę tūkstantmečio sakė šveica-
rų gydytojas Paracelsas, vaistą 
nuo nuodo skiria tik dozė, todėl 
vaistinius preparatus vartokime 
atsakingai“, – sako vaistininkė.

„Bičiulystės“ inf.

(atkelta iš 4 psl.)

Galimybės dirbti rūpi ir rateliais judantiems žmonėms.

Prof. Boguslavas Gruževskis. Linas Kukuraitis.

(atkelta iš 1 psl.) Neįgaliųjų nedarbas – ar lūkesčiai labai skiriasi 
nuo realios situacijos?

daugiau kaip 27 tūkst. Sunkią 
negalią turintiems įsidarbin-
ti gerokai sudėtingiau: dirba 
tik kiek daugiau kaip 1 tūkst. 
025 proc. darbingumo turin-
čiųjų ir per 17 tūkst. neįgaliųjų, 
kuriems nustatytas 3040 proc. 
darbingumo lygis. 

Pasak tyrimą pristačiusios 
LŽNS atstovės Ugnės Šakūnie-
nės, jų atlikta apklausa taip pat 
labiau sudomino didelę negalią 
turinčius ir sunkiau vietą darbo 
rinkoje randančius neįgaliuo-
sius – į pateiktą klausimyną at-
sakė po maždaug 40 proc. dir-
bančių ir 025 proc. bei 3045 
proc. darbingumo turinčių res-
pondentų. Panaši ir nedirban-
čių neįgaliųjų situacija – tyrimo 
duomenimis, nedarbo proble-
mos taip pat aktualesnės sunkią 
negalią turintiems žmonėms – 
anketą užpildė daugiau nei 20 
proc. neįgaliųjų, kurių darbin-
gumo lygis 025 proc. ir 45 proc. 
respondentų, turinčių – 3045 
proc. darbingumo lygį. 

Konferencijoje dalyvavu-
si daugiau kaip 10 metų neįga-
liųjų įdarbinimu užsiimančios 
VšĮ „SOPA“ vadovė Jurgita Ku-
prytė atkreipė dėmesį, kad gali-
mybėms dirbti įtakos turi ne tik 
neįgalumo procentai, bet ir skir-
tingos negalios. Pasak jos darb-
davius ypač baugina proto, psi-
chikos negalią turintys žmonės, 
nors praktika rodo, kad įvertinus 
jų ypatingus gebėjimus, galima 
pasiekti puikių rezultatų. „Rimi“ 
prekybos tinkle įdarbintai dideliu 
pastabumu pasižyminčiai Asper-
gerio sindromą turinčiai moteriai 
patikėta tikrinti kainas, Dauno 
sindromą turinti mergina vieš-
butyje „Ibis“ lanksto servetėles ir 
į jas sudeda stalo įrankius. Dau-
geliui kitų šie darbai būtų nuo-
bodūs ir monotoniški, o negalią 
turintys darbuotojai juos atlieka 
be priekaištų.

Siekti išsilavinimo verta
Viena iš dažnai minimų prie-

žasčių, trukdančių neįgaliesiems 
įsidarbinti ar gauti geriau apmo-
kamą darbą – išsilavinimo, kva-
lifikacijos stoka. Pasak U. Šakū-
nienės, tyrimas parodė, kad dir-
bančiųjų išsilavinimas aukštes-
nis nei nedirbančiųjų (aukštąjį 
išsilavinimą turi beveik 70 proc. 
dirbančiųjų, o nedirbančiųjų – 
tik apie 40 proc.). 

„Žemesnis nedirbančiųjų nei 
dirbančiųjų išsilavinimas rodo, 

kad norint padidinti neįgaliųjų 
galimybes įsidarbinti, pirmiau-
sia reikia jiems sudaryti sąlygas 
gauti išsilavinimą“, – sakė U. Ša-
kūnienė. LŽNS pateiktose reko-
mendacijose neatsitiktinai siūlo-
ma turintiems įgimtą negalią ar 
ją įgijusiems vaikystėje, pirmiau-
sia sudaryti galimybę lavintis ir 
įgyti tam tikrus įgūdžius. Gali-
mybę persikvalifikuoti suteikia 
profesinės reabilitacijos progra-
ma, tačiau, pasak L. Kukuraičio, 
kol kas jos rezultatai ne itin džiu-
gina, nes po metų darbo rinkoje 
išlieka tik 39 proc. šią programą 
baigusių neįgaliųjų.

Didžiuosiuose miestuose 
įsidarbinti lengviau

Dar viena svarbi neįgaliųjų 
įsidarbinimo aplinkybė – gyve-
namoji vieta. Dideliame mieste 
darbą susirasti kur kas papras-
čiau nei regione. Tai patvirti-
no ir LŽNS atliktas tyrimas. Jo 
duomenimis, daugiau nei pu-
sė visų dirbančių neįgaliųjų gy-
vena Vilniuje, Kaune arba Klai-
pėdoje, apie trečdalis – kituose 
didesniuose miestuose arba ra-
jono centruose ir darbą turi tik 
17 proc. miesteliuose, gyven-
vietėse arba kaime gyvenančių 
neįgaliųjų. 

O kur gyvena į darbo rinką 
neįsitraukę neįgalieji? Didžiuo-
siuose miestuose gyvena tik apie 
trečdalis neįgaliųjų, o kituose 
miestuose, rajonų centruose, gy-
venvietėse ir kaimuose jų skai-
čius išauga beveiki iki 66 proc. 
kur netoli namų įsidarbinti be-
veik neįmanoma. 

Nors vis dažniau kalbama 
apie darbo jėgos stygių, vyresnio 

amžiaus sulaukę žmonės darb-
daviams nėra patrauklūs. To-
kias pačias tendencijas atskleidė 
ir tyrime dalyvavę responden-
tai. Net 62 proc. dirbančių neį-
galiųjų yra jauni – 2645 metų. 
Didesnę pusę nedirbančių neį-
galiųjų taip pat sudaro vyresnio 
amžiaus žmonės. Ne vienas ty-
rime dalyvavęs nedirbantis ne-
įgalusis skundėsi, kad jeigu esi 
4648 metų, darbdavių nuomo-
ne, dirbti jau per senas. 

Motyvuoja ne tik 
atlyginimas 

Paklausti, kas labiausiai mo-
tyvuoja įsidarbinti, dirbantys ne-
įgalieji pirmiausia nurodė psi-
chologines ir socialines priežas-
tis: mėgstamas darbas, naudin-
ga veikla suteikia laimės ir pil-
natvės pojūtį; savo pavyzdžiu jie 
nori keisti visuomenės požiūrį į 
žmogų su negalia kaip išlaikyti-
nį; nori būti naudingi visuome-
nei, ištrūkti iš namų, jaustis sa-
varankiški. 

Finansinės priežastys (atlygi-

nimas, noras padėti šeimai, ma-
ža prarasto darbingumo pensija, 
mažos kitos gaunamos išmokos, 
gresiantis skurdas senatvėje ir 
kt.) motyvuoja šiek tiek mažiau. 

Vis dėlto gana dažnai nedir-
bantys neįgalieji nurodo, kad 
dirbi neapsimoka, mat dažniau-
siai minimaliam atlyginimui ar-
timas uždarbis būna tik vos di-
desnis už gaunamas išmokas ir 
kompensacijas. 

Tyrimas atskleidė, kad 40 
proc. dirbančių neįgaliųjų iš tik
rųjų gauna minimalų atlygini-
mą. Didesniu nei 800 eurų atly-
ginimu gali džiaugtis tik 26 proc. 
dirbančių neįgaliųjų, bet didžio-
ji jų dalis dirba ne mažiau kaip 
8 val. per dieną, dauguma turi 
aukštąjį išsilavinimą.

Beveik 80 proc. nedirbančių 
neįgaliųjų nurodė, kad nori dirb-
ti ir darbo ieško. Minimalus at-
lyginimas motyvuotų dirbti apie 
30 proc. nedirbančių neįgaliųjų, 
apie 18 proc. norėtų didesnio nei 
800 eurų atlyginimo, o 6 proc. – 
daugiau nei 1000 eurų. 

Pasak U. Šakūnienės, nedir-
bančių neįgaliųjų lūkesčiai dėl 
atlyginimo nėra stipriai perdėti, 
tačiau mažesnį už laukiamą at-
lyginimą sąlygotų žemesnis ne-
dirbančiųjų išsilavinimas. 

Kliūtys, kurias sunku  
įveikti

Beveik 80 proc. tyrime daly-
vavusių neįgaliųjų nurodė darbą 
radę savarankiškai arba padeda-
mi artimųjų. Paprašyti įvardyti 
sunkumus, su kuriais susidūrė 
jo ieškodami arba dirbdami, di-
džioji dalis dirbančių neįgaliųjų 
nurodė neigiamą darbdavių po-

žiūrį, paslaugų trūkumą ir ma-
žą darbo pasiūlą gyvenamojoje 
vietoje, daugiau kaip pusė patyrė 
psichologinių problemų. 

Beveik visi nedirbantieji pa-
žymėjo, kad labiausiai įsidarbin-
ti trukdo nepritaikyta aplinka ir 
paslaugų trūkumas, apie 60 proc. 
nedirbančių neįgaliųjų trūksta 
darbo įgūdžių ir kvalifikacijos. 
Tyrimą atlikusios LŽNS pateik-
tose rekomendacijose akcentuo-
jama persikvalifikavimo paslau-
gų svarba. Neįgaliųjų nuomone, 
persikvalifikavimo paslaugas ge-
riausiai būtų gauti konkrečioje 
įmonėje, o ne profesinės reabi-
litacijos centre. 

Nedirbantys neįgalieji nu-
rodė, kad labiausiai jiems rei-
kalingos transporto paslaugos į 
darbovietę ir atgal, kad pagei-
dautų lankstaus darbo grafiko 
arba galimybės dirbti namuo-
se. Palyginti nedaug apklaustų-
jų pažymėjo, kad jiems reikėtų 
asmeninio asistento arba darbo 
asistento. 

Neįgaliųjų nedarbas turėtų 
mažėti

Konferencijoje dalyvavu-
sio Darbo rinkos tyrimų ins-
tituto vadovo prof. Boguslavo 
Gruževskio nuomone, ateityje 
neįgaliųjų nedarbas turėtų ma-
žėti. Tam įtakos turės šalies de-
mografinė situacija, emigracija, 
augantis darbo jėgos trūkumas, 
fizinės įtampos darbe mažėji-
mas, užimtumo rėmimo tobu-
lėjimas ir visuomenės nuostatų 
kaita. Todėl, profesoriaus nuo-
mone, neįgaliųjų užimtumas 
netrukus taps efektyvia situa-
cijos darbo rinkoje stabilizavi-
mo priemone. Tačiau tam rei-
kia ruoštis. B. Gruževskis išski-
ria keletą svarbių dalykų. Pasak 
jo, norėdami mažinti neįgalių-
jų nedarbą turėtume didinti jų 
pasitikėjimą savo ateitimi dar-
bo rinkoje, neįgaliųjų užimtu-
mas turi mažiau priklausyti nuo 
tarpininko ar darbdavio valios, 
o labiau nuo jų kompetencijų 
ir darbo patirties, motyvacijos 
bei ekonominės situacijos šaly-
je, taip pat neįgaliųjų įdarbinimo 
rėmimo sistema turi didinti jų 
pasirinkimų laisvę bei įvairovę.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės 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, gruodžio 2 d. 
09:20 Senis. N-7. 383 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/16 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 75 
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, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 
Kūrybingumo mokykla. 16:45 Prem-
jera. Ponių rojus. N-7. 204 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Vartotojų kontro-
lė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Ti-
krasis genijus. N-7. 3 s. 23:45 Komi-
saras Reksas. N-7. 75 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 ži-
nios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Tikrasis genijus. N-7. 3 s. (kart.). 
04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 204 s. (kart.).

Antradienis, gruodžio 3 d. 
09:20 Senis. N-7. 384 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/17 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 76 
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, 
Lietuva. 16:35 Kūrybingumo moky-
kla. 16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 
205 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir ko-
dėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
(Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. (subtitruo-
ta). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Prem-
jera. Apgavikai 1. N-14. 4 s. 23:45 Ko-
misaras Reksas. N-7. 76 s. (kart.). 00:30 
Tėčio reikalai. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio ži-
nios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Apgavikai 1. N-14. 4 s. (kart.). 
04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 205 s. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 4 d. 
09:20 Senis. N-7. 385 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/18 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
77 s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (sub-
titruota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 206 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gy-
venimo spalvos (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Ypatingas būrys. (subtitruota). 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Ap-
gavikai 1. N-14. 5 s. 23:45 Komisaras 
Reksas. N-7. 77 s. (kart.). 00:30 Bloga 
mergaitė. 29 s. (su garsiniu vaizdavi-
mu). (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio ži-
nios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Apgavikai 1. N-14. 5 s. (kart.). 
04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 206 s. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 5 d.
09:20 Senis. N-7. 386 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/19 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
78 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-

na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 207 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daik-
tų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be sko-
lų. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Ištiki-
mybė. N-14. 3 s. 23:45 Komisaras Rek-
sas. N-7. 78 s. (kart.). 00:30 Bloga mer-
gaitė. 30 s. (su garsiniu vaizdavimu). 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Vakaras su Edita. 02:00 LRT radijo ži-
nios. 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 
Ištikimybė. N-14. 3 s. (kart.). 04:50 Kū-
rybingumo mokykla. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 207 s. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
09:20 Senis. N-7. 387 s. 10:05 

Klausimėlis. (kart.). 10:25 Štutgar-
to kriminalinė policija 3. N-7. 3/20 
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 79 s. 
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, 
kart.). 13:00 Ypatingas būrys. (subti-
truota, kart.). 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 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 die-
na, Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mo-
kykla. 16:45 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 208 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir ko-
dėl? 18:30 Visi kalba. 19:30 Beatos vir-
tuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Die-
nos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:55 Paguodos kvantas. N-14. 00:40 
Saujelė gyvenimo. N-7. 02:10 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? 
(kart.). 03:30 Šventadienio mintys. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 208 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Mūšio laukas. 07:30 Premjera. 
Šrekenštaino pilis. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Operacija „Šimpanziukai“. 2 d. Lū-
žio taškas. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Neįtikėtinos gyvū-
nų draugystės 4. 4/4 d. (subtitruota). 
13:50 Džesika Flečer 9. N-7. 9/22 s. 
14:35 Džesika Flečer 10. N-7. 10/1 s. 
15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
15:45 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Langas į valdžią. 18:30 
Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Šok su žvaigžde. 23:10 Susižadėję 
penkerius metus. N-7. (subtitruota). 
01:10 Paguodos kvantas. N-14. (kart.). 
02:55 Europos kinas. Staigiam posū-
ky. N-14. (kart.). 04:25 Šrekenštaino 
pilis. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 8 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadie-
nio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Princas Žy-
druolis ir fėja Lupinė. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Pasaulio gamtos 
stebuklai 2. 2/2 d. Išgyventi tarp gy-
vūnų. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Serengetis. 
5 d. Masinės kraustynės. (subtitruo-
ta). 13:45 Puaro. N-7. 2/7, 2/8 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 Spor-
tas. Orai. 21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 21:30 Bloga mergaitė. 31, 
32 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30 
Super Džonio prisikėlimas. N-7. 00:10 
Giliam dugne. N-14. 01:50 Pasaulio 
dokumentika. Pasaulio gamtos ste-
buklai 2. 2/2 d. Išgyventi tarp gyvū-
nų. (subtitruota, kart.). 02:40 Pasau-
lio dokumentika. Serengetis. 5 d. Ma-
sinės kraustynės. (subtitruota, kart.). 
03:35 Šventadienio mintys. (kart.). 
04:00 Susižadėję penkerius metus. 
N-7. (subtitruota, kart.).

tV3
Pirmadienis, gruodžio 2 d. 
00:55. Karaliaus vardu 3. Pasku-

tinė misija (kart.). 02:25. Šnipų tiltas 
(kart.). 04:55. Naujokė 5, 3. 06:10. Tele-
vitrina 3. 06:25. Keršytojų komanda 1, 
34. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1, 165. 07:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 74. 07:55. La Maistas (kart.) 1, 
13. 08:55. Meilės sūkuryje 3190. 10:00. 
Nuo likimo nepabėgsi. 11:00. Nuo liki-
mo nepabėgsi. 12:00. Atsargiai! Mer-
ginos 2, 36. 12:30. Atsargiai! Mergi-
nos 3, 37. 13:00. Parduotas gyveni-
mas 1, 13. 13:30. Parduotas gyvenimas 
1, 14. 14:00. Parduotas gyvenimas 1, 
15. 14:30. Parduotas gyvenimas 1, 16. 
15:00. Simpsonai 30, 5. 15:30. Simpso-
nai 30, 6. 16:00. TV3 žinios 239. 16:25. 
TV3 orai 239. 16:30. TV Pagalba 14, 65. 
18:30. TV3 žinios 336. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 336. 19:30. Namas 
2, 14. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 47. 21:00. TV3 vakaro žinios 191. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
191. 22:00. Kobra 11 23, 14. 23:00. Ga-
lutinis vaizdas.

Antradienis, gruodžio 3 d. 
00:55. Rezidentas 2, 21. 01:45. Pa-

sitikėjimas 1, 8. 02:35. Ekstrasensai ti-
ria 6, 111. 04:00. Kobra 11 (kart.) 23, 14. 
04:55.  Vieniši tėvai 1, 1. 05:15. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 2, 36. 05:40. At-
sargiai! Merginos (kart.) 3, 37. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų ko-
manda 1, 35. 06:55.  Žmogus voras 1, 
1. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 
75. 07:55. Namas (kart.) 2, 14. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3191. 10:00. Nuo li-
kimo nepabėgsi. 11:00. Nuo likimo 
nepabėgsi. 12:00. Atsargiai! Mergi-
nos 3, 38. 12:30. Atsargiai! Merginos 
3, 39. 13:00. Parduotas gyvenimas 
1, 17. 13:30. Parduotas gyvenimas 1, 
18. 14:00. Parduotas gyvenimas 1, 
19. 14:30. Parduotas gyvenimas 1, 20. 
15:00. Simpsonai 30, 7. 15:30. Simpso-
nai 30, 8. 16:00. TV3 žinios 240. 16:25. 
TV3 orai 240. 16:30. TV Pagalba 14, 66. 
18:30. TV3 žinios 337. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 337. 19:30. Prieš 
srovę 19, 14. 20:30. Moterys meluoja 
geriau 12, 48. 21:00. TV3 vakaro žinios 
192. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 192. 22:00. Kolumbiana.

trečiadienis, gruodžio 4 d. 
00:10. Skubi pagalba 2, 1. 01:10. 

Rezidentas 2, 22. 02:00. Pasitikėji-
mas 1, 9. 02:55. Ekstrasensai tiria 6, 
112. 04:20. Skubi pagalba (kart.) 2, 1. 
05:10. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
38. 05:35. Atsargiai! Merginos (kart.) 
3, 39. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Ker-
šytojų komanda 1, 36. 06:55. Žmogus 
voras 1, 2. 07:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 76. 07:55. Prieš srovę (kart.) 19, 
14. 08:55. Meilės sūkuryje 3192. 10:00. 
Nuo likimo nepabėgsi. 11:00. Nuo liki-
mo nepabėgsi. 12:00. Atsargiai! Mer-
ginos 3, 40. 12:30. Atsargiai! Mergi-
nos 3, 41. 13:00. Parduotas gyveni-
mas 1, 21. 13:30. Parduotas gyvenimas 
1, 22. 14:00. Parduotas gyvenimas 1, 
23. 14:30. Parduotas gyvenimas 1, 24. 
15:00. Simpsonai 30, 9. 15:30. Simpso-
nai 30, 11. 16:00. TV3 žinios 241. 16:25. 
TV3 orai 241. 16:30. TV Pagalba 14, 67. 
18:30. TV3 žinios 338. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 338. 19:30. Gero 
vakaro šou 6, 14. 20:30. Moterys me-
luoja geriau 12, 49. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 193. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 193. 22:00. Kol nenuėjau mie-
goti. 22:25. Vikinglotto 49. 23:55. Sku-
bi pagalba 2, 2.

ketvirtadienis, gruodžio 5 d. 
00:55. Rezidentas 2, 23. 01:45. 

Pasitikėjimas 1, 10. 02:40. Ekstrasen-
sai tiria 6, 113. 04:05. Skubi pagalba 
(kart.) 2, 2. 04:55. Vieniši tėvai 1, 2. 
05:15. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
40. 05:40. Atsargiai! Merginos (kart.) 
3, 41. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Ker-
šytojų komanda 1, 37. 06:55. Žmogus 
voras 1, 3. 07:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 77. 07:55. Gero vakaro šou 
(kart.) 6, 14. 08:55. Meilės sūkuryje 
3193. 10:00. Nuo likimo nepabėgsi. 
11:00. Nuo likimo nepabėgsi. 12:00. 
Atsargiai! Merginos 3, 42. 12:30. At-
sargiai! Merginos 3, 43. 13:00. Parduo-
tas gyvenimas 1, 25. 13:30. Parduotas 
gyvenimas 1, 26. 14:00. Parduotas gy-
venimas 1, 27. 14:30. Parduotas gyve-
nimas 1, 28. 15:00. Simpsonai 30, 12. 
15:30. Simpsonai 30, 13. 16:00. TV3 ži-
nios 242. 16:25. TV3 orai 242. 16:30. TV 
Pagalba 14, 68. 18:30. TV3 žinios 339. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
339. 19:30. Farai 13, 14. 20:30. Mote-
rys meluoja geriau 12, 50. 21:00. TV3 
vakaro žinios 194. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 194. 22:00. Kietas rie-
šutėlis. Puiki diena mirti. 23:55. Skubi 
pagalba 2, 3.

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
00:55. Makgaiveris 1, 1. 01:45. Tė-

vynė 5, 1. 02:40. APB 1, 1. 03:30. Sku-

Lnk
Pirmadienis, gruodžio 2 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1226). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1227). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1228). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (13). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (93). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (94). N-7. 09:55 
Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7. 10:25 „Ro-
zenheimo policija“ (1). N-7. 11:25 KK2 
penktadienis (kart.). N-7. 13:00 „Tik tu 
ir aš“ (6). 13:30 „Tik tu ir aš“ (7). 14:00 
„Našlaitės“ (128). N-7. 15:00 „Svajoklė“ 
(128). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 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 rei-
kalai 2“ (52). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė 
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA Domino. N-14. 00:20 
„Akloji zona“ (9). N-7. 01:15 Sąskaitinin-
kas (kart.). N-14.

Antradienis, gruodžio 3 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1229). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1230). N-7. 07:00 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1231). N-7. 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (14). 07:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (95). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (96). N-7. 
09:55 „Rimti reikalai 2“ (52) (kart.). N-7. 
10:25 „Rozenheimo policija“ (2). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (12). N-7. 12:00 
Nuo... Iki... (kart.) 13:00 „Tik tu ir aš“ (8). 
13:30 „Tik tu ir aš“ (9). 14:00 „Našlaitės“ 
(129). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (129). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VI-
DeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Bus 
visko. 21:00 „Rimti reikalai 2“ (53). N-7. 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Bet kokia kai-
na. N-14. 00:40 „Akloji zona“ (10). N-7. 
01:35 Domino (kart.). N-14.

trečiadienis, gruodžio 4 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1232). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1233). N-7. 07:00 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1234). N-7. 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (15). 07:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (97). N-7. 08:55 

btV
Pirmadienis, gruodžio 2 d. 
06:05 „CSI. Majamis“ (5) (kart.). 

N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“ 
(5) (kart.). 08:15 „Stoties policija“ (2) 
(kart.). N-7. 09:15 „Paskutinis faras“ (29) 
(kart.). N-7. 10:15 „Daktaras Richteris“ 
(22) (kart.). N-7. 11:25 „Nusikaltimų ty-
rėjai“ (5) (kart.). N-7. 12:35 „Visa menan-
ti“ (3). N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriau-
sia“ (6). 14:55 „Stoties policija“ (3). N-7. 
16:00 „Paskutinis faras“ (30). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Daktaras Richteris“ 
(23). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (6). N-7. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“ (5). N-7. 20:30 
Oplia! N-7. 21:00 Itališkas apiplėšimas. 
N-7. 23:15 Mirtinas ginklas 4 (kart.). 
N-14. 01:50 „Narkotikų prekeiviai“ (3) 
(kart.). N-14. 02:50 „Gyvi numirėliai“ 
(8) (kart.). N-14. 03:35 „Visa menanti“ 
(3) (kart.). N-7.

bi pagalba (kart.) 2, 3. 04:20. Vieni-
ši tėvai 1, 3. 04:50. Vieniši tėvai 1, 4. 
05:10. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
42. 05:40. Atsargiai! Merginos (kart.) 
3, 43. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Ker-
šytojų komanda 1, 38. 06:55. Žmogus 
voras 1, 4. 07:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 78. 07:55. Farai (kart.) 13, 14. 
08:55. Legendinės legendos 1, 12. 
10:00. Nuo likimo nepabėgsi. 11:00. 
Nuo likimo nepabėgsi. 12:00. Atsar-
giai! Merginos 3, 44. 12:30. Atsargiai! 
Merginos 3, 45. 13:00. Parduotas gy-
venimas 1, 29. 13:30. Parduotas gy-
venimas 1, 30. 14:00. Parduotas gy-
venimas 1, 31. 14:30. Parduotas gyve-
nimas 1, 32. 15:00. Simpsonai 30, 14. 
15:30. Simpsonai 30, 15. 16:00. TV3 ži-
nios 243. 16:25. TV3 orai 243. 16:30. TV 
Pagalba 14, 69. 18:30. TV3 žinios 340. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
340. 19:30. Vienas namuose. 21:45. Ka-
pitonas Amerika. Pirmasis keršytojas.

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
00:05. Red Bull muilinių lenkty-

nės. 00:35. Markas Feltas. Žmogus, 
sugriovęs Baltuosius rūmus. 02:35. 
Kolumbiana (kart.). 04:25. Kol nenu-
ėjau miegoti (kart.). 06:15. Televitri-
na 3. 06:30. Ančiukų istorijos (kart.) 
1, 13. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 18. 
07:30. Aladinas 1, 144. 08:00. Ančiu-
kų istorijos 1, 14. 08:30. Virtuvės isto-
rijos 10, 14. 09:00. Gardu Gardu 8, 14. 
10:00. Būk sveikas! 2, 14. 10:30. Pen-
kių žvaigždučių būstas 7, 14. 11:00. 
Misija: dirbame sau 3, 12. 11:30. Ma-
no pinigai 1, 6. 12:00. Princas ir kalvis. 
14:20. Įpėdiniai 2. 16:45. Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 2. 18:30. TV3 žinios 
341. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 
orai 341. 19:25. Eurojackpot 49. 19:30. 
Uošvių nepasirinksi 1, 1. 21:00. Čia bu-
vo Saša. 22:55. Gringo.

Sekmadienis, gruodžio 8 d. 
01:10. Kietas riešutėlis. Puiki die-

na mirti (kart.). 02:50. Markas Feltas. 
Žmogus, sugriovęs Baltuosius rūmus 
(kart.). 04:40. Makgaiveris (kart.) 1, 1. 
05:45. Televitrina 3. 06:00. Sveikatos 
medis 6, 13. 07:00. Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata 1, 1. 07:15. Transfor-
meriai. Kibernetinė Visata 1, 2. 07:30. 
Aladinas 1, 145. 08:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 15. 08:30. Svajonių ūkis 6, 12. 
09:00. La Maistas 1, 14. 10:00. Pasaulis 
pagal moteris 8, 14. 11:00. Svajonių so-
dai 12. 12:00. Atlantida. Prarastoji im-
perija. 13:50. Daktaras Dolitlis 5. Lakis 
keliauja į Holivudą! 15:40. Apsaugoti 
princesę. 17:30. Visi mes žmonės 3, 
14. 18:30. TV3 žinios 342. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 342. 19:30. 
X Faktorius 7, 14. 22:30. Derybininkas.

Lrt
Antradienis, gruodžio 3 d. 
06:10 „CSI. Majamis“ (6) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(6) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (3) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ (30) 
(kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Richteris“ 
(23) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėstinin-
kai“ (5) (kart.). N-7. 12:35 „Visa menan-
ti“ (4). N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriau-
sia“ (7). 14:55 „Stoties policija“ (4). N-7. 
16:00 „Paskutinis faras“ (31). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Daktaras Richteris“ 
(24). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (7). N-7. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“ (6). N-7. 20:30 
Oplia! N-7. 21:00 Požemių ugnis. N-14. 
23:10 Itališkas apiplėšimas (kart.). N-7. 
01:25 „Visa menanti“ (4) (kart.). N-7. 
02:20 „Detektyvų istorijos“ (7). N-7.

trečiadienis, gruodžio 4 d. 
06:10 „CSI. Majamis“ (7) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(7) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (4) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ 
(31) (kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Rich-
teris“ (24) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėsti-
ninkai“ (6) (kart.). N-7. 12:35 „Visa me-
nanti“ (5). N-7. 13:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“ (8). 14:55 „Stoties policija“ (5). 
N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (32). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 
112“ (1). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (2). 
N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (8). N-7. 19:30 
„Jūrų pėstininkai“ (7). N-7. 20:30 Oplia! 
N-7. 21:00 Tylos kodeksas. N-14. 23:05 
Požemių ugnis (kart.). N-14. 01:10 „Visa 
menanti“ (5) (kart.). N-7. 02:05 „Detek-
tyvų istorijos“ (8). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 5 d. 
06:20 „CSI. Majamis“ (8) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(8) (kart.). 08:35 „Stoties policija“ (5) 
(kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (32) 
(kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai - 112“ (1) 
(kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai - 112“ (2) 
(kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (7) 
(kart.). N-7. 12:35 „Visa menanti“ (6). 
N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriausia“ (9). 
14:55 „Stoties policija“ (6). N-7. 16:00 
„Paskutinis faras“ (33). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (3). N-7. 
18:00 „Gelbėtojai - 112“ (4). N-7. 18:30 
„CSI. Majamis“ (9). N-7. 19:30 „Jūrų pės-
tininkai“ (8). N-7. 20:30 Oplia! N-7. 21:00 
Amerikos nindzė. Susidorojimas. N-7. 
23:05 Tylos kodeksas (kart.). N-14. 01:05 
„Visa menanti“ (6) (kart.). N-7. 02:00 
„Detektyvų istorijos“ (1). N-7.

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
06:20 „CSI. Majamis“ (9) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ (9) 
(kart.). 08:35 „Stoties policija“ (6) (kart.). 
N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (33) (kart.). 
N-7. 10:35 „Gelbėtojai - 112“ (3) (kart.). 
N-7. 11:05 „Gelbėtojai - 112“ (4) (kart.). 
N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (8) (kart.). 
N-7. 12:35 „Visa menanti“ (7). N-7. 13:35 
„Mano virtuvė geriausia“ (10). 14:55 
„Stoties policija“ (7). N-7. 16:00 „Pasku-
tinis faras“ (34). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Gelbėtojai - 112“ (5). N-7. 18:00 
„Gelbėtojai - 112“ (6). N-7. 18:30 „CSI. 
Majamis“ (10). N-7. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (47) (Wrestling - RAW). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(47) (Wrestling - SmackDown). N-7. 
21:30 Infiltruotas. N-14. 00:00 Amerikos 
nindzė. Susidorojimas (kart.). N-7. 02:00 
„Visa menanti“ (7) (kart.). N-7. 02:55 
„Detektyvų istorijos“ (2). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
06:30 Oplia! (kart.). N-7. 07:00 

Oplia! (kart.). N-7. 07:30 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (50) (kart.). 
N-7. 08:30 Oplia! (kart.). N-7. 09:00 Svei-
katos kodas. 10:05 „Varom!“ (15). N-7. 
10:35 „Laukinė karalystė“ (2). 11:40 
„Lemtinga diena“ (4). 12:45 „Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (1). 
13:45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįs-
tami kraštai“ (2). N-7. 14:45 „Muchta-
ro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (51). 
N-7. 15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (6). N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Ju-
ventus - Šiauliai. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:05 MANO HEROJUS Ateities pa-
saulis. N-14. 23:55 AŠTRUS KINAS Pel-
kių pabaisa. N-14.

Sekmadienis, gruodžio 8 d. 
06:30 Galiūnai. Europos dvejetų 

taurė. Lazdijai (kart.). 07:30 „Muchta-
ro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (51) 
(kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Lietuvos galiūnų čempionato etapas. 
Alytus. 10:05 „Varom!“ (16). N-7. 10:35 
„Laukinė karalystė“ (3). 11:40 „Lemtin-
ga diena“ (5). 12:45 „Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos“ (2). 13:50 „Antho-
nis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (3). 
N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (52). N-7. 15:50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“ (7). N-7. 17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Žalgiris - Rytas. 19:30 Žanda-
ras veda. N-7. 21:20 „Narkotikų prekei-
viai“ (4). N-14. 22:20 „Gyvi numirėliai“ 
(9). N-14. 23:30 Infiltruotas (kart.). N-14. 
02:00 Pelkių pabaisa (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (98). N-7. 
09:55 „Rimti reikalai 2“ (53) (kart.). N-7. 
10:25 „Rozenheimo policija“ (3). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (13). N-7. 12:00 
Bus visko (kart.). 13:00 „Tik tu ir aš“ (10). 
13:30 „Tik tu ir aš“ (11). 14:00 „Našlai-
tės“ (130). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (130). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Gaudyk laiką. N-7. 21:00 „Rimti 
reikalai 2“ (54). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Krydas. Gimęs kovoti. N-14. 
01:10 „Akloji zona“ (11). N-7. 02:05 Bet 
kokia kaina (kart.). N-14.

ketvirtadienis, gruodžio 5 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1235). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1236). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1237). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (16). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (99). N-7. 08:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (100). N-7. 
09:55 „Rimti reikalai 2“ (54) (kart.). N-7. 
10:25 „Rozenheimo policija“ (4). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (14). N-7. 12:00 
VIDO VIDeO. N-7. 13:00 „Tik tu ir aš“ 
(12). 13:30 „Tik tu ir aš“ (13). 14:00 „Naš-
laitės“ (131). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (131). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
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“ (55). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Eilinis Džo. Kerštas. N-7. 00:45 
„Akloji zona“ (12). N-7. 01:40 Krydas. 
Gimęs kovoti (kart.). N-14. 03:50 Alche-
mija VI. XYZ. Operos fantomai. 04:20 
RETROSPEKTYVA. Kultūrinė doku-
mentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 6 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1238). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1239). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1240). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (17). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (101). N-7. 08:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (102). N-7. 
09:55 „Rimti reikalai 2“ (55) (kart.). N-7. 
10:25 „Rozenheimo policija“ (5). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (15). N-7. 12:00 
Valanda su Rūta (kart.). 13:00 „Tik tu 
ir aš“ (14). 13:30 „Tik tu ir aš“ (15). 14:00 
„Našlaitės“ (132). N-7. 15:00 „Svajoklė“ 
(132). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Galiu rytoj“ (27). N-7. 18:00 „Ga-
liu rytoj“ (28). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA 12 stipriausių. N-14. 23:35 
Misija „Neįmanoma“ 3. N-7. 02:00 Ei-
linis Džo. Kerštas (kart.). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 7 d. 
06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (16) 

(kart.). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (7). 07:40 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (15). 08:05 „Po-
nas Bynas“ (20). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio nuotykiai“ (1). 09:05 „Beprotiškos 
melodijos“ (4). 09:30 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Sniego karalienė 3. 11:15 
PREMJERA Žaidimų kūrėjas. N-7. 13:35 
Beveik mirtina. N-7. 15:30 Prieš pakra-
tant kojas. N-7. 17:25 Kelionių panora-
ma. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Drąsusis el-
niukas Eliotas. 21:20 Tamsos riteris. 
N-7. 00:20 Paskutinės merginos. N-14. 
02:10 12 stipriausių (kart.). N-14.

Sekmadienis, gruodžio 8 d. 
06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (17) 

(kart.). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (8). 07:40 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (16). 08:05 „Po-
nas Bynas“ (21). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio nuotykiai“ (2). 09:00 Sveikatos na-
mai. N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI Ana-
pus tvoros. 11:35 Mano draugas del-
finas. 13:50 Superšuo. N-7. 15:35 Po-
licijos akademija 7. Misija Maskvo-
je. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Lie-
tuvos balsas. 21:45 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal. N-14. 00:10 Bėgliai. 
N-14. 02:05 Tamsos riteris (kart.). N-7.
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Intelektinis žaidimas „Kas ir ko-
dėl“ šiame sezone pakeitė deko-
racijas, todėl jame gali dalyvauti 
ir judėjimo negalią turintys asme-
nys. Programą kurianti bendrovė 
„Valius“ šiuos pokyčius įgyvendi-
no atsižvelgdama į pernai laidoje 
panorusio dalyvauti žiūrovo, tu-
rinčio negalią, poreikius. 

Šių metų rudenį Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba ga-
vo skundą, kuriame pareiškėjas 
teigė norėjęs dalyvauti žaidime 
2017–2018 metų sezoną. Jis nega-
li judinti rankų ir kojų, tad klau-
sė, ar galėtų dalyvauti su asmeni-
niu asistentu. „Kas ir kodėl“ kū-
rėjai atsakė, kad studija, kurioje 
filmuojama laida, nėra prieinama 
asmenims su judėjimo negalia, 
todėl pareiškėjas neturėjo gali-
mybės varžytis su kitais dalyviais.

Pradėjus tyrimą dėl galimos 
diskriminacijos, paaiškėjo, kad 
bendrovė naujame sezone daly-

vius filmuoja sėdinčius, o tai lei-
džia judėjimo negalią turintiems 
asmenims dalyvauti laidoje vie-
niems arba su asistentu. Kadangi 
nebeliko lygias galimybes pažei-
džiančių veiksmų, tyrimas buvo 
nutrauktas.

Tarnybos Teisės skyriaus va-
dovas Vytis Muliuolis džiaugėsi, 
kad laidos kūrėjai nelaukė kon-
trolierės sprendimo dėl situaci-
jos vertinimo, bet patys ėmėsi 
iniciatyvos.

„Visada smagu nutraukti ty-
rimą, kai paaiškėja, kad diskri-
minacijos jau nebėra. Ši istorija 
tik patvirtina faktą, kad dažnai 
lygios galimybės pažeidžiamos 
ne iš blogos valios, bet dėl neži-
nojimo. Taip pat džiaugiamės ir 
pareiškėju, kuris, susidūręs su jo 
teises apribojusia situacija, nenu-
mojo į ją ranka“, – sako jis.

Žaidimą „Kas ir kodėl“ kas-
dien 18 val. rodo LRT televizija. 

Šiame „Kas ir kodėl“ sezone 
laukiami ir dalyviai su negalia

Lygių galimybių kontrolieriaus tinklalapyje www.lygybe.lt rašo
ma, kaip pasikeitė šių metų laida „Kas ir kodėl“.

Akibrokštas: 
nevaikštančiam vaikui 

padovanojo dviratį

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgalaus berniuko, kuriam 
valdininkas padovanojo dvi
ratį, tėvai prisipažino: „Mus 
ištiko šokas. Taip pat ir sū
nų.“ Paauglys šį prizą gavo 
nedideliame Baimako mies
te (Baškirija) įsikūrusiame 
sporto klube „Viltis“, kur jis 
mokosi vaikščioti.

Niekas nesitikėjo, kad 
konkursą laimės sunkią 

negalią turintis berniukas 
Keistas nesusipratimas, links

mas atvejis... Kaip pavadinsi – 
nepagadinsi. Rajono adminis-
tracijos vadovas Fanis Amine-
vas neįgaliam berniukui dviratį 
įteikė kaip aktyviausiam sporto 
klubo „Viltis“ lankytojui.

Klubas skirtas žmonėms, sie-
kiantiems įveikti negalią. Rea
bilitaciniai įrenginiai padeda 
efektyviai treniruotis, todėl čia 
mielai renkasi įvairių negalių 
turintys žmonės. Stengiamasi 
prikviesti kuo daugiau jaunimo, 
kad sustiprintų savo kūną, ge-
riau laikytų pusiausvyrą, pakel-
tų svorius, o tai padės būti nau-
dingiems visuomenei.

Kokia istorija nutiko su dvi-
račiu? Rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Luiza Ivanova 
pasakoja: „Dviratį sumanėme 
padovanoti aktyviausiam nese-
niai atidaryto klubo lankytojui 
ir taip paskatinti lankytojų su-
sidomėjimą labai naudingomis 
treniruotėmis.“ Suskaičiavo, kas 
dažniausiai lankėsi klube. Paaiš-
kėjo nugalėtojas – su cerebriniu 
paralyžiumi gyvenantis Rusla-
nas Miakšinas.

Prizo įteikti atvykęs F. Ami-
nevas, išvydęs nugalėtoją, labai 
nustebo. „Nesitikėjome, kad ak-
tyviausias bus Ruslanas. Bet tai 
patvirtino treniruočių lankymo 
grafikas, be to, visi pritarė, kad 
jis už savo pastangas vertas ap-
dovanojimo.“ Įvyko šventė, buvo 
įteikti ir įvairūs diplomai. O Rus-
lanas ir šventėje dalyvavę jo trys 
broliai ir sesutė buvo laimingi.

Dabar daugelis kaltina valdi-
ninką, kad jis tuo prizu išsityčio-
jo iš neįgalaus berniuko. Tačiau 
prizą nupirko neįgaliųjų draugi-
ja, o valdininkas buvo pakviestas 
tik įteikti apdovanojimų. Be abe-
jo, šventėje padaryta nuotrauka 
piktina: solidus biurokratas įtei-
kia dviratį ant kojų nepastovin-

čiam berniukui, kurį fotografuo-
jant prilaikė kitas žmogus. Teisi-
nasi ir neįgaliųjų draugija: dvi-
ratį nupirkome iš anksto, nega-
lėjome nuspėti, kas laimės kon-
kursą... Ir priduria: „Kita ver-
tus, Ruslanas dar labiau stengsis 
ir gal net įstengs kada nors atsi-
sėsti ant dviračio.“ 

Lankė klubą nuo pirmos 
dienos

Istorija su dviračiu labai iš-
garsėjo, klubas sulaukia daug 
dėmesio ir svečių. Ne visiems 
toks populiarumas patinka. Vie-
nas berniukas priekaištavo: „Jei 
prašysi, kad prie tavo laiptinės 
įrengtų pandusą, joks žurnalis-
tas neskubės pasakoti apie tavo 
svajonę savarankiškai išriedėti 
iš namų į gatvę...“ O sumanes-
ni nelauktą dėmesį išnaudoja ki-
toms problemoms spręsti.

Ruslano mama Olga prisipa-
žino, kad draugijos dovana pri-
bloškė visą šeimą. Ji tą dieną gy-
dėsi ligoninėje, o grįžusi namo 
rado gražiai supakuotą dviratį. 
Tikrai netikėta. Kam nevaikš-
tančiam berniukui reikalingas 
dviratis?

Miakšinų šeimoje – aštuoni 
vaikai. Dviratis tikriausiai teks 
vienam iš brolių. Kol kas stovi 
kampe, niekas iš vaikų į jį nesi-
kėsina. Juk dovana! Tėvai žada 
nupirkti Ruslanui mobilųjį tele-
foną, kad neliūdėtų ir pamirštų 
netikusią dovaną. 

Anot Olgos, Ruslanas „Vil-
ties“ klubą lankė nuo pirmos die-
nos. Visą vasarą ten prakaitavo, 
tęsia treniruotes ir dabar. Iš pra-

džių ėjo kartą per savaitę, pas-
kui – 3 kartus, dabar kone kas-
dien. Nuo pat ryto laukia klubo 
automobilio, kuris atvažiuoja jo 
paimti. Anksčiau buvo drovus, 
vengė žmonių, gėdijosi prie sve-
timų sportuoti ir demonstruoti 
savo negrabius judesius. Dabar 
eina į klubą kaip į darbą ir mie-
lai su visais bendrauja. Čia – jo 
kelias į išsvajotą savarankišką gy-
venimą. Treneris, daug išmanan-
tis apie cerebrinį paralyžių, jam 
profesionaliai padeda.

Tikisi įstoti į koledžą, bus 
žemės ūkio specialistas
Anot L. Ivanovos, Ruslanas 

svajoja išmokti vaikščioti ir būti 
savarankiškas. Jis baigė 9 klases, 
bet toliau kol kas nesimoko. Jam 
yra skirtas neįgaliojo vežimėlis, 
tačiau Ruslanas atsisako juo nau-
dotis. Kiekvieną dieną sportuoja 
klube, nes tikisi išmokti vaikš-
čioti su ramentais, o išmokęs stos 
į žemės ūkio koledžą.

Toks užsispyrimas vienus 
žavi, kitus stebina. O jei nepa-
vyks vaikščioti su ramentais? Tai 
tuomet ir nesimokys? Kai ku-
rie vaikinukai net pyksta dėl to, 
kad Ruslanas atsisako sėsti į ve-
žimėlį. Kaip turi jaustis tie, ku-
rie į klubą atvyksta vežimėliu?

Beje, berniukas domisi ne tik 
sportu. Dar jis groja šaukštais, su 
ansambliu koncertuoja įvairiuo-
se Baškirijos miestuose. Lapkritį 
gastrolės neįvyko dėl ansamblio 
dalyvių prastos savijautos, bet 
nieko, dar prisivažinės. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Ruslanas Miakšinas.

Prizo įteikti atvykęs rajono administracijos vadovas F. Aminevas, išvydęs nugalėtoją, labai nustebo.

Dažnas užėjęs į Domeikavoje 
įsikūrusį šeimynišką restoranėlį 
„Pilnas samtis“ lieka patenkintas 
paslaugomis ir maistu. Lankyto-
jų atsiliepimai liudija apie drau-
gišką personalą ir viršytus net 
išrankiausio kliento lūkesčius.

Šio restorano virtuvėje jau 
antrą mėnesį sukasi ir negalią 
turinti Ona (vardas pakeistas). 
Ona „Pilname samtyje“ pradėjo 
dirbti jai pritaikius įdarbinimo su 
pagalba paslaugą, kuri skirta as-
menims, turintiems proto ar (ir) 
psichikos negalią.

Restorano direktorė ir savi-
ninkė Gintarė Aleksandravičie-
nė atvira: su Ona dirbti ranka 
rankon ėmė maždaug po savai-
tės, tačiau dabar ji yra tvirta ko-
mandos dalis.

„Ieškojome darbuotojų, nes 
buvo laisva indų plovėjo darbo 
vieta. Su mumis susisiekė įdar-
binimo tarpininkė, atsakinga už 
neįgaliųjų įdarbinimą, ir pasitei-
ravo, galbūt mums tiktų jų dar-
buotojai. Mums pasakė, kad yra 
žmonių su negalia, kurie labai 
nori dirbti, kad ir ne visą darbo 
dieną, kuriems labai reikia pini-
gėlių. Taip ir susipažinome“, –
pasakoja G. Aleksandravičienė.

Ji sako, kad buvo nusiteikę vi-
siškai pozityviai – nesvarbu, ar 
žmogus neįgalus, ar visiškai dar-
bingas. Svarbiausia, kad būtų at-
liktas paskirtas darbas. Susitarė 
pabandyti kelias dienas. Onai se-
kėsi puikiai, tad ją įdarbino.

„Darbo vietos pritaikyti ne-
reikėjo, tik su kitais darbuotojais 
kalbėjomės, prisitaikyti turėjo li-
kęs personalas. Kad ir kaip bū-
tų, šiame darbe reikia bendrau-
ti. Darbuotojai vieni kitiems turi 
padėti, netrukdyti. Tad persona-
las turėjo perprasti bendravimą. 
Turbūt, kaip ir su kiekvienu žmo-

gumi, taip ir šiuo atveju reikėjo iš-
mokti, suprasti, ką pasakyti, kada 
pasakyti, kaip pasakyti. Kalbėjo-
me, kad turėsime naują darbuo-
toją ir kad jos poreikiai yra tru-
putį kitokie negu daugelio. Aišku, 
pirmąją savaitę, kol visi prisitai-
kėme, lengva nebuvo nei mums, 
nei Onai, bet dabar viskas einasi 
puikiai“, – prisimena direktorė.

Jos teigimu ir pati Ona kuo 
daugiau susipažįsta su kitais 
žmonėmis, kuo daugiau su jais 
bendrauja, tuo geriau jaučiasi. Ji 
labai džiaugėsi, kai pirmą kartą 
užsidirbo pinigėlių – važiavo ir 
pati nusipirko naujus batukus. 
Kaip džiaugėsi jais!

„Ona, kaip ir sakiau, žino, 
kad darbas turi būti padarytas. Ir 
ji su savo darbu tikrai susitvar-
ko. Tad tikrai matau perspekty-
vą jai ir toliau dirbti ir būti toje 
pozicijoje“, – dalijasi mintimis 
G. Aleksandravičienė.

Jos teigimu, darbas žmonėms 
su negalia padeda susipažinti su 
platesniu žmonių ratu, neužsi-
sėdėti savo kamputyje, nebijo-
ti bendrauti su kitais. O ir ap-
linkiniai artimiau susipažįsta 
su neįgaliu žmogumi ir įsitiki-
na, kad jis ne iš tų, kurie tikisi, 
laukia pagalbos, o priešingai – 
kad ir pats gali dirbti, užsidirbti 
ir bendrauti.

Direktorės manymu, nega-
lią turintiems žmonėms vis dar 
sudėtinga įsitvirtinti darbo rin-
koje greičiausiai dėl informaci-
jos trūkumo. 

„Ona dabar kas dieną mokosi 
vis naujų dalykų. Kiekvieną die-
ną jai reikia vis mažiau padėti, ką 
nors priminti. Darbas jai pade-
da jaustis atsakingai, ji supran-
ta, kad tai yra svarbu, kad be tos 
pozicijos strigtų visas restorano 
mechanizmas“, – sako direktorė. 

Negalia netrukdo užsidirbti
Interneto portale www.pertvarka.lt pasakojama apie tai, kaip 
negalią turinčiai moteriai pavyko įsidarbinti restorane. 
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Konkursas

***
Ruduo, jau paskutinį riešutą
drevėn paslėpęs kėkštas
piktai spoksos
ir saugos savo kraitį.
Volios sudriskusius lapus
vakaris vėjas,
kvepės kava – 
dar svečias neatėjęs...
Šešėliuos supsis
vakaras ankstyvas,
voratinkliuos
vorų svajas sudraskęs. 
Ir bus tik vėjas 
ir ruduo,
ir vėjas. 
Ir mano svečias –
Taip ir neatėjęs...

***
Naktis – 
Kavos puodelis 
Jau seniai atvėso
Ir laikrodis
Kreivokai pakabintas tiksi
Lyg šlubas senis.
Laikas nesustoja,
Įkyrios mintys
Braunasi į širdį.
Nei eit, nei pasilikt,
Nei rožinį kalbėti,
Išleisti ar sutikt,
Bet visada mylėti...

Ramutė SARAPINAVIČIENĖ
Kazlų Rūda

Likimas
O juk skendau,
O juk skridau
Po juodo varno plunksnom...
Laukinės prigimties prašiau,
O numetė paunksmėn
Po seno klevo šakomis,
Kur gimsta mano eilės,
Kur budi protėvių lemtis,
Kur klaupiasi praeiviai...

***
Aš šiandien trokštu
Pabučiuoti tylą.
Įsiklausyk – kaštonai skyla
Ir tyloje išsilukštena.
Rudens trapumas įstabus.
O tas skilimas toks trapus –
Naujai gyvybei
Atveria vartus...

***
Klausaus tylos –
Diena kažkur sudyla,
Medus kory atvės ligi aušros.
Klausaus tylos – pasaulis visas 

tyli,
Lyg lauktų 
Pakylėjimo aukos.
Klausaus tylos –
Blakstienos tyliai merkias,
Toli toli suūkia traukiniai.
Aš nežinojau,
Kad tyla spalvota,
Kad tyloje –
Visos dienos aidai...

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Mieli skaitytojai, 
jau laikas užsiprenume
ruoti „Bičiulystę“ kitiems 
metams. Norėdami tai 
padaryti iki gruodžio 
10 dienos kreipkitės į 
savo neįgaliųjų orga
nizaciją. Prenumeratos 
kaina visiems metams – 
10 eurų.

Kitais metais „Bičiu-
lystė“ Jus pasitiks at-
sinaujinusi. Išeisime 
2 kartus per mėnesį, 
bet pažadame, kad 
skelbsime dar dau-
giau ir įdomesnės in-
formacijos. 

Atėjo metas, kai turi
me pasikeisti. Tačiau 
pagrindinės mūsų ver
tybės išliks tos pačios – 
dėmesys paprastam 
žmogui, jo teisių gy-
nimas. 

Nelikite be savo  
„Bičiulystės“!

„Bičiulystė“ –  
Jūsų žinių šaltinis!

Biržų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Lidiją Dainiuvienę,

Prienų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Ireną Valatkevičienę. 

Didžiausias iššūkis  
gyvenime yra įveikti savo  
paties (nusistatytas) ribas 
ir eiti taip toli, kaip  
niekada nebūtum nė svajojęs. 
(Paul Gauguin)

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Sveikiname                                   mėnesį  
gimtadienius šventusiusApsigaubęs rūko maršką, 

pliaupiant vėjo stūgavimų 
lydimam lietui, eina pilkaser-
mėgis lapkritis. Ne dienos, bet 
prieblandos – pilkos, miglotos, 
bet dar gana šiltos. Iš nukritusių 
lapų krūvelių vietomis dar kelia 
savo geltonas galveles pienės. Ir 
ramunės dar nepasiduoda. Nie-
kur taip nejuntamas lapkričio 
rudeniškumas, kaip miške. Čia 
vyksta savas gyvenimas – čia 
gali pajusti rudenėjančio miško 
kvapą ir mistiškumą. 

Išeina ruduo įvairiaspalviais 
takais, nuklotais nukritusių la-
pų. Šnara dar nenukritę jau-
nų ąžuoliukų lapai. Jauno, vėjo 
plaikstomo berželio viršūnėje 
supasi užsilikęs gelsvas lapelis. 
Dabar, kai vienas belikęs, atro-
do, kad šviečia miške lyg ma-
ža saulutė pro pilko rūko šy-
dą. Mig lotame ore virpa nuo-
gos klevų viršūnės. Visas miš-
kas rimsta, susikaupia žiemai. Ir 
ąžuolai sunkias galvas panarina. 
Užmigs šie galiūnai ir sapnuos 
romantiškus sapnus apie miško 
ramybę – be medkirčių pjūk lų 
burzgimo, be traktorių ūžimo. 
Žmogaus rankos gali sukur-
ti labai daug, bet sugriauti, net 

nepadedant laikui, jos gali kur 
kas daugiau.

Miškas kalba savo kalba, o 
mylinčiam gamtą malonu jos 
klausytis – slėpiningos, godo-
jančios. Girios ošime išvysta-
me neregėtus pasaulius, atsive-
ria širdis gamtos stebuklams ir 
amžinybės lobiams. Taip motulė 
gamta išsaugo savo tyrumą, savo 
mistinį žavesį ir paslaptingumą.

Besisukantis minčių spiečius 
išjudina prisiminimus apie tai, 
kaip kadaise tėtis važiuodavo 

malkauti. Prunkštauja, būdavo, 
bėriukas, žingine traukdamas 
vežimaitį, kuriame ir aš įsitai-
siusi. Ratai šokinėjo per miško 
šaknis, traškėjo sustingusi žemė, 
o tėtis vis pasakodavo visokius 
nutikimus – apie tai, kad vasa-
rą miške rado bičių spiečių ir 
parsinešęs namo suleido į avilį, 
apie tai, kad viduržiemyje ma-
tė išlindusį ir vaikštinėjantį bar-
suką, kaip girdėjo juodųjų miš-
ko gražuolių tetervinų burbu-
liavimą ir matė uokse tupinčią 
pelėdą su dviem pelėdžiukais... 
Tėtukas su rankiniu pjūklu pri-
sipjaudavo sausuolių, nusikirs-
davo vėjo išlaužtų medelių, įsi-
mesdavo į vežimaitį ir dardėda-
vome namo.

Stoviu miške kaip rudeni-
nis medelis, drėgmė pakirto jė-
gas, sumaudė kaulus. Paruda-
vusi žolė šiurpčioja. Nurudusi, 
pilka kaip žemė. Samanose dar 
matyti ištižusių kazlėkų. Saulė 
vis tolsta ir tolsta. O žvaigždės 
žiba danguje labai aukštai, kaž-
kur labai, labai toli. Plaukia lap-
kritis lėta rudens upe savais ta-
kais, kurie veda į žiemos gruo-
dą, į sniego ir ledo karalystę.

Gražina KALVAITIENĖ, Kazlų Rūda
Autorės nuotr.

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

Kasdien vargelį savo minko
Centus skaičiuodami senjorai.
Geriausias pensininkas – dingęs,
Nes jis gyventi nori oriai.

O oriai – kad stipresnis būtų,
Kad savarankiškas išliktų,
Kad gyvas lovoje nepūtų,
Kad kuo mažiau likimo sprigtų...

Daug išminties jame gyvena –
Patarti gali kam, padėti...
Globokime, kol turim, seną,
Išskleiskim jam gerumo skėtį.

Danutė RUSECKAJA 
Vilnius

Senjorų rauda
Nenurašykite, maldaujam,
Žmonių, atėjusių į brandą!
Sveikų beliko jau tik sauja,
Kiti vargelį savo kremta.
 
Darbingas tvarko savo būtį,
Žvalus dar, sveikas, energingas...
Senjoras toks norėtų būti,
Tiktai jėgų, sveikatos stinga.
 
Širdis, atrodo, paukščiu skristų
Ir dar nuveikti daug galėtų,
Tik kala bočių tarsi Kristų
Po šiuo dangum gana skylėtu.

Linkime įveikti nusistatytus  
iššūkius ir siekti nepasiekiamo.


