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Gruodžio 3-ąją minima 
Tarptautinė neįgaliųjų diena

1983 m. gruodžio 3 d-ąją - neįgaliųjų žmonių diena, buvo pradėta aktyviai supažindin-
ti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems 
žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti vi-
suomenėje. 

Bemaž po dešimties metų, 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė 
gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų organizuojami 
renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.

Žmonės su negalia gali išreikšti save įvairiose srityse. Žinoma ne viena akla daini-
ninkė, stebinanti savo balsu. Šiais laikais galima sutikti ne vieną neįgalų žmogų, kuris 
kompiuteriu ne tik dirba, bet ir programuoja kojomis. Technologijos, kompiuteris, in-
ternetas gali gerokai pasitarnauti tokiems žmonėmis, visų pirma, sudaryti jiems sąlygas 
bendrauti ir nesijausti kitokiu, nei kiti.
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Asociacijos pirmininkė Nijolė Milkevičienė

Ką man reiškia ši diena? Kasmet susimąstau – juk tai ir mano diena, kokia jautri ji be-
būtų. Ji kupina prisiminimų, ji turtinga sukaupta išmintimi ir patirtimi, ji, tiesiog, mūsų 
– gana didelės visuomenės dalies priminimas apie save...

Džiaugiuosi ir nesiliauju stebėtis neįga-
lių žmonių bendryste, kūrybiškumu – mes 
dainuojame, mezgame, piname, gaminame, 
veriame, lipdome. Mes keliaujame, mylime, 
norime būti tokie patys, kaip visi, norime 
naudotis tokiomis pačiomis sąlygomis ir 
patogumais...

Ko linkėčiau sau ir mano mieliems likimo 
draugams? Sveikatos, sveikatytės, sveikatė-
lės... Gėrio, gražių dienų ir džiugių akimirkų, 
kai ir per ašaras norisi šypsotis... Nenuleis-
ti rankų, kai labai sunku, telktis bendriems 
darbams, suėjimams, palaikyti vienas kitą. 

Tegul širdis dainuoja, akys šypsosi, lydi sė-
kmė, gera nuotaika! 
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LR Seimo narys, Lietuvos regionų partijos pirmininkas  Jonas Pinskus: 

„Žmonės su negalia yra ypatinga mūsų visuomenės dalis, iš kurios galime daug ko 
pasimokyti: stiprybės, optimizmo, kūrybiškumo ir to, kaip nenuleisti rankų net pačiose 
sunkiausiose situacijose. 

Likimo nuskriausti, negalios ištikti mūsų bendruomenės nariai visuomet žavi savo be-
galiniu noru džiaugtis gyvenimu, pačiais mažiausiais savo pasiekimais. Jie šypsosi net 
pro ašaras, jie pataria, sušildo savo gerumu, nuoširdumu. 

Mielieji, ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną linkiu Jums stiprybės, sveikatos, akty-
vaus dalyvavimo bendruomeninėje veikloje, Dievo palaimos. 

Tebūna Jūsų kasdienybė kupina šviesos, jaukumo, pozityvumo, vilties.

Jaukaus ir ypatingo didžiųjų metų švenčių laukimo!

Inga Marcinkevičienė, projekto vykdytoja:

 „Liga yra nelaimė kūnui, tačiau ne laisvai valiai, jei ji pati to nenori. Paralyžius yra 
kliūtis kojai, bet ne laisvai valiai. Apie tai pamąstyk visada, kad ir kas tau atsitiktų, ir 
pamatysi, kad nelaimė gali atsitikti daugeliui, bet ne tau.“ (Epiktetas)

Norime palinkėti išmokti džiaugtis tuo, kas šalia Jūsų: palaikančiu žvilgsniu, šiltu žo-
džiu, apkabinimu ar rankos paspaudimu. Galbūt tai nėra taip paprasta, tačiau gyventi 
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ir branginti kiekvieną akimirką – dvasinė stiprybė. Paverskite svajones siekiais, nes kie-
kvieno iš Jūsų, net ir mažiausias siekis, palieka neišdildomus pėdsakus. 

Linkime Jums visiems kuo geriausios sveikatos, stiprybės ir tikėjimo ateitimi.

Molėtų policijos bendruomenės pareigūnai primena

Eismo dalyvių elgesys grindžiamas 
savitarpio pagarba ir atsargumu, tai 
yra bendroji eismo dalyvių pareiga 
numatyta Kelių eismo taisyklėse.  
Gruodžio 3-iąją minima Tarptauti-
nė neįgaliųjų žmonių diena. 

Linkime kiekvienam iš mūsų su-
pratimo vieni kitiems, nes kiekvie-
nas esame vertas pagarbos.

Prie prekybos centrų, gydymo, 
valstybinių ir kitų įstaigų, nesta-
tykite transporto priemonių žmo-
nėms su negalia skirtoje vietoje.
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Seminaras „2021 m. Neįgaliųjų teisės ir aplinka“

Gruodžio mėnesį, Asociacijos pirmininkės Nijolės Milkevičienės iniciatyva, Molėtuo-
se organizuotas seminaras, skirtas gerinti viešosios aplinkos pritaikymo kokybę visose 
Lietuvos Respublikos savivaldybėse „2021 m. Neįgaliųjų teisės ir aplinka“.  

Seminare dalyvavo ne tik molėtiškiai, dirbantys ar besidomintys neįgaliųjų aplinka, 
bet ir Asociacijai priklausančių centrų vadovai iš kitų miestų. 

 Seminarą, kaip ir praėjusį mėnesį, vedė architektas Viktoras Gricius, kurio pranešimo 
pirmąją dalį apie takų, li� ų. Automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymą jau rašėme pra-
ėjusiame šio leidinio numeryje. 

 Šįkart daugiau dėmesio skiriama dar vienai grupei neįgaliųjų, kuri nemato ar mato 
labai silpnai. 

Vyksta seminaro dalyvių registracija
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Viktoras Gricius sakė, kad periodiškai jau 5 – 7 metus prisideda prie neįgaliųjų reikalų, 
yra architektas praktikas, šįkart pristatęs svarbiausius dokumentus, kurie nusako įvai-
rias negales turinčių žmonių teisinę padėtį, judėjimo galimybes. Taigi, priminta, kaip 
turi būti įrengti įvairūs žmonėms labai reikalingi objektai, kokie gali būti patarimai so-
cialiniams darbuotojams, kurie dažnai lanko, rūpinasi neįgaliaisiais. 

Kad negalią turintys visuomenės nariai privalo jaustis patogiai ir būti lygiateisiai su 
sveikaisiais, nusako pagrindiniai punktai:

Vienodos galimybės priartėti prie pastato;
Vienodos galimybės įeiti per tuos pačius įėjimus;

Vienodos galimybes naudotis tais pačiais horizontaliojo judėjimo takais;
Vienodos galimybes naudotis tais pačiais vertikaliojo judėjimo takais;

Vienodos galimybes naudotis tomis pačiomis patalpomis;
Vienodos galimybes naudotis ta pačia įranga ir priemonėmis;

Vienodos galimybes naudotis tualetu ir sanitarine įranga;
Vienodos galimybes naudotis išėjimais ir evakuacijos keliais, avarinio planav-

imo koncepcijos;
Svarbios informacijos teikimas per dvi arba daugiau juslių.

V. Gricius pristato seminaro skaidres
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Šįkart daugiau dėmesio skiriame architekto Viktoro pristatytoms ir aptartoms pa-
galbinėms priemonėms neregiams ir silpnaregiams, bei taktilinių vaikščiojamojo pa-
viršiaus indikatorių esmę. 

Kai derinamos dėmesį atkreipiančios ir nukreipiančios struktūros, aklieji ir neregiai 
turi būti pajėgūs jas aiškiai atskirti vieną nuo kitos, jas identi� kuoti ir prisiminti kiekvi-
enos jų reikšmę. 

Silpnaregiai turi lengvai aptikti taktilinius vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius (to-
liau – TVPI) ir juos atskirti nuo aplinkinių ir gretimų paviršių. Beje, regimojo kontrasto 
suvokimą pagerina ir stipri apšvieta. 

Nupjautinių kupolų arba kūgių, pailgų juostų briaunos turi būti nusklembtos arba 
suapvalintos, kad sumažėtų tikimybė užkliūti ir šie elementai būtų saugesni bei lengvi-
au apeinami sumažėjusio judumo žmonėms. Nupjautinių kupolų arba kūgių aukštis 
turi būti 4-5 mm. Patalpose su ypač lygiais paviršiais gali būti rekomenduojamas 4 mm 
mažiausias aukštis. 

     Bet kurioje šalyje priimta geležinkelių platformų TVPI turi būti nuosekliai taikoma. 
Geležinkelio platformos kraštą žyminčios dėmesį atkreipiančios struktūros turi būti 
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lygiagrečios su platformų kraštu ir tęstis išilgai visoms keleiviams prieinamos platfor-
mos dalies.
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Kalbant apie eskalatorius, tai jų bei slenkančių takų žyminčios dėmesį atkreipiančios 
struktūros turi būti abiejuose galuose 300 – 500 mm atitrauktos nuo judančio turėklo 
arba � ksuotojo apsaugo.

Li� ų vietą žyminčios nukreipiančiosios struktūros turi nukreipti neregius arba silpna-
regius prie li� o valdymo skydelio, prieš kurį esančios ir dėmesį atkreipiančios struk-
tūros turi būti atitrauktos ne toliau kaip 300 mm. Anot architekto, pagrindinė problema 
pas mus yra ta, kad nėra daug apmokytų žmonių naudotis vis gerinama infrastruktūra, 
kuri pritaikyta neregiams, silpnaregiams. O kalbant apie li� us, turi būti įdiegti garsiniai 
mygtukai. 

 Kita problema – labai nedaug žmonių su regėjimo negalia nemoka skaityti Brailio 
raštu, o tai didelė spraga užtikrinant šių žmonių gyvenimo kokybę, todėl yra kur tob-
ulėti.

 Anot N. Milkevičienės, Molėtuose nėra nė vieno skaitančio Brailio raštu, o ir į 
rengiamus seminarus labai sunku prisikviesti čia esančios Aklųjų ir silpnaregių draugi-
jos molėtų skyriaus narius. „Aišku viena, turime dėti bendras ir dideles pastangas, kad 
šie žmonės nebūtų ribojami“, – sako Asociacijos pirmininkė. 
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 Tad po pristatymo kilo nemažai klausimų, diskutuota, kaip pagerinti neįgalių žmonių 
gyvenimo kokybę. Vienas iš seminaro dalyvių siūlė organizuoti mokymus, kurie būtų 
skirti tiek valdžios institucijoms, tiek ir mokymo įstaigoms. Kad atsirastų suvokimas 
apie neįgalių visuomenės narių gyvenimo sunkumus, trukdžius. 

Niekas nežino, kada gali tekti mokytis gyventi iš naujo. Buvo papasakotas atvejis, kuom-
et sveikas žmogus, o avarijos apakęs, iš gydymo įstaigos parvežtas į namus ir paliktas... 
O kiek reikia laiko išmokti orientuotis savo taip pažįstamuose namuose, kai aplinkui 
tamsa, o šalia nėra pagalbos. Tačiau tokių žmonių užsispyrimo, mokymosi dėka, jų ar-
timųjų rūpesčiu pamažu neįgalūs žmonės ima gyventi naują savo etapą, todėl aplinkos 
pritaikymas yra labai svarbus. 

Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo
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Praktiniai pavyzdžiai
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Projekto vykdytojas – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
Adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius, el. paštas info@aplinkavisiems.lt

Pirmininkė Nijolė Milkevičienė, tel. 865506328.
Projekto vadovė Jūratė Lapašauskė

Leidinį maketavo ir spausdino UAB Respinas
Tiražas – 480 egz.
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 Visuomenės ir pačių judėjimo negalią turinčiųjų pastangos netenka prasmės, jeigu ryš-
kią � zinę negalią turinčio ir jam prilyginto asmens gyvenamoji ir visuomeninė aplinka 
yra nepritaikyta kasdieniniam gyvenimui. Dažnas neįgalusis yra stipriai priklausomas 
nuo jį prižiūrinčių artimųjų � zinės pagalbos, kadangi negali patekti į savo buto patal-
pas ir gyvenamojoje vietovėje esančius viešos paskirties patalpas. Pritaikyto patekimo į 
šiuos objektus nebuvimas (laiptai, slenksčiai, siauros durys, turėklų nebuvimas, slidūs 
paviršiai) stipriai apriboja silpniau judantį neįgalųjį.

Šių problemų sprendimui skirto teisinio dokumento – Statybos techninio reglamento 
vienas iš tikslų – palengvinti savarankišką gyvenimą žmonėms, turintiems � zinę negalią 
bei jų artimiesiems, minimizuojant jų pagalbą neįgaliesiems. Mūsų organizacija, be ki-
tos veiklos, užsiima aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimo kokybės kontrole.

**********


