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Jaukių ir šiltų 
šv.Velykų!

Išsiritinėjęs prijuostėj,
Vandeny virintas,
Vaško lašeliais kaitriais
Nutaškytas,
Protėvių lemties raštais
Išdabintas,
Juodalksnio žievės rašalą
Lukštan įgėręs
Želmenėlių gultan
Įsitaiso margutis.
Šilumos delnai
Švelniai liečia skruostus...
Atgaiva...
Pumpurui
Rasą nušluostęs
Praviro lango
Užuolaidą 
Plevena
Velykų vėjas.

Rita MOCKELIŪNIENĖ

Sugebėjo atsistoti 
Ernesta įsitikinusi: jei žmo-

gus labai stengiasi ir daug dir-
ba, jis gali padaryti neįtikėti-
nų dalykų. Vienas iš tokių – tai, 
kad ji atsistojo iš neįgaliojo ve-
žimėlio. Sakysite, stebuklas? 
Ne, tai meilė teatrui. Ir daug 
pastangų. 

Ernesta teatrą surado prieš 
11 metų, kai į Kauno neįgaliojo 
jaunimo užimtumo centrą atė-
jo dirbti režisierius Virgilijus 
Bortkevičius. Tiesa, Ernestą 
vaidinti priėmė ne iš karto. Ji 
tuo metu judėjo neįgaliojo ve-
žimėliu, o spazmiškumas atsi-
spindėjo net merginos veide. 
Patirties su neįgaliaisiais iki 
tol neturėjęs režisierius pri-
sipažino neįsivaizdavęs, kokį 
vaidmenį galėtų jai patikėti.  

Ypatinga „čempionė“ 
Širdies ligas medikai ne 

be reikalo vadina civilizacijos 
rykšte. Kas antras Lietuvos gy-
ventojas miršta nuo kraujota-
kos sistemos ligų. Deja, neap-
lenkia jos ir mūsų mažųjų. Kas-
met šalyje gimsta apie 300 šir-
dies ydą turinčių kūdikių. San-
tariškių klinikų Širdies chirur-
gijos centre kiekvienais metais 
skubiai atliekama apie 250 su-
dėtingų širdies operacijų nauja-
gimiams ir vaikams, apie 50 iš 
jų – pirmosiomis gyvenimo va-
landomis. Daivos Jonauskienės 
8-metė dukrelė Roma Teresė – 
viena iš tokių ypatingų šio cen-
tro pacienčių. Ji yra patyrusi 12 
širdies intervencijų – operacijų, 
zondavimo procedūrų. 

Daiva mintimis sugrįžta į tas 

dienas, kai mažylė turėjo atei-
ti į šį pasaulį. Nebuvo nė men-
kiausių priežasčių nerimui. 
Trečio kūdikio besilaukiančią 
moterį drąsino ir medikai. Pa-
sak jų, skyriuje buvo laukia-
ma gimstant labai stiprią šir-
delę turinčio kūdikio – tikro 
čempiono. 

Deja, prognozės nepasitvir-
tino. Mergaitė gimė su itin sun-
kia širdies yda. „Labai pasise-
kė, kad reanimacijos automo-
bilis buvo po langais, o ne kur 
nors Mažeikiuose ar Šilutėje, – 
prisimena Daiva akimirkas, kai 
medikai pastebėjo, kad nauja-
gimė mėlynuoja. – Jeigu būtų jo 
tekę laukti kokią valandą, kitą, 
mažylė būtų užgesusi.“

Į gyvenimą sugrąžinti vaikai – 
didžiausias stebuklas

Pakilti iš vežimėlio padėjo 
valia ir meilė teatrui 

Ernesta Žemaitytė dėl ce-
rebrinio paralyžiaus vai-
kystėje buvo visiškai „nu-
rašyta“. Tėvams medikai 
sakė, kad ji bus bejėgė: 
nekalbės, nevaikščios, ne-
galės pasirūpinti savimi... 
Tačiau tos prognozės nu-
ėjo vėjais, nes didžiulių 
pastangų dėka Ernesta 
ne tik pakilo iš vežimėlio, 
bet ir yra pagrindinė ne
įgaliųjų plastinės dramos 
teatriuko artistė. Ir tik ji 
pati žino, kokių jėgų pa-
dedama įveikia žygį kal-
nais ar kopia dirbtinių uo-
lų siena laipiojimo centre. 

Integracijos keliu

Režisierius Virgilijus Bortkevičius Ernestą išmokė siekti svajonių.

(nukelta į 3 psl.)

Ant Vaiko širdies asociaci-
jos prezidentės Daivos Jo-
nauskienės delno – nedi-
delė raudona širdelė. Tai 
ne tik keramikos dirbinys. 
Tai – simbolis. Vilties ir 
sugrąžinto gyvenimo, vėl 
nušvitusio džiaugsmu ir 
noru dalytis širdies geru-
mu. Tai bendrystės ir pa-
sitikėjimo vieni kitais sim-
bolis. Jį pasirinkusi prieš 
7erius metus susikūrusi 
Vaiko širdies asociacija 
konkrečiais darbais sten-
giasi pateisinti visas šio 
simbolio prasmes.

Tolerancijos link
Vaiko širdies asociacijos prezidentė Daiva Jonauskienė.

(nukelta į 5 psl.)



Vieną rytą dantis išsivaliau ant dantų šepetuko gau-
siai užspaudusi... rankų kremo. Supratau tai ne iš 

karto, nes mintimis klajojau po savo ateities ir pra-
eities sodus. Nusiminusi dėl išsiblaškymo šią istoriją 
papasakojau savo kolegoms. Visokiausių istorijų pri-
siklausiau: viena, tris dienas ieškojusi piniginės, ją at-
rado šaldytuve, antroji į darbą nuėjo apsiavusi kam-
barines šlepetes, trečioji į kasą prekybos centre nu-
sivežė apmokėti... svetimų prekių prikrautą vežimėlį, 
o ketvirtasis, įsėdęs į automobilį, savo neįgaliojo ve-
žimėlį paliko prie prekybos centro ir t.t. O pokalbis 
rezgėsi tarp darbingų 40–60 metų amžiaus žmonių. 

Kaip, kada ir iš kur žmogaus smegenyse gimsta 
mintys ir kaip jas valdyti, kad jos bičių spiečiumi ne-
aptemdytų kasdienybės? Kad mintys yra tik smege-
nų impulsai – nėra absoliuti tiesa. Abstrakčiai kalbant, 
žmogaus smegenys susideda iš senųjų ir naujųjų sme-
genų. Rašoma, kad senosios smegenys, arba smegenų 
kamienas, saugo savyje septynių kartų patirtį. Na, o 
,,naujosios“ kaupia esamo gyvenimo patirtį, kuri ki-
tose kartose bus archyvuota jau senose smegenyse. 
Ta septynių kartų patirtis ir vadinama intuicija. Su-
dėtingose situacijose ieškodamas sprendimo, nuri-
męs žmogus gali sulaukti gana originalaus patarimo 
,,iš vidaus“ ir visai nesvarbu, ar tą vidinį balsą vadin-
sime intuicija, ar Aukščiausiojo pagalba. 

Mokyklose buvo taikomas ,,minčių lietaus“ meto-
das, kurio tikslas – skatinti moksleivių kūrybingumą. 
Deja, pasirodo, šis metodas kūrybingumo visai neska-
tina, o į kairę ir į dešinę žeriamos mintys tik išblaško 
žmogų ir nutolina jį nuo problemos sprendimo. Suau-
gusiesiems valdyti mintis patariama naudojant ,,STOP“ 
techniką. Kai tik pajuntate, kad pakliuvote į „minčių 
lietų“, ištarkite ,,STOP“ ir nukreipkite veiklą ar mąsty-
mą kita kryptimi. Bet šios rekomendacijos labai tech-
nokratiškos ir tikrai nekvepia jokiu kūrybiškumu. 

Kodėl mintys mums trukdo, blaško? Turbūt la-
biausiai šią problemą išgvildeno išmintingasis Geš-
talto psichoterapijos įkūrėjas F. Perlzas. O pagrindi-
nis šio metodo devizas, apsaugojantis mus nuo viso-
kių užmarščių, išsiblaškymų yra ,,čia ir dabar“ pricipo 
taikymas mūsų kasdienybėje. Pamesti raktai, paliktas 
vežimėlis, nakčiai neužrakintos buto durys – visa tai 
yra mūsų nesugebėjimo gyventi ,,čia ir dabar“ rezulta-
tas. Mes tartum robotai – einame, veikiame, bet mūsų 
mintys energetiniais žaibais laksto arba ateityje, arba 
praeityje. Taip mes save apvagiame, o savo gyvenimą 
padarome pilką ir nuobodų. Kuomet pradėjau mo-
kytis taikyti šį principą savo kasdienybėje, pradėjau 
nuo banaliai kasdieniškų situacijų. Valydama dantis 
galvoju apie ,,čia“: esu savo buto vonios kambaryje, 
rankose laikau savo mėgstamą dantų šepetėlį, susi-
randu dantų pastos tūbelę, perskaitau ant jos užrašą, 
pasigrožiu jo raidėmis ir t.t ,,Dabar“ imu dantų šepe-
tėlį, valau dantis ir kartu mintimis su kiekvienu dan-
tų šepetėlio brūkštelėjimu ,,landžioju“ apie kiekvieną 
dantį ir t.t. Rytojaus dieną pagalvojusi apie vakarykš-
tę, atsiminiau tik tą akimirką, kuomet ,,čia ir dabar“ 
niekur neskubėdama išsivaliau dantis... 

Dabar slaugau kaime savo mamą. Kartais atrodo 
nepakeliamas išbandymas kūrenti krosnį, gaminti ant 
jos valgį, bet mane gelbsti ,,čia ir dabar“ principas: at-
sidarau krosnies dureles, pasidarau arbatos ir 6–10 
minučių žiūrėdama į ugnį išgyvenu tikrą laimės aki-
mirką. Ir kuomet žvelgiu į vakar dieną, prisimenu ne 
sunkų slaugos procesą, o tas akimirkas, kurias išgy-
venau džiaugsmingai. Prisiminkime, kad kiekvieną 
akimirką, kai liūdime, kenčiame, gailimės praeities 
ar svajojame apie ateitį, mes ,,vagiame“ iš savęs esa-
mąjį laiką. Pabandykite ir jūs atrasti nuostabias kas-
dienybės akimirkas, taikydami ,,čia ir dabar“ metodą. 
Aš tikiu, kad nenusivilsite. Tai patyręs ir Faustas su-
šuko: ,,Sustok, akimirka žavinga“.

Čia ir dabar 

Apie tai,
kas

jaudina
Jurbarkas:

Jurbarko rajono Gir-
džių miestelio seniūnijos 
salė buvo pilnutėlė. Tądien 
pas gausiai susirinkusius 
seniūnijos neįgaliuosius 
atvyko Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelio, vadovauja-
mo Irmos Kasparaitienės, 
moterys. Jos atsivežė kelias 
pintinėles įvairia technika 
margintų velykinių kiau-
šinių. Žinoma, norėjo ne 
tik juos parodyti, bet ir pa-
mokyti, kaip patiems tokių 
grožybių pasidaryti. 

Renginį pradėjusi drau-
gijos pirmininkė Vida Pie-
niutienė pasidžiaugė, kad į 
susitikimą-seminarą susi-
rinko gausus būrys ne tik 
vietinių, bet ir šalia esančių 
seniūnijų neįgaliųjų. Gir-
džiškė Virginija Kripaitie-
nė papasakojo apie jau nuo 

Didžiąsias pavasario šventes 
pasitinkant

seno Lietuvoje žinomus Ve-
lykų papročius. Žinoma vi-
soje šalyje jurbarkietė dai-
lininkė Laimutė Ašmonai-
tienė parodė keliaspalve 
technika margintus kiau-
šinius, papasakojo apie šį 
kūrybinį procesą. Susirin-
kusiųjų susidomėjimo su-
laukė ir rankdarbių būre-
lio moterų įvairiomis me-

džiagomis, kurių visada yra 
po ranka, aplipdyti margu-
čiai. Jie ilgai buvo apžiūri-
nėjami, klausinėjama apie 
puošybos technines deta-
les. Dekupažo technika Ja-
ninos Pranaitienės puošti 
margučiai ne vienam su-
kėlė įvairių klausimų, į ku-
riuos ji pati ir atsakė. 

Susitikimo pabaigoje 

Judita Vireikienė nuošir-
džiai padėkojo miestelio 
seniūnui Dariui Juodaičiui 
už nepailstamą rūpestį 
vietiniais neįgaliaisiais, už 
visada geranoriškai sutei-
kiamas patalpas susibūri-
mams, už pagalbą organi-
zuojant įvairius renginius. 
Susėdę prie arbatos, susi-
rinkusieji deklamavo eiles 
apie Velykas, už tai visi buvo 
apdovanoti rajono neįgalių-
jų draugijos rankdarbių bū-
relio moterų padarytais su-
venyrais. Kupini geros nuo-
taikos ir naujų įspūdžių visi 
išsiskirstė, kone kiekvienas 
galvodamas, kaip pritaikys 
tai, ką išmoko, besiruošda-
mas didžiajai metų šven-
tei – Velykoms.

Onutė Čirvinskienė

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Prieššventinio seminaro dalyviai.

 Aldona Petkienė 
„Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške pasakoja apie Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos ataskaitinį susirinkimą. 

Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Laima Dulkytė, kaip ir kas-
met kovo mėnesį, visus ra-
jono neįgaliuosius sukvie-
tė į draugijos salę išklausy-
ti ataskaitos apie nuveik-
tus darbus per 2015 me-
tus. Į renginį susirinku-
siuosius pasveikino Seimo 
Pirmininkės pavaduotojas 
Kęstas Komskis ir Šilutės 
rajono savivaldybės meras 
Vytautas Laurinaitis. 

Susirinkimui pirmi-
ninkavo Saulius Ivanaus-
kas, sekretoriavo Vaida 
Paškauskienė. Draugijos 
pirmininkė L. Dulkytė iš-
vardijo, kokios per 2015 
metus buvo teikiamos pa-
slaugos įgyvendinant so-
cialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems pro-
jektą: skalbimo, maudy-
mo paslaugomis pasinau-
dojo 63 žmonės (suteik-

Šilutė: Aptarti nuveikti darbai

ta 710 paslaugų), asme-
ninio asistento paslaugos 
suteiktos 40 žmonių (217 
paslaugų), siuvimo ir flo-
ristikos būreliuose lankėsi 
33 žmonės (suteikta 987 
paslaugos). Moterų an-
samblio „Kvietkelis“ ir ka-
pelos „Šilo aidai“ veikloje 
dalyvauja 22 žmonės, ku-
rie yra nuolatiniai rajono 
ir seniūnijų švenčių daly-
viai. Sunkiai vaikštantys 
draugijos nariai į veiklas 
buvo atvežami ir parveža-

mi. Draugijos pirmininkė 
paminėjo ir visas per me-
tus surengtas šventes bei 
keliones. 

Baigdama savo atas-
kaitą L. Dulkytė dėkojo 
darbuotojams už gerai 
atliekamus darbus, pada-
linių pirmininkams ir vi-
siems nariams – už akty-
vų dalyvavimą draugijos 
veik loje. Finansinę atas-
kaitą apie tai, kaip pa-
naudotos projekto lėšos, 
pateikė buhalterė V. Paš-

kauskienė. Draugijos dar-
bai įvertinti vienbalsiai 
gerai.

Po išklausytų ataskai-
tų koncertavo kolegų iš 
Šilalės kapela „Akmena“. 
Tai visiems buvo malo-
nus siurprizas. Smagiai 
nusiteikę klausėmės ir 
saviškių moterų ansam-
blio „Kvietkelis“ bei ka-
pelos „Šilo aidai“ dainų. 
Po linksmybių visi sma-
giai bendravome prie ar-
batos ir kavos puodelio. 

 Iš Kalvarijos neįga-
liųjų draugijos „Bičiulystę“ 
pasiekusiame laiškelyje da-
lijamasi įspūdžiais iš čia vy-
kusio prieššventinio eduka-
cinio renginio. 

Kalvarijos neįgaliųjų 
draugijoje sujudimas – 
artėjant gražiausioms pa-
vasario šventėms čia rin-
kosi visi, kas norėjo joms 
įdomiau pasiruošti, iš-
mokti velykaičių margi-
nimo paslapčių. Šio me-
no draugijos narius noriai 
mokė mūsų viešnia – Ma-
rijampolės kultūros cen-
tro vyriausioji specialis-
tė etnokultūrai, parodų 
organizatorė Ona Birutė 
Surdokienė. Ji džiaugė-

si užsimezgusiu bendra-
darbiavimu su Neįgalių-
jų draugija. Tai buvo jau 
antras mūsų susitikimas. 

Pirmoji pažintis su etno-
kultūros specialiste įvyko 
tarpkalėdiniu laikotarpiu. 
Kadangi O. B. Surdokienė 

pati kilusi iš Kalvarijos, ji 
visada mielai bendrauja 
su kraštiečiais. 

Šįsyk viešnia mus su-
kvietė į edukacinį susiti-
kimą ,,Artėja Velykos“, ku-
riame supažindino su Ve-
lykų papročiais, mokė vaš-
ku marginti kiaušinius, pa-
tarė, kaip pasirinki mar-
gučio raštą, atskleidė ve-
lykaičių spalvų reikšmes. 
Draugijos nariai noriai įsi-
traukė į įdomią veiklą, da-
lijosi savo prisiminimais 
apie šventes ir liko labai 
patenkinti susitikimu. 

Dėkojame O. B. Surdo-
kienei už gražų renginį ir 
tikimės, kad ši draugystė 
dar ilgai gyvuos.

Kalvarija: Užbūrė margučių spalvos ir raštai  

Margučių marginimo popietė Kalvarijos neįgaliųjų draugijoje. 

Po ataskaitinių pranešimų – smagus koncertas.
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  „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Albina Balodienė pa-
sidalijo kelionės į Kupiškį įspū-
džiais.

Akmenės seniūnijos neį-
galieji buvo išvykę į Kupiškio 
etnografinį muziejų. Čia klau-
sėmės edukacinės paskaitos 
apie šv. Velykų papročius, tra-
dicijas. Aplankėme Adomo Pe-
trausko muziejų, pamatėme 

Akmenė: Įdomi edukacinė 
programa

daug unikalių jo surinktų eks-
ponatų. Edukacinės programos 
metu mokėmės daryti velykinius 
kiškučius, dažyti margučius. Ra-
gavome muziejaus darbuotojų 
kepamos duonos, ragaišių, mė-
gavomės sūriu, medumi bei la-
bai skania keturių žolelių arbata. 

Už įdomią išvyką esame dė-
kingi Akmenės padalinio vado-
vei Vidai Veignorienei.

Kelionė į Kupiškį visiems paliko gerų įspūdžių. 

Jaunystėje tekdavo kęsti žmo-
nių pajuokas ir patyčias, kad 

esu nesveika, nenormali, nieko 
nesugebu. Žmonės nuo manęs 
bėgdavo kuo toliau. Į mane vi-
si rodė pirštais ir šaipydavosi. 
Kaip tik kas išmanė ir sugebė-
jo, taip mane skaudino.

Buvo liūdna ir skaudu, kad 
žmonės tokie negailestingi vie-
nas kitam, kad nėra supratimo, 
atjautos, pagalbos. Kartais pa-
galvodavau: kam aš gyvenu ir 
kam esu reikalinga. Mano tėvai 
padarė viską, ką galėjo, kad aš 
galėčiau normaliai gyventi na-
muose, kad baigčiau mokyklą 
ir net Maskvos liaudies dailės 
universitetą. Šiandien aš nesu 
tokia, kokia buvau kadaise. Iš-
mokau pakovoti dėl savęs, bet 
praėjo jau pusė gyvenimo, kol 
mane pripažino. 

Tačiau dabar atsirado naujų 
rūpesčių, kitų bėdų. Mamai mi-
rus sunkiai susirgo mano tėtis ir 
aš rūpinuosi juo taip, kaip suge-
bu, niekas man nepadeda. Gyve-
nimas visko išmokė. Vieni mane 
vertina labiau, kiti mažiau, tre-
ti gal ir dabar pasišaipo, bet jau 
ne taip, kaip vaikystėje, kai, ro-
dydami į mane pirštais juokda-
vosi, maivydavosi ir tyčiodavo-
si. Man būdavo be galo skaudu. 
Manau, kad tie žmonės, kurie 
šaipėsi, neturi jokio supratimo 
apie ligą, negalią. Pačius gali iš-
tikti ir dar sunkesnė negalia. Da-
bar sako „gyvenkite be patyčių“, 
bet iš tikrųjų tai sudėtinga, nes 
žmonės yra nepakantūs, nemo-
ka prieiti ir paklausti: kodėl tu 
toks, kas tau atsitiko, ar tau rei-
kia kokios nors pagalbos? Kur 
tik nueisi, į ką besikreipsi, visi 
pikti arba pašaipiai į tave žiū-
ri. Pasijunti visiškai nereikalin-
gas. Norisi vėl užsidaryti tarp 4 
sienų ir niekur neiti, niekur ne-
sikišti ir nieko nedaryti, nes bi-
jai, kad dar labiau kas nors ne-
įskaudintų. Pašaipos – baisiau 
už mušimą. Gavai į kailį – pa-
skaudėjo ir praėjo, o pašaipos 

liekas visą gyvenimą širdyje kaip 
akmuo. Kartais žodis būna skau-
desnis už kumštį. 

Gyvenimas su negalia yra su-
dėtingas ir sunkus, reikia nugalė-
ti daugiau kliūčių, išmokti pako-
voti už save, už savo artimą, gerą 
draugą, už tai, kad esi toks, koks 
esi. Kuo mažiau žmogus patirs 
pašaipų, tuo bus laimingesnis, 
nereikės vienam kampe tūnoti ir 
kankintis ar matyti kenčiančius 
tėvus, brolius ir seseris. Rašau 
čia ne vien sau, rašau ir kitiems, 
kurie susiduria su tokiais gyveni-
mo sunkumais ir nuleidžia ran-
kas, todėl noriu padrąsinti: kovo-
kite iš visų jėgų, kad gyvenimas 
su negalia būtų šviesus, kad žmo-
gus žmogui būtų reikalingas, kad 
tarp žmonių būtų daugiau mei-
lės, šilumos ir supratimo. Kaž-
kas yra man pasakęs: „Tu nedir-
bi, sėdi namuose ir gauni pinigus, 
kuriuos aš tau moku dirbdamas.“ 
Didesnio įžeidimo būti negali... 
Argi aš galiu kur nors dirbti, kai 
dėl ligos dreba rankos ir kojos, 
kai norėdama įsipilti lėkštę sriu-
bos, turiu ant stalo pasidėti visą 
puodą, kad pildama neišlaisty-
čiau ant grindų... 

Daugelis turinčių tokią pat 
negalią man pritars, kad kitaip 
gyventi neįmanoma. Papasako-
jau, kaip gyvenau ir gyvenu da-
bar. Nesvarbu, kad sugebu kurti 
eiles. Yra ir kita, juodoji gyveni-
mo pusė, kurios niekas nežino. 
Ir įveikti jos neįmanoma. Norė-
čiau, kad ateityje žmonės išmok-
tų gyventi be patyčių, kad geriau 
jaustųsi, tiek vaikai, turintys vie-
nokią ar kitokią negalią, tiek su-
augusieji. Tada bus mažiau ir to-
kių, kurie neiškentę nusižudo. 
Tik patys stipriausi lieka gyventi. 

Gal po dvidešimt arba dar 
daugiau metų pasikeis žmonių 
kartos ir Lietuvoje bus gera gy-
venti visiems – tiek su negalia, 
tiek ir be jos. Kol kas toks laikas 
dar neatėjo.

Aušra BrAzAitytė 
Jurbarkas 

„Gyvenu su negalia“ Konkursas

Tik patys stipriausi lieka 
gyventi

Tačiau mergina nusprendė, kad 
taip lengvai nepasiduos ir sten-
gėsi tol, buvo priimta į plasti-
nės dramos teatriuką. Jos no-
ras, atkaklumas ir darbštumas 
patraukė režisierių. Jis suma-
nė pastatyti spektaklį apie Er-
nestos gyvenimą. Repeticijų 
metu V. Bortkevičius garsiai 
svarstė: „Kaip gerai būtų, kad 
pabaigoje tu atsistotum.“ Mer-
gina šią mintį įsidėmėjo ir ėmė 
atkakliai treniruotis: šimtus 
kartų stojosi, sėdosi, vėl sto-
josi... Režisierius amo neteko, 
kai per vieną repeticiją ji paki-
lo iš vežimėlio. Tada V. Bortke-
vičius ėmė svajoti daugiau: „O 
gal tu dar 3 žingsniukus paei-
tum...“ Įveikė ir tai. Dabar Er-
nesta juokiasi: „Gal ir ant gal-
vos pastatytų, jei labai reikėtų.“ 

„Ernesta – unikalus atvejis, – 
sako V. Bortkevičius. – Ji nusi-
spjovė į gydytojų rekomendaci-
jas ir paneigė visus įsivaizdavi-
mus apie būsimą jos gyvenimą.“ 

Prognozės buvo 
pesimistinės

Kovas – cerebrinio paraly-
žiaus mėnuo. Ernesta tikrai žino, 
kokia tai liga. „Gimiau antra po 
dvynės sesers, dėl mediko klai-
dos smarkiai uždususi. To pasek-
mė – mišrus cerebrinis paraly-
žius, – pasakoja mergina. – Iki 
pusės metukų buvau lyg pliaus-
ka. Gulėjau be menkiausio jude-
siuko.“ Pasak merginos, daktarai 
sakė, kad gyvenimas neįgaliojo 
vežimėlyje – tai, ko Ernestos tė-
vai gali tikėtis geriausiu atveju. 
Apie kokį nors savarankiškumą 
nebuvo nė kalbos. „Cerebrinis 
paralyžius yra įvairių formų, aš 
susirinkau visą puokštę simp-
tomų: ir galūnių kvadriplegiją, 
ir spastiką, ir spazmiškumą, – 
pasakoja mergina. – Nuo men-
kučio paskubėjimo, jauduliuko, 
taip „surakindavo“ kūną, kad ne-
galėdavau nė iš vietos pajudėti.“ 
Pasak Ernestos, vaikystėje buvo 
sunku ryti, vargino didelis seilė-
tekis, epilepsija.

„Bet, ačiū Dievui, tėvai užsi-
spyrė ir nuo pusės metų pradė-
jo mankštas, visokius gydymus. 

Darė viską, ką galėjo. Ir nuo 3 
metų aš atsistojau, žengiau pir-
mus žingsnius su vaikštyne, lai-
kydamasi baldų. Tariau pirmus 
žodžius“, – pasakoja Ernesta. 

Taip žingsnelis po žingsnelio 
prasidėjo ėjimas į priekį. Mer-
gina mokėsi Kauno specialio-
joje mokykloje Apuolės gatvė-
je. Ten taip pat buvo taikomos 
įvairios procedūros, mankštos, 
masažai, kurių, pasak Ernestos, 
turintiems tokią diagnozę, kaip 
jos, būtinai reikia. Mergina pa-
sakoja pradinėse klasėse turė-
jusi nuostabią auklėtoją Violetą 
Bajanskytę. Ji paskatino moky-
tis savarankiškumo. Mokytojos 
dėka Ernesta išmoko apsireng-
ti, užsirišti batraiščius, užsisegti 
sagą. Pirmus kartus tai daryda-
vo po valandą, turėdama laisvo 
laiko vis treniruodavosi. „Pama-
žu atėjo pasitikėjimas savimi, o 
jis mano ligai – labai svarbus“, – 
sako mergina.

Tiesa, progresas nebuvo 
leng vas ir greitas. Spastiškumas 
ir raumenų įtampa niekur nedin-
go. „Vaikystėje labai dėl to kom-
pleksavau, buvau užsisklendusi 
savyje“, – prasitaria Ernesta. Jos 
teigimu, būna, kad atsipalaida-
vusi eini, gana suprantamai šne-
ki, o nors kiek susijaudinai – ir 
nebegali nieko. „Darau viską, ką 
galiu, kad tai nugalėčiau, – sako 
Ernesta. – Net scenoje, stebint 
minioms žmonių, pradėjau val-
dyti jaudulį, stingimus. Tai ne-
pakartojama! O kai norėdama 
ką svarbaus pasakyt užsikertu, 
tiesiog parašau telefone.“

Ernesta neslepia, kad pasi-
taikė ir tokių atvejų, kai aplinki-
niai manė, jog ji negali norma-
liai mąstyti, nes pirmąsyk su ja 
susidūrę žmonės visiškai jos ne-
suprasdavo. „Būdavo labai skau-
du...“, – sako mergina. 

Įvairios veiklos padeda 
kovoti su negalia 

Ernesta pasakoja, kad gy-
venant su jos liga labai svarbus 
pasitikėjimas savimi. Jai šią sa-
vybę ugdyti padėjo veikla plas-
tinės dramos grupėje. „Patekusi 
pas nuostabiausią pasaulyje va-
dovą daug pasiekiau kovodama 

su savo negalia, įgavau pasitikė-
jimo savim ir valios niekada ne-
pasiduoti, – pasakoja mergina. – 
Prasidėjo renginiai, kelionės... 
Aplėkiau beveik visą Europą, ir 
tai dar ne pabaiga.“

Dar vienas Ernestos pomė-
gių – laipiojimas dirbtinėmis 
uolomis. Ji vaikšto sunkiai, todėl 
eina įsikibusi į laipiojimo centro 
„Miegantys drambliai“ savanorio 
Alekso parankę. Įveikus dirbtinių 
uolų sieną, apima keistas jaus-
mas: kaip šitaip sunkiai vaikš-
tantis žmogus padaro tai, kas ne 
kiekvienam negalios neturin-
čiam pavyktų? Nors nuo įtam-
pos dreba visi raumenys, Ernesta 
švyti: „Kad laipiosiu dirbtinėmis 
uolomis, neįsivaizdavau net drą-
siausiose svajonėse. Tai atrodė 
neįmanoma, bet nugalėjo no-
ras bent pabandyti“, – prisimena 
mergina. Ir... pavyko. Prie to labai 
prisidėjo laipiojimo centro „Mie-
gantys drambliai vadovės Ingos 
Kupetytės-Bunevičienės tikėji-
mas ir palaikymas. „Tai man bu-
vo dar vienas didžiulis paskatini-
mas ir toliau stengtis“, – dalijasi 
įspūdžiais Ernesta. 

Ernesta pasakoja bandžiusi 
stoti į kolegiją, bet pritrūko kelių 
balų, o kiek vėliau Valakupių re-
abilitacijos centre baigusi kom-
piuterių kursus, buvo ir įsidarbi-
nusi. Bet „perdegė“ ir sušlubavo 
sveikata. Teko darbą mesti. Pail-
sėjusi ir atsigavusi suprato, kad 
jos kelias – scena. 

Svarbiausia – stengtis 
pačiam

Režisierius V. Bortkevičius 
palaiko šį Ernestos pomėgį. Jis 
sako susitinkantis su daug ne-
galią turinčiųjų ir tikrai ne visi 
taip stengiasi ir kabinasi į gyve-
nimą kaip Ernesta. Kiti sėdi prie 
televizoriaus ir mano, kad jiems 
to užtenka. Ernesta ne iš tokių. 

Režisierius pasakoja, kad 
kartą, kai jis paklausė, ar Ernesta 
tiki Dievu, ji atsakiusi tikinti sa-
vimi. „Mano sėkmės paslaptis 
turbūt ta, kad nuo pat vaikystės 
lydėjo bent po vieną žmogų, ku-
ris skatino eiti į priekį, ir už tai 
visiems jiems esu be galo dėkin-
ga“, – sako mergina. 

V. Bortkevičius įsitikinęs, kad 
neįgaliesiems kartais per daug 
nuolaidžiaujama ir taip nuver-
tinamos jų galimybės. Jis sako 
labai nemėgstantis tokio „tea-
tro“, kai neįgalieji scenoje tik pa-
vaikšto, pabarškina barškučiais 
ir už tai yra giriami. Pasak reži-
sieriaus, neįgalūs, ar ne, jie tokie 
pat žmonės, ir taip pat gali išėję 
į sceną vaidinti pagal tikro tea-
tro taisykles. 

„Esu nepataisoma optimis-
tė, – sako mergina, – visur ir vi-
sada stengiuosi žengti su šypse-
na, ir tai padeda.“ Tačiau svar-
biausia žinutė, kurią ji nori per-
duoti visiems negalią turin-
tiems bičiuliams – ta, kad nie-
kada negalima pasiduoti. „Da-
bar tvirtai žinau, kad jei kažkas 
iš pradžių ir nepavyksta, visada 
reikia dar ir dar kartą bandyti“, 
– sako Ernesta. 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr.

Pakilti iš vežimėlio padėjo valia  
ir meilė teatrui
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Apie teatrą sukasi visas Ernestos Žemaitytės gyvenimas.

2016 m. kovo 24–30 d., Nr. 12 (1301), „Bičiulystė“3 psl.



Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Naudinga įvairaus 
amžiaus žmonėms

Varškė sutinkama beveik vi-
sose dietose (beje, yrà ir specia-
li dietinė varškė), naudinga visų 
amžiaus grupių žmonėms. Joje 
yra vitaminų A, B1, B2, B6, B12, C, D, 
E, H (biotino), K, PP, folio rūgšties, 
nepakeičiamųjų aminorūgščių 
(šių rūgščių organizmas nesin-
tetina; kad nesutriktų medžiagų 
apykaita, jų būtina gauti su mais-
tu), geležies, kalcio, kalio, natrio, 
magnio ir fosforo, laktozės, pie-
no riebalų (riebiose varškės rū-
šyse), metionino, lecitino, choli-
no, ypač daug baltymų. Beje, netgi 
liesa varškė turi daugiau baltymų 
negu kai kurios jautienos rūšys. 

Paaiškinimai:
Toksinės medžiagos (toksi-

nai) – biologinės kilmės nuodin-
gos medžiagos, slopinančios or-
ganizmo fiziologines funkcijas, 
susidarančios daugelyje bakterijų, 
nuo dinguosiuose augaluose ir gy-
vūnuose, kai kuriuose grybeliuose.

Laktozė (pieno cukrus) yra 
gyvūninės kilmės angliavande-
nis, virškinamajame trakte ma-
žinantis puvimo bakterijų vys-
tymąsi ir tuo būdu aktyvinantis 
organizmo apsauginę sistemą.

Metioninas – aminorūgštis, 
reguliuojanti organizmo lipidų 
apykaitą. Beje, metionino yra ne 
tik varškėje, bet taip pat piene, 
sūryje, kiaušinio baltyme.

Lipidai – augalinės ir gyvū-
ninės kilmės organinės medžia-
gos, kurioms priklauso rieba-
lai ir į juos panašios medžiagos. 

Lecitinas – į riebalus pana-
ši sudėtinė medžiaga, randama 
kiekvienoje organizmo ląstelė-
je, taip pat dalyvaujanti skaidant 
riebalus ir cholesterolį, didinan-
ti gerojo cholesterolio kiekį, ne-
leidžianti kauptis riebalams, pa-
dedanti valyti kraujagysles, ge-
rinanti atmintį.

Cholinas – lecitino sudeda-
moji dalis – gerina atmintį, stab-
do plaukų slinkimą, saugo kepe-
nis nuo riebalų sankaupų, ne-
leidžia susidaryti tulžies akme-
nims, normalizuoja miegą.

Ir dar. Metioninas, lecitinas ir 
cholinas neleidžia suriebėti ke-
penims (suriebėjimas atsiranda 
dėl stiprių toksinių medžiagų ar 
kai kurių vaistų poveikio). Taigi 
nuo šio blogio iš dalies gali ap-
saugoti varškė. 

Per didelis kiekis – žala 
organizmui

Kad organizmas gautų bal-
tymų dienos normą, dažniau-

Esu tik viena iš daugelio 
žmonių, kuriuos ištinka pani-
kos priepuoliai. Kasdienis stre-
sas, nerimas, įvairių atsakomy-
bių našta neretai sukelia ne tik 
fizinių, bet ir psichologinių pro-
blemų. Panikos priepuoliai – vie-
na jų. Vien Amerikoje nuo jų ken-
čia daugiau nei 6 mln. žmonių. 
Tai nepaprastai daug, ir skaičiai 
vis didėja. Panikos priepuoliai 
dažniausiai prasideda pasiekus 
brandą, tačiau gali ištikti esant 
bet kokio amžiaus.

Kas yra panikos 
priepuoliai?

Panikos priepuolis – tai bai-
mės ir nerimo antplūdis. Dau-
gelį jis ištinka staiga, be jokių 
išankstinių simptomų. Daž-
niausiai nėra vienos konkrečios 
priežasties, kuri paskatintų pa-
nikos priepuolius. Kai kuriais 
atvejais jie gali ištikti esant ra-
mybės būsenoje ar net miegant. 
Pasikartojančios panikos ata-
kos gali būti susijusios su kon-
krečia situacija, pavyzdžiui, at-
sidūrus aukštai, einant per til-
tą, prieš viešą kalbėjimą ar ki-
tomis aplinkybėmis, kurios ke-
lia didesnį nerimą. 

Panikos priepuoliai nepri-
klauso nuo sveikatos būklės. 
Jų gali patirti net visiškai sveiki 
žmonės. Tačiau neretai jie būna 
susiję su psichologinėmis pro-
blemomis (socialinė fobija, de-
presija ir kt.). Nepaisant pani-
kos atakų priežasties, jos gali bū-
ti išgydomos. Yra sukurta nema-
žai efektyvių būdų, padedančių 
įveikti šią problemą.

Panikos atakos 
simptomai

Kai panikos priepuolis ištin-
ka pirmą kartą, jis gali nemen-
kai išgąsdinti. Žmonės, netikė-
tai susidūrę su šiuo sutrikimu, 
gali pamanyti, kad ištiko širdies 
smūgis, kad miršta ar tiesiog 
kraustosi iš proto. Juos užplūs-
ta didelė baimė. Tačiau panikos 

siai rekomenduojama suvalgyti 
300 g varškės (mat tik toks jos 
kiekis turi baltymų dienos nor-
mą). Tačiau varškėje esantys gy-
vūniniai riebalai, kai jų suvarto-
jama per daug, gali apsunkin-
ti kepenų veiklą ir pagreitinti... 
aterosklerozės vystymąsi. Todėl 
per dieną reiktų suvartoti maž-
daug apie 200 g varškės. Nerei-
kia kreipti dėmesio į tai, kad or-
ganizmas iš mažesnio varškės 
kiekio negaus visos baltymų 
normos. Juk trūkstamą baltymų 
kiekį gausime valgydami kitus 
baltymų turinčius produktus. 

Varškė nėra lengviausias 
valgis

Kai ilgai vartojama varškė 
pabosta, dažnas bando ją pakeis-
ti, pavyzdžiui, sūriu. Vieniems 
toks pakeitimas jokių rūpesčių 
nepridaro, o kitiems, ypač linku-
siems tukti, gali priauginti nerei-
kalingų kilogramų.

Ir dar. Neverta tikėti mitu, 
kad varškė – pats lengviausias 
valgis. Priešingai, kad būtų įsisa-
vinti šio produkto baltymai, or-
ganizmas turi išeikvoti nemažai 
energijos. Įsidėmėtina, kad švie-
žia varškė (vienos dienos) virš-
kinama lengviau negu daugiau 
kaip dviejų dienų varškė.

Varškė gerai „sutaria“ su me-
dumi, vaisiais, uogomis, riešu-
tais. Kai varškė yra termiškai ap-
dorojama, jos maistinės ir gydo-
mosios savybės sumažėja. 

Akis stiprina varškė, bet...
Liaudies medicinoje nuo se-

no gyvuoja įsitikinimas, kad varš-
kė ypač naudinga trumparegiams 
vaikams. Atseit tik varškėje yra 
medžiagų, kurios neleidžia per-
nelyg išsitempti akies obuoliui ir 
tinklainei. Šį tvirtinimą būtina pa-
pildyti šiuolaikinio mokslo žinio-
mis: be varškės dar būtina valgy-
ti tamsiai žalios ir oranžinės spal-
vos daržoves: špinatus, brokolius, 
žaliuosius žirnelius, garbanotuo-
sius bei baltagūžius kopūstus, 
moliūgus ir morkas, geltonos bei 
oranžinės spalvos vaisius: papa-
jas, abrikosus, persikus, saldžiuo-
sius melionus. Ypač svarbu neuž-
miršti citrinų, spanguolių, mėly-
nių, taip pat pravartu vartoti šal-
tųjų vandenų žuvų. Tai ne tik pa-
dės apsaugoti akies obuolį ir tink-
lainę nuo minėtos blogybės, bet ir 
apskritai pagerins regos funkciją. 
Be to, šios medžiagos stabdo se-
nėjimą, gerina nuotaiką, didina 
darbingumą ir t. t. 

Įsidėmėtina! Akis vargina ne 
tik įtemptas ir ilgas darbas kom-
piuteriu, skaitymas esant nepa-
kankamam apšvietimui, per il-

gas televizoriaus žiūrėjimas, 
bet taip pat miego stoka ir bu-
vimas prirūkytose ar dulkėtose 
patalpose.

Varškės kompresai
Sausa, pageltusi veido oda. 

Sumaišoma: šaukštas varškės, 
šaukštas pieno, 1/2 šaukštelio 
medaus. Mišinys užtepamas ant 
veido, palaikoma apie pusvalan-
dį, paskui nuplaunama vos šiltu 
vandeniu.

Lūpų įtrūkos, raukšlės prie lū-
pų. Kasdien arba kas antrą die-
ną lūpoms daroma kaukė (tru-
kmė – 20–30 min.), kurią suda-
ro šaukštas varškės, sumaišytas 
su tokiu pat kiekiu morkų sulčių. 
Beje, gerai padeda ir varškė, su-
maišyta su grietine arba grieti-
nėle (produktų santykis – 1:1). 

Pūliuojančios žaizdos, furun-
kulai (šunvotės). Prie nesveikų 
vietų pridedamas šaukštas švie-
žios nesūdytos varškės (ypač 
tinka namų gamybos varškė), 
uždengiama polietileno plėve-
le, sutvarstoma marliniu tvars-
čiu, palaikoma ne trumpiau kaip 
2 val. Per dieną tokių procedūrų 
(kaskart su šviežia varškės por-
cija) turėtų būti bent keturios.

Angina. Naudojama nešvie-
žia varškė. Jeigu ji kiek padžiū-
vusi, galima apšlakstyti nedide-
liu kiekiu drungno vandens, įdėti 
į specialiai pasiūtą iš natūralaus 
audeklo (lininio ar medvilninio) 
maišelį, suploti (kad susidary-
tų bent 2 cm varškės sluoksnis), 
apsukti apie kaklą ir iš viršaus 
apšiltinti vilnoniu šaliku ar kitu 
panašiu daiktu. Po to ligonis turi 
gultis į lovą ir sušilti. Kai varškė 
išdžiūsta, ruošiamas naujas kom-
presas, kaklas nuplaunamas šiltu 
vandeniu (muilas nevartojamas, 
kad nebūtų nuriebinta oda ir ne-
atsirastų niežėjimo bei kitų ne-
malonumų) ir procedūra karto-
jama (jei yra galimybė, tai galima 
daryti bent 3 kartus per dieną).

Mastitas (krūties uždegimas). 
Prieš miegą atliekama procedū-
ra: vandenyje šiek tiek pašildy-
ta varškė lygiu sluoksniu užde-
dama ant plono rankšluosčio ir 
pridedama prie krūties (ta puse, 
kurioje yra varškė). Po to kom-
presas uždengiamas polietileno 
plėvele ir dar apšiltinamas froti-
niu rankšluosčiu, vilnoniu šaliku 
ar skarele. Rytą kompresas nu-
imamas, krūtis nuplaunama šil-
tu vandeniu ir sausai nušluos-
toma. Ši procedūra kartojama 
reguliariai, kol praeina krūties 
uždegimas.

Pastaba: aprašyti liaudiški 
gydymo būdas yra tik papildo-
mos priemonės, negalinčios pa-
keisti gydytojo paskirtų vaistų ir 
kitų dalykų.

Nuospaudos. Prieš miegą ant 
skaudančios nuospaudos užde-
damas šviežios varškės „blyne-
lis“ (varškės gali būti šaukštas ar 
kiek mažiau), uždengiama polie-
tileno plėvele, sutvarstoma mar-
liniu tvarsčiu. Rytą šis kompre-
sas nuimamas, ta vieta nuplau-
nama drungnu vandeniu.

romualdas OGinskAs

ataką galima atpažinti pagal ga-
na aiškius ir konkrečius simpto-
mus. Dažniausiai panikos ištik-
tiems žmonėms padažnėja šir-
dies ritmas, jie jaučia silpnumą, 
gali nualpti. Panikos priepuolio 
metu gali nutirpti arba pasida-
ryti nejautrios galūnės. Nere-
tai panikos apimti žmonės gau-
siai prakaituoja, jiems pasireiš-
kia krūtinės skausmas, pradeda 
trūkti oro. Panikos atakos metu 
aplankantys jausmai gali būti 
ypač nemalonūs – nuo nerimo 
iki siaubo, mirties baimės. Daž-
niausiai žmonės jaučiasi visiškai 
bejėgiai ir negalintys kontroliuo-
ti situacijos. 

Panikos atakos būna trum-
pos, tačiau kai kurie simptomai 
gali lydėti ir ilgesnį laiką. Jei to-
kie priepuoliai kartojasi dažnai, 
yra stiprūs ir tęsiasi ilgą laiką, 
gali būti, kad problema rimtes-
nė, jus kamuoja panikos sutri-
kimas. 

Kaip kovoti su panikos 
priepuoliais?

Jei jus dažnai ištinka panikos 
atakos, gali atrodyti, kad padė-
tis yra visiškai beviltiška ir jų at-
sikratyti niekuomet nepavyks. 
Nors panikos atakos gali ištik-
ti bet kuriuo gyvenimo perio-
du, jei laiku įsisąmoninsite sa-
vo bėdą ir imsitės veiksmų, ti-
kėtina, kad panikos priepuoliai 
kartosis vis rečiau ar visai iš-
nyks. Kaip ir gydant bet kurį ki-
tą sutrikimą, pirmiausia svar-
bu pripažinti sau, kad jūsų kū-
nas ir protas šiuo metu išgyve-
na sunkų periodą. Tai padarius, 
galima imtis konkrečių veiksmų 
problemai įveikti.

Bene veiksmingiausias bū-
das kovoti su panikos atakomis 
yra specialisto konsultacijos. De-
ja, tuo pasinaudoti neleidžia įvai-
rios aplinkybės. Jei terapija arba 
vaistiniais preparatais šiuo me-
tu negalite pasinaudoti, yra ke-
letas paprastų taktikų, kurias ga-
lite naudoti kasdien.

Išmokite atpažinti paniką.
Pasistenkite kuo daugiau su-

žinoti apie jus kankinančią pro-
blemą. Paieškokite išsamios in-
formacijos apie nerimo sutriki-
mus, panikos sutrikimą, fizio-

Kaip 
suvaldyti 

paniką

Varškė turi daugiau 
baltymų negu kai kurios 

jautienos rūšys Dauguma žmonių var-
toja pernelyg daug ang
liavandenių (ypač cuk
raus), riebalų, o balty-
mų – per mažai. Dar vis 
nepakankamai vertina-
mi varškėje esantys la-
bai geros kokybės pieno 
baltymai (juos organiz-
mas įsisavina geriau ne-
gu pieno, mėsos ir žuvies 
baltymus), mineralai kal-
cis ir fosforas (jų ypač rei-
kia kaulams ir dantims).

Dar besimokant univer-
sitete gal dėl patiriamo 
streso, o gal dėl visai kitų 
priežasčių, buvo laikotar-
pis, kai staiga pradėda-
vo trūkti oro, darydavosi 
silpna ir apimdavo bai-
mė, kad kažkas siaubin-
go nutiko su mano svei-
kata. Laimė, studijavau 
psichologiją, tad daugu-
ma psichologinių sutri-
kimų man buvo žinomi. 
Nors sveikata nesiskun-
džiau, epizodai kartojo-
si keletą kartų, o vienas 
kitas ištiko ir po studijų. 
Jau tuomet įtariau, kad 
šie dusulio priepuoliai 
gali būti psichologinio 
pobūdžio. Po daugybės 
įvairiausių tyrimų ir nei-
giamų atsakymų galuti-
nai įsitikinau, kad mane 
tuo metu kamavo pani-
kos priepuoliai. 

(nukelta į 5 psl.)
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logines reakcijas. Įsisavinę kuo 
daugiau informacijos išmok-
site atpažinti tikslius panikos 
atakos simptomus, o tai padės 
geriau įvertinti situaciją. Nebe-
atrodys, kad kraustotės iš pro-
to ar kad jus užklupo mirtinas 
priepuolis. Vien šios žinios gali 
stipriai sumažinti panikos metu 
patiriamą stresą ir kitus nema-
lonius jausmus.

Kontroliuokite kvėpavi-
mą.

Pernelyg tankus kvėpavi-
mas gali sukelti tokias fizines 
problemas, kaip galvos svaigu-
lys, skausmas krūtinėje, o tai 
dar labiau sustiprina ir taip ne-
malonius išgyvenimus. Jeigu jus 
ištiko panikos priepuolis, pasi-
stenkite kvėpuoti kuo lėčiau ir 
giliau. Gebėjimas kontroliuoti 
kvėpavimą gali padėti įvairio-
se situacijose, kuriose atsidūrę 
pradedate jausti nerimą. Vienas 
paprasčiausių kvėpavimo pra-
timų yra 5-2-5. Tai reiškia, kad 
turite įkvėpti per 5 sekundes, 2 
sekundes sulaikyti kvapą ir per 
5 sekundes iškvėpti. Pakarto-
kite tai du kartus, tuomet pen-
kis kartus įkvėpkite ir iškvėp-
kite paprastai, ir, jei reikia, vėl 
pakartokite šį kvėpavimo pra-
timą. Toks lėtas kvėpavimas ir 
skaičiavimas padeda nukreipti 
mintis nuo atsiradusių nema-
lonių pojūčių, normalizuoti šir-
dies ritmą. 

Peržvelkite savo dietą.
Ne tik fizinė bei psichinė 

sveikata gali turėti įtakos pa-
nikos priepuolių atsiradimui. 
Norint jų išvengti, labai svarbu 
valgyti sveiką ir subalansuo-
tą maistą. Daug kofeino turin-
tys gėrimai bei maistas (kava, 
stipri arbata ar šokoladas) gali 
paskatinti panikos priepuolius, 
nes stipriai sužadina smegenų 
veiklą. Taip pat reikėtų vengti 
stimuliuojantį poveikį turinčių 
vaistų, nikotino, kitų psichotro-
pinių medžiagų.

Išmokite atsipalaidavimo 
technikų.

Įvairūs atsipalaidavimo bū-
dai – joga, meditacija, buvimas 
gryname ore – gali smarkiai su-
mažinti panikos atakų riziką. Jie 
skatina kūną ir mintis ramiau 
reaguoti į nerimą keliančias si-
tuacijas. Atsipalaidavimo, nusi-
raminimo technikos ne tik nura-
mina, bet ir skatina džiaugsmą, 
dvasinę pusiausvyrą. Įpraskite 
bent 10 minučių per dieną skir-
ti kūnui ir mintims nuraminti. 

Gydymas ar kasdienės jūsų 
pastangos gali smarkiai suma-
žinti panikos priepuolių metu 
patiriamų simptomų stiprumą 
bei trukmę. Jūsų mintys ir re-
akcija į situaciją lemia daugy-
bę kūne vykstančių fiziologinių 
procesų. Kad ir kaip sunku tai 
atrodytų, ištikus panikai svar-
biausia pasistengti kuo greičiau 
nuraminti protą, tuomet nurims 
ir kūnas.

Pasiekti permainų įmano-
ma. Galiu pasidžiaugti, kad pa-
nikos priepuoliai manęs nebuvo 
aplankę jau keletą metų. Nors 
stresas – nuolatinis gyvenimo 
palydovas, vis dėlto tik mes pa-
tys galime nuspręsti, kokią įta-
ką mūsų kasdieniam gyvenimui 
leisime jam padaryti.

Parengė Miglė Levinienė

(atkelta iš 4 psl.)

Tokio apsigimimo 
nebuvo matę

Reanimobiliu mergytė buvo 
pervežta iš Klaipėdos į Vilnių. Dai-
vos kartu su ja neleido, nes pirmą 
parą gimdyvės turi būti stebimos 
ligoninėje, kad jų pačių sveikatai 
nekiltų kokių pavojų. „Tik para-
šo paprašė, jog sutinku, kad būtų 
daroma viskas, kas įmanoma, nes 
kūdikis miršta...“ – ir šiandien pul-
suoja gyvi prisiminimai. 

Kartu su vyru į Vilnių Daiva 
atvažiavo kitą dieną. Juos pasi-
tikęs Santariškių klinikų Širdies 
chirurgijos centro Vaikų aneste-
ziologijos–reanimacijos ir inten-
syvios terapijos skyriaus vedėjas 
dr. Kęstutis Versockas buvo atvi-
ras: padėtis kritiška. Pasak jo, Lie-
tuva per maža, kad centro kardio-
chirurgai būtų matę tokių apsigi-
mimų. Tik atvežta mergaitė buvo 
operuota. Tiesa, neslėpė medikas, 
jeigu echoskopas būtų parodęs ti-
krąją padėtį, jie net nebūtų atvėrę 
naujagimės krūtinėlės. Ją užsiuvo 
taip ir neprisilietę prie širdelės. 

Kitą dieną pabandė atlikti 
zondavimo procedūrą. Ji irgi ne-
pavyko. Po dviejų savaičių darė 
dar vieną operaciją – kaip me-
dicininį eksperimentą, kad jeigu 
dar koks vaikelis gimtų su tokia 
sudėtinga širdies yda, turėtų pa-
tirties, būtų bandę... 

Džiaugiasi kiekviena 
diena

D. Jonauskienė neslepia gy-
venanti nežinomybėje. Medikai 
bandė dar ir dar kartą. Paskutiniai 
trys zondavimai – be jokio teigia-
mo poslinkio. Du metus vyksta 
kardiochirurgų konsiliu mai, ta-
čiau per sukietėjusius randus nie-
ko neįmanoma padaryti. Daiva 
visiškai pasitiki Lietuvos gydyto-
jų profesionalumu ir su užsienio 
medikais jokių vilčių nesieja. „Rei-
kia tiesiog laukti...“ – atsidūsta ji.

Ateities svajones D. Jonaus-
kienė saugo giliai širdyje ir gar-
siai apie jas nekalba. Ji džiaugia-
si kiekviena dukrelės diena, kie-
kvienu žingsneliu į priekį. „Daž-
ną gimtadienį Roma Teresė su-
tiko ligoninėje. Neturim drau-
gų, nes privalom gyventi kitaip: 
bijom virusų, bijom užsikrėsti.“

Nors gydytojų išvados mer-
gaitei leido mokytis kartu su 
bendraamžiais, išleisti dukrelę 
į mokyklą buvo didžiulis iššū-
kis. Šeima paliko kaimą, kuria-
me gyveno, persikėlė į Klaipėdą. 
„Aplinką pakeitėm ne tik dėl mo-
kyklos. Mums svarbu, kad logo-
pedas, kineziterapijos specialis-
tas būtų šalia. Po širdelės opera-
cijos mergaitei paralyžiavo kairę 
pusę, todėl tokios paslaugos jai 
labai reikalingos,“ – sako Daiva. 

Padrąsino imtis veiklos 
Kompleksinė dukrelės šir-

dies yda iš esmės pakeitė Dai-
vos gyvenimą. Ligoninė tapo ne 
tik Romos Teresės, bet ir jos na-
mais. Teko atsisakyti darbo. Ta-
čiau D. Jonauskienė ne iš tų, ku-
rios tik ašaras braukia. Kol mer-
gaitė būdavo reanimacijoje, mo-
teris panirdavo į internetą. „Aš 

mačiau visą „virtuvę“ – ką tik dėl 
savo vaikų verkusios mamos po 
operacijos išvažiuoja laimingos. 
Daktarai mums dovanoja vaikus, 
o kaip mes, mamos, galim padėti 
jiems augti, gyventi toliau?“

Moteris pradėjo domėtis, kaip 
atrodo iš ligoninės išrašytų vaikų 
gyvenimas, ar jie yra buvę sana-
torijoje. Paaiškėjo, kad per praė-
jusį dešimtmetį į reabilitaciją ne-
buvo nusiųstas nė vienas „širdu-
kas“. Tokia padėtis nustebino ne 
tik Daivą. Elektroniniu paštu su 
ja susiekė Kornvalyje (Jungtinėje 
Karalystėje) dirbantis klaipėdie-
tis kardiologas Audrius Šimaitis. 
Jo nuomone, šiuo požiūriu vaikai 
Lietuvoje diskriminuojami. Par-
važiavęs į Klaipėdą jis daugiau 
papasakojo apie tai, kaip panašio-
se situacijose elgiamasi Londone. 
Pasak Daivos, jis užvedė ant drą-
sos kelio. Moteris išdrįso apie „šir-
dukų“ problemas prabilti prieš te-
levizijos kameras, sukviesti BNS 
konferenciją, įkurti Vaiko širdies 
asociaciją, dalintis  ir ieškoti in-
formacijos tarp 27 Europos šalių 
organizacijų ECHDO (European 
Congenital Heart Disease Organi-
sation), kurios oficialia nare yra ir 
Vaiko širdies asociacija.

Reabilitacija – tik tėvų 
pastangų dėka 

D. Jonauskienė prisimena, 
kiek įvairių biurokratinių slenks-
čių teko įveikti, kol pasiekė, kad 
širdies operacijas išgyvenusiems 
vaikams būtų skirta reabilitacija. 
Moteris ne kartą lankėsi Sveika-
tos apsaugos ministerijoje, rašė 
raštus, kalbėjo viešai. Ir žingsne-
lis po žingsnelio judėjo į priekį. 
„Dabar Lietuvoje jau turime dvi 
vaikų sanatorijas, kurios priima 
mūsų „širdukus“: Druskininkų 
„Saulutė“ ir Kačerginės „Žibutė“. 
Tik apmaudu, kad Vakarų Lie-
tuvoje gyvenančioms šeimoms 
šios sanatorijos sunkiai pasiekia-
mos,“ – pasakoja Daiva. Vis dėlto, 
pasak nuolat reabilitacijos reika-
lais besidominčios D. Jonauskie-
nės, dar nedžiugina ir informaci-
nės sistemos „Sveidra“ duome-
nys – 2012–2014 metais šia ga-
limybe pasinaudoja tik 25 proc. 
operuotų vaikų. 75 proc. į sana-
toriją vis dar neišvyksta. 

D. Jonauskienė neslepia ir ki-
tų su vaikų reabilitacija susijusių 
rūpesčių. Apmaudu, kad į sana-
toriją siunčiamą vaiką lydinti 
mama turi pasirūpinti nemoka-
momis atostogomis, nes nedar-
bingumo lapelio negauna. O juk 
ne visos tokią galimybę turi. 

Psichologo paslaugos – 
perteklinis reikalavimas?

Daugybę dienų ir naktų prie 
savo dukrelės ligoninėje pralei-
dusi D. Jonauskienė yra patyrusi 
labai skausmingų išgyvenimų. Pa-
sak jos, skyriuje, kuriame nuolat 
tvyro mirties baimė, nėra psicho-
logo. „Tokie mažučiai kaip Roma 
Teresė nesuprasdavo, kas vyksta 
jos gyvenime, jai buvo svarbu, kad 
tik mama visada būtų šalia. Ta-
čiau operuodavo ir paauglius. Jų 
baimė negrįžti po operacijos – di-
džiulė. Jie išgyvena daug skaudžių 
akimirkų: nori išsikalbėti, būti iš-
klausyti.“ Didžiulio nerimo apimti 
ir artimieji – visi laukia galutinio 
verdikto: kad operacija pavyko, 
kad dar gyvens, kad geriau jausis. 
„Viltis yra, bet baimė – dviguba“, 
– sako Daiva. Moteris negali atsi-
stebėti: mokyklos savo psicholo-
gus turi, o ten, kur žmogus balan-
suoja tarp gyvybės ir mirties, to-
kio specialisto nėra. 

Dėl šios problemos D. Jo-
nauskienė buvo susitikusi ir su 
sveikatos apsaugos ministru, ir 
su viceministre. Deja... „Buvom 
labai nustebę gavę atsakymą iš 
Santariškių klinikų II įgimtų šir-
dies ydų chirurgijos skyriaus ve-
dėjo dr. V. Lebetkevičiaus, kad 
toks etatas ten net nereikalin-
gas , nors tai yra vienintelis cen-
tras, kuriame atliekamos širdies 
operacijos kūdikiams ir vaikams 
iš visos Lietuvos. Beje, širdies in-
tervencijos vaikams ten atlieka-
mos kasdien...“ – nusivylimo ne-
slepia D. Jonauskienė.

Todėl Vaiko širdies asociaci-
ja ir ėmėsi veiklos, kaupiančios 
„širdukus“ auginantiems tėvams 
reikalingą informaciją, suteikian-
čios galimybių pasidalyti savo 
patirtimi, visus sukviečiančios 
į įspūdingas vasaros stovyklas. 
Tiesa, kad galėtų tai daryti, ieško 
rėmėjų, renka aukas. „Vaikų šir-
delės vis dar neranda savo mece-
nato“, – liūdnai prasitaria Daiva. 

Gerumas turi skatinti 
gerumą 

Rasa Galkytė Vaiko širdies 
asociaciją atrado visai atsitikti-
nai. Ištvėrusiai tris širdies ope-
racijas, mergina turi reguliariai 
lankytis pas kardiologus. Sykį, 
belaukdama savo eilės, ji atkrei-
pė dėmesį į skelbimų lentoje ka-
bėjusį Vaiko širdies asociaciją 
pristatantį plakatą, kuris visus 
norinčius kvietė įsitraukti į jos 
veiklą, žadėjo padėti. 

Rasa šypsosi: „Tada pagalvo-

jau: o gal jiems patiems reikia 
kokios nors pagalbos? Gal aš ga-
liu jiems padėti? “ Parašė žinutę, 
sulaukė D. Jonauskienės paragi-
nimo prisijungti. 

Tokia netikėta merginos re-
akcija turi savo priešistorę. 

Laimės kūdikiu save vadinan-
ti Rasa širdies ydą turi nuo gimi-
mo. „Man pasisekė – iki 12 metų 
nieko nejaučiau. Tik tėvai žino-
jo apie mano sveikatos būk lę, vis 
pas daktarus vežiojo...“ – pasako-
jo mergina. Profesoriaus Vytauto 
Sirvydžio prižiūrimai mergaitei 
visos trys operacijos buvo atliktos 
Londone. Pirmąją – Rosso opera-
ciją, kurios metu susiaurėjusį aor-
tos vožtuvą pakeitė donoro vož-
tuvu, atliko vienas garsiausių pa-
saulio kardiochirurgų. Lietuvoje 
tokios operacijos dar nebuvo da-
romos. Tėvai taip pat rinko aukas, 
kad dukrai būtų suteikta galimy-
bė gyventi. Deja, po trejų metų 
operaciją teko pakartoti. Tačiau 
ir ją atlikus vožtuvas liko nesan-
darus. „Buvo galima gyventi, bet 
širdis labiau vargsta. Atsirado ga-
limybė užtaisyti tą nesandarumą, 
įstatyti dirbtinį vožtuviuką, – pa-
sakoja Rasa. – Aš buvau jų duo-
menų bazėje, tad mane į Londo-
ną pakvietė dar kartą. Buvau pa-
skutinė eksperimento dalyvė, kai 
vožtuvas buvo implantuotas neat-
veriant krūtinės.“ Dabar tokie li-
goniai į Londoną jau nebevyksta, 
mūsų šalies kardiochirurgai pui-
kiausiai atlieka pačias sudėtin-
giausiais širdies operacijas. 

„Kai yra taip pasisekę, kai esi 
gavęs tris progas gimti iš nau-
jo, tau dovanotas gyvenimas tu-
ri turėti prasmę, – samprotauja 
mergina. – Gali tiesiog prabūti, 
prafunkcionuoti, bet gali padėti 
kitiems. Kadangi Vaiko širdies 
asociacija įsikūrusi pajūryje, o 
aš gyvenu ir dirbu tai Vilniuje, 
tai Briuselyje, jos veikloje akty-
viai dalyvauti negaliu, todėl šiai 
gerus darbus darančiai organi-
zacijai padedu finansiškai. La-
bai geras jausmas, kai gali padė-
ti, kai žmogus sulaukia konkre-
čios pagalbos, kai gali tiesiogiai 
ją perduoti šeimoms“, – sako Ra-
sa. Ji tiki, kad gerumas – užkre-
čiamas. Tik reikia pamatyti, su-
žinoti, kad tavo pagalba gali su-
teikti laimės kitam žmogui.

Šiemet Vaiko širdies asocia-
cijos savanorių iniciatyva sukur-
tas tinklapis www.vaikosirdis.lt, 
pritaikytas ir mobiliems įrengi-
niams – tai itin svari dovana vi-
sos Lietuvos ,,širdukams“, jų ar-
timiesiems ir visiems, besido-
mintiems vaikų širdies sveikata.

Aldona MiLieškienė
Autorės nuotr.

Į gyvenimą sugrąžinti vaikai –  
didžiausias stebuklas

Siūlo darbą
Siūlome darbą gamyboje. Dar-
bas su spauda. Reikės atlikti ko-
pijavimo, spausdinimo darbus: 
lankstymas, įrišimas, segimas. 
Apmokysime, parodysime, kaip 
ką daryti.
Pageidautina, kad žmonės tu-
rėtų 20–45 proc. darbingumą. 
Darbo trukmė: I–V, 8–17 val. 
Darbas Vilniuje.
Skambinti tel. 8650 22102

Rasa Galkytė (kairėje): tik darydami gerus darbus galime būti laimingi.

(atkelta iš 1 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. ANTRADIENĮ – PENkTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 9.05 – orai.  7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 28 d. 
06:05 Delfinai ir žvaigždės. 

(kart.). 07:45 Bjaurusis Aš. 09:20 
Premjera. Mažasis profesorius: slap-
ta misija žmogaus kūne. 10:40 Vai-
kų ir moksleivių televizijos konkursas 
„Dainų dainelė 2016“. 12:20 Premjera. 
Longvudo legenda. 14:00 „Nerija“ – 45. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Premjera. Melagi, mela-
gi. N-7. 17:45 Edmundui Kučinskui – 
60 metų. 19:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Perlas“. 21:00 Būkime 
kartu. Nacionalinės dainų „Eurovizijos“ 
atrankos nugalėtojo Donato Montvydo 
ir draugų koncertas. 23:10 Trumposios 
žinios. 23:15 Išbandymas dviem. N-7. 
(subtitruota). 01:00 Trumposios žinios. 
01:05 „Nerija“ – 45. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Karinės paslaptys. (kart.).

Antradienis, kovo 29 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/7 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/5 s. (43 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:25 Bėdų turgus. (subtitruota, kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Komisaras Štol-
bergas. N-7. 6/6 s. (44 s.). 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. Aktualijų 
laida (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Delfinai 
ir žvaigždės. 23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Premjera. Kapitonas Alatristė. 
N-7. 3 s. 00:20 Trumposios žinios. 
00:25 Septynios Kauno dienos. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 10/7 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Delfinai ir žvaigždės. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Delfinai ir žvaigždės. (tęsinys, kart.).

Trečiadienis, kovo 30 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/8 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/6 s. (44 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Emigrantai. (kart.). 12:25 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. (kart.). 12:50 
Klausimėlis.lt. 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 6/7 s. (45 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. Aktualijų laida (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 
Premjera. Kapitonas Alatristė. N-7. 4 
s. 00:20 Trumposios žinios. 00:25 Ke-
lias į namus. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/8 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
protas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis protas. (tęsinys, kart.). 
05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 31 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/9 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/7 s. (45 s.) (kart.). 11:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Gy-
venimas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Komisaras Štol-
bergas. N-7. 6/8 s. (46 s.). 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Specialus tyrimas. 20:25 
Loterija „Perlas“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 21:00 

LRT forumas. 21:55 Trumposios ži-
nios. 22:00 Premjera. Mamytė. N-14. 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Tiške-
vičiai. Šeimos portretas. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 10/9 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specia-
lus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, balandžio 1 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/10 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 6/8 s. (46 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Specialus tyrimas. (kart.). 12:25 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 7/1 s. (47 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Klausimė-
lis.lt. 19:20 Brolių Grimų pasakos. 12 
s. Erškėtrožė. 20:25 Loterija „Perlas“. 
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Perlas“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. 
Mecgeris ir neatlikti namų darbai. N-7. 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Pinigų 
karta. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/10 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:10 Edmundui Kučins-
kui – 60 metų. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Edmundui Kučinskui 
– 60 metų. (tęsinys, kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 2 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Neį-
tikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. 4 d. 
Ypatingi gyvūnų pojūčiai. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Akistatos. 6 s. Koroliovas prieš fon 
Brauną: kosminės lenktynės. (subti-
truota). 14:00 Premjera. Daktaro Blei-
ko paslaptys 2. N-7. 2/3, 2/4 s. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota). 16:45 Sveikinimų kon-
certas. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 
Orai. 18:50 Bėdų turgus. (Subtitruo-
ta). 19:40 Stilius. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Prem-
jera. Melo išradimas. N-7. (subtitruo-
ta). 00:30 Trumposios žinios. 00:35 
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtini Af-
rikos laukiniai gyvūnai. 4 d. Ypatingi 
gyvūnų pojūčiai. (subtitruota, kart.). 
01:30 Pasaulio dokumentika. Akista-
tos. 6 s. Koroliovas prieš fon Brau-
ną: kosminės lenktynės. (subtitruota, 
kart.). 02:30 Daktaro Bleiko paslaptys 
2. N-7. 2/3, 2/4 s. (kart.). 04:25 Bėdų 
turgus. (subtitruota, kart.). 05:05 Emi-
grantai. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 3 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuolaiki-
nė klasika. 22 s. 09:30 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 51, 52 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (sub-
titruota). 10:30 Mūsų gyvūnai. 11:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos konkur-
sas „Dainų dainelė 2016“. 12:40 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Salų 
gamtos slėpiniai. 2 d. Karibai. Lauki-
nis rojus. (subtitruota). 13:35 Premjera. 
Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 
1 s. Žmogžudystė mugėje. N-7. 15:10 
Premjera. Pavojingi jausmai. 47, 48 s. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Istorijos detektyvai. 17:00 
Tėvų susirinkimas. 17:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas  tęsia-
si 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius 
Vosylius. 4 s. 2016 m. 21:50 Trumpo-
sios žinios. 21:55 Nors mirk iš gėdos. 
N-7. 23:30 Trumposios žinios. 23:35 
Pasaulio dokumentika. Salų gamtos 
slėpiniai. 2 d. Karibai. Laukinis rojus. 
(subtitruota, kart.). 00:30 Agata Kristi. 

Pirmadienis, kovo 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ke-

lias į Eldoradą. N-7. 08:05 Rodencija 
ir dantukų fėja . 09:55 Blondinė eina į 
karą. N-7. 11:55 Tolimas kraštas. N-7. 
14:50 Karaliaus Saliamono kasyklos 
(1). N-7. 16:40 Karaliaus Saliamono 
kasyklos (2). N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Ledynmetis. Velykinio kiaušinio 
paieška. 20:00 Žvėrelių maištas. N-7. 
21:50 Nudegęs. N-14. 23:55 Pavojinga 
aistra. N-14. 01:35 Naujokė (19). N-7. 
02:00 Naujokė (20). N-7. 02:30 Virtu-
vė (13). N-7. 02:55 Virtuvė (14). N-7. 
03:25 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 29 d. 
06:30 Teleparduotuvė. 06:45 An-

čiukas Donaldas ir draugai (52). N-7. 
07:20 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(53). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2308). N-7. 10:00 Virtuvė 
(15). N-7. 10:30 Virtuvė (16). N-7. 11:05 
Tėtušiai (13). N-7. 11:40 Miegančioji 
gražuolė. N-7. 13:30 Simpsonai (27). 
N-7. 14:00 Simpsonai (28). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (367). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (368). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (32). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (65). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Nuovada (31). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Šerlokas Holm-
sas (3). N-14. 23:30 Šerlokas Holm-
sas (4). N-14. 00:30 Gražuolė ir pa-
baisa (8). N-7. 01:25 Tėtušiai (13). N-7. 
01:55 Virtuvė (15). N-7. 02:20 Virtuvė 
(16). N-7. 02:50 Programos pabaiga.

Trečiadienis, kovo 30 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (27). N-7. 07:25 Simpsonai 
(28). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (31). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2309). N-7. 
10:00 Virtuvė (17). N-7. 10:30 Virtu-
vė (18). N-7. 11:00 Tėtušiai (14). N-7. 
11:30 Tėtušiai (15). N-7. 12:00 Prieš 
srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 13:30 Simpsonai (29). N-7. 
14:00 Simpsonai (30). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (369). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (270). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (33). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (66). 
N-7. 20:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 21:00 
Nuovada (32). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Vaikis iš 
Filadelfijos. N-14. 00:20 Raitelis be gal-
vos (1). N-14. 01:20 Tėtušiai (14). N-7. 
01:45 Tėtušiai (15). N-7. 02:10 Virtuvė 
(17). N-7. 02:40 Virtuvė (18). N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 31 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (29). N-7. 07:25 Simpsonai 
(30). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (32). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2310). N-7. 
10:00 Virtuvė (19). N-7. 10:30 Virtu-
vė (20). N-7. 11:00 Tėtušiai (16). N-7. 
11:30 Tėtušiai (17). N-7. 12:00 Svo-
gūnų Lietuva. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis. N-7. 13:30 Simpsonai 
(31). N-7. 14:00 Simpsonai (32). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (371). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (372). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (34). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (67). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Nuovada (33). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Dvylika. N-14. 00:20 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (2). N-14. 
01:15 Tėtušiai (16). N-7. 01:40 Tėtu-
šiai (17). N-7. 02:10 Virtuvė (19). N-7. 
02:40 Virtuvė (20). N-7. 03:10 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 1 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (31). N-7. 07:25 Simpsonai 
(32). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (33). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2311). N-7. 
10:00 Paskutinis iš Magikianų (1). N-7. 
10:30 Paskutinis iš Magikianų (2). N-7. 
11:00 Tėtušiai (18). N-7. 11:30 Tėtu-
šiai (19). N-7. 12:00 Farai. N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis. N-7. 13:30 
Simpsonai (33). N-7. 14:00 Simpsonai 
(34). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (373). 

Pirmadienis, kovo 28 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

"Tomo ir Džerio šou" (6). 07:00 "Po-
nas Bynas" (15). 07:25 PREMJERA 
Tomas Litlis ir stebuklingas veidrodis. 
08:50 Linksmosios pėdutės. 10:45 As-
teriksas ir Obeliksas. Misija Kleopatra. 
N-7. 13:00 Kapitonas Zumas. 14:40 
Ne anyta, o monstras. N-7. 16:45 Pi-
ko valanda 3. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 PREMJE-
RA Prašau, pasilik... 21:30 PREM-
JERA Operacija "Argo". N14. 23:45 
ŽKVD. N14. 01:35 Terminatorius. 
Genesys (kart.). N14. 03:50 Progra-
mos pabaiga.

Antradienis, kovo 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (6). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (11). 07:25 "Ro-
žinė pantera" (19). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (95). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (96). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Žvaigždžių duetai (kart.). 13:00 "To-
mas ir Džeris" (23). 13:25 Pričiupom! 
N-7. 13:55 "Svajonių princas" (11). 
14:25 "Juodieji meilės deimantai" 
(27). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (28). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Miestas. N14. 00:35 "Kul-
tas" (10). N14. 01:25 "Vampyro die-
noraščiai" (13). N14. 02:10 "Strėlė" 
(20). N-7. 02:55 Programos pabaiga.

Trečiadienis, kovo 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (7). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (12). 07:25 "Rožinė 
pantera" (20). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (97). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (98). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:50 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 "Tomas ir Džeris" (24). 
13:25 Pričiupom! N-7. 13:55 "Svajonių 
princas" (12). 14:25 "Juodieji meilės 
deimantai" (29). N-7. 15:30 "Juodieji 
meilės deimantai" (30). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Su 
cinkeliu. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Deimantų pjaustytojas. N14. 00:00 
"Kultas" (11). N14. 00:50 "Vampyro 
dienoraščiai" (14). N14. 01:40 "Strėlė" 
(21). N-7. 02:25 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 31 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (8). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (13). 07:25 "Rožinė 

pantera" (21). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (99). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (100). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 24 valandos. 
N-7. 11:50 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
13:00 "Tomas ir Džeris" (25). 13:25 
Pričiupom! N-7. 13:55 "Svajonių prin-
cas" (13). 14:25 "Juodieji meilės dei-
mantai" (31). N-7. 15:30 "Juodieji mei-
lės deimantai" (32). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Zodiakas. N14. 
01:10 "Kultas" (12). N14. 01:55 "Vam-
pyro dienoraščiai" (15). N14. 02:40 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 03:05 
Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (9). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (14). 07:25 "Rožinė 
pantera" (22). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (101). N-7. 08:55 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (102). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:40 Su cin-
keliu (kart.). N-7. 11:35 Nauja legenda 
(kart.). 13:00 "Tomas ir Džeris" (26). 
13:25 Pričiupom! N-7. 13:55 "Svajonių 
princas" (14). 14:25 "Juodieji meilės 
deimantai" (33). N-7. 15:30 "Juodieji 
meilės deimantai" (34). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Operacija "Anekdo-
tai" ir kiti balandžio 1-osios nuotykiai. 
21:30 Mažasis plaukikas. 23:20 Pa-
skutinis skautas. N14. 01:20 Deiman-
tų pjaustytojas (kart.). N14. 03:00 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (8) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (56). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žuviukai bur-
buliukai" (6). 07:45 "Sandžėjus ir Krei-
gas" (1). 08:10 "Harvis Biksas" (25). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (7). 09:00 
"Ponas Bynas" (16). 09:30 Paklydėlės 
papūgos sugrįžimas 3. 09:40 Bobikas 
svečiuose pas Barbosą. 09:50 Ragana 
prieš. 10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas 
ir Džeris Marse. 11:30 Ko nori mergi-
na. N-7. 13:35 Pričiupom! N-7. 14:00 
"Gyvenimo šukės" (68). N-7. 16:00 
Beatos virtuvė. 17:00 Nauja legenda. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Alvinas ir 
burundukai 3. 21:10 Artūras, svajo-
nių milijonierius. N-7. 23:20 Trise val-
timi. Gamtos šauksmas. N-7. 01:05 
Mažasis plaukikas (kart.). 02:45 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (9) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (57). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žuviukai bur-
buliukai" (7). 07:45 "Sandžėjus ir Krei-
gas" (2). 08:10 "Harvis Biksas" (26). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (8). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 Raga-
na prieš 2. 09:50 Ragana prieš 3. 10:00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Akista-
ta su laukine gamta. Išgyventi Serenge-
tyje. 11:50 Ir riteriai įsimyli. N-7. 14:00 
Pėdsekys ir auksinio rakto legenda. 
15:35 Pričiupom! N-7. 16:00 Bus visko. 
16:50 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Žvaigždžių duetai. 22:00 
Keršto valanda. N14. 23:30 Emilės 
Rouz egzorcizmas. N14. 01:40 Artū-
ras, svajonių milijonierius (kart.). N-7. 
03:35 Programos pabaiga.

Pirmadienis, kovo 28 d. 
06:55 Sveikatos ABC televitrina. 

07:20 "Policijos akademija" (8). N-7. 
08:10 "Policijos akademija" (9). N-7. 
09:00 "Policijos akademija" (10). N-7. 
09:55 "Policijos akademija" (11). N-7. 
10:50 "Policijos akademija" (12). N-7. 
11:50 "Policijos akademija" (13). N-7. 
12:50 "Policijos akademija" (14). N-7. 
13:50 Grupės "Rondo" lyderio Alek-
sandro Ivanausko-Faros gimtadienio 
koncertas. 16:10 "Pop Ladies" koncer-
tas. 18:30 Haris Poteris ir ugnies tau-
rė. N-7. 21:30 Pašėlę vyrukai 2. N-7. 
00:15 Kvailių auksas (kart.). N-7. 02:00 
Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 29 d. 
06:15 "Pol ic i ja i r  Ko" (14). 

N-7.07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7.08:15 "Mistinės istorijos" (9). 
N-7.09:15 "Mano mylimiausia ra-
gana" (5) (kart.). N-7.09:50 "Ma-
no mylimiausia ragana" (6) (kart.). 
N-7.10:20 "Kalbame ir rodome" (398). 
N-7.11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(212) (kart.). N-7.12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7.13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7.14:35 "Amerikos ta-

lentai" (7).15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (213). N-7.16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7.18:00 Info diena.18:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina.19:00 "Eks-
pertė Džordan" (8). N-7.20:00 Ant lie-
žuvio galo.21:00 "Visi vyrai - kiau-
lės..." (105). N-7.21:30 Meilės guru. 
N14.23:05 Pašėlę vyrukai 2 (kart.). 
N-7.01:35 "Ekspertė Džordan" (8) 
(kart.) (Crossing Jordan I). N-7.02:20 
Programos pabaiga.

Trečiadienis, kovo 30 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (15). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (10). 
N-7. 09:15 "Viena už visus" (41) (kart.). 
09:50 "Viena už visus" (42) (kart.). 
10:20 "Kalbame ir rodome" (399). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(213) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (8). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (214). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Labai juokinga laida. N-7. 19:00 "Eks-
pertė Džordan" (9). N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 "Visi vyrai - kiau-
lės..." (106). N-7. 21:30 Mano kaimy-
nė - pornožvaigždė. N14. 23:35 Mei-
lės guru (kart.). N14. 01:05 "Ekspertė 
Džordan" (9) (kart.). N-7. 01:55 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 31 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (16). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (11). 
N-7. 09:15 "44-as skyrius" (1) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (400). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(214) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (9). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (215). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Labai juokinga laida. N-7. 19:00 Dai-
nuok mano dainą 2. Muzikinis šou. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Bėgliai. N14. 
23:20 Mano kaimynė - pornožvaigž-
dė (kart.). N14. 01:15 "Mistinės isto-
rijos" (11) (kart.). N-7. 02:05 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 1 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (1). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (12). 
N-7. 09:15 "44-as skyrius" (2) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (401). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(215) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (10). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (216). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Pričiupom! N-7. 19:00 "Amerikietiškos 
imtynės" (12). N-7. 20:00 "Amerikietiš-
kos imtynės" (12). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Beatodairiški 
veiksmai. N14. 23:20 "Tikras kraujas" 
(9). N14. 00:25 "Tikras kraujas" (10). 
N14. 01:35 "Mistinės istorijos" (12) 
(kart.). N-7. 02:25 Programos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 2 d. 
06:50 "Amerikos talentai" (9) 

(kart.). 07:40 "Amerikos talentai" (10) 
(kart.). 08:30 Brydės. 09:00 Statyk! 
09:30 Apie žūklę. 10:00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina (kart.). 10:30 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 11:00 Pasaulio ga-
liūnų čempionų lygos etapas Bulgari-
joje. 12:00 "Mano mylimiausia ragana" 
(7). N-7. 12:30 "Mano mylimiausia ra-
gana" (8). N-7. 13:00 "Viena už visus" 
(43). 13:30 "Viena už visus" (44). 14:00 
"Mistinės istorijos" (5). N-7. 15:00 "Mis-
tinės istorijos" (6). N-7. 16:00 "Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos" (5). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"44-as skyrius" (3). N-7. 19:00 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 19:30 Lietuvos su-
permiestas. 22:05 MANO HEROJUS 
Tikras teisingumas. Gatvės karai. 
N14. 23:50 AŠTRUS KINAS Praga-
ras Konektikute. N14. 01:40 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 3 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pa-

saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Bulgarijoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Krepši-
nio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 
Sveikatos kodas. 11:00 FAILAI X. Se-
novės X failai. Šventasis Gralis. N-7. 
12:00 "BBC dokumentika. Laukinių gy-
vūnų pasaulis" (2). 13:00 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7. 13:30 Sveikinimai. 
Sveikinimų koncertas. 16:00 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (4). 
N-7. 19:00 Nebrendylos. N-7. 21:00 
"Kortų namelis" (3). N14. 22:05 "Kor-
tų namelis" (4). N14. 22:55 Liono gau-
ja. N14. 00:45 Programos pabaiga.

LRT

TV3

LNK

BTV

N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (374). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (35). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Auksiniai svogūnai. 22:00 Dan-
gaus karalystė. N-14. 00:55 Slaptasis 
brolis. N-7. 02:30 Vaikis iš Filadelfijos. 
N-14. 03:20 Programos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 2 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (42). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (5). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (54). N-7. 08:30 Madagaskaro pin-
gvinai (2). N-7. 09:00 Mitybos ir sporto 
balansas. 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 
11:00 Trys didvyriai ir Šamachando 
princesė. 12:40 Pelenė. N-7. 14:20 
Geriausias pasaulio magas. N-7. 16:15 
Ekstrasensai detektyvai (315). N-7. 
17:20 Ekstrasensai detektyvai (316). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Garfildas. 21:05 Išpro-
tėjęs profesorius. N-7. 23:00 Dredas. 
N-14. 00:55 Dangaus karalystė. N-14. 
03:50 Programos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 3 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (43). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (6). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (55). N-7. 08:30 Padėkime augti. 
09:00 Statybų TV. 09:30 Virtuvės isto-
rijos. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 Kaip 
pagauti Laimės paukštę. N-7. 12:30 
Merlino mokinys (1). N-7. 14:20 Merli-
no mokinys (2). N-7. 16:15 Ekstrasen-
sai detektyvai (317). N-7. 17:20 Ekstra-
sensai detektyvai (318). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Trys muškietininkai. 
N-7. 22:00 Nevaldoma grėsmė. N-14. 
00:00 Paskutinis bučinys. N-14. 02:00 
Išprotėjęs profesorius. N-7. 03:50 Pro-
gramos pabaiga.

Mįslingos žmogžudystės. 1 s. Žmog-
žudystė mugėje. N-7. (kart.). 02:00 
Auksinis protas. (kart.). 03:15 Savai-
tė. (kart.). 04:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 
04:20 LRT 90-mečiui skirtas projektas 
„90 dainų – 90 legendų“. (kart.).

6 psl.2016 m. kovo 24–30 d., Nr. 12 (1301), „Bičiulystė“



Neįgalieji  
pasaulyje

Neįgalūs Klaipėdos vaikai, dar-
bingo ir senyvo amžiaus gyven-
tojai savo namuose sulauks pa-
galbininkų. Planuojama, kad 
septynios integralios pagal-
bos į namus specialistų koman-
dos globos 108 klaipėdiečius ir 
konsultuos jų artimuosius. Šią 
paslaugą neįgaliems klaipėdie-
čiams planuojama teikti beveik 
ketverius metus – 48 mėnesius.

Klaipėdos savivaldybės pro-
jektų skyriaus vedėjos Elonos 
Jurkevičienės teigimu, mieste 
planuojama sudaryti septynetą 
mobilių komandų, kurios ir lan-
kys negalią turinčius miestiečius. 
Jas sudarys slaugytojai, slaugyto-
jo padėjėjai, masažuotojai/kine-
ziterapeutai. Šios specialistų gru-
pės bus aprūpintos visomis rei-
kiamomis sanitarinėmis ir higie-
nos priemonėmis, vienai koman-
dai teks aplankyti 15–16 klientų.

Planuojama, kad pagalbinin-
kų neįgalieji sulauks septynias 
dienas per savaitę. E. Jurkevi-
čienės teigimu, tokioms pas-
laugoms teikti prireiks per 753 
tūkst. eurų. 

Integrali pagalba klaipė-
diečiams teikta ir anksčiau, ta-
čiau pastebima, kad pagalbi-
ninkų namuose sulaukė ne vi-
si, kuriems to reikia. 2015 m. 
pabaigoje Klaipėdos mieste šia 
paslauga naudojosi 152 asme-
nys. Laukiančių buvo apie trys 
dešimtys.

Uostamiesčio savivaldybė 
minėtą projektą planuoja vyk-
dyti su partneriais – neįgalių-
jų centru „Klaipėdos lakštu-
tė“, Klaipėdos miesto sociali-
nės paramos centru ir įstaiga 
„Ori senatvė“. Lėšų tikimasi 
sulaukti iš Europos socialinio 
fondo lėšų.

Neįgalieji ir senoliai sulauks pagalbos
Tinklalapyje klaipeda.diena.lt Radvilė Rumšienė pasakoja, kad 
netrukus uostamiestyje bus pradėtos teikti integralios pagal-
bos paslaugos. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sunkią negalią turintis Biržuo-
se gyvenantis paauglys moko-
si Pasvalio specialiojoje moky-
kloje. Tą dieną mokyklon atve-
žusi sūnų motina įstaigos dar-
buotojams užsiminė, kad atžalą 
norėtų parodyti reabilitologui. 
Su berniuku dirbanti socialinė 
darbuotoja Jurgita Prakapienė 
patarė apsilankyti pas Pasvalio 
poliklinikoje dirbantį šios srities 
specialistą.

Socialinė darbuotoja pasi-
siūlė juos palydėti. Berniukas 
sunkiai vaikšto, todėl į gydy-
mo įstaigą iš automobilio bu-
vo stumiamas neįgaliojo ve-
žimėliu. Tačiau nespėjus pra-
verti poliklinikos durų, vaiką 
ištiko stip rus priepuolis. Stai-
ga jis suglebo, nualpo, tiesiog 
apmirė akyse.

J. Prakapienė pasakojo, kad 
darbe dažnai susidurianti su 
priepuolio ištiktais vaikais ir ži-
nanti, kaip suteikti pirmąją pa-
galbą. Tačiau šiuo atveju gydyto-
jai buvo ranka pasiekiami, todėl, 
ligonį palikusi su mama, nubėgo 
šauktis pagalbos.

„Pribėgusi prie registratū-
ros langelio pasakiau, kad reikia 
pagalbos, kad lauke neįgalų vai-
ką ištiko priepuolis. Buvau susi-
jaudinusi, net nebeatsimenu, ko 
dar prašiau. Tačiau man paaiški-
no, kad privalau skambinti ben-
druoju pagalbos telefonu. Ka-
dangi vos už kelių žingsnių yra 
greitosios pagalbos skyrius, dar 
nubėgau ten. Kabinete neradusi 
felčerės, eidama laukan, surin-
kau pagalbos numerį“, – tvirti-
no moteris.

Pasak skambinusiosios, atsi-
liepusi operatorė daug neklau-
sinėjo, tik liepė niekur neiti, o 
laukti atvykstant greitosios au-
tomobilio.

Laimei, greitoji pagalba at-
vyko netrukus. Iš automobilio 
išlipusi medikė ranka patikrino 
berniuko pulsą, apžiūrėjo akis. 
Tačiau kelti vaiką į automobi-
lį atsisakė. Liepė motinai sūnų 
stumti į vos už kelių šimtų me-
trų esančios ligoninės Priima-
mojo skyrių. Pati kulniavo ša-
lia. Kol pasiekė ligoninę, paaug-
lys atsigavo. Po medikų apžiū-
ros gretimo rajono gyventojai 
tęsė vizitą pas jų jau laukiantį 
specialistą. 

Berniuko motina nesmer-
kia į pagalbą neskubėjusių me-
dikų, jai tik apmaudu dėl sveika-
tos sistemoje galiojančių absur-
diškų taisyklių. „Man svarbiau-
sia vaiko sveikata. Džiaugiuosi, 
kad sūnui nieko blogo neatsitiko 
ir jis atsigavo. Skaudu, kad kar-
tais žmogiškumą užgožia sun-
kiai protu suvokiamos taisyklės. 
Ištikus nelaimei, mums padėti 
buvo pasišovę neabejingi pra-
eiviai, o ne medikai“, – kaltų ne-
ieškojo biržietė.

Poliklinikos vadovas Vilius 
Povilionis gina savo darbuotojus. 
Jo teigimu, jei darbuotojai būtų 
gavę pranešimą apie pagalbos 
reikalaujantį ligonį, tai bet kuris 
medikas būtų suskubęs pagel-
bėti. V. Povilionis turėjo paruoš-
tą atsakymą ir į klausimą, kodėl 
medikų automobilis berniuko 
nevežė į ligoninę, o liepė pačiai 
motinai jį vežimėliu nusistumti.
„Pacientas jau buvo atsigavęs ir 
jo nebereikėjo intubuoti, todėl 
nebuvo reikalo vežti automobi-
liu. Kol neįgalųjį būtų įkėlę ir vėl 
iškėlę iš mašinos, būtų veltui su-
gaištos mažiausiai trys minutės.
Kone per tą patį laiką ligonis, ly-
dimas felčerės, buvo nugabentas 
į ligoninės Priimamojo skyrių“, – 
tvirtino poliklinikos vadovas.

Greitoji riedėjo ligoniui iš paskos
Vita Savickienė tinklalapyje www.panskliautas.lt rašo apie tai, 
kad prie poliklinikos durų nualpusiam vežimėlyje sėdinčiam ne-
įgaliam paaugliui medikai padėjo tik tada, kai įvykis buvo užre-
gistruotas bendruoju pagalbos telefonu. Lietuvos muzikų rėmimo fon-

das jau 18-ą kartą kviečia į 
tarptautinį muzikos festivalį „Su-
grįžimai“. 15-oje festivalio kon-
certų dalyvaus 22 „sugrįžėliai“, 
7 užsieniečiai, 43 Lietuvos muzi-
kai. Sulauksime svečių iš 9 šalių: 
Italijos, D. Britanijos, Vokietijos, 
Austrijos, Rusijos, Danijos, Liuk-
semburgo, Prancūzijos, Suomijos. 

Šių metų festivalis išsiskirs vo-
kalistų gausa. Galėsime pasiklau-
syti tarptautinių konkursų laure-
ato Modesto Sedlevičiaus (barito-
nas), 2015 m. laimėjusio stipen-
diją ir priimto į Milano teatro La 
Scala akademiją (Italija). M. Sedle-
vičius – doc. Deivido Staponkaus 
ugdytinis, tad koncerte girdėsime 
ir dėstytoją, ir kitus jo studentus. 

Rotušėje koncertą surengs 
sceninės patirties jau turintys so-
listai: Londono nacionalinės ope-
ros studijos stažuotojas Romanas 
Kudriašovas (baritonas) bei tarp-
tautinių konkursų laureatė, Lon-
dono Karališkosios muzikos aka-
demijos studentė Laura Zigman-
taitė (mecosopranas). Dvi garsios 
Lietuvos klasikinio dainavimo pe-
dagogės – prof. Sabina Martinaity-
tė ir doc. Audronė Eitmanavičiū-
tė 2016 m. švenčia bendros kū-
rybinės veiklos 30-metį ir peda-
goginės veiklos 25-metį. Jubilie-
jui skirtame koncerte dalyvaus jų 
ugdytiniai, šiuo metu studijas tę-

siantys Austrijoje, Mantas Gacevi-
čius (baritonas) ir Maria Lapteva 
(sopranas) bei sėkmingą karjerą 
Lietuvoje tęsiantys Ieva Golecky-
tė, Andrius Apšega, Liudas Mika-
lauskas. Festivalyje svečiuosis ir 
reto balso – kontralto – savininkė, 
barokinės muzikos atlikėja iš Itali-
jos Jonė Babelytė. Festivalį baigsi-
me Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje gegužės 10 d. su grupe 
solistų iš Vokietijos, vadovauja-
mų prof. Ramintos Lampsatis. Tai 
Hamburgo aukštosios muzikos 
ir teatro akademijos vokalinio ir 
sceninio skyriaus doc. Vilija Mo-
zūraitytė (sopranas, mecosopra-
nas), Gabrielė Jocaitė (sopranas), 
Laura Zaman-Latvaitis (sopra-
nas), Paulius Užgalis (bosas-ba-
ritonas), Joris Rubinovas (bosas) 
ir viešnios iš Prancūzijos: Floren-
ca Katz (mecosopranas) bei Lata-
na Phoung (mecosopranas). Kon-
certe dalyvaus pianistė iš Suomi-
jos Emilija Rožukaitė.

Dviejuose festivalio koncer-
tuose gėrėsimės saksofono gar-
sais. Festivalį pradėjo saksofonis-
tų kvartetas iš Italijos, kuriame 
drauge su trimis italais vaikinais: 
Sabino Gabriele Monterisi, Cristia-
nas Bataglioli, Davide Salata mu-
zikuoja Rimvydė Bernadata Mu-
zikevičiūtė. Iš Mančesterio Kara-
liškojo šiaurės muzikos koledžo 
atvyks ukmergiškiai: saksofoni-

ninkas Vykintas Čivas ir pianistė 
Birutė Stundžiaitė. Pūtikų gretas 
papildys klarnetininkė, tarptau-
tinių konkursų laureatė Morta 
Kačionaitė. Ji koncertuos drau-
ge su pia nistu Augustinu Eiduko-
niu, studijuojančiu Liubeko muzi-
kos akademijoje (Vokietija), bei jų 
broliais – obojininku Kristupu Ka-
čionu ir violončelininku Kasparu 
Eidukoniu. Šį subtilų koncertą pa-
įvairins aktorė Viktorija Kuodytė.

Trijuose festivalio koncertuo-
se karaliaus styginiai instrumen-
tai. Pirmą kartą „Sugrįžimuose“ – 
styginių duetas „Unicum“: kel-
tiška arfa ir kanklės. Tai arfinin-
kė Giedrė Šiaulytė iš Vokietijos ir 
kanklininkė Ingrida Spalinskaitė. 
Festivalis neįsivaizduojamas be 
styginių instrumentų karaliaus – 
smuiko. Jis skambės šeimyninia-
me koncerte: smuikuos Danijos 
Karališkosios muzikos akademi-
jos studentė Austėja Juškaitytė, 
fortepijonu gros jos brolis, Lon-
done studijuojantis Rytis Paulius 
Juškaitis, drauge koncertuos ir 
mama, žinoma smuikininkė Rus-
nė Mataitytė. Londono Karališ-
kosios muzikos akademijos stu-
dentė, 12 tarptautinių konkursų 
laureatė, pianistė Karolina Pan-
cernaitė į festivalį pasikvietė savo 
kolegas iš Liuksemburgo – smui-
kininką Constantiną Ričardi ir vio-
lončelininkę Norą Braun.

Kaip ir kasmet, jaunieji muzi-
kai šalia genialių kompozitorių kū-
rinių pažers pluoštą retai girdimos 
ar dar ir visai negirdėtos muzikos, 
supažindins su naujais kūrėjų var-
dais. Tarptautinis muzikos festiva-
lis „Sugrįžimai“ kviečia į muzikos ir 
jaunystės šventę. Tad pasiduokime 
jo kerams, pasinerkime į magiškų 
garsų sūkurį, kad greičiau sugrįž-
tų pavasaris. Neįgaliuosius visuo-
se festivalio koncertuose kviečia-
me apsilankyti nemokamai.

Aušra DuOBienė
„Sugrįžimų“ festivalio vadovė 

Venecija negali didžiuotis 
draugiškumu judėjimo ne-

galią turintiems žmonėms. Ypač 
jiems sunku įveikti Venecijos til-
tus, kurių čia apstu. Tik vos kelis 
tiltus galima pavadinti bent šiek 
tiek „draugiškesniais“ žmonėms 
su negalia, tačiau be lydinčio as-
mens net ir juos įveikti  neįma-
noma. Šalia visų kitų įrengti laip-
tai. Nepritaikyti ir vandens taksi.

Gondola – irklinė valtis, neat-
siejama Venecijos dalis jau nuo 
16 amžiaus, mat puikiai tinka 
plaukioti siaurais Venecijos ka-
nalais. Anksčiau šios valtys buvo 
pagrindinė miestiečių transporto 
priemonė, šiuo metu gondolomis 
dažniausiai mėgaujasi turistai. 

Iki šiol žmogui, turinčiam ju-
dėjimo negalią, patekti į gondolą 
nebuvo galimybės. Kai kada neį-
galiuosius į valtį įkeldavo tiesiog 
rankomis. Tačiau keli gondolinin-
kai nusprendė šią situaciją pa-
keisti. Vyrai pradėjo įgyvendinti 
projektą „Gondolos visiems“.

Vienas projekto sumanytojų, 
du dešimtmečius gondolą irkluo-

jantis Aleksandras Dalla Pie ta 
pasakojo, kad ne kartą pastebė-
jo žmones neįgaliojo vežimėly-
je liūd nu, gal net kiek pavydžiu 
žvilgsniu sekant kanalais plau-
kiančias gondolas. Tai suvirpino 
vyro širdį ir jis nusprendė, kad to-
kia situacija turi keistis iš esmės. 

Šis projektas suteikia galimy-
bę neįgaliojo vežimėlyje sėdin-
tiems žmonėms mėgautis pasi-
plaukiojimu tradicinėmis juo-
domis lakuotomis gondolomis. 

Kad judėjimo negalią turintis 
žmogus galėtų patogiai patekti į 
gondolą, pastatyta speciali prie-
plauka. Joje sumontuotas keltu-
vas, kuriuo neįgalusis nuleidžia-
mas tiesiai į gondolą. 

Su Aleksandru dirbantis Enri-
kas Greifenbergas įsitikinęs, kad 
projektas „Gondolos visiems“ yra 
tikra inovacija, leisianti visiems 
pajusti Venecijos magiją.

Pagal užsienio spaudą parengė 
ieva JuODeikienė

Venecijos magija nuo 
šiol prieinama visiems

Tarptautiniame „Sugrįžimų“ festivalyje – 
klasika ir dar negirdėti muzikos kūriniai

Rimvydė Bernadeta Muzikevičiūtė su saksofonistais iš Italijos.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

ar gali pasakyti? 

Ar tu gali man pasakyti, 
Ko saulė didelė mažytė, 
Kai tik pavasaris ateina,
Užkloja žemę spinduliais?

Aplinkui viskas keičias, mainos, 
Ir dienos tampa apvalainos,
O naktys pilnos šilto rūko, 
Dar paslapčių neatskleistų.

Jos lyg iš seno atviruko,
Tiktai be grimo ir perukų,
Atsėlinusios iš vaikystės,
Iš drobių kloniuose baltų. 

vytautas vitkūnAs 
Vilnius

prie taVo kapo

Prie Tavo kapo aš  budžiu suklupus.
Tu – karalystėje šaltųjų akmenų.
O maldą nuoširdžią kartoja lūpos.
Prie kapo klaupdavom kasmet, 

menu.

Kentėjai Tu todėl, kad nusidėjau.
Krauju nuplovei nuodėmes 

žmogaus.
Akmuo nuo Tavo kapo nuriedėjo,
Žengei pas Tėvą, o Sūnau dangaus.

Nuplovei mano nuodėmes nuo 
sielos

Iš kūno tekančiu krauju, žaizdoto.
Dabar drobulėje tik veidas mielas...
Kryžių nešei dėl mūsų ant Galgotos.

O, Viešpatie, aš nešiu savo kryžių,
Kokį man skyrei, džiaugtis ar 

kentėt.
Paskui Tave aš eiti pasiryžęs
Ir prie kančios leisk man tik prisidėt.

elena DekAMinAviČienė
Kazlų Rūda

***

Tegul širdis vėl vieversiu
prabyla,
tegul pakyla į erdves,
tegul pagauna saulės 

spindulį
ankstyvą
ir nardo po plačias lankas.
Praplėsk mane,
įdėki naują giesmę
ir apsvaiginki artumu.
Rankas Savąsias į mane 
ištieski
ir pabučiuoki bučiniu
švelniu.

Angelė kieLienė
Kuršėnai

gamtos jėga

Kokia didi gamtos jėga
Pavasariui prabudus!
Ji puošia žemę žaluma,
Ledų ištirpdo klodus.

Žibučių mėlį pamiškėj
Savo ranka pasėja,
Uždega pienių saulutes,
Nutildo šiaurės vėją.

Lietaus lašeliai iš dangaus
Gaivia versme pabyra,
Dalija žemėj kiekvienam
Gyvybės eliksyrą.

Ir žmonės, tos gamtos
dalis,

Darbuojas pralinksmėję...
Didi! Didi gamtos jėga!
Ji sklinda iš Kūrėjo.

Danutė MAkeLienė
Kėdainiai

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Žvalgytuvių metas. Užtekėjusi 
saulė vis dažniau pro pilkš-

vus debesis dirsteli. Vis tankiau 
tvyksteli dausų prošvaistėje. Vis 
aukščiau kopteli skaidrėjančiu 
dangaus skliautu. Vis meiliau 
drungnais spinduliais glostinė-
ja žemelę.

Ši atlyžta, sušyla, išgarėja. 
Nusipurto sniego likučius. Pra-
skleidžia pernykščio sunkaus 

apdaro skvernus. Vėjo džiovai 
pakloja. Vis atviriau, širdingiau 
šypsosi, pavasario lygiadienin 
palinkusi... Kasdien naujai vis 
puošdamasi, prausdamasi, da-
bindamasi. Vėdindama, kvėpin-
dama, šluostydama. Žydėjimo 
aukurą priešais Velykų sostą 
kraudama...

Miškai patiesia kilimus. Ži-
buoklynų, plukių. Gintarinėmis 
dulkėmis šlaitus nupudruo-
ja blindės pumpurėlių pabars-

tai. Geltonoji pavasargė raktelių 
primėto slėniuose, pagrioviuo-
se. Kelkraščiai šalpusnio tau-
reles giedrai atveria. Saulėkai-
toje snieguolės perlų širdelė-
mis sagstosi. Angeliško baltumo 
skambučiais puošiasi. Varpeliais 
tilindžiuoja vakaro prieblandoje. 
Vos vos girdimai klingsi. Tyliai 
tyliai skambina. Netriukšmauda-
mos. Kad nepažadintų to, kursai 
užgesęs. Gyvastį padėjęs. Kurio 
atgimstant laukia.

Budi žemė. Lig paryčių. Pri-
sikėlimo šventoriuje žalią ver-
bą paklojusi. Lyg palmės lapus 
po Atpirkėjo kojomis.

Švęstasis vanduo nubunda. 
Į šulinius suteka. Alma. Senieji 
kryžiai šventa ugnimi virsta. Ti-
kėjimo laužus įkuria. Atokiausių 
namų krosnis įplieskia.

Šakų sūpuoklėse beržai auk-
sinius smilkalus užmaišo. Šlovės 
himno akordams palydėti: „Gar-
bė aukštybėse“... 

Aušta pasveikinimo rytas. 
Žadina Gerąją naujieną skelbti.

Žemės altorius atliepia Vely-
kų paslaptį.

Skaistus džiaugsmas pasklin-
da.

Kyla saulė. Kaip smilkytu-
vo dūmas Prisikėlusiojo aki-
vaizdoje.

Kaip malda.
Kyla saulė.

Velykos – tai kiaušinių dažy-
mas, jų mušimas prie šven-

tinio stalo, o mums, vaikams, 
svarbiausias – margučių rideni-
mas. Jei kiemas spėjęs pradžiū-
ti – tai kieme, nes į šias varžybas 
susirinkdavo daug gatvės vaikų. 
Nuožulniai įtaisoma šiferio lakš-
to dalis, skardinio latako gabalas 
ar lentelė, ir ridenimas prade-
damas. Greitai atsiranda laimė-
tojai ir pralaimėtojai. Pastarieji 
bėga namo atsinešti dar kiauši-
nių, jau tinka ir nedažyti, galop 
panaudojami ir šiandien vištų 
padėti, nevirti. Juos pralaimėjęs 
išmaino su laimėtoju į velyki-
nius ir šitaip bando atsigriebti. 
Visus prajuokina kiaušinių ne-
beturintis kaimynas – subėgiojo 
į namus, grįžo be kiaušinio, bet 
labai išraiškingai gestikuliuoda-
mas aiškino, kad višta jau tupi ir 
tuoj tuoj padės...

Bet Velykos mums prasidė-
davo rytinėmis pamaldomis baž-
nyčioje. Ji miestelio centre, gre-
ta driekiasi centrinės gatvės ša-
ligatvis. Šventoriaus taku į baž-
nyčią plūsta žmonės, o šaligatviu 
pirmyn ir atgal žingsniuoja mo-
kyklos direktorius, stebi bažny-
čion traukiančiuosius. Sugužė-
ję vidun mes, vaikai, labiausiai 
mėgome lipti aukštyn į du šalia 
vargonų esančius didelius bal-
konus (vadinom juos „viškom“), 

nes ten žmonių mažiau ir gerai 
matyti. Bažnyčia pilnutėlė. Per il-
gas pamaldas spėjam pasidairy-
ti. Matyti didžioji dalis apačioje 
susirinkusių žmonių. Tarp jų at-
pažįstam ir bendramokslius. Po 
bažnyčios – šventinis sekmadie-
nis namuose, pas draugus.

Pirmadienį traukiam į moky-
klą. Per klasės auklėtojo pamoką 
į klasę įžengia trise: auklėtojas, 
direktorius ir mokyklos pionie-
rių vadovė. Mūsų klasės vado-
vas pasako, kad direktorius no-
ri pakalbėti, ir nusigręžia į langą. 
Jis mokytojauja dar nuo „Smeto-
nos laikų“, nori kuo mažiau kiš-
tis į tai. Direktorius kviečia kelis 
vakar pastebėtus mokinius prieš 
klasę ir klausia, kaip jie, pionie-
riai, mokslo žiniomis kaustyti 
moksleiviai, gali eiti į prietarus 
skleidžiančią bažnyčią (mane 
tikriausiai irgi matė, bet kol kas 
lieku sėdėti, nes aš ne pionie-
rius). Liepia jiems pasiaiškinti. 
Stovintieji tyli. Tada kviečiamas 
klasės aktyvas įvertinti jų elge-
sį. Viena aktyvistė mokinė ne-
rišliai sako, kad jie negerai pa-
sielgė. O vienas „blogietis“ ber-
niukas nebeištveria ir atšauna: 
„Tu irgi buvai, mačiau vakar ta-
ve.“ Kitas sėdintis berniukas (ir 
jis nebuvo pastebėtas) taip pat 
pritaria, kad tą mergaitę matė. 
Ir taip išsiduoda. Tada dar vie-

na klasės aktyvistė rėžia mačiusi 
du kitus berniukus. Nebesvarbu, 
kad ir ji bažnyčioje buvusi... Ky-
la žodžių karas tarp mergaičių ir 
berniukų. Aš irgi netyliu. Niekam 
nebeįdomu, kad „dirikas“ viską 
girdi, reikia „tas mergas“ pamo-
kyti. O yra už ką. Nes šeštoje kla-
sėje jos taip ištįso, gudrias vai-
dina, užvaldė vadovavimą kla-
sei. Mes, bernai, likom mažiu-
kais, tad, aišku, griežiam dantį. 
Direktorius tyli, klausosi mūsų 
erzelynės. Jo ateistinis renginys 
žlunga. Netrukus jis su pionie-
rių vadove išsliūkina iš klasės. 
Mūsų pirmoji aktyvistė prade-
da juoktis. Pamažu veidai švin-
ta ir jau juokiasi visa klasė. Vėl 
draugystė. Mūsų auklėtojas tos 
juoko bangos netildo...

Bėgo metai, keitėsi laikai. 
Dingo raudoni kaklaraiščiai, 
ženk leliai, pionierių sueigos. 
Keitėsi nurodymai direktoriams, 
atsirado nauji tikslai, nauji ug-
dymo akcentai. Stropumas, mū-
sų direktoriui įgimtas bruožas, 
tada pasireiškęs reikalingais ir, 
regis, nereikalingais darbais, vė-
liau brandino kitus, gražius, nau-
dingus vaisius.

Prisiminimų spinduliuose at-
mintyje nušvinta štai tokie mū-
sų vaikystės Velykų krisleliai...

saulius LynikAs
Druskininkai

Belaukiant...

Mūsų vaikystės Velykos

Mama
Prieš pat Velykas
Šluosto nuo palangės
Dulkes.
Skudurėliu nuo stiklo
Nutrina dėmes.
Išblizgina.
Kabina
Vėjy iškedentą,
Išskalbtą užuolaidą.
Vienodai suklostuoja.
Lyg pirštai stumdytų
Rožančiaus karolius.
Iš atverstos maldaknygės
Tikėjimo žodžiu
Pašventina žinojimą –
Pareis.
Pro tas vieninteles laukimo,
(Vienaskaitos neturinčias)
Duris.

rita MOCkeLiūnienė, Šakių r.

*
Snieguolių varpai
Saulėtam užuteky.
Sielos Velykos.

*
Kiaušinio lukšto
Duženos landoj
Žvakės šešėlis
Išdykauja.
Mirkčioja šviesa
Iš kiaurymių.

Apytemos blykšta.
Velykų rytas.
*

Zitos Žviriukienės margučiai. Aldonos Milieškienės nuotr.
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