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Galite pasirinkti  vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko-pardavėjo, sandėlininko, 
manikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, 
maketavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.
Bus mokama pašalpa,  jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  
Platesnė informacija  www.vzdrmc.lt  tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius 0–45% darbingumo lygį ir šiuo 
metu nedirbančius,  registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 

Biržų rajono Vabalninko 
miestelyje gyvenančios 
tautodailininkės Vitenės 
Repšienės namuose Vely-
kų nuotaika gyva ne tik 
prieš didžiąsias pavasa-
rio šventes. Visus metus 
ją čia skleidžia daugiau 
kaip 3 tūkstančiai mo-
ters rankomis išskutinė-
tų, vašku išornamentuo-
tų, žolelių atspaudais 
išgražintų, kitaip išdai-
lintų margučių. Pasta-
rąjį dešimtmetį, baigusi 
visus valdiškus darbus, iš 
namų vaikus į gyvenimą 
išleidusi, neįgali moteris 
paniro į tautodailę – riša 
šiaudinius sodus, margi-
na kiaušinius, stengiasi 
kitiems perduoti mūsų 
tautos sukauptą pavel-
dą, jos tradicijas. 

Džiaugsmingų šv. Velykų!

Vanda Juknaitė – profesorė, rašytoja, Nacionalinės 
premijos laureatė, visada buvo šalia silpnųjų, gyve-
nimo nuskriaustųjų. Ji savo kūryboje bando prisi-
liesti prie skausmingiausių žmogaus būties klausi-
mų – tų, kuriuos užkabinus gelia lyg atvirą žaizdą. 
Ir apie kuriuos neretai nutylim. Savo veikla rašytoja 
tarsi bando suprasti tikrąją žmogiškos laimės pas
laptį. O gal jau suprato? V. Juknaitės teigimu, ge-
riausiai tie klausimai jai atsivėrė dabar, kai pačią 
dėl patirtos stuburo traumos užklupo negalia. Apie 
žmogaus galimybes ir jo nuolatines laimės paieškas 
šv. Velykų išvakarėse ir susėdome pasikalbėti. 

Tolerancijos link Net sunkiausią akimirką  
žmogus gali būti laimingas

– Gerbiama profesore, jau 
ir jus prie neįgaliųjų galima 
priskirti?

– Ne prie, o tarp... Praėję me-
tai buvo labai sunkūs. Užpuo-
lė šuo, nukritau ant nugaros... Į 
parduotuvę pati nueiti negalė-
jau, į mašiną kojų pati negalėjau 
įkelti. Išgyvenau su gelbėjimo 
komanda: visų kartų studentai 
man padėjo. Patys pasisiūlė. Po 
trupučiuką eina viskas geryn, 
bet sunkiai, pastangų labai di-
delių reikia. 

– Kokios mintys užplūsta, 
kai griūva visas iki tol buvęs 
gyvenimas?

– Pirmoji mintis buvo: kiek 
daug galimybių turi žmogus ir 
kiek jis jų nepanaudoja. Tai bu-
vo atradimas. Mama mano saky-
davo: „Dievas duoda bėdū, duo-
da ir rodū.“ Kažkokia jėga atsi-
randa viduj, kuri tave neša. Per-
nai buvo labai sunku judėti, ap-

sirengti, taip pavargsti... 2 valan-
das rengiesi. Pradėjo imti iš vis-
ko juokas. Na, įdomu, per kiek 
laiko aš apsimaunu kojinę. Žiū-
riu – 25 minutės. O, sprinterė... 
Buvo toks etapas. 

– Man atrodo, kad aš pul-
čiau į neviltį. 

– Taip atrodo, kai matai tuos 
dalykus iš išorės, kai nesi ten bu-
vęs. O paskui pamatai tą pasaulį 
iš vidaus ir visiškai kitom akim. 
Na, kiek man teko bendrauti su 
neįgaliais žmonėm, jie apdova-
noti kitu suvokimu, kitu santy-
kiu su tikrove. Mums atrodo, kad 
jie vargšai. Galvoju, kokį žodį jie 
pasirinktų pavadinti mums, įga-
liems (tiesa, ir aš jau neįgali bo-
butė). Turbūt „nesusivokiantys“. 
Nesuvokiantys, kas yra gyveni-
mas, kokia tai yra dovana, koks 
turtas, koks džiaugsmas. Kiek 

Vlado Braziūno nuotr.

Margučių raštuose –  
tautinio paveldo versmės

Prie kūrybos 
šaltinio

Vitenė Repšienė kiaušinius margina nuo vaikystės. Fragmentas iš Biržų vietinės veiklos grupės filmo „Biržų krašto tradicijos“.
Margučių raštai atkeliavę iš pago-
nybės laikų.

Iš kartos į kartą
Nors iki Velykų dienos su-

skaičiuotos, V. Repšienės na-
muose nėra jokios skubos. Šie-
met, gerokai pablogėjus moters 

regėjimui (akių šviesą temdo 
glaukoma), savuosius velykaičius 
ji numargino gerokai iš anksto. 
Nuo šiandien jos kūryba galima 
pasigrožėti ir Lietuvos naciona-
liniame muziejuje surengtoje 
paro doje „Pavasario švenčių pa-

pročiai ir simboliai“ .
V. Repšienė pasakoja, jog spe-

cialiai kiaušinių marginti ji nie-
kada nesimokė. Tiesiog augo gi-
minėje, kurioje šis užsiėmimas 
buvo perduodamas iš kartos į 
kartą. Kiaušinius skutinėjo jos 

prosenelis ir senelis, tėvas ir jo 
brolis. Tokioje aplinkoje augu-
si mergaitė irgi nuo mažens ant 
trapaus kiaušinio lukšto bandė 
braižyti savo paveikslėlius.

Vitenė prisimena, kad dėdė 
Povilas Alekna margučių raš-

tus gebėjo atkurti netgi iš lukš-
tų krūvelės. Į vokelius supiltų 
lukštų parsiveždavo iš muzie-
jų, atokių kaimų – atkurdamas 
sudužusio ar vienintelio likusio 
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kelmė:

Velykų skaidrų rytą skelbdami
Varpų garsai išsklaidė naktį niūrią.
                                                J. V. Gėtė

Tai eilutės iš puikaus J. V. Gėtės veikalo ,,Faus-
tas“. Tai akimirka, kuomet senukas Faustas il-

gai gyvenęs ir labai nusivylęs, sulaukęs žilos senatvės 
nemato nieko gero, nieko šviesaus ir prisipylęs taurę 
nuodų, kelia ją prie lūpų... Ir tokiu kritiniu momen-
tu jis išgirsta skambant Velykų varpus. Tuomet Faus-
tą užvaldo prisiminimai iš vaikystės ir vėl šviesi viltis 
apgaubia jo iškankintą kūną, ranka nusvyra – Velykos, 
Atgimimas, Išganymas...

Bunda gamta ir mums, dienos šviesa po lygiadienio 
nugali tamsą ir žmogus šioje misterijoje turėtų kopti 
į savo dvasinio atgimimo Olimpą. Pagal krikščionybę 
Velykų varpai mums skelbia, kad kaip tik tą rytą per 
Kristaus prisikėlimą mums buvo atverti vartai į išga-
nymą. ,,Velykų varpai mums skelbia didelį optimizmą, 
jie skelbia, kad po mūsų gyvenimo žemėje, po daugelio 
tragedijų, dramų, išgyvenimų, išmėginimų bei apsis-
prendimų laukia prisikėlimas ir amžinas gyvenimas“ 
(a. a. monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas). Džiugu, 
kad po ilgai trukusios tylos (sovietmečiu varpai skam-
bėjo tik nedaugelyje šventovių ir gana retai), vėl mūsų 
ausį džiugina ir iki šiol tylėjusių bažnyčių varpų me-
lodijos. Savaitgaliais miestuose darnus jų choras taip 
valo mūsų erdvę ir mus pačius, kad norisi pakėlus ran-
kas į viršų kilti ir skristi dangumi kartu su sugrįžtan-
čiom gervėm, gulbėm, žąsim, užmiršus taip prie žemės 
traukiantį kojas atstojantį vežimėlį...

Man Velykos – šviesi vilties šventė. Vilties, kad tai, 
ką darau, yra labai prasminga, kad tos situacijos, ku-
riose esu, nėra beprasmiškos, kad aplink esantys žmo-
nės – tai Aukščiausiojo atsiųsti man padėti Angelai, kad 
tie ,,nevykę“ poelgiai ir mintys jaunystėje, kurios dar ir 
dabar man neduoda ramybės, buvo viso labo tik gyve-
nimo pamokos (gi dabar jų niekuomet nepakartočiau) 
ir... kad esu viena iš mylimiausių Dievo kūrinių, pana-
šiai kaip ant Gyvenimo medžio augantis lapas, apsup-
tas tokių pat kaip tu, surištų per šakas su kamienu – 
AUKŠČIAUSIA DIEVYBE. Ir esu tikra, kad mano šviesi 
Viltis nėra beprasmė, nes...

Tą saulėtą Velykų rytą, kuomet nuo nukryžiuotojo 
žemyn nuslinko violetinės spalvos skraistė ir Jis, išsiva-
davęs iš sužaloto kūno, pakilo aukštyn, tuomet Jis nu-
sišypsojo man ir laimindamas kryžiaus ženklu patvir-
tino, kad man ir tau per Jį atsiveria vartai į išganymą.

Tik vienas bet... Mano žmogiškas protas niekaip 
nesuvokia, kodėl jam išsivadavus iš savo kūno jis taip 
ir liko amžiams prikaltas prie kryžiaus...

Gyveno Dievo sūnus žemėje 33 metus, bet atro-
do, kad visą tą laiką Jis taip ir nebuvo nuimtas nuo 
kryžiaus. Kodėl, galėdami žengti pro išganymo var-
tus šviesūs ir laimingi, Dievo namuose visur ir visada 
matome ne kryžių, bet nukryžiuotąjį? Ir šioje konfron-
tacijoje aš viliuosi, kad kada nors nugalės ne mirusio, 
bet gyvo Dievo teologija. Ir pagaliau galėsime drąsiai 
juoktis, šokti, apkabinti vieni kitus ne tik išėję iš baž-
nyčių, bet ir jose. 

Dažnai iš dvasininkų girdžiu, kad krikščionys ,,ne-
moka džiaugtis“, bet... kaip džiaugtis, kuomet pakė-
lęs viltingai akis į viršų, matai tik nukryžiuotąjį? Man, 
sunkią negalią turinčiam žmogui, deja, tai yra nepa-
keliama našta ir aš mieliau renkuosi ,,Kristaus kara-
liaus“ vardu pavadintą bažnytėlę, kur Dievo atsiųstas 
žmogus Jėzus sveikina mane Velykų rytą džiaugsmin-
gu ir šviesiu veidu...

Šviesi vilties  
žvaigždė

Apie tai,
kas

jaudina

 „Bičiulystei“ parašiu-
si Radviliškio rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkės 
pavaduotoja Irena Vilniu-
vienė pasidalijo mintimis 
apie dalyvavimą Latvijos 
bičiulių sporto šventėje .

Gavę kvietimą iš Baus-
kės neįgaliųjų sporto klu-
bo, grupė Radviliškio ra-
jono neįgaliųjų draugi-
jos narių, lydimi pirmi-
ninkės Jūratės Breduls-
kienės, išvykome į sporto 
šventę. Bauskėje svečia-
vomės pirmą kartą, todėl 
šeimininkams nuvežėme 
lauktuvių: draugijos mo-
terų padarytą paveikslą 
iš odos, knygą apie Šiau-
lių kraštą, gėlę ir lietu-
višką šakotį. Šeimininkai 
mus priėmė labai drau-

Radviliškis:

Kelmės rajono neįga-
lieji jau antrą kartą leidosi 
į Seimo narės Almos Mon-
kauskaitės padovanotą ke-
lionę sostinėn. Šįkart vyko 
ne tik draugijos nariai, bet 
ir nuolatiniai jos veiklos 
rėmėjai, pagalbininkai, or-
ganizacijai nusipelnę žmo-
nės. Kelionė neprailgo, nes 
keliautojų nuotaiką palai-
kė jau nuolatiniu vežėju 
tapęs visų draugijos narių 
mylimas Darius Štabokas. 

Šį sykį A. Monkauskaitė 
Kelmės rajono neįgaliuo-
sius pakvietė ne tik apžiū-
rėti Seimo rūmus, bet ir 
parodyti savo gebėjimus, 
pradžiuginti pačių sukur-
tais rankdarbiais.

Po ekskursijos Seime 
autobusas su Kelmės ra-
jono neįgaliaisiais paju-
dėjo Sveikatos apsaugos 
ministerijos link. Čia lau-
kė svarbiausias dienos įvy-
kis – Kelmės rajono neįga-
liųjų rankdarbių paroda ir 
draugijos meno kolekty-
vo koncertas. Parodą, ku-
riai buvo atrinkti gražiausi 
auksarankių draugijos na-
rių darbai, palydėjo sma-
gios meno kolektyvo „Sva-
jonė“ melodijos bei geros 

giškai ir svetingai. Nuste-
bino neįgalių sportininkų 
gausa. Rungtys buvo ne-
sudėtingos, bet labai įdo-
mios, todėl jose dalyvavo 
įvairių negalių ir amžiaus 

žmonės. Iš Lietuvos buvo-
me viena komanda. Mū-
sų sportininkai parsive-
žė 12 medalių: 3 aukso, 4 
sidabro ir 5 bronzos. Ge-
riausiai sekėsi Petrui Ru-

draugijos bičiulės Lietu-
vos televizijos projekto 
„Trium fo arka“ dalyvės 
Dianos Tiškovaitės daina.

Visus atvykusiuosius 
sveikino sveikatos ap-
saugos ministrė Riman-
tė Šalaševičiūtė. „Tiek 
metų vilniečiai važiavo 
į Kelmę, o dabar kelmiš-
kiai atvažiavo pas mus,“ 
– džiaugėsi ministrė. 
Už ilgametį vadovavimą 
draugijai ir gražius pa-

siekimus ministrė įteikė 
padėkos raštą Kelmės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei Elenai Kan-
čiauskaitei. Seimo narė 
A.  Monkauskaitė padėko-
jo už nuostabią rankdarbių 
parodą ir visiems jų auto-
riams įteikė padėkas. „Jūsų 
rankų darbas sušildo ir at-
gaivina sielą, ramina žmo-
nes, gražina pasaulį. Tikiu, 
kad kurdami meną atran-
date gyvenimo džiaugsmą“, 

– sakė Seimo narė. Kelmės 
rajono savivaldybės meras 
Vaclovas Andrulis nuošir-
džiai padėkojo už šiltą pri-
ėmimą ir Neįgaliųjų draugi-
jos veiklos įvertinimą. 

Kelmės rajono neįgalieji 
ir juos lydėjusieji tądien dar 
aplankė ir televizijos bokš-
tą, iš paukščio skrydžio ap-
žvelgė šalies sostinę Vilnių 
ir jos apylinkes.

Gražina RUDZEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Svajonė“ koncertavo Sveikatos apsaugos mi-
nisterijoje.

Ir į kitus pažiūrėjo,  
ir save parodė

Pergales skynė Bauskėje
džianskui. Jis pelnė vieną 
aukso ir 3 bronzos me-
dalius. Šių eilučių auto-
rė ir Viačeslavas Kostiu-
kevičius pasipuošė aukso 
ir sidabro medaliais. Gi-
tana Čepienė ir Česlovas 
Turčinskas pelnė po vie-
ną sidabro, o Stasys As-
trauskas ir Romas Sita-
vičius parsivežė po bron-
zos medalį. Mūsų koman-
dai Bauskės pirmininkas 
Ilgonis Rencis įteikė gra-
žią taurę. 

Latviai pažadėjo at-
vykti pas mus į tradici-
nę sporto šventę birželio 
mėnesį.  

Dėkojame Radviliškio 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorei už 
mums skirtą transportą. 

Kaip ir kiekvienais me-
tais, Alytaus „Artrito“ klu-
bo nariai rinkosi į ataskai-
tinį susirinkimą. Jis šiemet 
buvo rinkiminis. Išklau-
sėme pirmininkės Janės 
Rinkevičienės ataskaitos, 
revizijos komisijos pirmi-
ninkės Nijolės Budginie-
nės išvadų, jas aptarėme 
ir įvertinome. 

Mūsų darbai nėra di-
deli, bet sudėjus į krūvą 
tampa svarbūs. Tik reikia 
tuos darbus atlikti atsa-
kingai, su meile. Projek-
tai „Eikime kartu“, „Padėk 
sau“ – tai didžiausia mū-

Alytus:

sų klubo veikla. Džiaugia-
mės, kad mes juos nesun-
kiai įgyvendinome. Norint, 

kad klubas gyvuotų, reikia 
jausti draugo ranką. Ypač 
to laukia sunkiai judantys 

„Artrito“ klubo vadovo rinkimai – 
be staigmenų 

draugijos nariai: Onutė Ka-
valiauskienė, Magdutė Sin-
kevičienė ir kiti. 

Po ilgų diskusijų ir bal-
savimų pirmininke išrink-
ta J. Rinkevičienė, klubui 
vadovaujanti beveik nuo 
jo įkūrimo. 

Pasibaigus oficialiai su-
sirinkimo daliai, suskam-
bo klubo ansamblio, vado-
vaujamo Genutės Bartny-
kienės, dainos. Skirstėmės 
pakilios nuotaikos.

Romutė UDRakIEnĖ

Alytaus „Artrito“ ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime 
pristatyta veiklos ataskaita.

Radviliškio neįgalieji iš varžybų Bauskėje parsivežė daug ap-
dovanojimų. 
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egzemplioriaus raštus, jis buvo 
tikrasis tautinio paveldo puose-
lėtojas. V. Repšienė taip pat turi 
porą tautinio paveldo gaminio 
sertifikatų – šis garbingas titu-
las suteiktas jos skutinėtiems, 
vašku margintiems, augaliniais 
dažais dažytiems velykaičiams. 

Į kalendorių nesižvalgo
Labiausiai Vitenė margu-

čius mėgsta skutinėti. Moteris 
neslepia – tai didelės kantrybės 
ir susikaupimo reikalaujantis 
užsiėmimas. Nuo daugelio da-
lykų priklauso, koks margutis 
išeis. Pirmiausia – nuo kiauši-
nio lukšto. O kiekvieno jis ki-
toks – gali būti kietas, minkš-
tas, purus. „Pirktinių kiaušinių 
nepaskutinėsi, – patirtimi dali-
jasi tautodailininkė, – jų lukš-
tas labai greitai dūžta.“ Labiau-
siai, pasak jos, tinka ančių ar-
ba senų vištų balti kiaušiniai. 
Bet irgi ne visi, mat labai svar-
bu, kuo šie paukščiai buvo le-
sinami. 

Ypatingų įrankių tam nerei-
kia – dažniausiai moteris į ran-
kas ima aštrų peiliuką arba... 
chirurginį skalpelį. Tiesa, turi ir 
iš vaikystės laikų išsaugotą na-
muose sumeistrautą skutinėji-
mo įrankį – dėdės į medinį paga-
liuką įtvirtintą adatą. Šiam dar-
bui tinka ir patefono adatėlės, ir 
nusmailinti braižybos įrankiai. 
Svarbiausia – kantrybė. Vienai 
ryškiai linijai išgauti, pasak Vite-
nės, dažnai reikia net 8–10 kar-
tų brūkštelėti. O ant vieno kiau-
šinio vingriausius raštus išgul-
dyti kartais net kelių dienų pri-
reikia...

Vitenė pasakoja kiaušinius 
skutinėjanti ne į kalendorių žval-
gydamasi, o tada, kai turi laiko. 
Ir, žinoma, pasiruoštų kiaušinių. 
Kol laikė vištas, antis, iškart pasi-
ruošdavo jų padėtus kiaušinius: 
pradurdavo lukštą, ištraukdavo 
kiaušinio turinį, iš kurio ir kiau-
šinienę išsikepdavo, ir kitoms 
reikmėms panaudodavo. O tada 
išdžiūvusį lukštą pripildydavo 
smėlio arba vaško. Taip paruoš-
tą kiaušinį dar reikia nudažyti ir 
tik paskui skutinėti.

„Jeigu turiu laiko ir noro, 
dažau augaliniais dažais: pri-
sirenku juodalksnio žievės, 

Margučių raštuose – tautinio paveldo versmės

samanų, merkiu į paprastų ir 
raudonų svogūnų lukštus, ra-
munėles. Tinka ir iš šaldiklio 
ištrauktos mėlynės – jų sultys 
gražiai „nukanda“ kiaušinį“, – 
pasakoja tautos paveldo saugo-
toja. „Nebrokija“ Vitenė ir par-
duotuvėse parduodamų dažų 
kiaušiniams – prireikus grei-
čiau numarginti kiaušinį ir jie 
puikiausiai tinka. 

Nuo pagoniškų  
iki šiuolaikinių 

marginimo raštų
Pasak V. Repšienės, margu-

čių ornamentai būdavo dviejų 
rūšių: pagoniški ir tuolaikiniai. 
Vitenės močiutė mokėjo dau-
giau kaip 20 pagoniškų margini-
mo raštų. Daugelį jų ir ji žino: tai 
Perkūno (jo ženklu papuoštas), 
Žemynėlės (gyvybės medžiu pa-
ženklintas), Mildos (širdele pa-
gražintas), Gabijos (su išskuti-
nėtu kryžiumi), Austėjos (bičių 
korio akutes primenančiais še-
šiakampiais išraižytas), Žalčio 
(su besirangančiais žalčiukais), 
Laimos (keturlapiu dobilėliu 
pagražintas) ir kiti kiaušiniai. 
Vėlesniems laikams priskiriami 
margučiai su Gedimino pilimi, 
ant kurių dar galėjo būti išrai-
žomas užrašas „Mes be Vilniaus 
nenurimsim“, Trimis kryžiais su 
žodžiais „Tikėjimas. Meilė. Vil-
tis“. Buvo ir išmargintų Lelija su 
kryžiumi, o per vidurį parašyta: 
„Šventas Kazimieras – Lietuvos 
patronas“. 

Populiarūs būdavo ir kalen-
doriniai margučiai, ant kurių iš-
skutinėdavo metų, mėnesių ar 
net atskirų savaitės dienų (pa-
vyzdžiui, Vėlinių) simbolius, pa-
puošdavo Zodiako ženklais. 

Dovana su potekste
Puikią atmintį turinti mote-

ris pasakoja, kad jos jaunystės 
laikais kiaušinių marginimas 
būdavo smagus pirmosios Ve-
lykų dienos užsiėmimas. Grįžę 
iš bažnyčios, pasisotinę velyki-
niais pusryčiais, žinoma, ir kiau-
šiniais, kuriuos tradiciškai vi-
są savaitę margindavo močiutė, 
pailsėję šeimynykščiai sėsdavo 
marginti kiaušinių. Pirmoji Vely-
kų diena – namiškių, niekas nei 
pats į svečius eidavo, nei ko nors 
savo namuose laukdavo. Užtat 
antroji – svečiavimosi laikas – 
reikėjo aplankyti ir gimines, ir 
kaimynus. O tuščiomis pas juos 
nenueisi, tad ir ruošdavo mar-
gučių krepšelius. „Kiekvienam 
žmogui margindavom tik jam 
vienam skirtą margutį, – prisi-
mena Vitenė. – Su palinkėjimu, 
pritaikydami kokį pašmaikšta-
vimą ar pasakaitę, kuriuos kaip 
oraciją, prieš įteikdami kiaušinį, 
išsakydavo.“

Pasirodo, margučių raštais, 
piešinėliais buvo galima ne tik 
visokių gėrybių palinkėti, bet ir  
priminti žmogui apie jo nevy-
kusius pomėgius, įpročius, pa-
sakyti, kad aplinkiniai tai ma-
to ir... ragina pasitaisyti. Nepa-
klusniam vaikui dovanodavo 
margutį su katino paveikslė-
liu, o į rimtesnius nemalonius 
pokštus linkusiam išskutinė-
davo zuikį. Į svetimas mote-
ris besižvalgančiam kaimynui 
nevengdavo įteikti velykaitį su 
gaidžio paveikslėliu. Apdova-
notieji irgi nelikdavo skolingi 
– kiaušiniu už kiaušinį atsily-
gindami savo palinkėjimus iš-
sakydavo: kam gero derliaus, 
kam vestuvių ar šeimos pagau-
sėjimo linkėdavo. 

Gaila, bet tokio kiaušiniavi-
mo tradicijos jau beveik išny-
kusios – nei kaimynų lankome, 
nei kiaušiniais keičiamės. Tie-
sa, džiaugiasi Vitenė, pernai 
kaimynų mergytės buvo į jos 

Vitenė Repšienė.

Vitenės Repšienės margučiai pripažinti tautinio paveldo gaminiu.

buto duris pasibeldusios. O bū-
tų gražu, kad šias tradicijas at-
gaivintų vis labiau savo veiklą 
plečiančios bendruomenės. Ir 
prieš šias Velykas V. Repšienė 
savosiomis kiaušinių margini-
mo paslaptimis dalijosi Vabal-
ninko bibliotekoje, bendruo-
menės namuose. Anksčiau šio 
kūrybingo užsiėmimo moteris 
mokė ir Neįgaliųjų draugijos, ir 
„Svajoklių“ klubo narius. Žinia, 
pasak Vitenės, per valandos už-
siėmimą kažin ko neišmokysi, 
todėl būtų gerai, kad susibūri-
mai prie vašku kvepiančių sta-
lų tik tokiu trumpu pasisėdėji-
mu nesibaigtų. 

Biržų krašto 
deimančiukai

Ne jai vienai mūsų  papro-
čiai rūpi. Labai gražiai tautos 
paveldą įamžino Biržų vietos 
veiklos grupė, sukūrusi filmuką 
„Biržų krašto tradicijos“. Jame 
profesionaliai, su didele meile 
ir pagarba pristatyti turtingą 
tautos paveldą puoselėjantys, 
tradicijoms neabejingi biržie-
čiai. Tarp šio krašto deimančiu-
kų – ir Vitenė Repšienė. 

Į ne tik Biržus, bet ir visą 
Lietuvą galintį garbingai repre-
zentuoti filmą V. Repšienė pate-
ko neatsitiktinai. Be jau minėtų 
tautinio paveldo gaminių serti-
fikatų, jos kraityje – ir 6 tauto-
dailininkų triūsą iškalbingiau-
siai įvertinantys Aukso vainikai. 
Tiesa, Vitenė neslepia, aukščiau-
siojo – respublikinio Aukso vai-
niko, dar nėra pelniusi, kol kas 
taip jos menas įvertintas tik Pa-
nevėžio regione. Beje, šiemet 
V. Repšienės margučiai I vietą 
gavo ir Telšiuose vykusioje pa
rodoje. Su savo kūriniais mote-
ris yra dalyvavusi daugelyje Lie-
tuvos vietų rengtose parodose 
(kasmet bent po 1–2 kartus sa-
vo darbus viešai eksponuoja), jų 
muziejų ekspozicijas papildžiusi 
savo margučiais. Jais galima pa-
sigrožėti ir Birštono, ir Kupiškio, 
ir Vilniaus, net Bauskės (Latvija) 
muziejuose. 

Nors velykaičių marginimą 
Vitenė vadina žaidimu, jame 
slypi mūsų tradicijų, paveldo 
klodai. Gera, kad juos puoselė-
ja, saugo bei ateities kartoms 
perduoda ir neįgalūs kūrėjai. 

aldona MILIEŠkIEnĖ

Gyvenimo prasmė – 
kūryba

Aš seniai įveikiau savo nega-
lią ir kitus drąsinu niekada ne-
pasiduoti nevilčiai, skausmui, 
niekada nelikti abejingiems kitų 
nelaimėms. Visada mane įkve-
pia, jei sugebu padėti už save sil-
pnesniam, juk ne tik turinčiam 
negalią, bet ir sveikam kartais 
pritrūksta stiprybės susidūrus 
su gyvenimo sunkumais.

Turiu pasakyti, kad aš išmo-
kau gyventi tik po mamos mir-
ties. Mirus mamai, aš suvokiau, 
kad turiu surasti jėgų padėti tą 
netektį įveikti ne tik sau, bet ir 
tėčiui, kuris kentėjo dar labiau. 
Vis dėlto mano tėvai išgyveno 

52 metus kartu, gyvenime paty-
rė daug bėdų, sunkumų, nelai-
mių. Niekam ir niekada nelin-
kėčiau savo mylimo žmogaus, 
tėčio, matyti be vienos kojos, o 
juk aš, penkerių metų mergaitė, 
tai patyriau. Mano vaikystė bu-
vo sugriauta ligos ir nesėkmių 
mokykloje. Nuo manęs bėgda-
vo klasės draugai, visaip juok-
davosi ir šaipydavosi, stumdy-
davo, nes neaiškiai kalbėjau. 
Nenorėjau eiti į mokyklą, bet 
vis dėlto ją baigiau. Ir tie sun-
kumai užgrūdino mane visam 
likusiam gyvenimui. 

Laisvalaiku aš piešdavau. 

Visi stebėdavosi mano talen-
tu. Sako, kad vieną pusę atima, 
kitą – duoda. Taip ir man pie-
šimas suteikė gyvenimo pras-
mę, džiaugsmą būti asmenybe. 

Iš prigimties esu optimis-
tė, niekada negalvoju, kad man 
blogai, kad aš negaliu to ar kito. 
Visada stengiuosi viską daryti 
gerai, kad tai, ką aš sugebu, su-
teiktų kitam laimę, džiaugsmą. 
Baigiau Maskvos liaudies dai-
lės universitetą, kūriau ir pie-
šiau sau ir kitiems paveikslus. 
Išleidau 2 savo poezijos kny-
geles. Ir dar daug turiu visokių 

planų, sumanymų, tik jiems lai-
kas ateis vėliau.

Man gyvenimo prasmę su-
teikia kūryba, aš be jos jau nie-
kada negalėsiu gyventi. Šventės, 
draugų susibūrimai skatina vis 
geriau kurti eiles, piešti atviru-
kus. Neturiu laiko pagalvoti apie 
tai, kad liūdna, nuobodu, kad 
neturiu ką veikti. Suplanuotos 

dienos, valandos, minutės. Kie-
kviena diena man ateša didelį 
džiaugsmą, nes esu dar ne viena. 
Turiu ligonį tėtį, reikia daug lai-
ko skirti ir jam, atlkti visas kas-
dienes užduotis. Pailsiu tik va-
kare, bet tada aplanko poezijos 
mūza. Taip ir bėga nesustabdo-
mai greitai tos gyvenimo dienos 
ir naktys, valandos ir net sekun-
dės. Darbas darbą veja.

O mano sielos stiprybė – kū-
ryba, aš tai gerai žinau ir niekur 
nuo to nepabėgsiu.

aušra BRaZaITyTĖ

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete

www.biciulyste.lt
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Psichologo 
patarimai

Sodininkystė yra labai 
dažnai ir daugelio žmo-
nių praktikuojama veikla. 
Ją žmonės mėgsta dėl 
įvairiausių priežasčių: ši 
veikla leidžia pabūti vie-
niems, nusiraminti, atsi-
palaiduoti, taip pat „pra-
mankštinti raumenis“. 
Tačiau ar kada susimąs-
tėte, kad ši maloni vei-
kla yra ne tik paprastas 
atsipalaidavimas, bet ir 
tyrimais pagrįsta terapi-
jos forma, padedanti pa-
siekti didelių pokyčių gy-
venime?

Apie viską nuo pradžių...
Sodininkystės terapija – vie-

na seniausių praktikuojamų te-
rapijų pasaulyje, tačiau tokį 
formalų pavadinimą įgijo tik 
1973aisiais metais JAV. Dakta-
ras Benžeminas Rašas atkreipė 
dėmesį, kad darbas sode, dar-
žuose, ūkiuose teigiamai vei-
kia psichologinę žmogaus savi-
jautą. Šis, rodos, gana papras-
tas pastebėjimas paskatino va-
karų valstybių gydymo įstaigas 
sodininkystę naudoti kaip tera-
pijos priemonę. Vis daugiau fi-
zinę, psichikos bei proto nega-
lią turinčių žmonių ėmė patys 
mėginti gydytis sodininkavi-
mu. Šiais laikais vakarų šalyse 
daugelis ligoninių, reabilitaci-
jos centrų turi savo sodus, dar-
žus, kuriuose pacientai gali so-
dininkauti: sėti augalus ir juos 
prižiūrėti. Sodininkystės tera-
pija yra apibūdinama kaip tiks-
lingas augalų sėjimas, priežiūra, 
auginimas, kuris moksliškai pa-
grįstai gerina žmogaus psicho-
loginę, fizinę, emocinę ir inte-
lektinę gerovę.

Kokiems žmonėms 
geriausiai tinka 

sodininkystės terapija?
Sodininkystės terapija pui-

kiai tinka vyresnio amžiaus žmo-
nėms, kuriuos kamuoja stresas, 
sunkūs išgyvenimai, ligos. Sodi-
ninkavimas padeda išlaikyti ge-
bėjimą sukaupti ir išlaikyti dė-
mesį, o tai labai aktualu vyres-
niame amžiuje, kada pastebimas 

Gydanti augalų jėga

visų pažintinių funkcijų prastė-
jimas. Ši terapijos forma gerina 
raumenų tonusą – darbas su au-
galais neretai reikalauja ir fizi-
nės jėgos. Sodininkystė paįvai-
rina ir vaikų, turinčių negalią, 
kasdienybę. Žmonės, dėl fizinių 
negalavimų niekur negalintys 
išeiti, turi progą atsipalaiduoti, 
pajusti džiaugsmą ir „prašvie-
sėjimą“ sodininkaudami namuo-
se. Nėra reikšmingų skirtumų, ar 
tai daroma sode, darže, ar bu-
te – svarbiausia pats sąlytis su 
augalais. 

Prieš porą metų atliktos ap-

klausos rezultatai parodė, kad 
net 39% Didžiosios Britanijos 
gyventojų teigia, jog darbas so-
de jiems leidžia pasijausti svei-
kesniais, o net 79% atsakė, kad, 
jų nuomone, darbas gamtoje, su 
augalais, yra būtina kokybiško 
gyvenimo sąlyga. Sodininkys-
tės terapija iš tiesų turi gydan-
tį poveikį – tad kodėl gi nepa-
bandžius?

Daugiau  
apie sodininkystės 

terapijos naudą
Sodininkystės terapija nau-

dinga daugybei žmogaus gyve-
nimo sričių. Ši veikla skatina 
didesnį fizinį aktyvumą, kūry-
biškumą, skatina atsipalaiduo-
ti, suteikia džiugesio, tobulėji-
mo pojūčius. Žmogus pasiten-
kinimą pajunta dėl to, kad jau-
čia savo veiklą esant naudingą 
ir t.t. Sodininkystės terapija ne-
reikalauja didelių finansinių in-
dėlių, ji gali būti naudinga tiek 
dirbant vienumoje, tiek ir kartu 

su grupe žmonių. Ir pats proce-
sas, ir pasiekti rezultatai turi gy-
domąją galią.

Darbas prižiūrint augalus 
gali visiškai „nuvaryti nuo ko-
jų“, bet kartu padovanoti atgai-
vos jausmą. Kodėl? Augalų pa-
sauliui būdinga regeneracija, 
atsigavimas, cikliškumas, ta-
čiau psichologinis atsinaujini-
mas žmonių gyvenime taip len-

gvai neįvyksta. Ypač šių laikų 
vartotojiškoje visuomenėje, kai 
skubame, lekiame, senus daik-
tus keičiame naujais, vartojame 
daugiau negu mums reikia. So-
dininkaudami, tvarkydami savo 
aplinką mes kartu „tvarkome“ ir 
savo vidinį pasaulį,  priartėjame 
prie gamtos.

Sodininkystė – 
džiaugsmas

Sodininkystės terapija yra 
labai naudinga ir nuo socialinių 
kontaktų pervargusiems žmo-
nėms. Galime jaustis pavargę 
nuo kitų žmonių, galime neri-

mauti prieš užmegzdami nau-
jus ryšius, bijoti būti kitų ap-
gauti, įžeisti, nuskriausti. Šiame 
kontekste rūpinimasis augalais 
gali padėti sugrįžti į normalų ir 
sveiką socialinį gyvenimą. Dir-
bant sode aplinkinis triukšmas 
tarsi ištirpsta, nebegirdime ki-
tų žmonių apkalbų, replikų, ko-
mentarų, atitolstame nuo ap-
linkinio pasaulio triukšmo. So-

dininkystės terapija padeda su-
sitelkti į „čia ir dabar“ akimirką, 
atsiriboti nuo visų rūpesčių, ne-
apleidžiančių kasdienybėje. Te-
ko bendrauti su moterimi, kuri 
nuo jaunystės serga depresija, 
jos gyvenimas pilnas skausmin-
gų patirčių, jai sunku užmegz-
ti šiltus pasitikinčius santykius 
su aplinkiniais žmonėmis. Mo-
teris sodininkystės terapiją at-
rado būdama maždaug 40 me-
tų. Jos teigimu, vienintelis lai-
kas, kada ji iš tiesų jaučiasi lai-
minga, yra tuomet, kai prižiūri 
augalus. Tas jausmas, kad ji ga-
li padėti kam nors augti, augina 
iš vidaus ir suteikia džiaugsmo. 
Gal sodininkystės terapija ir nė-
ra vaistas nuo visų ligų, tačiau ji 
gali būti stabilumo ir pasitenki-
nimo savimi šaltinis. 

Sodininkystės terapijos nau-
da yra stebėtina – Didžiosios Bri-
tanijose mieste Kente pradėtas 
projektas „Grow2Grow“, skirtas 
jaunuoliams nuo 14 iki 24 metų, 
kurie turi rimtų elgesio ir emo-
cinių sunkumų, parodė, kad net 
80% šių jaunų žmonių gerokai 
pasikeitė po 2 metų sodininkys-
tės terapijos programos. Jų elge-
sys ugdymo įstaigose pasitaisė, 
jie išmoko užmegzti šiltesnius 
santykius su aplinkiniais. Dar-
bas sode mažina net ir agresiją.

Garsus psichoanalitikas Zig
mundas Froidas yra pasakęs: 
„Žiūrėjimas į gėles ramina, jos 
neturi nei emocijų, nei konflik-
tų“. Jausmas, kad mes priside-
dame prie gyvybės, kad stebime 
visą augalo stiebimosi procesą, 
yra iš tiesų gydantis. 

Tačiau svarbu nepamiršti ir 
galimo priešingo efekto – jeigu 
augalėlio nepavyksta išauginti, 
gali apimti jausmas, kad nieko 
nesugebame, nemokame, dėl 
to labai svarbu sodininkaujant, 
ypač vaikams, pasirūpinti, kad 
augalai nereikalautų labai daug 
ir ypatingos priežiūros – lai pir-
masis susitikimas su augalais 
būna sėkmingas.

Tad artėjant Šv. Velykoms, at-
gimimo metui, prisiminkite so-
dininkystės džiaugsmus. Tai ne 
tik pagražins jūsų aplinką, džiu-
gins akį, bet ir padės atsinaujin-
ti iš vidaus, padės pajusti ramy-
bę ir šviežio vėjo gūsį.

Parengė 

Milda VICKUTĖ

 Šiaulių Parkinsono drau-
gijos pirmininkė Zita Vaidilienė 
laiške „Bičiulystei“ papasakojo 
apie kovo mėnesį vykusį renginį.

Į Socialinės paramos cen-
tro salę susirinko didelis bū-
rys ne tik Parkinsono draugijos 
narių, bet ir svečių. Renginy-
je dalyvavo Šiaulių teritorinės 
ligonių kasos Kontrolės sky-
riaus vedėja Dalia Ozolienė. Ji 
papasakojo susirinkusiesiems 
apie tai, kokie pirminio lygio 
laboratoriniai tyrimai atlieka-
mi ir kompensuojami iš PSDF 
biudžeto. Informavo apie ne-
infekcinių ligų profilaktikos ir 
kontrolės tvarką, bendrosios 
praktikos gydytojų teikiamas 
pirminės sveikatos priežiūros 
paslaugas. Ligonių kasos spe-
cialistė supažindino įvairiomis 

Šiauliai: Susipažino su ligonių teisėmis

ligomis sergančiuosius su kom-
pensuojamųjų vaistų priemoko-
mis ir receptų išrašymo tvarka. 
Ji priminė, kokios stacionarios 

paslaugos ir gydymas ligoninė-
je nekainuoja žmogui. Taip pat 
kalbėta apie medicininę reabili-
taciją ir sanatorinį gydymą, apie 

sąnarių endoprotezavimą ir jų 
komensavimo tvarką, taip pat 
apie odontologijos paslaugas ir 
kompensacijas už jas. 

Ligonių kasos atstovė sulau-
kė begalės klausimų, į kuriuos 
noriai atsakinėjo, viską aiški-
no kiekvienam ligoniui supran-
tamai. D. Ozolienei Parkinso-
no draugijos astovai atsidėko-
jo padėkos raštu ir rankų dar-
bo suvenyru, papuoštu lietuviš-
ku gintaru.

Renginyje buvo pasveikin-
ti jubiliatai ir gimtadienį šven-
čiantieji. Koncertavo Parkinso-
no draugijos ansamblis „Auksi-
nės rudens melodijos“ (vadovas 
S. Vedeckis), vaidino etnokultū-
ros mėgėjų teatro „Devyni žo-
lynai“ aktoriai (vadovė V. Plan-
čiūnienė). Išklausę daug infor-
macijos, pabendravę parkinso-
niečiai išsiskirstė su pavasariš-
ka nuotaika.

Renginio metu.

Didžiosios Britanijos mieste Kente jaunuoliai  dalyvauja sodininkystės terapijos programoje.

Epilepsijos  
priepuolį  

pavertė muzika
Kai žmogų ištinka epilepsijos 

priepuolis, jo smegenų elektro-
magnetinė veikla drastiškai susti-
prėja. Programuotojas ir meninin-
kas Brianas Foo epilepsija sergan-
čios mergaitės smegenų bangas, 
užfiksuotas encefalogramoje prie-
puolio metu, pavertė muzikiniais 
garsais. Jis pasirinko rapsodijos 
formą – šio laisvos formos muzi-
kos kūrinio struktūra geriausiai 
leidžia atspindėti nervinę veik
lą. Encefalogramos duomenis at-
spindėjo kūrinio muzikos srautas 
ir intensyvumas. Atskiri segmen-
tai buvo iškarpyti iš kitų muzikos 
kūrinių ir kompiuterine programa 
sujungti į bendrą visumą.

„Bičiulystės" ir  
www.technologijos.lt inf.
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(atkelta iš 1 psl.)

Net sunkiausią akimirką  
žmogus gali būti laimingas

daug išmoko kančia. Bet tu tai 
suvoki ne lozungais. Skūra su-
voki, kaulais. Nuolatinė kova su 
sunkumais (juk sutinkat, kad 
toks yra mūsų gyvenimas) – tik
rasis žmogaus pašaukimas – la-
bai sustiprina asmens vertę sa-
vo paties sakyse. 

– Jūs norit pasakyti, kad visi 
turi patirti negalią, kad supras-
tų, kas yra gyvenimas? 

– Tie, kurie nepatiria tų iš-
bandymų, važiuoja į kalnus, lipa 
į Everestą, kad nusisuktų spran-
dą... Žmogus visą laiką kažko vi-
duj ieško ir ilgisi. Didžiausios lai-
mės akimirką jaučia, kad kažko 
dar trūksta. Kartais labai skaus-
mingai. O negalia tai labai pri-
artina. Išsigrynina prasmės. Aš 
dabar galvoju apie Dievą. Šiuo-
laikiniam žmogui yra labai sun-
ku patikėti Dievu. Mūsų ateiz-
mo vadovėlyje buvo parašyta, 
kad žmogus pradeda tikėti Die-
vu, nes nusigąsta mirties. Visiš-
kai logiška... Kadangi turiu daug 
laiko, sėdėt ilgai negaliu, skaity-
ti negaliu, daug galvoju... Toj pa-
skutinėj riboj, paskutinėj nega-
lioj ar nevilty Dievas ima ir pri-
sistato. Į kiekvieno žmogaus šir-
dį. Pagal tą ateizmo vadovėlį rei-
kėtų sakyti: „Dieve, kur tu mane 
įkišai.“ Į kalėjimą, pavyzdžiui... 
arba prie Laptevų su 3 vaikais. 
Ne. Atsiranda paprastas, atviras 
širdies ryšys. Tada, atrodo, pai-
ma kažkas už rankos ir vedasi... 
To, man atrodo, ilgisi žmogus. 

– Jūs kartais lyg specialiai 
„įmesdavote“ save į sudėtin-
gas situacijas. Pavyzdžiui, ėmė-
tės globoti gatvės vaikus. Kodėl 
tai darėte? Ar tik dėl tų vaikų, 
ar iš dalies ir dėl savęs – dėl to 
jau minėto tikrųjų vertybių ieš-
kojimo...

– Atsakymas paprastas. Esu 
ne kartą sakiusi. Žmonės mums 
suaukojo su vyresniuoju sūnu-
mi Gyčiu išvažiuoti į Vokietiją, 
į Kelno ligoninę. Jis sirgo nepa-
gydoma liga. Buvo labai sunki 
situacija, neaiški diagnozė. Rei-
kėjo surinkti 1000 markių. Ta-
da tai buvo astronominiai pini-
gai. Tie žmonės aukojo – vienas 
3 rublius, kitas 2. Vievio neįgalių 
žmonių organizacija (tada mes 
Vievyje gyvenom) suaukojo apie 
500 rublių. Tada rublis buvo nu-
vertėjęs. Buvo 1991ųjų sausio 
13... Neįgalaus žmogaus pensija 
buvo 12 rublių. Aukojo tie žmo-
nės, kurie nieko neturėjo, tik sa-
vo nelaimes. 

Tada aš išėjau į gatvę. Nekilo 
jokių klausimų, buvo aišku ir pa-
prasta, ką turiu daryti ir kodėl.

– Jūs dirbote ir su dienos 
centro „Šviesa“, kuriame glo-
bojami proto negalią turintie-
ji, lankytojais. Atsirado knyga 
„Kad pamatytų šitą pasaulį“. 
Ką davė šita patirtis? 

– Mane pakvietė fotogra-
fas Arūnas Baltėnas. Sako: turiu 
nuotraukų, bet be tekstų knyga 
neišeis. Sutikau. 

Ta patirtis buvo sudėtinga, il-
ga ir labai skausminga. Tai buvo 
prieš mano nelaimę ir labai ge-

rai paruošė tam įvykiui. Sunku 
išreikšti žodžiais, ką tada supra-
tau. Kiekvienas turbūt yra girdė-
jęs posakį „Dievas yra meilė“. Gal 
formaliai. Pro vieną ausį įėjo, pro 
kitą išėjo. Visiškai nesupranti, ką 
šie žodžiai reiškia. Bendraudama 
su tais žmonėmis, su jų artimai-
siais, aš supratau, kas yra meilė. 
Tai meilė, kuri nesirenka, priima 
tavę tokį, koks esi, meilė, kuri vi-
siškai nieko nereikalauja ir nie-
kada nepalieka. Mano bendra-
darbė sako: tai visiškai priešin-
gai, nei dabartinis žmogus suvo-
kia meilę – turi rinktis iš daugy-
bės žmonių, patį geriausią, o jei 
negeras, galima pareiklauti, kad 
dar tą ir tą padarytų. O jei neati-
tiksi mano svajonių ar norų, aš 
tave paliksiu. Visiškai apverstam 
pasaulyje mes gyvenam... Be to, 
šitie žmonės niekada nemeluoja. 

– Bet skausmo čia irgi esa-
ma...

– O taip. Čia kaip radiacija. Ne 
visi pajėgia išlaikyti, kai gimsta 
vaikas su negalia. Statistiškai iš 
10 šeimų tik vienoje lieka tėvas. 
Tai labai didelė našta, labai di-
delis skausmas, didelis visuo-
menės ignoravimas. Kai mes žiū-
rim į negalią iš šalies, atrodo, kad 
yra tik kančia ir daugiau nieko. 
Jei žmogus pajėgia atverti širdį 
tai kančiai, priimti ją visa esybe, 
ji apdovanoja, ji perkeičia širdį. 

Esu skaičiusi daug kartų, kad 
didžiausias stebuklas yra ne kas 
kita, kaip perkeista žmogaus šir-
dis. Bendraudamas su tais žmo-
nės tai pamatai. Jų pasaulis ku-
pinas tikrumo šviesos. 

Kalbėjau su mama, kuri tu-
ri nematantį, nekalbantį sūnų. 
Ir dar autizmas. Aš jos paklau-
siau: kaip jūs bendraujate, ko-
dėl jums atrodo, kad jis jus su-
pranta? Mama papasakojo, kad 
kartą jai darė širdies operaciją. 
Paprastai sūnus padėdavo gal-
vą jai ant krūtinės. O tuo metu, 
palatoje, jis padėjo galvą ant ko-
jų. Iš akių pradėjo riedėti ašaros. 
Nežinau, kaip jis suprato, kad 
mama serga, bet iš to, kaip elgė-
si, buvo akivaizdu, kad supran-
ta. Tokios akimirkos tikrumas 
palaiko visą gyvenimą.

– Labai daug žmonių kas-
met atsisėda į neįgaliojo veži-
mėlį, nemažai tarp jų jaunimo. 
Jiems turėtų būti labai sunku iš-
verti savo negalią.

– Labai sunku, be galo, ypač 
jaunam žmogui. Kita vertus, 
jaunas žmogus turi nepaprastą 
energiją ir gali padaryti stebuk

lus kad ir su vežimėliu. Tai nelen-
gvas kelias, tai alpinizmas. Ne į 
Everestą, bet į gyvenimo slėpi-
nį. Per tuos metus kiek daug aš 
pažinau neįgalių žmonių, ku-
rie nuveikė fantastinių dalykų... 
Niekada nereikia nuleisti rankų 
ir niekada negalima prarasti vil-
ties. Niekada. Vilties praradimas 
yra tikroji negalia. Gyvenimas 
visą laiką kažką siūlo, tik reikia 
neužsklęsti širdies. Skausmas – 
tai chirurgo skalpelis dvasiai. Kai 
jis pasikrapšto gerai, paskui kvė-
puoti daros lengviau. 

– Jūs jau vieną kartą buvote 
patekusi į situaciją, kai po au-
toavarijos teko iš naujo moky-
tis vaikščioti ir kalbėti. Viename 
interviu sakėte, kad išgyvenote 
todėl, kad pasirinkote gyventi. 
Tikrai tikit tuo?

– Ne tik tikiu. Aš liudiju. Man 
buvo 25 metai. Guliu ligoninėje. 
Atsimenu, pradeda suktis pala-
ta, skrieju aplink... Ir aš, skrieda-
ma ten, palubiais, galvoju: „Van-
da, reikia leistis žemyn, reikia 
gyventi, yra tokių gražių žmo-
nių tavo gyvenime.“ Esi šaukia-
mas ir turi atsakyti taip arba ne. 

– Tenka lankytis globos na-
muose. Susidaro toks įspūdis, 
kad dauguma senelių iš gyve-
nimo nieko nebesitiki, jie laukia 
tik vieno – pabaigos. Kas šiuos 
žmones galėtų paguosti?

– Senam žmogui gali padė-
ti vaikai. Nebūtinai savi. Reikia 
pradėti skatinti vaikus, mokyk
las eiti į senelių namus. Būtina 
suvesti senatvę su vaikyste. Tai, 
kas būdavo anksčiau natūralu. 
Susitikimas su senatve būtų di-

delė mokykla vaikams. Kad vai-
kas turėtų žmogų, kurį aplanky-
tų kartą per savaitę. Tas senas 
žmogus lauktų to vaiko, visą sa-
vaitę jam laikytų saldainį. Tai bū-
tų jo gyvenimo tikslas. 

Dabar gyvenimas yra šitaip 
išderintas, kad žmogus neįsi-
vaizduoja, kas yra gyvenimo pra-
džia, kas – pabaiga. Kas iš viso 
yra gyvenimas. Iš jo yra išstum-
ta senatvė. Česlovas Milošas kaž-
kada pasakojo, kad iš Anderse-
no pasakų amerikiečiai buvo iš-
braukę žodį „mirtis“, kad netrau-
muotų vaikų. Bet juk tai yra bai-
sus, nusikalstamas melas. Atsi-
menu, kad mama imdavo mus į 
laidotuves. Kartą, kai gyvenom 
Vievyje, pasiėmė ir mano sūnų. 
Kai paklausiau, kodėl ji tai da-
ro, atsakė: „Vaikas turi žinoti, 
kas yra gyvenimas.“ Vaikas turi 
teisę žinoti, kad gyvenimas turi 
pradžią, turi pabaigą.

– Turbūt skaudžiausia žmo-
gui yra išverti vienatvę...

– Prieš kokį 20 metų vienoje 
laidoje buvo kalbinamas neregys 
poetas Alvydas Valenta. Žurna-
listė klausia: „Jei Dievas išpildy-
tų vieną norą, ar jūs prašytumėt 
praregėti?“ Jis sako: „Gal ne, gal 
prašyčiau, kad nepaliktų manęs 
vieno.“ Šis sakinys man žymi vi-
są epochą: kas tu bebūtum – se-
nas, mažas, aklas, negirdintis... 
Kai tu esi vienas, tau užsidaręs 
visas pasaulis. Vienatvės šaltis 
yra didžiausias siaubas. 

– Artėja Velykos, bene gra-
žiausia šventė, dovanojanti vil-
tį, šviesą, prisikėlimą. 

– Viktoras Franklis knygoje 
„Žmogus ieško prasmės“ pasa-
koja apie savo patirtį Aušvice. Su-
tiksite, kad tai ribinė situacija... Jis 
sako: „Aš supratau, kad žmogus, 
nebegalėdamas nieko, tik kentė-
ti, gali būti visiškai laimingas.“ Tas 
laimės jausmas yra širdyje ir ne-
priklauso nuo jokių aplinkybių. 
Mano patirtyje tai irgi yra. 

Sunku suvokti, kaip žmonės 
išvėrė Laptevuose, ledo žemi-
nėse. Mano bičiulės mama sirgo 
džiova, 1941 metais ją ištrėmė, 
3 vaikus išsivežė. 100 procentų 
nuosprendis. 18 metų ten išbu-
vo. Grįžo pati gyva ir dar parsi-
vežė vaikus. Tai kaipgi žmogus 
išgyvena... Žmogui duota baisiai 
daug. Jam visą laiką tiesiama ran-
ka, tik jis dažnai atsisako tą ran-
ką paimti. 

Kalbėjosi 

aurelija BaBInskIEnĖ

Vanda Juknaitė.                                                                         Vlado Braziūno nuotr.

Ši šventė susijusi su gamtos 
atbudimu, su ateinančiu pavasa-
riu. Velykų atributas – margutis. 
Jis simbolizuoja visko, kas gyva, 
atsiradimą ir nesibaigiantį gyvy-
bės ratą. Margučių spalvos turi 
svarbią reikšmę. Raudona spal-
va simbolizuoja gyvybę, juoda 
– žemę, mėlyna – dangų, gelto-
na – pribrendusius javus. Žvilg-
telėkme, kaip švenčiamos Vely-
kos kitose šalyse.

Liuksemburge per Velykas 
vaikai gali triukšmauti kiek šir-
dis geidžia. Italijoje rengiamos 
vaišės gamtoje. Tradicinis Ve-
lykų valgis – pyragas su virtais 
kiaušiniais ir špinatais. Vaikai 
rengia kiaušinio svaidymo var-
žybas.

Daugelyje šalių namai per 
Velykas puošiami sužaliavusio-
mis medžių ir krūmų šakomis 
bei pirmosiomis pavasario gėlė-
mis. Suomiai vienas kitą pliekia 
beržų šakelėmis, tai turi jiems 
atnešti laimę. Daugelyje šalių 
papročių didelė reikšmė teikia-
ma vandeniui. Tikima, kad Vely-
kų rytą pašventintas vanduo tu-
ri ypatingų galių. 

Vokietijoje laikomasi labai 
seno pagoniško papročio. Vely-
kų sekmadienį susirenka daug 
žmonių ir skambant Velykų var-
pams nuo kalnelio žemyn palei-
džiami ąžuoliniai ratai su degan-
čiais šiaudais. Velykų ratai su 
keturiais stipinais simbolizuoja 
kryžių. Šis ritualas kartojamas 
jau daugiau kaip 2000 metų.

Švedijoje Didįjį ketvirtadie-
nį vaikai persirengia Velykų bo-
butėmis. Su tuščiais kavinukais 
jie traukia nuo durų prie durų 
ir prašo į juos įdėti saldumynų.

Norvegijos šiaurėje Velykos 
švenčiamos net 10 dienų. Šia 
proga rengiamos elnių traukia-
mų rogių lenktynės. 

Islandijoje, trolių ir laukinių 
žvėrių krašte, Velykų rytą tvy-
ro ramybė. Meksikoje Velykos 
linksmai švenčiamos pagal gat 
vėse skambančią muziką.

Janina OžaLInskaITĖ

Velykos –        
džiugi 

pavasario 
šventė

Egidijaus Skipario nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 8.03 – orai.  
6.50 – ekspertas. 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, balandžio 6 d. 
06:05 Specialus tyrimas (kart.). 06:55 

Gyvenimas (kart.). 07:45 Delfinai ir žvaigždės 
(kart.). 09:20 Premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. Animac. ser. Prancūzija. 2013 m. 1 s. 
09:35 Premjera. Mažasis magas Hudinis. Ani-
mac. f. Prancūzija. 2014 m. 10:30 Premjera. Bir-
želis sausio mėnesį. Romantiška drama. Kana-
da. 2014 m. N-7. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabioji Indija. 3 d. Himalajai. Gyve-
nimas viršukalnėse. (Subtitruota). 13:00 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 1 Detektyvas. 
N-7. 1/4 s. Paskelbta žmogžudystė. 14:30 Prem-
jera. Geležinis Hansas. Pasaka. Vokietija. 2011 
m. 16:00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16:15 
Kryžių kalnas. Tautos dvasia. Dok. f. Prancūzi-
ja. 2013 m (kart.). 17:20 Premjera. Mažoji ledi. 
Melodrama. Vokietija, Austrija. 2012 m. 19:10 
Šventinis Eduardo Kaniavos koncertas. 20:25 
Perlas. 20:30 Panorama. 20:59 Perlas. 21:00 
„Velykų DiaBitės“. Labdaringa akcija. 23:10 
Gyvenimo kibirkštys. Drama. Didžioji Britanija. 
2007 m. N- 14. 00:55 „Auksinio balso“ gražiausi 
pasirodymai ir juokingiausi momentai. 2014 m. 
02:25 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Mar-
pl 1 Detektyvas. N-7. 1/4 s. Paskelbta žmogžu-
dystė (kart.). 04:05 Šventinis Eduardo Kania-
vos koncertas (kart.). 05:10 Bėdų turgus (kart.).

Antradienis, balandžio 7 d. 
09:00 Komisaras Reksas. N-7. 60 s. (kart.). 

09:50 Miestelio ligoninė. 6/12 s. 10:40 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7. 11/28 s. 11:30 Dainų 
daina (kart.). 13:30 Tautos balsas (kart.). 14:00 
Žinios. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 LRT 
radijo žinios. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. rai. 16:10 Komisaras Reksas N-7. 61 s. 
17:00 Premjera. Akis už akį 5. N-7. 5/15 s. 17:50 
Dainų daina. 18:15 Šiandien (su vertimu į gestų 
k.). 18:45 Premjera. Naisių vasara. 6 sezonas. 
63, 64 s. 19:30 Emigrantai. 20:25 Perlas. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Perlas. 21:30 Specialus 
tyrimas. 22:20 Istorijos detektyvai. 23:10 Vakaro 
žinios. 23:40 Premjera. Akis už akį 5. N-7. 5/15 
s. (kart.). 00:30 Dainų daina (kart.). 00:55 Pa-
saulio dokumentika. Įstabioji Indija. 3 d. Himala-
jai. Gyvenimas viršukalnėse. (Subtitruota, kart.). 
01:45 Laba diena, Lietuva (kart.). 03:45 Emi-
grantai (kart.). 04:35 Specialus tyrimas (kart.). 
05:20 Tautos balsas (kart.). 

Trečiadienis, balandžio 8 d. 
09:00 Komisaras Reksas. N-7. 61 s. (kart.). 

09:50 Miestelio ligoninė 7. 7/1 s. 10:40 Premje-
ra. Nuodėminga meilė. N-7. 11/29 s. 11:30 Del-
finai ir žvaigždės (kart.). 13:10 Specialus tyrimas 
(kart.). 14:00 Žinios. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 LRT radijo žinios. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. 16:10 Komisaras Reksas N-7. 
62 s. 17:00 Didysis Gregas. N-7. 1/1 s. 17:50 
Dainų daina. 18:15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų k.). 18:45 Premjera. Naisių vasara. 6 sezo-
nas. 65, 66 s. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Perlas. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:29 
Perlas. 21:30 Auksinis protas. 22:45 Tautos bal-
sas (kart.). 23:10 Vakaro žinios. 23:40 Didysis 
Gregas. N-7. 1/1 s. (kart.). 00:30 Dainų daina 
(kart.). 00:55 Istorijos detektyvai (kart.). 01:45 
Laba diena, Lietuva (kart.). 03:45 Gyvenimas 
(kart.). 04:35 Auksinis protas (kart.).

Ketvirtadienis, balandžio 9 d. 
09:00 Komisaras Reksas. N-7. 62 s. (kart.). 

09:50 Miestelio ligoninė 7. 7/2 s. 10:40 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7. 11/30 s. 11:30 Auksinis 
protas. (kart.). 12:45 Mokslo ekspresas (kart.). 
13:05 Gyvenimas (kart.). 14:00 Žinios. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 LRT radijo žinios. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 16:10 Komi-
saras Reksas N-7. 63 s. 17:00 Didysis Gregas. 
N-7. 1/2 s. 17:50 Dainų daina. 18:15 Šiandien 
(su vertimu į gestų k.). 18:45 Premjera. Naisių 
vasara. 6 sezonas. 67, 68 s. 19:30 Pinigų karta. 
20:25 Perlas. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:29 Perlas. 21:30 Valkirija. Istorinis ka-
rinis trileris. JAV. 2008 m. N-7. 23:30 Vakaro ži-
nios. 24:00 Didysis Gregas. N-7. 1/2 s. (kart.). 
00:55 Stilius (kart.). 01:45 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 03:45 Delfinai ir žvaigždės (kart.). 05:20 
Durys atsidaro (kart.).

Penktadienis, balandžio 10 d. 
09:00 Komisaras Reksas. N-7. 63 sf (kart.). 

09:50 Miestelio ligoninė 7. 7/3 s. 10:40 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7. 11/31 s. 11:30 Stilius 
(kart.). 12:20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 13:10 Emigrantai (kart.). 14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 LRT radijo ži-
nios. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
16:10 Komisaras Reksas. N-7. 64 s. 17:00 Di-
dysis Gregas. N-7. 1/3 s. 17:45 Tautos balsas. 
18:15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18:45 Del-
finai ir žvaigždės. 20:25 Perlas. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Duokim garo! 22:40 Rokis 4. N-14. 
00:10 Didysis Gregas. N-7. 1/3 s. (kart.). 01:00 
Koncertas. Grupės „Studija“ 35-metis. 03:20 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 04:15 
Duokim garo! (kart.).

 Šeštadienis,, balandžio 11 d.
06:05 Gyvenimas (kart.). 06:55 Emigran-

tai (kart.). 07:45 Specialus tyrimas (kart.). 08:30 
Gimtoji žemė. 09:00 Premjera. Mūsų kaimynai 
marsupilamiai. 3/22 s. 09:30 Pasimatuok pro-
fesiją. 10:15 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
11:10 Durys atsidaro. 11:40 Mokslo ekspresas. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kūno 
kilmės mįslės. 2 d. Roplys. JAV. 2014 m. 12:55 
Inspektorius Luisas 4. N-7. 4/4 s. 14:30 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 15:00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2000 m. 16:00 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 16:15 Sveikinimų koncertas. 
18:40 Bėdų turgus. 19:30 Stilius. 20:25 Perlas. 
20:30 Panorama. 21:00 Dainų daina. 23:15 
Premjera. Da Vinčio demonai 2. N-14. 2/3, 2/4 
s. (Subtitruota). 01:00 Vyganto Kazlausko kon-
certas „Po šviesų skliautais“. 2014 m. 02:10 
Inspektorius Luisas 4. N-7. 4/4 s. (kart.). 03:45 
Dainų daina (kart.).

Sekmadienis, balandžio 12 d.
06:05 Durys atsidaro (kart.). 06:35 Popietė 

su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 07:00 
Šventadienio mintys. 07:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 08:30 Girių horizontai. 09:00 
Premjera. Animalija. 14 s. 09:25 Premjera. Va-
kavilis. 24 s. 09:50 Džeronimas 2. 2/6 s. 10:15 
Aviukas Šonas 4. 4/15 s. 10:25 Gustavo enci-
klopedija. (Subtitruota). 10:55 Leonardas 2. 2/4, 
2/5 s. 12:00 Gailestingumo Sekmadienis. Šv. Mi-
šių tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo 
šventovės Vilniuje. 13:00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 2. N-7. 2/1 s. Žmogžudys-
tės vizija. 14:40 Auksinis protas (kart.). 16:00 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 16:15 Krepšinis. 
LKL čempionatas. Utenos „Juventus“ – Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 19:30 
Pasaulio panorama. 19:55 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 21:00 Giminės po 20 metų. 3 s. 21:50 Per 
vėlu pasakyti sudie. Drama. JAV. 2009 m. N-7. 
23:20 Šventė Kvėdarnoje. Koncertuoja Stasys 
Povilaitis. 00:10 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl 2. N-7. 2/1 s. Žmogžudystės vizija 
(kart.). 01:45 Auksinis protas (kart.). 03:00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 03:50 Gimi-
nės po 20 metų. 3 s. (kart.). 04:35 Mokslo eks-
presas (kart.). 04:50 Pasaulio panorama (kart.). 
05:20 Savaitė (kart.).

N-7 07:25 Simpsonai (24). N-7 07:55 Moterys me-
luoja geriau (93). N-7 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (94). N-7 08:55 Meilės sūkuryje (2073). 10:00 
Susikeitę broliai (1). Ser. N-7 11:00 TV Pagalba. 
N-7 12:55 Nuotykių metas (6). N-7 13:30 Kung 
Fu Panda (15). 14:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(24). 14:30 Simpsonai (25). N-7 15:00 Simpso-
nai (26). N-7 15:30 Laukinė Esmeralda (34). N-7 
16:30 TV Pagalba. N-7 18:30 TV3 žinios. 19:30 
Aš tikrai myliu Lietuvą Išskirtinis projektas, ve-
dėjas Marijus Mikutavičius. 21:00 Tobula kopi-
ja (10). N-7 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:10 De-
šimt su puse balo. Apokalipsė (2). JAV, Kanada, 
fantastinis trileris, 2006 N-14 23:55 Kastlas (12). 
N-7 00:55 Amerikietiška siaubo istorija (1). JAV, 
siaubo drama, 2012 N-14 01:50 Skandalas (7). 
N-14 02:45 Ryšys (1). JAV, mistinė drama, 2013. 
N-7 03:35 Biuras (11). N-7 04:00 Biuras (12). N-7 
04:25 Biuras (13). N-7 

Penktadienis, balandžio 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Juokingiausi 

Amerikos namų vaizdeliai. 06:55 Simpsonai (25). 
N-7 07:25 Simpsonai (26). N-7 07:55 Moterys me-
luoja geriau (95). N-7 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (96). N-7 08:55 Meilės sūkuryje (2074). 10:00 
Susikeitę broliai (2). Ser. N-7 11:00 TV Pagalba. 
N-7 12:55 Nuotykių metas (7). N-7 13:30 Kung 
Fu Panda (16). 14:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(25). 14:30 Simpsonai (27). N-7 15:00 Simpso-
nai (28). N-7 15:30 Laukinė Esmeralda (35). N-7 
16:30 TV Pagalba. N-7 18:15 Kaip ant delno. 
18:30 TV3 žinios. 19:30 Simpsonų f. JAV, ani-
macinė komedija, 2007. N-7 21:10 Kapų plėši-
kė Lara Kroft. Gyvybės lopšys. JAV, Vokietija, 
Didžioji Britanija, Japonija, veiksmo f., 2003 N-7 
23:30 Gyvų neliks. JAV, siaubo f., 2012 S 01:15 
Išsigelbėjimo bulvaras. JAV, komedija, 2011 N-14 
02:50 Zolaris. JAV, nuotykių f., 2004 

Šeštadienis, balandžio 11 d.
06:35 Teleparduotuvė. 06:50 Monsunas 

(1). JAV, animac. ser., 2011. N-7 07:20 Mažylių 
nuotykiai (20) Ser. 07:50 S dalelių paslaptys (2). 
N-7 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 09:00 Svajonių ūkis. 09:30 Mamyčių klubas. 
10:00 Mitybos ir sporto balansas. 11:00 Laikas 
keistis. (4) 11:30 Jaunėlis. JAV, nuotykių kome-
dija, 1994 N-7 13:50 Gyvenimo bangos (26). N-7 
16:20 Ekstrasensai detektyvai (5). N-7 17:25 Eks-
trasensai detektyvai (6). N-7 18:30 TV3 žinios. 
19:00 Karibų piratai. Juodojo perlo užkeikimas. 
JAV, nuotykių f., 2003 N-7 19:30 Filmo pertrau-
koje - Eurojackpot. 22:00 Prieš ugnį ugnimi. JAV, 
veiksmo drama, 2012 N-14 23:55 Džobsas. JAV, 
biografinė drama, 2013 N-7 02:15 Pabučiuok 
nuotaką. JAV, komedija, 2002. N-7 03:50 Biuras 
(14). N-7 04:15 Biuras (15). N-7

Sekmadienis, balandžio 12 d.
06:35 Teleparduotuvė. 06:50 Monsunas (2). 

N-7 07:20 Mažylių nuotykiai (21). 07:50 S dale-
lių paslaptys (3). N-7 08:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 09:00 Statybų TV. 09:30 
Nepaprasti daiktai 10:00 Virtuvės istorijos. 10:30 
Svajonių sodai. 11:30 Ramona ir Bizė. JAV, ko-
medija, 2010 13:30 Gyvenimo bangos (27). N-7 
15:55 Ekstrasensai detektyvai (7). N-7 16:55 Eks-
trasensai detektyvai (8). N-7 17:55 Aš – stilistas! 
N-7 18:30 TV3 žinios. 19:00 Savaitės komentarai. 
19:30 Chorų karai. 22:30 Priverstas žudyti. JAV, 
trileris, 2009 N-14 00:30 Nužudyti Bilą 2. JAV, tri-
leris, 2004 N-14 02:55 Svynis. D.Britanija, krimi-
nalinė drama, 2012 N-14  

Pirmadienis, balandžio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 Šegis ir Skū-

bis Dū (2). JAV. 06:55 Rodencija ir Dantukų fėja. 
2012 m. Animac. f. Argentina, Peru. 08:30 Pa-
dangių ereliai. 2012 m. Animac. f. Honkongas, 
JAV. 10:05 Policijos akademija 7. Misija Maskvo-
je. N-7. 1994 m. Komedija. JAV. 11:45 Bukas ir 
bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą. N-7. 2003 m. 
Komedija. JAV. 13:30 Pirmasis riteris. N-7. 1995 
m. Nuotykių f. šeimai. JAV. 16:15 PREMJERA. 
Mano draugas delfinas. 2011 m. Filmas šeimai. 
JAV. 18:30 Žinios. 19:00 Kaukė. N-7. 1994 m. 
Veiksmo komedija. JAV. 21:05 PREMJERA. Pa-
saulinis karas. N-14. 2013 m. Veiksmo trileris. 
JAV, Malta. 23:25 Kobra. N-14. 1986 m. Veiksmo 
f. JAV. 01:10 Savaitė be žmonų (k) N-14. 2011 
m. Komedija. JAV. 03:10 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, balandžio 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 Šegis ir 

Skūbis Dū (3). JAV. 06:55 Džonis Testas (3) 
(k). 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (12) (k). 
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris. (174) N-7. 
08:55 Policijos akademija 7. Misija Maskvoje 
(k). N-7. 1994 m. Komedija. JAV. 10:35 Herbis. 
Lenktynių asas (k). 2005 m. Nuotykių komedija. 
JAV. 12:30 Padangių ereliai (k). 2012 m. Ani-
mac. f. Honkongas, JAV. 14:10 Bėgantis laikas 
(42) N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:05 
Yra kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:30 KK2. N-7. 
20:20 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Juodos 
katės (20). N-7. Ser. 21:30 Žinios. 22:10 VAKA-
RO SEANSAS. Pametęs galvą. N-7. 2012 m. 
Kriminalinė komedija. JAV. 23:55 Sekso magis-
trai (1). N-14. 2014 m. Drama. JAV. 01:05 Ha-
vajai 5.0 (7) N-7. 02:00 Karališkos kančios (16) 
N-7. 03:00 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, balandžio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 Šegis ir 

Skūbis Dū (4). JAV. 07:00 Bjaurusis ančiukas 

(k). 1957 m. Animac. f. Rusija. 07:25 Bonifaci-
jaus atostogos (k). 1965 m. Animac. f. Rusija. 
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (175) N-7. 
Ser. 08:50 Kaukė (k). N-7. 1994 m. Veiksmo 
komedija. JAV. 10:45 Mano draugas delfinas 
(k). 2011 m. Filmas šeimai. JAV. 12:50 Katinas, 
kuris mėgo vaikščioti vienas. 1968 m. Animac. 
f. Rusija. 13:15 Džonis Testas (4). 13:45 Kem-
piniukas Plačiakelnis (13). 14:10 Bėgantis laikas 
(43). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:05 
Yra kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Gyvenimo receptai 2 (13). N-7. 21:00 Juo-
dos katės (21). N-7. 21:30 Žinios. 22:10 VAKA-
RO SEANSAS. Netikėta sėkmė. N-14. 1998 m. 
Veiksmo komedija. JAV. 00:00 Sekso magistrai 
(2). N-14. 2014 m. Drama. JAV01:10 Havajai 5.0 
(8). N-7. 02:05 Taikinys (1). N-7. 2009 m. Veiks-
mo ser. JAV. 03:05 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, balandžio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 Šegis ir 

Skūbis Dū (5). JAV. 06:55 Džonis Testas (4) 
(k). 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (13) (k). 
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (176) N-7. 
Ser. 08:45 Toras. Asgardo legendos. 2011 m. 
Animac. f. JAV, Kanada. 10:15 Lietuvos su-
permiestas (k). 12:50 Gyveno kartą šuo. 1982 
m. Animac. f. Rusija. 13:00 Bobikas svečiuose 
pas Barbosą. 1977 m. Animac. f. Rusija. 13:15 
Džonis Testas (5). 13:45 Kempiniukas Plačia-
kelnis (14)fSer. 14:10 Bėgantis laikas (44) N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:05 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:00 Juodos katės (22). N-7. 21:30 Žinios. 22:10 
VAKARO SEANSAS. Snaiperis 3. N-14. 2004 
m. Veiksmo trileris. JAV. 00:00 Sekso magistrai 
(3). N-14. 2014 m. Drama. JAV. 01:10 Havajai 
5.0 (9). N-7. 02:05 Sveikatos ABC televitrina (k). 
02:40 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, balandžio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 Šegis ir Skū-

bis Dū (6). JAV. 06:55 Džonis Testas (5) (k). 07:25 
Kempiniukas Plačiakelnis (14) (k). 07:50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (177) N-7. 08:50 Heraklis (1). 
N-7. 2004 m. Fantastinis nuotykių f. JAV. 10:30 
Heraklis (2). N-7. 2004 m. Fantastinis nuotykių f. 
JAV. 12:15 Lydekai paliepus, man panorėjus. 1957 
m. Animac. f. Rusija. 12:50 Riki Tiki Tavi. 1966 m. 
Animac. f. Rusija. 13:15 Džonis Testas (6). 13:45 
Kempiniukas Plačiakelnis (15). 14:10 Bėgantis lai-
kas (45). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:05 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 Mano vyras gali. 22:40 Žmo-
gus-voras 2. N-7. 2004 m. Veiksmo f. JAV. 01:10 
PREMJERA. Nakvynės namai. S. 2011 m. Siau-
bo f. JAV. 03:00 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, balandžio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 Peliukas 

Stiuartas Litlis (9). 06:55 Žmogus-voras (9). 
07:20 Nickelodeon valanda. Smalsutė Dora (3). 
07:45 Denis Vaiduokliukas (1). 2005 m. Ani-
mac. ser. JAV. 08:10 Madagaskaro pingvinai 
(9). 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (11). 09:00 
Startas. Ser. 09:30 Atostogos Rūgpienių kaime. 
1980 m. Animac. f. Rusija. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI. Tomas ir Džeris. Pasaka apie Spragtu-
ką. 2007 m. Animac. f. JAV. 11:00 Haris Pote-
ris ir paslapčių kambary. N-7. 2002 m. Nuotykių 
f. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija. 14:15 Ponas 
Bynas (3). N-7. 14:50 Čiauškutė (10) N-7. 17:00 
Didingojo amžiaus paslaptys. Troškimas sosto. 
Princai. 2014 m. Dok. f. Turkija. 18:30 Žinios. 
19:00 SUPERKINAS. Jau atvažiavom? 2005 
m. Nuotykių komedija. JAV, Kanada. 20:50 Ma-
no žmona- ragana. N-7. 2005 m. Romantinė ko-
medija. JAV. 22:55 Madėjos liudytojų apsauga. 
N-7. 2012 m. Kriminalinė komedija. JAV. 01:10 
Žmogus-voras 2 (k). N-7. 2004 m. Veiksmo f. 
JAV. 03:35 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, balandžio 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 Peliukas 

Stiuartas Litlis (10). 06:55 Žmogus-voras (10). 
07:20 Nickelodeon valanda. Smalsutė Dora (4). 
07:45 Denis Vaiduokliukas (2) 08:10 Madagas-
karo pingvinai (10) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
(12). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 Mes 
pačios. 10:00 KINO PUSRYČIAI. Šailas. 1996 
m. Filmas šeimai. JAV. 11:50 Daktaro Parnaso 
fantazariumas. N-7. 2009 m. Nuotykių f. Didžioji 
Britanija, Kanada, Prancūzija. 14:15 Ponas By-
nas (4). N-7. 14:50 Čiauškutė (11) N-7. 17:00 
Ne vienas kelyje. 17:30 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:00 Alfa savaitė. 19:30 Lietuvos supermies-
tas. 22:10 PREMJERA. Džekas Rajanas. Še-
šėlių užverbuotas. N-14. 2014 m. Veiksmo trile-
ris. JAV, Rusija. 00:20 Pragaras. N-14. 1999 m. 
Veiksmo drama. JAV. 02:05 Madėjos liudytojų 
apsauga (k). N-7. 2012 m. Kriminalinė komedi-
ja. JAV. 04:20 Lietuva Tavo delne

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, balandžio 6 d.
05:55 Teleparduotuvė. 06:10 Barbės Kalė-

dų giesmė. JAV, animac. f., 2008 07:45 Piteris 
Penas Niekados šalyje. JAV, Kanada, Australija, 
animac. nuotykių f., 2002 09:05 Nevykėlio dieno-
raštis 2. Rodriko taisyklės. JAV, komedija, 2011 
Reitingas: 15 11:05 Kengūriukas Džojis. Australi-
ja, nuotykių f., 1997 13:10 Karštos galvos! 2. JAV, 
nuotykių komedija, 1993 N-7 14:55 Blondinė ei-
na į karą. JAV, komedija, 2008 N-7 17:00 Lietu-
vos komiko vakaras. Humoro meistrų koncertas, 
2014 N-7 18:30 TV3 žinios. 19:00 Mama, tu ne 
viena. 2015, paramos koncertas. 21:30 Neliečia-
mieji. Prancūzija, drama, 2011 N-7 23:45 Volstry-
tas. Pinigai nesnaudžia. JAV, drama, 2010 N-7 
02:20 Skandalas (4). N-14 03:10 Vilfredas (8). 
N-7 03:35 Vilfredas (9). N-7 04:00 Biuras (5). N-7 
04:25 Biuras (6). N-7 04:50 Nepaprasti daiktai.

Antradienis, balandžio 7 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Juokingiausi 

Amerikos namų vaizdeliai. 06:55 Nuotykių me-
tas (2). N-7 07:25 Nuotykių metas (3). N-7 07:55 
Moterys meluoja geriau (89). N-7 08:25 Moterys 
meluoja geriau (90). N-7 08:55 Meilės sūkuryje 
(2071). 10:00 Neliečiamieji. Prancūzija, drama, 
2011 N-7 12:20 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 12:55 Nuotykių metas (4). N-7 13:30 
Kung Fu Panda (13). 14:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (22). 14:30 Simpsonai (21). N-7 15:00 
Simpsonai (22). N-7 15:30 Laukinė Esmeralda 
(32). Ser. N-7 16:30 TV Pagalba. N-7 18:30 TV3 
žinios. 19:30 Prieš srovę. N-7 20:30 Žvaigždžių 
dešimtukas. N-7 21:00 Tobula kopija (8). N-7 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:10 Bruklino tak-
si (2). N-7 23:15 Krizė (11). N-14 00:15 Kastlas 
(10). N-7 01:15 Kerštas (21). N-14 02:05 Skan-
dalas (5). N-14 03:00 Vilfredas (10). N-7 03:25 
Vilfredas (11). N-7 03:50 Biuras (7). N-7 04:15 
Biuras (8). N-7 

Trečiadienis, balandžio 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Juokingiau-

si Amerikos namų vaizdeliai. 06:55 Simpsonai 
(21). N-7 07:25 Simpsonai (22). N-7 07:55 Mo-
terys meluoja geriau (91). N-7 08:25 Moterys 
meluoja geriau (92). N-7 08:55 Meilės sūkuryje 
(2072). 10:00 Ekstrasensai detektyvai (25). N-7 
11:00 TV Pagalba. N-7 12:55 Nuotykių metas (5). 
N-7 13:30 Kung Fu Panda (14). 14:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (23). 14:30 Simpsonai (23). N-7 
15:00 Simpsonai (24). N-7 15:30 Laukinė Esme-
ralda (33). N-7 16:30 TV Pagalba. N-7 18:30 TV3 
žinios. 19:30 Pakartok! N-7 21:00 Tobula kopija 
(9). N-7 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:05 Vikingų 
loto. 22:10 Olimpo apgultis. JAV, veiksmo trileris, 
2013 N-14 00:30 Kastlas (11). N-7 01:30 Kerštas 
(22). N-14 02:20 Skandalas (6). N-14 03:10 Vilf-
redas (12). N-7 03:35 Vilfredas (13). N-7 04:00 
Biuras (9). N-7 04:25 Biuras (10). N-7 

Ketvirtadienis, balandžio 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Juokingiausi 

Amerikos namų vaizdeliai. 06:55 Simpsonai (23). 

Pirmadienis, balandžio 6 d. 
06:35 Sveikatos ABC televitrina. 07:00 

Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 08:00 Misti-
nės istorijos (6) (k). N-7. 09:00 Laukinis (5) (k). 
N-7. 10:00 Laukinis (6) (k). N-7. 11:00 Kalbame 
ir rodome (431). N-7. 12:00 Prokurorų patikrini-
mas (297) (k). N-7. 13:10 Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7. Ser. 14:10 Patrulis (k). N-7. 14:45 Ame-
rikos talentai (43). 15:45 Prokurorų patikrinimas 
(298). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. Ser. 
18:00 Žinios. 18:25 Juodasis sąrašas (4). N-7. 
19:25 Policija ir Ko (52). N-7. 20:25 Vedęs ir tu-

ri vaikų (18). N-7. 21:00 Farai. N-14. 21:30 Šeš-
tasis pojūtis. N-14. 1999 m. Trileris. JAV. 23:40 
Strėlė (15). N-7. 00:35 Juodasis sąrašas (4) (k). 
N-7. 01:30 Prokurorų patikrinimas (298) (k). N-7. 
02:35 Bamba TV. S. 2013 m. 

Antradienis, balandžio 7 d. 
07:00 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 

08:00 Policija ir Ko (52) (k). N-7. 09:00 Spąstai 
(5). N-7. 10:00 Spąstai (6). N-7. 11:00 Kalbame 
ir rodome (432). N-7. 12:00 Prokurorų patikrini-
mas (298) (k). N-7. 13:10 Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7. Ser. 14:10 Vedęs ir turi vaikų (18) (k). 
N-7. 14:45 Amerikos talentai (1). 2013 m. . JAV. 
15:45 Prokurorų patikrinimas (299). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. Ser. 18:00 Žinios. 
18:25 Juodasis sąrašas (5). N-7. 19:25 Polici-
ja ir Ko (53). N-7. 20:25 Vedęs ir turi vaikų (19). 
N-7. 21:00 Farai. N-14. 21:30 Sėkmės, Čakai. 
N-14. 2007 m. Romantinė komedija. JAV, Ka-
nada 23:35 Strėlė (16). N-7. 00:30 Juodasis są-
rašas (5) (k). N-7. 01:25 Prokurorų patikrinimas 
(299) (k). N-7. 02:30 Bamba TV. S. 2013 m.

Trečiadienis, balandžio 8 d.
07:00 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 

08:00 Policija ir Ko (53) (k). N-7. 09:00 Spąstai 
(7). N-7. 10:00 Spąstai (8). N-7. 11:00 Kalbame 
ir rodome (433). N-7. 12:00 Prokurorų patikrini-
mas (299) (k). N-7. 13:10 Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7. Ser. 14:10 Vedęs ir turi vaikų (19) (k). 
N-7. 14:45 Amerikos talentai (2). 15:45 Proku-
rorų patikrinimas (300). N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. Ser. 18:00 Žinios. 18:25 Juodasis 
sąrašas (6). N-7. 19:25 Policija ir Ko (54). N-7. 
20:25 Vedęs ir turi vaikų (20). N-7. 21:00 Farai. 
N-14. 21:30 Jausmingoji Minesota. N-14. 1996 
m. Romantinė drama. JAV. 23:25 Strėlė (17). 
N-7. 00:20 Juodasis sąrašas (6) (k). N-7. 01:15 
Prokurorų patikrinimas (300) (k). N-7. 02:20 
Bamba TV. S. 2013 m.

Ketvirtadienis, balandžio 9 d.
07:00 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 

08:00 Policija ir Ko (54) (k). N-7. 09:00 Dainuok 
mano dainą 2 (k). 11:00 Kalbame ir rodome 
(150). N-7. 12:00 Prokurorų patikrinimas (300) 
(k). N-7. 13:10 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
Ser. 14:10 Vedęs ir turi vaikų (20) (k). N-7. 14:45 
Amerikos talentai (3). 15:45 Prokurorų patikrini-
mas (301). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
Ser. 18:00 Žinios. 18:25 Juodasis sąrašas (7). 
N-7. 19:25 Policija ir Ko (55). N-7. 20:25 Vedęs 
ir turi vaikų (21). N-7. 21:00 Patrulis. N-7. 21:30 
Praktinė magija. N-7. 1998 m. Komedija. JAV. 
23:30 Strėlė (18). N-7. 00:25 Juodasis sąrašas 
(7) (k). N-7. 01:20 Prokurorų patikrinimas (301) 
(k). N-7. 02:25 Bamba TV. S. 2013 m. 

Penktadienis, balandžio 10 d. 
07:00 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. Ser. 

08:00 Policija ir Ko (55) (k). N-7. 09:00 Praktinė 
magija (k). N-7. 1998 m. Komedija. JAV. 11:00 
Kalbame ir rodome (151). N-7. 12:00 Prokurorų 
patikrinimas (301) (k). N-7. 13:10 Muchtaro su-
grįžimas (k). N-7. Ser. 14:10 Vedęs ir turi vaikų 
(21) (k). N-7. 14:45 Amerikos talentai (4). 15:45 
Prokurorų patikrinimas (302). N-7. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. Ser. 18:00 Žinios. 18:25 
Patrulis (k). N-7. 19:00 Amerikietiškos imtynės 
(8). N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas. N-14. 
2010 m. Veiksmo f. JAV, Kanada. 23:20 Sostų 
karai (1). N-14. 2014 m. Nuotykių ser. Didžioji Bri-
tanija, JAV. 00:30 Sostų karai (2). N-14. 2014 m. 
Nuotykių ser. Didžioji Britanija, JAV. 01:35 Pro-
kurorų patikrinimas (302) (k). N-7. 02:40 Bam-
ba TV. S. 2013 m. 

Šeštadienis, balandžio 11 d.
07:00 Amerikos talentai (3) (k). 08:00 Ame-

rikos talentai (4) (k). 09:00 Brydės. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 Padėkime augti. 10:30 Šefas reko-
menduoja. 11:00 Lietuvos galiūnų čempionato II-
etapas. 12:00 Arčiau mūsų. 12:30 Statyk! 13:00 
Džiunglių princesė Šina (7). N-7. 14:00 Jauna-
vedžiai (7). N-7. 14:30 Jaunavedžiai (8). N-7. 
15:00 Jaunavedžiai (9). N-7. 15:30 Jaunavedžiai 
(10). N-7. 16:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. Ser. 
17:00 Laukinis (7). N-7. 18:00 Mistinės istorijos 
(7). N-7. 19:00 Dainuok mano dainą 2. 21:00 
MANO HEROJUS. Šeimos susitikimas. N-14. 
2011 m. Veiksmo drama. JAV. 23:00 AŠTRUS 
KINAS. Vorų antpuolis. S. 2012 m. Fantastinis 
f. JAV. 00:45 Didžiojo sprogimo teorija (21). N-7. 
01:10 Didžiojo sprogimo teorija (22). N-7. 01:35 
Bamba TV. S. 2013 m.

Sekmadienis, balandžio 12 d.
07:00 Mistinės istorijos (7) (k). N-7. 08:00 

Pirmas kartas su žvaigžde. N-7. 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 Pasaulis X. N-7. 
11:00 Sveikatos kodas. 12:00 Nacionalinė Geo-
grafija. Krokodilo monstro medžioklė. N-7. 2012 
m. Dok. f. 13:00 Sveikinimų koncertas. 16:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. Ser. 17:00 Laukinis 
(8). N-7. 18:00 Mistinės istorijos (8). N-7. 19:00 
MEILĖS ISTORIJOS. Povestuvinė kelionė į Kro-
atiją. N-7. 2011 m. Romantinė drama. Vokietija. 
21:00 Kortų namelis (4). N-14. 22:00 Kortų na-
melis (5). N-14. 23:00 Nužudyk mane švelniai. 
N-14. 2002 m. Drama. Didžioji Britanija, JAV. 
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (23). N-7. 01:35 
Didžiojo sprogimo teorija (24). N-7. 02:00 Bam-
ba TV. S. 2013 m. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Klaipėdos Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos pirmininkas Kazys Bag-
donas pasakojo, jog atliekant 
neįgaliųjų apklausą paaiškėjo, 
kad negalią turintys klaipėdie-
čiai norėtų lankyti „Gintaro“ ba-
seiną. Norą lankyti baseiną yra 
išreiškę ir Klaipėdos Litorinos 
mokyklos auklėtiniai. Jie net tu-
ri savo trenerę.
„Norime pasidomėti, ar būtų to-
kios galimybės, kiek kainuotų 
paslauga, ar yra taikomos ko-
kios nors nuolaidos neįgalie-
siems šiame baseine. Vaikams 
galėtų būti pritaikytas specia-
lus laikas“, – sakė K. Bagdonas.
Klaipėdos „Gintaro“ sporto cen-
tro direktorius Valentinas Vy-
tautas Šeputis pasakojo, kad įs-
taiga su negalią turinčiaisiais 
dirbo nuo Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo. „Iš pradžių 
darbas buvo intensyvus. Neįga-
lieji rinkdavosi du kartus per 
savaitę. Jiems buvo paskirtas 
treneris. Tačiau vėliau norin-
čiųjų pradėjo mažėti. Nepavyk-
davo nė grupės surinkti. Šios 
paslaugos teikimas buvo nu-
trauktas“, – pasakojo vadovas.
Prieš ketverius metus galimybė 
nemokamai lankyti baseiną bu-
vo suteikta negalią turintiems 
rinktinių sportininkams. Jie lan-

ko baseiną pirmadieniais. Pasak 
V. V. Šepučio, kiti neįgalieji į ba-
seiną ateina kaip ir visi miesto 
gyventojai. Jiems nėra numaty-
ta jokių nuolaidų. 
Vadovas tvirtino, jog nemoka-
mi užsiėmimai yra organizuo-
jami moksleiviams, kad išmok-
tų plaukti. „Per Klaipėdos mies-
to visuomenės sveikatos biurą 
užsiėmimai galėtų būti organi-
zuojami ir neįgaliesiems. Gali-
ma pasinaudoti ir sporto rėmi-
mo prog rama. Pati įstaiga taikyti 
jokių nuolaidų negali. Vadovau-
jamės miesto tarybos sprendi-
mais“, – pasakojo direktorius.
V. V. Šeputis tvirtino, kad „Gin-
taro“ baseinas pritaikytas neį-
galiesiems. Yra liftas, keltuvas, 
pritaikyti tualetai, rūbinės. Be 
to, čia dirba medicinos darbuo-
tojas, kuris gali suteikti pagalbą.
Klaipėdos savivaldybės Spor-
to ir kūno kultūros skyriaus ve-
dėjas Mantas Bagočius tvirtino, 
kad bus svarstoma, kaip suda-
ryti sąlygas neįgaliesiems lan-
kyti baseiną. Anot vedėjo, da-
bar jiems nėra numatyta jokių 
nuolaidų. Vaikai už apsilankymą 
moka 2,32, o suaugusieji 2,90 
euro. Kainas ketinama peržiū-
rėti. Jas turės patvirtinti mies-
to taryba.

Uostamiesčio neįgalieji 
pasigedo baseino

Neįgalieji 
pasaulyje

Milda Skiriutė www.klaipeda.diena.lt pasakoja apie gali-
mybes neįgaliesiems lankyti baseiną. 

Lenkija, praėjusio am-
žiaus aštuntasis dešimt
metis... Opozicija vos 
kilsteli galvą – represi-
nės struktūros nesnau-
džia, valdžios oponentai 
mušami, spardomi, va-
romi iš darbo, įkalinami. 
Lenkams leidžiama my-
lėti tik Sovietų Sąjungą. 
Kas vakarietiška – viskas 
kelia įtarimą, kontaktai 
su užsieniečiais prilygi-
nami tėvynės išdavimui. 
Štai tokioje atmosferoje 
neįgalus skurdžios Len-
kijos vargšas pilietis 
sugebėjo atsisiųsdinti 
iš Amerikos prabangų 
vežimėlį.

Ne vienerius metus irklavęs, 
Lietuvos jaunių čempionu bu-
vęs bei suaugusiųjų varžybose 
ne vieną medalį iškovojęs Au-
gustas Navickas dabar yra pir-
masis ir vienintelis šalyje neį-
galusis irkluotojas. Netrukus 25 
metų gimtadienį švęsiantis Au-
gustas šiemet dalyvaus pasaulio 
irklavimo čempionate.
204 cm ūgio vaikinas jau buvo 
beužmirštantis irklavimą, mo-
kėsi užsienyje. Grįžęs į Lietuvą 
patyrė traumą – važiuodamas 
kalnų dviračių trasa kritęs nuo 
dviračio susilaužė stuburą.
„Buvo sunku, tačiau po kokių 
metų persilaužiau, labiausiai 
padėjo man draugė“, – apie lai-
ką po nelaimės pasakojo A. Na-
vickas. Su kineziterapeute Ema 
vaikinas susipažino jau praėjus 
metams po nelaimės – pora gy-
vena kartu ir kuria bendrą ateitį.
A. Navickas iki nelaimės irklavo 
pavienio irklo keturvietę arba 
aštuonvietę valtį. Buvo Lietuvos 
jaunių čempionas, aštuonvietė-
je tarp suaugusiųjų su komanda 
užėmė antrąją vietą. Baltijos ša-
lių žaidynėse keturvietėje buvo 
užėmęs pirmąją vietą.
„Jis yra aukštas, turi ilgas ran-
kas ir ilgą grybšnį, tad antro-
pometriniai duomenys irkla-
vimui labai geri. Prieš nelaimę 
buvo vienas talentingiausių sa-

vo amžiaus sportininkų, yra la-
bai darbštus vaikinas. Jo gali-
mybės tikrai yra didelės, dėl il-
gų rankų jis gali atlikti ilgą yrį 
net ir pririštas prie kėdutės“, – 
sakė A. Navicko treneris ir Klai-
pėdos irklavimo centro direkto-
rius Liudvikas Mileška.
Neįgaliųjų sportininkų irkla-
vimas nuo sveikųjų labai daug 
nesiskiria. Augustui reikėjo nu-
pirkti atskirą valtį, kuri yra šiek 
tiek platesnė už įprastą, šonuo-
se turi plūdurus, užtikrinančius, 
kad sportininkas neapsiverstų. 
Neįgalusis yra pritvirtinamas 
prie valties sėdynėlės. Pagrindi-
nėse varžybose neįgalieji ir svei-
kieji sportininkai irkluoja kartu, 
toje pačioje trasoje. 
Rugpjūčio paskutinį savaitga-
lį Prancūzijoje šiemet vyks pa-
saulio irklavimo čempionatas, 
į kurį kartu su šalies irklavimo 
elitu turėtų vykti ir A. Navickas. 
Sportininko tikslas – 2016 me-
tų Rio de Žaneiro parolimpinės 
žaidynės.
Šiemet A. Navickas vandenyje 
dar nesitreniravo, iki šiol geri-
no fizinį parengtumą treniruo-
čių salėje. Sporto klubas „Im-
puls“ Klaipėdoje suteikė gali-
mybę Augustui sportuoti ne-
mokamai. Tačiau šylant orams 
jau greitai prasidės treniruotės 
ant vandens.

Kai noras sportuoti  
nugali visas negandas

Lietuvos irklavimo federacijos tinklalapyje www.lif.lt rašo-
ma apie perspektyvų sportininką.

Leonas Frelakas su seserimi  nepamiršta JAV prezidento dovanos.Istorijos kronika. 
Žingsnis po žingsnio
1972ųjų vidurvasaris. 23 

metų plaukikas Leonas Frela-
kas, ruošdamasis varžyboms, 
šokinėjo į vandenį. Nesėkmin-
gas kritimas baigėsi stuburo lū-
žiu. 90 procentų kūno buvo pa-
ralyžiuota. Kelerius metus me-
dikai bandė atgaivinti sustin-
gusį kūną. Reabilitacijos cen-
tro gydytojų išvada buvo negai-
lestinga: „Judėti galėsi nebent 
elektra varomu vežimėliu.“

1976ųjų sausis. Lenkijos 
sveikatos ministras atsakė Le-
onui, kad elektriniai vežimėliai 
gaminami užsienyje, yra labai 
brangūs, todėl valstybė negali 
jam padėti.

1976ųjų vasaris. Leonas 
rašo laišką JAV ambasado-
riui Lenkijoje, o sesuo Jadvi-
ga neša laišką į ambasadą. 
Po 2 savaičių gavo atsakymą: 
„Gerbiamas Pone Frelakai, su 
džiaugsmu pranešame, kad 
firma Everest&Jennings iš Los 
Andželo padovanos Jums elek-
trinį neįgaliojo vežimėlį.“

Lengviau dovanoti  
nei atvežti

Tačiau kas gi atveš vežimė-
lį į globos namus Radzymine, 
prie Varšuvos, kur Leonas ap-
sigyveno tapęs neįgaliu? Se-
suo eina į Sveikatos ministeri-
ją, beldžiasi į lenkų ir užsienio 
avialinijų administracijos du-
ris... Brangu, neįmanoma. 5 do-
leriai už kiekvieno kilogramo 
kilometrą. O vežimėlis sveria 

100 kg. Leonas sprindžiu pa-
matavo kelią žemėlapyje, atsi-
duso ir parašė ambasadoriui: 
„Ačiū už vargą, bet esu privers-
tas atsisakyti dovanos.“ Laišką 
vėl nunešė sesuo.

Ambasadorius, išvydęs nu-
siminusią Jadvigą, apkabino ją 
per pečius ir pasiūlė nenuleis-
ti rankų. 1976ųjų rudenį am-
basada informavo, kad viena 
oro bendrovė sutiko padėti. Po 
šio pranešimo – ilgas tylos lai-
kotarpis. Viltis tai atsirasdavo, 
tai pradingdavo. Kataloge nu-
sižiūrėtas gražus vežimėlis va-
žiuodavo tik sapnų siužetuose.

Teko laukti JAV 
prezidento vizito

Baigiantis 1977 metams į 
Lenkiją atvyko JAV preziden-
tas Džimis Karteris. „Ir šian-
dien nežinau, kaip ambasadai 
pavyko susitarti su Baltaisiais 
rūmais, tačiau mano vežimė-
lis atskrido į Varšuvą kartu su 
JAV prezidentu, – pasakoja Le-
onas. – Tik nemanykite, kad 
prezidentas mane aplankė, ne. 
Išvyko jis atgal į JAV, praėjo ke-
lios dienos, tada vežimėlis bu-
vo pristatytas į Radzyminą.“

Leonas vos spėjo pasiprak-
tikuoti, kad kitą dieną, kai pas jį 
atvyko ambasadorius Ričardas 
Deivisas su dar dviem ambasa-
dos darbuotojais, jau galėtų pa-
demonstruoti – važiuoja! Apsu-
ko ratą aplink ambasados juo-
dą limuziną Ševrolet, sustojusį 

prieš įėjimą į globos namus.
Prisėdo visi globos namų 

virtuvėje. Sesuo Jadviga lėkš-
telėje išdėliojo skanius pyra-
gaičius, kurių pirkti gavo ki-
tame Varšuvos gale. Pusdie-
nį sugaišo jiems atsivežti. Už-
tat ambasadorius irgi atrodė 
laimingas, nes tai buvo jo, tu-
rinčio lenkiškų šaknų, mėgs-
tamiausi pyragaičiai – šarlo-
tė, vuzetė... Labai smagiai tą-
kart pasėdėjo, lyg šeima. Am-
basadorius palinkėjo Leonui 
sveikatos, o vežimėliui – kad 
važiuotų daug metų.    

Namuose –  
Dž. Karterio portretas

Nors prezidentas ir neap-
lankė Leono, vis dėlto jis gavo 
dovanų prezidento portretą 
su dedikacija „Geriausi linkė-
jimai Leonui“, kurį visuomet 
laiko garbingiausioje vietoje 
savo kambaryje. Dabar vy-
riškis gyvena kituose globos 
namuose, o portretas, kaip 
visuomet, prieš akis.

Elektrinis vežimėlis iš Los 
Andželo tarnavo Leonui net 
20 metų. Patvarus ir gražus 
(spalva – žydra metaliko). Iš-
sirinko jį iš pigiausių katalo-
go apačioje, bet buvo pats ge-
riausias, šauniausias.

Prisimena save jauną
Leonas mėgsta nuvažiuo-

ti (jau kitu vežimėliu) prie 
Zegžynskio ežero, kur šilto-
mis dienomis susirenka šim-
tai žmonių. Kas dviračiais 
rieda aplink nutiestais ta-
kais, kas plaukioja ar... šoki-
nėja į vandenį. 

Aišku, Leonas neištveria, 
prašyte prašo nešokinėti, ne-
rizikuoti. O kai jaunuoliai at-
šauna, kad nieko jiems neat-
sitiks, Leonas sako kadaise 
irgi taip kvailai manęs ir vėl 
įkyriai prašo nešokinėti, ro-
do į savo kūną – ir jums taip 
gali atsitikti...

Jis tikisi, kad bent vienam 
kitam įstrigs jo įspėjimai. Pri-
simena save, koks buvo jau-
nystėje, ir kas beliko iš jo po 
nelaimės.
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BaLIkIEnĖ 

Vežimėlį atvežė... 
JAV prezidentas

Leonas Frelakas džiaugiasi amerikietišku vežimėliu.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Miniatiūros

Ryto palaima...
Svogūnlukščių paveikslas
Šiltam marguty...
*
Baltas kiaušinis,
Įkaitę vaško lašai...
Širdies tapyba...
*
Sausžolės – verboj.
Samanoj – molio avys.
Švenčių lūkestis.
*
Svogūno lukštais
Rankos suka kiaušinį.
Velykų dailė.
*
Alyvų kalne
Rimsta suskridę paukščiai.
Pakylėjimas.
*
Šviesos troškulys...
Grįžę namolio paukščiai
Gaivinas sula.
*
Plyšta pumpuras.
Naujakuriai inkiluos.
Ryto muzika.
*
Brinksta pumpurai.
Žibuoklių spalvos dangus.
Veriasi durys.
*

Metas pumpurui.
Balandis atkiloja 
Šilumos vartus.
*
Aplimpa šakos
Pilkasparnių spiečiumi.
Čiauška obelis...
*
Putoja krūmas
Baltais minkštais kačiukais...
Balandžio šauklys.
*
Žilvičių vaza.
Žemė ir delnai kvepia
Žirginių dažais.
*
Žemės klausykloj
Čiurlenimas, brazdesys...
Prisikėlimas...
*
Žemė budinas.
Sidabrinė notrelė
Velkas aksomus...
*
Leidžiasi sniegas
Upeliais, grioviais, šlaitais.
Pavasario link.
*
Gurkšnis vandenio,
Atsigavus nuo šalčio...
Pirmenybė žemei.
*

Egidijaus  Skipario nuotr.

Pavasarėja
Anot Kristijono Donelaičio, 

jau saulelė vėl atkopdama bu-
dina svietą. Jau nedrąsiai pirmų 
saulės spindulių sušildyti kalasi 
trapūs žolės daigeliai. Jau pava-
sarėja. Pavasario žingsnius gali-
ma išvysti ne tik gamtoje, bet ir 
žmogaus elgesyje, kada jis eina 
su mylimąja ar veža mažytį sa-
vo vaikutį. Kada šypsosi savo su-
tiktam pašnekovui. Ir gera jausti 
pavasario dvelksmą ne tik gam-
toje, bet ir žmogaus širdyje. 

Skruzdėlynas 
Pavasaris pabudino iš žie-

mos miego darbščiąsias skruz-

des. Žvilgtelk, žmogau, į skrudė-
lyną ir išvysi savotišką darbščių 
vabalėlių gyvenimo tėkmę. Jie 
kantriai neša už save didesnius 
šiaudus, tvirtina skruzdėlyno 
sienas, triūsia nuo ryto iki vė-
laus vakaro.

Pasižiūrėjęs į vabalėlį grįžęs 
namo čiupk šluotą ir tegul tavo 
kieme karaliauja tvarka, nė kiek 
ne prastesnė nei skruzdėlyne.

Žibuoklės
Dar vis tebesaugau laišką 

su seniai seniai padovanoto-

mis žibuoklėmis. Žinau, kad li-
gos grandinėm sukaustytas li-
kimo draugas kartą su sudžio-
vintais gėlių žiedeliais norėjęs 
parodyti man savo širdies geru-
mą ir padėti pajausti pavasario 
dvelksmą. Draugo namais jau 
seniai tapęs tylus žemės kau-
burėlis kapinaitėse, o jo laiške 
priklijuotos žibuoklės man pri-
mena pavasarį net ir šaltiems 
lietaus lašams beldžiantis į lan-
gų stiklus.

aušra VERBLIUDaVIČIŪTĖ
Šeduva

Upė Jūra.   Vladislovas Kirkickas, Tauragė

Pašalo garas
Vėjiniam  malūnėliui
Kirbina sparnus.
*
Muistosi vėjy
Žaislinis malūnėlis.
Klega anūkai.
*
Tupi patvory
Snieguolių pieno lašuos
Žieminiai batai...
*
Žalios Velykos.
Sūpuoklėse anūkės.
Niūniuoja vėjas.
*
Vargonai gaudžia
Bažnyčioj Aleliuja.
Apkabinimas.
*
Šventoriuj varpas
Skambina Aleliuja.
Sugaudžia širdis.
*
Šventoriaus varpui
Pavymui – Aleliuja.
Giedrėja dangus.
*
Ragina varpas
Į avinėlių puotą
Bažnyčios skliautuos...

Rita MOckELIŪnIEnĖ 
Šakių r.

Pavasaris. Jau paukščiai su-
grįžę iš šiltų kraštų. Čirena skam-
biai prie savų lizdų. Prisikėlimo 
šventė gamtoje ir širdyje žmo-
gaus. Sveikas, žmogau, sulaukęs 
šiltų pavasario dienų! Pavargęs 
nuo skausmo ir tamsos, pasiil-
gęs saulės šviesos. Išeiki, jei ga-
li, į laukus, palik nors valandai 
namus, kuriuose gyvena nevil-
tis, vienatvė. Ir sveikins tave že-
mė žiedais, paukščiai – balsais. 
Saulė apglėbs švelniai, vėjai tars: 

– Eiva skint pirmų žiedų, nu-
pint vainiką tiems, kas negalios 
slenksčio peržengti negalėjo.

Taip greitai bėga dienos, va-
landos, minutės. Tų mažų dar-
belių dar vis užbaigti negali. Pri-
trūksta laiko ar jėgų. Gal juoksie-
si, bičiuli: 

– Kokių darbų tu dar turi? 
– Turiu: nebaigta skaityti 

knyga, neįsiūta ištrūkusi saga, 
neišsiųstas laiškas, knyga. 

– Tai argi čia darbas?
– Gal ir ne darbas, o jeigu dar-

bas, tai nesunkus, bet tai yra tai, 
kuo aš gyvenu ilgus metus. 

Tu man sakai:
– Neuždaryk kalėjime savęs. 
– Suprask, mes esame lais-

vi savoje nelaisvėje ir gyvenimą 
matome kiekvienas kitaip, pro 
langą ar pro duris.

Aš saugau atminty, kad bu-
vome kada arti. Pustė vėjas ne 
sniegą, o smėlį. Skrido paukš-
tis aukštai, sparnais nešdamas 
dangaus mėlį. Pavydėjau aš jam 
to aukščio, net jo šešėlio, bėgan-
čio žeme.

Suspurdėjo širdis praeities 
įgelta, atminties dulkėm užneš-
ta. Gal likęs suolelis su smilgų 
veja? Ateik, bičiuli, čia. Po laiko 
langu pasėdėsim, pakalbėsim. 
Susprogdinsim laiko tylą, pa-
žiūrėsim, kaip paukščiai kyla ir 
gieda ant visų šakų. Gyvenimas 
primins debesiu neramiu, kiek 
žingsnių, dienų mūsų laiko kely. 

Jau saulė krypsta vakarop. 
Suolelis tuščias. Neatėjai, bičiu-
li. Negalėjai ar pamiršai? Dabar 
tos valandos, kai ištirpsta laikas. 
Kai imi kalbėtis su savimi.

Gyveni ir tiki, rytas bus ge-
resnis už vakarą. Mintis dėlio-
ji kaip pasaką. Įsikniaubi aki-
mis ir mintimis į vakarą, lyg sie-
la nerastų Dangaus ar artimo 
žmogaus.

Pabiro žvaigždės nuo Dan-
gaus. Pilni delnai, pilni skliautai. 
Jau girdisi – aidi varpai. Visiems 
po žvaigždelę Dangaus, po mar-
gutį Šv. Velykų.

Stefanija FedULAITĖ
Panevėžys

Po laiko langu 
pasėdėkim...

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir 
jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Konkursui

Prie savo kranto.                                                    Rimtautas Vaickus, Ignalina
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