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Lietuvoje gyvena apie 
260 tūkst. neįgaliųjų, ta-
čiau tik šeštadalis jų yra 
įsitraukę į aktyvią darbo 
rinką. Tai vienas žemiau-
sių rodiklių Europos Są-
jungoje. Lietuvos darbo 
biržos duomenimis, per 
2013 metus šalyje buvo 
registruota 12 427 neįga-
lūs bedarbiai, įdarbinti 
4 977 asmenys. Su didžią-
ja jų dalimi (83 proc.) su-
darytos neterminuotos 
darbo sutartys. 2014 m. 
balandžio 1 d. teritorinė-
se darbo biržose įregis-
truota 12 616 neįgaliųjų. 

Darbo rinkoje – 
neįgalieji 
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Ministro įsakymu  
išstumti iš mokyklų

Neįgaliųjų reikalų taryba prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos yra kolegiali institu-
cija, kuri sudaroma iš valstybės 

Deja, ŠMM duomenimis, pa-
galbos įvairių specialiųjų porei-
kių vaikai sulaukia vis mažiau – 
pastaraisiais metais mokyklose 
sumažėjo specialiųjų pedagogų, 
logopedų, socialinių pedagogų 
ir psichologų. 

Neįgaliųjų reikalų tary-
ba, susirinkusi Švietimo 
ir mokslo ministerijoje 
(ŠMM), aptarė aktualiau-
sius švietimo klausimus. 
Neįgaliųjų atstovams rūpi, 
kaip bus sprendžiami mo-
kyklų pritaikymo klausi-
mai, kaip bus užtikrina-
mos intelekto sutrikimų 
turinčiųjų mokymosi gali-
mybės, kaip tikimasi ma-
žinti neįgaliųjų perėjimo 
iš švietimo sistemos į dar-
bo rinką problemas ir pan.

Integracijos keliu institucijų ir neįgaliųjų asocia-
cijų atstovų. Valstybės instituci-
joms šioje taryboje atstovauja vi-
daus reikalų, susisiekimo, svei-
katos apsaugos, aplinkos, švieti-
mo ir mokslo, ūkio viceministrai. 
Šiemet tarybai vadovauja sociali-
nės apsaugos ir darbo viceminis-
tras Algirdas Šešelgis. Dažniau-
siai neįgaliųjų asociacijų atstovai 
diskutuoja tarpusavyje, tačiau iš-
kilus rimtiems klausimams, pasi-
telkiami ir ministerijų atstovai. O 
klausimų neįgaliesiems kyla ne-
retai: ir dėl aplinkos pritaikymo, 
ir dėl specialiojo transporto, ir dėl 
išmokų. Šį kartą dėmesys sutelk-
tas į švietimo problemas. 

Bene didžiausią rūpestį pas-
taruoju metu kelia sutrikusio in-
telekto moksleivių ugdymas. Pa-
sak bendrijos „Vilniaus Viltis“ va-
dovės Birutės Šapolienės, šiems 
vaikams tebėra užkirstas kelias 
mokytis bendrojo lavinimo mo-
kyklose: švietimo ir mokslo mi-

nistro įsakymu, jie gali tęsti mo-
kymąsi tik pagal profesinio mo-
kymo programą arba pagal socia- 
linių įgūdžių ugdymo programą 
specialiose klasėse. Bėda ta, kad 
bendrojo lavinimo mokyklose to-
kių klasių įsteigta dar labai ma-
žai. Vaikai, mokęsi bendrojo la-
vinimo mokyklose, yra priversti 
rinktis arba profesinę, arba spe- 
cialiąją mokyklą. Ši problema ak-
tuali ir Vilniuje: Žygimanto Au-
gusto mokykloje planuota įsteig-
ti specialią klasę, tačiau nesusirin-
ko pakankamai norinčių joje mo-
kytis – turi būti bent 6 mokslei-
viai. Beje, tarp norinčių joje mo-
kytis buvo ir ŠMM Bendrojo ug-
dymo ir profesinio mokymo de-
partamento direktoriaus Sauliaus 
Zybarto vaikas. Jam teko pereiti į 
specialiąją mokyklą. „Vilties“ as-
tstovų teigimu, turėtų būti skati-
namas kuo greitesnis tokių kla-
sių formavimas ar daromos iš-
imtys jas lankysiančių mokslei-

vių skaičiui. Remiantis Švieti-
mo ir informacinių technologijų 
centro duomenimis, 2013–2014 
mokslo metais bendrojo ugdy-
mo mokyklų bendrosiose klasė-
se mokėsi 35 054 specialiųjų po-
reikių vaikai, iš jų 2 661 turėjo in-
telekto sutrikimų. Juos palietė ar 
dar palies šita reforma. 

Mokymų imasi 
nevyriausybinės neįgaliųjų 

asociacijos 
Tokią statistiką lemia ne tik 

bendras nedarbo lygis šalyje, 
darbdavių baimė priimti neįga-
lius žmones, bet iš dalies ir pačių 
neįgaliųjų požiūris, psichologi-
nis nepasirengimas aktyviam gy-
venimui, motyvacijos stoka. Šias 
problemas bandoma spręsti ren-
giant įvairius mokymus, kurie ne-
įgaliesiems suteikia daugiau pasi-
tikėjimo savimi, moko bendrauti, 
padrąsina ieškoti darbo. 

Vis dažniau tokios veiklos 
imasi nevyriausybinės neįgaliųjų 
organizacijos. Ką tik baigėsi Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjun-
gos (LŽNS) vykdyti neįgaliųjų 
įdarbinimo konsultantų rengimo 
mokymai. Tai viena iš LŽNS pa-
gal Lietuvos ir Šveicarijos bendra-

darbiavimo programą vykdomo 
projekto „Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjungos žmogiškųjų gebė-
jimų ir materialinės bazės stipri-
nimas, taikant progresyvias me-
todikas“ sudėtinių dalių. 

LŽNS viceprezidentė Ginta 
Žemaitaitytė pasakoja, kad mo-
kymuose dalyvavo 30 neįgalių-
jų – buvo organizuotos 2 gru-
pės po 15 žmonių. Į vieną susi-
rinko vilniečiai, į kitą – neįgalie-
ji iš įvairių šalies rajonų. Sostinė-
je organizuoti mokymai sudo-
mino ir Druskininkuose, Alytu-
je, Varėnoje, Vilkaviškyje, Igna-
linoje, Joniškyje, Panevėžyje, 
Rokiškyje bei Molėtuose gy-
venančius neįgaliuosius. Mo-
kymai vyko 5 etapais. Kas mė-
nesį jų dalyviai 3 dienoms at-

vykdavo į sostinę ir dalyvau-
davo aktyvioje mokymo prog- 
ramoje. Jiems buvo skiriamos ir 
namų užduotys. 

Pasak G. Žemaitaitytės, im-
tis šio projekto paskatino būtiny-
bė ieškoti būdų, kaip padėti ne-
įgaliesiems susirasti darbą. Neį-
galiųjų įdarbinimo specifika ski-
riasi nuo sveikų žmonių darbo 
paieškų. Darbo biržos darbuoto-
jai ne visada adekvačiai įvertina 
neįgaliųjų galimybes, supranta jų 
poreikius, negalios privalumus ir 
trūkumus. 

Tačiau G. Žemaitaitytė paste-
bi, jog motyvuoti nedirbančius 
neįgaliuosius – taip pat neleng- 
vas uždavinys. Paprastai jų po-
žiūris yra dvejopas: vieni linkę 
susiskaičiuoti pajamas ir dėl ga-

limų prarasti lengvatų, įvairių 
kompensacijų dirbi nenori (kol 
išmokos didelės, neįgalieji dirb-
ti nesuinteresuoti), kita grupė – 
nenorintys dalyvauti net profe-
sinės reabilitacijos programoje, 
nes ją baigus Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnyba iš 
naujo įvertina darbingumo lygį, 
o dėl to neretai nukenčia gauna-
mos išmokos. 

Atsižvelgus į šias aplinkybes, 
LŽNS surengtuose mokymuose 
daug dėmesio buvo skirta savęs 
pažinimui, pasitikėjimui savo jė-
gomis, savivertės suvokimui, mo-
tyvacijos dirbti skatinimui, dis-
kuota, kokios naudos neįgalia-
jam gali duoti darbas. Neįgalių-
jų teigimu, naudingi buvo ir mo-
kymai „Socialinės kompetenci-
jos įgūdžiai“, „Darbo paieškos 
ir įsidarbinimo įgūdžiai“. Juose 
aiškintasi, kodėl svarbūs išlavin-
ti bendravimo, klausymosi įgū-
džiai, mokytasi naudoti verbalinę 
ir neverbalinę kalbas, susipažin-
ta su konfliktų priežastimis ir jų  

Neįgaliųjų reikalų tarybos nariai – Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijų atstovai. Aurelijos Babinskienės nuotr.

Mokymų dalyviai su sostine atsisveikino įdomia ekskursija.

Mokymuose dalyvavo ir rateliais judantys neįgalieji.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiBiržai: 

Garliava:

Pakvietė draugai, bendraminčiai 
iš Bauskės

Fotografijose užfiksuotas 
paukščių gyvenimas Garliavos neįgaliųjų drau-

gijos narė Bronė Doman-
tienė laiške „Bičiulystei“ pa-
pasakojo apie bibliotekoje su-
rengtą draugijos nario foto-
grafijų parodą. 

Garliavos neįgaliųjų 
draugijos iniciatyva pir-
mą kartą surengta Arvy-
do Rastausko meninės fo-
tografijos paroda „Mažieji 
padangių broliai“. Paroda 
veikia Kauno rajono viešo-
joje bibliotekoje Garliavoje.

Garliavos neįgaliųjų 
draugijos nariui A. Ras-
tauskui fotografija – didelė 
gyvenimo dalis. Su fotoa-
paratu, stebėdamas gamtą, 
vyras praleidžia visą lais-
valaikį. Jis fiksuoja ir drau-
gijos veiklos momentus. 

Po parodos atidarymo 
oficialios dalies vyko kon-
certas, kurio metu pasiro-
dė Garliavos neįgaliųjų 
draugijos dainos ansam-
blis „Šarma“, vadovau-
jamas V. Traškevičienės, 
Garliavos muzikos moky-
klos auklėtiniai, savo eiles 
skaitė draugijos narė R. Jo-
nikaitienė.

Kauno rajono viešojo-
je bibliotekoje Garliavoje 
paroda veiks iki gegužės 
17 d. Iš bibliotekos ji bus 
perkelta į Kauno rajono Jo-
nučių vidurinę mokyklą, 
o po to eksponatai puoš 
draugijos patalpas. 

 Valerija Vaitaitienė „Bi-
čiulystei“ aprašė savo įspū-
džius iš Biržų rajono neįga-
liųjų draugijos išvykos į La-
tviją. 

Biržų rajono neįgalių-
jų draugija nuo 2012 metų 
palaiko draugiškus ryšius 
su neįgaliaisiais iš Baus-
kės (Latvija). Kupini kuo 
geriausių įspūdžių biržie-
čiai grįžo ir iš kovo mėnesį 
Bauskės neįgaliųjų sporto 
ir reabilitacijos draugijoje 
„Bauska“ (pirmininkas Il-
gonis Rencis) vykusių var-
žybų. Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Lidija Dainiu-
vienė džiaugiasi vis stiprė-
jančia draugijų bendryste. 
Šis susitikimas su bendra-
minčiais Latvijoje buvo jau 
ketvirtas. 

Sporto varžybose daly-
vavo 7 neįgaliųjų koman-
dos: 6 – iš Latvijos nevy-
riausybinių organizacijų ir 
mes iš Lietuvos. Varžybas 
sudarė šios rungtys: smi-
ginis, krepšinio kamuo-
lio metimas į krepšį, teni-
so kamuoliuko atmušinė-
jimas, pagalvės metimas, 
lėkščių mėtymas, lauko 
tenisas, ledo ritulys ir es-
tafetė. Biržiečiai iš varžy-
bų parsivežė tris meda-
lius. Atsisveikinant su lat- 
viais L. Dainiuvienė pa-
dėkojo Bauskės draugijos 
pirmininkui I. Renciui už 
pakvietimą, malonų bend-
ravimą ir šiltą priėmimą. 
Tikimės, kad draugystė 

tęsis ir tvirtės, juk draugi-
jas vienija bendras tikslas 
– gyventi sveikai.

Visų sportuojančių bir-
žiečių dalyvių vardu nuo-
širdžiai dėkoju Ritui Vai-
ginui už mums padovano-
tą sportinę aprangą. Spor-
tinėse varžybose atrodė-
me nepriekaištingai. 

Išvyka į varžybas įkvė-
pė labiau rūpintis savimi, 
juk mūsų išvaizda ir svei-
kata priklauso nuo gyve-
nimo būdo. Sportas, akty-
vi veikla, pozityvus nusi-
teikimas, pasitikėjimas sa-
vimi yra mūsų geros nuo-
taikos pagrindas. Judė-
jimas, fizinis aktyvumas 
nuo pat pirmųjų žingsnių 

turi būti svarbi kiekvie-
no mūsų gyvenimo da-
lis. Reikia ir visuomeni-
nės veiklos. Žmogus jau-
čiasi daug geriau, jei gali 
būti naudingas kitiems, 
realizuoti save, savo min-
tis, idėjas. 

Džiaugiuosi, kad atsi-
randa vis daugiau sporto 
renginių, kad žmonės at-
eina sportuoti šeimomis – 
juk kai palaikome vieni ki-
tus, viskas vyksta kur kas 
lengviau. 

Olego Vinogradovo nuotr.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948) apibrė-
žė kai kurias neatimamas žmogaus teises ir yra lai-

kytina bendravimo pamatu bei norma. Ši Deklaracija 
yra viena iš didžiausių pasaulio bendruomenės sėk- 
mių ir teikia tvirtą pagrindą siekti teisingesnio gyveni-
mo. Bet nuo Deklaracijos priėmimo prabėgo daug lai-
ko ir tenka ieškoti naujų žmoniją vienijančių receptų.  

„Ar iš viso verta ieškoti ir ar galima rasti visaapi-
mantį receptą, svajojant apie taikų, harmoningą žmo-
nijos gyvenimą Žemėje?“ – klausia šiandien jo Šven-
tenybė Dalai Lama. Remdamasis savo didžiule patir-
timi, jis pats atsako į šį klausimą: „Toks visaapiman-
tis mokslas turėtų būti visuotinė etika“ (t.y. žmogaus 
moralės filosofija). 

Dabartinė mokymo (tiek pradinio, tiek aukšto-
jo) sistema netobula, ji negali suformuoti visaverčio 
žmogaus. Visuotinė etika turi būti įtraukta į mokymo 
kursą darželiuose, bendrojo lavinimo bei aukštosiose 
mokyklose, nes viena iš praktinių žmogaus moralės 
filosofijos sričių yra etiketas, t.y. bendravimo menas. 

Prieš 20 metų Indijoje įkurtas propaguojantis šias 
idėjas universitetas ,,Protas ir pasaulis“. JAV, Šveicari-
joje jau atidaryti jo filialai. Daug pasaulio aukštųjų mo-
kyklų nori bendradarbiauti. Tikėkimės, kad ir Lietu-
voje galų gale atsiras šio judėjimo šalininkų ir visuoti-
nė etika bus pripažinta viena iš svarbiausių disciplinų. 

O kas daroma šioje srityje Lietuvoje šiandien? Ku-
riant nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemą mo- 
kyklose buvo įvestas etikos kursas. Tačiau kadangi ,,so-
vietinėje Lietuvoje“ paruošti etikos mokytojai tam dar-
bui netiko, o naujų nebuvo kada paruošti, etiką mo- 
kyklose pradėjo dėstyti atsitiktiniai asmenys (buvę pi-
onierių vadovai, rusų kalbos dėstytojai bei kitų discip- 
linų mokytojai). Turėjau garbės bendrauti su pirmąja 
nepriklausomos Lietuvos etikos mokytoja iš pašauki-
mo, kurios sudaryta visuotinės etikos programa buvo 
(kaip pas mus įprasta, be autorės sutikimo bei pavar-
dės) aprobuota mūsų mokykloms. Kad ,,užsitarnau-
tų“ tokią vietą mūsų švietimo sistemoje, aukštąjį išsi-
lavinimą turinti mokytoja savanoriškai dar baigė ke-
lis aukštosios mokyklos kursus (biologiją, kateche-
zę, filosofiją). Labai gaila, bet prieš penkerius metus ji 
savanoriškai paliko mokyklą. ,,Aš negalėjau meluoti 
savo mokiniams, nes visuotinės etikos tiesos visiškai 
nesiderino su dabartinėje mokykloje taikomomis eti-
kos normomis“, – savo elgesį paaiškino ji. Dar liūd- 
niau – kažkokiam švietimo sistemos kūrimo genijui 
atėjo mintis ,,sutapatinti“ etiką su tikyba. O katalikiš-
kos pakraipos mokyklose išvis išnyko pasaulietinės 
etikos sąvoka... Turime ir rezultatą – kelias kartas jau-
nimo, kurie apie žmogaus moralės filosofijos prakti-
nę pusę – elgesio etiką – turi labai miglotą suvokimą. 
Nemokant bendravimo nuo pat mažumės, šiandien  
mokykloje mokinių tyčiojimasis vienas iš kito tapo nor-
ma. Buvau ne kartą ir pati tokio elgesio auka. Kartą 
vežimėliu įvažiavau į kieme esančio darželio teritori-
ją. Už kelių minučių mane apsupę mažamečiai rody-
dami pirštais šaukė: „Invalidė, invalidė!“ Tie vaikučiai 
man buvo elgesio normų, kurias jiems įdiegė suaugu-
sieji, veidrodis. Liūdniausia, kad nė viena auklėtoja ne-
priėjo prie mūsų ir nepasikalbėjo su vaikais. Tuomet 
su nostalgija prisiminiau Švediją, kur lankiausi kelio-
se pradinukų klasėse. Ten fizinę negalią turintys vai-
kai mokosi kartu su sveikais. Žavu buvo žiūrėti, kuo-
met pertraukos metu vaikiukai lenktyniavo, kuris ga-
lės išvežti neįgalius bendraklasius į lauką. 

Priimti kitus tokius, kokie jie yra – tai stipriausia 
meilė ir didžiausia dovana pasaulyje, bet tokio elgesio 
etikos išmokti galime tik tuomet, jei mokyklose mo-
kiniams bus diegiamos ne tik žinios, bet nuoširdžiai 
mokoma bendravimo, muzikos, meno, plastikos, sce-
ninės saviraiškos ir kitų labai svarbių, tarpusavio ben-
dravimui aktualių disciplinų, kurios kaip ,,nenaudin-
gos“ jau baigiamos išguiti iš mūsų tautinės mokyklos.

Visuotinė etika

Parodos ekspoziciją 
paruošė autorius kartu su 
draugijos nariu mokytoju 
Aleksandru Bosu ir UAB 
„Fotospektras“ vadovu 
Gediminu Gūžiu, kuris 
yra šios parodos rėmėjas. 
Jie iš tūkstančio sukauptų 
nuotraukų atrinko įvairių 
paukščių fotografijas (pa- 
rodos atidarymas sutpo su 
paukščių grįžimo diena). 

Parodos atidarymo die-
ną gausiai susirinkę žiū-
rovai buvo maloniai nu-
stebinti, pamatę kelias de-
šimtis gražiai apipavida-
lintų įvairiausių Lietuvos 
paukščių nuotraukų lyriš-
kose ir konfliktinėse situa-

cijose. Nuotraukose užfik-
suoti paprasta akimi retai 
matomi vaizdai, o juos ly-
dintys romantiški pavadi-
nimai, kuriuos sugalvojo 
pats nuotraukų autorius 
A. Rastauskas, nepalie-
ka nė vieno, apsilankiusio 
parodoje, abejingo. Daug 
gražių žodžių apie auto-
rių, pačią parodą bei mei-
lės Lietuvos gamtai ugdy-
mą pasakė Seimo narys 
A. Nesteckis, Kauno rajo-
no savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pa-
vaduotojas K. Povilaitis, 
Garliavos gyvenvietės se-
niūnė N. Tarvydienė ir kiti 
svečiai.

Smiginis įtraukė daug dalyvių.

Pagalvių mėtymas tapo viena nuotaikingiausių rungčių.

Fotografijų parodos atidarymo akimirka. Gėlės parodos autoriui.
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Aš mažas buvau pilnas įvai-
rių elgesio keistenybių. 

Nuo to laiko, kai pradėjau su-
prasti šį pasaulį ir aplinką, ben-
draudamas su kitais žmonėmis  
kalbėjau vaizdingais žodžiais. 
Žmonės sakydavo – čia tai po-
etas. Nemokėdamas skaityti ir 
rašyti, aš, mažametis, paimda-
vau į rankutes rajoninį laikraš-
tį ir žiūrėdamas į nuotraukas 
savais žodžiais pasakodavau, 
kas ten „parašyta“. Žmonės sa-
kydavo: „Čia tai bus korespon-
dentas“. Buvau nepaprastai jau-
trus, bailus ir verksmingas. Šei-
moje jauniausias vaikas (viena 
motina augino keturis sūnus). 

Kai mokiausi Šeštokų pradi-
nėje mokykloje, mokytoja mane 
vadino „debilu“. Aš labai įsi-
žeisdavau ir jaučiausi nepato-
giai, tartum būčiau pats kvai-
liausias ir niekam tikęs. Mokytis 
man sekėsi sunkiai. Labai dėkin-
gas broliui Antanui, kuris mane 
išmokė gerai skaityti ir rašyti. Į 
mokyklą ėjau kaip į katorgą, nes 
moksleiviai nuolat pasakyda-
vo ką nors skaudaus, pastum-
davo ar tyčiodavosi. Mokyto-
ja mane norėjo perkelti į „atsi-
likusių“ vaikų internatą ir sakė, 
kad gausiu invalidumo pašal-
pą nuo vaikystės, bet aš labai 

Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“ Nuo likimo nereikia bėgti

skaudžiai sureagavau, verkiau 
ir prašiau, kad manęs ten neati-
duotų. Vyresnėse klasėse pamo-
kų metu dažnai žiūrėdavau pro 
langą. Mokytoja sakydavo: „Ne-
skaičiuok varnų“! Susikaupti ir 
rimtai mokytis dėstomų dalykų 
man būdavo labai sunku. Norė-
jau rašyti eilėraščius. Gyvenau 
mokyklos bendrabutyje ir, pa-
prašius vyresnės klasės mergai-
tei, parašiau pirmą eilėraštį apie 
draugystę ir meilę. Tada buvau 
berods šeštoje klasėje. Toji mer-
gaitė man sakė, kad ateityje ra-
šysiu eilėraščius. Šeštokų vidu-
rinėje mokykloje baigiau aštuo-
nias klases.

Metai keitė metus ir nebe-
buvo kada daug galvoti ir sva-
joti. Tačiau mintyse kirbėjo, kad 
kada nors, kai nekankins moks-
lai mokykloje, aš galėsiu lais-
vai įsijausti į savo mintis, išgy-
venimus ir apie tai parašyti ei-
lėraščius. Visą laiką man buvo 
sunku bendrauti su aplinki-
niais žmonėmis: buvau baikš-
tus, drovus,  jaučiausi nevisa-
vertiškai. Vėliau pradėjau dirb-
ti Druskininkų meno gaminių 
įmonės „Ūla“ Lazdijų ceche na-
mudininku. Dariau papuošalus 
iš melchioro vielų su gintarais. 
Tai buvo mano pirma darbovie-

tė, ji tiko mano uždaram būdui 
ir polinkiui į vienatvę. Dirbant 
galvoje kirbėjo mintis, kada aš 
visgi pradėsiu rašyti eilėraščius. 
Bet laisvo laiko nebuvo... Laz-
dijų ceche dirbau daug metų ir 
man neblogai sekėsi, tačiau ma-
žėjant papuošalų paklausai, ce-
chą likvidavo. Teko darbo ieško-
tis kitur. Pradėjau dirbti Lazdi-
jų buitinio gyventojų aptarnavi-
mo kombinate, remontuoti ava-
lynę. Buvau laisvesnis, atsirado 
laiko daugiau pagalvoti, pasva-
joti. Tuo metu ir pradėjau dažnai 
ir intensyviai rašyti eilėraščius. 

Gyventi buvo sunku, kasdie-
nybė kartais tapdavo net nepa-
keliama, tačiau į specialistus psi-
chiatrus nesikreipiau, bijodamas 
žodžio „durnas“ ar „psichas“. 
Tai tęsėsi daug metų... Mirė 
mano griežta, bet gera mama. 
Namuose likau vienas su vyres-
niu broliu alkoholiku, kuris daž-
nai gėrė, nedavė man ramybės, 
neleido ilsėtis ir miegoti. Pada-
riau sunkų nusikaltimą. Buvau 
suimtas ir įkalintas. Ir tik prara-
dęs laisvę, supratau, kad aš esu 
ligonis – sergu rezudialine šizof-
renija. Mane paguldė į Rokiškio 
psichiatrijos ligoninę priversti-
niam gydymui. Ten buvau gy-
domas kelerius metus. Visą tą 

Specialiųjų poreikių turintiesiems – didesnis dėmesys 
Reikia daugiau praktiškų 

specialybių
„Vilties“ atstovų teigimu, mo-

kytis profesijos neįgaliesiems, 
ypač sutrikusio intelekto, taip 
pat labai sudėtinga, nes trūksta 
jiems pritaikytų ir darbo rinkoje 
paklausių specialybių. S. Zybar-
tas atkreipė dėmesį, kad jau pa-
tvirtintas specialybių registras ir 
įteisintos tokios profesijos, kaip 
floristo ar virėjo padėjėjas, tin-
kančios intelekto sutrikimų tu-
rintiesiems. 

Klaipėdos profesinio moky-
mo ir reabilitacijos centro Profe-
sinės reabilitacijos skyriaus va-
dovė Danguolė Kisielienė pri-
statė jų siūlomas profesinės re-
abilitacijos ir pirminio bei tęsti-
nio profesinio mokymo progra-
mas. Specialiųjų poreikių turin-
tiesiems pritaikytos masažuoto-
jo (dažniausiai renkasi aklieji ir 
silpnaregiai), viešbučio darbuo-
tojo ir floristo mokymo progra-
mos. Jas galima rinktis turint pa-
grindinį išsilavinimą. ŠMM pro-
fesinio mokymo ir orientavimo 
skyriaus specialistė Jolanta Za-
bielienė pabrėžė, kad profesi-
nio mokymo programų daugė-
ja. Vien intelekto sutrikimų tu-
rintiems asmenims pritaikytos 
25 programos. Mokymo bazės 
vis labiau prieinamos ir judėjimo 
sutrikimą turinčiųjų poreikiams.

D. Kisielienė taip pat pabrė-
žė, kad stengiamasi kuo daugiau 
neįgaliųjų padėti įsidarbinti. Pa-
laikomas glaudus ryšys su darb-
daviais – per kvalifikacinius eg-
zaminus dalyvauja ir darbdavių 
atstovai, kurie vienam kitam stu-
dentui pasiūlo darbo vietą, prak-

tika atliekama realiose darbo vie-
tose (pavyzdžiui, masažuotojai – 
ligoninėse), todėl taip pat pasi-
taiko atvejų, kai pakviečia pasi-
likti. Deja, D. Kisielienės nuomo-
ne, darbdaviai nelabai nori pri-
imti neįgaliuosius (neretai juos 
stabdo rekomenduojamos ri-
botos darbo valandos), taip pat 
dar daug darbo vietų nėra pri-
taikytos. 

D. Kisielienės manymu, būtų 
gerai, kad prie mokymo centro 
veiktų kokia nors įmonė, kurio-
je neįgalieji galėtų mokytis jau 
konkrečioje darbo vietoje. 

Numatytos lėšos mokyklų 
pritaikymui

Neįgaliųjų atstovai domėjosi, 
kas yra daroma gerinant švieti-
mo prienamumą įvairių specia-
lių poreikių turintiems vaikams 
ir kaip pasinaudojama ES lėšo-
mis šiam tikslui pasiekti. 

S. Zybartas, pristatydamas 
2013–2022 Valstybinę švietimo 
strategiją, pabrėžė, kad viena 
iš pagrindinių jos krypčių yra 
įtrauktis ir įgalinimas, taigi spe-
cialiųjų poreikių ir socialinės at-
skirties grupių vaikų integracijos 
į švietimo sistemą rėmimui bus 
skirta nemažai ES lėšų. Jos ati-
teks mokymosi aplikos prieina-
mumui gerinti, transporto prie-
monėms įsigyti, metodinei me-
džiagai rengti ir pan. 

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentė Rasa Ka-
valiauskaitė pasidomėjo, ar bus 
pastatai pritaikomi judėjimo ne-
galią turintiesiems – juk buvo 
daug atvejų, kai renovuojant 
mokyklas neįgalieji liko nuošaly.

S. Zybartas pabrėžė, kad klai-
da neturėtų būti kartojama – ES 

finansavimas bus skirtas šiuo-
laikinių mokymosi erdvių su-
kūrimui ir pritaikymui visų, tarp 
jų – ir specialiųjų poreikių turin-
čiųjų, poreikiams. 27 įstaigoms 
atnaujinti, rekonstruoti, staty-
ti bus skirta 14 mln. 170 tūkst. 
Lt, dar 29 mokyklų vidaus pa-
talpoms modernizuoti atiteks 7 
mln. 300 tūkst. Lt

Numatoma remti ir nefor-
malųjį ugdymą – neįgalių vaikų 
sportą, edukacines programas, 
kitus būrelius, bus pritaikomos 
muzikos ir meno mokyklos. 

Sveikatos apsaugos vice-
minstrė Jadvyga Zinkevičiūtė 
pasidomėjo, ar bus remiamos 
vaikų vasaros stovyklos. Švie-
timo ir mokslo ministerija vai-
kų vasaros poilsiui organizuo-
ti šiemet skyrė daugiau nei mi-
lijoną litų. Numatoma, kad fi-
nansine pagalba galės pasinau-
doti daugiau nei 4 tūkst. Lietu-
voje gyvenančių ir 300 užsienio 
lietuvių vaikų, kuriems bus pa-
dengta dalis stovyklos kainos. O 
556 socialiai remtiniems vaikams 
bus kompensuota visa kaina.   Be 

to, vasaros stovyklose vyksian-
čiose edukacinėse programose, 
skirtose neįgaliems vaikams, ga-
lės dalyvauti apie 700 mažųjų.

Pagalba mokykloms ir 
mokytojams

Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centro direktorė 
Irma Čižienė  pristatė ESF 2007–
2013 metais vykdytų nacionali-
nių projektų, skirtų gerinti švie-
timo prieinamumą turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
(ir neįgaliems) mokiniams, re-
zultatus. Ji atkreipė dėmesį, kad 
2011–2012 mokslo metais ben-
drojo lavinimo mokyklose mo-
kėsi 10,5 proc. specialiųjų porei-
kių moksleivių, o specialiosio-
se mokyklose – 1,2 proc. Pasi-
naudojus ES parama buvo ren-
giamos įvairios specialios ugdy-
mo priemonės, tarp jų – ir mul-
tifunkcinės (vadovėlis įprastu ir 
Brailio raštu bei elektroninė jo 
versija). Jau turima vadovėlių, 
pritaikytų ir klausos, ir moky-
mosi sutrikimų turintiesiems. 
Deja, pasak I. Čižienės, jie nere-

tai užsiguli, nes mokyklos ne-
skuba pasiimti. 

Taip pat labai svarbus ir mo-
kytojų pasirengimas ugdyti spe-
cialių poreikių turinčius vaikus. 
Daugiausiai sunkumų kelia dar-
bas su mokymosi ir elgesio su-
trikimų turinčiaisiais, komplek-
sinės negalios, autizmas. Pa-
rengtos jų ugdymo rekomenda-
cijos, apmokyta 70 konsultantų, 
buvo įsteigti 4 metodiniai centrai 
(Švėkšnoje, Plungėje, Panevėžy-
je ir Šakių r., Gelgaudiškyje). Pe-
dagogai, dirbantys su neįgaliais 
vaikais, čia galės gauti visą rei-
kiamą pagalbą. 

Jau kurį laiką keliamas klau-
simas dėl Specialiojo ugdymo 
skyriaus ŠMM atstatymo. Mi-
nisterijos nuomone, kiekviena-
me skyriuje yra specialistų, ku-
rie atsakingi už tam tikrą sritį, 
tarp jų – ir specialųjį ugdymą. 
Tačiau neįgaliųjų atstovų tokia 
situacija netenkina. Pasak R. Ka-
valiauskaitės, labai sunku gauti 
informacijos apie neįgaliųjų ug-
dymą, nėra atsakingų asmenų. 

Aurelija BABinskienė

laiką rašiau eilėraščius. Tai buvo 
man savotiška iškrova, kuri pa-
dėjo išgyventi, nusiraminti net ir 
esant sunkioms sąlygoms. 

Po priverstinio gydymo savo 
noru buvau apgyvendintas Did-
vyžių socialinės globos namuo-
se. Čia man labai patinka gyven-
ti. Turiu gražaus laiko apie viską 
pamąstyti ir rašyti. Globos na-
muose administracijos ir socia-
linių darbuotojų dėka buvo iš-
leistos mano dvi eilėraščių rink-
tinės: „Širdingi žodžiai“ ir „Sva-
jonių meilė jausmų albume“. Aš 
labai džiaugiuosi ir jaučiu dide-
lį pakilimą. Daug metų kirbėju-
si svajonė išleisti gyvenime nors 
vieną knygelę tapo tikrove. Nors 
esu neįgalus, bet ir aš galiu ką 
nors gražaus parašyti ir papa-
sakoti. Taip pat rašau eilėraščius 
ir straipsniukus į globos namų  
laikraštuką „Likimo draugas“. 
Nejučia susigyvenau su savo ne-
galia, kurią galima palengvin-
ti ką nors naudingo veikiant. 
Nors esu kitoks, tačiau sugebu 
save kontroliuoti ir gražiai kal-
bėti bei elgtis. Gerai, kad aš gy-
venu globos namuose, o ne vi-
suomenėje. Čia galiu jausti savo 
vertę ir prisiimti atsakomybę ne 
tik už save, bet ir už kitus. Jau še-
šerius metus esu globos namų 

tarybos pirmininkas. Tai įparei-
goja rodyti gerą pavyzdį kitiems 
globos namų gyventojams, ge-
rai elgtis ir kalbėti tai, kas būti-
na bei reikalinga. Anksčiau bū-
davau labai jautrus, dabar pri-
pratau ir išmokau bendrauti su 
kitais gyventojais. 

Laikas nenumaldomai eina 
pirmyn... Pernai atšvenčiau še-
šiasdešimtmetį, o tai reiškia, kad 
esu ne koks vaikigalis. Su metais 
jaučiuosi geresnis ir solidesnis. 
Su savo praeitimi, kad ir kokia 
ji buvo – sunki, liūdna ar žiau-
ri – susitaikiau. Kūryba – mano 
gyvenimo variklis. Eilėraščiuose 
aš išlieju nusivylimus ir gyveni-
mo pakilimus. 

Yra sakoma, kad nuo likimo 
nepabėgsi... Taip ir man atsitiko. 
Likimas man lėmė sunkų, bet 
kartu ir įdomų gyvenimą tarp 
svetimų žmonių. Reikia susi-
taikyti su mintimi, kad taip turi 
būti ir geriau nebus. Čia mano 
vieta, kur aš galiu tinkamai pasi-
reikšti. Negalia – mano likimas, 
nuo kurio negalima ir nerei-
kia bėgti. Taip jau buvo ir turė-
jo būti, kad aš pasijaučiau savi-
mi globos namuose. Čia – mano 
stotelė, o ne joks prakeikimas.

narvydas PAulionis 
Didvyžių socialinės globos namai 

Neįgaliųjų asociacijų atstovai visada turi klausimų valdžios institucijų atstovams. Aurelijos Babinskienės nuotr.
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Psichologo 
patarimai

Kaip 
suvaldyti 
skausmą?

Kadaise pasakyti medici-
nos pradininko Hipokrato 
žodžiai, kad skausmo mal-
šinimas yra dieviškas dar-
bas – neginčijama tiesa. Ir 
nė vienas, nors kartą su-
sidūręs su skausmo pojū-
čiu, nesvarbu, ar tai būtų 
ūmus trumpalaikis, ar ilgai 
besitęsiantis skausmas, 
negalėtų šiems žodžiams 
paprieštarauti. 

Daktaras
Aiskauda Valgomoji morka – viena  

iš naudingiausių daržoviųMorkos tėvynė – Vidurže-
mio jūros šalys. Jau prieš 4 

tūkst. metų egiptiečiai, kiek vė-
liau romėnai, graikai ir germa-
nai morkas vartojo ne tik maistui, 
bet ir gydymo reikmėms. Beje, 
senovėje morka nebuvo nei to-
kia stambi, nei saldi kaip dabar. 
Dvimetė valgomoji morka (dar 
yra pašarinė morka) atsirado iš 
vienmetės laukinės morkos. Pir-
moji morkų veislė, pasižymin-
ti dideliu derlingumu ir puikiu 
skoniu buvo išvesta tik XVII am-
žiuje Prancūzijos pietuose.

dėtumo, silpnai drėgname smė-
lyje nuo 0 iki 1° C temperatūroje 
iki pavasario, pavyzdžiui, karo-
teno prarandama nežymiai, o ne-
silaikant šių sąlygų jo kiekiai su-
mažėja 10 ir daugiau kartų.

Įsisavinti padeda riebalai
Kad būtų maksimaliai įsisa-

vinta svarbiausioji morkų veik- 
lioji medžiaga karotenas (tiks-
liau – beta karotenas), mūsų or-
ganizme virstanti riebaluose 
tirpstančiu vitaminu A (riebaluo-
se taip pat tirpsta vitaminai D, E, 
F, K), būtina kartu vartoti skystų 
riebalų (100 g – šaukštas augali-
nio aliejaus ar grietinės). 

Daugiau karoteno – 
virtose morkose 

Neįtikėtina, tačiau daugiau 
karoteno turi virtos morkos. Vir-
tų morkų karotenas geriau įsisa-
vinamas negu iš termiškai neap-
dorotų morkų. 

Ar remiantis pastaruoju fak-
tu verta atsisakyti termiškai ne-
apdorotų morkų ir jų sulčių? Ne-
verta, nes verdant nukentės kitos 
organizmui labai svarbios mor-
kose esančios bioaktyvios me-
džiagos. Ir dar vienas svarus ar-
gumentas: 200 g termiškai neap-
dorotų morkų turi 3140 mikro-
gramų karoteno, t. y. beveik 4 
kartus viršija rekomenduojamą 
vitamino A paros normą.   

Gydomosios savybės
Valgomosios morkos (to-

liau – morkos) vartojamos trūks-
tant vitaminų, ypač – vitamino 
A. Pastarasis vitaminas dalyvau-
ja normalizuojant medžiagų apy-

kaitą, stimuliuoja protinį ir fizinį 
darbingumą, didina atsparumą 
peršalimo ligoms, žalingam tok-
sinių medžiagų (tarp jų – radio-
nuklidų) poveikiui, gerina regė-
jimą (ypač prieblandoje). Morkas 
pravartu valgyti sergant širdies, 
kraujagyslių, kepenų, inkstų li-
gomis, hemorojumi, vidurių pū-
timu ir kitomis ligomis. Morkos 
stabdo ląstelių senėjimą, pade-
da organizmui atsikratyti „blo-
gojo“ cholesterolio pertekliaus, 
didina kraujagyslių elastingu-
mą, yra puiki padidėjusio arte-
rinio kraujospūdžio, ateroskle-
rozės, širdies nepakankamumo, 
išeminės širdies ligos, stenokar-
dijos, infarkto, insulto, mazginio 
venų išsiplėtimo, ūmių kvėpavi-
mo takų ir vėžio (burnos, ryklės, 
gerklų, plaučių, skrandžio, tul-
žies pūslės, prostatos) profilak-
tikos priemonė. 

Pastaba. Pageidautina mor-
kas ruošti maistui prieš pat var-
tojimą ir jokiu būdu nekaupti tar-
kuotų morkų ar jų sulčių atsargų.

Morkų sultys
Ypač populiarios morkų sul-

tys, kurias organizmas greitai įsi-
savina. Jos naikina burnos ertmės 
mikrobus, padeda stiprinti imu-
nitetą, išvengti puvimo procesų 
žarnyne, gerina apetitą, virški-
nimą, dantų struktūrą (ypač tin-
ka dantų ėduonies profilaktikai), 
gydo akių ir odos ligas (taip pat 
stabdo odos senėjimą ir raukš-
lių atsiradimą), didina darbingu-
mą. Dažniausiai jos vartojamos 
kaip stiprinanti priemonė atsira-
dus mažakraujystei (dėl geležies 
stokos), esant sunkioms ligoms, 

traumoms. Kasdien geriant mor-
kų sultis ligoniams greičiau gyja 
pooperacinės ir kitokios žaizdos. 
Taip pat morkų sultys stimuliuo-
ja pieno išsiskyrimą žindyvėms.

Pastaba. Išspaudus mor-
kų sultis, nedera išmesti išspau-
dų: jos suvartojamos kaip gar-
nyras (priedas prie mėsos ar žu-
vies patiekalų) arba kaip atski-
ros salotos.

Kada nevartotinos
Nei morkos, nei jų sultys ne-

vartotinos viduriuojant, esant 
plonosios ar storosios žarnos 
uždegimui, organizmui neto-
leruojant šių šakniavaisių, ser-
gant skrandžio ar dvylikapirš-
tės žarnos opalige (ypač šiai li-
gai paūmėjus). Ir dar: būna atve-
jų, kai morkų negali vartoti žmo-
nės, turintys sumažėjusį arterinį 
kraujospūdį. Šiuo atveju gali at-
sirasti nuovargis, skaudėti gal-
vą, pykinti. 

Beje, kai morkų suvartojama 
kasdien (tiksliau – per parą) dau-
giau negu 150 g (norma 100 g), 
kai kam taip pat gali atsiras-
ti nuovargis, galvos skausmas 
(kartais – dar ir svaigimas), py-
kinimas ir pagelsti oda (nusto-
jus vartoti morkas po kurio laiko 
šis kosmetinis defektas išnyksta).

Liaudiški receptai
Sunkiai gyjančios žaizdos, opos, 

nudegusios, nušalusios vietos gy-
domos dedant ant jų kelis kar-
tus per dieną šviežiai tarkuotų 
morkų košelę. Ji turi nuskausmi-
nančių, antiuždegiminių ir anti-
mikrobinių savybių. Ant nude-
gusių vietų morkų košelę pa-

geidautina keisti kas 20–30 min., 
pūliuojančias, sunkiai gyjan-
čias žaizdas – kas 1–2 val., kitais 
atvejais – kas 2–3 val. Šiam tiks-
lui naudojamas paprastas kelių 
sluoksnių marlės kompresas su 
morkų košele.

Vidurių užkietėjimas, hemorojus 
gydomas prieš valgį geriant po 
stiklinę šviežiai išspaustų mor-
kų sulčių.

Angina, kvėpavimo takų užde-
gimas. 5–6 kartus per dieną ge-
riamos po šaukštą morkų sultys 
(papildoma gydymo ir profilak-
tikos priemonė), į kurias įmaišy-
tas šaukštelis medaus. 

Stomatitas (burnos ertmės 
gleivinės uždegimas). 3–6 kartus 
per dieną morkų sultimis skalau-
jama burna.

Inkstų akmenligė. 5–6 mė-
nesius 3 kartus per dieną po 2 
šaukštus geriamos morkų sultys 
(papildoma gydymo ir profilakti-
kos priemonė). Sultys gali padė-
ti pasišalinti vadinamajam smė-
liui arba nedideliems akmenims.

Kai kurių organų vėžys. Moks-
liniais tyrimais įrodyta, jog kas-
dien suvalgant nors vieną švie-
žią morką, rizika susirgti vėžiu 
sumažėja 5–7 kartus. 

Nutukimas. Morkos labai tin-
ka šiai negaliai įveikti, nes turi 
daug ląstelienos, mažai kalo-
rijų, greitai ir ilgam numalšina 
alkį. Žinoma, visa tai gali būti 
naudinga tik tuo atveju, jei kar-
tu naudojamos gydytojo paskir-
tos priemonės.

Regos gerinimas. Kasdien su-
valgoma 100–120 g morkų.

Mažakraujystė (dėl geležies 
stokos). Prieš pusryčius suvalgo-
ma 100 g tarkuotų morkų (svarbu 
neužmiršti ir riebalų) arba išge-
riama 1/4 stiklinės morkų sulčių 
su 0,5 šaukštelio medaus. 

Romualdas oGinskAs

Skausmo  
suvokimo kaita

Nuo neatmenamų laikų buvo 
ieškoma būdų, kaip malšinti 
skausmą. Tobulėjant mokslui, 
keitėsi ir požiūris į skausmą bei jo 
valdymo būdus. Anksčiau skaus-
mas buvo suvokiamas tik kaip fi-
ziologinis reiškinys – pagydžius 
ligą turėjo praeiti ir jis. Biomedi-
cininiu požiūriu skausmas atlie-
ka tik signalinę funkciją, priver-

čiančią žmogų atkreipti dėmesį į 
skaudamą vietą ir suprasti, kad 
su ja ne viskas gerai. 

Atsiradus platesniam biopsi-
chosocialiniam skausmo suvo-
kimui, skausmas įgijo ir kiek ki-
tokią prasmę. Imta suvokti, kad 
jį gali sukelti ne tik įvairios bio- 
loginės priežastys – ligos, bet 
ir psichologiniai bei socialiniai 
veiksniai. 

Jau seniai pastebėta, kad tai, 
kaip žmonės supranta ir priima 
savo skausmą, labai priklauso 
nuo jų savybių, psichologinės 
būsenos. Skausmo suvokimas 
gimsta smegenyse, tad panau-
dodami savo protą, vaizduotę ir 
mintis galime jį sumažinti, net iš-
vengti vaistų. 

Kaip valdyti skausmą?
Žinoma, sakysite, kad pats 

paprasčiausias ir efektyviausias 
būdas skausmui valdyti – tai 
medikamentai. Vis dėlto lėtinis 
skausmas gali trukti ir metų me-
tus, o vaistai, kaip žinia, turi viso-
kių nepageidautinų šalutinių po-
veikių ir net ne visuomet padeda. 
Tad ką daryti tokiu atveju? Siū-
loma keletas būdų, kurie padeda 
efektyviai mažinti skausmą, net 
padėti vaistus į šalį ar bent jau 
sumažinti jų kiekį. Nemažai ty-
rimų patvirtina, kad nemedika-
mentinis skausmo valdymas gali 
būti iš tiesų labai naudingas. Tad 
čia ir aptarsime keletą būdų, ku-

riuos pasitelkus galima suvaldy-
ti skausmą.
•	Relaksacijos
Skausmas, o ypač lėtinis, il-

gai trunkantis, dažnai sukelia 
raumenų įtampą ir nerimą. Rau-
menų įtampa jau savaime skaus-
minga, o nerimas didina žmo-
gaus skausmo pojūtį. Siekiant su-
mažinti raumenų įtampą ir neri-
mą, siūloma atlikti relaksacijos 
pratimus. 

Relaksacijos pratimų būna 
įvairiausių – nuo vaizduotės ke-
lionių į saugias ir raminančias 
vietas, kvėpavimo pratimų iki 
aktyvių raumenų atpalaidavi-
mo technikų. Tiesiog reikia at-
rasti, koks metodas jums geriau-
siai tinka. Nuolatos atlikdami at-
sipalaidavimo pratimus pajausi-
te, kad nerimas ir raumenų įtam-
pa atlėgsta, o ir skausmo pojūtis 
nebe toks intensyvus. 
•	Emocijų	valdymas
Stiprios emocijos, tokios kaip 

pyktis, baimė, nerimas, liūdesys, 
yra normali reakcija į ligą. Ne-
galime tikėtis, kad jausimės lai-
mingi, jei dėl skausmo tenka at-
sisakyti mėgiamų veiklų, įprasti-
nės gyvenimo rutinos. Deja, stip- 
rios neigiamos emocijos subjek-
tyvų skausmo pojūtį tik dar la-
biau sustiprina. Emocijų valdy-
mas padeda kontroliuoti reak-
cijas į ilgai trunkantį skausmą 
ir taip jį sumažina. Tad iš tiesų 
svarbu nepasiduoti neigiamoms 

emocijoms ir neatsisakyti mėgia-
mos veiklos.
•	Nuotaiką	gerinančios	
	 veiklos	
Mūsų gyvenime mintys turi 

didesnę įtaką, nei galime įsivaiz-
duoti. Lėtinės ligos gali izoliuo-
ti, atriboti nuo mėgiamų užsiėmi-
mų. O kuo daugiau laiko leidžia-
me nieko neveikdami, tuo dau-
giau galvojame apie savo patiria-
mą skausmą. Užsiimdami išban-
dytomis maloniomis veiklomis, 
kaskart įsitraukdami į kokį nors 
naują užsiėmimą, nukreipsime 
dėmesį nuo minčių apie skaus-
mą, mažiau jį jausime. 

Nepamirškime ir vaizduotės 
galios. Ji gali padėti nukeliauti 
į vietas, kuriose kadaise esame 
buvę, o gal tik svajojome ten nu-
vykti, kur galime rasti atsipalai-
davimo šaltinį. Tokios vaizduo-
tės kelionės gerina nuotaiką ir 
atitraukia dėmesį nuo nuolati-
nio skausmo pojūčio. 

Nenustumkime į šalį ir realių 
pomėgių – paskaitykime knygą, 
pasivaikščiokime gryname ore, 
pažiūrėkime mėgiamą laidą. 
•	Vaizduotės	galia
Nustatyta, kad organizmas 

reaguoja, atsako į mūsų vaiz-
duotės vaizdinius. Vieni vaizdi-
niai gali pagreitinti širdies ritmą, 
kiti – kaip tik ramina. Vaizdiniai 
veikia mūsų emocijas beveik taip 
pat stipriai, kaip ir išoriniai da-
lykai. Vaizduotė gali paskatinti 

endorfinų, kurie pakelia nuotai-
ką, sumažina skausmą, gamybą. 

Mokslinėje literatūroje siū-
loma susikurti simbolį – vaizdi-
nį, kuris atspindi skausmą. Ne-
apsiribokite tikrovę atitinkan-
čiais vaizdiniais. Suteikite savo 
skausmui formą ir spalvą, keiski-
te jo dydį. Galvokite apie detales, 
apie tai, kaip skausmas pamažu 
atlėgsta, jo simbolis vis mažėja 
ir traukiasi, tolsta, kol galiausiai 
visai palieka jūsų kūną. Pavyz-
džiui, galvos skausmui malšinti 
puikiai tinka stipriai galvą ver-
žiančio binto simbolis. Pamažu 
tą bintą laisviname, kol visai jo 
atsikratome. 

Toks skausmo vaizdinys pa-
deda atkreipti dėmesį į proble-
mą, ji įsisąmoninama, taip kei-
čiamas požiūris į skausmą. Visa 
tai daro įtaką ir pačiam skaus-
mo pojūčiui. Žinoma, tai nereiš-
kia, kad pasitelkus vaizduotę 
skausmas išnyks, tiesiog pasi-
keis jaučiamo skausmo išgyve-
nimas, skausmas įgis tarsi regi-
mą pavidalą ir jį taps lengviau 
kontroliuoti. 

Tad nevertėtų skubėti grieb-
tis vaistų vos suskaudus galvą 
ar nugarą. Galbūt jums reikia tik 
ramiai pabūti mėgiamoje vietoje, 
negalvojant apie jaučiamą skaus-
mą. Kartais ir to pakanka, kad 
skausmas išnyktų per ilgai ne-
užsibuvęs. 

Milda ViCkuTė

Veislių įvairovė
Morkų šakniavaisiai, priklau-

somai nuo veislės, skiriasi spalva, 
forma (šakniavaisiai pailgi kū-
giški arba cilindriški) ir skoniu. 
Valgomosios morkos šakniavai-
sis paprastai būna ryškiai oran-
žinis arba raudonas (rečiau – gel-
tonas), pašarinės morkos – gelto-
nas arba baltas. 

Daugiausia karoteno – 
raudonose morkose

Didžiausias vitaminų (C, B 
grupės, E, K, PP ir kt.) kiekis yra 
sukauptas išoriniuose šakniavai-
sio sluoksniuose. Daugiausia ka-
roteno ir apskritai vitaminų turi 
raudonos valgomosios morkos. 
Beje, vitaminų kiekis priklauso ir 
nuo morkų laikymo sąlygų. Lai-
kant jas švariame, vidutinio grū-
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Teisingumo ministerija pasiūlė 
iš esmės pakeisti asmens veiks-
numo apribojimo ir asmens pri-
pažinimo neveiksniu institutus. 
Šiuo metu ribotai veiksniais, ap-
ribojant galimybę disponuoti 
turtu, gali būti pripažįstami tik 
asmenys, kurie piktnaudžiauja 
alkoholiniais gėrimais, narko-
tikais, narkotinėmis ar toksinė-
mis medžiagomis. Projektuose 
siūloma įtvirtinti, kad veiksnu-
mas galėtų būti ribojamas bet 
kokį psichikos sutrikimą turin-
tiems asmenims, tačiau tik tose 
srityse, kuriose teismas, remda-
masis sveikatos priežiūros įs-
taigų bei socialinių darbuoto-
jų išvada, pripažintų tokį ribo-
jimą šiam asmeniui būtinu. Tai 
leis užtikrinti, kad asmuo reika-
lingus sprendimus su rūpinto-
jo sutikimu priims tose srityse, 
kur jis negali veikti savarankiš-
kai, o toks reguliavimas neska-
tins pasirinkti didesnės asmens 
veiksnumo ribojimo priemo-
nės – asmens pripažinimo ne-
veiksniu.

„Teisingumo ministerijos 
pasiūlymai leistų užkirsti kelią 
įvairiems piktnaudžiavimams 
neveiksnumo srityje. Be to, ne-
galią turintys asmenys įgytų 
daugiau teisių, nebeliktų gali-
mybių dėl nedidelio sutrikimo 
juos pripažinti neveiksniais“, – 
pažymi teisingumo ministras 
Juozas Bernatonis.

Įstatymų pakeitimo projek-
tais taip pat siūloma numatyti, 
kad asmuo būtų pripažįstamas 
neveiksniu tik tose srityse, kur 
jis negali veikti savarankiškai ar 
su rūpintojo sutikimu, tose sri-
tyse jo vardu veiks globėjas. Ne-
veiksniu pripažintam asmeniui 
ne dažniau kaip vieną kartą per 
metus būtų numatyta galimybė 
pačiam kreiptis į teismą dėl pri-
pažinimo veiksniu. 

Žmogui, kuriam dėl psichi-
kos sutrikimų ar kitų priežasčių 
sudėtinga priimti geriausius jo 
interesus atitinkančius spren-
dimus, siūloma numatyti ga-
limybę sudaryti pagalbos pri-
imant sprendimus teikimo su-
tartį. Tuomet jam veikiant sava-

rankiškai kartu su juo privalėtų 
dalyvauti jam pagalbą teikian-
tis asmuo. Tokios sutartys bus 
registruojamos Neveiksnių ir ri-
botai veiksnių asmenų registre.

Tokios sutarties, kurią tvir-
tintų notaras, pagrindu teikia-
ma pagalba galėtų apimti, pa-
vyzdžiui, sprendimo priėmi-
mui reikalingos informacijos 
rinkimą, informacijos pateiki-
mą asmeniui, galimų sprendi-
mų alternatyvų nurodymą ir jų 
rezultatų aptarimą. 

Taip pat siūloma numaty-
ti ir naują veiksnumo realizavi-
mo priemonę – išankstinį nu-
rodymą. Toks nurodymas būtų 
naudingas, pavyzdžiui, tada, 
kai asmeniui, kuris išankstinio 
nurodymo pateikimo metu yra 
veiksnus, dėl progresuojančios 
ligos ar kitų aplinkybių ateityje 
veiksnumas gali būti apribotas. 
Išankstiniame nurodyme žmo-
gus galėtų nurodyti: asmenis, 
kuriuos pageidautų, kad teis-
mas skirtų ar neskirtų globėjais 
(rūpintojais); išreikšti nuomonę 
dėl apgyvendinimo globos ins-
titucijoje; pateikti nurodymus, 
kaip turėtų būti tvarkomi su jo 
turtinių ir asmeninių neturtinių 
teisių ir pareigų įgyvendinimu 
susiję klausimai. Išankstinį nu-
rodymą asmuo galės bet ku-
riuo metu pakeisti, papildyti ar 
panaikinti. Taip pat projektuo-
se numatyta, kad asmeniui ne-
mokama valstybės garantuoja-
ma antrinė teisinė pagalba turi 
būti teikiama ne tik sprendžiant 
jo pripažinimo neveiksniu tam 
tikroje srityje klausimą, bet ir 
peržiūrint tokį teismo sprendi-
mą. Be to, siūloma aiškiai įtvir-
tinti, kad nemokama antrinė tei-
sinė pagalba būtų teikiama ir 
sprendžiant visus asmenų pri-
verstinio hospitalizavimo ir gy-
dymo klausimus. 

Šias nuostatas įtvirtinan-
tys Civilinio kodekso, Civilinio 
proceso kodekso ir kitų įstaty-
mų pakeitimų projektai, rengti 
derinant juos su JT Neįgaliųjų 
teisių konvencijos nuostatomis. 

„Bičiulystės“ ir Teisingumo 
ministerijos inf. 

Užkirs kelią piktnaudžiavimui 
neveiksnumu

Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos 
siūlymams užtikrinti, kad negalią turintys asmenys gau-
tų išskirtinę pagalbą, o piktnaudžiauti žmonių veiksnu-
mo apribojimais neliktų galimybių.

valdymo principais. Taip pat 
buvo mokomasi rašyti gyveni-
mo aprašymus, motyvacinius 
ir kreipimosi laiškus. Moky-
mų dalyviai praktinių užduočių 
metu mokėsi planuoti pokalbį su 
darbdaviu, aiškinosi, kada pasa-
kyti darbdaviui apie savo nega-
lią ir pan.

Projekto metu apmokyti as-
menys galėtų tapti tarpininkais 
tarp neįgaliųjų, darbdavių, gal 
net darbo biržų. Būtų gerai, kad 
jie galėtų užsiimti ir galimų darb-
davių paieškomis – tačiau tokia 
veikla įmanoma tik atsiradus 
galimybių projektą tęsti toliau. 
G. Žemaitaitytė tikisi, kad nau-
jasis ES finansavimo periodas, 
daug dėmesio ketinantis skirti 
žmogiškiesiems ištekliams, at-
vers naujas galimybes. Gal atsi-
ras ir naujų metodų. 

Mokymai padrąsino 
pasitikėti savimi 

Dvi šių mokymų dalyvės jau 
susirado darbą. Nors tiesiogiai 
to ir negalima įvardyti kaip mo-
kymų rezultato, vis dėlto mote-
rys pripažįsta, kad būtent juose 
išmoko labiau pasitikėti savimi, 
tapo drąsesnės, kryptingiau ėmė 
siekti tikslo. 

Jau trečias mėnuo sostinė-
je IKI prekybos tinklo apsaugos 
darbuotoja dirbanti iš Vilkaviš-
kio į Vilnių atvykusi Daiva Pau-
žienė neslepia esanti labai pa-
tenkinta pastarojo meto gyveni-
mo pokyčiais. Moteris prisipažįs-
ta išmokusi gyventi vadovaujan-
tis nuostata, kad jeigu tau prieš 
akis užsitrenkė vienos durys, tai 
dar nereiškia, kad negalima bels-
tis į kitas. 

Neįgaliąja D. Paužienė tapo 
visai neseniai. Ko gero, dauguma 
puikiai prisimename prieš ketve-
rius metus šalyje kilusį pandemi-
nio kiaulių gripo proveržį. Tąkart 
neramiai sekėme vis didėjantį 
nuo šios ligos mirusių žmonių 
skaičių. Gripo neišvengusi Daiva 
buvo viena tų laimingųjų, kuriai 
pavyko nugalėti ligą. Tiesa, mo-
teris porą mėnesių išbuvo komo-
je, o pabudusi iš jos turėjo viską 
pradėti nuo nulio: kalbėti, vaikš-
čioti, gyventi. Tai nebuvo lengva.

Pavojui gyvybei nutolus, 
D. Paužienei buvo nustatytas 
vos 20 proc. darbingumas – pan-
deminis gripas rimtai pakenkė 
moters plaučiams. Tačiau po li-
gos atsigavusi Daiva su tokia 
lemtimi nesitaikstė, norėjo susi-
grąžinti normalų gyvenimą. Be 
darbo, veiklos jo neįsivaizduo-
janti moteris nuėjo užsiregis-
truoti į Vilkaviškio darbo biržą. 
Šio jos sprendimo nesuprato ne 
tik aplinkiniai žmonės, bet ir dar-
bo biržos darbuotojai. Pasak jų, 
tokio darbingumo lygio neįgalie-
ji į bedarbių sąrašus neįtraukia-
mi. Moteris prisimena, jog no-
rint pasiekti savo, jiems ant stalo 
teko padėti net sunkiausios ne-
galios žmones registruoti nuro-
dantį įstatymą. 

Tiesa, darbo Vilkaviškyje ji 
negavo. Moters teigimu, pro-
vincijos darbdaviai labai atsar-

giai žiūri į neįgaliuosius. Jie lai-
ko juos nepajėgiais dirbti, dažnai 
sergančiais ir dėl to savo pareigų 
tinkamai atlikti negalinčiais žmo-
nėmis. Siekdama paneigti tokią 
nuomonę, Daiva pasiryžo da-
lyvauti profesinės reabilitacijos 
programoje ir išvažiavo į Drus-
kininkus. Šiandien ji šypsosi, jog 
pasirinkti kelionių vadovo profe-
siją buvo gal kiek per drąsu. Nors 
nesiryžo ieškoti darbo pagal įgy-
tą specialybę, moteris džiaugia-
si ten įgijusi nemažai naudingų 
žinių. Ir išmokusi realiai įvertin-
ti savo galimybes, kurias vis dėl-
to ribojo sveikatos būklė. 

Į Vilniuje rengiamus moky-
mus Daiva važiavo ne vien norė-
dama sužinoti, kaip galėtų tapti 
neįgaliųjų įdarbinimo konsultan-
te, išmokti praktinių dalykų, bet 
ir turėdama kitų konkrečių tiks-
lų. Atsižvelgdama į savo sveika-
tos galimybes (dabar Daivai nu-
statytas 30 proc. darbingumas), 
ji susirado jos jėgas atitinkančią 
specialybę ir nusprendė užsira-

tinio verslo organizatoriaus kva-
lifikaciją. 

Šį projektą koordinavusi VšĮ 
„Panevėžio verslo konsultaci-
nis centras“ konsultantė Vaida 
Juzukėnaitė pasakoja, jog mo-
kymai vyko trimis etapais. Pir-
miausia neįgaliesiems surengti 
psichologiniai mokymai ir kon-
sultacijos, kurių metu jie buvo 
motyvuojami įgyti išsilavini-
mą ir dirbti, vertinami jų porei-
kiai, ugdomi socialiniai, sava-
rankiško gyvenimo įgūdžiai ir 
kt. Pasibaigus grupiniams psi-
chologiniams mokymams, kiek- 
vienas projekto dalyvis galėjo in-
dividualiai pabendrauti su psi-
chologe, užduoti jam rūpimus 
klausimus ir aptarti problemas, 
susijusias su patiriamais sunku-
mais integruojantis į darbo rinką.

Antrame projekto etape jo 
dalyviai galėjo rinktis iš dviejų 
neformalaus profesinio moky-
mo krypčių – buhalterinės aps-
kaitos arba smulkaus ir viduti-
nio verslo organizavimo moky-

„Gyvenu su persodintu inkstu, 
man nustatytas 20 proc. darbin-
gumo lygis. Patyriau traumą, ku-
rios metu lūžo koja. Kol ji sugis, 
turiu vaikščioti su ramentais. Ar 
galiu kreiptis į Techninės pagal-
bos neįgaliesiems centro sky-
rių, kad man laikinai išnuomotų 
ramentus? Kas dar teikia tokias 
paslaugas?“, – klausia Lina D. iš 
Marijampolės. 

Techninės pagalbos priemo-
nėmis asmenis nemokamai ap-
rūpina Techninės pagalbos neį-
galiesiems centras ir savivaldy-
bių įstaigos Neįgaliųjų aprūpi-
nimo techninės pagalbos prie-

Kur galima 
laikinai 

išsinuomoti 
ramentus?

Klausėte – 
atsakome

Neformalūs mokymai – palanki 
aplinka neįgaliųjų motyvacijai skatinti

šyti į apsaugos darbuotojų mo-
kymų kursus. Sėkmingai juos 
baigusi savo CV išsiuntinėjo į šio 
profilio įstaigas. Pasiūlymo ilgai 
laukti nereikėjo. 

D. Paužienė pasakoja, kad 
dalyvaudama LŽNS surengtuo-
se mokymuose įgijo pasitikėjimo 
savimi. Jie padrąsino, paskatino 
rimtai imtis darbo paieškų, ku-
rias vis atidėliojo. Išmokė, kaip 
kalbėtis su galimu darbdaviu, 
kaip pateikti savo negalią. Moky-
muose įgytos žinios padėjo per-
žiūrėti, patobulinti ir savo CV. 
Visa tai turėjo įtakos sėkmingam 
Daivos įsidarbinimui. 

Panevėžiečiams 
įsidarbinti padėjo ES 

projektas
D. Paužienės įsidarbinimo 

atvejis – ne vienintelis sėkmingas 
neįgaliųjų asociacijų organizuo-
tų mokymų pavyzdys. Loretos 
Ašakienės darbo karjera prasi-
dėjo nuo dalyvavimo Panevėžio 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gos vykdytame projekte „Pane-
vėžio krašto neįgaliųjų integraci-
jos į darbo rinką galimybių didi-
nimas“. Europos socialinio fon-
do finansuotuose 1,5 metų truku-
siuose mokymuose dalyvavo 40 
įvairaus amžiaus neįgaliųjų, sie-
kiančių įgyti buhalterio, besinau-
dojančio informacinėmis techno-
logijomis, arba smulkaus ir vidu-

mų, kurių metu jie įgijo kvalifi-
kaciją, padėsiančią susirasti dar-
bą ar įgavo žinių, reikalingų pra-
dedant savo verslą. 

Teorines žinias neįgalieji 
įtvirtino atlikdami praktiką Pa-
nevėžio įmonėse. Daliai projekto 
dalyvių praktikos vietas suteikė 
projekto partneriai UAB „Verslo 
kodas“ bei VšĮ „Panevėžio vers-
lo konsultacinis centras“.

Pasibaigus neformaliojo pro-
fesinio mokymo kursui, sekė tre-
čiasis etapas: neįgalieji buvo kon-
sultuojami VšĮ „Panevėžio vers-
lo konsultacinis centras“, kuri 
teikė ir įdarbinimo, tarpininka-
vimo paslaugas. Verslo centro 
darbuotojai tiesiogiai bendravo 
su darbdaviais bei norinčiais įsi-
darbinti ar pradėti savo verslą 
projekto dalyviais.

„Pastebėjome, kad jau įpusė-
jus projektui neįgalieji įgavo dau-
giau pasitikėjimo savo jėgomis, 
atgaivino senas bei įgavo nau-
jų žinių ir patirčių, pradėjo tikė-
ti įsidarbinimo galimybėmis, – 
pasakoja V. Juzukėnaitė. – Pasi-
baigus projektui, dalis dalyvių 
pradėjo organizuoti savo verslą 
ar mąstyti apie tokią galimybę. 
Šiuo metu dirba ar savo verslą 
plėtoja apie 11 projekto dalyvių, 
o likusieji aktyviai bando įsilieti į 
darbo rinką ir vis dar laukia savo 
galimybių.“

Aldona DelTuVAiTė

monėmis ir šių priemonių įsi-
gijimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo nustatyta tvar-
ka. Asmenims, kurie negali prie-
monių įsigyti minėto aprašo nu-
statyta tvarka, techninės pagal-
bos priemones nuomojamos sa-
vivaldybių įstaigose, tačiau šią 
paslaugą teikia ne visos savi-
valdybių įstaigos. Techninės 
pagalbos priemones nuomoja ir  
UAB „Ortopedijos centras“, 
UAB „Teida“, AB „Puntukas“, 
UAB „Slaugivita“. 

Panevėžio neįgalieji mokymų metu.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.00, 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 14 d. 
9.00 Kobra 11 (167) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (6/7). 11.00 Ponas Selfridžas (9, 
10) (kart.). 12.50 Savaitė. Visuome-
nės aktualijų laida (kart.). 13.25 Pa-
saulio panorama (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (8) N-7. 
17.00 Kobra 11 (168) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Premjera. Naisių vasara (61). 19.20 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Teisė 
žinoti. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Dokumentinio kino vakaras. Premje-
ra. Šuolis iš kosmoso. Didžioji Brita-
nija, 2012 m. (Subtitruota). 1.10 Dė-
mesio centre. Ved. Edmundas Jaki-
laitis (kart.). 

Antradienis, balandžio 15 d. 
9.00 Kobra 11 (168) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/8) 11.00 Naisių vasara (61) (kart.). 
11.30 Šuolis iš kosmoso. Dok. f. Di-
džioji Britanija, 2012 m. (Subtitruota, 
kart.). 13.25 Dėmesio centre (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (9) N-7. 17.00 Kobra 11 
(169) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių 
vasara (62). 19.20 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Šnipai (9) N-7. 0.15 Senis (88) N-7. 
1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, balandžio 16 d. 
9.00 Kobra 11 (169) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/9) 11.00 Naisių vasara (62) (kart.). 
HD. 11.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart.). 12.30 Bėdų turgus (kart.). 
13.25 Dėmesio centre (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.55 Komisaras Reksas 
(10) N-7. 17.00 Kobra 11 (170) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių vasa-
ra (63). 19.20 Gyvenimas. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Istorijos de-
tektyvai. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Šnipai (10) N-7. 0.15 Senis (89) N-7. 
1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, balandžio 17 d. 
9.00 Kobra 11 (170) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (6/10). 11.00 Naisių vasara (63) 
(kart.). HD. 11.30 Emigrantai. So-
cialinės dokumentikos laida (kart.). 
12.20 Stilius (kart.). 13.10 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 13.25 
Dėmesio centre (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (11) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (171) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (64). 
19.20 Taip. Ne. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Lietu-
vos Respublikos Prezidento rinkimai 
2014. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.30 Vakaro žinios. 0.00 
Šnipai (11)N-7. 1.00 Senis (90)N-7. 

Penktadienis, balandžio 18 d. 
9.00 Kobra 11 (171) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio li-
goninė (6/11). 11.00 Naisių vasara 
(64) (kart.). HD. 11.30 Gyvenimas. 
Gyvenimo būdo laida (kart.). 12.20 
Taip. Ne (kart.). 13.15 Lašas po lašo 
(kart.). 13.25 Pagalbos ranka (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (12) N-7. 17.00 Kobra 11 
(172) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.40 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas. 19.00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Premje-
ra. Pranciškus – Naujojo pasaulio po-
piežius. Dok. f. Argentina, Italija, 2013 
m. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.15 Kryžiaus kelias iš Romos 
Koliziejaus. 0.00 Premjera. Narcizas. 
Drama. Lietuva, Graikija, 2012 m. N-7 
(subtitruota). 

Šeštadienis, balandžio 19 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.55 Pagalbos ranka. 8.25 
Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas (2/3). 
9.25 Premjera. Mažasis princas (20). 
9.50 Premjera. Aviukas Šonas (4/15). 
10.00 Linksmoji knyga. 10.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.30 
Durys atsidaro. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Didžiosios visa-
tos paslaptys su Morganu Primanu. 
5 d. 13.00 Lietuvos vaikų ir mokslei-
vių dainų TV konkursas „Dainų daine-
lė 2014“. 15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 15.30 Pasaulio 
panorama. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 Auk-
sinės rankos. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Velyknakčio 
liturgija. 23.30 Tu pabūk su manim. 

Sekmadienis, balandžio 20 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Kas nor dainuotie. 6.25 Kas pako-
rė sūpuoklėles. 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 7.55 Gi-
rių horizontai. 8.25 Kaimo akademija. 
9.00 Džeronimas (2/4). 9.25 Premje-
ra. Mažasis princas (21). 9.50 Prem-
jera. Aviukas Šonas (4/16). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruo-
ta). 10.30 Premjera. Aviukas Šonas 
(4/17). 10.45 Klausimėlis.lt 11.00 
Mokslo ekspresas. 11.15 Velykų šv. 
Mišios iš Romos Šv. Petro aikštės. 
13.00 Urbi et Orbi. 13.30 Šventadie-
nio mintys. 14.00 Pranciškus – Nau-
jojo pasaulio popiežius. Doku. f. Ar-
gentina, Italija, 2013 m. (subtitruota). 
15.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (3/4) N-7. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Tarp-
tautinės standartinių ir Lotynų Ameri-
kos sportinių šokių varžybos „Alytus 
Open 2014“. 18.30 Premjera. Roži-
nė pantera 2. Komedija. JAV, 2009 
m. N-7. 20.30 Panorama. 20.50 Sa-
vaitė. 21.20 Grupės „Studija“ jubilie-
jinis koncertas. 23.20 Kelias į 2014 
pasaulio futbolo čempionatą. 9 dalis. 
23.50 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (3/4) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, balandžio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23) (kart.). 
7.25 Simpsonai (349) (kart.) N-7. 
7.55 Skunk Fu (25, 26). 8.30 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
9.00 Kempiniukas Plačiakelnis (1, 2). 
10.00 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvy-
bės lopšys. Veiksmo f. JAV, Vokieti-
ja, Didžioji Britanija, Japonija, 2003 m. 
N-7. 12.25 Nepaprastas pasaulis (8) 
N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai (29). 
13.30 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(27). 14.00 Slibinų dresuotojai (1) N-7. 
14.30 Simpsonai (350) N-7. 15.00 Su-
tarties sąlygos (3) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (140) N-7. 17.00 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pamiršk 
mane (39) N-7. 20.00 Tik nesakyk ma-
mai (3) N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (52) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kerštas (22) N-14. 23.00 
Gražuolė ir pabaisa (13) N-14. 0.00 
24 valandos (20) N-14. 1.00 CSI Ma-
jamis (6) N-14. 1.50 Ryšys (8) (N-7. 
2.40 Penktadienio vakaro žiburiai (11) 
N-7. 3.30 Trapučio parkas (4) N-14. 

Antradienis, balandžio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Žalio-

ji enciklopedija. 7.00 Slibinų dresuo-
tojai (1) N-7. 7.30 Simpsonai (350) 
N-7. 8.00 Skunk Fu (27, 28). 8.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 9.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (3, 4). 10.00 Greitis. Veiksmo f., 
JAV, 1994 m. N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (9) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (30). 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (28). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (2) N-7. 14.30 Simp-
sonai (351) N-7. 15.00 Sutarties są-
lygos (4) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (141) N-7. 17.00 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane (40) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (53) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Po kupo-
lu (5) N-14. 23.00 Gražuolė ir pabai-
sa (14) N-14. 0.00 24 valandos (21) 
N-14. 1.00 CSI Majamis (7) N-14. 1.50 
Ryšys (9) (N-7. 2.45 Penktadienio va-
karo žiburiai (12) N-7. 3.35 Trapučio 
parkas (5) N-14. 

Trečiadienis, balandžio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (2) N-7. 7.25 Simpso-
nai (351) N-7. 7.55 Skunk Fu (29, 30). 
8.30 Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai. 9.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5, 6). 10.00 Greitis 2. Laivo už-
grobimas. Veiksmo f., JAV, 1997 m. 
N-7. 12.25 Nepaprastas pasaulis (10) 
N-7. 12.55 Drakonų medžiotojai (31). 
13.30 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(29). 14.00 Slibinų dresuotojai (3) N-7. 
14.30 Simpsonai (352) N-7. 15.00 Su-
tarties sąlygos (5) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (142) N-7. 17.00 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pamiršk 
mane (41) N-7. 20.00 Obelis nuo 
obels (14) N-7. 20.30 Žvaigždžių de-
šimtukas N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (54) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Dakta-
ras Hausas (5) N-14. 23.05 Gražuolė 
ir pabaisa (15) N-14. 0.05 24 valandos 
(22) N-14. 1.05 CSI Majamis (8) N-14. 
2.00 Ryšys (10) (N-7. 2.50 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (13) N-7. 3.40 Tra-
pučio parkas (6) N-14. 

Ketvirtadienis, balandžio 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (3) N-7. 7.25 Simp-
sonai (352) N-7. 7.55 Skunk Fu (31, 
32). 8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 9.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (7, 8). 10.00 Dinotopi-
ja. Nuotykių f., JAV, D. Britanija, Vo-
kietija, 2002 m. N-7. 11.50 Skunk Fu 
(33, 34). 12.25 Nepaprastas pasau-
lis (11) N-7. 12.55 Drakonų medžio-
tojai (32). 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (30). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (4) N-7. 14.30 Simpsonai (353) 
N-7. 15.00 Sutarties sąlygos (6) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (143) N-7. 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pamiršk mane (42) N-7. 20.00 
Kitoks tyrimas. Ekstrasensų tiesa 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(55) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
21.55 Žalioji enciklopedija. 22.00 Pa-
vojus rojuje (4) N-14. 23.05 Gražuolė 
ir pabaisa (16) N-14. 0.00 24 valan-
dos (23) N-14. 1.05 CSI Majamis (9) 
N-14. 1.55 Ryšys (11) (N-7. 2.45 Eu-
reka. Drama (15) N-7. 3.35 Trapučio 
parkas (7) N-14. 

Penktadienis, balandžio 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (4) N-7. 7.25 Simpso-
nai (353) (kart.) N-7. 7.55 Skunk Fu 
(35, 36). 8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 9.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (9, 10). 10.00 Dinotopi-
ja. Nuotykių f., JAV, D. Britanija, Vo-
kietija, 2002 m. N-7. 11.50 Skunk Fu 
(37, 38). 12.25 Nepaprastas pasau-
lis (12) N-7. 12.55 Drakonų medžio-
tojai (33). 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (31). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (5) N-7. 14.30 Simpsonai (354) 
N-7. 15.00 Sutarties sąlygos (7) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (144) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Monstrai prieš ateivius. 
Animacinis nuotykių f. JAV, 2009 m. 
N-7. 21.15 Ir čia priėjo Poli. Komedi-
ja. JAV, 2004 m. N-7. 23.05 Juokda-
rių vakarienė. Komedija. JAV, 2010 
m. N-14. 1.25 Širdgėlos kalba. Ro-
mantinė komedija, JAV, 2011 m. 
N-7. 3.10 Baimės gniaužtuose. Trile-
ris. JAV, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, balandžio 19 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (26) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras. 8.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (32). 9.00 To-
bula moteris. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Kadetė 
Kelė. Komedija JAV, Kanada, 2002 
m. N-7. 13.05 Itališkas apiplėšimas. 
Veiksmo f. JAV, Prancūzija, Didžioji 
Britanija, 2003 m. N-7. 15.20 TV Pa-
galba N-7. 16.45 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(7) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Pelės 
medžioklė. Komedija. JAV, 1997 m. 
N-7. 19.30 Pertraukoje – Eurojackpot 
Loterija. 21.00 Kodas L.O.B.I.A.I.. Pa-
slapčių knyga. Nuotykių f., JAV, 2007 
m. N-7. 23.30 Černobylio dienoraš-
čiai. Siaubo f. JAV, 2012 m. (S). 1.15 
Auksinės gėlės prakeiksmas. Dra-
ma. Honkongas, Kinija, 2007 m. N-7. 
3.15 Pavojingasis Bankokas. Veiks-
mo f. JAV, 2008 m. N-14. 4.55 Pro-
gramos pabaiga. 

Sekmadienis, balandžio 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2) 6.55 

Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 7.25 Monstrai prieš ateivius. 
Animacinis nuotykių f. JAV, 2009 m. 
N-7. 9.10 Tigro filmas. Animacinis f. 
JAV, 2000 m. 10.45 Mergina vaiki-
no kelnėse. Komedija. JAV, 2006 m. 
N-7. 12.55 Krokodilas Dandis. Nuo-
tykių komedija. JAV, 1986 m. N-7. 
14.55 Gelbėtojai. Animacinis f. JAV, 
1977 m. 16.35 Nimės sala. Nuotykių 
komedija, JAV, 2008 m. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-

Pirmadienis, balandžio 14 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (64). 7.00 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (8). 7.25 Mergaitė ir 
dramblys. Animacinis f. Rusija, 1969 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (127) N-7. 8.50 Zatura. Nuotykiai 
kosmose. Veiksmo ir nuotykių kome-
dija. JAV, 2005 m. (kart.). 10.50 Sve-
čiai palėpėje. Nuotykių komedija AV, 
Kanada, 2009 m. (kart.). 12.30 Links-
mieji Tomas ir Džeris (8) (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (11). 13.20 
Ogis ir tarakonai (14). 13.30 Saulės 
duktė. Animacinis f. Rusija, 1963 m. 
13.55 Audra (110) N-7. 15.00 Meilė ir 
bausmė (20) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 Juodasis sąrašas (11) 
N-7. 23.10 Judantis objektas (11) N-7. 
0.10 Specialioji Los Andželo policija 
(11) N-7. 1.05 Klientų sąrašas (8) N-7. 
2.00 Čakas (2) N-7. 

Antradienis, balandžio 15 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (65). 7.00 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (9). 7.25 Saulės duk-
tė. Animacinis f. Rusija, 1963 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (128) 
N-7. 8.50 Pasiklydę kosmose. Nuo-
tykių f. JAV, 1998 m. N-7. 11.25 Kny-
gų valdovas. Nuotykių f. JAV, 1994 m. 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (12). 
13.20 Norų išsipildymas. Animacinis 
f. Rusija, 1957 m. 13.55 Audra (111) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (21) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Snaiperis 2. Veiksmo f. JAV, 2002 m. 
N-14. 0.00 Specialioji Los Andželo po-
licija (12) N-7. 0.55 Klientų sąrašas (9) 
N-7. 1.50 Čakas (3) N-7. 

Trečiadienis, balandžio 16 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (66). 7.00 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (10). 7.25 Norų išsi-
pildymas. Animacinis f. Rusija, 1957 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(129) N-7. 8.50 Vienos bėdos. Nuo-
tykių komedija. JAV, 1991 m. N-7. 
10.55 Kvaišų šeimynėlės atostogos 
Las Vegase. Komedija. JAV, 1997 
m. 12.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(13). 13.20 Ogis ir tarakonai (15). 
13.30 Kiškis Žvairys ir šaltinėlis. Ani-
macinis f. Rusija, 1974 m. 13.45 Kiš-
kis, kuris mėgo patarinėti. Animacinis 
f. Rusija, 1988 m. 13.55 Audra (112) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (22) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Dia-
gnozė. valdžia. 21.30 Žinios. Verslas. 
21.45 Renkamės Europą. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Užsienietis. Veiks-
mo trileris. JAV, Lenkija, 2003 m. N-7. 
0.05 Specialioji Los Andželo policija 
(13) N-7. 1.00 Klientų sąrašas (10) 
N-7. 1.55 Čakas (4) N-7. 

Ketvirtadienis, balandžio 17 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (67). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (11). 7.25 Kiškis 
Žvairys ir šaltinėlis. Animacinis f. Ru-
sija, 1974 m. 7.40 Kiškis, kuris mėgo 
patarinėti. Animacinis f. Rusija, 1988 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (130) N-7. 8.50 Garbanė Sju. 
JAV, 1991 m. Komedija 10.50 Snie-
go diena. Komedija. JAV, 2000 m. 
12.30 Linksmieji Tomas ir Džeris (11) 
(kart.) . 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (14). 13.20 Ogis ir tarakonai (16). 
13.30 Kaladėlės ir Tobiukas. Anima-
cinis f. Rusija, 1984 m. 13.45 Košės 
katilėlis. Animacinis f. Rusija, 1984 m. 
13.55 Audra (113) N-7. 15.00 Meilė ir 
bausmė (23) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS Vienvei-
dis. Veiksmo trileris. JAV, 2001 m. 
N-7. 23.55 Specialioji Los Andželo po-
licija (14) N-7. 0.50 Ties riba (2) N-14. 
1.55 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, balandžio 18 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (68). 7.00 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (12). 7.25 Kaladėlės 

ir Tobiukas. Animacinis f. Rusija, 1984 
m. 7.40 Košės katilėlis. Animacinis f. 
Rusija, 1984 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (131) N-7. 8.50 Vestu-
vių dainininkas. Romantinė komedija. 
JAV, 1998 m. N-7. 10.45 Andrė. Nuo-
tykių f. JAV, 1994 m. 12.30 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (12) (kart.) . 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (15). 13.20 
Ogis ir tarakonai (17). 13.30 Grybukas 
namukas. Animacinis f. Rusija, 1958 
m. 13.45 Katinas žvejys. Animacinis 
f. Rusija, 1964 m. 13.55 Audra (114) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (24) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
Patrulis. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis N-7. 21.00 
Mano vyras gali N-7. 22.15 Seni vilkai. 
Komedija šeimai. JAV, 2009 m. 0.05 
Lėktuvo užgrobimas. Veiksmo f. JAV, 
2011 m. N-14. 1.55 Atodrėkis. Siaubo 
trileris. JAV, Kanada, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, balandžio 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (13). 6.55 Beprotiš-
kos linksmybės (5). 7.20 Įspūdinga-
sis Žmogus-voras (15). 7.45 Teisin-
gumo lyga (12). 8.10 Benas Tenas. 
Supervisata (16). 8.35 Katino Leo-
poldo kerštas. Animacinis f. Rusija, 
1975 m. 8.50 Katino Leopoldo pasi-
vaikščiojimas. Animacinis f. Rusija, 
1982 m. 9.00 Ponas Bynas (4). Ani-
macinis serialas. Didžioji Britanija, 
2002 m. 9.30 Padėkime augti. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Šuo vampyras. 
Nuotykių f. šeimai. Kanada, 2012 m. 
11.55 Šnipas ne savo noru. Veiksmo 
komedija. Honkongas, 2001 m. N-7. 
13.45 Mano puikioji auklė (48). 14.20 
Didingasis amžius (1) N-7. 16.25 Stai-
ga trisdešimties. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2004 m. N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS Keistas penk-
tadienis. Komedija šeimai. JAV, 2003 
m. 20.55 Aš – šnipas. Veiksmo kome-
dija. JAV, 2002 m. N-7. 22.50 Neper-
šaunamas. Nuotykių komedija. JAV, 
1996 m. N-14. 0.30 Nuo sutemų iki 
aušros. Budelio duktė. Siaubo trile-
ris. JAV, 2000 m. N-14. 2.15 Vien-
veidis. Veiksmo trileris. JAV, 2001 
m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, balandžio 20 d. 
6.20 Dienos programa. 06.25 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (1). 6.50 Be-
protiškos linksmybės (6). 7.15 Įspū-
dingasis Žmogus-voras (16). 7.40 Po-
kemonai didvyriai. Animacinis f. Japo-
nija, 2003 m. 10.00 Bethovenas. Nuo-
tykių komedija. JAV, 1992 m. 11.40 
Džiumandži. Nuotykių komedija. JAV, 
1995 m. 13.45 Nepaprasta komanda. 
Komedija. JAV, 1991 m. 15.30 Didin-
gasis amžius (65) N-7. 17.30 Telelo-
to. 18.30 Žinios. 19.00 Šokiai ant ledo. 
22.30 PREMJERA Burleska. Miu-
ziklas. JAV, 2010 m. N-7. 0.50 Šni-
pas ne savo noru. Veiksmo komedi-
ja. Honkongas, 2001 m. (kart.) N-7. 
2.30 Lėktuvo užgrobimas. Veiksmo 
f. JAV, 2011 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, balandžio 14 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 7.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų 
mūšis (kart.) N-7. 9.00 Kedrų įlanka 
6 (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (128) (kart.) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (20) N-7. 15.00 Nugalėto-
ja (1). 15.30 Dreikas ir Džošas (29). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (129) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (5) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (5) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Laimingas skaičius...
kitas. Kriminalinė drama. JAV, Vokie-
tija, 2006 m. N-14. 23.40 Tramdytojai 
(7) N-14. 0.35 Mentalistas (5) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas (129) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, balandžio 15 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
9.00 Amerikietiškos imtynės (10) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (129) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (21) N-7. 15.00 Nu-
galėtoja (2). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(30). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(130) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (6) N-7. 19.30 Du su puse vyro 
(6) N-7. 20.00 Dviračio šou. 20.30 
Yra kaip yra. N-7. 21.30 Surasti Lenį. 
Komedija. Pietų Afrika, 2009 m. N-7. 
23.35 Tramdytojai (8) N-14. 0.30 

Mentalistas (6) (kart.) N-7. 1.25 Pro-
kurorų patikrinimas (130) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, balandžio 16 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 9.00 
Mentai (12, 13) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (130) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (22) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (3). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (31). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (131) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (7) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (7) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Tėve mūsų, kuris esi medyje. Roman-
tinė drama. Australija, Italija, Pran-
cūzija, Vokietija, 2010 m. N-7. 23.35 
Tramdytojai (9) N-14. 0.30 Mentalis-
tas (7) (kart.) N-7. 1.25 Prokurorų pa-
tikrinimas (131) (kart.) N-7. 2.30 Bam-
ba TV. S. 

Ketvirtadienis, balandžio 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.). N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (131) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(Govorym i pokazyvajem). N-7. Po-
kalbių laida. Rusija. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuota-
kos siaubūnės (23) N-7. 15.30 Drei-
kas ir Džošas (32). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (132) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (8) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (8) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Plačiai užmerktos akys. Eroti-
nė drama. JAV, 1999 m. N-14. 0.40 
Mentalistas (8) (kart.) N-7. 1.35 Pro-
kurorų patikrinimas (132) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Penktadienis, balandžio 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.). N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.). N-7. 
2014 m. Humoro laida. Vedėjas Al-
gis Ramanauskas 10.00 Naujakuriai 
(8) (kart.) (Chugunsk). N-7. 2011 m. 
Humoro serialas. Rusija. Vaid.: Arū-
nas Sakalauskas, Sergej Gabrielian, 
Marija Aronova. 11.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (132) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (24) N-7. 15.00 Nu-
galėtoja (4). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(33). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(133) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jauna-
vedžiai (29, 30) N-7. 19.30 Amerikie-
tiškos imtynės (11) N-7. 21.30 Pre-
zidento patikėtinis. Veiksmo f. JAV, 
2000 m. N-7. 23.20 Tėve mūsų, ku-
ris esi medyje. Romantinė drama. 
Australija, Italija, Prancūzija, Vokieti-
ja, 2010 m. (kart.) N-7. 1.15 Prokuro-
rų patikrinimas (133) (kart.) N-7. 2.20 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, balandžio 19 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (75) N-7. 8.30 Cukrus 
N-7. 9.00 Brydės. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Šefas rekomenduoja. 10.30 
Kviečiu vakarienės. 11.00 Naujaku-
riai (9) N-7. 12.00 Žmogus prieš gam-
tą. Kinijos džiunglėse (9) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(29, 30) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (14) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai prieš nusi-
kaltėlius (26) N-7. 19.00 Savaitės kri-
minalai N-7. 19.30 Maksas ir Maksi-
monstrai. Nuotykių f. šeimai. Australi-
ja, JAV, Vokietija, 2009 m. N-7. 21.35 
MANO HEROJUS Kovotojas. Veiks-
mo trileris. Ispanija, JAV, 1994 m. 
N-14. 23.45 AŠTRUS KINAS Kons-
tantinas. Veiksmo trileris. JAV, Vokie-
tija, 2005 m. N-14. 2.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, balandžio 20 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 7.55 

Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo (76) 
N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio ry-
tas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 Sveika-
tos kodas. 12.00 Lietuvos muzikos le-
gendos N-7. 14.00 Sveikinimai. 17.00 
Lietuvos komiko vakaras. 19.30 Kur 
dingo kiaušinis? Velykinis detekty-
vas-koncertas. 21.15 Naša Raša. Li-
kimo kiaušai. Komedija. Rusija, 2010 
m. N-14. 22.55 Prezidento patikėtinis. 
Veiksmo f. JAV, 2000 m. (kart.) N-7. 
0.40 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

rai. 19.30 Chorų karai. 22.15 Džob-
sas. Biografinė drama. JAV, 2013 m. 
N-7. 0.40 Ana Karenina. Romanti-
nė drama. JAV, Rusija, 1997 m. N-7. 
2.35 Ir čia priėjo Poli. Komedija. JAV, 
2004 m. N-7. 
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Prienų laikraštis „Gyvenimas“ išspausdino Dalės Lazauskie-
nės straipsnį, kuriame rašome  apie Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorės Genovaitės Paliušienės vizitą Prienų glo-
bos namuose. 

Susitikime su Neįgaliųjų reika-
lų departamento prie SADM 
direktore Genovaite Paliušiene 
dalyvavo Prienų globos namų 
darbuotojai ir gyventojai, Birš-
tono neįgaliųjų draugijos atsto-
vai. G. Paliušienė pristatė Jungti-
nių Tautų Neįgaliųjų teisių kon-
venciją ir atkreipė dėmesį į tas 
sritis, kuriose joje numatytų įsi-
pareigojimų vykdymas yra ati-
dėliojamas.

Statybos įstatymas (pagal 
Konvencijos 9 straipsnį) numato, 
kad statomi ar rekonstruojami 
viešosios paskirties pastatai turi 
būti pritaikomi judėjimo nega-
lią turintiems žmonėms, tačiau, 
anot G. Paliušienės, dėl lėšų sto-
kos 280 mokyklų Lietuvoje buvo 
modernizuotos nepaisant šio 
reikalavimo. Dabartinio aplin-
kos ministro įsakymu ši klaida 
modernizuojant mokyklas ne-
bebus kartojama. Deja, vykdant 
daugiabučių namų renovacijos 
programą, Aplinkos ministeri-
ja taip ir nesurado 1,8 mln. litų 
per metus gyvenamųjų pastatų 
pritaikymui. Neįgaliųjų reika-
lų departamento duomenimis, 
400 planuojamų modernizuoti 
namų gyvena 102 neįgalūs as-
menys, kuriems gyvenamosios 
aplinkos pritaikymas gyvybiš-
kai svarbus.

Kalbėdama apie žmonių su 
klausos negalia – o jų yra per 
6 tūkst. – problemas, G. Paliušie-
nė pabrėžė, jog tik 2,4 proc. lai-
dų, rodomų per nacionalinę Lie-
tuvos televiziją, yra transliuoja-
mos gestų kalba arba subtitruo-
jamos. Priminusi neseną atve-
jį, kai kurčiųjų šeima pražuvo 
liepsnose, nes negalėjo išsikvies-
ti pagalbos, G. Paliušienė sakė, 
kad pagaliau po 5-erius metus 
trukusių diskusijų su Bendruo-

ju pagalbos centru pasisekė rasti 
būdą, kaip priartinti specialiųjų 
tarnybų pagalbą klausos nega-
lią turintiems žmonėms. Tiesa, 
šia paslauga galės naudotis tik 
tie, kurie įsigis išmaniuosius te-
lefonus su juose įdiegta specia-
lia pagalbos iškvietimo prog-ra-
ma. Šiuo metu po 100 žmonių 
Vilniuje ir Kaune ją išbando. Ka-
dangi išmanieji telefonai kainuo-
ja po kelis šimtus litų, G. Paliu-
šienė išreiškė viltį, kad mobiliųjų 
tinklų operatoriai neįgaliesiems 
sudarys sąlygas šiuos telefonus 
įsigyti pigiau.

G. Paliušienė atkreipė dėme-
sį ir į kitą problemą – Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
duomenimis, per 39 tūkst. neįga-
liųjų Lietuvoje nustatytas nuo-
latinis slaugos poreikis, dalis jų 
yra slaugomi namuose savo arti-
mųjų. Paprastai neįgaliajam ski-
riama slaugos pašalpa yra išlei-
džiama jo paties poreikiams – 
slaugos priemonėms, vaistams. 
Pasak G. Paliušienės, pasinaudo-
jant gerąja Europos šalių patir-
timi, reikėtų kuo daugiau išmo-
kų paversti paslaugomis ir pri-
artinti pagalbą žmonėms, nega-
lintiems pasirūpinti savimi. Ko-
kių konkrečių paslaugų paketo 
žmogui reikia, kartu nuspręstų 
socialiniai darbuotojai ir patys 
neįgalieji. 

Užsimezgusios diskusijos su 
Prienų globos namų gyventojais 
metu buvo konstatuota, kad kas-
dieniame gyvenime neįgaliųjų 
teisės vis dar pažeidžiamos, ne-
retai jie patiria diskriminaciją, 
susiduria su valstybės tarnau-
tojų nesupratingumu ir psicho-
loginiu spaudimu, kai kuriais 
atvejais jiems netaikomos turto 
mokesčio, būsto įsigijimo ir ki-
tos lengvatos.

Neįgaliųjų teisių konvencija: 
siekiamybė ir realybė

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Pajūrio naujienose“ išspausdintame straipsnyje Irena Šeš-
kevičienė pasakoja apie Kretingoje surengtą neįgaliųjų teatrų 
šventę. 

Kretingos dienos veiklos centro 
surengta Tarptautinei teatro die-
nai skirta šventė „Atspindžiai“ – 
jau antroji, į ją pakviesti svečiai 
ne tik iš Klaipėdos apskrities, 
bet ir tolimesnių vietovių.

„Teatras yra toks menas, kur 
nebesimato žmogaus negalios. 
Todėl dažnas neįgaliųjų centras 
turi teatro grupes, kur per jude-
sį, muziką, emocijas neįgalus 
žmogus išreiškia save, parodo, 
kuo jis apdovanotas“, – kalbėjo 
šventės „Atspindžiai 2014“ ini-
ciatorė bei teatro trupės „Ieško-
tojai“ vadovė Ieva Bendikienė.

Savo teatrines improviza-
cijas šiemet, be Kretingos die-
nos veiklos centro neįgaliųjų  
teatro trupės „Ieškotojai“ ir Sa-

lantų padalinio teatro trupės 
„Salonta“, dar parodė 8 kolek-
tyvai: Kretingos Marijos Tiške-
vičiūtės mokyklos teatro trupė 
„Spindulėliai“, Neįgaliųjų cent-
ras „Klaipėdos lakštutė“, Sutri-
kusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Klaipėdos viltis“ ne-
įgaliųjų teatro trupė „Drugelis“, 
Šilutės socialinių paslaugų cen-
tro neįgaliųjų teatro trupė „Cho-
ristai“, Priekulės socialinių pas-
laugų centro neįgaliųjų teatro 
trupė „Liepsna“, Gargždų so-
cialinių paslaugų centro teatro 
trupė „Kitaip“, Raseinių rajo-
no žmonių su negalia sąjungos  
teatras „Žara“ bei Raseinių die-
nos centro „Vilties takas“ neį-
galiųjų teatro trupė „Aitvaras“.

Neįgaliųjų pastangų 
atspindžiai teatro šventėje

Neįgalieji 
pasaulyje

Nors 2014 metų Sočio pa-
rolimpinės žaidynės jau 
praūžė, neverta pamirš-
ti ten dalyvavusių sporti-
ninkų. Teiloras Čeisas iš 
Jungtinių Amerikos Valsti-
jų, padėjęs savo ledo ritu-
lio komandai laimėti auk-
so medalį, yra vienas iš jų. 

Teiloras Čeisas – 
parolimpinių žaidynių 
aukso medalininkas

Meilė sportui užgimė 
anksti

T. Čeisas gimė 1986-aisiais 
JAV. Berniukas nuo mažens do-
mėjosi įvairiomis sporto šako-
mis: futbolu, krepšiniu, gol-
fu. Tačiau didžiausia jo aistra 
nuo pat pradžių buvo 
ledo ritulys. Šią spor-
to šaką Teiloras atrado 
būdamas vos 5-erių – 
ji tapo viso gyvenimo 
džiaugsmu, deja, iš 
dalies ir liūdesiu, ka-
dangi būtent ledo ri-
tulį žaisdamas vaiki-
nas susižalojo stubu-
rą. Trauma buvo itin 
rimta – 16-metis Tei-
loras liko iš dalies pa-
ralyžiuotomis kojo-
mis. Tik po ilgų valan-
dų operacinėse, savaičių, pra-
leistų ligoninėje, ir mėnesių re-
abilitacijoje vaikinas vėl įsten-
gė judėti, remdamasis lazdo-
mis ir pasitelkdamas vis dar  
funkcionuojančias kojų raume-
nų grupes. Faktas, kad jis dau-
giau niekada negalės žaisti taip 
mėgstamo ledo ritulio, buvo ne-
pakeliamai sunkus. 

Nauja galimybė 
Teilorui ilgai liūdėti neteko, 

nes gyvenimas pasiūlė naują ga-
limybę realizuoti save. Vaikino 
sesuo studijavo Naujojo Hemp-
šyro universitete, kur buvo ro-
gučių ledo ritulio komanda. 
Nors iš pradžių buvo nelengva, 
Teiloras atkakliai treniravosi ir 
pamažu ėmė kopti naujos spor-
to šakos karjeros laiptais. Jis tei-
gia, kad sunkiausia buvo išmok-
ti valdyti rogutes – vaikinas iš-
manė žaidimą ir žinojo, ką turi 
daryti, bet neįstengdavo judėti 
taip, kaip reikėjo. Tačiau pama-
žu jaunuolis įgijo reikiamus įgū-
džius. T. Čeisas ėmė žaisti ne tik 

Naujojo Hempšyro, bet ir viso 
Naujosios Anglijos regiono ro-
gučių ledo ritulio komandose. 

2005-ieji į T. Čeiso gyvenimą 
atnešė permainų – jis buvo pa-
kviestas į JAV rogučių ledo ritu-
lio komandą Kolorado valstijoje. 
Taip, būdamas vos 19 metų, vai-
kinas pateko į nacionalinę JAV 
komandą. 

Sportiniai pasiekimai
Jau 2006-aisiais Teiloras pa-

dėjo nacionalinei JAV komandai 
laimėti bronzos medalį Italijo-
je vykusiose parolimpinėse žai-
dynėse bei 2010-aisiais su savo 
komanda iškovojo aukso meda-
lį Vankuveryje (Kanadoje) su-
rengtose parolimpinėse žaidy-
nėse. Tais pačiais metais jis buvo 
išrinktas geriausiu parolimpinių 
žaidynių sportininku. Ir šiemet 
Sočio parolimpinėse žaidynėse 
T. Čeiso atstovaujama koman-
da nenusileido kitoms – jie pel-
nė aukso medalį rogučių ledo ri-
tulio rungtyje.

Dėkingas 
gyvenimui

Teiloras baigė sporto 
studijas Naujojo Hemp-
šyro universitete. Jis ne-
švaisto laiko veltui. Ne-
gana to, kad pats inten-
syviai sportuoja, dar tre-
niruoja ir kitus negalią 
turinčiuosius. Sporti-
ninkas užsiima ir švie-
čiamąja veikla – rengia 
įvairius susitikimus, 
kuriuose negalią turin-
tiems žmonėms pasako-

ja apie jų galimybes įsilieti į spor-
to pasaulį. 

T. Čeisas teigia, kad rogučių 
ledo ritulys jam yra daugiau nei 
vien sportas. Ši veik-la išsaugojo 
jo meilę gyvenimui, atvėrė naujus 
kelius, galimybę keliauti ir reali-
zuoti save. Teiloras sako, kad yra 
toks dėkingas gyvenimui už su-
teiktas galimybes, jog ko nors gai-
lėtis tiesiog nelieka laiko. 

Pagal užsienio spaudą parengė

Alma lukoŠeViČiŪTė

Šiandien prasideda jau 16-asis tarp-
tautinis muzikos festivalis „Sugrįži-

mai“. Jo gerbėjų laukia 20 koncertų, ku-
riuose dalyvaus 53 atlikėjai ir 3 ansam-
bliai. Bent trumpam į Lietuvą sugrįš 22 
svetur gyvenantys ar studijuojantys lie-
tuviai, atvyks 5 jų kolegos užsieniečiai. 
Šiemet sulauksime svečių iš 11 šalių. 

Festivalį pradės du Lietuvos muzi-
kai, šiuo metu studijuojantys Mančeste-
rio Šiaurės karališkajame muzikos kole-
dže (D. Britanija): pianistas ugnius pau-
liukonis ir eufonininkas algirdas ma-
tonis. Du koncertus festivalyje surengs 
šiuo metu Paryžiuje gyvenantis pianis-
tas ir kompozitorius, daugelio tarptau-
tinių pianistų konkursų laureatas de-
nisas grockis. Dar vienas fortepijoni-
nės muzikos atstovas, 14-os tarptau-
tinių ir respublikinių konkursų laurea-
tas – aretas botyrius. 

Festivalyje pasirodys ir smuikinin-
kė rolanda ginkutė, nuo 2010 m. stu-
dijuojanti Vokietijoje, Kelno aukštojoje 
muzikos ir šokio mokykloje. Stygininkų 
gretas papildys altininkė augusta ro-
maškevičiūtė, kuri koncertuoti drauge 
pasikvietė savo kolegas: pianistę iš Ja-
ponijos mizuką kano ir obojininką iš 
Portugalijos Lucianą manuelį marke-
są kruzą. Violončelininkas robertas 
grodas, gimęs 1991 m., dar tik prade-
da savo muzikinę karjerą, kuri jau pa-
žymėta respublikinių ir tarptautinių 
konkursų laureatų vardais. Jam talkins 
kolega, azerbaidžanietis smuikininkas 

Muzikos gerbėjus pasitinka 
„Sugrįžimų“ festivalis

anaras seidovas. Koncerte dalyvaus 
ir šiuo metu Maskvoje gyvenanti pia-
nistė emilija budžemaitė. 

Festivalį nuspalvins arfos garsai. 
Jai pritars smuikas, violončelė ir fleita. 
Tai seserų Daunyčių: Joanos, Vitos Ma-
rijos, Elenos ir Kotrynos Ugnės šeimy-
ninis ansamblis regnum musiCa-
Le. Visos keturios muzikantės yra tarp-
tautinių konkursų laureatės bei Grand 
Prix laimėtojos. Šis koncertas rengia-
mas naujoje festivaliui erdvėje – LDK 
valdovų rūmuose. Po menės skliautais 
skambės ne tik muzika, bet ir Vaido-
to Daunio eilės, kurias skaitys aktorius  
Petras Venslovas.

Festivalio staigmena – saksofoni-
ninkė rusnė mikiškaitė. Šiuo metu ji 
tęsia magistro studijas Utrechto kon-
servatorijoje (Olandija), kur koncertuo-
ja su arteZ/Hku saksofonininkų or-
kestru, bigbendu, įvairiais ansambliais 
bei pianistu thijnu Vermeulenu, ku-
ris bus ir „Sugrįžimų“ festivalio svečias. 

Kaip ir kasmet, sulauksime būrio 
vokalistų. Vilniuje ir gimtuosiuose Šiau-
liuose koncertus surengs Bonos ope-
ros teatre dirbantis algis Lunskis 
(baritonas). Koncertuose jam talkins 
S. Vaičiulionio vadovaujamas kame-
rinis ansamblis ars ViVo ir pianis-
tas A. Vizbaras.

Jaunajai solistų kartai atstovaus 
visas būrys lietuvaičių iš Hamburgo: 
romanas kudriašovas (baritonas), 
Laura Latvaitytė, indrė pelakauskai-

tė (sopranas), gabrielė Vasiliauskaitė 
(mecosopranas), pianistė emilija rožu-
kaitė. Prie šių muzikų iš Hamburgo pri-
sijungs ir baLtiC duet – jaunas ir pers-
pektyvus ansamblis, kurį sudaro smui-
kininkė barbora Valiukevičiūtė ir pia-
nistė anastasija avdejeva. 

Koncerte dalyvaus ir kviestinė vieš-
nia iš JAV, Liza Hjuston (sopranas), re-
cenzentų apibūdinama kaip turinti   
„nuostabaus grožio balsą“. Koncerto 
gegužės 6 d. Lietuvos nacionalinėje fil-
harmonijoje globėja, sudarytoja, meno 
vadovė ir atlikėja – lietuvių kilmės pia-
nistė, mokslininkė, pedagogė ramin-
ta Lampsatis. 

Jau tradicija tapo festivalyje pri-
statyti išeivijos muzikus. Gegužės 7 d. 
S. Vainiūno namuose muzikos gerbėjų 
lauks neakivaizdinė pažintis su kom-
pozitoriumi, vargonininku ir chorve-
džiu stasiu sližiu. 

Alytiškiai turės galimybę pasiklau-
syti legendinio Lietuvos tenoro Virgi-
lijaus noreikos. Koncerte grieš smui-
kininkas dainius puodžiukas, orkestro 
kremerata baLtiCa narys.

Gegužės 18 d. Vilniaus arkikate-
droje bazilikoje festivalį baigs Vokieti-
joje gyvenanti vargonininkė irena bu-
drytė-kummer. Ji koncertuos drauge 
su savo tėčiu, žinomu klarnetininku 
prof. Algirdu Budriu. 

Neįgaliuosius į visus festivalio kon-
certus kviečiame nemokamai.

Aušra DuoBienė
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybosStiprybė iš Paliūnės sodžiaus

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

o

Prie kūrybos 
šaltinio

 „Bičiulystei“ laišką atsiuntęs 
uostamiestyje gyvenantis Tomas 
Karkalas pasidžiaugė nauja Klai-
pėdos miesto neįgaliųjų draugijos 
pirmininko, dailininko Jono Tara-
sevičiaus tapybos paroda. 

Jau tapo gražia tradicija pa-
vasarį pradedant naujus dar-
bus Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijoje surengti dailės paro-
dą. Šiemet draugiją papuošė ne-
įgaliųjų organizacijos dailinin-

kų studijos vadovo J. Tarasevi-
čiaus paveikslai. Nauji paveiks-
lai tapyti aliejumi, savo abstrak-
cija ir spalvingumu skiriasi nuo 
ankstesniųjų dailininko darbų. 
Paveikslų temos labai skirtin-

gos, nukelia vaizduotę į įvairias 
vietas ir būsenas. Parodoje eks-
ponuojamuose darbuose – ir in-
dėnų tematika, ir cirko rekvizi-
tai, ir smėlio pūgos bei gražuo-
lė Venecija.

Kaip nemylėti šito kampelio 
Gyvybė plazda kožnoj kertelėj.
Dangaus virš sodžiaus žydra 
                                                    mėlynė...

Neatsitiktinai knygos pri-
statymui pasirinkau būtent 
šias Mykolo Kručo „Paliūnės 
sodžiaus“ eilutes. Tai naujau-
sia, jau 2014-aisiais išleista šio 
autoriaus knyga. Joje yra trys 
nemažos apimties tekstai: poe-
mos „Paliūnės sodžius“, „Me-
tai senovės kaime“ ir „Vasaros 
diena kaime“. „Autoriaus žo-
dyje“ M. Kručas rašo apie šių 
tekstų atsiradimo aplinkybes, 
neslepia, kad jie grįsti autobio-
grafiniais motyvais: „Esu valstie-
čio sūnus, teko išgyventi audringą 
vaikystę ir jaunystę. Karus, oku-
paciją, kolūkių kūrimą, valstiečio 
sunkią dalią patyriau pats“, – tai-
gi visa tai, ką rasime knygoje, 
yra autentiškas liudijimas, tik 
išguldytas eilėmis. 

Autoriaus tikslas – aprėp-
ti sunkų Lietuvos istorijos lai-
kotarpį nuo carų ir knygnešių 
„gadynės“ iki Nepriklausomy-
bės atgavimo 1990-aisiais. Pasa-
kojama vienos šeimos – sutuok-
tinių Dominyko ir Mortos – is-
torija. Jų ir jų vaikų likimas – 
tai daugelio darbščių, sąžinin-

gų žmonių likimas tais nera-
miais istorinių perversmų lai-
kais. O Paliūnės sodžius – tai ir 
konkreti vieta, ir apibendrintas 
visų lietuviškų sodžių paveiks-
las, kurį kiekvienas senosios 
kartos žmogus nešiojasi širdy-
je, net jei sodybų ir sodų jau ne-
bėra. Autorius teigia: „Poemoje 
„Paliūnės sodžius“ prototipu paė-
miau vieną buvusį to krašto sodžių 
ir jo apylinkes. Lietuvoj senais lai-
kais sodžiai ir sodybos buvo pana-
šūs. Tikiuosi, kad čia skaitytojai 
ras ir buvusią savo sodžiaus dale-
lę“. Ir jis su šia užduotimi pui-
kiai susitvarko. Skaitai ir jau-
ti tarsi pačios Lietuvos širdyje 
būtum atsidūręs:
Palei Nevėžį – lygumų kraštas,
Lietuvos vidurys, taip rodo raštas.
Vaizdingi slėniai, kai kur kalneliai,
Tenai sutūpę dvarai, dvareliai.

Be Paliūnės sodžiaus, mini-
mi ir kiti vietovardžiai: Alksny-
nės kaimas, Laugaliai, Pagojaus 
dvaras, Ožynė, Selvionių miš-
kas, Račiūnų sodžius, Krena-
vos miestelis... viską ir išvardy-
ti sunku. Tokia Lietuva atrodo 
sava, jauki – atpažįstama. Ir kar-
tu negrįžtamai dingusi, įsukta į 
istorijos verpetus. 

Siekdamas įamžinti tai, ko-
kia mūsų gimtinė buvo kadai-
se, autorius griebiasi gana deta-
lių aprašymų: kaip, iš ko buvo 
statomi trobesiai: „Rąstai tašyti, / 
Erdvesnės trobos, / Plėštinėm skie-
drom uždengtas stogas. / Kai kurie 
kūtes drėbė iš molio, / Kas jo turė-
jo, vietoj naudojo“. Namai buvę 
dviejų galų, viename – gryčia, 
kitame – seklyčia, ilga prieme-
nė, viduryje – kamara, sandė-
liukas, kuriame maldavo grū-
dus, stovėdavo girnos. Kiekvie-
no namo kieme – rūtų darželis, 
„gražiai aptvertas žiogrių tvorele“. 
Tikra poetinė etnografinė stu-

dija. O ir personažai spalvingi, 
kiekvienas savaip įdomus: 
Sargis gainioja varnas skiedryne,
Ant žabų krūvos diedai susėdę,
Dūmija liurkas, rokuoja bėdas: 
Tai vienam šienas daržinėj baigias,
Kitas paršioką vakar nusmeigęs,
O trečiam dugnas aruode matos,
Eit duoneliauti būtų sarmatos.

Pagrindinių veikėjų – Domi-
nyko ir Mortos – šeima yra pa-
vyzdinė. Juodu superšami pa-
gal visas tradicijas, gražu, kad 
jauni žmonės iš karto krinta vie-
nas kitam į akį ir ryžtasi sujung-
ti gyvenimus, „kol mirtis iš-
skirs“. Jiems rūpi ne vien jų pa-
čių ūkis, bet ir Lietuvos likimas:
Domas, į bričką pakinkęs bėrį,
Su Morta lekia kožną nedėlę
Ne tik bažnyčion mišių klausyti,
Dar po miestelį pasidairyti.
Palei traktierių bačką atritę,
Lipa kalbėti vienas po kito.
Greitai jau būsią Seimo rinkimai,
Už ką balsuoti, liaudis nežino.

Dominykas ir Morta laisvės 
dvasia auklėja visus savo vai-
kus. Apie jų kasdienybę dau-
giau sužinome iš antrosios po-
emos „Metai senovės kaime“. 
Ji sukurta 2009 metais, o „Pa-
liūnės sodžius“ – 2013-aisiais. 
Taigi panašu, kad autorius pir-
miausia buvo sumanęs tiesiog 
pavaizduoti vienos šeimos kas-
dienius džiaugsmus ir rūpes-
čius, o paskui suprato, kad ir 
istorinis bei politinis konteks-
tas labai svarbus. Juk būtent so-
vietmetis, Antrojo pasaulinio 
karo negandos pakreipė Lietu-
vos žmonių gyvenimus netikė-
ta linkme. Vienas Dominyko ir 
Mortos sūnus Jurgis neteko ko-
jos, kitas liko Vokietijoje, dukra 
Verutė pamilo partizaną Anta-
ną, jų meilės nakties vaisius – 
sūnelis – augo be tėvo, kuris tu-
rėjo slapstytis miškuose ir žuvo 

už tėvynę. Tačiau svarbiausia 
tai, kad žmonės nepalūžta, jie 
ir pasikeitusiomis sąlygomis 
sugeba rūpintis namais ir at-
imta žeme neprarasdami oru-
mo. Jų vaikai auga, įgyja profe-
sijas: „Gyventi reikia, niekur ne-
dingsi, / Išleido sūnų miestan mo-
kintis. / Studijuot teisę tenai pra-
dėjęs, / Bus advokatas, žmonių gy-
nėjas“. Darbštumas, sąžiningu-
mas padeda jiems išgyventi pa-
čius sunkiausius nelaisvės me-
tus – tai bus pagrindas naujai 
Lietuvai kurti, kai prasidės At-
gimimas. Netgi tas sūnus, kuris 
liko Vokietijoje, nepamiršo lie-
tuvių kalbos: „Iš Vokietijos Stepas 
atvyko / Su žmona Gerda ir sūnum 
Vytu. / Stebėjos marčia ir anūkė-
liu – / Lietuvių kalbą gražiai mo-
kėjo“. Dominykas dar sulaukia 
ir Nepriklausomybės paskelbi-
mo, tik tuomet gali ramiai nu-
mirti, gavęs kunigo palaimini-
mą, kaip ir kadaise: „Sulaukėm 
laisvės, / Atlaikėm vėtras, / Tris-
palvė palėpėj, giliai paslėpta. / Pil-
dosi mano svajonė sena, / Iškelk ją 
kieme, tegu plazdena.“. Jo mirtimi 
baigiama poema. Tačiau pabai-
ga šviesi: „Išaušo giedras pavasa-
rio rytas / Saulės zuikučiai per sto-
gus ritas“. Šviesos suteikia viltis, 
kad Dominyko vaikai ir anūkai 
gyvens laisvoje Lietuvoje.

Džiugu, kad yra tokių auto-
rių, kaip Mykolas Kručas – su-
vokiančių gyvenimo sudėtin-
gumą, bet neprarandančių ti-
kėjimo, kad stiprybė slypi žmo-
gaus širdyje. Jo „Paliūnės so-
džiaus“ pamoka skaitytojams 
būtų tokia: reikia kantriai pri-
imti tai, kas likimo skirta, bet 
nepaliauti mylėti artimųjų ir Tė-
vynės. Tuomet tauta net per di-
džiausias negandas išliks kaip 
vienas kumštis.

nijolė kVieTkAuskė

Uostamiesčio neįgaliesiems pristatyta nauja paroda
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Aldona sABonyTė-
kAzlAuskienė, Alytaus r., Daugai

Vaivorykštės tiltas
Vaivorykštės tiltu einu
Per savo gimtinės padangę.
Kiek daug vieversėlių dainų
Gražiausiom melodijom skamba.

Vaivorykštės tiltu einu
Ir džiaugsmas užlieja krūtinę.
Nereikia man jokių kalnų, 
Nei aukso, nei deimanto skrynių.

Vaivorykštės tiltu einu, 
Palydi beržai ir pušelės.
Ir šiandiena aš gyvenu,
Į rytdieną tiesiasi kelias.

Vaivorykštės tiltu einu
Ir eiti ilgai dar norėčiau.
Dar daug nesukurta dainų,
Jų daug dar sudėti galėčiau.

laiko ratai
Surūdijusią pakeliu pasagą,
Kažkada juk ji buvo nauja.
Bėga laikas tolyn, tartum pasaka, 
Lyg svajonė, troškimų pilna.

Žmogų keičia gyvenimo metai
Ir raukšlelėm pražysta veidai.
Rieda, rieda tolyn laiko ratai,
Atminimais lyg pieva braidai.

Ir džiaugiuosi, kad davė likimas 
Ir tylių, ir audringų dienų...
Tas gyvenimo tolių šaukimas,
Į kurį aš kas dieną einu.

Ir nešuos surūdijusią pasagą – 
Talismaną savos praeities.
Stebuklingi tie metai, lyg pasaka...
Ir vaiku gal dažnai dar jauties.

Žmogaus širdis
Vidutei K.

Dažnai suprast gal ko ir negaliu, 
Kartais blaškaus kaip rudeninis vėjas.
Smagu, kad einam vienu mes keliu, 
Kuriuo dar niekas niekad nepraėjęs.

Jame nerasim svetimų pėdų,
Kažkieno mintys kelio neužgožia,
Ieškosime gražiausių mes žiedų,
Gal rasime dar ir bespyglę rožę.

Paklysta akys melsvume dangaus, 
Pakvimpa laime pakelių šilojai.
Net keista, kad randi širdy žmogaus, 
Ko taip seniai ir taip ilgai ieškojai. 

Mano laikas
Tai ne aš kalbu, 
Tai mano laikas, 
Skubantis pro pašiles, 
Upes, beržynus.
Ir parkristi bijantis,
Lyg vaikas, 
Nes tą skausmą 
Parkritimo žino.

Juokiasi papievy
Žalios smilgos.
Jų stygom
Prabėga lengvas vėjas.
Ar tas mano laikas
Bus dar ilgas, 
Ar sudegs
Lyg klevuose rugsėjis. 
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