
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2015 m. balandžio 16–22 d. , Nr. 15 (1254) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur (2,28 Lt)

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Integracijos keliu

Daugiau kaip prieš 10-metį šalyje pradėta įgyvendinti 
profesinės reabilitacijos programa gerokai išplėtė savo 
apimtis. Valakupių reabilitacijos centras buvo pirmoji 
įstaiga, užsibrėžusi grąžinti neįgaliesiems pasitikėjimą 
savimi, padėti jiems atkurti dėl negalios prarastus ge-
bėjimus, grįžti į darbą, vėl tapti visaverčiais visuomenės 
nariais. Šiandien šalyje profesinės reabilitacijos paslau-
gas neįgaliesiems teikia 12 įstaigų ir 4 jų filialai, siūlan-
tys apie 300 mokymų programų. Vis dėlto profesinė rea-
bilitacija vertinama nevienareikšmiškai. Netyla diskusi-
jos, jog pakankamai brangiai kainuojanti paslauga nėra 
efektyvi – profesinės reabilitacijos programą baigusieji 
sunkiai įsidarbina, ilgesnį laiką neišsilaiko darbo rinkoje. 

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Per balas ir lietų
Organizatoriai programo-

je žadėjo „šokdinti pavasarį“, 
tai yra, kaip reikiant pasiaus-
ti. Išties, Vilniaus, Kauno šokių 
grupės ir ansambliai „Šoktinis“, 
„Ugnelė“, „Viltukas“, „Gabija“, 
„Džigūnas“, „Vaiva“, „Ratava“ tą 
dieną savo energija rungėsi su 
išprotėjusiu pavasariu. Tai liūtis, 
tai saulė, tik vėjas nė minutei ne-
užleido savo pozicijų. 

Specialiųjų ugdymo įstai-
gų globotiniai kaži ar pastebėjo 
balas, o jei ir pastebėjo, tai dar 
smarkiau per jas lakstė. Visas 
kiemas buvo kupinas džiaugs-
mo. Vieni negalėjo atitraukti 
akių nuo ant pakylos siaučiančių 

Pavasarinis 
angelų
maištas

Tauragiškis Mantas susidomėjo 
vėžliu.

Erikas Garbul demonstruoja savo kūrinį.

šokėjų, kiti ėjo paišyti ant gra-
žiųjų automobiliukų „Mini Coo-
per“, rideno margučius, stebėjo 
dresuotų šuniukų triukus, alpo 
nuo cukraus vatos saldumo, mo-
kėsi žaidimų, kuriuos demons-
travo Edukologijos universiteto 
studentai.

Nenusiminė
Atvelykio mugei „Angelų vai-

kai – su meile Jums“ specialio-
sios ugdymo įstaigos rengiasi 

Atvelykis, vaikų Velykėlės, 
stačiatikių Velykos – štai 
kiek vardų turėjo praė-
jęs sekmadienis, kai Vai-
ko teisių apsaugos kon-
trolieriaus įstaiga 11-tą 
kartą Mokytojų namų 
kiemelyje surengė Atve-
lykio mugę „Angelų vai-
kai – su meile Jums“. Lie-
tuvos specialiųjų ugdymo 
įstaigų globotiniai visus 
metus lipdė, mezgė, kalė, 
nėrė, karpė, siuvo. Atve-
žė savo rankdarbius pa-
rodyti, parduoti.

(nukelta į 3 psl.)

Brigitos Balikienės nuotr.

Kviečiama LND konferencija
Lietuvos neįgaliųjų draugijos konferencija vyks 2015 m. 
gegužės 19 d. Šventosios mokymų ir reabilitacijos centre 
(Mėguvos g. 13, Palanga). Pradžia 14 val. 

LND valdyba

Profesinė reabilitacija: žinių 
suteikia, įsidarbinti – neįpareigoja

Profesinė reabilitacija – 
šiltnamio sąlygos?

Profesinė reabilitacija yra vie-
na iš Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo 
priemonių. 26-asis jos straips-
nis numato, kad valstybės, šios 
Konvencijos šalys, imasi veiks-
mingų priemonių, kad neįgalieji 
galėtų įgyti ir išlaikyti didžiau-
sią įmanomą savarankiškumą, 
visus fizinius, protinius, socia- 
linius ir profesinius gebėjimus, 
taip pat būtų visiškai įtraukti į vi-
sas gyvenimo sritis ir jose daly-
vautų. Kaip šių Konvencijos įpa-
reigojimų laikomasi Lietuvoje?

Mūsų visuomenėje gaji nuo-
monė, kad profesinės reabilitaci-
ja – tarsi savotiškas inkubatorius 
neįgaliesiems. Profesinės reabili-
tacijos poreikis kasmet nustato-
mas daugiau kaip 500 neįgaliųjų 
(2010 m. – 515, 2011 m. – 657, 
2012 m. – 737, 2013 m. – 597). 
Atkurti jų profesinius įgūdžius ar 
padėti pasirengti naujai specia-
lybei pasirengę net 12 (o su fili-

alais – 16) centrų. Į juos pasiųs-
tiems neįgaliesiems sudaromos 
sąlygos nemokamai įgyti profe-
sinę kvalifikaciją, mokymosi me-
tu jie apgyvendinami, maitina-
mi, mokama pašalpa. Vidutiniš-
kai vienam neįgaliajam 2010 m. 
valstybė skyrė beveik 20 tūkst. 
litų. Tiesa, nuo 2013 m. balan-
džio sumažinus profesinės rea-
bilitacijos programos įkainius, ši 
dotacija siekia apie 12 tūkst. litų. 

Nepaisant tokių palankių 
aplinkybių, iš profesinės reabili-
tacijos programą baigusių neįga-
liųjų nereikalaujama jokios atsa-
komybės – jie neįsipareigoja įsi-
darbinti, nors per mokesčius grą-
žinti valstybei bent šiokią tokią į 
juos investuotų lėšų dalį. 

Valakupių reabilitacijos cen-
tras (VRC) nusprendė atlikti išsa-
mų tyrimą ir išanalizuoti tokios 
situacijos priežastis, nustatyti, su 
kokiomis problemomis susidu-
ria tiek profesinės reabilitacijos 
paslaugų teikėjai, tiek jomis be-
sinaudojantys neįgalieji. 

Darbo rinkoje – tik 
trečdalis darbingo 
amžiaus neįgaliųjų

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos duomenimis, 
2013 m. šalyje dirbo 32,4 proc. 
darbingo amžiaus neįgaliųjų. 
Dviem trečdaliams jų sugrįžti į 
darbo rinką galėtų padėti pro-
fesinės reabilitacijos programa. 
Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnyba nurodo, kad pirmą 
kartą vertinant darbingumo lygį 
profesinės reabilitacijos paslau-
gų poreikis nustatomas labai ne-
daugeliui – vos apie 20 žmonių. 
Šis skaičius stipriai išauga tik pa-
kartotinai nustatant darbingumo 
lygį. VRC direktorės Editos Šatie-
nės nuomone, prioritetu kaip tik 
turėtų būti profesinės reabilita-
cijos poreikio nustatymas pirmą 
kartą vertinant darbingumo ly-
gį. Ypač jeigu žmogus dirbo, jam 
kur kas lengviau atkurti turėtus 
įgūdžius, sugrąžinti jį į buvusią 
darbovietę. Potencialiais profe-
sinės reabilitacijos programos 
dalyviais galėtų būti dėl profesi-
nės ligos neįgaliais tapę žmonės. 
Tačiau statistika verčia sunerim-
ti: 2013 m. į profesinę reabilita-
ciją nukreipti 3 tokie asmenys, 
2014 m. – nė vieno.

Kodėl demotyvacija 
stipresnė už motyvaciją? 

Vis dėlto dalyvauti profesinė-
je reabilitacijoje ar jos atsisaky-
ti – ir pačių neįgaliųjų apsispren-
dimas. Dažnai tokią galimybę jie 
atmeta dėl gana paprastos prie-
žasties – baiminasi, kad po pro-
fesinės reabilitacijos gali būti 
nustatytas didesnis darbingumo  

Valakupių reabilitacijos centre surengtoje apskritojo stalo diskusijoje aptarta profesinės reabilitacijos padėtis. 
Aldonos Milieškienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Pirmaisiais pavasario mėnesiais nemažai dienų, kai 
kviečiama atkreipti dėmesį į ligas ir sutrikimus, ku-

rių mes dar bijome – Dauno sindromą, autizmą, kraujo 
ligas. Autizmo dienos išvakarėse kilo diskusijų banga, 
kurią sukėlė informacija, kad šeimos, auginančios vai-
kus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, nesulauku-
sios pagalbos, emigruoja iš Lietuvos.

Noriu pranešti dvi naujienas. Viena gera, kita – ne, 
nes kelia daug abejonių. Pradedu nuo geros: Švietimo 
ir mokslo ministerija (toliau ŠMM) pirmą kartą pa-
rengė „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apra-
šą“, padėsiantį geriau pažinti ir suprasti vaiko porei-
kius, o Sveikatos apsaugos ministerija (toliau SAM) 
beveik tuo pačiu metu pristatė naują vaikų raidos ti-
krinimo tvarką. 

Pristatant ŠMM parengtą dokumentą ministeri-
jos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja 
L. Jankauskienė sakė: „Jei vienokio ar kitokio amžiaus 
vaikas nepasiekia aprašytų pasiekimų, tai jokiu būdu 
nereiškia, kad kažkas negerai. Kiekvieno vaiko raida 
individuali, skirtinga, kiekvienas tais pačiais pasiekimų 
žingsneliais žingsniuoja savo ritmu“, o SAM ministrė 
R. Šalaševičiūtė, pristatydama jos vadovaujamos mi-
nisterijos dokumentą, kalbėjo: „Visuomenė turi keisti 
nuostatas, išmokti priimti vaiką tokį, koks jis yra, siekti 
kuo anksčiau atpažinti jo psichomotorinės raidos su-
trikimus ir padėti jam augti bei vystytis.“

ŠMM dokumente numatoma, kad atpažinti porei-
kius ir paslaugas teikti turės visa komanda: logope-
das, specialusis pedagogas ir kiti švietimo sistemoje 
dalyvaujantys specialistai, o SAM dokumente teigiama, 
kad vaikų raidos tikrinimus turės organizuoti ir vyk-
dyti šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, kiti sveika-
tos priežiūros specialistai. 

Kita žinia kelia abejonių. Tėvai, kurių atžalai reika-
linga specialistų pagalba, galėtų tik apsidžiaugti, kad 
net dvi ministerijos suskubo pasirūpinti pagalbos tei-
kimu. Deja, viskas supinta taip, kad be paaiškinimų ir 
toliau vaikai bei jų šeimos bus priversti blaškytis nuo 
eimošiaus prie keidošiaus. 

AIV – ankstyvoji intervencija vaikystėje – tai kom-
pleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir jo šeimai (tė-
vams/globėjams) pagalbos sistema, kurioje lygiaver-
čiai dalyvauja sveikatos, švietimo ir, jei yra reikalinga, 
socialinės pagalbos specialistai. Tiesa, tam reikia ne 
tik formaliai bendradarbiauti, pvz., laikinai sukurto-
se tarpžinybinėse darbo grupėse, bet nuosekliai, sis-
temingai, o svarbiausia – koordinuotai dirbti vaiko 
ir jo šeimos labui. Neišdrįsus sukurti tokios paslau-
gų sistemos, valstybė ir toliau skaičiuos nuostolius, o 
vaikai, turintys raidos ypatumų/sutrikimų pildys ne-
įgaliųjų gretas.

Prisitaikymas prie vaiko neįgalumo yra nuolatinis 
procesas. Kol kas atsidūrę akistatoje su vaiko negalia 
tėvai nesulaukia pagalbos (nei psichologinės, nei in-
formacinės). Valstybinių institucijų, atsakingų už ne-
galią turintį vaiką ir jo šeimą, būtų galima priskaičiuo-
ti bent 10. Ministerijos, departamentai, tarnybos, cen-
trai vienas nuo kito stumdo atsakomybę. O problemos 
prasideda jau tada, kai prisireikia gauti profesionalų 
rekomendacijas apie vaiko ugdymo ir parengimo gy-
venimui galimybes. 

Ponai valdininkai, kur kreiptis tėvams, pastebėjus 
vaiko raidos ypatumus? Ar mes ir toliau laikysimės įsi-
kibę senojo terapinio modelio, kur net ne pediatrai, o 
šeimos gydytojai „gydys“ vaikus nuo jų pačių indivi-
dualios raidos, o pagalbą vaikui teiks patys tėvai, ilgus 
mėnesius laukiantys, kada pagaliau „pristovės“ eilėje 
susitikti su specialistų komanda?

Todėl mes neatsisakome savo siūlymo Vyriausy-
bei – steigti Vaiko ir šeimos gerovės priežiūros de-
partamentą, koordinuojantį pagalbos sistemą ir SAM, 
SADM, ŠMM lėšas pagalbai ir paslaugoms teikti.

Matydami tik ligą ar diagnozę, nematome vaiko, 
bet tarnaujame sistemai. Matydami vaiką, nors ir tu-
rintį ligą, auginame Žmogų.

Aušra StAnčikienė

Auginkime vaiką, 
o ne tarnaukime ligai 

Apie tai,
kas

jaudina
Lazdijai: 

Trakų r.:

  Lazdijų rajono neįga-
liųjų draugijos nariai laiš-
ke „Bičiulystei“ papasakojo 
apie organizacijos veiklą. 

Kaip ir kiekvienais me-
tais, pirmi mėnesiai drau-
gijose būna sunkūs, tačiau 
darbuotojai dirbo savano-
riškais pagrindais, o pasi-
rašius sutartį su savival-
dybe buvo įdarbinti. Pa-
sak draugijos pirmininkės 
Onos Černiauskienės, šie-
met organizacijai skirtas 
gana neblogas finansavi-
mas – 17 081 Eur, 2 tūkst. 
Eur daugiau nei pernai. 
Geranoriškai padeda savi-
valdybė, kuri 2014 m. sky-
rė 3000 Lt kompiuterinei 
įrangai įsigyti ir 2800 Lt 
kitoms prekėms, gavome 
paramos ir iš keleto rė-
mėjų. Rajoninis laikraštis 
„Dzūkų žinios“ savo lai-
kraštuką ir šiais metais ne-
mokamai užprenumeravo 
25 neįgaliesiems. 

Šiemet socialinės re-
abilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruome-
nėje projektas pasipildė 
dar viena veikla, kuri skir-
ta pasirūpinti neįgaliai-
siais šeimoje, buityje. Šia 
paslauga naudojasi 5 ne-
įgalieji. Jie mokomi apsi-
tarnauti, būti savarankiš-
kais, kad galėtų gyventi 
įprastoje aplinkoje ir pa-
tys pagal galimybes tvar-
kytųsi buityje.

Laukia darbingi metai
Asmeninio asistento 

pagalba, užimtumo būre-
lių (rankdarbių, siuvimo), 
meninių gebėjimų lavini-
mo paslaugos jau teikia-
mos keletą metų, o spor-
to būrelis šiais metais at-
šventė metų veiklos sukak-
tį. Ši proga sutapo su kovo 
8-osios švente, tada buvo 
suorganizuotos varžybos 
tarp moterų ir vyrų. Aiš-
ku, laimėjo moterys. Mūsų 
rūpestingo sporto būrelio 
vadovo Valdemaro Sušins-
ko Baranausko dėka spor-
tininkai ir kiti aktyviausi 
draugijos nariai smagiai 
praleido laiką Druskinin-
kuose, sanatorijoje „Bela-
rus“, kur treneris mokė ne-
mokančius plaukti. 

Ansamblis „Atjauta“ 
ruošiasi vis naujiems kon-
certams, Atvelykio šventės 
proga jis linksmino Laz-
dijų globos namų gyven-
tojus, o balandžio 30 die-
ną draugijoje organizuo-
jamas renginys Motinos 
dienai paminėti. Šią vasa-
rą ansamblis, kuriam nuo 
įkūrimo draugijoje vado-
vauja Romas Mazėtis, mi-
nės 15-metį.

Užimtumo rankdarbių 
būrelis gyvuoja jau 5 me-
tus. Jam vadovauja nenu-
ilstanti Alma Rėkuvienė. 
Šiuo metu būrelis ruošia-
si parodėlei, gamina ser-
vetėles iš plastiko, svei-

kinimus-knygas, pakabi-
namus sveikinimus, atvi-
rukus, sages, įvairiausias 
gėles, medelius iš karo-
liukų, medienos, pieštuki-
nes, mezgamos gėlės, ko-
jinės, gaminiai iš tinkliu-
ko ir kt. Jau antrus metus 
būrelio pagamintais atvi-
rukais sveikiname drau-
gijos narius, švenčiančius 
jubiliejus, įvairių švenčių 
proga – sunkius ligonius, 
vienišus žmones, taip pat 
rėmėjus, labdaros davėjus. 
Daug pagamintų suveny-
rų taip pat išdovanojame 
įvairiomis progomis.

Šį balandį sukanka 10 
metų, kai draugijoje dir-
ba dabartinė jos pirmi-
ninkė Ona Černiauskienė. 
Ji pasakoja, kad nuo 2005 
metų balandžio 17 dienos 
čia pradėjo eiti buhalterės 

pareigas. Šis darbas pir-
maisiais metais buvęs la-
bai sunkus, dirbdama ki-
tur moteris net negalėjo 
pagalvoti, kad tiek nesvei-
kų ir nelaimingų žmonių 
yra Lazdijų rajone. Iki tol 
pasakoja mačiusi tik sa-
vo sveikatos problemas. 
Bėgantis laikas užgrūdi-
no, suteikė jėgų kovoti ne 
tik su savo ligomis, bet ir 
padėti kitiems. Po beveik 
8 draugijoje dirbtų me-
tų 2013 m. sausio 24 die-
ną O. Černiauskienė kon-
ferencijoje buvo išrinkta 
pirmininke. Šis įpareigoji-
mas ir neįgalių žmonių pa-
sitikėjimas paskatino ne-
pasiduoti ligoms, eiti pir-
myn, kovoti ir padėti vi-
siems kuo stipriau kabin-
tis į gyvenimą, juk jis tik 
vieną kartą duotas.

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos auksarankių darbeliai tin-
ka įvairioms progoms.

Trakų rajono neįgaliųjų 
draugija vienija 466 narių. 
Nuolatinių paslaugų iš or-
ganizacijos gali tikėtis tik 
150 iš jų. Draugijos pirmi-
ninkė Rima Kaliukevičiūtė 
sako, kad savivaldybei pa-
teiktoje Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje 
projekto paraiškoje bu-
vo numatyta, jog paslau-
gomis galės pasinaudoti 
dvigubai daugiau žmonių. 
Tačiau gavus perpus ma-
žesnį nei prašyta finansa-
vimą (17 388 eurus vietoj 
34 776), teko pakoreguoti 
ir paslaugų gavėjų skaičių. 
R. Kaliukevičiūtės nuomo-
ne, toks priverstinis pas-
laugų gavėjų mažinimas 
neigiamai atsiliepia ne tik 
šių, bet ir ateinančių metų 
veiklai – juk numatant ki-
tų metų finansavimą, atsi-
žvelgiama į paslaugas ga-
vusių, aktyviai visuomeni-
nės organizacijos veiklo-
je dalyvavusių neįgaliųjų 
skaičių.

Trakų rajono neįga-
liųjų draugija šiemet tei-
kia asmeninio asistento, 
kasdieninių savipriežiū-
ros įgūdžių palaikymo, 
apsitarnavimo buityje bei 
amatų mokymo paslaugas. 
Pasak R. Kaliukevičiūtės, 

Paslaugų gavėjų sumažėjo ne 
dėl draugijos kaltės

visa veikla, išskyrus amatų 
būrelį, į kurio užsiėmimus 
neįgalieji renkasi nuo kovo 
mėnesio, draugijoje vyksta 
nuo metų pradžios, nors I 
ketvirčiui skirtą finansa-
vimą savivaldybė pervedė 
tik paskutiniosiomis kovo 
dienomis. „Turėjome už-
sidirbtų pinigėlių, kurie ir 
leido nenutraukti organi-
zacijos veiklos“, – sako pir-
mininkė. 

Sukauptų lėšų prirei-
kė ir dar vienam svar-
biam dalykui – prisidė-
ti įsigyjant neįgaliesiems 
vežti pritaikytą automo-
bilį Volkswagen Caddy, ku-
riame įrengta mechaninė 
nuovaža vežimėliui į au-
tomobilį įstumti. 

R. Kaliukevičiūtė pasa-
koja, kad dėl šio automobi-
lio Trakų rajono savivaldy-
bės mero duris varstė nuo 
praėjusių metų pradžios. 
Prieš 3-ejus metus įsigy-
tas nenaujas Chrysler Vo-
yager ne tik surūdijo, bet 
ir buvo nepritaikytas ne-
įgaliesiems. O transporto 
paslaugos reikia ne tik ra-
teliais judantiems, bet ir 
sunkiai bepaeinantiems, 
be ramentų ar vaikštynės 
neišsiverčiantiems žmo-

nėms. Nors, pasak R. Ka-
liukevičiūtės, meras ir su-
prato, kad Neįgaliųjų drau-
gijai toks automobilis bū-
tinas, tačiau nebuvo lėšų. 
Tik metų pabaigoje paaiš-
kėjus, kad pavyko sutau-
pyti, draugijai skirti 23 
tūkst. litų. Pridėjus dar po-
rą tūkstančių litų savų lė-
šų Trakų rajono neįgalių-
jų draugija ir įsigijo Volks-
wagen Caddy automobilį. 
Tiesa, dar teks pasispaus-
ti, kad nupirktų jam naujas 
padangas, mat transporto 
išlaikymui iš savivaldybės 
gauta tik 1300 eurų (1000 

eurų kurui ir 300 eurų re-
montui).

Naujuoju automobiliu 
ypač džiaugiasi rateliais 
judantys Vytautas Kručkas 
ir jo motina Vidutė Kruč-
kienė – jiems dažnai ten-
ka lankytis pas gydytojus, 
atsiranda kitų reikalų. Au-
tomobilio prireikia ir ki-
tiems asmeninio asisten-
to paslaugomis besinau-
dojantiems neįgaliesiems. 
Jį vairuojantis Stasys Irina-
vičius pargabena ir drau-
gijai skirtą „Maisto banko“ 
paramą, kitą labdarą. 

Aldona DeLtUVAitė

Vytautas Kručkas jau ne kartą pasinaudojo naujuoju draugi-
jos automobiliu.
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visus metus. Be abejo, tikima-
si rankdarbius parduoti, užsi-
dirbti pinigėlių medžiagoms ki-
tiems darbams, bet lietus sma-
giai nuplovė ant stalų išdėliotus 
gražius rankdarbėlius. Ką pada-
rysi, prieš pavasario orus nepa-
pūsi. Kaip sakė etnologė Graži-
na Kadžytė, pristatydama šven-
tę: „Žmogus planuoja, o Dievu-
lis į ūsą šypsosi. Turbūt niekas 
nepaprašėme šiai dienai gero 
oro!“ O per lietų – kokia preky-
ba... Vaiko teisių apsaugos kon-
trolierė Edita Žiobienė ėjo prie 
įvairių miestų ir rajonų delega-
cijų, šnekino, klausinėjo.

Neatrodė, kad svečiai bū-
tų labai nusiminę. Svarbiausia, 
kad globotiniams buvo viskas 
įdomu, turėjo kur akis pagany-
ti, pasidžiaugti. 

Mantas iš Tauragės vis suki-
nėjosi apie narvelius su gyvū-
nais. Paprasti vaikai, na, ne an-
gelai, elgėsi mandagiai, per pa-
garbų atstumą apžiūrinėjo pe-
liukus, triušiukus, papūgėlės, 
ežiukus, kurie nuo vėsaus oro 
ir skersvėjo (gyvoji paroda bu-
vo įtaisyta ilgoje Mokytojų na-
mų tarpuvartėje) gynėsi ypatin-
gu aktyvumu – pasišokinėdami 
kažką graužė, vaikė vienas kitą, 
laipiojo virbais. Tik tarakonai 
sukrito į krūvelę, atsukę žiūro-
vams užpakalius; apie tai, kad 
dar gyvi, signalizavo ūsais. Tai 
va, angelas Mantas elgėsi kaž-
kaip ūkiškai. Vėžliuko name-
lis buvo be stogo, todėl Mantas, 
aišku, tuoj išsitraukė gyvūnėlį 
ir atidžiai jį visą apžiūrėjo, kaž-
ko vis šypsodamasis. Apžiūrėjęs 
atsargiai grąžino besispardantį 
vėžliuką atgal ant jo patalėlio.

Angelų šventės – 
ypatingos

Iš Ventos socialinės globos 
namų atvyko 4 globotiniai ir 3 
darbuotojai. Dar keli šių namų 
auklėtiniai atvažiavo su Dabiki-
nės specialiosios mokyklos de-
legacija. Mat Ventos vaikai kas 
rytą vežami keletą kilometrų į 
Dabikinę ir ten ugdomi.

Kelionės į Vilnių vaikai lau-
kia visus metus. Ventos sociali-
nės globos namų užimtumo spe-
cialistė Lina Janavičienė, kurią 
sutikau besidairančią po mugę 
su globotiniu Tadu Joneliūkščiu, 
papasakojo: „Mūsų globotiniai 
mielai važiuoja į įvairius rengi-
nius. Į šią mugę mus pakvietė at-
vykti tik su rankdarbiais, o ben-
drose šventėse su kitomis ugdy-
mo įstaigomis mūsų globotiniai 
ir dainuoja, ir šoka. Jie daug ko 
moka ir yra išties ypatingi, nuo-
širdūs. Mūsų globos namuose 
parengtą kalėdinį spektaklį pa-
lyginau su renginiu Ventos gim-
nazijoje, kur mokosi mano du-
kra Guostė, – mūsiškis spekta-
klis geresnis... Gal tiesiog sveiki 
vaikai jau nebemoka taip atvirai 
džiaugtis tuo, ką daro. Štai kad ir 
Tadukas. Kai minime kokią vals-
tybės šventę ir giedame himną, 
matytumėte, kaip jis, nekalban-
tis, prideda ranką prie širdies ir 
niūniuoja svarbiąją melodiją.“

Anot Linos, už gautus pinigė-
lius pardavus darbelius nupirks 
rankdarbių autoriams saldainių. 
Grįžę į Ventą, kitą dieną sukvies 
globotinius prie stalo, vaišinsis, 
pasakos apie kelionę į Vilnių.  

Kas programoje 
nenumatyta

Iš Utenos specialiosios mo-
kyklos-daugiafunkcinio centro 
Vilnių aplankė 5 jaunuoliai. Šios 
mokyklos socialinė darbuotoja 
Auksė Stankevičienė sakė: „Nors 
oras ir nekoks, šį tą pavyko par-
duoti. Mūsų rankdarbiai – gra-
žūs ir nebrangūs, ypač skiria-
mės vytelių pynimais, kuriuos 
ne taip paprasta įsisavinti. Kas-
met vis kiti globotiniai vyksta į 
Vilnių, nes visi nori, o galimybių 
visų atvežti nėra.“

Uteniškiui vytelių pynėjui 
Erikui Garbul ši kelionė buvo 
ypatinga tuo, kad pirmą kartą 
išvydo sesę. Rado ją internetu ir 
susitarė susitikti – Atvelykio mu-
gėje, Vilniuje, po šv. Velykų visą 
savaitę sostinėje vykusių Die-
vo Gailestingumo atlaidų pas- 
kutinę dieną.

Brigita BALikienė
Autorės nuotr.

Pavasarinis 
angelų maištas

Ventos socialinės globos namų užimtumo specialistė Lina Janavičienė su 
Tadu.

 Marius Glinskas laiške „Bičiu-
lystei“ pasidalijo linksmos popie-
tės akimirkomis. 

Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai šventė Atvelykį. 
Nestigo nei dainų, nei margučių, 
nei žaidimų. 

Besirenkančius linksmomis 
melodijomis pasitiko žmogus-
orkestras Antanas Kirvelevičius. 
Pasikvietęs talkon dar kelis mu-
zikantus, jis čia pat subūrė ma-
žąją kapelą, kuri atliko mūsų 
senolių dainas. Pasivaišinę ska-
nėstais, drąsesnieji stojo riden-

ti margučių. Čia, staltiesėmis 
nuklotoje „aikštelėje“, atsirado 
tokių taikliarankių, kurie suge-
bėjo vienu taikymu laimėti net 
tris kiaušinius. Kitame kamba-
ryje prie šaškių, šachmatų lentų 
susėdo galvočiai – neseniai su-
burto sporto būrelio nariai. Po 
įtemptų dvikovų išryškėjo stip- 
riausieji: Jonas Valkauskas, An-
tanas Čepšys, Audronė Šimonie-
nė. Smiginio rungtyje didžiausią 
staigmeną pateikė ūgiu mažiau-
sia draugijos narė Vida Sinkevi-
čienė. Jos strėlytė smigtelėjo į 
dešimtuką. Visiems besivaržiu-
siems atiteko floristikos būre-
lio prizai.

Nestigo šiomis dienomis ir 
daugiau renginių, mielų siur-
prizų. Neseniai Jonavos kultūros 
centre trys dešimtys neįgalių-
jų žiūrėjo nemokamai jiems pa-
dovanotą „Lietuvos“ ansamblio 
miuziklą „Devynbėdžiai“. O štai 

Jonava: 

Renginiai 
snausti 

neleidžia

šį šeštadienį draugijos humoro 
grupė „Rykštė“, paskatinta nenu-
stygstančiosios vadovės Angelės 
Bortkevičienės, taip pat moterų 
ansamblis „Lietava“ kviečia į jau 
tradicija tampančią humoro po-
pietę „Pasijuokime kartu“.

Skuodo rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai rinkosi į Atvelykio 
šventę. Kaip ir dera per Atvely-
kį, netrūko dainų, žaidimų, rate-
lių. Dainų ir linksmybių negailė-
jo Mosėdžio folkloro ansamblis 
(vadovė Vita Pajarskienė). Ro-
dos, kartu šventė ir visa gamta – 
tądien jautėsi, kad atėjo tikras 
pavasaris, nes saulės spinduliai 
šildė vėsią žemę, glamonėjo ga-
tvėse vaikštančių žmonių veidus.

Skuodo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ramin-
ta Zabitienė, pakvietusi švęsti 
Atvelykį, padėkojo visiems na-
riams, kad nepamiršta draugi-
jos, palinkėjo geros sveikatos, 
puikių metų. Tylos minute pa-
gerbtas prieš dieną Amžinybėn 
išėjusio draugijos nario Vaclovo 
Bertašiaus atminimas.

Mosėdžio folkloro ansam-
blio vadovė V. Pajarskienė kal-
bėjo apie velykinius papročius: 
sudaužius margutį, sudūžta ir 
visos negerovės; pavasarį paža-
dina vieversys ir t. t. Ansamblie-
tė draugijos narė Nijolė Jasienė 
skaitė eiles, pasakojo pasakoji-
mus. Mosėdiškės vaišino duona, 
sūriu ir medumi...

Draugijos narė Emilija Jab- 
lonskienė teigė, kad folkloro 
ansamblio atliekamose daino-
se skamba tikras mūsų gyve-
nimas. Ji prisiminė, kad antrą 
Velykų dieną su rykštele eida-
vo pliekti, sakydami: „Velykas, 
Velykas, raudoni kiauše“. Vaikai 
gaudavo saldainių, pinigų. Emi-
lija papasakojo atvejį iš nūdie-
nos, kai moterys pasiėmė nuo 
kelio juodą rykštę atėjo pliekti ir 
laukė, kol kas parveš šampano... 
„Papročiai turi būti širdingi, kad 

amžinąsias vertybes sugebėtu-
me perduoti savo vaikams“, – 
teigė E. Jablonskienė. Viktorijos 
Daujotytės žodžiais, geri daly-
kai, vertybės turi pereiti per vai-
ko sąmonę, nusėsti mumyse, jei 
taip nėra, tai yra tik formalumas.  
Juk neretai draugaujama tik dėl 
formos, naudos, o ne todėl, kad 
tas žmogus yra geras, širdingas 
ir pan. Užuot pasidžiaugę kito 
žmogaus darbu, veikla, negaili-
me kritikos.

Atvelykis dar vadinamas ma-
žosiomis Velykėlėmis, arba vai-
kų Velykomis. Gerokai seniau 
Atvelykis būdavo vadinamas aš-
tuntadieniu.

Atvelykio sekmadienis suta-
patintas su įvykiais, aprašomais 

Biblijoje. Šią dieną prisimena-
mas Jėzaus pasirodymas mo-
kiniams kambaryje Jeruzalėje 
ir apaštalo Tomo praregėjimas, 
įtikėjimas tuo, kad Jėzus Kristus 
iš tikrųjų yra Dievo sūnus, prisi-
kėlęs iš kapo. Šią dieną katalikų 
bažnyčia švenčia nenuginčijamą 
Prisikėlimo triumfą ir visa atnau-
jinantį Dievo gailestingumą.

Tądien Neįgaliųjų draugi-
jos nariai šauniai pasilinksmi-
no, nes netrūko nuotaikingų 
žaidimų, taip pat eiti rateliai, o 
visą popietę skambėjo folkloro 
ansamblio atliekamos dainos. 
Mažosios Velykėlės tikrai buvo 
spalvingos.

Rūta RonkAUSkienė
Autorės nuotr.

Skuodas: Spalvingos Velykėlės 
Neįgaliųjų draugijoje

Mosėdžio folkloro ansamblio dainininkai vaišina duona, sūriu ir medumi.

Biržai:
Atšventę gražiausią pavasario 
šventę šv. Velykas šeimose, Biržų 
rajono neįgaliųjų draugijos na-
riai, pasiėmę dar likusių margu-
čių, rinkosi į rajono kultūros cen-
trą. Draugijos pirmininkė Lidija 
Dainiuvienė palinkėjo visiems 
geros sveikatos, puikios nuotai-
kos. Pirmininkė pasveikino ak-
tyvų draugijos narį Algirdą But-
kevičių, neseniai atšventusį gra-
žų jubiliejų. Po sveikinimo savo 

koncertinę programą parodė 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Ištvermingieji“, vadovaujamas 
Laimos Aukštuolienės. Po to ke-
letą dainų padainavo Biržų kul-
tūros centro „Kaziuko“ kaimo 
kapela, vadovaujama Kazio Ba-
rono. Abiem kolektyvams drau-
gijos pirmininkė L. Dainiuvienė 
įteikė po puokštelę ir kuklią do-
vanėlę. Po muzikinės programos 
savo kūrybą skaitė literatų klu-

bo „Svajokliai“ nariai Virginijus 
Kalvėnas, Danutė Balberienė, Jo-
nas Baltušis.

Vėliau kultūros centro fojė 
bendravom prie arbatos puo-
delio, rinkome gražiausią mar-
gutį, ridenome kiaušinius. Nuo-
taiką palaikė „Ištvermingųjų“ 
ansamblio užvedamos populia-
rios dainos, kurioms pritarė vi-
si dalyviai. 

egidijus ŠAtAS 

Šventėme Velykas
Smagus margučių ridenimas.
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Daktaras
Aiskauda Senatvinė demencija

Pasaulio sveikatos organiza-
cijos duomenimis, šiuo me-

tu pasaulyje senatvine demen-
cija serga (lotyniškai dementia – 
beprotybė) apie 35 mln. žmonių 
(ypač demencijos atvejų padau-
gėjo per pastaruosius 60 metų), 
Europoje – apie 4 milijonus, Vo-
kietijoje – per milijoną, Lietuvo-
je – apie 50 tūkst. Prognozuo-
jama, jog visame pasaulyje iki 
2030 metų tokių ligonių bus 66 
mln., 2050 m. – 115 mln. Ir dar: 
apie 40 % sergančiųjų demen-
cija kartu serga depresija. Nors 
lotyniškas žodis dementia lietu-
viškai verčiamas beprotybė, ta-
čiau šiuolaikinėje Lietuvos me-
dicinos literatūroje dažniausiai 
vartojamas žodis silpnaprotystė. 

Termino apibrėžimas
Išsamus demencijos termino 

apibrėžimas yra toks: silpnapro-
tystė, ištinkanti normalios psi-
chikos žmogų dėl aukštųjų psi-
chinių funkcijų nepakankamo 
išsivystymo arba visiško išny-
kimo; priežastys – įvairios lìgos 
ir liguistos būsenos, kurios gal-
võs smegenų žievėje sukelia ne-
grįžtamų pakitimų. Beje, įgimtas 
protinis atsilikimas negali bū-
ti vadinamas demencija, nes ši 
liga atsiranda per ilgesnį laiką. 
Ir dar: šalia tikrosios demenci-
jos dar yra žinoma pseudode-
mencija.

Senatvinė demencija – 
apibendrintas terminas

Senatvinė demencija nėra 
atskira liga, o apibendrintas ter-
minas, kuriam priskiriama kele-
tas demencijų (pvz., degenera-
cinė, kraujagyslinė, alkoholinė, 
mišri) ir jų grupių. Antai Alzhei-
merio liga, kuri yra pagrindinė 
demencijos priežastis, priklau-
so degeneracinės demencijos 
ligų grupei; ji sudaro nuo 60 iki 
75 % visų šios grupės ligų atvejų. 
Kraujagyslinės demencijos atve-
ju užsikemša arba suyra krauja-
gyslės (dažniausiai taip atsitin-
ka mikroinsultų atvejais). Dar 
esama ir tokių demencijos for-
mų, kai ligos priežastis nėra tie-
siogiai susijusi su galvos smege-
nimis. Tuomet demencijos prie-
žastis gali būti medžiagų apykai-
tos ligos, kempinligė, AIDS, me-
ningitas, Dauno liga ir kt. 

Pastaba. Demencijos rizikos 
faktoriams priskiriama ne tik 
Alzheimerio, bet ir Parkinsono 
liga, aterosklerozė, išsėtinė skle-
rozė, padidėjęs arterinis krau-
jospūdis, cukrinis diabetas, epi-
lepsija (kai būna dažni priepuo-
liai), galvos smegenų uždegimas, 
augliai, sunkios galvos traumos, 
centrinės nervų sistemos ir dar 
kai kurios kitos ligos.

Dažniau serga moterys
Kol pasirodo pirmieji senat- 

vinės demencijos požymiai, 
paprastai praeina 2–10 me-
tų. Nuo 12 iki 20 % demenci-
jos atvejų būna susiję su krau-
jagyslių ligomis, nuo 12 iki 34 
% – su psichikos ligomis (maž-
daug 10 % ligonių senatvi-
nės demencijos fone atsiran-
da psichozių (psichozė – liga, 
pasireiškianti psichinės veik- 

los sutrikimu, netiksliu realios 
tikrovės atspindėjimu, nesuge-
bėjimu analizuoti, tiksliai veikti 
bei kritiškai viską vertinti), pasi-
reiškiančiomis senatvėje. Rizika 
susirgti senatvine demencija 4,3 
karto didesnė tose šeimose, kur 
yra buvę šios ligos atvejų. Apie 
5,6 % senolių serga sunkesne se-
natvinės demencijos forma, 10–
15 % – lengvesne. Didžiąją dau-
gumą ligonių sudaro 65–76 m. 
amžiaus asmenys, tačiau tai ne-
galima laikyti natūraliu senėji-
mo etapu. Beje, moterys šia li-
ga serga 2–3 kartus dažniau už 
vyrus (tai paaiškinama vien tuo, 
jog moterys gyvena ilgiau).

Nustatyta, jog senatvinė de-
mencija (toliau – demencija) 
ypač susargdina tą dalį psichi-
kos, kuri yra susijusi su tokio-
mis pažintinėmis žmogaus reik- 
mėmis, kaip abstraktus mąs-
tymas, orientacija aplinkoje ir 
kalba. Liguisti šios sferos poky-
čiai būna tokie ryškūs, jog su-
daro rimtų sunkumų gyvenime 
ir profesinėje veikloje. Ligoniai, 
sergantys sunkia demencijos 
forma, yra visiškai priklausomi 
nuo savo artimųjų.

Pradžioje sutrinka 
emocijos

Pradžioje demencija daž-
niausiai pasireiškia nepastebi-
mais emocijų sutrikimais (iš-
skyrus būseną po traumos ir in-
sulto), bet po kurio laiko jie su-
stiprėja (retais atvejais vyksta 
grįžtamasis procesas). Beje, čia 
aprašomų psichikos sutrikimų 
gali pasitaikyti ir jauniems žmo-
nėms, kai, pavyzdžiui, galvos 
smegenys nukenčia dėl sunkios 
traumos ar nuodingų medžiagų. 

Su amžiumi struktūriniai 
galvos smegenų pokyčiai kaž-
kiek pablogina atmintį bei ga-
limybę mokytis, tačiau nesu-
kelia demencijos ar Alzheime-
rio ligos.

Paaiškinimas. Alzheimerio li-
ga vadinama lėtinė progresuo-
janti galvos smegenų liga, ku-
rios metu plonėja nervų skai-
dulos, nyksta jų jungtys ir pačios 
nervinės ląstelės, galvos smege-
nyse kaupiasi specifiniai balty-
mai, sutrinka normalūs bioche-
miniai informacijos perdavimo 
procesai. Pradinė šios ligos sta-
dija trunka maždaug 2–3 metus, 
išsivysčiusi stadija – apie 6 me-
tus, galutinė stadija – po 8–10 
metų (skaičiuojant nuo susirgi-
mo pradžios).

Demencijos požymiai
Fiziniai požymiai. Paste-

bimas išsekimas, eisenos po-
kyčiai, ligai įsisenėjus – rankų 
drebėjimas.

Atminties sutrikimai. Ser-
gant lengva demencijos forma 
nukenčia trumpalaikė atmin-
tis: ligonis visai užmiršta tele-
fonų numerius, ką tik buvusius 
pokalbius, įvykius (pvz., ką valgė 
per pusryčius, kur padėjo rak-
tus). Sunkesniais atvejais ligo-
nis nebeprisimena savo ir šei-
mos narių vardų, savo išsilavi-
nimo, profesijos. Dažniausiai at-
mintis blogėja pagal tokią sche-
mą: ligos pradžioje iš atminties 

dingsta nesena patirtis, vėliau – 
seni įvykiai, tačiau prisimenami 
vaikystės ir jaunystės metai. Be-
je, atminties sutrikimas yra pir-
masis Alzheimerio ligos sukel-
tos demencijos požymis, tačiau 
demencija dar gali prasidėti bai-
mės, nerimo, depresijos apraiš-
komis. Šiuo atveju gali keistis 
ligonio kalba (supainiojami žo-
džiai), vėliau prarandama gali-
mybė bendrauti su žmonėmis.

Elgesys. Anksčiau tvarkin-
gumu pasižymėjęs žmogus pas-
tebimai apsileidžia: nebekreipia 
dėmesio į savo išvaizdą, apran-
gą, netvarką kambaryje, nusto-
ja domėtis mėgiamu laisvalaikio 
užsiėmimu (knygų skaitymu, 
mezgimu ir t. t.). Nereti atvejai, 
kai demencija sergantis žmogus 
stengiasi savo ligą įvairiais bū-
dais nuslėpti.

Orientacija. Ligonis nebe-
siorientuoja laike (painioja die-
nas, paros laiką) ir aplinkoje (ne-
suvokia, kur esąs).

Vidutinė. Šioje stadijoje ligo-
nis nebegali būti savarankiškas, 
jam sunku naudotis šiuolaiki-
niais prietaisais (telefonu, tele-
vizoriumi, dujine virykle), rak-
tais ir t. t. 

Sunki. Pasireiškia tikroji sil-
pnaprotystė, kai prarandami 
įgyti įgūdžiai, o naujų nebeįgy-
jama. Žmogus praranda gebėji-
mą pažinti žmones, sekti laiką. 
Ligonis kalbėdamas sunkiai pa-
renka reikiamus žodžius, pai-
niojasi mintys. Šioje ligos stadi-
joje sergantysis be kitų žmonių 
pagalbos nebegali valgyti, ap-
sirengti, nusiprausti, išsivalyti 
dantų, išsimaudyti ir t. t.

Pastaba. Vystantis demenci-
jai vėlesnėse stadijose gali pasi-
taikyti haliucinacijų, kliedesių, 
atsirasti traukulių. Tokie ligo-
niai neretai suserga plaučių už-
degimu, turi pragulų ir kai ku-
rių kitų ligų.

Liaudies medicinos 
patarimai

Mokslinė medicina demenci-
ja sergančius ligonius gydo įvai-
riais vaistais, vitaminais, dieta, 
taiko psichosocialinę terapiją 
bei kitas priemones. Svarbiau-
sias medicininio gydymo uždavi-
nys – sustabdyti pažintinių funk-
cijų blogėjimo vystymąsi ir sta-
bilizuoti išlikusius pažintinius 
sugebėjimus. 

Nors liaudies medicina ne-
gali konkuruoti su moksline, 
dažnas liaudiškas gydymo bū-
das kaip papildoma priemonė 
kartu su gydytojo skirtu gydy-
mu, gali kažkiek palengvinti li-
gonių būklę. 

Beje, žemiau pateikiamos 
nuorodos tinka ne tik ligoniams, 
bet ir visiškai sveikiems žmo-
nėms.

Atminties gerinimas. Jeigu 
gydytojas neprieštarauja, kar-
tu su kitu maistu ligonis turė-
tų valgyti kiaušinius (ypač try-
nius), brokolius, baltagūžius ir 
žiedinius kopūstus, špinatus, 
burokėlių lapus, kepenis, viš-
tieną, saulėgrąžų sėklas, kreve-
tes, braziliškus riešutus, ruduo-
sius ryžius. Nepatartina valgy-
ti (ypač ilgą laiką) vadinamojo 
greitojo maisto, kuris choleste-
rolio apnašomis gali susiaurin-
ti miego arteriją. Dėl šios prie-
žasties priekinė galvos smege-
nų dalis, kuri susijusi su kalba, 
mąstymu ir kitomis funkcijomis, 
nebegauna reikiamo kiekio de-
guonies. Todėl ligoniui pradeda 
trikti mąstymas ir atmintis. Be 
to, tokia mityba didina insulto 
galimybę.

Pastaba. Kai iškyla būtiny-
bė per trumpą laiką įsisavinti 
daug informacijos, būtina ne-
praleisti pusryčių. Ypač svarbu, 
kad pusryčius sudarytų šios pa-
grindinės maisto dalys: ląste-
liena (daržovės ir vaisiai, košės 
ir neskaldytų grūdų duona, pu-
pos, pupelės), neriebūs balty-
mai (neriebi varškė, sūris ir jo-
gurtas, kiaušiniai, mėsa, žuvis).  
Mieguistumas. Žmonės, kurie 
valgo daug saldumynų, greit ap-
sirūpina energija, tačiau tuo pa-
čiu kraujyje atsiranda daugiau 
negu reikia insulino. Šis hormo-

nas sukelia tingulį ir mieguis-
tumą. Antra vertus, saldumy-
nai – tai gliukozė, prisotinta ne 
pačios geriausios kokybės rie-
balų. Kur kas naudingiau aprū-
pinti organizmą gryna gliukoze, 
kuri nekenkia kraujagyslėms ir 
neprideda antsvorio. Todėl re-
komenduotina valgyti, pvz., cit- 
rusus (galimi deriniai: greipfru-
tas + apelsinas, apelsinas + cit- 
rina). Be to, tiks uogos, bananai, 
lapinės daržovės, riešutai ir sau-
lėgrąžos.

Ar verta gelbėtis kava? Ka-
vos gėrimas darbe – klasikinis 
vaistas nuo mieguistumo, tačiau 
jei tuo „vaistu“ piktnaudžiauja-
ma, efektas būna atvirkštinis. 
Mat perdozavus kofeino, hipo-
fizė (posmegeninė liauka) akty-
vumo pliūpsnį priima kaip pa-
vojaus signalą ir priverčia orga-
nizmą išskirti adrenaliną (adre-
nalinas – antinksčių hormonas, 
kuris stimuliuoja širdies darbą, 
medžiagų apykaitą, didina krau-
jospūdį, cukraus kiekį kraujyje, 
lėtina žarnyno judesius; šis hor-
monas dar vadinamas išgyveni-
mo hormonu). Nors tokiu būdu 
galvos smegenys priverčiamos 
dirbti efektyviau, tačiau orga-
nizmas tuo pat metu patiria stre-
są, o tai galų gale neleidžia aiš-
kiai mąstyti.

Bloga nuotaika. Mūsų jaus-
mai, kaip ir bet koks protinis ak-
tyvumas, yra ne kas kita, o ap-
sikeitimas elektriniais signalais 
tarp smegenų ląstelių. Šį neper-
traukiamą apsikeitimą informa-
cija kartu su kitais faktoriais at-
lieka serotoninas. Šis audinių 
hormonas yra svarbus nervinių 
impulsų sklidimui, kraujo kre-
šėjimui, reguliuoja kraujagyslių 
traukimąsi ir plėtimąsi, mažina 
kapiliarų pralaidumą, skatina 
žarnų judesius; taip pat jis yra 
vienas iš svarbiausių mūsų nuo-
taikos reguliatorių. Beje, sero-
toninas mažina skausmą, pade-
da atsikratyti nerimo, tonizuo-
ja virškinimo sistemą. Kraujyje 
stingant serotonino jaučiamas 
šaltis. Serotonino gamybai la-
bai svarbi nepakeičiama amino-
rūgštis triptofanas (ji yra dauge-
lio baltymų sudedamoji dalis), 
kurios daugiausia turi šie bal-
tyminiai produktai: sūriai, viš-
tiena, baltos ir raudonos pupe-
lės. Be šių maisto produktų dar 
vartotini: bananai, kedro bei že-
mės riešutai, žemės riešutų alie-
jus, grybai, kiauliena, sardinės, 
skumbrės, šparagai. 

Nervinių ląstelių stiprini-
mui reikalingi B grupės vitami-
nai, kurių turi: šparagai, bana-
nai, lapinės daržovės, česnakas. 
Taip pat svarbu neužmiršti rau-
donos ir violetinės spalvos dar-
žovių ir vaisių. 

Kai sunku susikaupti. Pa-
geidautina valgyti nedidelėmis 
porcijomis 4–5 kartus per die-
ną. Per pietus ir vakarienę reik-
tų dažniau valgyti žuvies (tunas, 
lašiša, menkė, plekšnė, ešerys), 
lapinių daržovių salotų, ėriuko 
filė, taip pat neužmiršti graiki-
nių riešutų, saulėgrąžų, avoka-
dų, jogurto, alyvuogių aliejaus 
ir česnako. 

Romualdas oGinSkAS

Mąstymas. Sutrikus mąsty-
mo procesams, ligoniui sunku 
atlikti kasdieninius darbus. Bet 
kokia veikla atliekama ilgesnį 
laiką negu anksčiau. Be to, gali 
formuotis kliedesių idėjos ir iš-
nykti gebėjimas logiškai mąstyti.

Bendravimas. Bendravimas 
su kitais žmonėmis ligonį erzina, 
jis tampa uždaras, greitai įsižei-
džia. Atsiranda nepakantumas 
kitai nuomonei, pastebimas per-
dėtas įtarumas. 

Emociniai sutrikimai. Ga-
li atsirasti padidėjęs nerimas-
tingumas, nervinis dirglumas, 
verksmingumas, pyktis, depre-
sija, galimi agresijos priepuoliai.

Realybės suvokimas. Ligo-
niui gali atsirasti iliuzijų, pasi-
reikšti vaizdinių ir garsinių ha-
liucinacijų. Pavyzdžiui, ligo-
nis gali tvirtinti, jog gretimame 
kambaryje staugia šuo, mykia 
karvė, bėga vanduo ar užside-
gė baldai.

Demencijos stadijos
Lengva. Ligonis pamažu pra-

randa įgytus įgūdžius, pradeda 
vengti bendravimo su bendra-
darbiais, draugais, kaimynais ir 
artimaisiais, mažėja interesas 
aplinkiniam pasauliui, tačiau 
dar gali susitvarkyti su buities 
reikalais.
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Psichologo 
patarimai

Muzikos terapija dažniau-
siai yra apibūdinama kaip 

įvairių muzikos rūšių bei instru-
mentų pasitelkimas, norint pa-
siekti sveikatai naudingų tiks-
lų ir pagerinti gyvenimo koky-
bę. Tyrimų rezultatai atskleidžia 
mums puikią žinią – muzika da-
ro reikšmingą įtaką mūsų kūnui 
ir sielai. Vis daugiau ir daugiau 
žmonių pasitelkia muzikos tera-
piją kaip alternatyvų veiksmin-
gą gydymo būdą. Ne visuomet 
sunegalavus pirmiausia reikia 
griebtis vaistų, kartais verta iš-
bandyti ir šį tą naujo. Tad susi-
pažinkime, kas yra muzikos te-
rapija ir kaip ji veikia.

Muzikos galia
Kad geriau suprastume, kaip 

veikia muzikos terapija, pir-
miausia verta aptarti, kokią aps-
kritai įtaką muzika turi žmogaus 
organizmui. Mokslininkų atlikti 
tyrimai atskleidė, kad gyva, grei-
to tempo muzika veikia smege-
nų bangas – priverčia jas suak-
tyvėti ir taip žmogus pats tampa 
aktyvesnis, pagerėja jo dėmesio 
koncentracija. Na, o lėta ir rami 
muzika lėtina smegenų bangas 
ir priverčia mus atsipalaiduoti, 
nusiraminti, pailsėti. Negana to, 
tyrimais nustatyta, kad skirtin-
go tipo muzikos klausymas turi 
ir liekamųjų reiškinių – pageri-
na mūsų gebėjimą greičiau „per-
sijungti“ iš ramios būsenos į ak-
tyvią, o tai iš tiesų gali labai pra-
versti kasdienybėje. Kartu su pa-
kitimais smegenų bangose, kinta 
ir kitos mūsų kūno funkcijos. Au-
tonominės nervų sistemos regu-
liuojamos funkcijos, tokios kaip 
kvėpavimas ir širdies ritmas, 
taip pat gali būti veikiamos mu-
zikos garsų. Ima ramiau plakti 
širdis, kvėpavimas darosi lyges-
nis ir gilesnis, o tai „įjungia“ nu-
siraminimo reakcijas organizme. 
Būtent dėl šių priežasčių mu-
zikos terapija veikia kaip puiki 
prevencinė priemonė prieš nuo-
latos besitęsiantį stresą.

Be viso to, muzika taip pat 
gali pagerinti vidinę žmogaus 
savijautą, ji gali padėti pajusti 
gyvenimo džiaugsmą, skatina 
pozityvumą. Tyrimais įrodyta, 
kad muzika gali sumažinti neri-
mą bei depresiškumą, netgi su-
stiprinti imunitetą. Ji taip pat re-
guliuoja kraujo spaudimą, o tai 
yra susiję ir su mažesne infarkto 
rizika. Nieko keisto, kad vis dau-
giau žmonių pasirenka išbandyti 
šią, rodos, naują gydymo formą. 

Kokia istorija slypi už to?
Greičiausiai pamanėte, kad 

tokia gydymo forma yra šių die-
nų pramanas. Tačiau galime nu-
stebinti – muzika žmonėms svei-
katą palaikyti padėjo dar se-
novės Graikijoje. Kaip gydymo 
priemonė ji naudojama jau tūks-
tančius metų. Antikos filosofai 
tikėjo, kad muzika gali išgydyti 
tiek kūną, tiek ir sielą. Forma-
lesnis muzikos terapijos pasi-
reiškimas pastebėtas prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, ka-
da Amerikos ligoninėse muzika 
imta gydyti sužeistus karius, pa-
tiriančius potrauminį šoką. Dar 
1944 metais Mičigano univer-

sitete įsteigta pirmoji muzikos 
terapeuto specialybė. Šiandien 
daugiau kaip 70 skirtingų pasau-
lio universitetų ruošia muzikos 
terapijos specialistus.

Muzikos terapijos 
taikymas ir jos nauda
Muzikos terapija yra taiko-

ma įvairiausiose gydymo įstai-
gose, reabilitacijos centruose, 
psichikos sveikatos centruose, 
mokyklose. Muzikos terapija tin-
ka tiek vaikams, tiek ir suaugu-
siems. Ji padeda itin sunkiomis 
ligomis sergantiems, taip pat ir 
kamuojamiems blogų minčių ar 
paprasčiausiai nuo gyvenimo rū-
pesčių pavargusiems žmonėms. 
Tyrimais nustatyta, kad muzikos 
terapija gali padėti sumažinti  
stiprų ir ilgai besitęsiantį skaus-
mą. Buvo atliktas tyrimas, ku-
rio metu senelių globos namuo-
se keletą mėnesių buvo vedami 
muzikos terapijos užsiėmimai. 
Buvo nustatyta, kad po jų aki-
vaizdžiai pagerėjo tiriamųjų gy-
venimo kokybė, jie sakė labiau 
atsipalaiduojantys, silpniau jau-
čiantys skausmą. 

Net ir sergant Alzheimerio 
liga muzikos terapija gali būti 
labai naudinga. Mokslininkų at-
likti tyrimai parodė, kad po ke-
turių mėnesių muzikos terapi-
jos pagerėjo pacientų, sergan-
čių pradine Alzheimerio forma, 
atmintis ir koordinacija. Taip pat 
nustatyta, kad muzikos terapija 
mažina Alzheimerio liga ir de-
mencija sergančiųjų agresyvu-
mą, gerina jų nuotaiką ir skati-
na bendradarbiavimą.

Dažnai vyresnio amžiaus 
žmonės skundžiasi negalintys 
užmigti, jų miegas naktį pras-
tas, budrus. Tyrimais nustatyta, 
kad tinkamos muzikos klausy-
mas gali padėti pagerinti mie-
go kokybę, palengvina užmigi-
mą, ilgina miego trukmę. Muzi-
ka gali veikti kaip miegą gerinan-
tys vaistai.

Kaip taikyti muzikos 
terapiją?

Gydymo įstaigose dažniau-
siai yra patyrusių muzikos tera-
peutų, kurie geba parinkti muzi-
ką, labiausiai atitinkančią žmo-
nių poreikius. Muzikos terapijų 
būna labai įvairių: vienose patys 
žmonės groja įvairiausiais ins-
trumentais ir taip atsipalaiduo-
ja, kitose muzikos tiesiog klau-
soma. Svarbu paminėti, kad tin-
ka ne viskas – padėti nusiramin-
ti, atsipalaiduoti gali tik tam ti-
kra muzika, kita – priešingai, ga-
li sukelti susijaudinimą. Jeigu ša-
lia nėra specialisto, kuris galėtų 
patarti, kokios muzikos klausy-
tis geriausia, vadovaukitės savo 
vidiniu balsu – jūs patys puikiai 
jausite, kuri muzika jus atpalai-
duoja, o kuri kaip tik erzina ir 
verčia įsitempti. Galite paeks-
perimentuoti ir stebėti savo kū-
no reakcijas. Belieka pridurti, 
kad muzikos terapija, žinoma, 
neturėtų pakeisti visų gydymo 
būdų, ji gali būti tik kaip papil-
domas veiksnys, prisidedantis 
prie greitesnio sveikimo ir atsi-
palaidavimo.

Parengė  Milda ViCkUtė

Į išgijimą – 
su garsais

lygis. Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos specialistų nuo-
mone, tokio teigiamo poveikio 
ir siekiama siunčiant žmogų į 
profesinę reabilitaciją. Tačiau 
Lietuvos žmonių su stuburo pa-
žeidimais asociacijos vadovas 
Edmundas Buklys teigia žinąs ne 
vieną atvejį, kai žmogus, kuriam 
po profesinės reabilitacijos bu-
vo nustatytas didesnis darbin-
gumo lygis, laikinai įsidarbino, o 
po pusmečio darbo neteko. Taigi 
ir atlyginimo nėra, ir neįgalumo 
pašalpa sumažinta. Tokie pavyz-
džiai nuo profesinės reabilitaci-
jos atgraso ne vieną neįgalųjį. 

VRC atliktas tyrimas nuro-
do daugiau neįgaliųjų atsisaky-
mo dalyvauti šioje programoje 
priežasčių (pirminio darbingu-
mo lygio nustatymo metu): pras-
ta sveikata (59 proc.), neketina 
turėti darbinių įsipareigojimų 
(16,6 proc.), nepalankios šeimy-
ninės aplinkybės (11,4 proc.), 
darbingumo lygis nustatomas 
tik po profesinės reabilitaci-
jos (10,1 proc.), nepalaiko šei-
ma (10 proc.), kitos aplinkybės 
(18,3 proc.).

Dalis neįgaliųjų dėl vienokių 
ar kitokių  priežasčių programą 
nutraukia. Lietuvos darbo bir-
žos duomenimis, 2013 m. profe-
sinės reabilitacijos programoje 
dalyvavo 896 asmenys, baigė – 
572 dalyviai, 46 asmenys prog- 
ramą nutraukė jos nebaigę.  To-
kį sprendimą priėmę neįgalieji 
dažniausiai įvardija pablogėju-
sią sveikatos būklę bei ilgiau nei 
60 dienų trukusį nedarbingumą. 
VRC specialistai atkreipia dėme-
sį, kad pastaraisiais metais ma-
žėja savo iniciatyva profesinės 
reabilitacijos programą nutrau-
kusiųjų skaičius, taip pat tokių, 
kurie nesilaiko sutarties sąlygų. 

Ar mokomasi darbo 
rinkoje paklausių 

specialybių?
Tyrimo metu pabandyta iš-

gryninti profesinės reabilitacijos 
dalyvio portretą. Pasak E. Šatie-
nės, tarp profesinės reabilitaci-
jos dalyvių vyrauja vidurinį išsi-
lavinimą įgijusios 45–54 m. am-
žiaus moterys, kurioms dėl vi-
daus ligų nustatytas 30–40 proc. 
darbingumo lygis. 

Profesinės reabilitacijos pas-
laugas teikiančių centrų sąra-

Profesinė reabilitacija: 
žinių suteikia, įsidarbinti – 

neįpareigoja(atkelta iš 1 psl.)

šuose – apie 300 įvairių profe-
sijų. Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentei Rasai Ka-
valiauskaitei suabejojus, ar šie 
centrai moko darbo rinkoje pa-
klausių specialybių, VRC direk-
torė E. Šatienė patikino, kad šis 
kriterijus – vienas svarbiausių. 
2013 m. profesinę reabilitaciją 
baigę (529) neįgalieji siekė to-
kių profesinių kvalifikacijų: vers-
lo paslaugų ir pardavimo vady-
bininko bei giminingų profesi-
jų atstovų – 80 (įsidarbino 47,5 
proc. baigusiųjų), apskaitininko 
(apskaitininko-buhalterio) – 47 
(įsidarbino 29,8 proc.), prekybos 
darbuotojo (kasininko, pardavė-
jo, salės darbuotojo) – 42 (įsi-
darbino 52,4 proc.), virėjo, kon-
diterio, duonos kepėjo ir pagal-
binio virtuvės darbininko – 38 
(įsidarbino 57,9 proc.), dailių-
jų medžio dirbinių drožėjo (ga-
mintojo), staliaus – 36 (įsidarbi-
no 50 proc.).

Įsidarbinimas – vis dar 
siekiamybė 

Profesinės reabilitacijos kri-
tikai dažniausiai nurodo men-
kus šią programą baigusiųjų įsi-
darbinimo, o ypač ilgesnio išsi-
laikymo darbo rinkoje rodiklius. 
Profesinės reabilitacijos centrų 
atstovai pateikia kitokią statisti-
ką ir nurodo jai įtakos turinčias 
aplinkybes. VRC direktorė E. Ša-
tienė atkreipia dėmesį, kad pro-
fesinės reabilitacijos paslaugų 
trukmė užsienio šalyse gerokai 
ilgesnė: Norvegijoje – 36 mėn., 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijo-
je – 24 mėn., Austrijoje – 18 mėn. 
Tačiau nepaisant to, kad Lietu-
voje profesinės reabilitacijos  

programa vienam asmeniui gali 
būti finansuojama ne ilgiau kaip 
iki 12 mėn., mūsų įdarbinimo 
procentas – geriausias. 2014 m. 
jis pasiekė 65,7 proc. Paskuti-
niaisiais metais buvo pastebi-
mas jo nuolatinis didėjimas: 
2011 m. įsidarbino 47 proc. pro-
fesinės reabilitacijos programas 
baigusių neįgaliųjų, 2012 m. – 
57 proc., 2013 – 61 proc.

O štai Norvegijos įsidarbi-
nimo rodiklis – 45 proc., Pran-
cūzijos – 53 proc., Slovėnijos – 
29 proc. Be to, šių šalių profesi-
nės reabilitacijos paslaugas tei-
kiančioms įstaigoms nekeliami 
reikalavimai įdarbinti progra-
mą baigusius neįgaliuosius. Nors 
šiose šalyse taikoma palaikymo 
darbo vietoje paslauga (tokia 
nuo šių metų numatyta ir Lietu-
voje), nėra nustatyti įsidarbini-
mo trukmės rodikliai, kuriuos 
įstaiga turi pasiekti. 

Tyrimą atlikęs VRC, kaip pro-
fesinės reabilitacijos metodinis 
centras, pateikė ir nemažai pas-
laugų kokybės bei efektyvumo 
gerinimo pasiūlymų. Tarp jų – 
ir siūlymas sutartyje tarp dar-
bo biržos ir dalyvio numatyti 
profesinės reabilitacijos prog- 
ramos dalyvio atsakomybę už 
profesinės reabilitacijos rezul-
tatus ir įsidarbinimą. E. Šatie-
nė tikisi, kad neįgaliųjų įsidar-
binimo padėtį turėtų pagerinti 
ir vis plačiau diskutuojamas bei 
planuojamas įgyvendinti neįga-
liųjų įdarbinimo kvotų privačia-
me bei viešajame sektoriuose 
nustatymas. 

Aldona MiLieŠkienė
Autorės ir Valakupių reabilitacijos centro 

archyvo nuotr.

Medžio dirbinių drožėjo bei individualių drabužių siuvėjo-sukirpėjo specialybės – tarp populiariausių profesinės 
reabilitacijos mokymo programų.

Diskusijos dalyviai dalijosi savo pastebėjimais ir įžvalgomis.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 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 20 d. 
9.15 Komisaras Reksas (69) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(7/9). 10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/37) N-7. 11.45 Pasaulio 
dokumentika. Kūno kilmės mįslės. 
3 d. Beždžionė JAV, 2014 m. (kart.). 
12.40 Pasaulio dokumentika. Įstabioji 
Indija. 4 d. Vakarų Gatai. Musonų kal-
nai (Subtitruota, kart.). 13.30 Savaitė 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.30 Komisaras Reksas (70) 
N-7. 17.20 Didysis Gregas (1/9) N-7. 
18.10 Kam reikia? 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premje-
ra. Naisių vasara. 6 sezonas (73, 74). 
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Teisė žino-
ti. 22.20 Premjera. Viskas liepsnoja. 
Dok. f. Ukraina, 2014 m. N-14. (sub-
titruota). 23.20 Vakaro žinios. 23.50 
Didysis Gregas (1/9) (kart.) N-7. 0.40 
Stilius (kart.). 1.30 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.45 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 4.35 Teisė žino-
ti (kart.). 5.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 

Antradienis, balandžio 21 d. 
9.15 Komisaras Reksas (70) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(7/10). 10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/38) N-7. 11.45 Bėdų tur-
gus (kart.). 12.35 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 13.30 Gimtoji žemė 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.30 Komisaras Reksas (71) 
N-7. 17.20 Didysis Gregas (1/10) N-7. 
18.10 Kam reikia? 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premje-
ra. Naisių vasara. 6 sezonas (75, 76). 
19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Specialus tyrimas. 22.20 Istorijos de-
tektyvai. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 
Didysis Gregas (1/10) (kart.) N-7. 
0.35 Viskas liepsnoja. Dok. f. Ukraina, 
2014 m. (subtitruota, kart.) N-14. 1.30 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 Emi-
grantai (kart.). 4.35 Specialus tyrimas 
(kart.). 5.20 Tautos balsas. (kart.). 

Trečiadienis, balandžio 22 d. 
9.15 Komisaras Reksas (71) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(7/11). 10.55 Premjera. Nuodėmin-
ga meilė (11/39) N-7. 11.45 Specia-
lus tyrimas (kart.). 12.35 Emigrantai 
(kart.). 13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.30 Komisaras Reksas (72) 
N-7. 17.20 Didysis Gregas (1/11) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Premjera. Naisių vasara. 6 
sezonas (77, 78). 19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Auksinis pro-
tas. 22.45 Tautos balsas. 23.15 Va-
karo žinios. 23.45 Didysis Gregas 
(1/11) (kart.) N-7. 0.40 Istorijos de-
tektyvai (kart.). 1.30 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.45 Gyvenimas (kart.). 
4.35 Auksinis protas (kart.). 

Ketvirtadienis, balandžio 23 d. 
9.15 Komisaras Reksas (72) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(7/12). 10.55 Premjera. Nuodėmin-
ga meilė (11/40) N-7. 11.45 Gyveni-
mas (kart.). 12.35 Stilius (kart.). 13.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.30 Komisaras Rek-
sas (73) N-7. 17.20 Didysis Gregas 
(1/12) N-7. 18.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Prem-
jera. Naisių vasara. 6 sezonas (79, 
80). 19.30 Pinigų karta. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Mūsų motinos, mūsų tėvai 
(2) N-7. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Di-
dysis Gregas (1/12) (kart.) N-7. 0.35 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui (kart.). 1.30 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.45 Delfinai ir žvaigž-
dės (kart.). 5.20 Durys atsidaro (kart.). 

Penktadienis, balandžio 24 d. 
9.15 Komisaras Reksas (73) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(8/1) 10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė (11/41) N-7. 11.45 Auksinis pro-
tas (kart.). 13.00 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.30 Komisaras Rek-
sas (74) N-7. 17.20 Didysis Gregas 
(1/13) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Forsaitų sa-
ga (1, 2) N-7. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.59 Loterija „Per-
las“. 21.00 Duokim garo! 22.40 Termi-
natorius. Veiksmo trileris. JAV, 1984 
m. N-14. 0.25 Didysis Gregas (1/13) 
(kart.) N-7. 1.15 Simono Donskovo ju-
biliejinis koncertas. 3.05 Klausimėlis.
lt. 3.25 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 4.15 Duokim garo! (kart.). 

Šeštadienis, balandžio 25 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimto-
ji žemė. 9.00 Premjera. Mūsų kaimy-
nai marsupilamiai (3/24). 9.30 Pasi-
matuok profesiją. 10.15 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 11.10 Durys 
atsidaro. 11.40 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didieji pasaulio išradimai. 1 d. 
Dangoraižiai. 12.55 Inspektorius Lui-
sas (5/2) N-7. 14.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Saugokime jau-
nas gyvybes keliuose (kart.). 16.15 
Bėdų turgus. 17.00 Stilius. 17.50 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18.20 Krepši-
nis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgi-
ris“ – Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesio-
ginė transliacija iš Kauno. Pertrauko-
je – Kam reikia? (kart.). 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“. 23.15 
Premjera. Da Vinčio demonai (2/7, 8) 
N-14. (subtitruota). 1.00 Rosita Čivi-
lytė. „Dainuoju meilę“. 2.15 Inspekto-
rius Luisas (5/2) (kart.) N-7. 3.45 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“ (kart.). 

Sekmadienis, balandžio 26 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.30 Girių horizontai. 
9.00 Premjera. Animalija (15). 9.25 
Premjera. Vakavilis (26). 9.50 Dže-
ronimas (2/8). 10.15 Aviukas Šonas 
(4/17). 10.25 Gustavo enciklopedija 
(Subtitruota). 10.55 Leonardas (2/8, 
2/9) 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabioji Indija. 5 d. Dingęs 
Indijos pasaulis (subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl (2/3) Sitafordo paslaptis. 14.40 
Auksinis protas (kart.). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 Del-
finai ir žvaigždės. (kart.). 18.00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio 
panorama. 19.55 Savaitė 20.30 Pa-
norama. 21.00 Giminės po 20 metų 
(5). 21.50 Numylėtinis. Muzikinė dra-
ma. JAV. 2004 m. N-7. 23.55 Šventė 
Kvėdarnoje. „Pinup Girls“ ir „Magnit“. 
1.00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl (2/3) (kart.). 2.35 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 3.10 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai (kart.). 4.00 
Giminės po 20 metų (5) (kart.). 4.50 
Pasaulio panorama (kart.). 5.20 Sa-
vaitė (kart.). 

Antradienis, balandžio 21 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (4, 5) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (109, 110) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2081). 10.00 
Ekstrasensai detektyvai (10) N-7. 
11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 Nuo-
tykių metas (13) N-7. 13.30 Kung Fu 
Panda (23). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (6). 14.30 Simpsonai (6, 7) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (42) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Prieš srovę. N-7. 
20.30 Žvaigždžių dešimtukas. N-7. 
21.00 Tobula kopija (16) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Bruklino tak-
si (4) N-7. 23.15 Krizė (13) N-14. 0.10 
Kastlas (18) N-7. 1.10 Amerikietiška 
siaubo istorija (7) N-14. 2.00 Raudo-
noji našlė (6) N-14. 2.50 Ryšys (7) 
N-7. 3.40 Vilfredas (4, 5) N-7. 

Trečiadienis, balandžio 22 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (6, 7) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (111, 112) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2082). 10.00 
Ekstrasensai detektyvai (11) N-7. 
11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 Nuo-
tykių metas (1) N-7. 13.30 Kung Fu 
Panda (24). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (7). 14.30 Simpsonai (8, 9) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (43) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pakartok! N-7. 
21.00 Tobula kopija (17) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 spor-
tas. 22.05 Vikingų loto. 22.10 Hori-
zontas. Mokslinės fantastikos f. JAV, 
2010 m. N-14. 00.00 Kastlas (19) 
N-7. 01.00 Amerikietiška siaubo isto-
rija (8) N-14. 1.50 Raudonoji našlė (7) 
N-14. 2.40 Ryšys (8) N-7. 3.30 Vilfre-
das (6, 7) N-7. 

Ketvirtadienis, balandžio 23 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (8, 9) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (113, 114) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2083). 10.00 
Susikeitę broliai (5) N-7. 11.00 TV 
Pagalba. N-7. 12.55 Nuotykių metas 
(10) N-7. 13.30 Kung Fu Panda (25). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (8). 
14.30 Simpsonai (10, 11) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (44) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Aš tikrai myliu Lietuvą. 21.00 
Tobula kopija (18) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.10 Pražūtinga vir-
šukalnė. Veiksmo f. Naujoji Zelandija, 
JAV, 2003 m. N-7. 0.20 Kastlas (20) 
N-7. 1.15 Amerikietiška siaubo istori-
ja (9) N-14. 2.05 Raudonoji našlė (8) 
N-14. 2.55 Ryšys (9) N-7. 3.45 Vilfre-
das (8, 9) N-7. 

Penktadienis, balandžio 24 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (10, 11) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (115) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (1) 2014 
m. N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2084). 
10.00 Susikeitę broliai (6) N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 12.55 Nuotykių me-
tas (3) N-7. 13.30 Kung Fu Panda 
(26). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (9). 14.30 Simpsonai (12, 13) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (45) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.15 Kaip 
ant delno. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Kung Fu Panda 2. Animacinė kome-
dija. JAV, 2011 m. 21.10 Trys muš-
kietininkai. Nuotykių f. JAV, 2011 m. 
N-7. 23.25 Senis. Trileris. JAV, 2013 
m. N-14. 1.30 Puikus planas. Nuo-
tykių komedija. Prancūzija, 2012 m. 
N-7. 3.25 Pavojingas metodas. Psi-
chologinė drama. D.Britanija, Kana-
da, Vokietija, 2011 m. N-14. 

Šeštadienis, balandžio 25 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (5) N-7. 7.20 Mažylių nuotykiai 
(24). 7.50 S dalelių paslaptys (6) N-7. 
8.30 Svajonių ūkis. 9.00 Laikas keis-
tis (4). 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Mitybos ir sporto balansas. 11.00 Di-
agnozė. Viltis. N-7. 11.30 Greitis 2. 
Laivo užgrobimas. Veiksmo f. JAV, 
1997. N-7 m. 13.55 Gyvenimo ban-
gos (30) N-7. 16.15 Ekstrasensai de-
tektyvai (13, 14) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Karibų piratai. Pasaulio 
pakrašty. Nuotykių f. JAV, 2007 m. 
N-7. 19.30 Filmo pertraukoje – Eu-
rojackpot. 22.35 Pavojai gelmėse 2. 
Veiksmo f. JAV, 2009 m. N-14. 0.20 
Skambutis 2. Siaubo f. JAV, 2005 m. 
S. 2.25 Nepadori komedija. Komedi-
ja. JAV, 2013 m. N-14. 3.50 Vilfredas 
(10, 11) N-7. 

Sekmadienis, balandžio 26 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (6) N-7. 7.20 Mažylių nuoty-
kiai (25). 7.50 S dalelių paslaptys (7) 

Pirmadienis, balandžio 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (12). 6.55 Džonis 
Testas (10) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (19) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (183) N-7. 
8.50 Princesės dienoraštis. Komedi-
ja. JAV, 2001 m. (kart.). 11.05 Haris 
Poteris ir Azkabano kalinys. Nuoty-
kių f. Didžioji Britanija, JAV, 2004 m. 
(kart.) N-7. 13.45 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (20). 14.10 Bėgantis laikas 
(51) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... 
Iki.... 21.00 Juodos katės (27) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Mirtinas ginklas 3. Veiksmo 
komedija. JAV, 1992 m. N-7. 0.35 
Sekso magistrai (7) N-14. 1.45 Ha-
vajai 5.0 (14) N-7. 2.40 Taikinys (5) 
N-7. 3.35 Programos pabaiga. 3.40 
Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, balandžio 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (13). 6.55 To-
mo ir Džerio pasakos (1) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (20) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (184) N-7. 8.50 Meilės recep-
tas. Romantinė komedija. Australija, 
JAV, 2007 m. (kart.). 10.55 Nenuora-
mų komanda. Komedija šeimai. Vo-
kietija, 2010 m. (kart.). 13.05 Džonis 
Testas (11). 13.30 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (1). 13.55 Bėgantis laikas 
(52) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21.00 Juodos 
katės (28) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Žmogžudystė 
Baltuosiuose rūmuose. Veiksmo tri-
leris. JAV, 1997 m. N-7. 0.25 Sekso 
magistrai (8) N-14. 1.30 Havajai 5.0 
(15) N-7. 2.25 Taikinys (6) N-7. 3.20 
Programos pabaiga. 3.25 Lietuva 
Tavo delne.

Trečiadienis, balandžio 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (14). 6.55 Džo-
nis Testas (11) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (185) 
N-7. 8.55 24 valandos (kart.) N-7. 
10.15 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.40 
Nuo... Iki... (kart.). 12.25 KK2 (kart.) 
N-7. 13.15 Džonis Testas (12). 13.45 
Kempiniukas Plačiakelnis (2). 14.10 
Bėgantis laikas (53) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 PREMJERA Paskutinis šan-
sas. 21.00 Juodos katės (29) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Kaulų kolekcininkas. Trile-
ris. JAV, 1999 m. N-7. 0.30 Sekso 
magistrai (9) N-14. 1.40 Havajai 5.0 
(16) N-7. 2.35 Taikinys (7) N-7. 3.30 
Programos pabaiga. 3.35 Lietuva 
Tavo delne. 

Ketvirtadienis, balandžio 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (15). 6.55 Džonis 
Testas (12) (kart.). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (186) N-7. 
8.55 24 valandos (kart.) N-7. 10.15 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.40 Pa-
galbos skambutis (kart.) N-7. 12.25 
KK2 (kart.) N-7. 13.15 Džonis Tes-
tas (13). 13.45 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (3). 14.10 Bėgantis laikas 
(54) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.00 
Juodos katės (30) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Gelbėji-
mo misija. Veiksmo f. JAV, 2006 m. 
N-7. 0.00 Sekso magistrai (10) N-14. 
1.10 Havajai 5.0 (17) N-7. 2.05 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 2.30 
Programos pabaiga. 2.35 Lietuva 
Tavo delne. 

Penktadienis, balandžio 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Šegis ir Skūbis Dū (16). 7.00 Džonis 
Testas (13) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (3) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (187) N-7. 8.55 
Yra kaip yra. N-7. 10.15 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.40 Paskutinis šansas 
(kart.). 12.25 KK2 (kart.) N-7. 13.15 
Džonis Testas (1). 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (4). 14.10 Bėgantis 
laikas (55) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.05 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21.00 Mano vyras gali. 22.40 
Supermenas. Sugrįžimas. Veiksmo f. 
JAV, 2006 m. N-7. 1.45 Raudonieji 
smėlynai. Siaubo trileris. JAV, 2009 
m. S. 3.30 Programos pabaiga. 3.35 
Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, balandžio 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (13). 6.55 Žmo-
gus-voras (13). 7.20 Nickelodeon va-
landa. Smalsutė Dora (7). 7.45 Denis 
Vaiduokliukas (5). 8.10 Madagaska-
ro pingvinai (13). 8.35 Tomo ir Džerio 
pasakos (2). 9.00 Startas. 9.30 Ma-
žylis ir Karlsonas. Animacinis f. Rusi-
ja, 1968 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris lobių saloje. Anima-
cinis f. JAV, 2006 m. 11.20 Haris 
Poteris ir Fenikso brolija. Nuotykių f. 
Didžioji Britanija, JAV, 2007 m. N-7. 
14.05 Ponas Bynas (9, 10) N-7. 15.15 
Čiauškutė (14) N-7. 17.15 PREMJE-
RA Moterys, pakeitusios pasaulį. Kle-
opatra. Dok. f. 2013 m. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS Laisvės troški-
mas. Romantinė komedija. Didžioji 
Britanija, JAV, 2004 m. N-7. 21.15 
PREMJERA Šeimos savaitgalis. 
Komedija. JAV, 2013 m. N-7. 23.25 
PREMJERA Atremti ataką. Veiksmo 
komedija. Didžioji Britanija, Prancūzi-
ja, 2011 m. N-14. 1.05 Supermenas. 
Sugrįžimas. Veiksmo f. JAV, 2006 m. 
(kart.) N-7. 3.55 Programos pabaiga. 
4.00 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, balandžio 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (1, 2). 7.20 
Nickelodeon valanda. Smalsutė Do-
ra (8). 7.45 Denis Vaiduokliukas (6). 
8.10 Madagaskaro pingvinai (14). 
8.35 Tomo ir Džerio pasakos (3). 9.00 
Sveikatos ABC televitrina. 9.30 Mes 
pačios. Laida moterims. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Paskutinė mimzė. Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2007 m. 11.45 
PREMJERA Harlio kalva. F. šeimai. 
JAV, 2011 m. 13.25 Nuogas ginklas. 
iš policijos metraščių. Juodojo humo-
ro komedija. JAV, 1988 m. N-7. 15.05 
Čiauškutė (15) N-7. 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 PREMJERA Rytojus atėjo va-
kar. 19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.50 PREMJERA Arena. Veiksmo 
trileris. JAV, 2011 m. N-14. 0.45 Ber-
nis. Kriminalinė komedija. JAV, 2011 
m. N-7. 2.35 Programos pabaiga. 
2.40 Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, balandžio 20 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (10) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (9, 10) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (157) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (307) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.10 Patrulis 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(10). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(308) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juo-
dasis sąrašas (12) N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (60) N-7. 20.25 Vedęs ir 
turi vaikų (1) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Turistas. Veiksmo trileris. Ita-
lija, JAV, Prancūzija, 2010 m. N-7. 
23.35 Strėlė (23) N-7. 0.30 Juodasis 
sąrašas (12) (kart.) N-7. 1.25 Proku-
rorų patikrinimas (308) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, balandžio 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (60) (kart.) 
N-7. 9.00 Spąstai (13, 14) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (158) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (308) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(1) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (11). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(309) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juoda-
sis sąrašas (13) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (61) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų 
(2) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Juo-

kingi pinigai. Komedija. JAV, Rumu-
nija, Vokietija, 2006 m. N-14. 23.20 
Strėlė (1) N-7. 0.15 Juodasis sąra-
šas (13) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų 
patikrinimas (309) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, balandžio 22 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (61) (kart.) 
N-7. 9.00 Spąstai (15, 16) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (159) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (309) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų 
(2) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (12). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(310) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juoda-
sis sąrašas (14) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (62) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-
kų (3) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Vasara Provanse. Drama. Prancūzi-
ja, 2014 m. N-7. 23.40 Strėlė (2) N-7. 
0.35 Juodasis sąrašas (14) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas 
(310) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, balandžio 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (62) (kart.) 
N-7. 9.00 Dainuok mano dainą 2 
(kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(160) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (310) (kart.) N-7. 13.10 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Ve-
dęs ir turi vaikų (3) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (13). 15.45 Proku-
rorų patikrinimas (311) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Juodasis sąrašas (15) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (63) N-7. 
20.25 Vedęs ir turi vaikų (4) N-7. 
21.00 Patrulis N-7. 21.30 Šeštasis 
elementas. Komedija. Kanada, Vo-
kietija, 2000 m. N-14. 23.20 Strėlė 
(3) N-7. 0.15 Juodasis sąrašas (15) 
(kart.) N-7. 1.10 Prokurorų patikri-
nimas (311) (kart.) N-7. 2.15 Bam-
ba TV. S. 

Penktadienis, balandžio 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (63) (kart.) 
N-7. 9.00 Šeštasis elementas. Ko-
medija. Kanada, Vokietija, 2000 m. 
(kart.) N-14. 11.00 Kalbame ir rodo-
me (161) N-7. 12.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (311) (kart.) N-7. 13.10 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.10 Vedęs ir turi vaikų (4) (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (14). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (312) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Patrulis (kart.) 
N-7. 19.00 Amerikietiškos imtynės 
(10) N-7. 21.00 Savaitės N-7. 21.30 
Tikras teisingumas. Miesto kovos. 
Veiksmo f. JAV, Kanada, 2010 m. 
N-14. 23.15 Sostų karai (5, 6) N-14. 
1.25 Prokurorų patikrinimas (312) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, balandžio 25 d. 
7.00 Amerikos talentai (13, 14) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Pasaulio galiūnų čempionato etapas 
Serbijoje. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 
Statyk! 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(9) N-7. 14.00 Jaunavedžiai (15–18) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Laukinis (11) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos (11) N-7. 19.00 Dainuok 
mano dainą 2. 21.00 MANO HERO-
JUS Prezidento sprendimas. Veiks-
mo f. JAV, 1996 m. N-7. 23.45 AŠ-
TRUS KINAS Hibridas. Siaubo trile-
ris. JAV, Vokietija, 2010 m. S. 1.30 
Didžiojo sprogimo teorija (5, 6) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, balandžio 26 d. 
7.00 Mistinės istorijos (11) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su Vi-
du Mačiuliu. 10.00 Slaptosios drau-
gijos. N-7. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Nacionalinė Geografija. Orkų 
žudymo mokykla. Dok. f. 2009 m. 
N-7. 13.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis 
(12) N-7. 18.00 Mistinės istorijos (12) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS In-
ga Lindstrom. Sveno palikimas. Ro-
mantinė drama. Vokietija, 2011 m. 
N-7. 21.00 Kortų namelis (8, 9) N-14. 
23.00 10-os ir Vulfo gatvių sankryža. 
Kriminalinė drama. JAV, 2006 m. 
N-14. 1.05 Didžiojo sprogimo teorija 
(7, 8) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

N-7. 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 9.30 
Nepaprasti daiktai. 10.00 Virtuvės is-
torijos. 10.30 Svajonių sodai. 11.30 
Atostogos su Dereku. Drama. Kana-
da, 2010 m. 13.25 Gyvenimo bangos 
(31) N-7. 15.50 Ekstrasensai detek-
tyvai (15) N-7. 16.55 Ekstrasensai 
detektyvai (16) N-7. 17.55 Aš – sti-
listas! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Chorų 
karai. 22.30 Sabotažas. Veiksmo f. 
JAV, 2014 m. N-14. 0.40 Juodasis 
šuo. Veiksmo f. D. Britanija, Vokietija, 
Prancūzija, 1998 m. N-14. 2.15 Vaka-
ras. Romantinė drama. JAV, Vokieti-
ja, 2007 m. N-7. 

Pirmadienis, balandžio 20 d.
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Juo-

kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
6.55 Simpsonai (2, 3) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (107, 108) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2080). 10.00 
Ekstrasensai detektyvai (9) N-7. 
11.00 Diena po rytojaus. Veiksmo 
f. JAV, 2004 m. N-7. 13.30 Kung Fu 
Panda (22). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (5). 14.30 Simpsonai (4, 5) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (41) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Puolusių angelų 
miestas (7) N-7. 20.30 Farai. N-7. 
21.00 Tobula kopija (15) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Apsukrios 
kambarinės (8) N-14. 23.10 Privati 
praktika (12) N-7. 0.10 Kastlas (17) 
N-7. 1.10 Amerikietiška siaubo isto-
rija (6) N-14. 2.00 Raudonoji našlė 
(5) N-14. 2.50 Ryšys (6) N-7. 3.40 
Vilfredas (2, 3) N-7. 4.30 Nepapras-
ti daiktai.
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Žiniasklaidoje apie 
neįgaliųjų gyvenimą

Neeiliniame senosios Kelmės 
rajono tarybos posėdyje bu-
vo sužlugdytas Europos Są-
jungos finansuojamas „Vilties“ 
bendrijos, jungiančios žmones 
su intelekto sutrikimais, gru-
pinio gyvenimo namų projek-
tas. Nuspręsta nutraukti pro-
jekto vykdymą ir grąžinti į ES 
fondus apie pusę milijono litų, 
kurie jau išleisti statomų namų 
komunikacijoms, pamatams ir 
daliai sienų. 

Apie globos namus sutriku-
sio intelekto žmonėms kalba-
ma jau septynerius metus. Šiuo 
metu 11 neįgaliųjų laukia eilė-
je į socialinės globos namus: 7 
glaudžiasi ligoninėje, 2 – Tytu-
vėnų krizių centre. 39 Kelmės 
rajono gyventojai globojami ki-
tų rajonų globos namuose. Sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos Redos Kaž-
dailienės skaičiavimais, už jų 
globą kasmet sumokama 174 
tūkstančius eurų. Šiuos žmones 
globojant savo rajone išlaidos 
siektų tik 100 tūkstančių eurų.

„Vilties“ bendrija paren-
gė projektą ir gavo ES paramą 
grupinio gyvenimo namų sta-
tybai netoli Kelmės esančia-
me Paprūdžių kaime. Už 2 mln. 
769 tūkst. litų paramą turėjo 
būti pastatytas namas, nupirk-
tas autobusėlis neįgaliesiems 
vežioti. Čia būtų nuolat gyvenę 
20 sutrikusio intelekto žmo-
nių, laikinam prieglobsčiui bū-
tų priimami ir namuose prižiū-
rimi neįgalieji.

Grupinio gyvenimo namų 
projekto iniciatorius ir vado-
vas, „Vilties“ bendrijos tarybos 
narys ir Kelmės rajono tarybos 
narys Borisas Markulis paauko-
jo trejus metus, kad projektas 
būtų pradėtas įgyvendinti. Savi-
valdybė buvo partneris. Praėju-
sių metų gegužės mėnesį rango-
vo parinkimo konkursą laimė-
jo UAB „Gora“ iš Klaipėdos. Ta-
čiau įmonė vėlavo atlikti dar-
bus, vėliau su jais sutartis buvo 
nutraukta. Įmonei paskelbtas 
bankrotas. Už darbus „Gorai“ 
sumokėta 333 tūkst. litų. 

Buvo organizuotas naujas 
konkursas. Jį laimėjo „Irdaivos“ 
bendrovė. Viešųjų pirkimų sky-
riaus vedėja Renata Sakalaus-
kienė aiškino, jog „Irdaivos“ at-
stovai, pamatę, jog yra papildo-
mų darbų, 220 tūkst. eurų pa-
kėlė kainą.

B. Markulio nuomone, jeigu 
projektą tęsti bus atsisakyta, į 
ES fondus teks grąžinti statybai 
jau panaudotą pusę milijono li-
tų. Tai prilygtų lėšų išmetimui į 
balą. Tokią pat sumą pridėjus, 
būtų pastatytas rajonui labai 
reikalingas objektas. 

Neįgaliųjų viltį 
laidoja Kelmės 

taryba
Skrastas.lt skaitome Regi-
nos Musneckienės straips-
nį apie tai, kad Kelmėje 
žlugo viltis įkurti globos 
namus neįgaliesiems. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Prieš dvejus metus, 2013-ųjų 
balandžio 15 dieną, ties la-

bai populiaraus Bostono (JAV) 
maratono finišo vieta sprogo dvi 
primityvios bombos. Jas pagal 
islamistų internetiniuose porta-
luose pateiktas instrukcijas pa-
gamino ir susprogdino čečėnai 
broliai Tamerlanas ir Džocharas 
Carnajevai. Žuvo 3 žmonės. 260 
buvo sužeisti, daugelis jų liko ne-
įgaliais – be rankų, be kojų, paty-
rę kitas sunkias traumas. Iki tol 
maratonas Bostonui nešė vien 
džiaugsmą ir pinigus, kasmet 
miestas iš šios sporto šventės 
gaudavo 142 mln. dolerių pelno.  

Ypatingi teismo proceso 
dalyviai

Praėjusią savaitę buvo baig-
tas teroro akto tyrimas. Bosto-
no teisme buvo apklausta beveik 
100 liudininkų – policininkų, gel-
bėtojų, nusikaltimo vietoje rastų 
įrodymų tyrėjų, taip pat ir nuken-
tėjusiųjų. Pastarieji į teismo sa-
lę riedėjo neįgaliojo vežimėliais, 
kiti ėjo pasiremdami ramentais 
ar slėpdami patirtų sužeidimų 
pėdsakus po skrybėlėmis, pla-
čiais drabužiais. Beveik visi – su 
amputuotomis galūnėmis.

Broliai Carnajevai namie 
sprogmenis sukonstravo už 700 
dolerių (iš greitpuodžių, varžtų, 

Bostono maratone – šimtai 
tapusių neįgaliais

vinių, metalo atliekų, parako), o 
nuostolių padarė už daug mili-
jonų, sugriovė šimtų žmonių gy-
venimus. 

Pagyvenusi moteris lankė 
teismo posėdžius, nors marato-
nu visai nesidomėjo ir stebėti, 
kaip finišuoja sportininkai, nėjo. 
Ji tiesiog norėjo įsižiūrėti į teismo 
salėje tarp savo advokatų sėdin-
čio Džocharo veidą (Tamerlanas 
žuvo sulaikant), suvokti, kas yra 
tas žmogus, dėl kurio jos du sū-
nūs neteko kojų.

Prieš dvejus metus Džocha-
rui buvo vos 19-ka. Savo kupri-
nę su bomba jis paliko ant šali-
gatvio ties šeima su trimis vai-
kais. Mažiausias, 8-metis, buvo 
taip sužalotas, kad neturėjo jo-
kių šansų išgyventi. Jam jau nie-
kas negalėjo padėti. 

Beje, tuo metu, kai sprogo 
bombos, geriausi sportininkai 
jau buvo atbėgę ir išsiskirstę kas 
kur. Ties trasa vis dar stovėjo gi-
minaičiai tų, kurie tikrai nebuvo 
sporto profesionalai. Jiems nerū-
pėjo, kiek valandų atsilieka nuo 
maratono laimėtojo, svarbu bu-
vo pasiekti finišą, rasti akimis te-
belaukiančius ir jau kiek nuobo-
džiaujančius artimuosius (vyrus, 
žmonas, vaikus, tetas, draugus) ir 
laimingai nusišypsoti – įveikiau! 
Tuo metu viena po kitos sprogo 
dvi bombos. 

Visa Amerika susitelkė, kad 
padėtų šimtams Bostono mara-
tone sužalotų žmonių.

Teroro kaina
JAV paskaičiuota, kad pašau-

to ar sužeisto skeveldromis žmo-
gaus gydymas kainuoja apie 50 
tūkst. dolerių. Nukentėjusiųjų 
Bostone traumos buvo ypač sun-
kios (žmonės apako, neteko ga-
lūnių, buvo stipriai pažeisti vi-
daus organai ir kt.), todėl šių te-
roro aukų gydymas ir reabilitaci-
ja kainavo kur kas brangiau. Vie-
nas kojos protezas kainuoja net 
46 tūkst. dolerių.

Apie terorą Amerika sužinojo 
ne 2013 metais, kai broliai Car-

najevai sukonstravo savo bom-
beles. Nuo 2002-ųjų JAV veikia 
specialios draudimo programos, 
kurios kompensuoja teroristų 
padarytą žalą. Šios programos 
finansuojamos iš įvairių šaltinių. 
Jei teroro akto padaryta žala yra 
didesnė nei 100 mln. dolerių, ją 
kompensuoja iš federalinio biu-
džeto, jei žala mažesnė, pinigų 
ieško municipalitetai.

Be tiesioginių išlaidų sužeis-
tiems žmonėms vėl pastatyti ant 
kojų (tiesiogine šių žodžių pras- 
me), reikia pridėti daug papil-
domų milijonų, kuriuos valdžia 
po tokių garsių teroro aktų išlei-
džia vis naujoms saugumo prie-
monėms. Tad teroras kainuoja 
išties daug.

Į labdaros fondą galėjo 
kreiptis kiekvienas 

nukentėjęs
Buvo įsteigtas specialus Bos-

tono labdaros fondas, kuris rinko 
nukentėjusiesiems skirtas lėšas. 
Jau per pirmus 3 mėnesius fonde 
buvo sukauptas 61 mln. dolerių. 
Sužeisti žmonės galėjo kreiptis 
ir prašyti paramos. Nors išmo-
kų sumos neskelbiamos, šiek tiek 
informacijos į spaudą patenka. 
Yra sukurti tam tikri patirtos ža-
los standartai, pagal tai ir skai-
čiuojama kompensacija. Sužeis-
ta studentė iš Kinijos gavo 940 
tūkst. dolerių. 

Daugelio žmonių reabilitacija 
vyksta iki šiol. Daromos papildo-
mos operacijos, pritaikomi pro-
tezai. Negalia kelia savus reika-
lavimus. Vieniems reikia naujų, 
pritaikytų būstų, kitiems – nau-
jų neįgaliesiems skirtų automo-
bilių, kitaip jie neįstengtų nuvyk-
ti į darbą ar aukštąją mokyklą.

Apie patirtus vargus liudinin-
kai pasakoja ir vykusiame proce-
se. 25 metų mergina (beveik vi-
sų liudininkų vardai teisme įslap-
tinti) papasakojo, kad jos kairės 
kojos nebuvo įmanoma išsaugo-
ti, ją iškart amputavo. Dešinę ko-
ją gydytojai operavo net 20 kar-
tų, bandė sudėlioti iš gabaliukų. 

Marijampolės žmonių su negalia 
sporto klubas „Šešupė“ surengė 
šaškių, šachmatų, strėlyčių, žie-
dų mėtymo, žvejybos (magneti-
ne meškere) tradicinį tarptauti-
nį 2015 metų velykinį turnyrą. 
Į šį turnyrą yra kviečiami daly-
vauti visi „Šešupės“ klubo na-
riai, atvyksta svečiai iš Kauno 
neįgaliųjų sporto klubo „Santa-
ka“ (pirmininkė Irena Sadaus-
kienė), taip pat Punsko savival-
dybės (Lenkija) „Viltelės“ klubo 
(pirmininkė Vida Stankevičienė) 
atstovai. 

Po gražių svečių sveikinimų 
ir palinkėjimų buvo pagerbti 
klubo sportininkai Žilvinas Si-
monaitis, Rimas Kemfertas, Val-
das Griškelis, kurie šiais metais 
kovo mėnesį Šiauliuose vykusia-
me Lietuvos uždarų patalpų len-
gvosios atletikos čempionate ta-
po prizininkais. 

Po oficialios dalies prasidėjo 
individualios sporto varžybos. 
Šaškių varžybose tarp moterų 
pirmą vietą laimėjo Konstanci-
ja Brovkienė iš „Šešupės“ klubo. 
Vyrų grupėje nugalėjo Vitalijus 
Markauskas iš klubo „Santaka“. 

Šachmatų varžybose pirmas 
buvo Vytautas Grinius („Šešu-
pė“). Mėtant strėlytes moterų ir 
vaikų grupėje nugalėjo Kristina 
Kraužlienė, iš vyrų geriausiai se-
kėsi Rimui Kemfertui („Šešupė“). 

Žiedų mėtymo rungtyje mo-
terų ir vaikų grupėje pirma vie-
ta atiteko Linai Cvirkienei iš „Še-
šupės“ klubo. Tarp vyrų pirmas 
buvo Vitas Degutis („Viltelė“).

Žvejyba magnetine meškere 
moterų ir vaikų grupėje geriau-
siai sekėsi Paulinai Valinčiūtei 
(„Viltelė“). Vyrų grupėje pirma 
vieta atiteko Rimui Kemfertui 
(„Šešupė“). 

Aktyviausiam, beveik visose 

Deja, ir ją teko amputuoti.
35 metų darbininko Maiko 

antrą koją dar bandoma gelbėti, 
bet ar pavyks – neaišku. Jo širdy-
je taip pat dar likę skeveldrėlių. 
Aišku, jis nebegali dirbti. Iš lab-
daros fondo Maikas gavo per mi-
lijoną dolerių gydymui, dar 184 
tūkst. – kitoms išlaidoms. Dėl ne-
galios jam teko persikelti į kitą, 
daug brangesnį butą, pirkti di-
desnį automobilį.

Paramos iš fondo sulaukė 
ir Pitas su Rebeka – abu išken-
tė daug operacijų. Juodu ėjo pa-
sižiūrėti, kaip finišuos marato-
ne bėgusi Pito mama. Sprogimo 
banga daugiausia kliudė Rebe-
ką. Praėjus keliems mėnesiams 
po nelaimės jaunuoliai susituo-
kė. Rebeka su ramentais žengė 
per rožių lapelių kilimą...

Prašė pinigų tetai,  
kuri mirė prieš kelerius 

metus
Būtų keista, jei gauti pinigų 

iš minėto fondo nebandytų įvai-
rūs aferistai... Parašei prašymą – 
ir lauk čekio! 26 metų niujorkie-
tė Odri pranešė patyrusi galvos 
traumą, nebegalinti dirbti. Ji ga-
vo beveik pusę milijono dolerių. 
Kai prokuratūra nutarė patikrin-
ti paramos gavėjus, apgaulė pa-
aiškėjo. Odri ne tik negulėjo li-
goninėje dėl traumos, bet mara-
tono dieną apskritai nesisvečia-
vo Bostone.

Broliai Brendanas ir Domini-
kas prašė iš fondo 2 mln. dolerių 
savo tetai, kuri neva neteko abie-
jų kojų. Fondo darbuotojai patys 
patikrino sužeistųjų sąrašus ir... 
kreipėsi į policiją. Paaiškėjo, kad 
jų teta jau keleri metai ilsisi ka-
pinėse. Broliai nuteisti 3 metams 
nelaisvės. Teisėjas savo sprendi-
me dar prirašė, kad išėję į laisvę 
jie privalės 3 metus talkininkauti 
organizacijoms, teikiančioms pa-
ramą nukentėjusiesiems. O jei at-
sisakys, grįš į kalėjimą ir atsėdės 
dar 2,5 metų.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALikienė

Neįgalieji 
pasaulyje

rungtyse dalyvavusiam sporti-
ninkui Ramūnui Aleksui („Vilte-
lė“) Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys Alvydas Kirkliaus-
kas padovanojo savo įsteigtą 
taurę. Marijampolės savivaldy-
bės sporto skyriaus apdovanoji-
mus sportininkams įteikė Spor-
to skyriaus vedėjas Vytautas Pa-

pečkys, vyriausioji specialistė 
Vida Tamkevičienė, klubo „Šešu-
pė“ pirmininkas treneris Juozas 
Abramavičius ir sportinių ren-
ginių organizatorė Loreta Vasi-
liauskienė. 

Juozas ABRAMAVičiUS
Marijampolės žmonių su negalia sporto 

klubo „Šešupė“ pirmininkas-treneris 

Velykinis sporto turnyras

Turnyro dalyviai ir svečiai po apdovanojimų.

2015 m. balandžio 16–22 d., Nr. 15 (1254), „Bičiulystė“7 psl.



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

Prie kūrybos 
šaltinio

Konkursui

Žmogau, sustoki. Kur skubi?
Pažvelk į pienę patvory.
Žiedelis jos toks nuostabus
Į saulę kelia jis lapus.

Šiuo mūsų skaitytojos Danu-
tės Smolkovienės posme-

liu norisi pradėti jūsų kūrybos 
apžvalgą. „Bičiulystės“ redakci-
ją pasiekia ne tik išleistos kny-
gelės, bet ir pavieniai tekstai ‒ 
tarsi margaplunksniai paukšte-
liai, suskrendantys iš visų Lie-
tuvos kampelių, pasiruošę savo-
mis giesmelėmis džiuginti žmo-
nes. Atsiprašome, kad nespaus-
diname ir neapžvelgiame visų at-
siųstųjų, nors matome, kiek daug 
širdies įdedate į kiekvieną eilu-
tę, kaip gražiai aprašote gamtos 
kaitą, kiek daug šilumos skiria-
te tėvams, susimąstote apie gy-
venimo prasmę. Vis dėlto kūry-
bos paukštė išranki: ne taip pa-
prasta ją prijaukinti. Sklaidome 
tuos jūsų eilėraščius ir matome: 
jei mintis yra ‒ tai dažnai perne-
lyg abstrakti, jei metafora ‒ tai 
trijų ar keturių autorių ta pati, 
lyg vienas nuo kito būtų nusira-
šę, nors skiria juos ne keliasde-
šimt, o keli šimtai kilometrų, daž-
nai kartojasi tos pačios temos ‒ 
kaip paprastai, karaliauja eilė-
raščiai apie gamtą ir gimtuosius 
namus, dažna laimės, meilės, il-
gesio tema... Jei apčiuopiame ką 
nors originalaus ‒ žiū, pradžioje 
ar pabaigoje rimas sušlubuoja, 
o geras eilėraštis turi būti vien-
tisas: jame turi derėti ir mintis, ir 
išraiška. Na, bet pereikime prie 
konkrečių autorių.

Jau minėtoji D. Smolkovienė 
irgi nėra labai originali. Eilėraš-
čiu „Aš laukiu pavasario“ ji išsa-
ko visų mūsų lūkesčius: Ne  viena 
aš pavasario laukiu. / Štai paukš-
telis plasnoja aukštai. / Aš kas ry-
tą jo tyliai klausausi, / Glosto šir-
dį jo švelnūs balsai. Jos eilėraš-
čių stiprybė ‒ ekspresyvumas, 
jie pilni gyvybės: saulė šoka ir 
dainuoja, srauniais upeliais lie-
jasi laimė... Eilėraštį „O, pasakyki 
man, dangau...“ ji supina iš reto-
rinių klausimų, kodėl žemėj tiek 
daug nevilties, skausmų, užgau-
lių žodžių? Gal geriau būti gėle 
ar paukščiu? Kam geriau dova-
noti savo meilę? Atsakymų, su-
prantama, niekas negali žinoti. 
Vida Palionienė užduoda pa-
našius klausimus, tik apie lai-
mę. Ją sutikti ne taip paprasta: 
Laimė vaikšto aplinkui. / Laimė 
vaikšto keliais. / Tik manęs nesu-
tinka, / Lyg kažkas to neleistų. // 
Tarsi siena mūrinė / Jai sutrukdo 
ateit. / Gal esu paskutinė / Toj ei-
lėj... O gal greit? Lieka tik laukti, 
kad rastų pati. Matyt, prisimi-
nusi garsiuosius žodžius iš „Ma-
žojo princo“, kad „matyti galima 
tik širdimi“, eilėraštyje „Jei žo-
džių pritrūko“ autorė teigia, kad 
ir kalbėti galima tik širdimi ‒ tai 
pats nuoširdžiausias, tikriausias 
bendravimas: Jei žodžių pritrū-

ko, / Kalbėk širdimi. / Ji jaučia, 
supranta ir girdi. / Tik nieko ne-
teiski. / Tik būk savimi. / Mylėki ir 
saugoki širdį. O meilė ateina ne-
priklausomai nuo amžiaus: Am-
žius jai nieko nereiškia... / Švelniai 
už rankos paims. / Jei reikės ‒ ra-
šys laiškus. / Saugos visus ir ap-
gins. (eilėraštis „Meilė“). V. Pa-
lionienė atsiuntė pluoštelį ‒ ne 
vieną ar du, o septynis eilėraš-
čius, matyt, tikėdamasi, kad kurį 
nors pasirinksime ir išspausdin-
sime visą. Tačiau, kaip matosi iš 
citatų, autorei vis dėlto reikėtų 
dar pasistengti ‒ poetinę klau-
są turi, rimuoja lengvai, bet nė-
ra labai išranki, posmelį supina 
iš pirmiausia į galvą atėjusių žo-
džių, jei tik tinka prie rimo.

Jau net ne pluoštelį, o visą 
pluoštą eilėraščių (penkiolika!) 
esame gavę iš Viktoro Jakonio. 
Ir žieminių, ir pavasarinių, ir Ne-
muną apdainuojančių, ir gyveni-
mo traukinį nulydinčių... Palikda-
mi prisiminimų pynę, / Sidabrą 
nuvertėjusį plaukuos. / Sugrįžta 
paukščiai ‒ jie čia gimę, / O metai 
nebegrįžta niekados... ‒ atsidūsta 
autorius. Yra jo eilėraščiuose gra-
žių palyginimų, jungčių: štai prie 
Druskininkų Nemunui skruostus 
bučiuoja „sesė Ratnyčėlė“, aša-
ros krinta, „virsdamos snaigėm“, 
o žmogui lemta įsilieti į didingą 
gamtos peizažą:

Neskubėkim, nebarkime vėjo.
Kas gi snaigę sapne mums 
                                          atneš?
Vėjas jūrą bangomis sudėjo...
Tad bangomis pabūkime mes.

Sklandžiai surimuotas ir jo eilė-
raštis „Gyvenimo traukinys“. Tie-
sa, posmelių galbūt galėtų būti ir 
mažiau, paliktos tik eilutės, ku-
riomis kas nors įdomaus, origi-
nalaus pasakoma: Aš girdžiu, 
kaip senas beržas rauda / Tapęs 
kelmu, aidu ir svaja arba Apka-
binsiu beržą, prisiglausiu... / Pri-
siglausiu širdimi žmogaus. / Iš-
bučiuosiu garbanas ir gausiu / 
Nuorūkas gyvenimo brangaus. 
Medis, tampantis kelmu ir aidu ‒ 
paprastas, bet neprastas paste-
bėjimas. Kaip ir iš gyvenimo tik 
nuorūka telikusi... Tarp atsiųs-
tųjų ‒ ir posmai, skirti Mamai, 
marčiai, anūkėliui Juliui, net sen-
jorams, už kuriuos keliamas tos-
tas. Tokius ir skaityti tinka bū-
tent tiems, kuriems jie parašy-
ti. Gal per gimtadienį, gal ‒ prie 
anūko lovelės, kad greičiau į sap- 
nų karalystę nukeliautų...  

Kita mūsų autorė Teresė 
Stankevičienė sugeba įsižiū-
rėti į, atrodo, pačias kasdieniš-
kiausias akimirkas ir rasti para-

lelių su žmogaus gyvenimu. Ei-
lėraštį „Lietaus lašelis“ pradeda 
taip: Lietaus lašelis stiklu rita-
si, / Sėdžiu prie lango ir stebiu: / 
Jis slenka žemyn, bėga srovele... / 
Susimąsčiusi ranka jį liečiu. // 
Lyja smarkiai, blykčioja žaibai, / 
Trankosi perkūnas su audra... / 
Kaip viskas, viskas panašu / Su 
žmogaus gyvenimo dalia. Žmo-
nes ji lygina su medžiais, kurie 
ištveria viską. 

Suprantamas mūsų autorių 
noras dalytis savo kūryba, tikin-
tis, kad galbūt paprasti, iš širdies 
plaukiantys žodžiai kam nors dar 
praskaidrins gyvenimą. Kaip gra-
žiai parašė nuolatinė „Bičiulys-
tės“ skaitytoja Regina Minei-
kienė: „...kai sveikata ir jėgos 
apleidžia žmogų, jis vis dažniau 
remiasi pieštuku į sąsiuvinio la-
pą ir prašo užuojautos, paguodos 
ir stiprybės visų.“ Kūryba padeda 
tos stiprybės pasisemti, net jei ei-
lėraštis suskamba minorinėmis 
gaidomis: Nerašau aš kasdien. / 
Tik tuomet, kai ateina metas, / 
Kai atrodo, kad žodžiai visi / Tu-
ri greit išbyrėt ant lapo. Ir byra ‒ 
prisiminimais apie Rausvės upe-
lį, ramunėlėmis, čiobreliais, sal-
džiomis žemuogėmis ir lyg anglis 
juodomis gervuogėmis. Visa, kas 
tuomet tilpo į vaiko širdį, dabar 
telpa į eilėraštį. Autorė jau yra iš-
leidusi vieną knygelę „Negali vis-
ko iškalbėti“. Sako, eilėraščių pri-
sikaupė ir antrajai, tik pinigėlių 
trūksta. Mes galime nebent gerą 
žodį pasakyti ‒ palinkėti, kad tų 
rėmėjų atsirastų ir skaidri, nuo-
širdi R. Mineikienės kūryba pa-
siektų žmones.

O pabaigti norėtųsi eilutėmis 
iš linksmojo Vladislovo Kir-
kicko eilėraščio „Kūrybinės 
kančios“: 

Nepadėjo nei miškas,
Kur paklydęs buvau.
Eilės tarsi užburtos ‒
Nesilipdė rimtai. 

Supykau ant savęs,
Ir rašyti mečiau.
Aš netapsiu poetu,
Būt skaitovu (protingu) 
                               geriau.

Iš tiesų ‒ jei yra rašančių, tai 
turi būti ir skaitančiųjų. Nebūti-
nai daug, gal tik patys artimiau-
sieji, šeima, gal ‒ jūsų literatų 
klubų nariai, bendraminčiai... 
Arba ‒ „Bičiulystės“ redakcija. 
Jei ir nepaminim ko, vis tiek ži-
nokite ‒ jūsų tekstai mums kaip 
pienių saulutės, prasimerkian-
čios atėjus pavasariui. Šviesos 
ir šilumos! 

nIJoLė kVietkAUSkė

Pažvelk į pienę 
patvory...

Nedekim žvakių, spiečiai miegančių žvaigždžių
Į vakarą suskris, kuris tik mums priklauso, –
Kai norisi ištrūkt iš sienų keturių
Ir vėl tikėt, kad svetimo nebūna skausmo.

Nedekim žvakių, pasėdėkim tamsoje
Ir širdimis tylioj maldoj apsikabinkim.
Sidabro samteliu slogias mintis išsems –
Tasai, kurį įpratom Angelu vadinti.

Nedekim žvakių, lapkritis toli toli, –
Su nuojautom keistom, diegliais būties trapumo.
Šit, ropščias pumpurai juodom šakom žali
Ir plūsteli į sielą trikdantis švelnumas.

Nedekim žvakių, kas žadėjo – neateis
O gervės grįš pulkais, klegėdamos prieš vėją.
Pavasari, nubusk, po jų pilkais sparnais
Lai diemedis pražys iš posmų Salomėjos...

Gerbiamą Violetą Neimontaitę, buvusią prie neįgaliųjų judė-
jimo ištakų, gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikina 
Lietuvos neįgaliųjų draugija, „Bičiulystės“ redakcija, bendra-
minčiai ir likimo draugai.

nedekim žvakių
Skiriu Violetai Neimontaitei

Svajūnė GRitkUVienė

Ežerėlis pavasarį.

Forsitija. Rasos Skeiverienės (Šakių r.) nuotr.

Algio Gibos (Panevėžys) nuotr.

Sena legenda byloja, kad kadaise viename Kinijos kaime gyveno 
šviesiaplaukė mergaitė. Jos auksinių garbanų pasižiūrėti plūdo žmo-
nės iš tolimiausių gyvenviečių, kol garsas apie neregėtą gražuolę pasie-
kė imperatorių. Valdovo kariai prievarta atgabeno mergaitę į rūmus, 
bet maištinga kalnietė negalėjo susitaikyti su lepinamos vergės dalia. 

Vieną audringą naktį žiemos pabaigoje ji pabėgo ir pasuko gim-
tųjų kalnų link. Vis arčiau girdėjosi imperatoriaus žirgų kanopų dun-
desys, vis greičiau per prieškalnių brūzgynus skriejo mažoji gražuo-
lė. Ji nė nejautė, kad jos auksinių plaukų sruogos, draskomos tankių 
šakų, pasilieka ant krūmų ir rodo kelią imperatoriaus pasiuntiniams. 
Kai sustojo bėglės širdis, neišlaikiusi tokio pašėlusio lėkimo, jos auksi-
nės garbanos ant plikų šakelių virto skaisčiais žiedais, o valdovo sar-
gybiniai grįžo į rūmus nieko nepešę... Kinijos kalnuose ir šiandien au-
ga krūmai, kurių belapės šakos ankstyvą pavasarį pasipuošia gausy-
be geltonų žiedų. Mergaitės vardas jau pamirštas, o tuos krūmus šian-
dien vadina forsitijomis. 
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