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Du jubiliejus – Neįgaliųjų draugijos 25-ąsias ir „Godos“ an-
samblio 10-ąsias veiklos metines – ukmergiškiai paminėjo į 
gražų būrį sukvietę ne tik saviškius, bet ir Seimo, savivaldy-
bės, Lietuvos neįgaliųjų draugijos, įvairių rajone veikiančių 
organizacijų atstovus, draugijos sielos ir širdies bičiulius – 
kolegas iš kitų neįgaliųjų organizacijų, visuose darbuose ne-
įgaliesiems talkinančius savanorius. Į iš anksto mieste iška-
bintus skelbimus, kviečiančius į šią šventę, atsiliepė išties 
daug ukmergiškių – Neįgaliųjų draugijos renginys tapo gra-
žia švente visiems.

Integracijos keliu

Šilutės rajono pakraštyje, Vainuto seniūnijoje, Balčių kai-
me, tautos paveldo puoselėtojai tautodailininkai Angelė ir 
Vytautas Raukčiai įkūrė neįprastą – margučių – muziejų. 
Jame  – beveik 2 tūkstančiai iš skirtingų medžiagų sukur-
tų, įvairiomis spalvomis nudažytų, originaliausiais orna-
mentais išgražintų akį traukiančių velykaičių. Šioje uni-
kalioje ekspozicijoje – ir išskirtiniai margučiai, kuriuose 
simboliniais raštais išdrožinėtas istorijas, liesdami savo 
jautriais pirštais, gali perskaityti ir neįgalūs žmonės – ne-
regiai. Muziejaus įkūrėjai Brailio raštu juos ir su pavasariu,  
Šv. Velykomis pasveikina. 

Originali dovana
Mintis sukurti akliesiems 

skirtų velykaičių A. Rauktienei 
kilo 2004 metais darant pirmąjį 
margučių kalendorių. Kiekvie-
nai dienai jame – savas kiaušinis. 
Ant jų tautodailininkė išskutinė-
davo ne tik vis naują ornamen-
tą, bet ir pažymėdavo tądien mi-
nimą šventę – Užgavėnes, Joni-
nes ir pan. Priartėjusi prie spa-
lio 15-osios, kai minima Pasau-
linė baltosios lazdelės diena, be 
šio užrašo, Angelė išskutinėjo ro-
žės žiedą. „Gražus išėjo, bet tie, 
kam jis skirtas, šio vaizdo nepa-
matys, – A. Rauktienė prisimena 
tąkart apnikusias mintis. – Be-
dirbdama susimąsčiau: o kaip 

apskritai Velykas suvokia nere-
gintis žmogus? Margučių spalvų 
grožio perteikti neįmanoma, bet 
leisti pajusti, pažinti ornamen-
tus, sužinoti jų prasmę – tai juk 
galima padaryti.“ 

Pirmuosius neįgaliesiems 
skirtus kiaušinius ištekino An-
gelės vyras Vytautas. Juose sim-
bolinė ornamentika – saulytės, 
paukščių pėdutės, sakralūs pie-
šiniai, kryžiukai – išdrožinėta, 
įgilinta. Ornamentus jautrūs ne-
regių pirštai gali apčiuopti, ke-
liauti juose įprasmintu pasaulio 
pažinimo keliu. „Viskas praside-
da nuo duobelės kiaušinio vidu-
ryje – čia pasaulio centras, čia esi 
tu, – pasakoja tautodailininkė. – 

Tolyn sukasi begalybės ratas – 
čia mūsų planeta, visata. Tolda-
mas nuo centro, tolsti ir nuo sa-
vęs, kol begalybės simbolio kon-
tūrų vedamas, visą pasaulį ap-
keliavęs, vėl sugrįžti atgalios... 
O jeigu tokią kelionę dar palydi 
šalia esančio žmogaus pasakoji-
mas, akių šviesą praradę žmo-
nės išgyvena nepakartojamus 
pojūčius.“ 

A. Rauktienė tikina, jog tai ne 
jos, o muziejaus lankytojų, įvai-
riose mugėse, parodose tauto-
dailininkės sukurtais margučiais 
susidomėjusių neįgaliųjų pasa-
kojimai, mintys. Ko gero, toks 
grįžtamasis ryšys menininkę pa-
skatino žengti dar vieną žings-
nį. Ji atidžiai išstudijavo Brailio 
rašto pradmenis ir sumanė mar-
gučiuose neįgaliesiems palik-
ti neilgus tekstelius iš taškelių –  

Angelės ir Vytauto Raukčių sukurti margučiai visiems dovanoja šventinę 
nuotaiką. Silutesetazinios.lt nuotr.

„Ačiū, kad būdami tokie maži, esate tokie dideli“
pasiekimai. Daugiausia dėmesio 
sulaukė profesionalaus vaizdo fil-
mų kūrėjo Kęstučio Zabielos fil-
mukas apie Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugiją kūrusius žmo-
nes. Šiandieninė jos pirmininkė 
Z. Kviklienė aplankė juos namuo-
se, pakalbino, pasidomėjo, kuo jie 
gyvena, drauge „pavartė“ atmin-
tyje išlikusius organizacijos isto-
rijos puslapius. 

Istorijos puslapiai
Ukmergės rajono neįgalių-

jų draugija įkurta 1989 m. kovo  
22-ąją. Pirmuoju pirmininku tapo 
Vilimas Indriukonis. Prisiminda-
mas draugijos kūrimosi laikus, 
vyras pasakojo, jog neįgalieji tuo-
met sunkiai gyvenę: buvę labai 
mažos pensijos, niekas jų neno-
rėjęs priimti į darbą, žmonės jau-
tęsi niekam nereikalingi. Reikė-
jo kažkaip telkti, vienyti neįga-
liuosius, padėti jiems. Iniciaty-
vos ėmėsi tuometinio Socialinės 
paramos skyriaus vedėja L. Ar-
lauskienė, daug padėjo Vilniu-
je jau įkurtos Lietuvos invalidų 
draugijos pirmininkas Jonas Ma-
čiukevičius. Pirmajame susirinki-
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Draugijos metraštis 
rašomas darbais

Ketvirtį amžiaus gyvuojan-
ti Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugija yra nuveikusi išties daug 
prasmingų darbų, kuriuos tęsia 
ir šiandien. Įvairiems projektams 
įgyvendinti skiriamos valstybės, 
savivaldybės, rėmėjų lėšos čia pa-
naudojamos prasmingai ir su di-
dele atsakomybe, atsižvelgiant į 
organizacijos vienijamų 626 narių 
poreikius. Į draugiją užsukantys 
žmonės čia jaučiasi laukiami, iš-
klausomi, jais pasirūpinama, jie 
įtraukiami į organizacijos veiklą. 

Visa ši ir dar daug kitos įdo-
mios informacijos – ne iš ataskai-
tinio pranešimo (tokio iš viso ne-
buvo), o iš Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Zitos Kviklienės ju-
biliejiniam renginiui parengtos 
įtaigios vaizdinės medžiagos. Į 
šventę susirinkusiesiems buvo 
pademonstruoti net 3 draugijos 
veiklą bei žmones pristatantys 
filmukai: skaidrėse pateikta in-
formacija ir nuotraukos primi-
nė, kuo gyveno 20-ąsias savo vei-
klos metines paminėjusi draugija, 
buvo pristatyti šiandien vykdomi 
projektai, teikiamos paslaugos ir 

me dalyvavo apie 10 įvairių nega-
lių žmonių.

Po poros metų išrinktam ant- 
rajam draugijos pirmininkui 
Pranciškui Algirdui Simaičiui 
daugiausiai teko rūpintis neįga-
liųjų įdarbinimo reikalais. Pasak 
jo, žmonės norėjo užsidirbti, pa-
lengvinti savo gyvenimą. Pradė-
jus kurtis pirmiesiems kooperaty-

vams, segtukus gaminančią įmo-
nę įkūrė ir draugija. Dar vienas to 
meto rūpestis, kurį buvęs pirmi-
ninkas prisiminė kaip labai sun-
kų darbą – tai rajono neįgaliųjų 
aprūpinimas deficitinėmis pre-
kėmis. Draugijai tuomet priklau-
sė apie 250 narių. 

Jubiliejaus proga Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Zitą 
Kviklienę (dešinėje) sveikino bičiuliai iš Elektrėnų, Širvintų ir Panevėžio.

Egidijaus Skipario nuotr.

Margučių muziejuje – ir velykaičiai neregiams



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiGarliava: 
  Garliavos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Vi-
talija Gabartienė laiške 
„Bičiulystei“ pasakoja apie  
ansamblio „Šarma“ kon-
certus. 

Garliavos neįgaliųjų 
draugijos dainos ansam-
blis „Šarma“, vadovauja-
mas Violetos Traškevičie-
nės,  pradėjo savo pasi-
rodymų ciklą globos na-
muose. Prieš Naujus me-
tus ansamblis koncertavo Geras tonas, europinis išsiauklėjimas šiandien 

mums nebeleidžia seną žmogų vadinti seniu. Jį 
vadiname senjoru. O kas tas senjoras? Tai tas pat po-
nas, tik ispaniškai. Norima išsisukti labai lengvai: pa-
vadinsime senius senjorais ir jie, kaip maži ir kvaili vai-
kai, bus laimingi, jausis pagerbti, nepastebės, kad yra 
niekinami ir diskriminuojami. Kaip tai primena tary-
binius laikus! Kai kaimo vaikinai vakarėliuose neno-
rėdavo šokdinti melžėjų ir kiaulių šėrėjų dėl į jų kū-
nus giliai įsigėrusio tvartų kvapo – jos buvo pavadin-
tos „operatorėmis“. Pasisekimas ūgtelėjo, tik kvapas 
liko tas pat...

Mūsų senjorus dėl senatvės diskriminuoja ne vie-
nas kitas darbdavys, o pati valstybė. Sulaukus pensi-
nio amžiaus, žmonės grūdami į pensiją. Įtikinamiau-
sias argumentas: darbo vietos reikalingos jaunimui. 
Jei valdininkai, rūpindamiesi jaunimo užimtumu, te-
sugeba problemą spręsti tik senjorų diskriminavimo 
sąskaita, tai labai blogai. Jie turėtų susirūpinti savo ge-
bėjimais eiti užimamas pareigas. 

Mūsų įstatymai seną žmogų nuo diskriminacijos 
kol kas gina. Darbo kodekse įtvirtinta nuostata, kad 
amžius negali būti priežastimi nutraukti darbo santy-
kius. Tačiau darbdaviai randa 99 būdus, kaip šį įstaty-
mą apeiti. Bet Seimo liberalams vis maža. Parlamento 
narys Gintaras Steponavičius įregistravo projektą, ku-
riame siūlo pensinį amžių (65 m.) laikyti pakankama 
priežastimi darbuotoją atleisti. Seimūnas pastebi, kad 
specialistų paruošimas valstybei brangiai kainuoja, o 
baigus mokslus galimybių dirbti jie neturi. Pavyzdžiui, 
tvirtina G. Steponavičius, daugelis brangius mokslus 
baigusių medikų dairosi į užsienį. Tačiau bėda ne ta, 
kad absolventams nėra darbo vietų, o kad tos darbo 
vietos jų netenkina. Provincija laukia nesulaukia spe-
cialistų. Be to, negalima užmiršti, kad brangiai kaina-
vo ir vyresniosios kartos specialistų paruošimas. Todėl 
jų, šiandien turinčių ir didelį darbo patyrimą, darbas 
visuomenei negali būti nenaudingas. Specialistų kar-
tų kaita turi būti racionali ir subalansuota. Tarp Seimo 
narių taip pat yra atšventusių 65 metų jubiliejus. Smal-
su, koks bus G. Steponavičiaus verdiktas jų atžvilgiu?

Mūsų šalyje mažėja žmonių „prie norago“ ir daugė-
ja „prie pyrago“. Padėtį blogina ir nesiliaujanti migra-
cija, augantis neįgaliųjų skaičius. Tad mažesniam dir-
bančiųjų skaičiui tenka vis daugiau „išlaikytinių“. Val-
dantieji dažnai šią padėtį dramatizuoja, kalama į galvą, 
kad ateityje valstybė gali nebepajėgti mokėti pensijų 
ir šių dienų gyvenimą jie galės prisiminti kaip „aukso 
amžių“. Jų elgesys kartais primena gyvatės žvilgsnio 
suparalyžiuoto peliuko elgesį. Net mūsų ekonomistai 
kartais šiurpina senjorus „teorija“, jog pensininkai gali 
būti ramūs, jei vienam iš jų tenka bent trys dirbantieji. 
Tai gali būti teisinga tik konkrečiu laikotarpiu, esant 
tam tikram techninio progreso lygiui. Vykstant tech-
niniam progresui santykiai keičiasi. Paskaičiuota, kad 
stambiame ūkyje šiuolaikine technika dirbantis ūki-
ninkas pagamina maisto 70-čiai žmonių. Ir tai ne riba. 

Seimo nariai pagaliau turėtų suvokti, kad žmonės 
juos renka ne tam, kad jie „artistautų“ komercinėse te-
levizijose ir gąsdintų žmones baisia mūsų krašto atei-
timi, o tam, kad tiestų geresnio gyvenimo tiltus į atei-
tį. Suvokus, kokie darbai ir kokia atsakomybė laukia 
valdžioje, gal sumažėtų ir noras veržtis į ją. Juk šiuo 
metu seimūno atsakomybė už savo darbą yra mažes-
nė negu autoserviso šaltkalvio ar skalbyklos darbinin-
ko. „Išlaikytinių“ daugėjimas negąsdins tuo atveju, jei 
modernizuosime ūkį, didinsime darbo našumą. Šiais 
darbais, deja, rūpinamasi nepakankamai, mūsų ateities 
gyvenimas kvalifikuotai neprojektuojamas.

Vakarų pasaulyje senyvi žmonės nėra mylimi. Ta-
čiau jie ekonomiškai stiprūs, todėl jais domisi verslas. 
Mūsų senjorai ir nemylimi, ir ekonomiškai silpni. Ta-
čiau kartų solidarumu, protinga kartų kaita susirū-
pinti reikia. 

Lietuvos senjorai

Dainos senelių globos namų 
gyventojams

Respublikinės Kauno kli-
nikinės ligoninės Slaugos 
klinikos, esančios Garlia-
voje, ligoniams. Visai ne-
seniai „Šarma“ pasirodė 
viešosios įstaigos Specia-
lizuoti Muniškių sociali-
nės globos namai dabarti-
niams gyventojams ir per-

sonalui. Įstaiga įsikūrusi 
atokiau nuo miesto šur-
mulio, nedideliame Mu-
niškių kaime, esančiame 
Babtų seniūnijoje Kauno 
rajone. Čia gyvena įvairią 
negalią turintys asmenys. 
Ansamblio dalyviai buvo 
nuoširdžiai sutikti, skam-

bėjo jo atliekamos dainos, 
eiles skaitė draugijos narės 
Zita Saveljevienė ir Ane-
lė Banionienė, akordeonu 
grojo draugijos narys Ka-
zimieras Žemaitis. 

Kitas koncertas numa-
tytas Prienų globos na-
muose. 

Pasvalys: 
Velykos yra svarbiausia 
daugelio krikščionių šven-
tė. Katalikų bažnyčioje Ve-
lykų šventimas praside-
da Didįjį ketvirtadienį ir 
tęsiasi visą velykinį lai-
kotarpį. 

Aptarti šios šventės 
prasmę Pasvalio rajono ne-
įgaliųjų draugija pasikvie-
tė Pasvalio Šv. Jono Krikš-
tytojo parapijos kleboną 
Albertą Kasperavičių. Ga-
nytojas gausiai susirinku-
siems klausytojams papa-
sakojo apie pasninko es-
minius reikalavimus – su-
silaikyti nuo prabangaus 
maisto bei tų produktų, 
kuriems jaučiamas ypatin-
gas pomėgis. Na, o drau-
dimas valgyti mėsą galio-
ja tik penktadieniais, Kū-
čių dieną ir Pelenų trečia-
dienį. Gavėnios laikotar-
piu rekomenduojama ne-
rengti triukšmingų pasi-
linksminimų, griežčiau nei 
paprastai vengti svaigalų, 
atsakingiau vertinti laiką, 
skiriamą darbui, pramo-
goms ar asmeniniams po-
mėgiams, leidžiamą prie 
televizoriaus ar kompiu-
terio. Klebono nuomone, 
paprastai visose religijose 
papročiai pirmiausia atsi-
randa ir tik vėliau yra aiš-

Didžiąją savaitę pradėjo 
pokalbiu su klebonu

Marijampolės I grupės ne-
įgaliųjų draugijos nariai, 
belaukdami Velykų, jau 
pasiruošė per Atvelykį pla-
nuojamai parodai – pridarė 
zuikių, kiaušinių iš popie-
riaus. Moterys primezgė 
ir mielų velykiniam šven-
čių stalui papuošti puikiai 
tinkančių viščiukų. Iš kitų 
darbelių išsiskiria origina-
liai papuoštas stručio kiau-
šinis. Jis apklijuotas spal-
votais dažais nupurkštais 
makaronais, plunksnom. 
Jie visi papuoš Atvelykiui 
skirtą parodą.

Marijampolės I grupės 
neįgaliųjų draugijos nariai 
į amatų būrelio užsiėmi-
mus renkasi noriai: 2 kar-
tus per savaitę ateina 15 
žmonių, o kartais ir dau-
giau. Kadangi dauguma 
jų – sunkios negalios, į už-
siėmimus atvežami socia-
linės pagalbos centro au-
tobusiuku. Pasak draugi-

Marijampolė: 

jos vadovės Irmos Kava-
liauskienės, kad atvežtų į 
užsiėmimus visus norin-
čius, autobusiukui tenka 
ratą sukti 2 kartus. 

Taip pat draugijos na-
riai džiaugiasi galimybė-
mis lankyti sporto užsiė-
mimus Marijampolės so-
cialinės pagalbos centre. 
I. Kavaliauskienė pasako-
ja, kad centre dirbanti ki-

neziterapeutė ne tik pra-
veda neįgaliesiems taip 
reikalingas mankštas, bet 
ir su didesnių problemų 
turinčiaisiais dirba indi-
vidualiai. Stipresni drau-
gijos nariai, kuriems ne-
reikia pavėžėjimo, mankš-
tintis į centrą nueina ir 
kasdien. 

Marijampolietės mo-
terys iki šiol dalijasi įspū-

Šventėms jau pasiruošė 

kinami. „Susilaikymo nuo 
mėsos ir pasninko aiški-
nimų yra daug, nors nėra 
vieningo.“ Pasninkas buvo 
prasmingesnis seniau, kai 
mėsa reiškė stiprų maistą 
sunkų darbą dirbančiam 
žmogui. Kita vertus, su-
silaikymas nuo bet kokio 
maisto produkto reiškia 
savidiscipliną, savikon-
trolę. Ypač didelio susi-
domėjimo sulaukė mintis 
apie ,,patylėjimo“ šiuolai-
kinio pasninko metu pras-
mingumą.

Padėkojusi klebonui už 
prasmingas įžvalgas, ku-
rios daugeliui sukėlė min-
čių apie save, savo elgesį, 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Eglė Vegytė pa-

dovanojo dvasininkui ne-
įgaliųjų rankomis išsiuvi-
nėtą angelaitį ir pakvietė 
prie arbatos puodelio dar 

pabendrauti su susirinku-
siaisiais.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

džiais iš susitikimo su ša-
lies prezidente – ji kartu 
su neįgaliaisiais dalyvavo 
„Vilties“ parko sodinimo 
akcijoje. Aktyvios drau-
gijos narės džiaugėsi, kad 
Prezidentė ne tik sodino 
medelius, bet ir maloniai, 
nuoširdžiai bendravo su 
neįgaliaisiais, domėjosi jų 
sveikata, veiklomis. 

Emilija StonKutė

Draugijos nariai įdėmiai klausėsi įžvalgų apie šv. Velykų laukimą.

E. Vegytė klebonui padovanojo išsiuvinėtą angelą.

Marijampolietės džiaugėsi susitikimu su Prezidente.
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Garsiai trinkteli durys ir ant 
slenksčio išdygsta draugės 

dukra Gabrielė. Iškart supran-
tu: kažkas atsitiko. Veidelis iš-
balęs, akutės užtinusios, visada 
tvarkingos garbanėlės šlapios 
nuo ašarų. Tokios jos dar nie-
kad nemačiau.

– Kamilė dingo, – sukūkčio-
ja ir atsiremia į duris. – Gal ma-
tėt ją?

– Nemačiau. Betgi ji niekur 
neidavo. 

Skubiai velkuosi striukę ir 
abi su Gabriele lekiame pro du-
ris. Delsti negalima. Kamilė sun-
kiai vaikšto, neaiškiai kalba, bijo 
svetimų žmonių ir šunų. Et, iš-
gąsdinti ją gali bet kas, net visai 
to nenorėdamas. Akimirką su-
stoju. Ne veltui sakoma, kad bė-
gančiam kelias vienas, o ieškan-
čiam jų – daugybė. Toli nueiti, 
aišku, negalėjo. Netikiu, kad ga-
lėtų klaidžioti gatvėmis aplink 
gyvenamuosius namus. Lieka 
parkelis su apžėlusia kūdra. O 
toliau, už plento, jau miškas. 
Bet iki ten ji tikriausiai nenuėjo. 

– Kamile, – šaukiu kiek tik 
galiu ir tik dabar pastebiu, kad 

Tolerancijos link

Sesutės

išpuoliau su šlepetėmis. Tačiau 
delsti negalima. Nė kiek neabe-
joju, kad Kamilė iš namų išė-
jo ne šiaip sau. Tam turėjo būti 
svari priežastis. Reikia ją suras-
ti kuo greičiau. 

– Kamile, Kamile! – šaukiu 
vėl ir vėl. Iš kitos pusės aidu at-
siliepia Gabrielė. Pavargau, o 
gal kūną tiesiog kausto baimė. 
Klausiu iš mokyklos grįžtan-
čių vaikų, sustabdau dviračiu 
važiuojantį vyrą, moteriškę su 
šuneliu... Niekas nematė. Suku 
miško link.

– Mama, Gabriele, – visai ne-
toli, iš kitos kūdros pusės, šau-
kia ir ranka moja sūnus. Žinau, 
kad be reikalo nešauks, bėgu 
link jo. Iš kitos pusės vėju at-
skrieja Gabrielė. 

Prie pat vandens, atsirėmu-
si į alksnį, dengiama jo belapių 
šakų, stovi Kamilė. Vienu megz-
tuku, su šlepetėmis, vienplau-
kė. Sniego nėra, keli laipsniai ši-
lumos, tačiau vis tiek šaltoka. 
Pamažu stačiu šlaitu leidžiuo-
si prie jos, tiesiu ranką ir labai 
apsidžiaugiu, kai Kamilė jos įsi-
tveria. Prisitraukiu ir apkabinu. 
Man ranką jau tiesa sūnus, tad 
krantą pasiekiame nesunkiai. 
Sušalusi, išsigandusi, labai pana-
ši į mažą, išgąsdintą žvėrelį pri-
glunda prie manęs. Iš kitos pu-
sės, tarsi nematomos rankos pa-
stūmėta, prisišlieja ir Gabrielė. 

Pravirkstame visos trys... 
Vyras, kurį tik dabar pamatau, 
stovi atsirėmęs į dviratį, matyt, 
irgi bandęs ieškoti, pasukio-
ja ties smilkiniu ir suka namų 
link. Sūnus irgi. Tačiau tuoj grįž-
ta atgal, užmeta Kamilei ant pe-
čių savo striukę ir tekinas pasi-
leidžia namo. Apvelku Kami-
lę, drebančiais pirštais susags-
tau sagas. Apkabinu abi mergai-
tes, ir visos trys, taikydamosios 
prie Kamilės, pamažu slenkame 
namų link. Nieko neklausinė-
ju, jaučiu, kaip nuo tramdomos 
raudos virpa Gabrielės pečiai.

Kaičiu arbatą, laukiu, gal 
prabils pačios. Deja, paskambi-
na mama ir abi iškart pakyla, vos 
tik arbatą išgėrusios. Kamilė vis 
dar su sūnaus striuke. Vyras su 
sūnum krapštosi garaže. Atsisė-
du kamputyje. Kankina nežinia. 
Manau, kad būtinai turėsiu pa-
kalbėti su mergaičių mama. Iš 
gilaus susimąstymo pažadina 
tylus beldimas į lango stiklą. Ne 
skambutis. Taip apie save prane-
ša namiškiai. Žvilgteliu pro lan-
gą – Gabrielė. Atidarau duris, o ji 
tiesiog pakimba man ant kaklo. 
Gausiai ašaromis laistomas pa-
sipila žodžių srautas. Visko su-
prasti neįmanoma, bet esmę pa-
gaunu. Vedu į kambarį, bandau 
pasodinti, bet ji laikosi įsikibus 
manęs ir kalba, kalba...

Suprantu, kad į svečius užė-

jo klasiokės. Jos žinojo apie ne-
įgalią Gabrielės seserį, ne kartą 
iš jos šaipėsi, tuo skaudindamos 
draugę. Paauglystė – sunkus gy-
venimo tarpsnis, kai labai norisi 
būti šauniai, gražiai, protingai, 
kai draugų nuomonė reiškia la-
bai daug. Vaikai negailestingi, o 
Gabrielė tokia jautri. Tad pano-
rusi nuo draugų paslėpti sesutę, 
uždarė ją sandėliuke. Gal pikto-
kai užriko, liepdama čia pabū-
ti, pastūmė... (taip dabar mano 
pati). Kai draugės išėjo, o jos il-
gokai užsibuvo, labai išsigando 
sesutės ten neradusi.

– Jūs mylit Kamilę, – paaiš-
kina, – daugiau neturėjau kur 
bėgti.

– Ir tave, Gabriele, – raminu, 
įlašinu į vandenį valerijono lašų.

– Pakalbėkit su mama, papa-
sakokit viską, – su ašaromis vėl 
pakimba ant kaklo. 

Manau, kad būtų geriau, jei 
mamai viską papasakotų Ga-
brielė, bet atkakliai prašoma su-
tinku. Laukia nelengvas pokal-
bis. Noriu būti nešališka, tačiau 
paprastai palaikydavau Kami-
lę. Gabrielė su manimi bendrau-
davo mažiau. Ji savarankiškes-
nė, sveika ir sumani. Žinau, kad 
ji myli sesutę, tačiau nuolat pa-
dėti mamai ja rūpintis nelengva, 
tuo labiau kad tėtis dažnai už-
trunka darbe, o gal ne visada iš 
tikrųjų ten...

Kalbamės ilgai. Džiaugia-
mės, kad viskas baigėsi laimin-
gai, tačiau ir ašarėlė ne viena nu-
rieda. Tėtis vis dar negrįžta, o 
Gabrielė skaito Kamilei pasaką...

Užeinu atsisveikinti. Susi-
sukusi į antklodę ant sofos sėdi 
Kamilė ir šypsodamasi tiesia 
man ranką. Savąją prideda ir 
Gabrielė.

– Trys muškietininkai, – ima 
juoktis mama.

– Penki, – pataiso Gabrielė. – 
Dėdė ir Marius padėjo. Daugiau 
taip nedarysiu. 

– Viskas gerai – abi nedary-
kit, – pro ašaras šypsosi mama. 

Mane išlydi visos trys. Net 
Kamilė iš lovos pakyla. Gerai, 
kad nenutiko nieko blogo. O Gab- 
rielė, manau, suprato, kad sesu-
tė jaučia ir supranta daugiau, nei 
ji manė iki šiol. Kitą kartą bus 
jautresnė, švelnesnė. Gal kaž-
ką suprato ir Kamilė? Jai, jau-
triai bailiukei, tikrai buvo nejau-
ku vienai po medžiu prie ajerais 
apžėlusios kūdros. Kitą kartą 
namų palikti gal neskubės. Juk 
taip nutiko pirmą kartą.

Užsisėdėjau pas draugę. 
Mano vyrai jau sumigo.

P.S. Mergaičių vardai pakeis-
ti. To norėjo mama. Nors ir su-
tiko, kad apie tai papasakočiau. 
Gal kam nors bus naudinga.

Rima DAnylIEnė
Radviliškis

Margučių muziejuje – ir velykaičiai neregiams
pasveikinimo žodžius: „Su pa-
vasariu“, „Sveiki sulaukę Šv. 
Velykų“. Pirmiausia kruopščiai 
išsimatavo kiaušinį, susižymė-
jo Brailio abėcėlės ženklų vie-
tas, tada išgręžiojo duobutes ir 
galiausiai į jas įspraudė smulku-
čius klijais pateptus karoliukus. 
Moteris džiaugiasi, kad juos ap-
čiuopę neregiai perskaitė, supra-
to jiems siunčiamus linkėjimus. 
Pasaulio lietuvių dainų šventė-
je šie išskirtiniai margučiai su-
domino ir iš Vokietijos atvyku-
sius jos dalyvius. Velykaičius 
pirkę žmonės džiaugėsi parve-
šią savo neįgaliems artimiesiems 
labai originalią dovaną. 

Velykaičių marginimas – 
ilgas ir kruopštus darbas

Jau seniai kiaušinių margi-
nimas tapo neatsiejama Ange-
lės gyvenimo dalimi. Moteris 
juokauja, kad jos namuose Ve-
lykos – kiekvieną dieną. Vienu 
prisėdimu juk nepadarysi to-
kių tikrais meno kūriniais tapu-
sių darbų, kaip Donelaičio 300-
ųjų gimimo metinių proga su-
kurtas margučių kalendorius 
ar kompozicija, skirta Maironio 
150-ajam jubiliejui. Ne be reika-
lo pastaroji pelnė Lietuvos liau-
dies kultūros centro aukščiau-
sią tautodailininkų apdovanoji-
mą – Aukso vainiką. Angelės vy-
ras šiam kalendoriui padarė spe-
cialų, didžiulę knygą primenan-
tį rėmą su kiekvienam mėnesiui 
skirtu „puslapiu“, sutalpinančiu 
po 30 ar 31 juvelyriškai išskuti-
nėtą margutį. Tokiam darbui juk 
reikia pasiruošti ir numarginti 
apie 400 kiaušinių! 

A. Rauktienė skutinėja tuš-

čiavidurius kiaušinius. „Daug 
pyragų reikia suvalgyti, kol su-
renki reikiamą skaičių kiaušinių 
lukštų, – nuotaikingai pasakoja 
moteris. – Per mažas skylutes iš-
trauki jų turinį, tada nuplauni, 
nušveiti, išdžiovini. Paskui ren-
ki įvairiausias žoleles, šakeles, 
kaupi svogūnų lukštus, šieno 
pabiras, visą šį gėrį mirkai, ruo-
ši nuovirus, juose verdi kiauši-
nių lukštus. Kad jie įgautų sod- 
rią, išraiškingą spalvą, net po 3 
val. turi virti. O kur dar laikas 
skutinėjimui! Donelaičiui skir-
tą kalendorių skutinėjau pu-
santrų metų.“ Tautodailinin-
kė prisimena ne kartą nuliūdi-
nusi jos margučiais besigrožin-
čius žmones, pasakydama, kiek 
laiko užtrunka tokio velykaičio 
numarginimas. Tačiau ruošiant 
šventinį Velykų stalą, pasak jos, 
šį procesą galima gerokai su-
trumpinti. Marginimas vašku – 
kur kas paprastesnis ir greites-
nis. Jam puikiai tinka ir visuo-
se prekybos centruose parda-
vinėjami margučių dažai. „Tik 
jeigu norėsit, kad ornamentai 
būtų ne vienos, o kelių spalvų, 
tokiam velykaičiui išgražinti va-
landos tikrai prireiks“, – pataria 
A. Rauktienė. 

Unikalūs muziejaus 
eksponatai 

Šio didžiulės kantrybės ir pa-
sišventimo reikalaujančio dar-
bo Angelę išmokė mama. Bene 
5-erių būdama sėsdavo drauge 
su ja ir pasinerdavo tuomet į dar 
vaikišką kūrybą. Jau daugiau 
kaip 20 metų kiaušinių margini-
mas – kasdienis moters darbas. 
Jo imtis paskatino daug sutapu-
sių aplinkybių. Viena jų – tuo 
metu audinių apipavidalintojos 

specialybę turėjusi A. Rauktienė 
neteko darbo. Kita – besilanky-
dama įvairiose mugėse atkrei-
pė dėmesį, kad jose visai nėra 
mūsų tautai būdingais raštais, 
spalvomis margintų kiaušinių. 
Net per Kaziuko mugę būdavo 
prekiaujama tik iš Baltarusijos ar 
Ukrainos atvežtais, ryškių spal-
vų ir mums svetimais ornamen-
tais išpieštais medinukais. O juk 
mūsų tautinis paveldas toks tur-
tingas. A. Rauktienė nusprendė 

nis, marginimui nelabai tinka), 
žąsų (juos lengva ir marginti, ir 
skutinėti), net stručio kiaušiniai. 
Daug jų šeima pardavė mugė-
se, įvairiuose šventiniuose ren-
giniuose. Nemažai susikaupė ir 
namuose, mat drauge su vyru 
nutarė kasmet pasilikti po 10 
kiaušinių, kad galėtų palyginti 
su ankstesniais, stebėti, kaip to-
bulėja jų ornamentai. Taip natū-
raliai gimė mintis įkurti margu-
čių muziejų. Vyras buvusiame 

nio sutalpins? Kai 10-ties skirtin-
gų dažų „aguonų grūdus“ sudė-
liojo, pasirodė, kad galėtų ir dar 
kokius 300 „pasėti“. Šitiek pri-
silietimų prie vieno margučio – 
žinoma, rekordas. Tačiau ir kiti 
A. Rauktienės kūriniai – ne išim-
tis. Kone ant kiekvieno po tūks-
tantį kartų brūkštelėta.

Margučių muziejuje – ne 
vien pačiais įvairiausiais orna-
mentais Angelės rankomis sušil-
dyti, jos lakia fantazija apgaubti 
velykaičiai. Muziejui juk reikia 
įvairovės. Yra jame ir ryškiaspal-
vių margučių iš Lenkijos, Balta-
rusijos, Ukrainos, Rusijos. Įdo-
mūs slovėniški margučiai – ant 
jų išklijuoti šiaudelių ornamen-
tai, užrašyti linkėjimai. Muzie-
jaus kolekciją papildo ir sūnų, 
dukros iš Egipto, Indijos, Maro-
ko parvežti natūralaus akmens, 
iš Kinijos – porcelianiniai kiau-
šiniai. Aptiksite čia ir vokiečių, 
švedų itin vertinamų šokoladi-
nių eksponatų. 

O vis dėlto labiausiai margu-
čiais džiaugiasi vaikai. Edukaci-
nius užsiėmimus dažnai vedan-
ti A. Rauktienė sako ilgam įsi-
menanti jų krykštavimą matant, 
kaip gimsta mažutis stebuklas. 
Šito patirti negalintiems nere-
gintiems vaikams Raukčiai do-
vanoja kitą mielą velykinį užsi-
ėmimą. V. Rauktys yra sugal-
vojęs kelių konstrukcijų išardo-
mų medinių kiaušinių. Juos ar-
dant ir sudedant lavinamas er-
dvinis neregio mąstymas. Tauto-
dailininkas yra ištekinęs ir tau-
rę, prie kurios pririštas medinis 
kiaušinukas. Nematant su ja pa-
gauti išmestą velykaitį – nelen-
gvas, bet įdomus švenčių paį-
vairinimas.

pabandyti jį atgaivinti... 
Margučių vis daugėjo. Vaš-

ku margintus ėmė keisti skuti-
nėti, natūralaus lukšto – vyro 
ištekinti dailūs medinukai. Iš-
bandyti ne tik vištų, bet ir put-
pelių (pastaruosius sunku sku-
tinėti, mat jų labai trapus lukš-
tas), ančių (šių lukštas lyg gumi-

sodybos klojime įrengė palėpę 
ir čionai perkėlė visą velykaičių 
kolekciją – 1 260 kiaušinių.

Joje yra ir vienas netradiciš-
kai numargintas kiaušinis. Jis iš-
gražintas 3 tūkstančiais įvairias-
palvių taškelių. Angelė juokau-
ja susigalvojusi žaidimą – kiek 
gi tų taškelių ant vištos kiauši- Aldona DEltuVAItė
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Daktaras
Aiskauda Rožė neturi būti gydoma užkalbėjimais

Rožė – ūminė infekcinė liga, 
pasireiškianti progresuojan-

čiu odos, poodžio ir limfmazgių 
(kartais ir gleivinės) uždegimu. 
Dėl šio uždegimo nukenčia ne 
tik kuri nors kūno vieta, bet ir 
visas organizmas. Ligą sukelia 
bakterijos, dažniausiai strepto-
kokai. Šių bakterijų gentis yra 
labai paplitusi gamtoje, taip pat 
daug jų randama ir žmogaus or-
ganizme. Vieni streptokokai ne-
sukelia jokių ligų, kiti – susarg-
dina ne tik rože, bet taip pat an-
gina, reumatu, skarlatina. Dėl 
šių bakterijų būna alerginių re-
akcijų, pūlinių ir net kraujo už-
krėtimas.

Rožės epidemijų ir netgi ne-
didelių grupinių susirgimų ne-
būna. Pasitaiko tik šeimyninis 
sergamumas (per nešvarias ran-
kas, tvarsliavą, kitus streptoko-
kais užkrėstus daiktus). Ligos 
nešiotojai gali būti ne tik šia liga 
sergantys, bet ir visiškai sveiki 
asmenys. Dažniausiai rožės už-
kratą „įsileidžia“ pažeista oda ir 
gleivinės.

Persirgus imunitetas 
neįgyjamas

Pagal paplitimą rožė pasauly-
je yra ketvirtoje vietoje po kvėpa-
vimo organų, skrandžio ir žarny-
no trakto ligų bei virusinio hepa-
tito. Kasmet Europoje rože serga 
nuo 10 iki 100 iš 100 tūkst. gyven-
tojų. Pastarąjį dešimtmetį kai ku-
riose Europos šalyse (taip pat ir 
JAV) pastebimas sergančiųjų šia 
liga pagausėjimas. 

Tenka apgailestauti, kad per-
sirgus rože, imunitetas neįgyja-
mas, taip pat dar nėra sukurta 
skiepų. Be to, rožė linkusi kar-
totis (maždaug trečdalis ligonių 
rože suserga pakartotinai). Vie-
nose šalyse rože dažniau serga-
ma pavasarį ir vasarą arba pa-
vasarį (vasarą) ir rudenį, dar ki-
tose – rudenį ir žiemą. Beje, tose 
pačiose šalyse, tačiau skirtin-
gais metais sergamumas rože 
gali pasireikšti kitu metų laiku 
nei įprasta.

Moterys serga dažniau
Vaikai ir jauni žmonės rože 

serga retai, moterys – 2 kartus 
dažniau negu vyrai. Daugiau 
kaip 60 % rožės atvejų tenka 40 
metų ir vyresniems asmenims. 
Apie 10 % ligos atvejų, nepri-
klausomai nuo amžiaus ir lyties, 
siejama su paveldimumu. 

Dažniau rože serga dirbantys 
fizinį darbą žmonės (dažniausia 
jauni). Didžiausias sergamumas 
pastebimas tarp vairuotojų, šalt-
kalvių, krovėjų, mūrininkų, dai-
lidžių, valytojų, virtuvės darbi-
ninkų ir kitų profesijų asmenų, 
kurių darbas susijęs su dažnomis 
mikrotraumomis, odos užterši-
mu bei staigiu temperatūros pa-
sikeitimu. Palyginti dažnai rože 
serga namų šeimininkės ir abie-
jų lyčių pensininkai. 

Apibendrinta rožės 
„vizitinė kortelė“

Ką bendro turi ligos pavadi-
nimas su rožės žiedu ar krūmu? 
Atsakymas: šios ligos susargdin-
ta oda būna ryškiai raudonos ro-
žės spalvos su liežuvio formos at-
sišakojimais. 

Šios ligos pažeistas odos 
plotas turi aiškiai matomas ri-
bas (dažniau netaisyklingos for-
mos), būna paraudęs, karštas, 
iškilusiais kraštais. Ligoniai nu-
rodo, jog jaučia tos vietos verži-
mą, niežėjimą ir skausmą. Kartu 
būna padidėję ir skausmingi re-
gioniniai limfmazgiai.

Taip pat pravartu žinoti (kad 
nepainiotume su rože), jog dar 
yra tokių ligų, kaip rožinė (roži-
niai spuogai) ir rožinė dedervinė, 
ir kuo skiriasi šių ligų atsiradi-
mo priežastys, gydymas ir pro-
filaktika.

Rožė rožei nelygu
Yra kelios rožės formos, ku-

rios skiriasi savo išoriniais požy-
miais, ligos eiga, baigtimi ir kitais 
dalykais. Ligos sunkumui apibū-
dinti nustatytos 3 ligos formos: 

– lengva (temperatūra ne 
aukštesnė kaip 39 °C, karščiuoja-
ma ne ilgiau kaip 3 paras, parau-
dęs nedidelis odos plotas); 

– vidutinio sunkumo (tem-
peratūra 40 °C, laikosi 4–5 die-
nas, kartu skauda galvą, pyki-
na, vemiama, odos pakenkimas 

didesnis ir gilesnis), 
– sunki (ilgiau nei 5 paras 

temperatūra viršija 40 °C [!], pa-
kenkti dideli odos plotai, prasi-
deda psichikos sutrikimai (mig- 
lota sąmonė, haliucinacijos), gali-
mos sunkios komplikacijos (gan-
grena [kūno dalies žūtis dėl krau-
jotakos sutrikimo], sepsis [krau-
jo užkrėtimas], plaučių uždegi-
mas, infekcinis bei toksinis šo-
kas ir kt.). 

Pastaba. Rožės sukeltas ne-
stiprus uždegimas gali praeiti 
savaime (šiuo „arkliuku“ ypač 
mėgsta naudotis įvairūs „ro-
žės užkalbėtojai“) per savaitę ar 
trumpesnį laiką, tačiau nėra ga-
rantijos, kad liga nepasikartos.

Ligos eiga
Inkubacinis ligos periodas 

trunka ne ilgiau kaip 5 paras. 
Liga prasideda po kelių valan-
dų, kartais – po kelių dienų. Rožė 
pradžioje pasireiškia bendru  
silpnumu, šaltkrėčiu, aukšta tem-
peratūra (iki 39–40 °C), pūsleline, 
raumenų, sąnarių, galvos skaus-
mu (kartais galvos skausmo ir 
aukštos temperatūros nebūna). 
Pasitaiko tachikardijos (pagreitė-
jęs širdies plakimas, t. y. 90–160 
tvinksnių per minutę), pykinimo 
ir vėmimo priepuolių, kartais li-
goniai kliedi. 

Paprastai žymesni rožės po-
žymiai laikosi 1–2 savaites, vė-
liau pamažu silpsta, pradeda 
tamsėti ir pleiskanoti oda. Beje, 
priklausomai nuo ligos sunku-
mo, uždegimo vietoje gali at-
sirasti pūslių, pradėti kraujuo-
ti kraujagyslės, vystytis nekrozė 
(gyvo organizmo audinių arba 
organų žuvimas).

Rožės „mėgstamos“ 
vietos

Rožė gali „pasirinkti“ veidą 
(sergant veido rože gali nuken-
tėti vokai, akys ir ausys!), krūti-
nę, bambos sritį, sėdmenis, ran-
kas, blauzdas, pėdas. Beje, prieš 
daugiau kaip 100 metų dažniau 
būdavo sergama veido rože, da-
bar iš visų rožės atvejų 90 % ten-
ka kojų rožei (ypač blauzdų). 

Pavyzdžiui, veido rožė pra-
sideda nuo nosies ir plečiasi to-

liau. Dažniausiai ji atsiranda ser-
gant angina, otitu (ausies uždegi-
mu), sinusitu (prienosinių ančių 
uždegimu), tonzilitu (ryklės mig-
dolų [tonzilių] uždegimu), farin-
gitu (ryklės gleivinės uždegimu), 
ėduonimi, parodontitu (lėtai pro-
gresuojančiu priedančio audinių 
uždegimu). 

Jeigu pradedama gydytis lai-
ku ir tinkamai, veido rožė pasi-
reiškia gerokai silpniau negu ki-
tose kūno vietose.

Kojų rože (ypač blauzdų) 
dažniausiai serga žmonės, turin-
tys tarpupirščiuose įtrūkų, kojo-
se – opų (jos – pastovus strepto-
kokų infekcijos šaltinis), sergan-
tys tromboflebitu, mazginiu kojų 
venų išsiplėtimu, pėdų grybeliu.

Faktoriai, „padedantys“ 
streptokokui:

– nusilpęs imunitetas,
– imunitetą slopinančių vais-

tų vartojimas,
– hipovitaminozė (vitaminų 

trūkumas organizme),
– odos traumos (nubrozdi-

nimai, įdrėskimai, nukasymai, 
vabzdžių įgėlimai, nudegimai, 
nuplikinimai),

– egzema,
– higienos taisyklių nepai-

symas,
– gleivinių žaizdelės, opos, 
– pėdų grybelis,
– iššutę ar įtrūkę tarpupirš-

čiai,
– lėtinių ligų paūmėjimas,
– stresai,
– pervargimas,
– piktnaudžiavimas alko-

holiu,
– bloga mityba,
– cukrinis diabetas,
– nutukimas,
– hipertoninė liga,
– mazginis kojų venų išsi-

plėtimas,
– nuospaudos (ypač trau-

muotos),
– tromboflebitas (venų užde-

gimas, kai venose susidaro trom-
bų [krešulių]).

– ausų, nosies, gerklės in-
fekcijos,

– pielonefritas (inksto ir jo 
geldelės uždegimas),

– spindulinis gydymas,
– kai kurių organų onkologi-

nės operacijos,
– dalies odos sušalimas arba 

perkaitimas,
– pastovus dėvėjimas orui 

nepralaidžių drabužių ir apavo,
– ilgai trunkantis stovėjimas,
– įvairūs apsinuodijimai,
– kepenų cirozė,
– inkstų nepakankamumas.

Komplikacijos
Dalis galimų rožės komplika-

cijų nurodyta aukščiau (žr. skyre-
lio „Rožė rožei nelygu“ pabaigą), 
tačiau ši liga taip pat gali sukelti 
limfmazgių uždegimą, odos pū-
linius (taip pat pūlių gali atsiras-
ti ir įvairiuose vidaus organuo-
se), venų uždegimą, susargdin-
ti skarlatina, sinusitu, meningitu 
(galvos ir nugaros smegenų dan-
galų uždegimu) ir net dramb- 
lialige. Pastaroji liga pasireiškia 
progresuojančiu, pvz., kojos, ti-
nimu. Koja gali padidėti dvigu-
bai ir net daugiau kartų (lyginant 
su sveikąja). Ligos pavadinimas 
parinktas vien todėl, kad ligonio 
koja savo apimtimi iš tiesų labai 
primena stambiausio gyvūno – 
dramblio koją. Kojų drambliali-
ge dažniau serga jaunos moterys. 
Kitų kūno vietų (veido, rankų, iš-
orinių lyties organų) drambliali-
gė pasitaiko rečiau. Beje, pastaro-
ji liga taip pat gali būti įgimta, pa-
sireikšti po spindulinio gydymo, 
traumų, didelio nudegimo, taip 
pat persirgus kai kuriomis ligo-
mis (sifiliu, tuberkulioze).

Rožės gydymas
Medicina šią ligą gydo anti-

biotikais (jei ligonio organizmui 
antibiotikai netinka, skiriami kiti 
vaistai), nuskausminančiais, ma-
žinančiais karščiavimą, antialer-
giniais, stiprinančiais imuninę 
sistemą bei kitokiais vaistais, vi-
taminais, fizioterapijos procedū-
romis ir t. t. Esant reikalui ligo-
niai gydomi ligoninėse.

Kas brangina sveikatą, netu-
rėtų rožės gydyti užkalbėjimais, 
kreidos milteliais, miltais, šil-
ko atraižomis ir kitokiomis vi-
duramžių priemonėmis, nes tai 
pavojinga ne tik sveikatai, bet ir 
gyvybei. 

Romualdas oGInSKAS

Parkinsono liga  
kasmet jaunėja

niausiai Parkinsono liga suserga-
ma sulaukus 60-65 metų, tačiau 
ji akivaizdžiai jaunėja – vis daž-
niau nustatoma ir 30-mečiams ar 
net jaunesniems.

Liga daugiausiai veikia ligo-
nio fizinę būklę, o ne, kaip klai-
dingai manoma, jo intelektą, to-
dėl vartodamas vaistus sergan-
tysis ilgus metus gali išlikti dar-
bingas ir kūrybingas.

Klinikiniai ligos simptomai 
pasireiškia, kai žūsta 70 proc. 
neuronų. Pagrindinis bioche-
minis defektas, sukeliantis ligos 
reiškinius, yra ryškus media- 
toriaus dopamino trūkumas. 
Ligai atsirasti įtakos gali turė-
ti paveldimumas, neuroinfekci-
jos, aplinkos toksinai ir kiti reiš-
kiniai.

Pagrindiniai Parkinsono li-
gos požymiai: drebėjimas ramy-
bės būsenoje, raumenų sukaus-
tymas, pusiausvyros sutrikimai 
(būdingi 45 proc. sergančiųjų, 

dėl to padidėja nenuspėjamo kri-
timo galimybė) kalbos ir rijimo 
sutrikimai, skausmo ir neramių 
kojų sindromas.

Parkinsono liga sergantie-
ji yra didelė našta artimiesiems, 
reikalauja pasiaukojimo.

Pasaulinėje Parkinsono ligos 
chartijoje, kurią 2010 m. pasira-
šė ir Lietuva, teigiama, kad žmo-
nės, sergantys Parkinsono liga, 
turi teisę būti siunčiami pas gy-
dytoją, gydantį Parkinsono liga 
sergančius pacientus, sužinoti 
tikslią diagnozę, naudotis teikia-
momis paslaugomis, gauti nuo-
latinę priežiūrą ir slaugą.

Parkinsono liga gydoma 
vaistais, chirurginiu būdu, fizio-
terapijos priemonėmis. Lietuvo-
je 2010 m. pradėtas taikyti naujas 
chirurginis Parkinsono ligos gy-
dymo būdas – giluminė smege-
nų elektrostimuliacija. Iki šiol jau 
yra implantuota 13 elektrostimu-
liatorių. Tai naujausios pasauli-

nio lygio gydymo technologijos. 
Vilčių sergantiesiems teikia 

ir tai, kad 2012 m. Nobelio lau-
reatais medicinos srityje tapo du 
mokslininkai, tyrę kamienines 
ląsteles, o tai atveria dideles ga-
limybes pasistūmėti į priekį gy-
dant kol kas nepagydomą Par-
kinsono ligą.

Ligoniai, kurie nori įgyti dau-
giau žinių apie Parkinsono ligą ir 
bendrauti tarpusavyje, gali stoti į 
Lietuvos Parkinsono ligos drau-
giją (LPLD), kuri įkurta 1997 m. 
LPLD turi savo vėliavą ir simbo-
lį – tulpę. Vėliavą Vilniaus arki-
katedroje bazilikoje 2012 m. pa-
šventino draugijos dvasinis glo-
bėjas Vilniaus arkivyskupijos 
kancleris monsinjoras Robertas 
Šalaševičius.

Norintieji daugiau sužino-
ti apie draugiją gali tai padary-
ti interneto svetainėje www.par-
kinsonas.org. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Balandžio 11-ąją paminėta Pa-
saulinė Parkinsono liga ser-

gančiųjų diena. Šia proga Kai-
šiadoryse surengta respubliki-
nė konferencija.

Parkinsono liga yra viena iš 

dažniausiai pasitaikančių neuro-
degeneracinių ligų, pažeidžian-
čių žmogaus nervų sistemą. Lie-
tuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 
šia liga serga 0,3 proc. gyventojų 
arba apie 10 tūkst. žmonių. Daž-
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Kaip gauti 
kompensaciją 

skuteriui 
įsigyti?

„Esu sunkiai judantis neįgalu-
sis. Norėčiau įsigyti skuterį, ku-
ris palengvintų mano gyvenimą, 
padėtų judėti, pasirūpinti savi-
mi. Norėčiau sužinoti, kam skiria-
ma šios techninės pagalbos prie-
monės kompensacija, kur dėl jos 
reikia kreiptis, kokius dokumen-
tus pateikti“, – klausia „Bičiulys-
tės“ skaitytojas Vaidas Kazlaus-
kas iš Kauno. 

Atsako Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro Metodi-
nio skyriaus vedėja Dovilė  
SAbAliAuSkAiTė. 

Skuteris – priemonė, varo-
ma elektra, su vairo mechaniz-

Klausėte – 
atsakome

Dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Trakų rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmininkę Rimą kAliukEviČiŪTĘ.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
„Bičiulystės“ redakcija

Sunkią netekties valandą dėl mamos mirties nuoširdžiame už-
jaučiame kolegę, Trakų rajono neįgaliųjų draugijos pirminin-
kę Rimą kAliukEviČiŪTĘ.

Vilniaus apskrities neįgaliųjų draugijos

1992-aisiais išrinktas trečia-
sis pirmininkas – judėjimo nega-
lią turėjęs Mindaugas Stončius. 
Žmonės tada tarsi susiskirstė į 
dvi grupes: vieniems reikėjo ke-
lionių, įdomesnio laisvalaikio, ki-
tiems, kam buvo sunku išgyven-
ti, – konkrečios pagalbos. 

Nuo pat draugijos įsikūrimo 
į jos veiklą įsitraukusi Zita Cecie- 
nė (iš pradžių čia lydėjo vyrą, po 
kurio laiko ir pati tapo neįgalia), 
buvo išrinkta ketvirtąja organi-
zacijos vadove. Daugiau kaip 
4-erius metus šias pareigas ėjusi 
pirmininkė prisiminė, jog svar-
biausias kadencijos akcentas – 
gautos dabartinės patalpos, pra-
dėtas minimalus jų remontas, pa-
stangos padėti neįgaliesiems ap-
sirūpinti vežimėliais.  

Penktasis pirmininkas – nuo 
2001 m. draugijai vadovavęs Ka-
zimieras Milinskas. Jam dirbant 
atsirado būreliai (pynimo, siuvi-
mo), pradėtos teikti dušo ir skal-
bimo paslaugos, buvo imtasi pas-
tato renovacijos. Pirmininko pa-
vaduotoja dirbusi Galina Koris-
ta prisiminė, jog tuo metu daug 
dirbo taryba. Didelę veiklos dalį 
sudarė labdaros dalijimas žmo-
nėms. Per 4-erius metus buvo 
išdalintos 45 tonos labdaros. 
Žmonės buvo labai patenkinti.  

2004-ųjų pabaigoje draugijoje 
buvo per 300 žmonių.

Šeštąja pirmininke tapusi 
Zita Kviklienė – ilgiausiai šiose 
pareigose dirbanti organizacijos 
vadovė, perrinkta jau trečiai ka-
dencijai. Žmonių pasitikėjimas – 
geriausias nuoširdaus, o dažnai 
ir pasiaukojančio jos darbo įver-
tinimas. Originalių idėjų nieka-
da nestokojanti ir jomis visus už-
krečianti pirmininkė vadovauja-
si paprastu devizu: jos gyveni-
mo prasmė – būti su žmonėmis, 
padėti prašančiam, atjausti ser-
gantį. Ne be reikalo jubiliejinia-
me renginyje kolektyvo nariai 
Z. Kviklienę apdovanojo pačių 
sukurtu „Garbės ordinu“. 

„Ačiū, kad būdami tokie maži, esate tokie dideli“

Grįžtamasis ryšys
„Ačiū, kad būdami tokie 

maži, esate tokie dideli“, – ren-
ginyje nuskambėję Ukmergės li-
goninės vyriausiojo gydytojo pa-
vaduotojos medicinai Rūtos Srio-
gienės žodžiai gražiai apibendri-
no Neįgaliųjų draugijos siekius 
ne tik prašyti paramos, bet ir pa-
tiems ištiesti pagalbos ranką jos 
reikalingiems. Dovanų svečiams 
negailėjusi draugijos pirmininkė 
Z. Kviklienė Ukmergės ligoni-
nės atstovei įteikė nemenką lauk- 
nešėlį. Jau 8-eri metai neįgalie-
ji savo siūta patalyne, megzto-
mis kojinėmis, žaislais praskai-
drina šios ligoninės Palaikomo-
jo gydymo ir slaugos, Akušerijos, 
Vaikų ligų skyriuje gydomus bei 
slaugomus ligonius. „Pasitaiko, 
kai vienu metu Palaikomojo gy-
dymo ir slaugos skyriuje guli 20 
draugijos narių, – sakė Z. Kvik- 
lienė. – Norisi tuos žmones ap-
lankyti, jiems palikti nors nedi-
delę dovanėlę. Akušerijos sky-
riaus atidarymo proga draugi-
jos narės numezgė 80 porų koji-
nyčių mažyliams.“ Neįgalieji no-
riai dalyvauja ir gerumo akcijo-
se „Dalinkis“, „Padėk sau ir ki-
tiems“ bei kt.

Jubiliejinis renginys džiugi-
no abipuse atida ir dėmesiu. Nė 
vieno Neįgaliųjų draugiją pa-
sveikinti atvykusio rėmėjo, pa-

mu, valdomu paties naudoto-
jo, sugebanti įveikti ne mažesnę 
kaip 15 proc. įkalnę (kai naudo-
tojo svoris 75 kg) bei galinti nu-
važiuoti ne mažiau kaip 15 km 
nuotolį.

Skuterio įsigijimo išlaidų 
kompensaciją galima gauti:

• jei nesate aprūpintas akty-
vaus tipo vežimėliu ar elektri-
niu vežimėliu; 

• jei jums nustatyti specia-
lieji poreikiai (nustato gydyto-
jas reabilitologas) nuolat naudo-
tis skuteriu pagal negalios prie-
žastį, ligą ar fizinę būklę (vienos 
arba abiejų kojų parezė; ryški 
hemiparezė; ryški ataksija; ryš-
kus hiperkinezinis arba amios-
tatinis sindromas; lėtinis kojų 
arterinės kraujotakos II laipsnio 
nepakankamumas; lėtinis kojų 
veninės kraujotakos III laipsnio 
nepakankamumas; abiejų kojų 
dramblialigė; lėtinis plaučių III 
laipsnio ir širdies III funkcinės 
klasės nepakankamumas; per-
sodinta ar dirbtinė širdis; hipo-
fizinis sindromas (suaugusiems 
asmenims); 

• jei jums yra sukakę 18 
metų ir sugebate išlaikyti pu-
siausvyrą, su vaikščiojimo prie-
mone galite būti savarankiškas 
namuose, tačiau turite ribotas 
galimybes naudotis visuomeni-
niu transportu (pvz., gyvenate 
toli nuo visuomeninio transpor-
to stotelės, dėl sveikatos būklės 
negalite įlipti į visuomeninio 
transporto priemonę ir pan.);

• jei priemonės įsigijimo do-
kumentuose nurodyta garanti-
ja skuterio rėmui – ne mažiau 
kaip 5 metai, padangoms ir ba-
terijoms – 1 metai, kitoms da-
lims – 3 metai.

Skuterio įsigijimo išlaidų 
kompensacija skiriama vieną 
kartą per 6 metus, bet ne dau-
giau kaip 1000 litų. 

Kompensacija asmeniui yra 
pervedama į gavėjo nurodytą 
asmeninę arba kito asmens, pa-
teikus notaro patvirtintą įgalio-
jimą, sąskaitą Lietuvos Respu-
blikos teritorijoje esančioje kre-
dito įstaigoje.

Norėdami gauti skuterio įsi-
gijimo išlaidų kompensaciją tu-

dėjėjo, bičiulio organizacijos pir-
mininkė neišlydėjo jo nepristačiu-
si, nepapasakojusi, kokios dide-
lės širdies šis esąs, kiek gero rajo-
no neįgaliesiems padaręs, neįtei-
kusi jam simbolinės dovanėlės, 
gėlės žiedo. Toks šiltas grįžtama-
sis ryšys – neabejotinas draugiš-
ko bendradarbiavimo, kalbėjimo 
ir tarpusavio supratimo garan-
tas. Su Seimo nariais bei savival-
dybe, su LID bei kaimyninėmis 
Elektrėnų, Širvintų, Panevėžio 
neįgaliųjų draugijomis, su rėmė-
jais bei visais organizacijos talki-
ninkais. Didžiuodamasi Z. Kvik- 
lienė renginyje pristatė draugijos 
savanorius – jaunus žmones, pa-
dedančius rūpintis neįgaliaisiais, 
pagelbstinčius organizuojant ren-

ginius, aktyviai dalyvaujančius 
„Maisto banko“ akcijose, pade-
dančius išvežioti bičiulių iš Šve-
dijos atgabentą labdarą.

Jubiliejiniame renginyje 
įteikta daugybė padėkos raš-
tų, ištarta gražių žodžių, linkė-
jimų. O renginį pradėjusios ir 
vainikavusios Neįgaliųjų drau-
gijos meno mėgėjų kolektyvų 
(ukmergiškiai jų turi net tris: 
10-metį minintį moterų ansam-
blį „Goda“, trio „Kartos“ ir miš-
rų vokalinį ansamblį „Rudenė-
lis“) dainos dar ilgai primins ne 
tik šventinę nuotaiką, bet ir nuo-
širdų Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos rūpestį žmonėmis.

Aldona MIlIEŠKIEnė
Egidijaus Skipario nuotr.

Renginį paįvairino ukmergiškių meno mėgėjų kolektyvo programa. Šventės dalyviai buvo smagiai nusiteikę. 

rite kreiptis į Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro skyrių ir pa-
teikti šiuos dokumentus:

• prašymą dėl kompensaci-
jos skyrimo;

• išrašą iš medicininių doku-
mentų (forma Nr. 027/a), kurį iš-
duoda asmens sveikatos priežiū-
ros reabilitacijos įstaigos reabili-
tacijos gydytojai;

• asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą;

• jei turite, dokumentą, pa-
tvirtinantį asmens gyvenamąją 
vietą (jei nėra įrašo pase);

• neįgaliojo pažymėjimą;

• dokumentus, patvirtinan-
čius skuterio įsigijimą: PMV 
sąskaitą faktūrą ar sąskaitą fak-
tūrą (originalą); kasos aparato 
ar kasos pajamų orderio kvitą 
ar banko dokumentą (origina-
lą); atitikties deklaracijos kopi-
ją, patvirtintą pardavėjo (gami-
nys turi būti paženklintas CE 
ženklu ir atitikti 1993 m. birže-
lio 14 d. Europos Tarybos di-
rektyvą 93/42/EEB „Dėl medi-
cinos prietaisų“) ir jos vertimą 
į lietuvių k.; dokumentą nuro-
dantį prekės garantiją.

Kultūros centras pritaikytas neįgaliesiems.

Neįgaliųjų draugijos jubiliejų atvyko daug svečių.
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ANTRADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 21 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Velykų rytą lelija pražydo... 6.20 Pa-
vasaris pavandenis. Senoviniai Ve-
lykų papročiai kaime. 7.00 Gyveni-
mas (kart.). 8.00 Bėdų turgus (kart.). 
9.00 Džeronimas (2/5). 9.25 Premje-
ra. Džiunglių būrys. Gelbstint Ledo 
šalį. Animacinis f. Prancūzija, 2011 
m. 10.30 Bebriuko nuotykiai. Doku-
mentinis f. Prancūzija, Kanada, 2008 
m. 12.00 Jonas Paulius II. Ieškojau 
jūsų... Lenkija, 2011 m. 14.00 Prem-
jera. Baronas Miunhauzenas (1, 2). 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Velykinis koncer-
tas „Tai darykite mano atminimui“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Premjera. Lepreko-
nų medžioklė. Nuotykių f. JAV, 2012 
m. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 23.00 Jonas Paulius II. Ieško-
jau jūsų... Lenkija, 2011 m. (kart.). 

Antradienis, balandžio 22 d. 
9.00 Kobra 11 (172) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(6/12). 11.00 Rožinė pantera 2. Ko-
medija. JAV, 2009 m. N-7 (kart.). 
12.50 Lašas po lašo (kart.). 12.55 
Pasaulio panorama (kart.). 13.25 
Savaitė (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.55 Komisaras Reksas (12) N-7. 
17.00 Kobra 11 (173) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.50 Premjera. Naisių vasara 
(65). 19.20 Įžiebkime viltį kartu. „Ca-
rito“ labdaros akcija. Pertraukose – 
20.25 Loterija „Perlas“; 20.30 Pano-
rama; 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Šnipai (12) N-7. 
0.30 Senis (91) N-7. 

Trečiadienis, balandžio 23 d. 
9.00 Kobra 11 (173) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio li-
goninė (7/1). 11.00 Naisių vasara 
(65) (kart.). 11.30 Leprekonų me-
džioklė. Nuotykių f. JAV, 2012 m. 
(kart.). 13.25 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (kart.). 13.40 Mokslo ekspre-
sas (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Ko-
misaras Reksas (13) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (174) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (66). 19.20 Gyve-
nimas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Istorijos detektyvai. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Šnipai (13) N-7. 
0.30 Senis (92) N-7. 1.40 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, balandžio 24 d. 
9.00 Kobra 11 (174) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio ligo-
ninė (7/2). 11.00 Naisių vasara (66) 
(kart.). 11.30 Bėdų turgus (kart.). 
12.30 Stilius (kart.). 13.25 Dėme-
sio centre (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.55 Komisaras Reksas (14) N-7. 
17.00 Kobra 11 (175) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (67). 
19.20 Taip. Ne. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Lietu-
vos Respublikos Prezidento rinkimai 
2014. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.30 Vakaro žinios. 0.00 
Šnipai (14) N-7. 1.00 Senis (93) N-7. 

Penktadienis, balandžio 25 d. 
9.00 Kobra 11 (175) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio ligo-
ninė (7/3). 11.00 Naisių vasara (67) 
(kart.). 11.30 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014 (su verti-
mu į gestų kalbą, kart.). 13.25 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.55 Komisaras Reksas (15) N-7. 
17.00 Kobra 11 (176) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.40 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 
Premjera. Emigrantai. Drama (sub-
titruota). N-14. 1.05 Senis (94) N-7. 

Šeštadienis, balandžio 26 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų tur-
gus (kart.). 7.55 Pagalbos ranka. 

8.25 Gimtoji žemė. 9.00 Džeroni-
mas (2/5) . 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (22). 9.50 Premjera. Aviu-
kas Šonas (4/18). 10.00 Linksmoji 
knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu. 6 d. 13.00 Lietu-
vos vaikų ir moksleivių dainų TV kon-
kursas „Dainų dainelė 2014“. 15.00 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 15.30 Pasaulio panorama. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Krepšinis. LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ – Vilniaus „Lietu-
vos rytas“. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dvi žvaigž-
dės. 23.00 Premjera. Per vėlu pasa-
kyti sudie. Drama. JAV, 2009 m. N-7. 
1.00 Pasaulio dokumentika. Didžio-
sios visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu. 6 d. (kart.). 

Sekmadienis, balandžio 27 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(kart., subtitruota). 6.30 Šventadie-
nio mintys. 7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 7.55 Girių hori-
zontai. 8.25 Kaimo akademija. 9.00 
Džeronimas (2/6). 9.25 Premjera. 
Mažasis princas (23). 9.50 Prem-
jera. Aviukas Šonas (4/19). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruo-
ta). 10.30 Klausimėlis.lt 10.45 Moks-
lo ekspresas. 11.00 Popiežių Jono 
XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizaci-
ja. Tiesioginė transliacija iš Romos. 
14.30 Premjera. Žolinių vainikas Pi-
vašiūnuose. Dokumentinis f. 2013 
m. 15.00 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro (3/5) N-7. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ pri-
stato specialų projektą „Europos 
Parlamentas“. 17.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 17.30 Lašas po lašo. 
17.35 Stilius. 18.30 Premjera. Ponas 
Selfridžas (2/1, 2). 20.30 Panorama. 
20.50 Savaitė. 21.20 Premjera. Še-
riokas (3/3) Paskutinė priesaika. Di-
džioji Britanija, 2013 m. N-7. (Subti-
truota). 23.20 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 10 dalis. 23.50 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (3/5) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, balandžio 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2) 6.55 

Šnipė Harieta. Komedija. JAV, 1996 
m. 8.55 Paršelio filmas. Animacinis f. 
JAV, 2003 m. 10.25 Galiūnas Džo. 
Nuotykių f. JAV, 1998 m. 12.40 Kro-
kodilas Dandis 2. Nuotykių f. Austra-
lija, JAV, 1988 m. N-7. 14.55 Gelbė-
tojai Australijoje. Animacinis f. JAV, 
1990 m. 16.30 Zebriukas Dryžius. 
Filmas šeimai. Pietų Afrika, JAV, 
2005 m. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Garsiai! Jautriai! Galingai! 21.00 
Moterys meluoja geriau. Kristina. 
Komedija. Lietuva, 2013 m. N-14. 
23.25 Nepakenčiamas žiaurumas. 
Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 1.30 
Ryšys (12) N-7. 2.20 Eureka (16). 
JAV, drama, 2010. N-7. 3.10 Tra-
pučio parkas (8) N-14. 3.40 Progra-
mos pabaiga. 

Antradienis, balandžio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Paršelio fil-
mas. Animacinis f. JAV, 2003 m. 
8.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 9.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (11, 12). 10.00 Galiūnas 
Džo. Nuotykių f. JAV, 1998 m. 12.10 
Skunk Fu (39). 12.25 Nepaprastas 
pasaulis (13) N-7. 12.55 Drakonų 
medžiotojai (34). 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (33). 14.00 Sli-
binų dresuotojai (6) N-7. 14.30 Simp-
sonai (355) N-7. 15.00 Sutarties są-
lygos (8). N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (145) N-7. 17.00 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Pamiršk 
mane (43) N-7. 20.00 Prieš srovę 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(56) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Po kupolu (6) N-14. 23.00 
Gražuolė ir pabaisa (17) N-14. 0.00 
24 valandos (24). Veiksmo drama. 
JAV, 2001 m. N-14. 1.00 CSI Maja-
mis (10) N-14. 1.50 Liudininkai (1) 
N-14. 2.40 Eureka (17). JAV, dra-
ma, 2010. N-7. 3.30 Trapučio par-
kas (9) N-14. 

Trečiadienis, balandžio 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (6) N-7. 7.25 Simp-
sonai (355) (kart.) N-7. 7.55 Skunk 

Fu (40, 41). 8.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 9.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (13, 14). 10.00 Ni-
mės sala. Nuotykių komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 11.50 Skunk Fu (42, 
43). 12.25 Nepaprastas pasaulis 
(14) N-7. 12.55 Drakonų medžioto-
jai (35). 13.30 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (34). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (7) N-7. 14.30 Simpsonai (356) 
N-7. 15.00 Nepaklusni širdis (146, 
147) N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane 
(44) N-7. 20.00 Obelis nuo obels 
(15) N-7. 20.30 Žvaigždžių dešimtu-
kas N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (57) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Dak-
taras Hausas (6) N-14. 23.05 Gra-
žuolė ir pabaisa (18) N-14. 0.05 CSI 
Majamis (11) N-14. 1.05 24 valandos 
(1) N-14. 2.05 Liudininkai (2) N-14. 
2.55 Eureka (18) N-7. 3.45 Trapučio 
parkas (10) N-14. 

Ketvirtadienis, balandžio 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (7) N-7. 7.25 Simp-
sonai (356) (kart.) N-7. 7.55 Skunk 
Fu (44, 45). 8.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 9.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (15, 16). 10.00 Ze-
briukas Dryžius. Filmas šeimai. Pie-
tų Afrika, JAV, 2005 m. 11.50 Skunk 
Fu (46, 47). 12.25 Nepaprastas pa-
saulis (15) N-7. 12.55 Drakonų me-
džiotojai (36). 13.30 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (35). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (8) N-7. 14.30 Simp-
sonai (1) N-7. 15.00 Nepaklusni šir-
dis (148, 149) (N-7. 17.00 Kvieski-
te daktarą! N-7. 17.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (45) N-7. 20.00 Kitoks 
tyrimas N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (58) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Pavojus rojuje (5) N-14. 23.00 
Gražuolė ir pabaisa (19) N-14. 0.00 
CSI Majamis (12) N-14. 1.00 24 va-
landos (2) N-14. 1.55 Liudininkai (3) 
N-14. 2.45 Eureka (19) N-7. 3.35 
Biuras (1) N-7. 

Penktadienis, balandžio 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (8) N-7. 7.25 Simp-
sonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Skunk Fu 
(48, 49). 8.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 9.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (17, 18). 10.00 
Dinotopija. Nuotykių f. JAV, D. Bri-
tanija, Vokietija, 2002 m. N-7. 11.50 
Skunk Fu (51, 52). 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (16) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (37). 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (36). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (9) N-7. 14.30 Simp-
sonai (2) N-7. 15.00 Nepaklusni šir-
dis (150, 151) (N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Hortonas. Animacinė komedija. JAV, 
2008 m. 21.10 Norbitas. Komedija. 
JAV, 2007 m. N-7. 23.15 Hitmanas. 
Veiksmo f. Prancūzija, JAV, 2007 m. 
N-14. 1.10 Pagrobimas. 48 baimės 
valandos. Trileris. Kanada, 2010 m. 
N-14. 2.45 Černobylio dienoraščiai. 
Siaubo f. JAV, 2012. S. 

Šeštadienis, balandžio 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (27) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (17) N-7. 
8.00 Bailus voveriukas (5). 8.30 
Ančiukas Donaldas ir draugai (37). 
9.00 Tobula moteris. 9.30 Mamy-
čių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 
11.00 Volisas ir Gromitas. Kiškiola-
kio prakeiksmas. Animacinė kome-
dija. JAV, 2005 m. N-7. 12.40 To-
limas kraštas. Romantinė drama. 
JAV, 1992 m. N-7. 15.20 TV Pa-
galba N-7. 16.45 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(8) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Il-
gai ir laimingai. Pelenės istorija. JAV, 
1998 m. N-7. 19.30 Pertraukoje – 
Eurojackpot. 21.35 Šešios dienos, 
septynios naktys. Nuotykių kome-
dija. JAV, 1998 m. N-7. 23.40 Ne-
padorus pasiūlymas. Drama. JAV, 
1993 m. N-14. 1.55 Džobsas. Bio-
grafinė drama. JAV, 2013 m. N-7. 

Sekmadienis, balandžio 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (28) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (18) N-7. 
8.00 Bailus voveriukas (6). 8.30 
Ančiukas Donaldas ir draugai (38). 
9.00 Sportuok su mumis. 9.30 Sta-
tybų TV. 10.00 Laikas keistis. 10.30 
Mūsų gyvūnai. 11.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. Animacinė komedija. 
JAV, 2004 m. 12.40 Apolo 13. Dra-
ma. JAV, 1995 m. N-7. 15.20 TV 
Pagalba N-7. 16.45 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 17.20 Ekstrasensai de-

Pirmadienis, balandžio 21 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (69). 6.45 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (13). 7.10 PREM-
JERA Skūbis-Dū. Abrakadabra. Ani-
macinis f, 2010 m. 8.35 Bethovenas 
2. Nuotykių komedija. JAV, 1993 
m. 10.15 Nenaudėlė beždžionėlė. 
Komedija. Japonija, JAV, 1994 m. 
12.05 Brangioji, aš sumažinau vai-
kus. Komedija šeimai. JAV, 1989 
m. 13.55 Riterio žvaigždė. Nuotykių 
f. JAV, 2001 m. N-7. 16.30 Mano 
super buvusioji. Romantinė kome-
dija. JAV, 2006 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 PREMJERA Smagios 
Velykos su Studentėmis. Koncer-
tas. 21.15 Kaukė. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 1994 m. N-7. 23.20 PREM-
JERA Išdavikas. Trileris. JAV, 2008 
m. N-14. 1.35 Čakas (5) N-7. 

Antradienis, balandžio 22 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (70). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (14). 7.25 Gry-
bukas namukas. Animacinis f. Ru-
sija, 1958 m. 7.40 Katinas žvejys. 
Animacinis f. Rusija, 1964 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (132) 
N-7. 8.50 Mano super buvusio-
ji (kart.) Romantinė komedija. JAV, 
2006 m. N-7. 10.45 Kaukė. Veiks-
mo komedija. JAV, 1994 m. (kart.) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (15). 13.20 Ogis ir tarakonai (16). 
13.30 Kačiukas vardu Au (1, 2) Ani-
macinis f. Rusija, 1976 m. 13.55 Au-
dra (115) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(25) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Snaipe-
ris 3. Veiksmo trileris. JAV, 2004 m. 
N-14. 0.00 Specialioji Los Andželo 
policija (15) N-7. 0.55 PREMJERA 
Nikita (1) N-7. 1.50 Čakas (6) N-7. 

Trečiadienis, balandžio 23 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora. Į pagalbą su šokiu. 
Animacinis f. JAV, 2012 m. 7.25 Ka-
čiukas vardu Au (1, 2) Animacinis f. 
Rusija, 1976 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (133) N-7. 8.50 Bran-
gioji, aš sumažinau vaikus. Komedi-
ja šeimai. JAV, 1989 m. (kart.) 10.45 
Nenaudėlė beždžionėlė. Komedija. 
Japonija, JAV, 1994 m. (kart.) 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (16). 13.20 
Ogis ir tarakonai (17). 13.30 Kačiu-
kas vardu Au (3, 4). 13.55 Audra 
(116) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(26) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Dia-
gnozė. valdžia. 21.30 Žinios. 21.45 
Renkamės Europą. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Paskutinė kulka. Veiksmo 
f. JAV, 2012 m. N-14. 0.00 Specialio-
ji Los Andželo policija (16) N-7. 0.55 
Nikita (2) N-7. 1.50 Čakas (7) N-7. 

Ketvirtadienis, balandžio 24 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora. Nuotykiai keliau-
jant po pasaulį. Animacinis f. JAV, 
2012 m. 7.25 Kačiukas vardu Au 
(3, 4). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (134) N-7. 8.50 Praktinė ma-
gija. Komedija. JAV, 1998 m. N-7. 
10.55 Šarvai. Veiksmo f. JAV, 1997 
m. N-7. 12.55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (17). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (18). 13.30 Kačiukas vardu Au 
5. 13.45 Kačiukas iš Liziukovo ga-
tvės. Animacinis f. Rusija, 1988 m. 
13.55 Audra (117) N-7. 15.00 Mei-
lė ir bausmė (27) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Išminuotojų būrys. tri-
leris. JAV, 2008 m. N-14. Veiksmo 
0.55 Ties riba (3) N-14. 1.50 Svei-
katos ABC (kart.). 

Penktadienis, balandžio 25 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora. Dora gelbsti undinė-
les. Animacinis f. JAV, 2012 m. 7.25 
Kačiukas vardu Au 5. 7.40 Kačiukas 
iš Liziukovo gatvės. Animacinis f. Ru-
sija, 1988 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (135) N-7. 8.50 Mamos 

vaikučiai. Romantinė komedija. JAV, 
1998 m. N-7. 10.40 Odisėjas ir Ūka-
nų sala. Nuotykių f. Didžioji Britanija, 
Kanada, 2008 m. N-7. 12.30 Tomo ir 
Džerio pasakos (1). 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (18). 13.20 Ogis ir 
tarakonai (19). 13.30 Labirintas. Te-
sėjo žygdarbiai. Animacinis f. Rusi-
ja, 1971 m. 13.55 Audra (118) N-7. 
15.00 Meilė ir bausmė (28) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
Patrulis. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 Mano 
vyras gali. N-7. 22.15 PREMJERA 
Iš kur tu žinai? Romantinė komedija. 
JAV, 2010 m. N-7. 0.45 Planketas ir 
Makleinas. Nuotykių drama. Didžio-
ji Britanija, 1999 m. N-14. 2.40 Ka-
rantinas. Siaubo f. JAV, 2008 m. S. 

Šeštadienis, balandžio 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (2). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (7). 7.20 
Įspūdingasis Žmogus-voras (17). 
7.45 Teisingumo lyga (13). 8.10 Be-
nas Tenas. Supervisata (17). 8.35 
Leopoldas ir auksinė žuvelė. Ani-
macinis f. Rusija, 1975 m. 8.50 Kati-
no Leopoldo lobis. Animacinis f. Ru-
sija, 1981 m. 9.00 Ponas Bynas (5). 
9.30 Padėkime augti. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Persirengimo meistras. 
Veiksmo komedija. JAV, 2002 m. 
11.40 Trys broliai vaiduokliai. Nuoty-
kių f šeimai. Vokietija, 2010 m. 13.45 
Mano puikioji auklė (49). 14.20 Didin-
gasis amžius (66) N-7. 16.25 Amži-
nai jaunas. Nuotykių f. JAV, 1992 
m. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Princesės dienoraštis. Kome-
dija. JAV, 2001 m. 21.20 Bloga kom-
panija. Veiksmo f. Čekija, JAV, 2002 
m. N-7. 23.40 Neramumai Bronk-
se. Veiksmo f. Honkongas, Kanada, 
1995 m. N-7. 1.25 Persikėlimas. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2009 m. N-14. 

Sekmadienis, balandžio 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (3). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (8). 7.20 
Įspūdingasis Žmogus-voras (18). 
7.45 Teisingumo lyga (14). 8.10 Be-
nas Tenas. Supervisata (18). 8.35 
Katino Leopoldo televizorius. Ani-
macinis f. Rusija, 1981 m. 8.45 Le-
opoldo gimimo diena. Animacinis f. 
Rusija, 1982 m. 8.55 Interviu su ka-
tinu Leopoldu. Animacinis f. Rusija, 
1984 m. 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Antroji džiunglių 
knyga. Mauglis ir Balu. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 1997 m. 11.50 Čarlio 
angelai. Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija, 2000 m. N-7. 13.55 Mano 
puikioji auklė (50). 14.30 Didingasis 
amžius (67) N-7. 16.45 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Šokiai ant 
ledo. 22.30 Pagrobimas. Veiksmo tri-
leris. Didžioji Britanija, JAV, Prancū-
zija, 2008 m. N-14. 0.20 Neramumai 
Bronkse. Veiksmo f. Honkongas, Ka-
nada, 1995 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, balandžio 21 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 6.55 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 7.45 Atgal į 
jūrą. Animacinis f. Kinija, 2012 m. 
9.30 Įkaitas medyje. Komedija šei-
mai. JAV, 1999 m. N-7. 11.15 36-
asis Tarptautinis Monte Karlo cirko 
festivalis. 13.15 Linksmosios Vely-
kos. Juoko kovos. N-7. 15.15 Auk-
siniai Svogūnai 2014. 18.00 Kon-
trabandiniai kiaušiniai. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Transporteris 3. Veiksmo tri-
leris. Didžioji Britanija, JAV, Pran-
cūzija, 2009 m. N-14. 23.35 Naša 
Raša. Likimo kiaušai. Komedija. 
Rusija, 2010 m. (kart.) N-14. 1.10 
Bamba TV. S. 

Antradienis, balandžio 22 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos N-7. 9.00 Amerikietiškos imty-
nės (11) (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (133) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (25) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (5). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (34). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (134) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (9) N-7. 19.30 
Du su puse vyro (9) N-7. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Namai namučiai. Komedija. 
JAV, 2009 m. N-14. 23.20 Tramdy-
tojai (10) N-14. 0.20 Mentalistas (9) 

(kart.) N-7. 1.15 Prokurorų patikri-
nimas (134) (kart.) N-7. 2.20 Bam-
ba TV. S. 

Trečiadienis, balandžio 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mentai (13, 14) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (134) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (26) N-7. 15.00 Nugalėtoja (6). 
15.30 Dreikas ir Džošas (35). 16.00 
Prokurorų patikrinimas (135) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (10) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (10) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra. N-7. 21.30 Santuoka. Krimina-
linė drama. JAV, Kanada, 2007 m. 
N-14. 23.15 Tramdytojai (11) N-14. 
0.15 Mentalistas (10) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (135) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, balandžio 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.). 
N-7. 9.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 10.00 Ekstrasensai prieš nusi-
kaltėlius (26) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (135) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (27) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (7). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (36). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (136) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (11) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (11) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Demaskavimas. Veiksmo f. 
JAV, 1994 m. N-14. 0.10 Mentalis-
tas (11) (kart.) N-7. 1.05 Prokurorų 
patikrinimas (136) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, balandžio 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.). 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Naujakuriai (9) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (136) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (28) N-7. 15.00 Nugalėtoja (8). 
15.30 Dreikas ir Džošas (37). 16.00 
Prokurorų patikrinimas (137) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Jaunavedžiai 
(31, 32) N-7. 19.30 Amerikietiškos 
imtynės (12) N-7. 21.30 Preziden-
to patikėtinis 2. Spąstai teroristams. 
Veiksmo f. JAV, 2002 m. N-7. 23.20 
Santuoka. Kriminalinė drama. JAV, 
Kanada, 2007 m. (kart.) N-14. 1.05 
Prokurorų patikrinimas (137) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, balandžio 26 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.). N-7. 

8.00 Brydės (kart.). 8.30 Mitų grio-
vėjai (6) N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Šefas rekomenduoja. 10.30 Kviečiu 
vakarienės. 11.00 Naujakuriai (10) 
N-7. 12.00 Žmogus prieš gamtą. Sti-
chijų nusiaubta Gvatemala (10) N-7. 
13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 Pra-
juokink mane (kart.) N-7. 15.00 Jau-
navedžiai (31, 32) (kart.) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Mentai (15) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sai prieš nusikaltėlius (27) N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 19.30 Van-
dens milžinas, vardu My-Šy. Nuoty-
kių drama. Didžioji Britanija, Vokie-
tija, 2005 m. N-7. 21.35 MANO HE-
ROJUS Čempionas 2. Veiksmo f. 
JAV, 2006 m. N-14. 23.35 AŠTRUS 
KINAS Miegančioji gražuolė. Ro-
mantinė drama. Australija, 2011 m. 
S. 1.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, balandžio 27 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (77) N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš 
arti. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
PREMJERA Lietuvos sprendimas. 
2014 m. Debatų laida. 13.30 Dvi-
račio šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Mentai (16) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Kedrų įlanka 7. Drama. 
Kanada, 2013 m. N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Atlantų kulonas. Veiksmo 
f. Rusija, 2013 m. N-14. 22.55 De-
maskavimas. Veiksmo f. JAV, 1994 
m. (kart.) N-14. 1.30 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

tektyvai (9) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 19.30 
Chorų karai. 22.15 Karaliaus kalba. 
Istorinė drama. D.Britanija, 2010 
m. N-7. 0.35 Priesaika. Vesternas. 
JAV, 2008 m. N-7. 2.10 Nepaken-
čiamas žiaurumas. Komedija. JAV, 
2003. N-7. 
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Balsas.lt paskelbtas straipsnis apie tvarkomus gamtos objek-
tus, kuriais pasigrožėti gali ir judantieji neįgaliųjų vežimėliais.  

Daugiau kaip 17 proc. Lietuvos 
ploto užima saugomos teritori-
jos. Per įvairius šalies regionus 
driekiasi 5 nacionaliniai parkai, 
30 regioninių parkų, draustiniai, 
rezervatai. Juose ne tik saugo-
mos gamtos ir kultūros verty-
bės, bet kartu sudaromos sąly-
gos su jomis susipažinti gamtos 
mėgėjams. Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie Apsaugos 
ministerijos įgyvendina projektą 
„Saugomų teritorijų tvarkymas“. 
Pasinaudojant ES parama saugo-
mose teritorijose tvarkomi pilia-
kalniai, sutvirtinamos atodan-
gos, tiesiami pažintiniai takai, 
įrengiamos apžvalgos aikštelės 
ir bokštai, informaciniai stendai, 
nuorodos, privažiavimai prie 
lankytinų vietų, steigiami lan-
kytojų centrai su įspūdingomis 
ekspozicijomis. Įgyvendinant 
projektą daugiau kaip 70 tvar-

komų objektų pritaikoma ir ne-
įgaliesiems. Štai pernai už dau-
giau kaip 1,3 mln. litų atnaujin-
ta ir sutvarkyta Pūčkorių atodan-
ga Pavilnių regioniniame parke 
prie Vilniaus. 

Paslaptingiausias ir gražiau-
sias vietas neįgalieji gali apžiū-
rėti ir kituose parkuose: Dzūki-
jos nacionaliniame parke jų lau-
kia apžvalgos aikštelė prie šalti-
nio „Ūlos akis“, Aukštadvario re-
gioniniame parke – Velnio duo-
bė, Asvejos regioniniame par-
ke – Dubingių piliavietės pažin-
tinis takas, Kauno marių regio-
niniame parke – pažintinis takas 
Arlaviškių botaniniame drausti-
nyje, Parnidžio kopos apžvalgos 
aikštelė, specialūs takai į pajūrį 
Kuršių nerijos regioniniame par-
ke, daugelis kitų gamtos ir kultū-
ros paveldo perlų įvairiose Lie-
tuvos vietose.

Gamtos lobynai prieinami 
ir neįgaliesiems

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Astos Dykovienės straipsnyje, paskelbtame tinklalapyje Klai-
pėda.lt rašoma apie vienišų neįgaliųjų patiriamus sunkumus.  

Klaipėdoje stebėtinai sparčiai 
daugėja vienišų neįgalių žmo-
nių. Garbaus amžiaus klaipė-
dietis Sergejus – vienišas, arti-
mųjų neturi, iš buto pats išeiti 
jau kurį laiką nebegali, tad jam 
gelbsti per savaitę po kelis kar-
tus į jo namus ateinanti sociali-
nė darbuotoja. Moteris sutvarko 
būstą, nuperka maisto produk-
tų. Tačiau klaipėdietis skundžia-
si, kad jam trūksta bendravimo. 
„Duonos puskepalį numeta – ir 
ėsk. Ar aš – ne žmogus, man dau-
giau nieko nereikia? Pasikalbėti ji 
su manimi neturi kada. Man net 
telefono numerio nepaliko, kad 
galėčiau jai paskambinti, jei kas 
atsitiktų“, – piktinosi Sergejus.

Socialiniai darbuotojai daž-
niausiai būna vieninteliai žmo-
nės, vienišuosius jungiantys su 
aplinkiniu pasauliu. Todėl pana-
šių priekaištų dėl per mažai ski-
riamo laiko globotiniams iš jų iš-
girsti tenka ne taip ir retai.

Klaipėdos socialinės para-
mos centro vadovė Diana Stan-
kaitienė patvirtino, kad iškilus 
šio klaipėdiečio nepasitenkini-
mui, pati asmeniškai važiavo pas 
Sergejų ir mėgino jam paaiškinti, 
kad pas jį ateinanti socialinė dar-
buotoja per dieną turi aplankyti, 
apipirkti ir sutvarkyti dar tris ke-
turis tokius pat kaip jis. 

„Yra nemažai senyvų neįga-
lių žmonių, kurie neturi artimų-
jų Klaipėdoje. Tarp jų – didelė 
dalis rusakalbių. Tokių žmonių 
vien mūsų tarnyba prižiūri maž-
daug pustrečio šimto“, – teigė 
D. Stankaitienė. Visus šiuos vie-
nišus žmones prižiūri maždaug 
50 darbuotojų. Vienam vidutiniš-
kai tenka po penkis senelius. Jie 
juos lanko du kartus per savai-
tę, vienam globotiniui skiria ne 
daugiau nei 10 valandų per sep-
tynias dienas.

Socialiniai darbuotojai, be 
kitų paslaugų, privalo ir bend- 
rauti su vienišais senoliais, tačiau 
laiko tam bemaž nelieka, nes so-
cialinių darbuotojų krūviai – di-
deli. Juolab nelabai kas veržiasi 
dirbti šį darbą – socialinių dar-
buotojų padėjėjų atlyginimai vos 
viršija minimalią algą.

„Kai kurie globotiniai ne-
turi didelių poreikių, bet jiems 
svarbu, kad šalia kas nors pa-
būtų, pabendrautų. O laiko bū-
tent tam neretai trūksta dėl mil-
žiniškų darbo apimčių“, – neslė-
pė D.Stankaitienė.

Pasak Klaipėdos socialinės 
paramos centro vadovės, jau ne 
kartą ji kreipėsi, kad centre būtų 
įsteigtas psichologo etatas. Jo esą 
reikėtų ir darbuotojams, ir glo-
botiniams. Tačiau psichologo lig 
šiol nėra.

Pasak D. Stankaitienės, jei 
emigracija nesiliaus, vienišų se-
nyvų ligotų žmonių daugės.

„Prieš 23 metus, kai dar ne-
buvo mūsų centro, pagalbą į 
namus mieste teikė 10 sociali-
nių darbuotojų padėjėjų. Dabar 
jų yra keturis kartus daugiau ir 
dar trūksta“, – pabrėžė D. Stan-
kaitienė.

Tačiau realiai tokių asmenų, 
kuriems reikalinga parama, yra 
daugiau, nes kai kurie jų atsisa-
ko socialinių paslaugų taupyda-
mi pinigus.

Klaipėdos miesto globos na-
muose yra 82 vietos, jos – nuola-
tos užimtos. Pasak įstaigos direk-
toriaus Ginterio Harnerio, eilėje 
dar laukia apie 50 asmenų ir to-
kia situacija nesikeičia jau dau-
gelį metų. Vis dažniau prabyla-
ma, kad tokių įstaigų uostamies-
tyje trūksta, todėl strateginiuo-
se miesto planuose yra numaty-
ta Klaipėdoje statyti dar vienus 
globos namus.

Vienatvė – it epidemija

Neįgalieji 
pasaulyje

Sulaukę Velykų kalbame apie 
Kristaus prisikėlimą. Ši šven-

tė – ir gamtos atgimimo ženklas. 
Simboliška, kad viena didžiau-
sių nevyriausybinių organizacijų 
Amerikoje, beveik 100 metų besi-
rūpinanti neįgaliųjų gerove, pa-
sirinko Velykų antspaudo (Easter 
Seals) pavadinimą. Šis pavadini-
mas simbolizuoja naujo gyveni-
mo pradžią, kurią negalią turin-
tiesiems gali suteikti laiku, pro-
fesionaliai teikiamos paslaugos.  

Norą padėti kitiems įkvėpė 
tragedija 

1907 metais Amerikoje, Oha-
jo valstijoje, Edgaras Alenas auto-
mobilio avarijoje neteko sūnaus. 
Jis suprato, kad sūnų galėjo iš-
saugoti, jei būtų suteikta reikia-
ma medicininė pagalba. E. Ale-
nas pardavė savo verslą ir įkūrė 
fondą, kurio lėšomis gimtajame 
mieste pastatė ligoninę. Lanky-
damasis joje pastebėjo, kad neį-
galūs vaikai slepiami nuo visuo-
menės akių. Fondo įkūrėjui tai at-
rodė neteisinga, todėl ėmėsi juos 
ginti – įkūrė Nacionalinę luošų 
vaikų organizaciją. E. Alenas įti-
kino valstijos valdžią skirti dota-
cijas ir pradėjo rūpintis neįgalių 
vaikų priežiūros centrų prie ligo-
ninių steigimu. Iki 1929-ųjų buvo 
įkurtos 33 tokios organizacijos. 

1934-aisiais Velykų laikotar-
piu neįgaliais vaikais besirūpi-
nanti organizacija surengė „ants-
paudo“, arba „pašto ženklo“ 
kampaniją, kurios tikslas buvo 
surinkti lėšų. Aukojantieji kaip 
padėką gaudavo specialų kam-
panijos pašto ženklą, kurį vė-
liau klijuodavo ant vokų ir atvi-
rukų ir taip parodydavo lojalu-
mą šiam judėjimui. Ženkliukas 
buvo labai paprastas ir atspin-
dėjo fondo filosofiją „už papras-
čiausią teisę gyventi normalų gy-
venimą“. Dar po 20 metų organi-
zacijos ženkle atsirado lelija – pa-
vasario, prisikėlimo ir naujo gy-
venimo simbolis.

Velykų antspaudo akcija buvo 
neįtikėtinai sėkminga – fondas 
surinko apie 47 tūkst. JAV dole-
rių. Ši suma daugiau nei 2 kar-
tus viršijo metinį organizacijos 
biudžetą. Palaipsniui jos ženklas 
tapo labai gerai atpažįstamas vi-
soje Amerikoje, taip sklido žinios 
ir apie bendrijos veiklą, didėjo ir 
aukos, todėl organizacija pasirin-
ko Velykų antspaudo pavadinimą. 

Esame tam, kad padėtume 
eiti į priekį 

Netrukus organizacija pradė-
jo rūpintis ir neįgaliais suaugu-
siaisiais. Velykų antspaudo drau-
gija dabar padeda daugiau nei 
milijonui neįgaliųjų ir jų šeimų, 
įkurta 550 jos centrų Ameriko-
je, Australijoje, Kanadoje ir Pu-
erto Rike. Organizaciją remia 
privatūs rėmėjai, įvairūs fondai, 
valstybė. 

Velykų antspaudo organizaci-
ja siūlo neįgaliesiems pačią įvai-
riausią pagalbą: medicininę rea-
bilitaciją (profesionalai teikia ki-
neziterapijos, ergoterapijos pas-
laugas, moko naudotis įvairiom 
pagalbinėm technologijom), 
įdarbinimą ir mokymą (pagal-
ba įsidarbinant, asmeninis asis-

Velykos – ne tik gamtos 
prisikėlimo ženklas

tentas darbo vietoje, darbdavių 
mokymai ir pan.), paslaugas vai-
kams (profesionali vaikų prie-
žiūra dienos centruose, atokvė-
pio paslaugos, pagalba tėvams) 
ir suaugusiesiems (pagalba na-
muose, dienos centruose), sto-
vyklavimą ir poilsį (organizacijos 
įkurtos stovyklos yra visiškai pi-
taikytos bet kokios negalios žmo-
nėms ir suteikia galimybę jiems 
išbandyti pačias įvairiausias lais-
valaikio leidimo formas). 

Daugiausiai teigiamų atsilie-
pimų sulaukia organizacijos ren-
giamos stovyklos. Norima, kad 
neįgalusis čia patirtų viską, ką ir 
sveikieji – stengiamasi pritaiky-
ti, tinkamai paruošti aplinką ir 
reikalingą įrangą. Jodinėjant, iš-
bandant vandens sportą, šaudy-
mą iš lanko, net kopimą į uolas, 
taip pat įvairiausias menų rūšis, 
stovyklautojams atveriamas nau-
jas pasaulis. Stovyklos administ-
ratorius sako, kad neįgaliesiems 
įprastoje aplinkoje ne visada pa-
vyksta būti aktyviems, komuni-
kabiliems ir ieškantiems naujo-

Jis sako: „Nesvarbu, ar tu neįga-
lus, ar ne, kiekvienas esame Že-
mėje tik vieną kartą, todėl turi-
me rasti ir į įveikti savąją „Kapi-
tono“ uolą.“ 

Matas Kantvelas pasakoja, 
kad pirmą kartą su Velykų ants-
paudo organizacija susidūrė bū-
damas 2 metų. Jis gimė 3 mėne-
siais anksčiau, tada nesvėrė nė 
1,5 kg. Berniukui buvo diagno-
zuotas vidutinio sunkumo cere-
brinis paralyžius, todėl ir sulau-
kus 2 m., jam buvo sunku vaikš-
čioti ir bendrauti. Organizacija 
pasirūpino jo reabilitacija: buvo-
mankštinamas jo kūnas, moko-
ma prisitaikyti aplinkoje, kalbėti. 
Jo gebėjimas išlaikyti pusiausy-
rą ir eisena gerėjo tiesiog akyse, 
po intensyvaus logopedų darbo 
su juo berniukas pradėjo kalbė-
ti aiškiai, pilnais sakiniais. Matas 
įsitikinęs, kad kiekvienam neįga-
liam vaikui labai svarbu padėti 
kuo anksčiau. Jo nuomone, pro-
fesionalios reabilitacijos paslau-
gos pagerino jo gyvenimo koky-
bę: laiku pradėjo lankyti darželį, 

pradinę mokyklą, vėliau – baigė 
universitetą, sukūrė šeimą. 

Ne vieni 
„Kai tėvai išgirsta naujieną 

apie vaiko negalią, pakeisiančią 
jų gyvenimus visam laikui, jie 
turi žinoti, kad yra ne vieni. Mes 
esame tam, kad padėtumėm aug-
ti vaikui, kuris susiduria su dide-
liais vystymosi sunkumais. Mes 
čia dėl to, kad padėtumėm paau-
gliui, kuris negali vaikščioti, bet 
nori plaukti, įgyvendinti svajonę. 
Jei žmogus, turintis silpną kūną, 
bet daug ambicijų, ieško juo pa-
tikėsiančio darbdavio, mes pa-
dėsime jam atsiskleisti. Dirba-
me tam, kad padėtume vaikams 
ir suaugusiesiems su negalia tap-
ti nepriklausomais ir įgyvendin-
ti savo svajones, kad sumažintu-
me jiems į priekį eiti trukdančias 
kliūtis“, – sakoma Velykų ants-
paudo organizacijos prisistatyme.  

Jos prezidentas Džeimsas 
Viljamsas teigia: „Padėti neįga-
liesiems tikrai įmanoma, bet tai 
turi rūpėti kiekvienam. Galima 
padaryti labai daug, jei prisimin-
sime esantys bendruomenės da-
lis ir rūpinsimės vieni kitais kur 
bebūtume.“ Šie žodžiai geriau-
siai atspindi organizacijos moto. 
Tai pavyzdys, kad vieno žmo-
gaus iniciatyva gali nuversti kal-
nus, o susitelkusi bendruomenė 
gali pakeisti pasaulį.

Parengė  

Aurelija BABInSKIEnė 

vių. Jie neturi galimybių išban-
dyti daugelio puikių dalykų... 
Na, o tokiose stovyklose galima 
patirti daug naujo: pirmą kartą 
išsiruošti į žvejybą, į iškylą lau-
kinėje gamtoje, netgi važiuoti ti-
kru, tik šiek tiek pakoreguotu, 
dviračiu – nesvarbu, kokia tavo 
negalia. Organizatorių tikslas – 
padėti atrasti savo galimybes ir... 
patirti kuo daugiau džiaugsmo. 
Žinoma, ne mažiau svarbios ir 
gyvenimo pamokos – mokyma-
sis bendrauti, pasirūpinti savi-
mi ir pan. 

Padeda įgyvendinti 
svajones

Stivas Vampleris sako, kad jei 
nebūtų atsidūręs Velykų antspau-
do vasaros stovykloje, tikriausiai 
nebūtų ryžęsis įkopti į didžiau-
sią pasaulyje „Kapitono“ uolą, 
nebūtų sutikęs savo artimiausių 
draugų ir greičiausiai niekada 
nebūtų sugalvojęs įkurti savo va-
saros stovyklą. Stivas nuo gimi-
mo serga sunkia cerebrinio para-
lyžiaus forma. Į Velykų anspaudo 
organizacijos stovyklą jis važia-
vo 9 metus – nuo 9 iki 18 metų 
ir iki šiol sako, kad tai jo mėgs-
tamiausia vieta žemėje. Čia jis, 
nors visiškai nevaikšto, išbandė 
gyvenimą palapinėse, plaukioji-
mą vandens slidėmis, laipiojimą 
uolomis, šaudymą iš lanko ir dar 
daug ką. Dabar tokių „išgyveni-
mo“ stovyklų organizacijoje ne-
bėra, todėl Stivas įkūrė savąją. 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Tegieda paukštis kelią
Sunkų, gražų, ilgą.
Visi jo tesiklauso einantys,
Tegrįš ir jie. A.Milvydaitė

Atsidūsėjimas gilus. Ryto 
dangus vaiskus. Virpa lai-

kas, lyg paukštis, lesantis paber-
tus grūdus. Pamatęs tupiant kitą 
paukštį daros neramus. Matyt, 
jaučia – sules anas grūdus. Kaž-
kas sušunka skardžiu balsu. Iš-
gąsdina paukščius. Pamiršę sau-
lėj švytinčius grūdus, į erdvę nu-
skrenda abu.

Toks ryto pastebėjimas trum-
putis – baimė valdo mus visus, 
įskaitant ir paukščius. Baimė ne-
tekti to, kas jau, atrodo, tavo.

Gyvenime, rašau apie tave, 
kol mėnuo dar skaičiuoja mano 
naktis. Auginu žodžius, lyg smil-
gų mišką. Ir šneka jos tamsią 
naktį dangaus šviesa. Pavasaris. 
Visur žiedų žiedai. O krūtinėj ši-
tiek skausmo! 

Tu klausi: „Ar girdi, kažkas 
taip švelniai šnara.“ Nesakyk, 
atspėsiu. Žiogeliai čirška žolėje. 
Saulė šypsos danguje, o žings-
niai vis sunkėja. Nežinau, kaip 
toliau gyvensime, nes gyvenimo 
nepažįstu. Jis kartais atrodo kaip 
piktas žvėris, o kartais – kaip 

Kelkis, žmogau, ir eik  
į savo dieną

avis švelni. Bijau netikro žmonių 
gerumo, niekšybės bijau.

Prašau, nepalikite, paukščiai, 
gimtų krantų. Žmonės, nepali-
kite tuščių namų. Laikas eis ir 
suprasite – nėra kam jūsų lauk-
ti. Nepalikite ilgesio medžių. Jie 
sapnuose šlamės. Paukščiai gie-
dos, kol išgirsite – šaukia. 

O kol kas dunkso namai. Ne-
žinau, kas išmokys nelaukt. Dar 
toks nuogas ilgesio želmuo. Ne-
apsaugotas nuo vėjo, šalnų, nuo 
pikto žvilgsnio. Tu sakai: paty-
lėk, kai žemė bunda. Jeigu ty-
lėsiu, kaip tu mane išgirsi? Tu 
išmokai gyventi be skausmo ir 
ašarų – gyvenk.

Naktis visada praeina. Toks 
šviesus, viltingas rytas. Apka-
bink, žmogau, savo atmintį ir 
kelkis. Kelkis ir neškis. Kiek pa-
kelsi. Savo atmintį visą, išgyve-
nimus, prisiminimus. Visa, kas 
tolima ir jau nepasiekiama. Visa, 
kas nesumeluota. Tikra.

Srovena laikas mūsų kūno, 
veido takeliais, palikdamas 
vagelę ašarai, prakaito lašui, 
džiaugsmui, šypsenai išsilieti.

Dar nesakau – buvau, gyve-
nau. Dar esu. Dar jaučiu gyve-

nimo žingsnius lėtus. Sustoja jie 
ties tavo, mano praėjusio laiko 
randais. Užgijusiais. Atsivėru-
siais naujai.

Mąstau – nedaug laiko liko 
išgirsti, suspėti pasakyt. Reikia 
spėti. Gal jau rytoj rasiu pieve-
lę, priaugusią ne pienių žydin-
čių, o žodžių. Prisirinksiu jų tiek, 
kad užtektų prakalbinti ir žemę, 
ir paukštį, ir žmogų. Rasiu. Juk 
minčiai užtvertų kelių nėra. Ir 
kalnai nusileidžia iš savo viršū-
nių gražiai pašaukti. Tu tiki? Pa-
tikėk, tokie patys mano žodžiai, 
kaip visada rašiau. Gal ką už-
kliudžiau? Būkit atlaidūs. Bet žo-
džiai tie širdies padiktuoti. Savi.

Tau skauda, žmogau? Tu vis 
dar guli? Prisiminiau žodžius, 
pasakytus gerb. skulptoriaus 
S.Kuzmos: „Lozoriau, kelkis“. 
Žmogus, ligos išvargintas, pali-
ko svajonę – norą pastatyti prie 
ligoninės skulptūrą visiems čia 
buvusiems ligoniams, raginda-
mas keltis ir eiti gyventi.

Kelkis, žmogau, ir eik į savo 
dieną, į savo namus, į savo sva-
jonių žemę.

Stefanija FEDulAItė
Panevėžys

Margučiai
Dažysiu Velykoms margučių
Pačių nuostabiausių spalvų.
Papuošiu juos raštais truputį,
Kad džiugintų širdis vaikų.

Geltona – šilta kaip saulutė
Ir vėliavos juostos spalva,
Kaip gintaras – Baltijos auksas,
Lyg sesės supinta kasa.

Parinksiu laukų žalią spalvą,
Pridėsiu ramunių baltų,
Įpinsiu aš gimtąją tarmę
Ir savo jaunystės dainų.

Dažysiu raudonai kaip žarą
Ir vėją, kurs žiedlapius neš,
Pražydusių liepų nektarą,
Liepsneles – laukų aguonas.

Paliksiu ir baltąją spalvą
Priminti snieguotas žiemas,
Berymantį beržą palaukėj
Ir žydinčias sodo vyšnias.

Sudėsiu visus į kraitelę,
Lai džiugina širdis visų.
Linkėsiu gyvenimo kelio
Laimingo, gražiausių spalvų.

Julija GAlBuoGIEnė
Jurbarlas

Ankstyvųjų laukinių našlaičių volanai permesti per samanotas ber-
žo pašaknis. Mėlynumas toks, kad akyse vilnija.

Baltažiedės plukės kuokštais susispietusios aplink juodalksnius.
Net raudonojo gluosnio šakos šįryt kitaip susimetusios – kupetom, 

kupetom. Rodos, prašyte prašosi verbapuokštei.
Kadagio medelis, prie sodo tvoros atsišliejęs, spygliukus saulėtekio 

spinduliais nublizginęs, stovi. Atlašus. Lyg kareivis Velyknakčio sargy-
boje. Lyg amžina nuojauta: dienelė kita, ir sugaus bažnyčios varpai.

Krūptels širdis. Nuo liūdnai išganingos minties: „Jei kviečio grū-
das nekris į žemę ir nenumirs, jis pasiliks vienas, o jei numirs, jis duos 
gausių vaisių.“

Kadagėli, kadagėli, dangaus žydruma pagirdytas.
Nuo geliančių pašaknų per dygliais vainikuotą būtį sielos šventėn 

vesk. Sielos nubudiman vesk...
Rita MoCKElIŪnIEnė, Šakių r.

Šventės. Joms artėjant visada 
pagalvojam apie artimuo-

sius, gimines, draugus. Sten-
giamės juos pasveikinti, sutik-
ti, aplankyti. Tačiau laikui bė-
gant vis plačiau išsiskirstom, 
vis rečiau susitinkam. Tik min-
timis susėdam prie bendro vai-
šių stalo...

Nors praėjusi žiema buvo 
švelni, bet vis tiek džiugina at-
ėjęs pavasaris, besiskleidžian-
tys pirmieji žiedai. O gražiau-

sia pavasario šventė – Velykos, 
simbolizuojanti atgimimą. Visi 
tikimės ir kitiems linkime, kad 
nors kiek pagerėtų sveikata. 
Galbūt mintimis nusikeliam į 
vaikystę, jaunystę, kada mūsų 
negalia ar ligos neatrodė sun-
kios. Stengėmės palikti pėd-
saką žemėje. Susiradę bendra-
minčių, likimo sesių ir brolių 
kūrėme būrelį. Mažai kas tada 
tikėjome, kad tai konkretaus di-
delio darbo pradžia. Daugeliui 

tai buvo laiko praleidimas, no-
ras padėti draugui. 

Mūsų gretos mažėja. Tad 
per šią gražią šventę – šv. Ve-
lykas – nors mintimis aplan-
kykime vieni kitus, pasidžiau-
kime atėjusiu pavasariu. Tegul 
geros emocijos palaiko mūsų 
sveikatą. Su šventomis Velyko-
mis, brangūs „Draugystės“ bū-
relio bičiuliai.

Egidijus ŠAtAS
Biržai

Nors mintimis vieni kitus aplankykim...

Pavasario akys
Danguje debesėliai papurę
Aukštyn ėmė kilti.
Kažkam dar nutraukė kepurę
Energingas pietys ir šiltas.

O pastogėje jau skamba krištolo 
                                                      žvakės
Ir, sutikdamos balandį, įsidega.
Atsimerkia pavasario akys
Žalsvos, švytinčios, didelės.

Juk kiekvieną lapą,
Gėlės taurelę gilią
Saulė pripylė spalvų ir kvapo.
Mums sielose lengviau tapo...

Ada MAKnAVIčIEnė 
Kaunas

Danutė KulIAVIEnė
Jonava

Egidijaus Skipario nuotr.

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

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

laikas 
Laikas, – žemė pasakė žolei. 
Laikas augti – pavasaris eina.
Reikia žalio kilimo kojoms, 
Spalvingų gyvenimo permainų.
Laikas, – pasakė vėjas debesiui,
Laikas išlieti nešamą vandenį.
Toksai apsunkęs – net paukščiai  
                                                      stebisi,
O mes gaivos pasigendame.
Laikas, – saulė pasakė žmogui, – 
Nusimesti stingulio naštą.
Gandras taiso lizdą ant stogo,
Ką tu nuveiksi dėl gimto krašto? 
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