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Prisistatyti darbdaviui –  
su filmuotu gyvenimo aprašymu

Kelią skinasi profesija 
neįgaliesiems aktyvinti

(nukelta į 5 psl.)

ti sportuoti, jeigu dėl negalios ne-
besi pajėgus kartu su visais bėgio-
ti ar minti dviračio pedalus, žais-
ti krepšinį ar tinklinį, jei judi neį-
galiojo rateliais. 

Taikomosios fizinės veiklos 
specialistas pasakytų – yra dau-
gybė fizinio aktyvumo formų, 
kurios tinkamos ir neįgaliesiems 
ar judrumą praradusiems žmo-
nėms, tik reikia nenuvertinti savo 
jėgų, nenusivilti, o imtis ieško-
ti galimybių. Žinoma, atrasti sau 
tinkamą veiklą būtų daug leng- 
viau, jei padėtų profesionalas – 
specialistas, susipažinęs su neį-
galių, senyvų žmonių specifika, 
žinantis, kokios veiklos jiems tin-
ka, pritaikantis įprastas sporto ša-
kas neįgaliesiems, pagaliau – ska-
tinantis būti aktyviems ir burian-
tis norinčius judėti.  

Toks žmogus – tai taikomo-
sios fizinės veiklos specialistas. 
Juos jau daugelį metų ruošia Lie-
tuvos sporto universitetas, o prieš 
porą metų taikomosios fizinės 
veiklos magistrantūros studijas 
įsteigė ir Vilniaus universitetas. 
Šios mokymo programos inicia-
torė docentė Laimutė Samsonie-
nė tikisi, kad ją baigusieji tikrai 
atras veiklos nišą. Juk neįgaliųjų 

Lietuvoje pamažu bando 
įsitvirtinti taikomosios fi-
zinės veiklos specialis-
tai, kurie yra pasirengę 
padėti gerinti neįgaliųjų 
gyvenimo kokybę ir ma-
žinti jų socialinę atskirtį 
pasitelkiant fizinę veiklą. 
Kol kas mūsų šalyje tai 
dar didelė naujovė ir sun-
kiai skinasi kelią, bet kas 
žino – gal po 10 metų tai-
komosios fizinės veiklos 
specialistai bus tokie pat 
reikalingi, kaip dabar er-
goterapeutai ar kinezite-
rapeutai.

Integracijos keliu

Specialistas padėtų 
neįgaliesiems 

Nuolat girdime, kad sveikatai 
labai daug įtakos turi fizinis ak-
tyvumas, gydytojai šalia vaistų 
dažnai „prirašo“ ir būtinybę judė-
ti, sportuoti. Tai būtina kardiolo-
ginių problemų turintiems, aukš-
to kraujospūdžio varginamiems, 
diabetu sergantiems ir kitiems li-
goniams. Deja, šių rekomendacijų 
ne visada paisoma. Ir tai galima 
suprasti. Juk nelengva prisiruoš-

Vilniaus universiteto docentė Laimutė Samsonienė aprodė universiteto lėšo-
mis neįgaliesiems pritaikytas auditorijas, kuriose vyksta paskaitos taikomo-
sios fizinės veiklos studentams. Egidijaus Skipario nuotr. 

Jaunimo nedarbas, siekiantis net iki 25 
proc.  – visą Europą jaudinanti problema. 
Ne išimtis ir Lietuva – šių metų pradžioje 
darbo neturėjo 21,1 proc. jaunų nuo 16 iki 
24 metų amžiaus žmonių. Neįgalus jauni-
mas šią problemą išgyvena dvigubai skau-
džiau: jiems įsidarbinti trukdo ne tik pa-
tirties, kvalifikacijos stoka, bet ir negalia. 
Tarptautinis projektas „Mes galime dirb-
ti 2020“, į kurį įsitraukė ir Lietuva, – gra-
žus pavyzdys, kaip galima padėti neįga-
liesiems tinkamai pasirengti darbo rinkai: 
išmokyti įvertinti savo jėgas ir galimybes, 
patarti, kaip atskleisti savo pozityviąsias 
savybes, pasirengti pokalbiui su darbda-
viu, siekti užsibrėžtų tikslų.

Darbo rinkoje – neįgalieji 

(nukelta į 3 psl.)

Ambicingas projektas sudomino ir 
lietuvius

Valakupių reabilitacijos centras (VRC), jau dau-
giau kaip dešimt metų dirbantis su negalią turinčiais 
žmonėmis, teikiantis profesinės reabilitacijos, vaira-
vimo mokymo paslaugas, ieškantis palankiai neįga-
liuosius vertinančių darbdavių, gerai žino, su kokio-
mis problemomis susiduria įsidarbinti norintys ne-
galią turintys žmonės. Tai ir nepasitikėjimas savimi, 
turimais darbo įgūdžiais, ir nemokėjimas prisista-
tyti darbdaviui, ir per menkas tikėjimas savo būsi-
mu indėliu į bendrus kolektyvo darbo rezultatus. 
VRC projektų koordinatorės Rasos Noreikytės-Us-
tinavičienės teigimu, būtent šias problemas spręsti 
ir buvo inicijuotas ambicingas, iššūkių pilnas neį-
galiam jaunimui skirtas tarptautinis projektas „Mes 
galime dirbti 2020“. Jame numatytos veiklos sutei-
kė puikias galimybes išsklaidyti šias abejones, pa-
skatino visai kitaip pažvelgti bei įvertinti turimas 
žinias bei patirtį, išmokė taip trūkstamo visapusiš-

ko pasitikėjimo. Žinoma, ir suteikė daug naudingų 
bei reikalingų žinių. 

Projekte dalyvavo 15 jaunų (nuo 18 iki 31 metų) 
neįgaliųjų, turinčių fizinę judėjimo, klausos, psichi-
kos negalią ar sutrikusį intelektą. Pasak R. Norei-
kytės-Ustinavičienės, susirinko smalsus, talentin-
gas, norintis bendrauti ir iššūkių nebijantis jauni-
mas. 14 mėnesių trukusiame Europos Sąjungos re-
miamame projekte dalyvavo 4 šalys – prie idėjos su-
manytojos Ispanijos prisijungė partneriai iš Italijos, 
Graikijos ir Lietuvos. 

Projekto dalyviai ne tik mokėsi pristatyti save 

Valakupių reabilitacijos centro projektų koordinatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė kalbina projekto dalyvį Maksi-
mą Lepiochiną. Egidijaus Skipario nuotr. 

Baltus nepasitikėjimo paukščius renginio dalyviai pa-
keitė spalvotais, linkinčiais drąsos ir sėkmės.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Labai nustebau sužinojusi, kad yra trys maisto rū-
šys. Kaip ir daugumai iš mūsų, man maistas aso-

cijavosi su ta kieta ar skysta materija, kuri kasdien ,,at-
sirasdavo“ mano dubenėlyje ar mėgstamame puode-
lyje. Bet, pasirodo, be fizinio, yra dar emocinis-jaus-
minis, protinis ir dvasinis maistas. 

Kas yra fizinis maistas ir koks jis svarbus mūsų 
gyvenime, žinome visi. Taip pat žinome, kad jo svar-
ba šiandien yra labai sureikšminta. Materialus fizinis 
maistas dabar tapo ne tik pasisotinimo, bet ir malo-
numo šaltiniu: valgome skaniai, per daug, dažnai net 
nejausdami alkio. 1991 m. atlikti tyrimai parodė, kad 
fizinio maisto vidutines pajamas turintys žmonės su-
vartoja 10 kartų daugiau nei to reikia organizmui. O 
kiek kartų (esant tokiai maisto įvairovei) daugiau su-
vartoja maisto žmonės XXI a.? Spėju, kad ne mažiau, 
o gal 15–20 kartų daugiau. Nelengva prisipažinti, kad 
mums, sunkią judėjimo negalią turintiesiems, fizinio 
maisto reikia dar mažiau nei vaikščiojantiesiems. Fi-
zinis maistas daugumai mūsų tapo ne tik malonumas, 
bet ir psichologines problemas spendžianti priemonė. 
Būkime atviri, dažnai susinervinę varstome šaldytu-
vo dureles, ieškodami ,,ko nors skanaus“. Bevalgy-
dami nusiraminame, patiriame malonumą arba tie-
siog pramogaujame. 

Antra maisto rūšis yra emocinis-jausminis maistas. 
Jis kaip prieskonis įeina į fizinio, protinio ir dvasinio 
maisto sudėtį. ,,Nezyzk, – dažnai sakome vaikui, – nu-
pirksiu ledų.“ Bet jei vaikas yra kaprizingas, gal jam 
trūksta ryšio su tėvais (meilės, glamonės, dėmesio)? 
Atminkime mūsų neįgalias auksarankes moteris, ku-
rios įvairiose parodose džiugina akį mezginiais, siuvi-
niais, piešiniais bei kitokia kūryba. Tas pats pasakyti-
na apie neįgalius medžio drožėjus, dailininkus, juve-
lyrus, odos meistrus. Kasmet vasarą žmonės veržia-
si į neįgaliesiems organizuojamas amatų, dailės sto-
vyklas, nes visi per žiemą būna išnaudoję savo emo-
cinio-jausminio maisto atsargas. 

Jausminiai-emociniai prieskoniai ypač svarbūs 
vartojant protinį maistą. Dabar vaikai nuo 3–4 metų 
yra lavinami, bet keista – dauguma jų nenori moky-
tis. Bet maži vaikai dar neminta protiniu, o tuo labiau 
dvasiniu maistu. Jiems labiau reikia emocinės šilumos, 
bendravimo, meilės, prisilietimo, akių kontakto. Šiuo 
maistu galime gydyti net proto negalią turinčius žmo-
nes, nes į meilę reaguoja visi, net pakelėje auganti ir 
paglostyta gėlytė.

Mūsų mintys yra pagrindinė protinio-dvasinio 
maisto sudėtis. Šiuo maistu mus turėtų maitinti ir ži-
niasklaida, bet ją ,,užgrobė“ privatininkai, kuriuos 
daugiausia domina pelnas. Natūralu, nes komercinių 
televizijų tikslas – skatinti vartojimą bei žadinti apeti-
tą. Per TV kanalus teikiamas emocinis-jausminis, pro-
tinis bei dvasinis maistas yra žemiausios kokybės, nes 
tokį ,,galima ryti kąsniais net nekramtant“. Deja, tokio 
maisto virškinimas atima iš mūsų labai daug jėgų – 
tampame irzlūs, nusiminę, pikti. Vis guodžiamės, kad 
per TV nėra ką žiūrėti. Turėkime drąsos ir išjunkime 
televizorių, bendraukime tarpusavyje, kurkime, ke-
liaukime į gamtą ar paprasčiausiai parymokime pa-
vasarį prie atviro lango...

Psichologai šviesias, ramias, kilnias mintis vadina 
gydančiomis. Pasidėkime ant savo stalo virtuvėje ke-
letą knygelių su žymių žmonių posakiais, maldynė-
lį ar gerą knygą. Kasryt, gurkšnodami kavą, pasklai-
dykime vieną ar kitą, nes ne visuomet nuotaikai pa-
kelti užtenka savo minčių...

Taigi orientuokimės ne į taip propaguojamą anglia-
vandenių, baltymų bei riebalų derinimą mūsų fizinia-
me maiste, bet derinkime tarpusavyje fizinį, protinį bei 
dvasinį maistą, nepamiršdami, kad be mūsų emoci-
jų ir jausmų prieskonio bet koks maistas bus neska-
nus ir atims daug nereikalingos energijos jį virškinant. 

Ne vien duona 
esame sotūs

Kazlų Rūda:
 „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Rūta Kazlaitė pa-
sidalijo įspūdžiais iš įdomios 
ir turiningos neįgaliųjų ke-
lionės į Vilnių. 

Kazlų Rūdos neįgaliųjų 
draugijos nariai, kuriems 
dar leidžia sveikata ir ga-
limybės, labai mėgsta ke-
liauti. Kol dar neprasidėjo 
pavasariniai lauko darbai, 
išsirengėme į ekskursiją po 
mūsų sostinę Vilnių. No-
rinčių joje paviešėti buvo 
tikrai daug – net 96 drau-
gijos nariai. Teko važiuoti 
dviem autobusais.

Mūsų pažintinės kelio-
nės maršrutas buvo gana 
įvairus. Pirmiausia aplan-
kėme Aušros vartus. Pasi-
meldę ir paprašę jėgų bei 
sveikatos, gėrėdamiesi se-
namiesčio pastatais, besi-
džiaugdami puikiu oru, 
pėsčiomis pasiekėme Val-
dovų rūmus. Mus labai 
draugiškai sutiko šio uni-
kalaus muziejaus darbuo-
tojai ir, gausų būrį padali-
nę į tris grupes, lydėjo po-
žemiais bei menėmis. Buvo 
labai gera bendrauti su lan-
kytojų edukacijai didžiulį 
dėmesį skiriančiais žmo-
nėmis, iš tikrųjų mylinčiais 
savo darbą, nuoširdžiai be-
sididžiuojančiais archeolo-

Sužavėjo istorinis paveldas  
ir sostinės grožis

gų atrastais turtais ir Lie-
tuvos istorija. Buvo nepa-
prastai įdomu nors trum-
pam prisiliesti prie kultū-
rinio mūsų tautos pavel-
do. Apsilankymas Valdo-
vų rūmuose visiems pali-
ko neišdildomų įspūdžių.

Šia ekskursija mūsų 
pažintis su Vilniumi ne-
sibaigė. Dar pasikėlėme į 
Gedimino pilį, pasivaikš-
čiojome po Katedros aikš-
tę, uždegėme žvakutes Ar-
kikatedroje. Pailsėję šali-
mais esančiame parkely-

je, tęsėme kelionę toliau. Iš 
Televizijos bokšto grožėjo-
mės sostinės vaizdais, upių 
vingiais. Nors dar labai 
trūko žalumos, bet mies-
tas atrodė labai gražiai. Ke-
lionė buvo išties turininga 
ir smagi. 

 Dalia Sinkevičienė rašo 
apie Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijos būrelio „Bitu-
tė“ veiklą.  

Jau gražia tradicija tam-
pa savivaldybės salėje ren-
giamos rankdarbių būre-
lio „Bitutė“ parodos. Ir šį 
kartą rajono valdžios vy-
rai gėrėjosi moterų kūry-
ba, gyrė kruopščiai pada-
rytus darbus. 

„Bitutės“ ir skiautinių 
būrelių auksarankės da-
lyvavo mieste praūžusioje 
pavasario mugėje. Didelius 
ir mažus džiugino ir ste-
bino jų padarytų dirbinių 
gausa. Kiek daug išmonės 
ir šilumos moterys sudeda 

Kaišiadorys: Darbo terapijos klubo veikla 
įsisiūbuoja

į savo darbelius. 
Daržininkų būrelis ap-

rūpino savo narius sėklo-
mis, o mėnesio pabaigo-
je bus bendrai suarti skly-
peliai, liks tik berti sėklą 
į žemę ir tikėtis gero der-
liaus. Nelieka pamiršti 
draugijos nariai, turintys 
visišką judėjimo negalią. 
Prieš šventes juos aplankė 
tarybos narė R. Linkevičie-
nė, daržininkų būrelio va-
dovas J. Andziulaitis, „Bi-
tutės“ vadovė D. Sinkevi-
čienė. Neįgaliuosius pra-
džiugino dovanėlės mais-
to produktais ir parodytas 

dėmesys, kurio taip kar-
tais stinga. Visada jaučia-
me draugijos pirminin-

Šakių rajono neįgaliųjų 
draugija, pasitikdama Ve-
lykas, organizacijos narius 
suburiantį Atvelykį, kas-
met rengia margučių mar-
ginimo popietę. Šį pava-
sarį toks užsiėmimas su-
rengtas jau 6-tą kartą.

Į Šakių „Varpo“ mokyk- 
lą susirinko apie 40 Neį-
galiųjų draugijos narių iš 
viso rajono. Iš atokiau nuo 
rajono centro įsikūrusių 
seniūnijų (Gelgaudiškio, 
Kriūkų ir kt.) juos atvežė 
organizacijos kuratoriai – 
tarybos nariai, iš artimes-
nių seniūnijų patys suva-
žiavo, suėjo. 

Šiemet velykaičius 
marginti mokė Teresė Vi-
rokaitienė iš Kriūkų. Dau-

Šakiai: Švenčių laukimas paskatino 
kūrybingumą 

gybę dailiųjų amatų rūšių 
žinanti, jų atlikimo techni-
kų išmananti, įvairius mo-
kymus vedanti moteris 
Neįgaliųjų draugijos na-
rius velykaičius gražinti 
mokė ne tradiciškai juos 
marginant vašku ar sku-
tinėjant, žolelėmis aprai-
šiojant, o įvairiomis kruo-
pelėmis, grūdeliais, net-
gi makaronais apklijuo-
jant. Kai kurios moterys 
ir spalvotomis popierinė-
mis juostelėmis iš namų 
atsivežtus tuščiavidurius, 
įvairiomis spalvomis nu-
dažytus kiaušinių lukš-
tus išpuošė – visokiais or-
namentais, gėlių žiede-

liais išdėliojo. Viena į kitą 
pasižiūrėdamos, pasitar-
damos, originalesnės for-
mos paieškodamos mote-
rys dirbo labai kūrybiškai, 
gerai nusiteikusios. 

O kol mokykloje dar-
bas virte virė, buvo ga-
lima pasigėrėti popietės 
dalyvių iš namų atsivež-
tais margučiais. Surengto-
je parodėlėje ant medžio 
šakų suposi dailiausiais 
ažūriniais „kailinėliais“ 
aprengti, graviruoti, ryš-
kiausiomis spalvomis nu-
marginti velykaičiai. Pa-
rodėlėje besipuikavęs vie-
nas kitas iš vilnos nuveltas 
margutis priminė ir per-

nykštę kiaušinių margini-
mo popietę – tąkart T. Vi-
rokaitienė mokė tokių ne-
dūžtančių velykaičių prisi-
ruošti, modelino ornamen-
tais kitus pagražinti.

Neįgaliųjų popietėje 
netrūko ir netikėtų ma-
lonių akimirkų. Draugi-
jos pirmininko pavaduo-
toja Edita Zabramskienė 
šventinės poezijos posmų 
paskaitė, renginyje rajono 
meras Juozas Bertašius su 
šventinėmis dovanėlėmis 
apsilankė, o draugijos an-
samblis kuriančiųjų nuo-
taiką žaidimais, dainomis 
praskaidrino. 

Aldona DELTUVAITĖ 

Grupė Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos narių įsiamžino prie Aušros vartų.

Rankdarbių būrelis „Bitutė“ mugėje. 

kės E. Varkalienės paramą 
ir rūpestį kiekvienu žmo-
gumi.
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Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Dar ir dabar juokas ima, kai 
prisimenu nustebusius 

tėvų ir giminių veidus... O atsi-
tiko man tokia istorija.

Gydausi Druskininkų sa-
natorijoje ir po visų procedū-
rų „plaukiu“ – einu svyruoda-
mas, su lazdele rankose parku 
pasivaikščioti. Staiga prie ma-
nęs prieina milicininkas (tada 
mes dar gyvenome tarybinė-
je Lietuvoje) ir klausia, ar aš ne 
girtas? „Žinoma, ne“, – atsa-
kau. Tačiau milicininkas, matyt, 
galvoja kitaip, nes ir mano kal-
ba neaiški – panaši į girto žmo-
gaus. Jis ir sako: „Važiuojam į 
nuovadą, ten patikrinsim.“ O 
kas man? Jaunas, įdomu! „Va-
žiuojam“, – sakau. 

Man padeda įsiropšti į jų 
„viliuką“, ir pajudam. Viduje 
buvę girti milicijos „klientai“ tik 

Jeigu gyvenimas apskritai turi 
prasmę, tai prasmę privalo turėti 
ir kančia. Juk kančia irgi yra gy-
venimo dalis – kaip ir likimas, ir 
mirtis. Tik kančia ir mirtis paver-
čia žmogaus būtį visuma. 

(B. Franklinas)

Prie visko gyvenime galima 
priprasti: prie skausmo, pa-

tyčių, prie to, kad nesi toks kaip 
visi. Žmogus susitaiko su tokiu 
likimu, kokį jam skiria Dievas. 
Šie žodžiai tinkami ir mano pa-
sakojimo herojui. Jis suprato, 
kad negalia – jo likimas. Nieko 
neįmanoma pakeisti, tik susi-
taikyti su tokia dalia ir šypsotis 
tada, kai širdis verkia ir kenčia.

Noriu papasakoti apie žmo-
gų, kuris kaime buvo vadina-
mas „atbulu žmogumi“. Jį taip 
vadino todėl, kad buvo gimęs 
su kojų pėdomis, atsuktomis į 
nugaros pusę. Atrodydavo, kad 
jis eina atbulas.

Mes, vaikai, jo šiek tiek 
vengdavom, nes atrodė keistai. 
Pabarti mamos, kad jo nereikia 
bijoti ir šaipytis, nes ir taip ne-
laimingas, mielai su juo ben-
dravome.

Šis žmogus visaip stengėsi 
mus pralinksminti. Mėgo pasi-

„Atbulas žmogus“
šaipyti iš savęs. Kviesdavo bėg-
ti lenktynių, bet užkliuvęs už 
pirmo žolės kupsto, nugriūda-
vo. Tada susėdę ant žolės klau-
sydavome jo pasakojimų apie 
vaiduoklius. Prisiklausę bijo-
jom naktį atmerkti akis, kad tie 
vaiduokliai nenusineštų. 

Kaimo moterims paprašius, 
jis atsinešdavo seną armoniką, 
ir, ja pritardamas, dainuoda-
vo. Visos dainos buvo apie ne-
laimingą meilę ir tokios grau-
džios, kad ne viena moteris ir 
ašarą nubraukdavo jo klausy-
dama.

Šio žmogaus žmona irgi tu-
rėjo negalią – buvo nupjauta ko-
jos pėda. Bet jie abu kabinosi į 
gyvenimą kaip mokėjo ir svei-
kata leido. Laikė karvutę, dir-
bo žemės gabalėlį. Nieko ne-
prašė kitų, nedejavo ir nekeikė 
savo likimo. Vaikų jie neturėjo, 
viens kitą užjausdami ėjo gyve-
nimo keliu. 

Anksti pakėlėme sparnus 
iš tėviškės, tad ir nežinau, kaip 
baigėsi šių žmonių gyvenimas, 
bet tikiu – jie sugebėjo savo kry-
žių nešti iki galo. 

Aldona KrIcKIEnĖ
Alytus

Elektros baterijomis varomas triratis – 
patogu, manevringa, saugu ir greita

• Triračio matmenys: 1020*680*980 mm, svoris – 44–49 kg;
• galimos spalvos: balta, raudona, geltona, juoda, pilka;
• valdiklis – 500W/48V;
• naudojamos 48V 12 Ah švino baterijos;
• įkrautomis baterijomis nuvažiuoja 40 km atstumą;
• galinti važiuoti iki 15 km/h arba iki 35 km/h greičiu;
• baterijos ilgaamžiškumas – daugiau nei 250 įkrovimų;
• baterija įkraunama per 4-6 val.;
• maksimalus žmogaus svoris 120 kg;
• plati reguliuojama sėdynė, priekyje metalinis 
 krepšys daiktams susidėti;
• garantija 2 metai;
• kaina 2399 Lt.

Kontaktai: tel. 8 699 352 33, www.3ratai.lt

Prisistatyti darbdaviui –  
su filmuotu gyvenimo aprašymu

darbdaviui, bet ir susipažino su 
neįgaliųjų situaciją aptariančiais 
Europos strateginiais dokumen-
tais. Tam pasirinktas neįprastas 
būdas – naudojant Forumo tea-
tro metodą neįgalieji buvo įtrau-
kiami į įvairias vaidybines situa-
cijas, analizuodami dokumentų 
tekstus daug diskutavo, išsakė 
nuomonę, kokioms sritims rei-
kėtų skirti daugiau dėmesio ir 
siūlė savo sprendimus. Projek-
tą apibendrinančiame renginyje 
ne vienas jo dalyvis prisipažino, 
kad būtent toks originalus sudė-
tingų dokumentų pateikimas pa-
dėjo geriau suvokti platesnį kon-
tekstą, įgyti žinių ne tik apie neį-
galiųjų situaciją Lietuvoje, bet ir 
visoje Europoje, išplėtė jų akiratį.

Originalus būdas 
prisistatyti darbdaviui
R. Noreikytė-Ustinavičienė 

neslepia, kad daugiausia dėme-
sio projekto metu buvo skirta kū-
rybiniams užsiėmimams, kurių 
metu neįgalieji lavino savo pri-
sistatymo įgūdžius, mokėsi viešo 
kalbėjimo, derybų meno, asme-
ninio įvaizdžio kūrimo sociali-
niuose tinkluose, teksto apie savo 
gebėjimus rengimo. Labiausiai 
intriguojantys buvo video CV 
filmavimai, kuriuos kūrė profe-
sionalų komanda, – jie kėlė dau-
giausiai emocijų. Iš pradžių ne-
drįsę filmuotis neįgalieji pama-
žu įsitraukė į šią veiklą. Projekto 
pristatymo renginyje pademons-
truoti daugiau kaip pusės neįga-
liųjų video CV pristatymai pali-
ko pačius geriausius įspūdžius. 
Beje, nė viename jų projekto da-
lyviai nekalbėjo apie negalią. Net 
neužsiminė. Akcentavo išsilavi-
nimą, gebėjimus, patirtį, asmeni-
nes savybes, pomėgius. 

Štai Maksimo Lepiochino vi-
deo CV. Besišypsantis, filmavi-
mo kameros visiškai nesivaržan-
tis vaikinas pasakoja apie save: 
2008 metais baigė Vilniaus Ge-
dimino technikos universiteto 
Elektronikos fakulteto bakalauro 
studijas. Dar po poros metų įgi-
jo elektros automatikos magistro 
laipsnį, turi trejų metų darbo pa-
tirtį. Save Maksimas pristato kaip 
motyvuotą, aiškiai mintis dėstan-
tį, energingą, atsakingą, iniciaty-
vų, darbą organizuoti mokantį, 
greitai žinias įsisavinantį žmo-
gų. Jis laisvai kalba lietuviškai, 
angliškai, turi vokiečių kalbos 
pagrindus. Nors mažais žings-
neliais, bet sėkmės link pasiry-
žęs eiti vaikinas, siekia tobulėti 
asmeninėje bei profesinėje srity-
se, įkvėpti kitus. Maksimas norė-
tų dirbti kompiuterinės įrangos 
tvarkymo ir aptarnavimo srityje. 

Aivarui Pužui – tik 26-eri. Iki 
traumos Krašto apsaugos siste-
moje dirbęs vaikinas prieš 3-ejus 
metus baigė profesinės reabilita-
cijos programą, įgijo smulkaus 
verslo administravimo specialy-
bę. Šioje srityje norėtų ir dirbti.

Pasak R.Noreikytės-Ustinavi-
čienė, abu šie vaikinai – aktyvūs, 
lyderių bruožų turintys jaunuo-
liai. Jie Lietuvai atstovavo 5 die-
nas Graikijoje vykusiame tarp-

tautiniame jaunimo mainų vizi-
te, susipažino su graikų kultūra, 
istorija, bendravo su iš kitų šalių 
atvykusiais kolegomis. 

Grupelė projekto dalyvių 
profesinės reabilitacijos progra-
mą yra baigę Valakupių reabili-
tacijos centre. Laima Lindienė čia 
įgijo reklamos maketuotojos spe-
cialybę. Versli, aktyvi, veikli mo-
teris video CV prisistato kaip at-
sakinga, kruopšti, mėgstanti kū-
rybines užduotis. Reklamos ma-
ketuotojo specialybės VRC mo-
kėsi ir Kipras Biziulevičius. Jis 
sako esą kūrybingas, atsakin-
gas, iniciatyvus, nuoširdus, or-
ganizuotas. Turėdamas adminis-
tracinio darbo patirties, Kipras ir 
toliau norėtų užsiimti šia veikla. 
Artimiausios jam būtų viešbučių, 
turizmo sritys.

Buhalterės apskaitininkės 
specialybę VRC įgijusi Oksa-
na Uchanova pasakojo projek-
to metu įgijusi daugiau drąsos, 
noro pačiai imtis veiklos. Tam 
skatinęs ir pozityvus visų daly-
vių nusiteikimas. Iš asmeninių 
savybių labiausiai akcentavusi 
atsakingumą, darbštumą, ener-
gingumą, lankstumą, imlumą 
naujovėms moteris norėtų to-
liau gilintis į jau pažįstamą sritį.

gali gauti subsidiją ir neįgaliajam 
pritaikytai darbo vietai kurti, įsi-
pareigojant 3 metus ją išlaikyti. 
Neįgalieji taip pat gali pasinau-
doti valstybės remiama darbo ro-
tacijos priemone, kai subsidijuo-
jamas laikinas įdarbinimas. Vis 
labiau populiarėja ir savarankiš-
ko užimtumo rėmimas – neįga-
lieji gali patys įsisteigti ne mažiau 
kaip 36 mėn. privalomą išlaiky-
ti darbo vietą bei gauti subsidiją 
arba pasinaudoti valstybės pa-
rama įsigyjant verslo liudijimą. 

J. Skirmantienė projekto da-
lyvius kvietė drąsiai dalyvau-
ti ir Talentų banko programo-
je, nepamiršti, jog jie gali pasi-
naudoti nuo šių metų Lietuvo-
je įgyvendinamos Jaunimo ga-
rantijų iniciatyvos galimybėmis. 
Šia iniciatyva siekiama užtikrin-
ti, kad visiems jaunesniems nei 
25 metų amžiaus asmenims per 
4 mėnesius nuo formaliojo mo-
kymo užbaigimo ar tapimo be-
darbiais būtų pateikiamas koky-
biško darbo pasiūlymas arba pa-
siūlymas tęsti studijas, atlikti sta-
žuotę ar praktiką. 

Tačiau susirinkusiuosius 
J. Skirmantienė ragino nepa-
mišti, kad galimybės įsidarbin-
ti labai priklauso nuo pačių ne-

(atkelta iš 1 psl.)

Girtas ar neįgalus – jokio 
skirtumo

susižvalgo, bet nieko nesako.
Nuovadoje, kai aš paduodu 

visus sanatorijos dokumentus, 
viršininkas išsižioja ir tyli ke-
lias sekundes, paskui, atrodo, 
skambina pasitikrinti. Nežinau, 
ką jam atsakė, bet kai parvežė 
mane į sanatoriją ir liepė pasi-
imti savo ligonį, medicinos per-
sonalui buvo juoko kelias die-
nas. O kai manęs atvažiavo ap-
lankyti mama, pirmiausia buvo 
išpasakota šita istorija.

Taigi ir aš esu buvęs milici-
jos (dabar – policija) akiratyje. 
Tik man ypač keista, kad mili-
cininkas negalios žmogaus ne-
atskyrė nuo girto. Matyt, jam 
buvo įsakyta surinkti tam tikrą 
skaičių girtuoklių – dirbo tik dėl 
paukščiuko... 

Alvydas AUKšTUoLIs

Darbdaviams naudinga 
įdarbinti neįgalius 

jaunuolius 
Renginyje Vilniaus teritori-

nės darbo biržos Jaunimo dar-
bo centro Viliuje vedėja Jolanta 
Skirmantienė susirinkusiesiems 
papasakojo, kokios valstybės pa-
ramos galima tikėtis įdarbinant 
neįgalų jaunimą. Ši informacija 
naudinga ir patiems darbo ieško-
siantiems neįgaliesiems – ji gali 
gerokai palengvinti derybas su 
būsimu darbdaviu. 

Neįgaliuosius įdarbinan-
tiems darbdaviams numatyta 
įvairių paramos priemonių. Pir-
miausia tai įdarbinimas subsi-
dijuojant, kai už kiekvieną įdar-
bintą neįgalų asmenį, atsižvel-
giant į jo darbingumo lygį, nu-
matytą laikotarpį mokama sub-
sidija darbo užmokesčiui ir iš da-
lies kompensuojamos valstybi-
nio privalomojo socialinio drau-
dimo įmokos. Dar viena priemo-
nė – darbo įgūdžių įgijimo rėmi-
mas, kai remiami pirmą kartą pa-
gal įgytą kvalifikaciją dirbti pra-
dedantys arba profesinės reabili-
tacijos programą baigę neįgalieji, 
siekiant jiems padėti įgyti prak-
tinės darbo patirties. Darbdaviai 

Filmavimo grupė įamžino ir projekto dalyvių M. Lepiochino, O. Uchanovos 
ir A. Pužo pasisakymus.

įgaliųjų motyvacijos, aktyvumo, 
konkrečių veiksmų siekiant už-
sibrėžtų tikslų, lankstumo, mo-
kėjimo prisitaikyti.

Sparnuota akcija
Į projekto „Mes galime dirb-

ti 2020“ pristatymą kino centre 
besirenkančius žmones pasiti-
ko baltų paukščių alėja. R. No-
reikytei-Ustinavičienei pakvie-
tus, renginio dalyviai ant rau-
donų, žalių paukščių užrašė, ką 
galvoja apie jaunų neįgaliųjų ga-
limybes tapti visaverčiais visuo-
menės nariais, pabrėždami, ką 
jei gali, sugeba, kodėl juos verta 
pakviesti į darbo pokalbį, pati-
kėti jų motyvacija ir noru dirbti. 
Taip abejones, netikrumą, nepa-
sitikėjimą simbolizavusius bal-
tus paukščius pakeitė padrąsi-
nantys spalvotieji. Nuomones 
bei palinkėjimus rašantys, spal-
votuosius paukščius kabinan-
tys žmonės buvo filmuojami. 
Tai bus ne tik baigiamoji projek-
to vaizdo įrašo dalis, bet ir pui-
ki motyvuojanti priemonė, iš-
sklaidysianti vis dar abejojančių 
darbdavių dvejones, pakeisianti 
jų požiūrį į neįgalų žmogų.

Aldona MILIEšKIEnĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 
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Psichologo 
patarimai

Dažnai girdime posakį, kad 
gyvenimas yra per trum-

pas skaityti blogas knygas. Ta-
čiau pasaulyje kas 30 sekundžių 
išleidžiama vis po naują knygą, 
dėl to atsirinkti, ką skaityti, gali 
būti kiek sunkoka. Įvairių sri-
čių specialistai vis dar tiria tai, 
ką kiekvienas knygų mylėtojas 
žino instinktyviai – knygų skai-
tymas turi gydomąjį poveikį. 
Šiame straipsnyje apžvelgsime 
pastaruoju metu gana populia-
ria tapusią terapijos formą – bi-
blioterapiją.

Biblioterapija – 
susipažinkime

Dar antikinės Graikijos lai-
kais žmonės suprato, kad skai-
tymas turi gydomąjį psichologi-
nį ir dvasinį poveikį. Tą paliudi-
ja ir virš bibliotekų kabojusios 
lentelės su užrašu „Sielą gydan-
ti vieta“. Ir šiandien knygų mė-
gėjai, kalbėdami apie skaitymą, 
neretai įvardija ir terapinį po-
veikį: „ramiai sau atsisėdau su 
knyga“, „jaukiai įsitaisiau krės-
le ir pasiėmiau knygą“, „knyga 
padeda atsiriboti nuo pasaulio“. 
Taigi matyti, kad knygų skaity-
mas gydo ir ramina. 

Psichikos sveikatos specia-
listai biblioterapiją apibūdina 
kaip specialisto rekomenduotų 
knygų skaitymą, turintį teigia-
mą psichologinį poveikį psichi-
nei žmogaus sveikatai ir jo gy-
venimo kokybei. Paprasčiau ta-
riant, žmogui, patiriančiam sun-
kumų gyvenime, sergančiam 
depresija, patekus į sunkią gy-
venimišką situaciją, rekomen-
duojama skaityti knygas, ku-
riose jų veikėjai susiduria su pa-
našiomis situacijomis, išgyvena 
mums artimus jausmus. Tačiau 
nevertėtų užmiršti, jog bibliote-
rapija skiriasi nuo paprasto kny-
gų skaitymo.

Kuo skiriasi paprastas 
skaitymas nuo 

biblioterapijos? 
Skaitydami knygas, žurna-

lus, laikraščius mes pernelyg ne-
sigiliname į turinį, tiesiog gau-
dome informaciją. Tačiau toks 
skaitymas dažniau ne rami-
na, bet priešingai – sudrums-
čia ramybę. Žmonėms, susidū-
rusiems su gyvenimo sunku-
mais, reikia atsakymų į klausi-
mus, galų gale vilties. Bibliote-
rapija suteikia tokią galimybę. 
Žinoma, vien skaityti knygas, 
savo turiniu artimas žmogaus 
gyvenimui, problemoms, nepa-
kanka – labai svarbu įsijausti į 
knygos veikėjo situaciją, ją ana-
lizuoti, apie ją diskutuoti. Žmo-
gus yra skatinamas išgyventi tai, 
ką patiria knygos veikėjas.

Skaitantysis identifikuojasi 
su knygos herojumi, atrandami 
jų panašumai, gyvenimo situa-

Žodis 
gydo – 
žodis 

žeidžia

cijų artimumas. Tuomet žmogus 
patiria palengvėjimą ir galiau-
siai įžvelgia naujų būdų, kaip 
susitvarkyti su savo problema. 
Biblioterapija skatina žmogaus 
vidinius pasikeitimus, ugdo jį 
kaip asmenybę, padeda arti-
mas jo paties gyvenimui situa-
cijas pamatyti per kiek kitokią 
prizmę. Žvelgiant į viską iš ste-
binčiojo pozicijos daug lengviau 
rasti ir sprendimą. Knygų hero-
jų gyvenimų jaudinančios situ-
acijos dažnai atspindi ir paslėp-
tus skaitytojo „skaudulius“, juk 
daug geriau įsijaučiame ir stip- 
riau reaguojame į skausmą, kurį 
gerai pažįstame. 

Biblioterapijos dėka keičiasi 
skaitytojo nuostatos, požiūris, 
gal net tikslai.

Kur yra taikoma 
biblioterapija?

Biblioterapija plačiai taiko-
ma su suaugusiais žmonėmis, 
kenčiančiais nuo depresijos, 
nerimo, ieškančiais atsakymų 
į jiems rūpimus gyvenimiškus 
klausimus. Kaip gydanti prie-
monė gali pasitarnauti tiek fan-
tastinės knygos, tiek ir žinomų 
žmonių biografijos. 

Biblioterapija yra puiki tera-
pijos priemonė ir vaikams. Daž-
nai tėvai bijo ar jiems nepato-
gu su savo vaikais kalbėtis tam 
tikromis temomis – apie mir-
tį, pašaipas, baimes. Šiuo atve-
ju gali puikiai pasitarnauti te-
rapinės pasakos, kuriose vaikai 
identifikuojasi su knygų hero-
jais ir taip daugiau sužino apie 
save bei galimybes, apie tai, kaip 
tam tikrus neaiškumus ar prob- 
lemas spręsti. 

Belieka išsirinkti bibliotera-
pijai tinkamiausias knygas.

Kaip atsirinkti 
„gydančias“ knygas?
Susidūrus su kokia nors prob- 

lema, pirmiausia vertėtų apmąs-
tyti – galbūt jūs patys turite se-
niai skaitytą knygą, kuri šioje 
gyvenimo situacijoje atrodo ak-
tuali ir gal vertėtų ją perskaity-
ti dar kartą, į viską pažvelgiant 
naujai. Galbūt jūsų artimieji ar 
bibliotekos darbuotojai žino 
knygą, kuri galėtų būti artima 
jūsų gyvenimo situacijai? Ver-
tėtų išdrįsti pasiklausti.

Taip pat rekomenduojama 
skaityti iškilių žmonių autobio-
grafines knygas. Jos gali padėti 
pasijausti stipresniais, supratus, 
kad net ir savo gyvenime daug 
pasiekę žmonės patyrė nema-
žai sunkumų. Neabejotinai kiek- 
vienas iš jų gyvenime jautėsi ko 
nors negalintis, bijojo, abejojo. 
Tai padeda pamatyti, kad tikrai 
ne jums vienam kyla problemų. 
Svarbu apgalvoti, kaip jie tvar-
kėsi su savo sunkumais. 

Psichiatras psichoterapeutas 
A. Alekseičikas rekomenduoja 
pradėti nuo medicininės ir psi-
chologinės literatūros, kad žmo-
gus geriau suprastų savo būse-
ną. Tuomet siūloma skaityti iški-
lių žmonių autobiografinius ro-
manus ir filosofines knygas. Jis 
ragina neužmiršti ir grožinės li-
teratūros. Svarbiausia – rasti 
knygas, kurios būtų aktualios 
jums būtent čia ir dabar. 

Milda VIcKUTĖ
Parengta remiantis Lietuvos medicinos 

bibliotekos internetinio puslapio 
medžiaga

Daktaras
Aiskauda

Raminamosios 
arbatos

Šiame straipsnyje bus aptaria-
mos ne įvairių rūšių arbat-

žolės (jos gaminamos iš šiltuose 
kraštuose augančio arbatmedžio 
lapų), o vaistinių augalų užpilai 
(tai yra viena seniausių vaistų 
formų), kurie taip pat vadinami 
arbatomis. Pastariesiems, kaip ir 
arbatžolių arbatoms, nebūtinas 
tikslus dozavimas. Įsidėmėtina, 
kad vaistinių augalų arbatos ne-
gali būti ruošiamos iš tokių auga-
lų, kurių sudėtyje yra nuodingų 
ar stipriai veikiančių medžiagų. 

Pastabos dėl vartojimo 
• Raminamųjų vaistinių au-

galų arbatos (toliau – arbatos) ge-
riamos kaip nurodyta konkrečia-
me recepte; jei nenurodyta – kur-
sais po 3–4 savaites, po to daro-
mos 2–3 savaičių pertraukos,

• nepatartina vienų ir tų pa-
čių vaistažolių arbatas gerti il-
giau kaip pusmetį; vienos vais-
tažolės keistinos kitomis kas an-
trą mėnesį,

• jeigu arbata skirta gerinti 
miegą, ją reiktų gerti iki miego 
likus 1–1,5 val.,

• sergant epilepsija, alkoho-
lizmu, esant galvos smegenyse 
gerybinių ar piktybinių auglių, 
taip pat po sunkių galvos sme-
genų traumų, arbatos nevarto-
jamos,

• ligoniai, sergantys šizofre-
nija, sunkia depresija ir kitomis 
psichikos ligomis, dėl arbatų var-
tojimo tikslingumo ir tvarkos pri-
valo pasitarti su gydytoju (mat 
arbatos gali iškreipti ligoniui 
skirtų vaistų gydomąjį poveikį),

• jeigu profesionali veikla rei-
kalauja dėmesingumo, greitos re-
akcijos ir atsargumo, arbatų teks 
atsisakyti,

• nerekomenduojama arbatų 
duoti vaikams, nes jų nervų sis-
tema yra nestabili bei jautri įvai-
riems poveikiams; vartojant net 
ir mažas dozes sunku išvengti 

perdozavimo,
• žinotina, jog kai kuriems 

žmonėms viena ar kita vaistažo-
lė, esanti arbatos sudėtyje, gali 
sukelti alerginę reakciją,

• ar nėštumo metu galima 
vartoti kokias nors arbatas, kon-
krečiu atveju būtina pasitarti su 
gydytoju. 

Užpilų receptai
1. Ruošiamas mišinys: šaukš-

telis paprastosios sukatžolės žo-
lės, šaukštelis vaistinės ramunės 
(ramunėlės) žiedų, 1/2 šaukštelio 
pelkinio pūkelio žolės, 1/2 šaukš-
telio raudonosios gudobelės žie-
dų. Mišinys užplikomas 3 stikli-
nėmis verdančio vandens, indas 
uždengiamas. Po 8 val. užpilas 
perkošiamas per dvigubą mar-
lę (arba specialų sietelį). Geria-
ma po 1/3 stiklinės 3 kartus per 
dieną 20 min. prieš valgį. Gydy-
mo kursas – 5 dienos. 

Tinka vartoti padidėjus ner-
viniam dirglumui, atsiradus 
įtampai, sergant nesunkia depre-
sija, skaudant galvą.

2. Sumaišoma lygiomis dali-
mis ir susmulkinama: paprasto-
sios sukatžolės žolė, paprastojo 
kmyno vaisiai, paprastojo pan-
kolio vaisiai, vaistinio valerijono 
šaknys. 2 šaukštai mišinio užpli-
komi 2 stiklinėm verdančio van-
dens, indas uždengiamas. Užpi-
lui ataušus, perkošiama per dvi-
gubą marlę (ar specialų sietelį). 
Geriama po 1/2 stiklinės 3 kar-
tus per dieną. 

Tinka vartoti esant nerviniam 
dirglumui, nerimui, padidėjus 
širdies plakimui.

3. Ruošiamas mišinys: 1 da-
lis vaistinio valerijono šaknų, 2 
dalys pipirmėtės lapų, 2 dalys 
trilapio pupalaiškio lapų, 1 da-
lis apynio spurgų. Mišinys už-
plikomas 2 stiklinėm verdančio 
vandens, indas uždengiamas. Po 

20 min. užpilas perkošiamas per 
dvigubą marlę (ar specialų siete-
lį). Geriama po 1/2 stiklinės 3 kar-
tus per dieną.

Tinka vartoti jaučiant baimę, 
nerimą, esant nerviniam dirglu-
mui, nemigai.

Pastaba. Kartu reiktų neuž-
miršti gerti pakankamai skysčių 
(kofeino turinčius gėrimus teks 
riboti, alkoholio geriau visai at-
sisakyti) ir vartoti maisto pro-
duktų (paukštienos, sūrių, riešu-
tų, avižinių kruopų, bananų, pie-
no), turinčių triptofano (triptofa-
nas – nepakeičiama aminorūgš-
tis, dalyvaujanti serotonino [„lai-
mės hormono“] sintezėje; slopi-
na daugelį depresijos simpto-
mų, padeda atsipalaiduoti mie-
gant ir t. t.). 

Gal yra paprastesnių 
receptų?

Yra. Ir nemažai. Tačiau jie tiks 
šioje srityje labiau patyrusiems, ir 
tai ne visada. Pavyzdžiui, varto-
jant melisos preparatus padidė-
ja darbingumas, susilpnėja spaz-
mai, mažėja nerimas, nervinis 
dirglumas. Tačiau melisoje esan-
tis citralis – nuodinga medžia-
ga. Jeigu kasdien gersime meli-
sos arbatos ar kitokio jos prepa-
rato ne visą gydymo kursą (3–4 
savaites), o tik 2–3 savaites, ga-
lime sulaukti nosies užgulimo, 
galvos svaigimo, skausmo ir kai 
kurių kitokių šalutinių reiškinių.

Kas nėra girdėjęs apie pa-
prastąją jonažolę? Gydo depre-
siją, pasižymi antiuždegiminė-
mis savybėmis, šalina virškina-
mojo trakto spazmus... Tačiau di-
dina organizmo jautrumą ultra-
violetiniams spinduliams, suke-
lia vidurių užkietėjimą, kepenų 
skausmus...

Apie pipirmėtę taip pat ga-
lima pasakyti daug gero: pade-
da atsipalaiduoti nuo nervinės 
įtampos, mažina nemalonius po-
jūčius mėnesinių metu, atpalai-
duoja raumenų ir kraujagyslių 
spazmus, mažina arterinį krau-
jospūdį (sergant hipertonija), pa-
deda atsikratyti žarnyno dieg- 
lių... Bet pipirmėtė taip pat lėti-
na širdies darbą, apsunkina kvė-
pavimo centro veiklą. Tai gali la-
bai pabloginti sergančiųjų bron-
chine astma ir bradikadija (bra-
dikardija – lėtas širdies plakimas, 
t. y. mažiau kaip 60 tvinksnių per 
minutę) būklę. 

romualdas oGInsKAs

Nacionalinis transplantacijos 
biuras prie SAM informuoja, 
kad įsigaliojus Lietuvos Respu-
blikos žmogaus audinių, ląste-
lių ir organų donorystės ir trans-
plantacijos įstatymui, skubiai 
buvo parengti teisės aktai bei 
elektroninė  sistema sutikimą 
donoro kortelei gauti pasirašyti 
internetu. Ši sistema veikia nuo 
kovo 27 dienos. Elektroniniu 
būdu sutikimus donoro korte-
lei gauti jau pasirašė daugiau nei 
430 žmonių. Kol nebuvo šios ga-

Apsisprendimas dėl donoro kortelės –  
ir elektroniniu būdu

limybės, sutikimų donoro korte-
lei gauti Nacionalinis transplan-
tacijos biuras registruodavo apie 
100 per mėnesį.

Sutikimą donoro kortelei 
gauti galima užpildyti per 5 
minutes – per interneto svetai-
nę www.transplantacija.lt. Šio-
je svetainėje rasite nuorodą „Pa-
sirašyk internetu“. Norint pasi-
rašyti sutikimą donoro kortelei 
gauti, reikės patvirtinti savo ta-
patybę per elektroninę banki-
ninkystę ar elektroniniu para-

šu. Sutikime esančius duome-
nis Nacionalinio transplantaci-
jos biuro prie SAM specialistai 
registruos Žmogaus audinių 
ir organų donorų bei recipien-
tų registre. Sutikimą užpildžiu-
siam žmogui bus išsiųsta dono-
ro kortelė.

Sveikatos apsaugos ministe-
rija kviečia nebūti abejingiems ir 
pasirašyti sutikimą donoro kor-
telei gauti – elektroniniu būdu 
tai padaryti užtruks tik keletą 
minučių.
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Komentuojame–
konsultuojame

Ar tik socialinis darbuotojas gali dirbti socialinį darbą?

tines studijas Mykolo Romerio 
universitete, suteikiamas sociali-
nio darbo bakalauro kvalifikaci-
nis laipsnis ir socialinio darbuo-
tojo profesinė kvalifikacija. Gali-
ma rinktis netgi Vilniaus univer-
siteto Filosofijos fakulteto sociali-
nio darbo magistrantūros studi-
jas. Galimybės mokytis ir gilinti 
žinias šioje srityje yra labai pla-
čios. Tačiau vien tik turėti išsila-
vinimą socialiniam darbuotojui 
nepakanka. Socialinis darbuoto-
jas privalo nuolat kelti savo pro-
fesinę kvalifikaciją, o ji periodiš-
kai vertinama socialinių darbuo-
tojų atestacijos metu, už kurią 
atsakingas Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
Socialinių paslaugų įstatymas, 
o kartu ir jame įtvirtinti reika-
lavimai socialiniams darbuoto-
jams įsigaliojo nuo 2006 m. lie-

ir senyvo amžiaus asmenų judė-
jimo galimybes išmanantis spe-
cialistas būtų naudingas dienos 
centruose, globos, ugdymo ir ki-
tose įstaigose, tačiau bene labiau-
siai L. Samsonienė įsivaizduoja 
juos dirbančius bendruomenėse. 

Reikalingiausi – 
bendruomenėje 

Įsivaizduokime, kad mūsų 
gyvenamajame rajone ar kai-
me veikia aktyvi bendruome-
nė ir joje periodiškai vyksta 
sveikatinimo užsiėmimai, į ku-
riuos kviečiami ir senyvo am-
žiaus žmonės ar negalią turin-
tieji. Norintieji galėtų šokti, už-
siimti joga, kiti mankštintis su 
kamuoliu ar treniruokliu, treti – 
žaisti neįgaliųjų krepšinį, bočią 
ar kt., o gal tiesiog pasivaikščioti 
su lazdomis. Tokia bendruome-
ne gali tapti ir neįgaliųjų, senjo-
rų draugija. Lygiai taip pat tai-
komosios fizinės veiklos spe-
cialistas galėtų būti naudingas 
ir globos namų gyventojams – 
tegu rytas prasideda nuo sma-
gios mankštos, o pratimų ga-
lima parinkti visiems – net ne-
vaikštantiems. Pasak L. Samso-
nienės, tai nereiškia, kad neįga-
lieji turėtų būti atskirti nuo kitų 
visuomenės narių, tačiau iš tie-
sų jie neretai jaučiasi nejaukiai 
sportuodami kartu su fiziškai 
stipriais žmonėmis. 

Na, o fizinis aktyvumas nau-
dingas ne tik kūnui, bet yra ir 
gera depresijos prevencija, pa-

(atkelta iš 1 psl.)

Kelią skinasi profesija 
neįgaliesiems aktyvinti 

deda susirasti bendraminčių ir 
pasijusti visuomenės dalimi.

Neįgaliųjų sportas nėra jokia 
naujiena, tačiau, pasak L. Samso-
nienės, pas mus į aktyvią veiklą 
įsitraukia dar per mažai žmo-
nių. Nors yra vykdomos įvai-
rios neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos priemonės, Lietuvos 
statistikos departamento pateik-
ti duomenys leidžia daryti išva-
dą, kad apie 80 proc. neįgaliųjų 
socialinės integracijos problemas 
sprendžia individualiai (globos 
įstaigose gyvena 6,1 proc., die-
nos užimtumo centrų paslau-
gomis naudojasi apie 13,5 proc. 
visų neįgaliųjų). Tik labai maža 
dalis jų įsitraukia į sporto klubų 
veiklą, daugiausia tie, kurie nori 
rimtai sportuoti. O kur visi kiti, 
kurie nesiekia jokių sporto aukš-
tumų, tik nori aktyviai, smagiai 
ir prasmingai praleisti laiką?

Užsienyje matome pilnas gat- 
ves vyresnio amžiaus ar neįga-
lių žmonių, kurie keliauja, juda 
ir jaučiasi laimingesni. O pas 
mus tokie žmonės dar labai daž-
nai užsidarę namuose ir nura-
šo save kaip negalinčius gyven-
ti aktyviai. 

Gal užuot statę grandiozi-
nius stadionus, baseinus, arenas, 
įrenkime bendruomenėse sporto 
sales su minimalia įranga (pra-
džiai užtektų ir kamuolių ar vie-
no kito treniruoklio) ir pakvies-
kime žmones čia užsukti... Tie-
sa, geriausia ir pigiausia salė – 
grynas oras, svarbu tik kad at-
sirastų žmogus, kuris sutelktų 
veiklai, paragintų. 

Ar ras specialistai darbo?
L. Samsonienė pasakoja, kad 

jau priimant studentą į taikomo-
sios fizinės veiklos specialybę yra 
galvojama apie tolimesnes jo kar-
jeros perspektyvas – papildomą 
balą gauna tie stojantieji, kurie 
jau dirba ir turi aiškią motyvaci-
ją padėti žmonėms, žino, kur ga-
lės pritaikyti įgytas žinias. Į tai at-
kreiptas dėmesys todėl, kad dau-
gelis iki šiol įgijusiųjų taikomo-
sios fizinės veiklos specialybę įsi-
tvirtino tik užsienyje. L. Samso-
nienė pasakoja, kad yra užmegz-
ti ryšiai su įvairiom nevyriausy-
binėm organizacijom, globos įs-
taigom, kuriose studentai gali re-
aliai pritaikyti gaunamas žinias, 
o vėliau galbūt ir pasilikti dirb-
ti. Dabar praktika atliekama Lie-
tuvos parolimpiniame komitete, 
Vilniaus gerontologijos ir reabili-
tacijos centre ir Medardo Čobu-
to trečiojo amžiaus universitete. 

Taikomosios fizinės veiklos 
studentė Julija Zacharenko dirba 
ergoterapeute „Vilties“ ugdymo 
centre Vilniuje. Jos darbas – pa-
dėti negalią, dažniausiai itin sun-
kią, turintiems vaikams įgyti gy-
venimiškų įgūdžių. Julija mano, 
kad baigusi taikomosios fizinės 
veiklos studijas, savo žinias ga-
lės panaudoti plačiau. Pasak Juli-
jos, dabar gydomosios kūno kul-
tūros moko pedagogai, o tokio-
se įstaigose, kaip „Vilties“ cen-
tras, puikiai šį darbą galėtų at-
likti ir baigusieji taikomąją fizi-
nę veiklą, t.y. paruošti dirbti su 
neįgaliaisiais. 

pos 1 d. Iki šio įstatymo įsigalio-
jimo socialinį darbą galėjo dirb-
ti ne tik asmuo, turintis šios sri-
ties aukštąjį išsilavinimą, tačiau 
ir „turintis kitą specialybę, bet iš-
klausęs specialius socialinio dar-
bo mokymo kursus“. Nauju re-
glamentavimu buvo nustatytas 
pereinamasis laikotarpis socia-
liniams darbuotojams, t.y. jiems 
buvo įtvirtintas reikalavimas per 
5 metus nuo 2006 m. liepos 1 d. 
įgyti profesinį išsilavinimą. Tai-
gi socialiniu darbuotoju gali tapti 
toli gražu ne kiekvienas.

Socialinio darbuotojo 
padėjėjas

Socialinių paslaugų įstaty-
mas numato dar vieną subjektą, 
galintį dirbti socialinį darbą – tai 
socialinio darbuotojo padėjėjas. 
Jam nėra taikomi aukštojo socia- 
linio darbo arba jam prilygin-
to išsilavinimo reikalavimais. Ir 
šią profesiją įgyti jau paprasčiau, 

pavyzdžiui, VšĮ Vilniaus Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo cen-
tras siūlo socialinio padėjėjo mo-
kymo programą, trunkančią vos 
5 savaites, ir išduoda tai patvirti-
nantį kvalifikacijos pažymėjimą. 
Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centras siūlo ir 2 metų 
trukmės studijas socialinio dar-
buotojo padėjėjo profesijai įgy-
ti. Nurodoma, jog asmenys, bai-
gę šią mokymo programą, ga-
lės dirbti socialinio darbuoto-
jo padėjėjais socialinių paslau-
gų įstaigose, o vėliau kvalifika-
cija gali būti tobulinama aukš-
tosiose mokyklose, savarankiš-
kai – dalyvaujant seminaruose, 
konferencijose, kitose mokymo 
programose ar stažuotėse. So-
cialinių darbuotojų padėjėjams 
taip pat numatomi kvalifikaci-
niai reikalavimai, kvalifikaci-
jos kėlimo tvarka ir atestacija. 
Svarbu paminėti tai, kad soci-
alinio darbuotojo padėjėjas dir-

Socialinis darbuotojas – 
tai profesija

Pradėkime nuo to, kad socia- 
linis darbuotojas yra profesija. 
Socialinis darbuotojas apibūdi-
namas kaip tarpininkas tarp įvai-
rių institucijų, įstaigų, organiza-
cijų ir žmogaus. Jis turi gerai iš-
manyti valstybės socialinę poli-
tiką, poveikio ir pagalbos žmo-
gui būdus, teisę ir ekonomiką. 
Socialiniai darbuotojai nagrinė-
ja tokias problemas, kaip blogos 
gyvenimo sąlygos, darbo prara-
dimas, darbo įgūdžių trūkumas, 
finansiniai sunkumai, ligos, ne-
galia ir kt.

Kaip tampama socialiniu 
darbuotoju?

Greičiausiai todėl, kad socia- 
linis darbuotojas konsultuoja 
įvairiais klausimais ir gali būti at-
sakingas už pagalbą labai įvairio-
se gyvenimo srityse, jam keliami 
gana aukšti reikalavimai, įtvirtin-
ti LR Socialinių paslaugų įstaty-
me. Dirbti socialiniu darbuotoju 
turi teisę asmuo, įgijęs aukštąjį 
socialinio darbo ar jam prilygintą 
išsilavinimą. Įgyti socialinio dar-
bo profesinio bakalauro kvalifi-
kacinį laipsnį galima bene 8-iose 
kolegijose. Tokias studijas siūlo ir 
ne vienas Lietuvos universitetas. 
Pavyzdžiui, baigus 3,5 m. nuola-

Dalyvaujant Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotų narių susitikimuose, bendraujant 
tarpusavyje, klausantis pasisakymų, dažnai girdžiu minimą „socialinio darbuotojo“ są-
voką. Ji vartojama įvairiai: nurodant gautą išsilavinimą, pasakojant apie socialinių pas-
laugų centrus savivaldybėse, o dažniausiai – siekiant įvardyti su neįgaliaisiais dirbančius 
žmones. Susidarė įspūdis, kad draugijoms terminas „socialinis darbuotojas“ nepatinka, 
nes jų vadovai neturi tokios kvalifikacijos, o tik ją turintysis gali teikti informavimo, kon-
sultavimo paslaugas. O juk tai yra būtent ta veikla, kurią jau daug metų vykdė visi draugi-
jų pirmininkai. Taigi kas tas „socialinis darbuotojas“? Kokias funkcijas atlieka, kokį išsila-
vinimą turi turėti ir su kokia tiksline grupe gali dirbti? 

ba socialinį darbą pagal sociali-
nio darbuotojo nurodymus. Tai 
reikštų, kad socialinio darbuo-
tojo padėjėjo pareigybė įmonėje 
(įstaigoje ar organizacijoje) gali 
būti tik tuomet, kai yra sociali-
nis darbuotojas.

Ateities planai 
Nereikšmingų darbų ne-

būna, ypač jei jie reikalingi vi-
suomenei ir dirbama su socia-
liai jautriomis asmenų grupė-
mis. Tačiau, analizuojant socia-
linio darbuotojo funkcijas, kyla 
abejonių, ar visi tie socialiniam 
darbuotojui keliami reikalavi-
mai nėra pertekliniai. Greičiau-
siai, atsižvelgiant į tai, 2014 m. 
kovo 26 d. Vyriausybei pateiktas 
svarstyti LR Socialinių paslaugų 
įstatymo pakeitimo projektas, 
kuriame išdėstytas ir viso 20 str., 
nustatančio reikalavimus soci-
aliniam darbuotojui, keitimas, 
numatant, kad dirbti socialiniu 
darbuotoju turi teisę ir asmuo, 
baigęs socialinio darbo studijų 
programą ar socialinės apsau-
gos ir darbo ministro nustatyta 
tvarka baigęs socialinio darbuo-
tojo praktinei veiklai pasirengti 
skirtus mokymus. Akivaizdu, 
kad tapimo socialiniu darbuo-
toju tvarka turėtų supaprastėti.

Audronė BALsIUKIEnĖ
Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė

J. Zacharenko sako žinanti, 
kad baigus šią specialybę bus la-
bai sunku rasti darbo, bet ji tiki, 
kad per artimiausią dešimtme-
tį padėtis pasikeis: juk dar visai 
neseniai niekas nežinojo egrote-
rapeuto, netgi kineziterapeuto. 
Kitas dalykas – kad mūsų visuo-
menėje apskritai nėra supratimo, 
jog judėti būtina ir kad judėjimas 
glaudžiai susijęs su geresne svei-
kata. J. Zacharenko sako, kad tai 
akivaizdžiai matyti kalbantis su 
skirtingų kartų atstovais: jauni-
mas mano, kad sportuoti reikia, 
mamos karta judėjimą vertina 
mažiau, na, o senelės karta aps-
kritai mieliau renkasi pasyvų po-
ilsį. Mergina pasakoja, kad Šve-
dijoje, kur ji lankėsi slidinėjimo 
stovykloje, net iš darželio atve-
dami vaikai slidinėti ant kalno, 
t.y. žmonės yra mokomi būti ak-
tyviais nuo pat mažumės, todėl 
ir susilpnėjus sveikatai šio įpro-
čio neatsisako. 

Padeda atrasti savo 
galimybes

Tikriausiai ne vienam kilo 
klausimas, kuo skiriasi taikomo-
sios veiklos specialisto ir kinezi-

terapeuto darbas. Skirtumas tik- 
rai yra: L. Samsonienė sako, kad 
kineziterapeutas padeda spręsti 
konkrečias problemas, jo darbas 
labiau įsivaizduojamas medici-
nos įstaigoje, kur vyksta gydymo 
procesas. Na, o taikomosios fizi-
nės veiklos specialistas orientuo-
jasi į tai, ką žmogus gali daryti, 
padeda atskleisti jo galimybes ir 
lengviau prisitaikyti prie esamų 
aplinkybių. Jo darbas siejamas ir 
su socialine veikla, nes ne mažiau 
svarbus gebėjimas suburti žmo-
nes, paskatinti aktyviai veiklai... 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis sako matantis taikomo-
sios fizinės veiklos specialistų ga-
limybes rasti savo veiklos nišą. 
Jie tikrai labai praverstų neįga-
liųjų draugijų veikloje ar, tar-
kim, Šventosios mokymo ir re-
abilitacijos centre. „Visai neblo-
gai būtų rytais ar pavakarėm 
sukviesti negalią turinčiuosius į 
bendrą mankštą, pasiūlyti jiems 
aktyvios veiklos“, – svarsto LND 
pirmininkas. 

Aurelija BABInsKIEnĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

Taikomosios fizinės veiklos magistrantūros studijos vyksta neįgaliesiems 
pritaikytose universiteto patalpose.
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P IRMADIEN Į , ANTRADIEN Į , 
TREČIADIENĮ ir 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 28 d. 
9.00 Kobra 11 (176) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(7/3). 11.00 Dvi žvaigždės (kart.). 
12.50 Lašas po lašo (kart.). 12.55 
Savaitė. Visuomenės aktualijų lai-
da (kart.). 13.25 Pasaulio panora-
ma (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 (16) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (177) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (68). 19.20 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Teisė žino-
ti. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 Do-
kumentinio kino vakaras. Premjera. 
Kova su terorizmu. JAV, 2011 m. 
(Subtitruota). 0.30 Senis (95) N-7. 
1.40 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, balandžio 29 d. 
9.00 Kobra 11 (177) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio ligo-
ninė (7/4). 11.00 Naisių vasara (68) 
(kart.). HD. 11.30 Kova su teroriz-
mu. Dok. f. JAV, 2011 m. (Subti-
truota, kart.). 12.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 13.25 Dė-
mesio 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 
(17) N-7. 17.00 Kobra 11 (178) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (69). 19.20 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 
Šnipai (15) N-7. 0.30 Senis (96) N-7. 
1.40 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, balandžio 30 d. 
9.00 Kobra 11 (178) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio ligo-
ninė (7/5). 11.00 Naisių vasara (69) 
(kart.). 11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 12.20 Emigrantai 
(kart.). 13.10 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas (kart.). 13.25 Dėmesio cen-
tre (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 (18) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (179) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Kon-
certas „Esame“, skirtas Lietuvos 
narystės ES 10-mečiui. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Istorijos de-
tektyvai. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 
Šnipai (16) N-7. 0.30 Senis (97) N-7. 
1.40 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, gegužės 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(kart., subtitruota). 6.30 Stilius 
(kart.). 7.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Volisas ir Gromi-
tas. Gyvenimas arba mirtis. Anima-
cinė komedija. JAV, 2008 m. 9.00 
Volisas ir Gromitas – per plauką nuo 
pavojaus. Animacinis lėlių f. Didžio-
ji Britanija, 1995 m. 9.35 Merlinas. 
Drama. Prancūzija, Čekija, Italija, 
2012 m. (1, 2) N-7. 13.30 Koncer-
tas „Dovana gimtam miestui“. 15.30 
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ pri-
stato specialų projektą „10 metų Eu-
ropos Sąjungoje“. 16.00 LKL čem-
pionatas. Ketvirtfinalio rungtynės. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.30 Premjera. Naisių va-
sara (70, 71). 19.20 Taip. Ne. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Lietuvos Respublikos Prezi-
dento rinkimai 2014. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Šni-
pai (17) N-7. 0.15 Senis (98) N-7. 

Penktadienis, gegužės 2 d. 
9.00 Kobra 11 (179) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(7/6). 11.00 Naisių vasara (70, 71) 
(kart.). 11.55 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014 (su verti-
mu į gestų kalbą, kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (19) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (180) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Kino apdovanoji-
mų ceremonija „Sidabrinė gervė“. 
Pertraukose – 20.25 Loterija „Per-

las“; 20.30 Panorama. 21.45 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 23.45 Šnipai (18) N-7. 
0.45 Senis (99) N-7. 

Šeštadienis, gegužės 3 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Pagalbos ranka. 6.30 Emigrantai. 
7.25 Bėdų turgus (kart.). 8.25 Gim-
toji žemė. 9.00 Džeronimas (2/7). 
9.25 Premjera. Mažasis princas 
(24). 9.50 Premjera. Aviukas Šo-
nas (4/20). 10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Durys atsidaro. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu. JAV, 2010 m. 7 
d. 13.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų TV konkursas „Dainų dainelė 
2014“. 15.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 15.30 Pasau-
lio panorama. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikini-
mų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Auksinės rankos. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dvi žvaigždės. Finalas. 23.00 Pran-
cūziška apgaulė. Romantinė ko-
medija. Prancūzija, 2010 m. N-14. 
(Subtitruota). 1.10 Pasaulio doku-
mentika. Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. JAV, 2010 
m. 7 d. (kart.). 

Sekmadienis, gegužės 4 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 (2/8). 9.25 Premjera. 
Mažasis princas (25). 9.50 Prem-
jera. Aviukas Šonas (4/21). 10.00 
Gustavo enciklopedija (subtitruota). 
10.30 Premjera. Leonardas (2/6, 7). 
11.30 Smegenų paslaptys. Dok. f. 
11.45 Mokslo ekspresas. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Indijos laukinės 
gamtos paslaptys. 1 d. Dramblių ka-
ralystė. JAV, 2011 m. (subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Puaro (3/6, 7) N-7. 15.00 LKL 
čempionatas. Ketvirtfinalio rungty-
nės. Pertraukoje – 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 17.00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 17.30 Lašas po 
lašo. 17.35 Stilius. 18.30 Premjera. 
Ponas Selfridžas (2/3, 4). 20.30 Pa-
norama. 20.50 Savaitė. 21.20 Kon-
certas Motinos dienai. 23.20 Kelias 
į 2014 pasaulio futbolo čempionatą. 
11 dalis. 23.50 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (3/6, 7) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, balandžio 28 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Sli-

binų dresuotojai (9) N-7. 7.20 Simp-
sonai (2) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (29) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1874). 10.00 Virtuvė (23, 24) N-7. 
11.00 Hortonas. Aanimacinė kome-
dija. JAV, 2008 m. N-7. 12.45 Skunk 
Fu (50). 12.55 Drakonų medžiotojai 
(38) N-7. 13.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (39). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (10) N-7. 14.30 Simpsonai (3) 
N-7. 15.00 Nepaklusni širdis (152, 
153) N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane 
(46) N-7. 20.00 Tik nesakyk mamai 
(4) N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (59) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Raudonoji našlė (1) N-14. 
23.00 Gražuolė ir pabaisa (20) N-14. 
0.00 CSI Majamis (13) N-14. 1.00 24 
valandos (3, 4) N-14. 2.45 Eureka 
(20) N-7. 3.35 Biuras (2) N-7. 

Antradienis, balandžio 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Slibinų dre-
suotojai (10) N-7. 7.25 Simpsonai 
(3) (kart.) N-7. 7.55 Brazilijos ave-
niu (30) N-7. 9.00 Meilės sūkuryje 
(1875). 10.00 Virtuvė (25, 26) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (17) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (39) N-7. 13.30 An-
čiukas Donaldas ir draugai (40). 
14.00 Slibinų dresuotojai (11) N-7. 
14.30 Simpsonai (4) N-7. 15.00 Ne-
paklusni širdis (154, 155) N-7. 17.00 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Pamiršk mane (47) N-7. 20.00 Prieš 
srovę N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (60) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Po kupolu (7) N-14. 
23.00 Gražuolė ir pabaisa (21) N-14. 
0.00 CSI Majamis (14) N-14. 1.00 24 
valandos (4, 5) N-14. 2.45 Eureka 

(1) N-7. 3.35 Biuras (3) N-7. 
Trečiadienis, balandžio 30 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Sli-

binų dresuotojai (11) N-7. 7.20 Simp-
sonai (4) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (31) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1876). 10.00 Virtuvė (27, 28) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (18) N-7. 12.55 Drakonų 
medžiotojai (40) N-7. 13.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (41). 14.00 
Slibinų dresuotojai (12) N-7. 14.30 
Simpsonai (5) N-7. 15.00 Nepaklus-
ni širdis (156, 157) N-7. 17.00 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.30 TV Pagal-
ba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (48) N-7. 20.00 Obelis 
nuo obels (16) N-7. 20.30 Žvaigždžių 
dešimtukas N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (61) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Daktaras Hausas (7) N-14. 23.05 
Gražuolė ir pabaisa (22) N-14. 0.00 
CSI Majamis (15) N-14. 1.00 24 va-
landos (5, 6) N-14. 2.45 Eureka (2) 
N-7. 3.35 Biuras (4) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 1 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 An-

čiukas Donaldas ir draugai (40, 41) 
(kart.). 8.00 Mariposa ir fėjos. Ani-
macinis f. JAV, 2008 m. 9.35 Sinba-
das. Septynių jūrų legenda. Ani-
macinis nuotykių f. JAV, 2003 m. 
11.10 Išsinuomokit vaiką! Filmas 
šeimai. JAV, 1995 m. 13.05 Edvar-
das Žirkliarankis. Fantastinė dra-
ma. JAV, 1990 m. N-7. 15.10 Gra-
žuolė ir pabaisa. Romandinė kome-
dija JAV, 1997 m. N-7. 17.20 Ma-
dam pareis vėliau su. Liutauro Sa-
lasevičiaus 2014 m. kolekcijos pri-
statymas. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Kaukazo belaisvė arba nauji Šuriko 
nuotykiai. Komedija. Rusija, 1967 m. 
N-7. 20.45 Dešimt jardų. Komedija. 
JAV, 2004 m. N-7. 22.50 Pagrindi-
nis įkaltis (1) N-7. 23.50 CSI Maja-
mis (16) N-14. 0.50 24 valandos (6, 
7) N-14. 2.35 Eureka (3) N-7. 3.25 
Biuras (5) N-7. 

Penktadienis, gegužės 2 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (12) N-7. 7.20 Simp-
sonai (5) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (32) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1877). 10.00 Virtuvė (29, 30) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Nepaprastas 
pasaulis (19) N-7. 12.55 Drakonų 
medžiotojai (41) N-7. 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (42). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (13) N-7. 14.30 Simp-
sonai (6) N-7. 15.00 Nepaklusni šir-
dis (158, 159) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Le-
dynmetis. Animacinė komedija. JAV, 
2002 m. 21.05 Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas. Nuotykių 
f. JAV, 2008 m. N-7. 23.00 Skambu-
tis. Siaubo f. JAV, 2002. S 1.15 Kau-
kazo belaisvė arba nauji Šuriko nuo-
tykiai. Rusija, 1967 m. N-7. 

Šeštadienis, gegužės 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (29) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (19) N-7. 
8.00 Bailus voveriukas (7). 8.30 
Ančiukas Donaldas ir draugai (43). 
9.00 Tobula moteris. 9.30 Mamyčių 
klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo pabai-
ga. Nuotykių f. JAV, 2003 m. 12.40 
Dar nebučiuota. Romantinė kome-
dija. JAV, 1999 m. N-7. 14.50 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.20 Eks-
trasensai detektyvai (10) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Kelionė į Raganų 
kalną. Trileris. JAV, 2009 m. N-7. 
Pertraukoje –19.30 Eurojackpot. 
21.10 Džonsonų atostogos. Kome-
dija. JAV, 2004 m. N-7. 23.05 Ka-
raliaus vardu. Požemių pasaulio sa-
kmė. Nuotykių drama. JAV, Vokieti-
ja, 2007 m. N-7. 1.30 Šėtono deši-
nioji ranka. Kriminalinė drama. JAV, 
2008 m. N-14. 3.15 Bibliotekininkas 
3. Judo taurės prakeiksmas. Nuoty-
kių f. JAV, 2008 m. N-7. 

Sekmadienis, gegužės 4 d. 
6.55 Teleparduotuvė (2). 7.10 

Denis – grėsmė visuomenei. Nuoty-
kiai laive. Animacinis f. JAV, 2002 m. 
8.45 Kartą Romoje. Komedija. JAV, 
2010 m. N-7. 10.30 Tobulas vyras. 
Romantinė komedija. JAV, 2005 m. 
N-7. 12.40 Pasivaikščiojimas debe-
syse. Romantinė drama. JAV, Meksi-
ka, 1995 m. N-7. 14.40 Medaus mė-
nuo su mama. Komedija. JAV, 2006 
m. N-7. 16.30 Didysis Motinos dienos 
koncertas. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Chorų 
karai. 22.15 Atsarginis planas. Ro-

Pirmadienis, balandžio 28 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora. Dora gelbsti sniego 
karalaitę. Animacinis f. JAV, 2012 
m. 7.25 Labirintas. Tesėjo žygdar-
biai. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(136) N-7. 8.50 Princesės dienoraš-
tis. Komedija. JAV, 2001 m. (kart.) 
11.05 Antroji džiunglių knyga. Mau-
glis ir Balu. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
1997 m. (kart.) 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (19). 13.20 Ogis ir ta-
rakonai (19). 13.30 Lapė ir vilkas. 
Animacinis f. Rusija, 1958 m. 13.45 
Lapė, lokys ir motociklas su lop-
šiu. Animacinis f. Rusija, 1969 m. 
13.55 Audra (119) N-7. 15.00 Mei-
lė ir bausmė (29) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.30 24 valandos 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 Juodasis sąra-
šas (12) N-7. 23.10 Judantis objek-
tas (12) N-7. 0.10 Specialioji Los An-
dželo policija (17) N-7. 1.05 Nikita (3) 
N-7. 2.00 Čakas (8) N-7.

Antradienis, balandžio 29 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora. Piratų nuotykiai. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 7.25 Lapė 
ir vilkas. Animacinis f. Rusija, 1958 
m. 7.40 Lapė, lokys ir motociklas su 
lopšiu. Animacinis f. Rusija, 1969 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(137) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.50 KK2 (kart.) N-7. 10.50 Am-
žinai jaunas. Nuotykių f. JAV, 1992 
m. (kart.). 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (20). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (20). 13.30 Laivelis. Animacinis 
f. Rusija, 1956 m. 13.45 Dėdė Miša. 
Animacinis f. Rusija, 1970 m. 13.55 
Audra (120) N-7. 15.00 Meilė ir baus-
mė (30) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.30 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Universalus karys. 
Sugrįžimas. Veiksmo f. JAV, 1999 
m. N-14. 23.55 Specialioji Los An-
dželo policija (18) N-7. 0.50 Nikita 
(4) N-7. 1.45 Čakas (9) N-7. 

Trečiadienis, balandžio 30 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora. Pasakų šalyje. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 7.25 Lai-
velis. Animacinis f. Rusija, 1956 m. 
7.40 Dėdė Miša. Animacinis f. Ru-
sija, 1970 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (138) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.50 KK2 (kart.) 
N-7. 10.45 Nuo...Iki... (kart.). 11.40 
Mano vyras gali N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1). 13.20 Ogis ir 
tarakonai (21). 13.30 Katinas, kuris 
mėgo vaikščioti vienas. Animacinis 
f. Rusija, 1968 m. 13.55 Audra (121) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (31) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.30 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Dia-
gnozė. valdžia. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Mir-
ties apsuptyje. N-14. Veiksmo tri-
leris. JAV, Vokietija, 2002 m. 0.15 
Specialioji Los Andželo policija (19) 
N-7. 1.05 Nikita (6) N-7. 2.05 Ča-
kas (10) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 1 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (1) N-7. 7.00 Links-
mieji Tomas ir Džeris (15). 7.25 Ka-
tinas, kuris mėgo vaikščioti vienas. 
Animacinis f. Rusija, 1968 m. 7.50 
PREMJERA Rodencija ir Dantukų 
fėja. Animacinis f. Argentina, Peru, 
2012 m. 9.20 Tomas ir Džeris lobių 
saloje. Animacinis f. JAV, 2006 m. 
10.40 Peliukas Stiuartas Litlis. Ko-
medija. JAV, 1999 m. 12.25 PREM-
JERA Meistrų knyga. Filmas šeimai. 
Rusija, 2009 m. 14.30 Nepėsčias 
Džo. Veiksmo komedija. JAV, 2001 
m. 16.30 Pelenės istorija. Romanti-
nė komedija. JAV, Kanada, 2004 m. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.00 Va-
landa su Rūta. 21.00 Mes švenčia-
me dešimt metų Europos Sąjungo-
je! Koncertas. 23.50 Bebaimis vai-
ruotojas Dekeris. Veiksmo trileris. 
Šveicarija, Vokietija, 2008 m. N-7. 
1.50 Ties riba (4) N-14. 2.45 Svei-
katos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 2 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (2)N-7. . 7.00 Ma-
žieji Tomas ir Džeris I (1). 7.25 Bo-
nifacijaus atostogos. Animacinis f. 
Rusija, 1965 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (139) N-7. 8.50 Ne-
pėsčias Džo. Veiksmo komedija. 
JAV, 2001 m. (kart.). 10.50 Peliu-
kas Stiuartas Litlis. Komedija. JAV, 
1999 m. (kart.) 12.30 Tomo ir Dže-
rio pasakos (2). 12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (2). 13.20 Ogis ir tara-
konai (22). 13.30 Mes su Džeku (My 
s Dzhekom). 1973 m. 13.45 Mes su 
Šerloku Holmsu. 1985 m. 13.55 Au-
dra (122) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(32) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.00 Mano vyras gali. 
N-7. 22.15 PREMJERA Pabandom 
iš naujo. Romantinė komedija. JAV, 
2012 m. 0.20 Aeon Flux. Veiksmo f. 
JAV, 2005 m. N-7. 

Šeštadienis, gegužės 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (4). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (9) 7.20 
Įspūdingasis Žmogus-voras (19). 
7.45 Teisingumo lyga (15). 8.10 Be-
nas Tenas. Supervisata (19). 8.35 
Katino Leopoldo vasara. Animaci-
nis f. Rusija, 1983 m. 8.50 Katinas 
Leopoldas sapne ir tikrovėje. Ani-
macinis f. Rusija, 1984 m. 9.00 Po-
nas Bynas (6). 9.30 Padėkime augti. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Laikrodžių 
stabdytojai. Nuotykių f. JAV, 2002 
m. 11.50 Puikios atostogos. Kome-
dija. JAV, 1988 m. N-7. 13.35 Mano 
puikioji auklė (51). 14.15 Didingasis 
amžius (68) N-7. 16.15 Mamos. Ko-
medija. Rusija, 2011 m. N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 Padėkite turėti mamą. 
Koncertas. 21.50 PREMJERA 12 vil-
ties valandų. Trileris. JAV, 2012 m. 
N-14. 23.45 Gimę žudyti. Kriminali-
nis trileris. JAV, 1994 m. S. 

Sekmadienis, gegužės 4 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (5). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (10). 7.20 
Įspūdingasis Žmogus-voras (20). 
7.45 Teisingumo lyga (16). 8.10 Be-
nas Tenas. Supervisata (20). 8.35 
Katino Leopoldo poliklinika. Anima-
cinis f. Rusija, 1986 m. 8.50 Katino 
Leopoldo automobilis. Animacinis f. 
Rusija, 1987 m. 9.00 Sveikatos ABC. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Šuo futbo-
lininkas. Europos taurė. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2004 m. 11.45 Kvaišų 
šeimynėlė keliauja po Europą. Ko-
medija. JAV, 1985 m. N-7. 13.40 
Mano puikioji auklė (52, 53). 14.50 
Didingasis amžius (69) N-7. 17.00 
Tau, Mama. Koncertas. Pertrauko-
je – 18.30 Žinios. 19.30 Teleloto. 
20.30 Šoklys. Veiksmo f. JAV, Ka-
nada, 2008 m. N-7. 22.20 Pagrobi-
mas. Veiksmo trileris. Didžioji Brita-
nija, JAV, Prancūzija, 2008 m. N-14. 
0.10 Tobula žmogžudystė. Trileris. 
JAV, 1998 m. N-14. 

Pirmadienis, balandžio 28 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 7.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7.  8.00 Ekstrasen-
sai prieš nusikaltėlius (27) (kart.) 
N-7. 9.00 Kedrų įlanka 7 (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (137) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (29) N-7. 15.00 Nugalėtoja (9). 
15.30 Dreikas ir Džošas (38). 16.00 
Prokurorų patikrinimas (138) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (12) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (12) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra. N-7. 21.30 Juodojo vanago žūtis. 
Veiksmo f. JAV, 2001 m. N-14. 0.25 
Mentalistas (12) (kart.) N-7. 1.20 Pro-
kurorų patikrinimas (138) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, balandžio 29 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (12) (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (138) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (30) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (10). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (39). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (139) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (13) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (13) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 

Misija Pelėdos. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2006 m. 23.15 Tramdytojai (12) 
N-14. 0.15 Mentalistas (13) (kart.) 
N-7. 1.10 Prokurorų patikrinimas 
(139) (kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S.

Trečiadienis, balandžio 30 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mentai (15, 16) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(139) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (31) N-7. 15.00 Nugalė-
toja (11). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(40). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(140) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (14) N-7. 19.30 Du su puse 
vyro (14) N-7. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 Mei-
lė choleros metu. Romantinė dra-
ma. JAV, 2007 m. N-14. 0.15 Men-
talistas (14) (kart.) N-7. 1.10 Proku-
rorų patikrinimas (140) (kart.) N-7. 
2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 1 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 (27) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (140) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (32) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (12). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (41). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (141) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (15) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (15) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Katynė. Istorinė drama. Len-
kija, 2007 m. N-14. 23.55 Tramdyto-
jai (13) N-14. 0.55 Mentalistas (15) 
(kart.) N-7. 1.50 Prokurorų patikri-
nimas (141) (kart.) N-7. 2.50 Bam-
ba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 2 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 (10) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(141) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (33) N-7. 15.00 Nugalė-
toja (13). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(42). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(142) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jau-
navedžiai (33, 34) N-7. 19.30 Ame-
rikietiškos imtynės (13) N-7. 21.30 
Samdiniai. Veiksmo drama. Didžioji 
Britanija, 2011 m. N-14. 23.30 Mei-
lė choleros metu. Romantinė drama. 
JAV, 2007 m. (kart.) N-14 2.10 Pro-
kurorų patikrinimas (142) (kart.) N-7. 
3.15 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 3 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (78) N-7. 8.30 Mitų grio-
vėjai (7) N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Šefas rekomenduoja. 10.30 Kviečiu 
vakarienės. 11.00 Naujakuriai (11) 
N-7. 12.00 Lietuvos sprendimas. 
13.30 Dviračio šou (kart.). 14.00 Pra-
juokink mane (kart.) N-7. 15.00 Jau-
navedžiai (33, 34) (kart.) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Mentai (17) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sai prieš nusikaltėlius (28) N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 19.30 Muzi-
kinė kaukė. 21.30 MANO HEROJUS 
Drakonų tiltas. Veiksmo f. JAV, 1999 
m. N-14. 23.20 AŠTRUS KINAS 30 
tamsos dienų. Siaubo trileris. JAV, 
Naujoji Zelandija, 2007 m. S. 1.30 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 4 d.
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (79) N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sekmadienio rytas. 10.50 
Gamta iš arti. 11.00 Sveikatos ko-
das. 12.00 Lietuvos sprendimas. 
13.30 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Mentai (18) N-7. 
18.00 Mistinės istorijos N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Imperatorie-
nė Sisi. Istorinė drama. Austrija, Ita-
lija, Vokietija, 2009 m. (1 dalis). N-7. 
21.10 RUSŲ KINAS Rytai – subtilus 
kraštas. Veiksmo f. Rusija, 2013 m. 
N-14. 23.00 Katynė. Istorinė drama. 
Lenkija, 2007 m. (kart.) N-14. 1.20 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

mantinė komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
0.25 Mes iškeliaujame. Drama. JAV, 
D. Britanija, 2009 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vatikano radijas praneša, kad šv. Velykų išvakarėse popiežius 
plovė kojas neįgaliesiems. 

Šventasis Tėvas Pranciškus Di-
džiojo ketvirtadienio Paskuti-
nės vakarienės mišias aukojo 
Apvaizdos Šventosios Marijos 
ligoninės ir reabilitacijos centre 
šiaurinėje Romos periferijoje. 
150 lovų centre gydomi ir slau-
gomi jauni ir pagyvenę ligoniai 
su sunkiais judėjimo sutrikimais. 
Vieni centro pacientai yra visiš-
kai paralyžiuoti, kiti – iš dalies, 
kai kurie serga kitomis sunkio-
mis ligomis. Kai kas gydosi cen-
tre po neseniai įvykusios nelai-
mės, kiti čia gyvena nuo mažens. 
Visiems pacientams reikia nuola-
tinės pagalbos. Specifinį ligonių 
gydymą ir slaugymą užtikrina 
katalikiškos labdaros fundacija 
„Don Gnocchi“.

Mišiose dalyvavo nedidelė 
grupė centre slaugomų ir gydo-
mų neįgaliųjų. Dvylikai jų popie-
žius numazgojo kojas pagal Pa-
skutinės vakarienės mišių tradi-
ciją taip, kaip Kristus savo moki-
niams. Mišiose taip pat dalyva-
vo ligonių artimieji ir bičiuliai, 
juos slaugantys medikai, padė-
jėjai ir savanoriai, administraci-

jos darbuotojai, giedojo iš ligoni-
nės nuolatinių lankytojų susikū-
ręs choras.

Prieš pat kojų mazgojimo ap-
eigas Pranciškus keliais žodžiai 
paaiškino šio simboliško meilės 
gesto kilmę. Tais laikais kojų nu-
plovimas į pokylį pakviestiems 
svečiams buvo vergų pareiga. 
Jėzus padarė tai, ką darydavo 
tik vergai. Nuplaudamas savo 
mokiniams kojas, Jėzus jiems ir 
mums davė tarnavimo, nusiže-
minimo ir artimo meilės pavyz-
dį, sakė Pranciškus.

12 ligonių, prie kurių Mišio-
se priklaupė Romos vyskupas 
Pranciškus ir kuriems numazgo-
jo kojas, buvo įvairaus amžiaus. 
Jauniausiam – 16, vyriausiems – 
86, tarp jų – ir vienas musulmo-
nas. Visi jie kenčia nuo ortope-
dinių, neurologinių ir onkologi-
nių patologijų. Apvaizdos Mari-
jos ligoninė ir reabilitacijos cen-
tras Šventojo Tėvo Pranciškaus 
dėmesį centre gydomiesiems ir 
slaugomiems ligoniams pavadi-
no Popiežiaus apkabinimu kan-
čios pasauliui. 

Popiežius apkabino  
kančios pasaulį

www.panskliautas.lt paskelbtas Gailutės Kudirkienės straips-
nis apie optimizmo nestokojančią kupiškėnų porą. 

Kupiškio rajone gyvenanti 70 
metų Eleonoros ir 73 metų Pet- 
ro Šakalių pora laimės stygiu-
mi nesiskundžia: puikiai suta-
ria, kartu pramogauja, sportuo-
ja, keliauja, kiekvienas turi šir-
džiai mielą užsiėmimą. Vienin-
telis jų gyvenimo trūkumas – 
abu nevaldo kojų, vyras 51 me-
tus, o žmona 59 metus juda tik 
neįgaliojo vežimėliu. „Negaliu 
klausyti, kai jaunos mamos vie-
šai šaukia, kad nė už ką neduos 
skiepyti vaikų. Šiurpas eina gir-
dint neatsakingus pareiškimus, 
esą sunkios ligos išnykusios, 
o skiepai mažylių organizmui 
kenkia. Dėl to, kad nebuvau pa-
skiepyta, invalido vežimėlyje sė-
džiu nuo 11 metų“, – kalbėjo ku-
piškietė. E. Šakalienė yra 1954 
metais mūsų šalyje siautusios 
poliomielito epidemijos auka. 
Tuo laiku vakcinos nuo polio-
mielito dar nebuvo. 

Jokių neįgaliųjų vežimė-
lių kaime nebuvo. Eleonora po 
namus šliaužiojo stumdama-
si rankomis ir paskui save vilk-
dama bejėges kojeles. Atėjus lai-
kui vykti į sostinę pas gydytojus, 
mama Eleonorą užsiversdavo 
ant pečių ir nešdavosi iki vieške-
lio, kur buvo autobusų stotelė. Iš 
vieno autobuso į kitą irgi nešda-
vo ant rankų. Kartą per savaitę 
ateidavo mokytoja užduoti pa-
mokų, patikrindavo namų dar-
bus, bet į luošos mokinės mo-
kymą žiūrėjo pro pirštus. Iš te-
tos siuvėjos Eleonora išmoko jos 
amato ir visą gyvenimą nestoko-
jo darbo, mielai į rankas ima ir 
vąšelį bei virbalus.

Ilgus metus sutuoktiniai in-
tensyviai sportavo. Dabar vyro 
mėgstamiausia sporto šaka – 
šaškių turnyrai. Šakaliai per abu 
turi 80 medalių ir keletą taurių 
už sportinius laimėjimus. Vy-
ras yra mėtęs ietį, šaudęs, žai-
dęs šachmatais, „bėgęs“ mara-
toną neįgaliojo vežimėliu. Veži-
mėlyje sėdintis P. Šakalys – vie-
nas iš tų entuziastų, kurių dėka 
mūsų šalyje buvo įregistruotas 
pirmasis neįgaliųjų sporto klu-
bas. Jis pasakoja vežimėlio netu-
rėjęs, pas valdininkus registruo-
ti klubo važiavęs ant žemos len-
tos, kaip važinėjo bekojai, pasi-
spirdamas kaladėmis. 

Į šios poros duris dažnai bel-
džiasi įvairių nelaimių prislėgti 
žmonės. P.Šakalys nebijo prisi-
pažinti, kad tuomet, kai sužino-
jo negalėsiąs vaikščioti, ir pats 
kūrė savižudybės planus. Vy-
ras ant patalo atgulė būdamas 
22 metų, po motociklo avarijos. 
„Vieną avariją padariau aš, o kitą 
padarė gydytojai, operuodami 
kažkur nervą neatsargiai skal-
peliu palietė“, – rankom skėste-
li pašnekovas.

Jaunas vaikinas, supratęs, 
kad nevaikščios, įsiprašė moky-
tis pas laikrodininką. Pats susi-
konstravo ratelius, kuriais suge-
bėdavo be niekieno pagalbos pa-
kilti į antrą buitinio aptarnavimo 
kombinato aukštą. 15 metų Za-
rasuose jis dirbo laikrodininku. 

Žmona giria, kad Petras labai 
nagingas. Vyras yra ir geras mu-
zikantas, armonika groja nuo 16 
metų. Abu sutuoktiniai ir akto-
rių duonos yra ragavę.

Sutuoktiniams likimo skirtame 
sąraše – ir medikų klaidos

Neįgaliųjų  
sportas 

Čempionato dalyviai – iš 
visos Lietuvos

Lietuvos neįgaliųjų biliardo 
čempionatai rengiami jau dau-
giau kaip 15 metų. Pastarąjį de-
šimtmetį jie vyksta Šiauliuose. Ir 
šį kartą į Saulės miestą susirinko 
sportininkai iš Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus neį-
galiųjų sporto klubų. LNSF gene-
ralinė sekretorė Irena Burim pa-
sakoja, kad kurį laiką neįgalieji 
žaidė rusišką biliardą, tačiau jau 
daugiau kaip 10 metų praktikuo-
ja pulą – šis lengvesnis, jo taisy-
klės paprastesnės. 

Biliardo mėgėjai Šiauliuo-
se varžėsi trijose klasėse: vaikš-
čiojančiųjų, moterų ir judančių-
jų rateliais. Pasak I. Burim, no-
rinčių dalyvauti varžybose ratu-
kininkų ir moterų skaičius neri-
bojamas – taip stengiamasi į šią 
sporto šaką įtraukti kuo daugiau 
sunkios negalios žmonių, ja su-
dominti moteris.

Šiauliuose vykusiame čem-
pionate daugiausiai dalyvių var-
žėsi pirmojoje – vaikščiojančiųjų 
klasėje. Nugalėtojo taurę pelnė 
Vytautas Kėvišas iš Šiaulių ne-
įgaliųjų sporto klubo „Entuzias-
tas“. Antrąją vietą iškovojo Vy-
tautas Aleksa iš Vilniaus neįga-

Respublikinis 
čempionatas vėl sukvietė 

biliardo entuziastusLietuvos neįgaliųjų sporto 
federacijos (LNSF) Šiau-
liuose surengtame res-
publikiniame biliardo 
(pulo) čempionate daly-
vavo daugiau kaip 40 šios 
sporto šakos entuziastų. 
Čempionato dalyviai var-
žėsi dėl netikėtai mirusio 
bičiulio, Kauno neįgalių-
jų ir jaunimo sporto klubo 
vadovo, renginių organi-
zatoriaus, respublikos ne-
įgaliųjų biliardo rinktinės 
nario Artūro Ogoniausko, 
vardo taurės. 

liųjų sporto klubo „Draugystė“, 
o Alytaus neįgaliųjų sporto klu-
bo „Alytupis“ atstovas Vitas Mi-
siukevičius buvo trečias. 

Rateliais judančiųjų klasė-
je nugalėtoju tapo kaunietis Ra-
mūnas Radzevičius iš klubo RSK. 
Antroji vieta atiteko šiauliečiui 
Algimantui Dainiui iš „Entu- 
ziasto“, trečią vietą iškovojo Ed-
garas Čiaplinskas iš „Alytupio“.

Moterų klasėje nugalėtoja 
tapo Asta Ivanauskaitė, atstovau-
janti Klaipėdos neįgaliųjų sporto 
klubui „Žuvėdra“. Antros vietos 
laimėtoja – jos kolegė iš to paties 
klubo Malda Baumgartė. Trečio-
sios vietos nugalėtoja pripažin-
ta raseiniškė Irena Perminienė.

Prie LNSF organizuojamų 
čempionatų prisideda ir Lietu-
vos invalidų biliardo asociaci-
ja (LIBA). Ir šįkart jos preziden-
tas Gintas Jonauskas pasirūpino 
apdovanojimais: taurėmis, diplo-
mais. Kadangi asociacija jokio fi-
nansavimo negauna, teko nema-
žai padirbėti ieškant rėmėjų. Iš jų, 
tarp kurių buvo ir UAB „Teida“, 
čempionato dalyvių apdovano-
jimams pavyko surinkti apie 3 
tūkst. litų. 

Neįgaliųjų biliardas – ne 
parolimpinė sporto šaka

Lietuvos invalidų biliardo 
asociacijos prezidentas G. Jo-
nauskas šią sporto šaką vadina 
viena iš neįgaliesiems labiausiai 
prieinamų. Pasak jo, nereikia jo-
kio specialaus pasirengimo, fizi-
nių duomenų. Tai patvirtina ir jo 
asmeninė patirtis. Po nesėkmin-
go šuolio į vandenį kaklo traumą 
patyręs vyriškis juda tik neįga-
liojo vežimėliu. Dar sveikas bū-
damas išbandęs biliardą, šio po-
mėgio neatsisakė ir vėliau. G. Jo-
nauskas pasakoja šią sporto šaką 
kultivuojantis jau 20 metų. Įsiti-

kinęs, jog biliardą gali žaisti net ir 
sunkios negalios žmonės, nutarė 
paskatinti juos įsijungti į šią veik- 
lą, organizuoti varžybas. Taip 
2001 m. balandžio 26 d. buvo 
įkurta Lietuvos invalidų biliar-
do asociacija. 

Nauja veikla pavyko sudo-
minti šalyje veikusius neįgaliųjų 
sporto klubus. Daugelyje jų at-
sirado šio sporto mėgėjų. Glau-
džiai bendradarbiaujant su LNSF 
pradėti rengti kasmetiniai čem-
pionatai, suburta rinktinė. G. Jo-
nauskas pasakoja, kad neįgalių-
jų biliardo entuziastai buvo iš-
vykę į varžybas Ukrainoje, Bal-
tarusijoje, Lenkijoje. Dalyvavo 
net Europos čempionate ir buvo 
užėmę gana aukštą – 7-ąją vietą. 
Dabar Lietuvos rinktinėje beli-
kę du žmonės: R. Radzevičius ir 
A. Dainius. Beje, Europos čempi-
onatuose neįgaliųjų biliardą gali 
žaisti tik rateliais judantys spor-
tininkai. 

Neįgaliųjų biliardas – ne pa-
rolimpinė sporto šaka, todėl fi-
nansinės paramos negauna. Tre-
niruotės, salės su inventoriumi 
nuoma – pačių sportininkų rū-
pestis. O visa tai nemažai kainuo-
ja. Vieno sportininko išsiuntimas 
į rimtas tarptautinio lygio varžy-
bas, G. Jonausko teigimu, atsiei-
na apie 8 tūkst. litų. Tokių finan-
sinių galimybių neturint biliar-
das neįgaliesiems yra daugiau 
kaip laisvalaikio praleidimo for-
ma. I. Burim nuomone, šis spor-
tas tinka ir bendrai sportinei for-
mai palaikyti – jo neatsisako to-
kios garsios neįgalios lengvaatle-
tės, kaip I. Perminienė, M. Baum-
gartė. O LNSF rengiami čempio- 
natai sutelkia žmones, suteikia 
jiems progą išmėginti jėgas, pa-
sivaržyti, pasimėgauti sportiniu 
azartu, pabendrauti. 

skirmantė sKArULYTĖ

Neįgaliųjų biliardo čempionato nugalėtojai drauge su LIBA prezidentu Gintu Jonausku (pirmas iš dešinės).

Londono medikai Karališko-
sios nepriklausomos ligoni-

nės laboratorijoje augina dirbti-
nes nosis, ausis ir kraujagysles. 
Naudodami kamienines ląste-
les, jie siekia „pagaminti“ atski-
ras kūno dalis.

Nors britų laboratorijoje pa-
gamintais organais kol kas pa-
sinaudojo tik pavieniai pacien-
tai, tyrėjai tikisi, kad netrukus jie 
galės pasiūlyti didesnę dirbtinių 
kūno dalių įvairovę.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

„Tai – lyg kepti pyragą, – sakė 
tyrimui vadovaujantis profeso-
rius Aleksanderis Seifalianas. – 
Tiesiog mes naudojame kitokią 
orkaitę.“

Moderniame įrenginyje 
mokslininkai kuria įvairių or-
ganų formas iš polimero. Pernai 
A. Seifalianas ir jo komanda pa-
gamino nosį britui, kuris savo-
sios neteko dėl vėžio. Tam, kad 
sukurtų nosies paviršių prime-
nančią struktūrą, mokslininkai 

mišinyje panaudojo cukraus ir 
druskos mišinį. Paciento kamie-
ninės ląstelės, paauginus labora-
torijoje dvi savaites, buvo panau-
dotos uždengti nosies pagrindą. 
Tuomet nosis buvo implantuota 
į vyro dilbį, kad pasidengtų oda.

A. Seifalianas teigia, kad jo 
komanda vis dar laukia valdžios 
leidimo perkelti nosį ant paci-
ento veido, todėl tiksliai nežino, 
kada ši operacija bus atliekama.

Parengta pagal www.technologijos.lt

Netekote nosies ar ausies? 
Nieko tokio – užaugins!
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Laiko nesustabdysi
Negreitai gyja mūsų žaizdos – 
Tik pamažu jos užsitraukia.
Linksmi vaikai kas dieną žaidžia
Už miesto žydinčioj palaukėj.

Deja, ir jie sulauks rugpjūčio
Žvaigždėkričio ramaus ir keisto.
Dangus žadės jiems tylią būtį
It iš senovinio paveikslo.

Valandomis matuojam laiką. 
Rudens šalnų nelaukia niekas,
Nes meilė vis be jokio saiko –
Ne taip, kaip kad pirmasis sniegas.

Tai nutiko prieš pat Velykas. 
Visi žmonės buvo pavasa-

riškai nusiteikę, nors dar kur 
ne kur bolavo sniego lopinė-
liai ir naktimis pasikandžioda-
vo šaltukas. Vos pastovėti įsi-
kibęs į stalą galintis Vidas sė-
dėjo prie televizoriaus ekrano 
ir džiaugėsi nuo centrinio šil-
dymo krosnelės po kambarius 
sklindančia jaukia šiluma. Bai-
gusi tvarkytis kambariuose prie 
jo prisėdo mama. Vos tik jie abu 
spėjo įsitraukti į rodomo filmo 
herojų nuotykius, Vidas pajuto 
nuo krosnelės sklindantį dūmų 
kvapą ir pasakė apie tai mamai. 
Moteris puolė žiūrėti ir, pama-
čiusi iš krosnelės besiveržian-
čią liepsną, suskubo nešti iš šu-
linio vandenį, manydama, kad 
savo jėgomis užgesins liepsnas. 
Pamačiusi, kad yra bejėgė prieš 
šėlstančią ugnies stichiją, mote-
ris paskambino sveikajam sū-
nui, Vido broliui, o šis, suspė-
jęs iškviesti greitąją pagalbą ir 
gaisrinę, pats netrukus atvažia-
vo į nelaimės vietą. 

Kol gaisrininkai gesino 
ugnį, jaunasis vyriškis 

ėmė rūpintis savo ligotu broliu. 
Jį iš dūmų pilno kambario išneš-
ti ir „greitojon“ pasodinti padė-
jo ketvertas gaisrininkų. O „grei-
tosios“ mašinoje vyruką nuošir-
džiai globojo medicinos felčerė. 
Ne tik suleido raminamųjų vais-
tų, bet ir ilgai savo rankose lai-

kė virpančius nuo patirto šoko 
vaikino delnus. Ten sveikasis jo 
brolis įkurdino ir mamą. 

Kai Vidas, vaistų ir gero-
sios felčerės žodžių šiek 

tiek apramintas, žvelgė pro ma-
šinos langą ir matė su gesin-
tuvais bėgiojančius gaisrinin-
kus bei jiems gelbstintį brolį, jį 
buvo apėmęs tik vienas troški-
mas – kad išliktų sveiki jo gim-
tieji namai. 

Vyrukas apžiūrėjo greitosios 
pagalbos automobilio įrangą, 
stebėdamasis, kad tokioje nedi-
dukėje mašinoje telpa tiek įvai-
rių prietaisų, pasikalbėjo su fel-
čere apie savo gyvenimą. Mote-
riškei teko guosti ne tik Vidą, bet 
ir greta sėdinčią jo mamą. Kai 
gaisras buvo užgesintas ir Vidą 
vėl pargabeno į jo kambarėlį, jį 
apėmė toks džiaugsmas, lyg an-
trą kartą būtų gimęs. Brolis, dar 
norėdamas jiems su mama pa-
kelti nuotaiką, ramino, jog gais-
ras neatnešė skaudžių pase-
kmių. O gaisrininkai ir medikai, 
dar pabudėję šalia namo, kad vėl 
neįsipliekstų ugnis, nuskubėjo 
padėti kitiems, kad visi žmonės 
jaustųsi saugiai ir ramiai. 

Dar ilgai teko Vido bro-
liui tvarkyti namus, o 

Vidas, primiršęs patirtą šoką, vi-
sam likusiam gyvenimui įsimi-
nė brolio, gaisrininkų ir felčerės 
jiems suteiktą pagalbą ir tuos šil-
tus padrąsinančius žodžius, pa-
galvodamas, kad jei visi žmonės 
būtų panašūs į juos, praeitų no-
ras kariauti, apvaginėti ir apgau-
dinėti vieniems kitus. Norėtųsi 
daryti tik gerus darbus, kad ša-
lia jų gyvenantys žmonės jaus-
tųsi saugiai ir patogiai. 

Aušra VErBLIUDAVIčIūTĖ
Šeduva

Kalbasi du vyrai. Matyt, jau-
nystės laikų draugai buvę, 

bet dabar abu labai skirtingi. 
Vienas toks apšepėlis, o kitas 
– tikras tūzas. Tas apšepėlis ir 
klausia:

– Na, kaip ten jums dabar 
sekasi?

– Et, juo tolyn, juo blogyn, 
nežinom kaip ir suktis. Jau vien 
tie pensininkai ir neįgalieji kiek 
rūpesčių sukelia. Mes jiems jau 
taip mažai, taip mažai mokam, 
o jie vis dar kruta ir kruta.

– Ir krutės, – atrėžia apšepė-
lis. – Net daktarai pataria pas-
ninkauti, jei nori būti sveikes-
nis. Aš tau galėčiau duoti nau-
dingą patarimą.

– Na, na?
– Pirma: 70 metų – tai pro-

Žaislų šalis
Tiek daug žaislų – 
aplinkui klounai, lėlės ir pajacai,
linksma kompanija susėdus groja po medžiu.
Vaikystė lyg šunelis mažas atseka
iš mėlynų užuoganų
ir skambančių saulėgrąžom daržų.

Štai pamotė pikta,
Sigutė, antele raiba pavirtus, –
taip sava viskas
ir pažįstama gerai.
Kalnelyje šakoto beržo svirtys,
mažylį mamai nešantys gandrai.

Pelenė čia
kas naktį šoka baliuj,
kvatojas Arlekinas, –
jam gi nesvarbu,
kad žemėje gyvena vargšai ir karaliai;
jis žino: juoko niekados per daug nebus.

Žaislų šalis –
pasaulis, nuo kurio vis tolstam;
į jį sugrįžti niekam jau neteks.
Ir net tada,
kai eisim ilgo poilsio, 
žvaigždė jo stebuklingam bokšte degs. 

Mano
Tu mano šviesa, 
Didžioji tiesa.
Tu mano likimas
Ir ilgas laukimas.

Tu mano giesmė,
Jos žodžių prasmė.
Tu mano stiprybė
Ir meilė beribė.

Tu mano širdis.
Ji plaka. Girdi?
Tu mano paguoda
Tarp balta ir juoda.

Tu mano ugnis, 
Namų židinys.
Tu mano svajonė,
O gal abejonė?

Budri nemiga
Naktis – ir nemiga šalia.
Mane ji saugo kaip šunelis.
Pakvimpa vasaros žole
Kol kas, deja, snieguotas kelias.

Gal buvo aitvaras čionai, –
Visus sapnus kas pradangino?
Girdžiu, kaip šnara jo sparnai
Virš spalvą keičiančio beržyno.

Naktis trumpės, tuoj saulės dulkės
Nuguls ant vasaros žolės,
Ir nemiga dings kaip stebuklas, 
Kaip aidas tolimos šalies. 

Vytautas VITKūnAs 
Vilnius

Gaisras

Naudingas patarimas
(arba nugirstas pokalbis)

tas, patirtis. Daug 70-mečių 
sėdi aukštuose postuose, tai ir 
į pensiją tegul visi eina tik nuo 
70 metų. O kadangi dabar vyrų 
ir moterų teisės lygios, tai ir jos 
tegul eina į pensiją tik nuo 70 
metų. Kai kam iš viso nereikės 
pradėti pensijų mokėti...

Antra: dabartiniams pensi-
ninkams ir neįgaliesiems pensi-
jas padidinkit dvigubai, trigu-
bai. Vieniems iš džiaugsmo šir-
delė iš karto sustos, o kiti pradės 
valgyti saldžiai, riebiai, prasidės 
visokios komplikacijos: inks-
tų, kepenų, skrandžio, širdies... 
Mėnuo, kitas ir pensininkų gre-
tos praretės...

– Chm... Reikės pagalvoti! 
Janina PrAnAITIEnĖ

Jurbarkas

Taip greitai viskas prabėga:
Akis atmerki – liepa...
Per vasaros žalią sniegą
Lekia rugpjūtis. Lieka

Beržai, atmintin įstrigę – 
Kaip skausmas ar atminimas, 
Kaip muzika Mocarto, Grygo,
Kuri vėl skambėti ima,

Laiko tekėjimas
Kai tu su visais kelionėj –
Išėjęs, dar nesugrįžęs.
Sustokit, rudenio žmonės,
Prie Vilniaus, Daugų, Paryžiaus.

Kai žydi po tavo langu
Rožės, jurginai, astrai,
Virš saulės pasaulio lengvo
Esi, kad ieškodamas rastum. 

Ne tik Japonijoj sakuros žydi...                                          Egidijaus Skipario nuotr.

8 psl.2014 m. balandžio 24–30 d., Nr. 16 (1185), „Bičiulystė“


