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Motinystė – didžiausias 
džiaugsmas ir palaima

Tradiciškai savaitę po šv. 
Velykų minimas Atvelykis 
dar vadinamas vaikų Vely-
kėlėmis. Matyt, todėl Vai-
ko teisių kontrolieriaus 
įstaiga kartu su Vilniaus 
mokytojų namais šią die-
ną ir skiria vaikams – an-
gelo sparnu palytėtiems 
specialiųjų ugdymo įstai-
gų globotiniams. Šventė 
„Angelų vaikai – su mei-
le Jums“ Vilniaus mokyto-
jų namų kiemelyje šiemet 
surengta jau 10 kartą. Joje 
negalią ar kitokių specia-
liųjų poreikių turintys ma-
žieji skatinami parodyti, 
ką gražaus per metus su-
kūrė, padarė, o į šventę 
užsukę vilniečiai ar sosti-
nės svečiai – tolerantiškai 
juos priimti, išmone ir kū-
rybingumu pasidžiaugti.

Tolerancijos link

Aurelijos Babinskienės nuotr. 

(nukelta į 3 psl.)

Kad 
angelų 
vaikai 

išskleistų 
sparnus...

dė X faktoriaus atlikėjai, A. Novi-
ko džiazo mokyklos auklėtiniai, 
įvairūs jaunimo ir pagyvenusių 
žmonių ansambliai), ridenti mar-
gučius, dalyvauti mini modeliu-
kų slalome, piešti ant tikrų Mini 
Cooper automobilių. Vilniaus 
mokytojų namų kiemelyje veikė 
naminių bei egzotinių gyvūnų 
paroda, kiekvienas čia apsilan-
kęs galėjo apžiūrėti Madagaskaro 
tarakonus, ožkytes, višteles, kala-
kutus, žiurkėnus, sužinoti apie jų 
auginimo ypatumus. Šventės da-
lyviai buvo vaišinami „Bebro bly-
ninės“ blynais, „Nesquik“ zuikis 
siūlė kakavos, o pabaigoje visų 
laukė šventinis tortas. 

Na, o pagrindiniu šventės ak-
centu tapo specialiųjų mokyklų 
ugdytinių darbelių paroda-mu-
gė. Renginio svečiai čia galėjo įsi-
gyti įvairių mielų smulkmenų, 
buities reikmenų, žaislų ir kitų 
smagių ar praktiškų dalykų, tie-
siog pabendrauti su negalią tu-
rinčiais vaikais. 

Skaudvilės specialiosios mo-
kyklos auklėtiniai į mugę atvežė 
įvairių megztų, nertų, siuvinėtų, 
iš molio lipdytų darbelių. Jų mo-
kytoja Alytė Zubienė pasakoja, 

Netrūko linksmos veiklos
Nors buvo skelbiama, kad 

savo darbeliais prekiaus patys 
vaikai, tačiau daugiausiai prie 
„prekėmis“ nukrautų stalų sėdė-
jo jų mokytojos, nes mažieji turėjo 
daug kitos veiklos: galėjo klausy-
tis linksmo koncerto (jame pasiro- (nukelta į 5 psl.)

„Aš gimdysiu“ 
Negalia Dianos gyvenimą pa-

ženklino nuo pat kūdikystės – ji 
gimė su stuburo išvarža, išniru-
siais klubais. Į kūnelio paviršių 
buvo išsiveržęs anties kiaušinio 
dydžio nervų raizginys. Vos dvie-
jų savaičių sulaukusią naujagimę 
operavę medikai norėjo jį pašalin-
ti. Operacija nebuvo visiškai sėk- 
minga. Jos metu pažeistas nervas 
sutrikdė mergaitės judėjimą – iš 
pradžių eidama ji turėjo prisilai-
kyti, o 13-metei jau prireikė ra-
mentų. Besilaukdama pirmosios 
savo atžalos, baimindamasi dide-
lio fizinio krūvio, moteris atsisė-
do į neįgaliojo vežimėlį. 

Diana neslepia apie vaikus ne-
svajojusi. Jie netgi erzinę. Šian-
dien moteris tai prisimena su šyp-
sena ir neieško buvusios priešiš-
kos nuostatos šaknų, nes susipa-
žinus su Artūru, jos mąstymas iš 

Su artėjančia Motinos diena!

Mažylio krykštavimas už-
marštin nugramzdina vi-
sus nerimus ir baimes, o 
rūpestį savimi pakeičia 
besąlygišku dėmesiu gi-
musiam kūdikiui. Visada 
besišypsanti rateliais ju-
danti alytiškė Diana Gar-
bauskaitė-Turauskė tai 
patyrė dukart – gimus sū-
neliui Benjaminui ir duk-
relei Rubenai. 

esmės pasikeitė. „Sutikau vyrą, 
su kuriuo norėjau turėti vaikų“, – 
atvirauja ji ir priduria, kad šios 
nuomonės nepakeitė iki šiol. 

Žinia, kad Diana laukiasi, 
baimę kėlė kone visiems aplin-
kiniams: pradedant jos motina 
ir baigiant gydytoja ginekologe. 
Sulaukusi rateliais judančios be-
silaukiančios pacientės, ji iškart 
paklausė: „Tai ką, darysim abor-
tą?“ Dabar Diana tą retorinį klau-
simą prisimena su šypsena, bet 
tuomet prireikė nemenkos dvasi-
nės stiprybės ištarti: „Ne, aš gim-
dysiu.“ Laimė, medikė nesiginči-
jo, nebandė atkalbėti, o pasiun-
tė ją II lygio specialistės žinion. 
Štai tada Diana ne juokais sune-
rimo. Išvydusi maždaug 70 metų 
gydytoją, pamanė šįkart sulauk-
sianti didesnio spaudimo atsisa-
kyti motinystės. „Nesveika, ne-
laiminga, o dar vaikus gimdyti 
užsimanė“, – kažką panašaus iš-
girsti besitikėjusi jauna moteris, 
pasirodo, labai klydo. „Kad dau-
giau būtų tokių mamyčių“, – Dia-
ną šiltai sutiko medikė. Visą nėš-
tumo laiką gydytoja labai rūpes-
tingai prižiūrėjo būsimą mamą, 
retkarčiais nusiųsdavo pasikon-
sultuoti į III lygio gydymo įstai-
gą Kaune. Jiedvi taip susidrau-
gavo, kad ir pajutusi, jog laukia-
si Rubenos, Diana nė nedvejojo, 
į ką kreiptis. 

Žinoma, nerimo šešėlių dėl 
to, ar viskas sėkmingai klostosi, 

būta. Nors moters negalia nesu-
sijusi su paveldėjimu ar geneti-
nėmis ligomis, ji prisimena, kad 
buvo siūlyta atsiklausti genetikų 
nuomonės. Tik visą nėštumo lai-
ką gerai besijautusi Diana pavė-
lavo – kai pagaliau prisirengė to-
kius tyrimus atlikti, buvo jau per 
vėlu. Bet, kaip netrukus paaiš-
kėjo, jų visai ir nereikėjo – Ben-
jaminas pasaulį išvydo stiprus 
ir sveikas. 

Kiek sudėtingesnis buvo Ru-
benos kelias į šį pasaulį. Nuo 6-to 
mėnesio Dianai pasireiškė nėš-
čiųjų cholestazė – niežėjo visą 
kūną, o rankos net šašais pasi-
dengė. Tačiau dukrelei tai netu-
rėjo jokios įtakos – mergytė gimė 
graži ir sveika.

Vaikų vardų „ekspertė“
Benjaminas ir Rubena – šiuos 

vardus savo mažyliams Diana 
parinko ne vartydama vardy-
ną, o skaitydama Šventąjį Raštą. 
Moteris juokauja dėmesį į juos 
atkreipusi dar „ankstyvoje jau-
nystėje“. „Jeigu kada nors turė-
siu vaikų, tai savo sūnų pava-
dinsiu Rubenu“, – tų dienų ap-
sisprendimą šiandien prisimena 
ji. Tačiau jaunesnioji sesuo aplen-
kė Dianą. Ji pirmoji susilaukė sū-
naus ir pavadino jį Rubenu. Vy-
resnėlei liko dar vienas Šventame 
Rašte minimas vyriškas vardas –  

Vaikai Turauskų šeimai suteikia pilnatvės.

Puikiai nusiteikę Skaudvilės specialiosios mokyklos auklėtiniai.



Marijampolė:

Su Gota eiti tikrai malonu. Tiesą sakant, ėjau tik aš, o 
ji įraudusi, suplukusi yrėsi sėdėdama neįgaliojo ve-

žimėlyje. Kaip paprastai tokiu atveju būna, gal nelabai 
grabiai, bet labai norėdamas padėti, stvarsčiau už ve-
žimėlio rankenų. O Gota linksmai kartojo: aš pati, aš 
pati!.. Ji spindėte spindėjo džiaugsmu, kad kelią įveik-
ti gali savarankiškai

Žygis buvo tikrai nelengvas: kopėme pasigrožėti 
dešiniajame Neries šlaite Č. Sugiharos garbei pasodin-
tomis ir jau pražydusiomis sakuromis. Žiūrėdama į jų 
trapius žiedus mano pakeleivė spinduliavo. Buvo aki-
vaizdu, kad grožis šiam žmogui teikia didelį džiaugsmą. 

Grožio pojūtis būdingas kiekvienam, bet jo raiška 
nėra vienoda. Tai priklauso nuo dvasinės būsenos, iš-
silavinimo, gebėjimo pastebėti ir vertinti grožį. Saku-
rų žiedai, Gotos džiaugsmas, jos reakcija išprovokavo 
norą pamąstyti apie jausmų ugdymo, emocinio kapita-
lo kaupimo reikšmę žmogaus gyvenime.

Vienas pagrindinių tėvų ir pedagogų uždavinių – 
išugdyti vaiko sąmonėje meilę grožiui, tvarkai. Peda-
gogai teigia, kad vaiko asmenybė susiformuoja iki 7 
metų. Viena patyrusi mokytoja ekspertė nusiteikusi la-
bai griežtai: jei į mokyklą vaikas atėjo nesusipažinęs su 
H. Ch. Anderseno ir W. Haufo pasakomis, A. Lindgren 
knygomis – jis nemokytinas. Draugystė su menu skaid- 
rina, apvalo mūsų sielas, padeda žmogui atsikratyti 
to, kas smulku ir nereikšminga, akina aktyviai kovo-
ti prieš neteisybę. 

Labai svarbu, kokią kalbą, kokias intonacijas vaikas 
girdi, kokius žmonių santykius mato. Vaiko girdima 
kalba turi būti ne tik taisyklinga, bet ir vaizdinga, gera-
noriška ir nuoširdi. Dažnai tenka matyti žmogų, kuris 
vesdamasis šuniuką nuolatos jį meiliai kalbina. Augin-
tinis nelieka skolingas: mylinčiomis akimis pažvelgia į 
savo šeimininką, pavizgina uodegą ir linksmai dzibena 
šalia. Deja, sutinkame ir jaunų mamyčių, kurios tempia 
savo nuobodžiaujančius vaikelius nepratardamos jiems 
nė žodžio. Ar tokio pasivaikščiojimo metu vaikas dva-
siškai praturtės?

Iš Anglijos, Skandinavijos šalių mus vis pasiekia 
,,siaubinga“ informacija – iš biologinių tėvų ten atima-
mi vaikai. Gal reikėtų ne baisėtis, o suprasti. Tose šaly-
se yra gilus supratimas, kad nedarniose, girtaujančio-
se šeimose nėra sąlygų augti vaikams, o nuo tinkamo 
vaikų auklėjimo priklauso viso krašto ateitis ir gerovė.

Stebint Gotą nelieka jokios abejonės, kad studijos 
meno mokykloje nenuėjo niekais, paliko jos jausmuose 
ir mąstyme gilius pėdsakus, ji grožį pastebi net ir ten, 
kur kiti abejingai praeina pro šalį.

Augalija, gyvūnija, paukščių čiulbėjimas, saulėte-
kių ir saulėlydžių spalvos, didinga kalnų ramybė, ly-
gumų raminanti panorama yra didelis emocinis kapita-
las, kuriuo privalome pasinaudoti. Ir jis mūsų neapvils, 
padės išgyventi sunkias valandas, kurių tiek daug pa-
sitaiko kiekvieno, o ypač neįgalaus žmogaus gyveni-
me. Teko girdėti posakį, kad tikrasis raštingumas pra-
sideda ne nuo abėcėlės, o nuo gamtos pažinimo. Mei-
lė gamtai, grožiui ugdo ir ekologinę kultūrą. Grožiui 
jautrus žmogus nešiukšlins miškų, paupių ir paežerių, 
brangins ir saugos vandens tyrumą, oro grynumą, ver-
tins ramybę teikiančią tylą.

Paklauskit savęs, ar dažnai savo aplinkoje pastebit 
tai, kas kelia šypseną? Štai didelis šuo tempia smulkų, 
liesutį savo šeimininką. Žmogelis atsilošęs, vos spėja lėk-
ti paskui savo augintinį. Ar tai matydami nusišypsome? 
Ar linksma žiūrėti į žaidžiančius, besiraičiojančius ka-
čiukus? Nulijo šiltas lietutis, balutėse žvirbliukai prau-
siasi, taškosi, turškiasi. Ar pamačius tokį vaizdą pasi-
daro linksmiau? Jeigu taip, pasidžiaukite – esi labai lai-
mingas žmogus, nes džiaugsmą galite patirti kiekvieną 
minutę. Džiaugsmas dėl nieko yra tikras džiaugsmas, 
jis slopina įtampą ir daro mus laimingus.

Apmąstymai stovint prie žydinčios sakuros ar meno 
kurinio žmogui teikia ne tik estetinį pasitenkinimą, bet 
ir gyvybinių jėgų, skatina aktyvumą, sielos taurumą, 
pakylėja dvasiškai. 

Pamąstymai 
sakuroms žydint

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Garliava:
 „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Garliavos neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Vi-
talija Gabartienė papasako-
jo apie organizacijos sureng-
tą prasmingą akciją, ją vaini-
kavusią šventę.

Balandžio 14-24 dieno-
mis Garliavoje surengtos 
akcijos „Skleiskime šilu-
mą“ metu pedagogės Gre-
ta Balandytė ir Stasė Men-
kevičienė aplankė 11 įvai-
raus amžiaus Neįgaliųjų 
draugijos vaikučių. Kartu 
su tėveliais jie džiaugėsi 
parodytu dėmesiu bei do-
vanomis. Kauno Ąžuoly-
no meškučių cirkas, vado-
vaujamas Agnės ir Myko-
lo Zubovų, vaikams bei jų 
šeimos nariams dovanojo 
savo pasirodymą Alekso-
te įsikūrusio cirko arenoje.

Akciją vainikavo ba-
landžio 24 dieną Garlia-
vos viešojoje biblioteko-
je surengta nuoširdumo ir 
gerumo kupina Neįgaliųjų 
draugijos velykinė popie-
tė „Saulute šviesk, margu-
ti riedėk...“ Į biblioteką su-
sirinkusius draugijos na-

 Ansamblio „Gija“ narė 
Anelė Černiauskienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasakojo 
apie Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
surengtą šventę. 

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Gija“ (va-
dovė Danė Jančienė), ki-
tais metais švęsiantis dvi-
dešimties metų jubiliejų, 
sukvietė draugijos narius 
į popietę „Atvelykio be-
laukiant“. Ir svečius, ir į 
šventę atvykusius drau-
gijos narius pasitiko Algir-
do Jančo virkdomas smui-
kelis. Renginio vedėja ei-
liuotais posmais pasvei-
kino visus susirinkusiuo-
sius su pavasariu, tik ką 
praėjusiomis šv. Velyko-
mis ir Atvelykiu. Sveiki-
nimo žodį tarė Socialinių 
paslaugų skyriaus vedėja 
Roma Brazauskienė ir so-
cialinių paslaugų vyriau-
sioji specialistė Aušra Pa-
rulienė. Šventėje dalyvavo 
Diabeto klubo pirmininkė 
Genovaitė Naidzinavičie-
nė, LASS Marijampolės 
savivaldybės filialo pirmi-

Paminėjo Atvelykį
ninkė Angelė Šimčikienė, 
žmonių su negalia spor-
to klubo „Šešupė“ sporto 
organizatorė Loreta Va-
siliauskienė. Ansamblie-
čiai, pasipuošę retro sti-
liaus drabužiais, savo dai-
nomis nukėlė į taip greitai 
prabėgusią jaunystę, do-
vanojo prisiminimus apie 
pirmąją meilę ir draugys-

Akimirka iš popietės.

tę. Į šventę užsuko ir Vely-
kų bobutė (išradingoji an-
samblio narė Aldona Vaiš-
norienė). Ji atvyko ne vie-
na – su oželiu ir pintine 
margintų kiaušinių. Ap-
dovanojusi šventės daly-
vius margučiais, bobutė 
paporino keletą velykinių 
nuitikimų.

Tai pirmasis renginys 

Marijampolės savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijoje, 
surengtas po vasario mė-
nesį vykusios ataskaiti-
nės rinkiminės konferen-
cijos. Jos metu Marijampo-
lės savivaldybės neįgalių-
jų draugijos pirmininke iš-
rinkta Lina Cvirkienė, jau 
17 metų aktyviai dalyvau-
janti draugijos veikloje.

Subūrė akcija „Skleiskime 
šilumą“ 

rius ir jų artimuosius pa-
sitiko Gėlių fėja – pedago-
gė G. Balandytė, velykiniai 
kiškučiai, kelionių agentū-
ros „Megaturas“ Saulutė. Į 
popietę atvykę Garliavos 
seniūnijos, jaunimo orga-
nizacijos atstovai bei kiti 
svečiai ne tik sveikino Ne-
įgaliųjų draugijos narius ir 
jų šeimas, bet ir įteikė jiems 
velykinių dovanų. Garlia-
vos Švč. Trejybės bažny-
čios klebonas G. Urbštas 
pašventino velykinių vai-
šių stalą, visiems palinkė-
jo Dievo malonės ir sveika-
tos. Gerą nuotaiką šventės 
metu dovanojo iliuzionis-
tas Tomas Šimkus, savo 
pasirodymu prikaustęs 
žiūrovų dėmesį. Visi po-
pietės dalyviai liko suža-
vėti dainų ir šokio teat- 
ro kolektyvo „Vaidilutė“, 
Garliavos lopšelio-darže-
lio „Eglutė“ vaikų pasiro-
dymais, kurie visus užbū-
rė savo nuoširdumu. Ne-
liko abejingų ir klausantis 
Garliavos III amžiaus uni-

versiteto choro, Neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Šar-
ma“ dainų, Ilgakiemio kul-
tūros centro folkloro an-
samblio „Sedula“ roman-
sų. Popietės metu, skam-
bant Romualdos Bundzie-
nės smuiko melodijoms, 
eiles skaitė Petras Beitna-
ras, savo poezijos posmus 
deklamavo Rimutė Joni-
kaitienė ir Albina Pavėsie-

 Laiškelį „Bičiulystei“ at-
siuntusi Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugijos Akmenės 
padalinio narė Albina Ba-
lodienė pasidalijo įspūdžiais 
iš nuotaikingo pavasarinio 
renginio. 

Artėjant Atvelykio 
šventei, Akmenės rajo-
no neįgaliųjų draugija bei 
Akmenės padalinys suren-
gė gražią šventę. Į ją susi-

Akmenė: Pavasario šventė praturtino sielą
rinko nemažas būrys ne-
įgaliųjų, norinčių nuotai-
kingai ir smagiai praleisti 
laiką, pabendrauti su se-
niai matytais draugais. 

Poezijos posmais su-
sirinkusiuosius pasveiki-
no Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Zofija Švažie-
nė bei Akmenės padalinio 
vadovė Vida Veignorie-
nė. Nuoširdžiai padėko-

ta šventės rėmėjams Z. ir 
A. Paulikams, darbščiųjų 
rankų būreliui, J. Pakati-
lytės vadovaujamam mo-
terų vokaliniam ansam-
bliui. Šventę aplankė ir 
Velykų bobutė su zuike-
liu. Teisingai į jų užduotus 
klausimus atsakiusiuosius 
jie apdalino dovanomis bei 
kiaušiniais...

Renginyje dalyvavę 

svečiai iš Kruopių padali-
nio padainavo puikių ro-
mansų. Gražių sveikini-
mo žodžių neįgaliesiems 
negailėjo Socialinės para-
mos skyriaus vyr. specia-
listė Janina Vaitkevičienė 
bei Akmenės seniūnijos 
socialinė darbuotoja Joli-
ta Pranytė.

Dar ilgai skambėjo mu-
zika, dainos. 

nė. Džiugias šventės aki-
mirkas savo nuotraukose 
įamžino Arvydas Rastaus-
kas. Dar ilgai netilo Jono 
Mikšos dainos. Skambant 
jo atliekamai muzikai po-
pietės dalyviai sukosi šo-
kio sūkuryje, daužė mar-
gučius, vaišinosi, džiaugė-
si vienas kito draugija, dė-
kojo šventės svečiams, or-
ganizatoriams, rėmėjams.

Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas G. Urbštas visiems 
palinkėjo Dievo malonės ir sveikatos.
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Benjaminas, beje, turintis labai 
gražią reikšmę – mylimas sūnus.

Susilaukusi dukrelės, Diana 
vėl grįžo prie minties apie Rube-
ną. „Juk ne vienas vardas turi vy-
rišką ir moterišką versiją“, – mąs-
tė ji. Kadangi vyras neprieštara-
vo, namuose sukrykštė Rubena. 
Moteris retsykiais internete atsi-
skleidžia Lietuvos vaikų vardų 
registrą. Antros Rubenos vis dar 
nėra. O ir Benjaminų maždaug 
tik iki dešimties kasmet šalyje 
teatsiranda. Benų – daugiau. Ta-
čiau Diana moko sūnų atsiliep-
ti tik šaukiamam Benjaminu. At-
rodo, berniukui tai visai patinka. 
Kartais jis net mamai, pakvietu-
siai mažybiniu Benuko vardu, 
primena: „Aš – Benjaminas“.

Apie dar porą mažylių svajo-
janti Diana sako, kad pastaruoju 
metu jai labai patinka senoviniai, 
o ypač dvigubi vardai. Jeigu su-
silauktų dukrelės, galbūt šauktų 
ją Marija Elenyte.

Diana – tikra vardų rinki-
mo „ekspertė“. Pirmiausia ji iš-
rinko vardą sesei. 8-erių buvo, 
kai ši gimė. Dianai tada atrodė, 
kad jei jiedvi sesės, tai ir jų var-
dai turi būti panašūs. Tad ir su-
rado tokį – Liana. Tėvai nusilei-
do vyresnėlės norui.

„Nenoriu būti priklausoma 
nuo kitų“

Mažylių priežiūra rateliais 
judančiai mamai labai didelių 
rūpesčių nekėlė. Sunkiau buvo 
tik maudyti kūdikius, keičiant 
sauskelnes juos apiprausti. Ta-
čiau ji visada turėjo pagalbinin-
kų – auginant Benjaminą, kol vy-
ras buvo išvykęs, padėjo tėtis, o 
gimus Rubenai tėvystės atosto-
gų pasiėmė Artūras. Galų gale ir 
pati Diana išmoko suktis – vaikų 
higienos priežiūrą labai paleng- 
vino drėgnos servetėlės. 

Abu Turauskų vaikai lankė 
ir tebelanko darželį. Pradžia nė 
vienam nebuvo lengva – Ben-
jaminas po poros dienų susirgo 
plaučių uždegimu ir pateko į li-
goninę, Rubena užsikrėtė roto 
virusu, ir taip pat atsidūrė me-
dikų globoje. Bet pamažu vaikai 
adaptavosi, priprato prie „sveti-
mų bakterijų“ ir didesnių proble-
mų nekilo. 

Diana neslepia, kad rateliais 
judančiai mamai nelengva išleis-
ti vaikus iš namų. Darželis nepri-
taikytas, mokykla – taip pat. Kol 
Benjaminas lankė vaikų darže-
lį, moteris buvo sutarusi su auk- 
lėtoja, kad iki durų mamos pa-
lydėtą berniuką ji nurengs, pa-
sirūpins juo namo išleisdama. 
O vyresnėliui mokykloje pradė-
jus lankyti parengiamąją klasę,  
Diana vėl susidūrė su nepritai-
kytos aplinkos problema. „Buvo 
surengtas būsimų pirmokų tėve-
lių susirinkimas. Kai sužinojau jį, 
mokytojos paklausiau, ar nebus 
laiptų, ar galėsiu pati jame daly-
vauti, ar turėsiu močiutę atsiųsti. 
Mokytoja patikino, kad man at-
važiavus iki mokyklos, ji pasirū-
pins, kaip patekti į antrą aukštą. 
Ir tikrai – manęs laukė pora vy-
rukų, kurie užnešė į salę. Į susi-

rinkimą aš patekau, tačiau sle-
gia žinojimas, kad esi priklau-
somas nuo kitų. Po susirinkimo 
dar norėjau pasikalbėti su moky-
toja, tačiau žiūriu – tiedu vyrukai 
jau trypčioja, norėdami kuo grei-
čiau mane nunešti žemyn. O kaip 
bus ateityje?“ – nerimauja Diana.

Sūnaus noras muzikuoti 
sugrąžino vaikystės 

svajonę 
Praėjusį pavasarį Benjaminas 

netikėtai paprašė mamos užra-
šyti jį į muzikos mokyklą. Jis pa-
noro išmokti skambinti pianinu. 
Užrašė. Ir lydi į pamokėles. Kol 
kas berniukas mokosi groti dū-
dele. Kartu su juo pamokėlėse 
dalyvaujanti Diana ir pati daug 
naujo sužinojo. Matyt, dėmesį 
į tai atkreipęs gitaros mokyto-
jas pasiūlė jai išmokti groti šiuo 
instrumentu. Moteris susigun-
dė. Šiandien ji juokauja neįsivaiz-
davusi, kad stygų spaudymas – 
toks sunkus darbas, net nuos-
paudas ant pirštų prisitrynė. 
Nors mokytojas tikina, kad iki 
vasaros Diana tikrai puikiausiai 
skambinsianti gitara, ji neslepia 
tuo labai abejojanti. „Sunkiausia 
tuo pačiu metu abiem rankom at-
likti skirtingus veiksmus“, – guo-
džiasi. Na, bet, pasak mokytojo, 
jis dar ne tokius mokinius šiuo 
instrumentu groti išmokė, tai iš-
moks ir Diana. Moteris jau dabar 
pasvajoja apie romantišką gita-
ros skambesį prie laužo ar jūros 
Monciškėse, kur kiekvieną vasa-
rą su šeima nuvyksta, su likimo 
draugais susitinka...

Benjaminas keletą kartų jau 
buvo prisėdęs ir prie pianino. 
Diana džiaugiasi gerais muzikos 
mokytojos atsiliepimais, patiki-
nimais, kad berniukas turi duo-
menų groti šiuo instrumentu. Sū-
naus noras skambinti pianinu su-
grąžino ir Dianos vaikystės sva-
jones. Matydama, kaip juo gro-
ja pusseserės, svajojo, jog kada 
nors ir jos pirštai taip pat vikriai 
bėgios baltais ir juodais pianino 
klavišais. Nusprendusi, kad šis 
laikas atėjo, nuo rudens muzi-
kos mokykloje ji pradės lanky-
ti suaugusiųjų fortepijono klasę. 

Didžiausia svajonė – 
nuosavas būstas

Dianos vyras Artūras sako, 
kad susipažinus su Diana, la-
biausiai jį stebino ne merginos 

Motinystė – didžiausias 
džiaugsmas ir palaima

negalia, o jos optimizmas, atei-
ties svajonės, planai, kurių ši nie-
kada nestokodavusi. 

Kokius ateities planus dabar 
kuria Diana? Pirmiausia jauna 
moteris svajoja apie nuosavą būs-
tą. Turauskų šeima dabar gyve-
na vieno kambario 46 kv.m so- 
cialiniame būste. Tiesa, patys šei-
mininkai jį sumaniai perplanavo 
(per pusę padalino virtuvę), to-
dėl turi pusantro kambario butu-
ką. Kai Dianai buvo skirtos šios  
patalpos, pasak moters, būstu jas 
buvo sunku pavadinti. Tam, kad 
paverstų jas jaukiais ir šiltais na-
mais, Artūrui teko palikti šeimą, 
ką tik gimusį sūnelį ir vykti į Airi-
ją užsidirbti pinigų remontui. Su-
sitvarkė taip, kad jame būtų pato-
gu ir rateliais judančiam žmogui, 
ir mažyliams, ir finansine šeimos 
gerove vieninteliam besirūpinan-
čiam Artūrui. 

Tiesa, gyvenimas socialinia-
me būste šeimai yra tapęs nuo-
latiniu galvos skausmu. Norint 
jį išsaugoti, vyras tegali uždirbti 
minimalų atlyginimą, mat kartu 
su Dianos neįgalumo išmoka jų 
pajamos negali viršyti valstybės 
nustatytos sumos, juokingai ma-
žos keturių asmenų šeimai nor-
maliai išgyventi. Kaskart artėjant 
pajamų  ir turto deklaracijos lai-
kui, jie išgyvena didžiulį stresą. 

Atrodytų, nežmoniška atim-
ti socialinį būstą iš besistengian-
čios, į gyvenimą besikabinan-
čios šeimos. Tačiau Alytuje jau 
yra buvęs precedentas, kai į gat- 
vę buvo iškraustyta šeima su 
trim ar keturiais vaikais, mat jų 
tėvas 3 mėnesius uždirbo po 2 
tūkst. litų... Diana pasakoja, kad 
dėl ir jų šeimai grėsusios analo-
giškos situacijos kreipėsi į merą, 
net tuometiniam socialinės ap-
saugos ir darbo ministrui Dona-
tui Jankauskui laišką rašė. Lai-
mė, jau buvo rengiamas sociali-
nio būsto pakeitimo įstatymas, 
kuriame buvo numatyta iki 10 
proc. padidinti leistiną viršyti 
nustatytą pajamų sumą. Kadan-
gi įstatymo pakeitimo projektas 
jau buvo parengtas, tai Turauskų 
šeimą ir išgelbėjo. Tiesa, jis ne-
priimtas iki šiol. Diana svarsto, 
jog reikėtų, kad gaunamas paja-
mas būtų galima viršyti ne 10, o 
20 proc., tik taip šeima galėtų ra-
miai gyventi. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Diana su sūneliu Benjaminu dalyvavo neįgalių mamyčių stovykloje Mon-
ciškėse.

 Per mažąsias Velykėles papras-
tai skubame pabūti  būryje. Sma-
giai vaikų Velykėles atšventė ir Rie-
tavo savivaldybės neįgalieji – vai-
kai, jų tėveliai, seneliai, broliukai 
ir sesutės.
Rietavo savivaldybės neįgalieji 
šiemet mažąsias Velykėles šven-
tė puikioje Rietavo kultūros cen-
tro salėje. Tiems, kurie juda tik 
neįgaliojo vežimėliu, tarnauja 
keltuvas, o į didžiąją salę įriedė-
ti jie gali tiesiai iš lauko. Džiugu, 
kad Rietavo savivaldybės admi-
nistracija, atnaujindama šį buvu-
sį kunigaikščių Oginskių žirgy-
ną, nepamiršo, jog centras turi 
tarnauti ir neįgaliesiems. 

Atskubėjusius į šventę neį-
galiuosius pasitiko Rietavo kul-
tūros centro kaimo kapela „Su-
bata“ ir folkloro ansamblis „Ka-
daginis“. Jų vadovė Aida Liuti-
kienė susirinkusiesiems papa-
sakojo, kaip senovėje švęsdavo 
Atvelykį, kokie buvo papročiai. 
Skaitovė Regina Tolenienė vi-
sus juokino skaitydama žemai-
tiška tarme parašytas jau a.a. rie-
taviškės Birutės Lengvenienes 
eiles ir humoreskas. Na, o po 
šaunaus koncerto buvo smagu 
ir prie šventiškai paruošto stalo 
pasėdėti, ir susineštus margu-
čius paridenti, ir pažaisti įvai-
rius žaidimus. 

Ši šventė – tarsi įsibėgėjimas į 
vasaros renginių ir darbų mara-
toną, kuris žada būti ne tik dar-

Rietavas: Laukia 
vasaros 
darbų 

maratonas
bingas, bet ir įdomus. 

– Vienas sezonas baigėsi, ki-
tas prasideda, – pasakoja drau-
gijos pirmininkė Onutė Žibe-
lienė. – Visos vasaros mums 
būna labai įtemptos. Iki pat ru-
dens bus teikiamos biosociali-
nių funkcijų atkūrimo neįgalie-
siems paslaugos, masažistė Vita-
lija Gedmintienė jas teiks ir gu-
lintiems namuose. Taip pat išti-
są vasarą veiks rankdarbių būre-
lis, vadovaujamas Adelės Gedri-
mienės. Liepos mėnesį suaugu-
sieji ir vaikai, judantys tik neįga-
liojo vežimėliu, po vieną savai-
tę ilsėsis ir kurs Neringos socia-
linės reabilitacijos kultūros cent- 
re. Numatome ir ekskursiją po 
pačias gražiausias gretimo Plun-
gės rajono vietas. Taip pat teik-
sime pagalbos buityje bei asme-
ninės higienos paslaugas. Žada-
me šiais metais pradėti ir litera-
tūrinę veiklą, nes mūsų neįgalie-
ji, kiek žinau, rašo eiles ir deda į 
stalčių. Kviesimės į svečius Rie-
tavo krašto literatus. Liepos mė-
nesį organizuosime sveikatos 
dieną, į kurią kasmet atvažiuoja 
sportininkai ir iš Plungės neįga-
liųjų draugijos. 

Donata VITKIENĖ

 Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Tadeušas 
Šimkovičius papasakojo apie pras-
mingą apsilankymą Vilniaus rajo-
no Šeimos ir vaiko krizių centre ir 
jo vaikams surengtą šventę. 

Per Atvelykį Švenčionių ra-
jono neįgaliųjų draugijos ko-
manda aplankė Vilniaus rajo-
no Šeimos ir vaiko krizių cen-
trą Kalveliuose, kuriame gyve-
na 16 socialinės rizikos ar tėvų 
netekusių vaikų. Svečiai čia gy-
venantiems vaikams suorgani-
zavo linksmą velykinę šventę. 
Surengtas koncertas, lėlių spek-

Švenčionių r.: Šventė 
vaikams 

taklis, šventės dalyviai buvo 
pakviesti pažaisti įvairių žaidi-
mų. Pabaigoje mažieji gavo ve-
lykinių dovanėlių, kurias surin-
ko Vokietijos vaikai. Kai reikėjo 
išsiskirti, buvo pralieta nemažai 
ašarų, bet pažadėjome, kad ne-
trukus vėl atvažiuosime. Su Šei-
mos ir vaiko krizių centro direk-
tore Leokadija Paskav susitarė-
me, kad lankysime šiuos vai-
kus kuo dažniau – tikimės pa-
dovanoti jiems šilumos, meilės, 
džiaugsmo, kurio labai trūksta.

Vaikai gavo velykinių dovanėlių.

Šventėje netrūko nuotaikingų žaidimų.
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AktualijosDaktaras
Aiskauda Sezoninės ligos: pavasarinė 

depresija

Apskritai depresija (lotyniš-
kai depressio – prislėgtu-

mas) gali būti klasikinė, chro-
niška, slapta (pastaroji depresija 
imituoja įvairių organų ir siste-
mų ligas; ligonį ištyrus paaiškė-
ja, kad tomis ligomis nesergama) 
ir sezoninė. Sezoninės depresijos 
(priklauso nuo metų laikų) būna 
rudenį (rudeninė depresija) ir pa-
vasarį (pavasarinė depresija). Ži-
noma, toks sezoninių depresijų 
skirstymas yra sąlygiškas (nu-
rodoma tik depresijos pradžia). 
Antai rudeninė depresija prasi-
deda vėlyvą rudenį ir baigiasi 
tik vasario mėnesį. Taigi reiktų ją 
vadinti rudens-žiemos depresija. 
Tas pats pasakytina ir apie pava-
sarinę depresiją. Pastaroji negalia 
gali tęstis ir vasarą, todėl vadin-
tina pavasario-vasaros depresija. 
Tokie būtų pamąstymai dėl pa-
vadinimų tikslumo. Tačiau kad 
nebūtų painiavos, šiame rašiny-
je operuojama visuotinai priim-
tais pavadinimais.

Kas ją sukelia?
Yra žinoma, kad rudeninę de-

presiją gali sukelti šie negatyvūs 
faktoriai: žvarbus oras, pilkas 
dangus, išnykusi žaluma, trum-
pėjančios dienos ir ypač sau-
lės šviesos stygius. Pavasarinės 
depresijos atsiradimo priežas-
tys daugeliui žmonių yra mįs-
lė. Mat pavasarį viskas vyksta 
atvirkščiai: atbunda gamta, su-
grįžta paukščiai, ilgėja dienos, 
skaisčiai šviečia saulė... Taigi 
kuo būtų galima tokį akibrokštą 
paaiškinti? Pavasarį mūsų orga-
nizmas pradeda stokoti vitami-
nų, jaučiasi pavargęs nuo žiemi-
nių rūbų, apavo, dirbtinės švie-
sos. Tačiau be čia nurodytų da-
lykų dar egzistuoja (nebūtinai 
tik pavasarį) psichologinės trau-
mos, miego stoka, darbo ir poil-
sio režimo nepaisymas, netinka-
ma mityba, piktnaudžiavimas al-
koholiniais gėrimais, kai kuriais 
vaistais. Nemažai įtakos turi ir 
biologiniai ritmai (t. y. biologi-
nių reiškinių, procesų ir jų in-
tensyvumo ritmiška kaita, svy-
ravimai, padedantys organiz-
mams prisitaikyti prie cikliškų 
aplinkos pokyčių), kurie veikia 
Žemėje visą gyvybę. Priklauso-
mai nuo šių ritmų cikliškai kei-
čiasi mūsų nuotaika, intelektinės 
galimybės, nuotaika... Ir dar: šiuo 
metų laiku suintensyvėja hormo-
nų kraujyje koncentracijos svyra-
vimai, pagreitėja medžiagų apy-
kaita, galvos smegenyse atsiran-
da biocheminių procesų sutriki-
mų (manoma, jog pastarasis da-
lykas kai kam būna paveldėtas), 
pradeda trūkti cheminių medžia-
gų, gerinančių nuotaiką (pavyz-
džiui, serotonino).  

Požymiai
• Periodiškai pasireiškianti pris-
lėgta savijauta, nepasitenkinimas 
gyvenimu,
• nervingumas arba apatija (vi-
siškas abejingumas sau pačiam, 
aplinkiniams ir aplinkai, nesirū-
pinimas savo likimu),
• pastovus nuovargis, energi-
jos stoka,
• apetito pokyčiai (mažėjimas 
arba didėjimas),
• svorio pokyčiai (liesėjimas arba 
pilnėjimas),
• nemiga arba pastovus mieguis-
tumas dieną,
• kaltės jausmo pojūtis,
• nerimas,
• baimė ir neryžtingumas,
• negebėjimas sukoncentruo-
ti dėmesį,
• sumažėjęs savęs vertinimas.

Svarbu žinoti
1. Vieniems žmonėms depre-

sijos požymių būna daugiau, ki-
tiems mažiau. Jei prasta nuotai-
ka, nuovargis ar nemiga trunka 
vieną ar kelias dienas, o paskui 
be jokio gydymo ar kitų pastan-
gų praeina savaime, tai nelaiko-
ma depresija. 

2. Jeigu depresija užtrunka 
keletą savaičių, nepraeina nemi-
ga, atsirado neviltis, nebesinori 
eiti į mokyklą, darbą, apskritai 
ką nors veikti, aplanko mintys 
apie savižudybę, būtina kreiptis 
į medicinos įstaigą.

3. Pradėjus gydyti depresi-
ją žinotina, jog kai kada mie-
go ir apetito sutrikimai praei-
na kur kas greičiau nei prislėg-
ta nuotaika.

4. Sergantieji depresija kar-
tais vengia pripažinti, jog serga 
būtent šia liga. Mat būna įsitiki-
nę, jog tai susiję su silpnu cha-
rakteriu, valios stoka, todėl ne-
verta „dėl tokių niekų“ kvaršin-
ti galvos artimiesiems ir juo la-
biau gydytis.

5. Moterys visų formų depre-
sija serga dažniau negu vyrai. Tai 
priklauso nuo dažnos moteriškų-
jų lytinių hormonų koncentraci-
jos kaitos, susijusios su mėnesi-
nėmis, nėštumu ir t. t. 

B grupės vitaminai ir 
serotoninas

Jeigu pavasarinė depresija (ar 
kitokia) tik ką prasidėjo arba kiek 
užtruko, tačiau yra lengvos for-
mos, ne prasčiau už kokius nors 
vaistinių augalų preparatus gali 
padėti su maistu gaunami kai 
kurie vitaminai ir mineralai. Be 
to, tinkama mityba tiks ir šios 
ligos profilaktikai. Pavyzdžiui, 
retai vartojant žalialapes daržo-
ves (brokolius, gūžinius kopūs-
tus, salotas, petražoles, špina-
tus), pieną, riešutus, pupas, ke-
penis, inkstus, alaus mieles, at-
siranda folio rūgšties (vitamino 
BC) stygius. Dėl pastarosios prie-
žasties galvos smegenyse suma-
žėja serotonino (ši medžiaga ga-
rantuoja gerą nuotaiką, jos defici-
tas sukelia depresiją; serotonino 
esama, pavyzdžiui, bananuose). 
Beje, serotonino pritrūksta ir tuo 
atveju, kai organizmas nepakan-
kamai gauna vit. B6 (jo turi mėsa, 

žuvis, riešutai, bananai, kepe-
nys, nesijotų miltų duona, kvie-
čių sėlenos, sausos mielės). Vien 
tik dėl vit. B6 trūkumo gali atsi-
rasti ne tik depresija, bet ir maža-
kraujystė, galvos skausmas, su-
mažėti plaštakų ir pėdų jautru-
mas (be to, šiose vietose atsiran-
da dilgčiojimas) ir kiti negalavi-
mai. Įsidėmėtina, jog vit. B6 akty-
vumą didina vit. B1, B2 ir B5 (šių 
ir kai kurių kitų B grupės vit. pa-
kankamai yra mielėse).

Neužmirškime vit. C, E ir 
seleno

Taip pat svarbu neužmiršti ir 
vit. C (daug jo turi erškėtuogės, 
šaltalankio uogos, juodieji ser-
bentai, saldieji pipirai, kiek ma-
žiau – kopūstai, citrusiniai vai-
siai, braškės, agrastai, pomidorai, 
bulvės, kepenys). Jo stygius ma-
žina darbingumą, sukelia ilga-
laikę depresiją ir nuovargį; tokie 
reiškiniai galimi įvairių amžiaus 
grupių žmonėms. Vit. C aktyvu-
mą didina vit. E (šaltiniai: ypač 
daug aliejuose, grūduose, žir-
niuose, grikių kruopose, kuku-
rūzuose, sojoje, kiaušinio trynyje, 
pieno produktuose, mėsoje) ir se-
lenas (seleno šaltiniai: grūdiniai 
produktai, mėsa, tunas, riešutai, 
kiaušiniai, vištiena). Vit. C ken-
kia: šviesa, deguonis, aukšta tem-
peratūra, soda, kai kurie vaistai 
nuo pastojimo, antitraukuliniai 
ir nuskausminantys preparatai.

Nepiktnaudžiaukime kava 
ir saldumynais

Pastebėta, jog kai kurie žmo-
nės, pastoviai išgeriantys per die-
ną 3 ir daugiau puodukų kavos, 
turi depresijos požymių. Beje, kai 
kurie mokslininkai tvirtina, jog 
piktnaudžiavimas kava gali būti 
tik depresijos požymis, bet ne jos 
priežastis. Nors tyrimai rodo, jog 
sumažinus kavos vartojimą, de-
presinės būsenos požymiai su-
mažėja maždaug po savaitės. Iš-
vada: turint polinkį sirgti depre-
sija, reikia laipsniškai mažinti 
kavos vartojimą ir galiausiai jos 
visai atsisakyti; po mėnesio bus 
galima įvertinti savo būseną. Jei-
gu nustatysite, kad tai pagerino 
sveikatą, ateityje arba visai ne-
begerkite kavos, arba pasisten-
kite apsiriboti vos vienu puodu-
ku per dieną. 

Daugelis žmonių depresijos 
metu „susidraugauja“ su saldai-
niais ir kitais cukraus turinčiais 
maisto produktais, net neįtarda-
mi, jog tai didina nuovargį, ska-
tina niūrią veido išraišką, sun-
kina depresijos eigą. Norint pa-
sveikti ir įsitikinti, jog ligą sukė-
lė saldumynai, teks arba visai ne-
bevartoti saldumynų, arba gero-
kai sumažinti jų kiekį bent 1–1,5 
mėn. Po to bus galima įvertin-
ti savijautą.

Nepadauginkime riebalų
Šiandien mokslininkai pripa-

žįsta, jog tuo metu, kai ligonis, 
sergantis sunkia depresija, pikt- 
naudžiauja riebiu maistu, ypač 
riebia mėsa, padidėja savižudy-
bės rizika. Kad būtų išvengta to-
kių padarinių, būtina atkreipti 
dėmesį į šią nuorodą. Pageidau-

tina, kad kasdien mūsų organiz-
mas gautų: 30 % neriebių balty-
mų (pirmoje vietoje turėtų būti 
viščiukai, žuvis, rauginto pieno 
produktai), apie 40 % daržovių, 
vaisių, ryžių ir avižinių kruopų, 
30 % riebalų (iš jų apie 20 % ten-
ka augaliniams aliejams, 10 % – 
gyvūninės kilmės riebalams).

Maisto alergija
Yra žmonių, alergiškų kai ku-

riems maisto produktams (mais-
to alergija), pavyzdžiui, braš-
kėms (beje, net 150 g šių uogų 
gali per trumpą laiką neutrali-
zuoti neigiamas emocijas, truk-
dančias susikaupti bei deramai 
pailsėti). Maisto alergija pažei-
džia odą (paraudimas, paburki-
mas, išbėrimas, niežėjimas), nosį 
(skystos išskyros iš nosies, už-
gulta nosis, ašarojimas), skran-
dį ir žarnyną (spazmai, vidu-
riavimas arba vidurių užkietėji-
mas), skeleto ir raumenų sistemą 
(sąnarių skausmas ir jų paslan-
kumo sumažėjimas) arba galvą 
(galvos skausmas, nervinis dir-
glumas, depresija, miego sutri-
kimai, energijos sumažėjimas). 
Koks valgis ar gėrimas sukėlė 
maisto alergiją, turi nustatyti ne 
pats ligonis, o gydytojas.

Anomalinis magnio lygis 
kraujyje

Tiek magnio perteklius (labai 
pavojingas sergant kepenų ligo-
mis), tiek jo nepakankamas kie-
kis (pasireiškia širdies, kojų spaz-
mais, pykinimu, nerviniu dirglu-
mu, nuovargiu) apsunkina de-
presijos eigą. Pats ligonis apie tai 
gali sužinoti tik apsilankęs me-
dicinos įstaigoje ir atlikęs krau-
jo tyrimus. Be to, gydytojas taip 
pat nustatys, ar netrūksta gele-
žies (dėl šios priežasties suserga-
ma mažakraujyste, atsiranda de-
presija, sumažėja darbingumas). 

Magnio šaltiniai: duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pupe-
lės, petražolės, krapai, špinatai, 
džiovinti grybai, jūros kopūstai, 
moliūgai, geriamasis vanduo.

Ar biotino stygius sukelia 
depresiją?

Anksčiau kai kuriuose liau-
dies medicinos leidiniuose bū-
davo rašoma, jog biotino (vit. H) 
stygius – dažnas reiškinys ir vos 
ne pagrindinė depresijos priežas-
tis. Iš tikro taip nėra, nes jo esa-
ma visuose augaliniuose ir gy-
vūniniuose maisto produktuose 
(daug ir vidutiniškai biotino turi: 
mielės, kepenys, inkstai, jautiena, 
kiaušinio trynys, pienas, kuku-
rūzai, avižinės kruopos, žirniai). 
Šio vit. gali pritrūkti tik tais iš-
skirtiniais atvejais, kai sunaiki-
namos žarnyno bakterijos, ga-
minančios biotiną. Taip atsitinka, 
kai ilgą laiką gydomasi antibioti-
kais arba maždaug mėnesį kas-
dien suvartojama po 6–10 kiau-
šinių (beje, biotinui kenkia ne 
apskritai kiaušiniai, o tik termiš-
kai neapdorotas kiaušinio balty-
mas). Ir dar: biotino gali trūkti 
nėščiosioms ir žindomiems kū-
dikiams. Šio vit. perteklius jokių 
žalingų reiškinių nesukelia.

Romualdas OGINSKAS

Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, autizmo spektro 
sutrikimų turi vienas asmuo iš 
160, o naujausiais statistiniais 
duomenimis – apie 1 proc. po-
puliacijos. Asmenų, kuriems 
ambulatorinėse ir stacionarinė-
se sveikatos priežiūros įstaigo-
se užregistruotas bent vienas 
iš įvairiapusių raidos (autizmo 
spektro) sutrikimų, skaičiaus 
dinamika Lietuvoje – vaizdin-
ga: vaikų ir paauglių (0–17 m.) 
skaičius nuo 31-o 2001 m. išau-
go iki 1006-ių 2013 m. (t. y. pa-
didėjo 30 kartų); vyresnių kaip 
18 metų asmenų  – nuo 6-ių 
2001 m. iki 80-ies 2013 m. 

Pagal iki šiol galiojusią tvar-
ką 18 metų sulaukusiems raidos 
sutrikimų turintiems pacien- 
tams autizmo diagnozė dėl ne-
įgalumo ir darbingumo lygio 
nebuvo nustatinėjama. Gydy-
tojai psichiatrai subrendusiems 
žmonėms  pagal galiojančią 
darbingumo nustatymo tvar-
ką autizmo diagnozę keisdavo 
į kitą, dažniausiai į „šizoafekti-
nių sutrikimų“.

Nuo kitų metų sausio 1 d. 
suaugusiems autistams dia-
gnozės bus nustatomos pa-
gal Klinikinę autizmo vertini-
mo skalę (CARS). Tokia nuostata 
patvirtinta sveikatos apsaugos 
ministro Vytenio Povilo Andriu-
kaičio pasirašytame įsakyme. 
Naujoji diagnozavimo tvarka 
padės kuo objektyviau nusta-
tyti ne tik autizmo ligos sunku-
mo laipsnį, bet ir darbingumo 
lygį suaugusiems, sergantiems 
įvairiapusiais raidos sutrikimais.

Patvirtinus suaugusių, ser-
gančiųjų įvairiapusiais raidos 
sutrikimais, ligos sunkumo nu-
statymo  tvarką, gydytojas psi-
chiatras, kompleksiškai įverti-
nęs bendrą paciento būklę, li-
gos eigą bei raidos anomalijas, 
socialinio bendravimo bei elge-
sio sutrikimus, galės nustatyti li-
gos sunkumo laipsnį kaip papil-
doma priemone pasinaudoda-
mas Klinikine autizmo vertini-
mo skale (CARS).

Nauja autizmo spektro su-
trikimų sunkumo laipsnio nu-
statymo tvarka reikalauja ir 
Darbingumo lygio nustaty-
mo kriterijų pakeitimo. Todėl 
Sveikatos apsaugos ministeri-
ja kreipėsi į Socialinės apsau-
gos ir darbo ministeriją, prašy-
dama pakeisti darbingumo ly-
gio nustatymo kriterijus ir dar-
bingumo lygio nustatymo tvar-
ką.  Anot SAM rašto, šiuo pakei-
timu būtų aiškiau reglamen-
tuoti asmenims, turintiems au-
tizmo spektro sutrikimų ligos 
sunkumą, darbingumo lygio 
procentai, bei išvengta situaci-
jos, kai tokiems ligoniams  kei-
čiama diagnozė – vietoje autiz-
mo sutrikimų rašoma šizoafek-
tiniai sutrikimai, protinis atsili-
kimas ir pan.  

„Bičiulystės“ ir SAM inf.

Raidos sutrikimų 
turintiems 

suaugusiems 
nereikės rašyti 

„svetimų“ 
diagnozių
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(atkelta iš 1 psl.)

Rašinių konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Gimiau paženklinta likimo. 
Ką tik gimusi sunkiai susir-

gau gelta, nuo jos prasidėjo cere-
brinis paralyžius. Tuomet dak-
tarai buvo bejėgiai prieš mano 
ligą, nebuvo tinkamų vaistų, 
niekas negalėjo man padėti. 
Vis dėlto tėvai nenuleido ran-
kų, mane ėmė gydyti Kauno 
klinikų medikai, bet tiktai vie-
nos Jurbarko gydytojos dėka aš 
šiandien esu visiškai normalus 
žmogus. Toji gydytoja pasakė, 
kad yra vaistų, kurie man pa-
dėtų. Jų tada Lietuvoje neįma-
noma buvo gauti. Mano teta iš-
važiavo į Vokietiją gyventi, kai 
man buvo 1 metai. Mamytė, su-
žinojusi, kad tų vaistų yra Vo-
kietijoje, parašė tetai laišką ir 
paprašė, kad jų nupirktų. Taip 
prasidėjo mano kova su liga. 
Visaip būdavo – ir pati teta at-
veždavo, ir įduodavo pažįsta-
miems žmonėms, kad man juos 
perduotų. Kiekvieną dieną ba-
dydavo mane švirkštais, bet ne 
be reikalo. Aš pradėjau vaikščio-
ti ir aiškiau kalbėti.

Kai tėvelis su motociklu 
grįždamas iš darbo pateko į ava-
riją, jau buvau penkerių. Prisi-
menu, mama daug laiko praleis-
davo ligoninėje pas tėvelį, o aš 
nenorėdavau likti namuose su 
močiute ir vyresniu broliu. Man 
buvo gera tik su mama. Ji dirbo 
pardavėja ir man, kad nenuo-
bodžiaučiau ir neverkčiau, par-
nešdavo spalvotų pieštukų bei 
spalvinimo knygelių. Man to ir 
tereikėdavo – būdavo, nulįsda-
vau kur nors į kamputį ir pieš-
davau, spalvindavau. Piešinėlių 
būdavo pilni net ir brolio mo-
kykliniai sąsiuviniai. Taip pa-
mėgau piešti. Giminės, kaimy-
nai gėrėdavosi mano piešiniais 
ir stebėdavosi dideliu talentu. 

Pradinėse klasėse man ne-
pasisekė, nepatekau pas gerą 
mokytoją, kuri mane būtų su-
pratusi. Gyvenimas mokykloje 
prasidėjo su klasės draugų pa-
šaipomis ir užgauliojimais, pa-
sijuokimais iš manęs. Aš stipriai 
kentėdavau, neturėjau draugių, 
buvau visos mokyklos pajuo-
kų objektas. Net brolis nevalio-
davo apginti nuo tokių vaikų. 
Šiaip taip pavyko baigti aštuo-
nias klases. Gavusi pažymėjimą 
džiaugiausi, kad daugiau nieka-
da nebereikės ten grįžti. 

Nuo rudens pradėjau moky-
tis kartu su suaugusiaisiais nea-
kivaizdinėje Jurbarko vidurinė-
je mokykloje. Piešimas mane ir 
toliau traukė, viską aplink pa-
miršdavau, kai piešdavau. Bai-
gusi mokyklą nežinojau, ką to-
liau daryti. Jaučiau turinti ta-
lentą, bet... Buvau girdėjusi apie 
Jurbarke gyvenančią piešimo 
mokytoja dailininkę Michaliną 
Banaitienę (dabar ji jau mirusi). 
Susiradau ją. Pirmą kartą susi-
tikome jos namuose, mokytoja 
norėjo pažiūrėti mano darbus, 
todėl nuvežiau krūvą savo pie-
šinių. Pamačiusi juos, mokyto-
ja labai nustebo dėl mano talen-

to, noro piešti ir pažadėjo aplan-
kyti mane namuose. Jau po ke-
lių dienų jos sulaukiau su ge-
romis naujienomis. Mokytoja 
nusprendė, kad geriausia man 
būtų studijuoti Maskvos liau-
dies dailės neakivaizdiniame 
universitete. Pasikalbėjusi su tė-
veliais ir manimi, uždavė man 
padaryti keletą darbų ir išsiųs-
ti juos Maskvon. Viską atlikau. 
Po savaitės sulaukiau laiško iš 
Maskvos, kad esu gerai įvertin-
ta ir priimta į tapybos ir grafikos 
skyrių mokytis. Rusiškai mokė-
jau silpnai. Iš pradžių buvo ne-
lengva. Reikėjo išsiversti užduo-
tis iš rusų kalbos į lietuvių, ne-
labai suprasdavau, kokių darbų 
iš manęs reikalauja universiteto 
pedagogai. Per mėnesį reikėda-
vo nupiešti po 6-7 įvairių žanrų 
ir įvairios meno technikos pa-
veikslus. Piešdavau viską: na-
tiurmortus, peizažus, portre-
tus. Niekas nežino ir nenuma-
no, kiek darbo, jėgų ir ryžto įdė-
jau, bet vis dėlto mano didelės 
pastangos nenuėjo veltui. Ma-
žąjį diplomą su pagyrimu ga-
vau po trejų nelengvų moks-
lo metų, taip pat sulaukiau ir 
pasiūlymo mokytis dar dvejus 
metus aukštesniuose kursuose. 
Juos baigiau dar geriau ir man 
buvo suteikta galimybė baigti 
visą 6-erių metų dailės univer-
sitetą. Už viską turiu būti dėkin-
ga tik savo tėvams ir Mokytojai 
M. Banaitienei. 

Su savo darbais esu dalyva-
vusi daugybėje parodų. Mano 
paveikslus žmonės vertino ir 
pirko. Jie buvo eksponuojami 
keliose respublikinėse parodo-
se. Jurbarke esame įkūrę žmo-
nių su negalia klubą „Svaja“, 
esu jo dailininkė. Turiu ir kitą la-
bai didelį pomėgį – rašyti, kur-
ti eilėraščius. Išleidau 2 poezijos 
knygeles: „Ateik į mano sapną“ 
ir pernai išleistą „Bėga laikas“. 

2011 metais patyriau di-
džiausią gyvenimo netektį – 
mirė mama. Reikėjo išmokti gy-
venti be jos. Tėtės sveikata la-
bai prastėja. Gyventi labai sun-
ku, kada matai silpstantį arti-
mą žmogų ir nieko negali padė-
ti. Greit liksiu viena. Kažkas pa-
sakys: turi brolį. Taip, bet jis turi 
savo šeimą. Aš negaliu tikėtis iš 
jų nieko. Esu ir būsiu jiems tik 
nereikalinga našta. Suprantu, 
kad mano gyvenimas bus liūd-
nas, bet aš nepasiduosiu, gyven-
siu, kol plaks mano širdis. Ne-
galia suteikė ryžto kovoti ir nu-
galėti visas negandas, patyčias, 
ligas ir artimo žmogaus mirtį. 
Tiek daug per vieną gyvenimą, 
o juk aš neturiu nei penkiasde-
šimt. Visko būta, visko matyta, 
visko patirta. Kas mane pažįs-
ta, žino, kad per gyvenimą da-
bar einu aukštai pakelta galva 
ir sakau: „Negalia – mano liki-
mas“, aš nugalėjau viską ir savo 
darbais įrodžiau, kad gyventi 
įmanoma, kad ir kas benutiktų.

Aušra BRAzAITyTĖ
Jurbarkas

Spalvotų pieštukų 
atneštas džiaugsmas

Kad angelų vaikai išskleistų 
sparnus...

kad vaikai noriai renkasi tech-
nologijų būrelį, kuriame ir mo-
kosi įvairių rankdarbių. Įdomu 
tai, kad berniukai taip pat noriai 
siuvinėja, netgi neria. Štai Dovy-
das Stankus labai mėgsta daryti 
atvirukus simegrafijos technika 
ir jam tai sekasi: atvirukai šva-
rūs, nesuglamžyti, tvarkingai pa-
daryti. Vaikinas didžiuojasi savo 
darbeliais ir sako, kad tai mėgs-
tamiausia jo veikla mokykloje. 

A. Zubienė pasakoja, kad 
Dovydo šeimoje auga 4 neįga-
lūs vaikai. Nors mokslai Dovy-
dui nelabai sekasi, jis yra tikras 
pagalbininkas tėvų ūkyje: pade-
da prižiūrėti gyvulius, atlikti ki-
tus darbus. 

Noriai imasi staliaus 
darbų

Kėdainių specialiosios mo-
kyklos moksleiviai į Atvelykio 
mugę privežė įvairių spalvingų 
dėlionių ir kitų iš medžio raižy-
tų žaislų, erdvinių figūrų: gyvū-
nų, lėktuvų ir pan. Tokie žaislai 
paprastai labai brangūs, o čia jų 
buvo galima įsigyti už patrauk- 
lią kainą. Mokytojas Gytis Sara-
pas pasakoja, kad darbelius ber-
niukai daro technologijų pamo-
kose ir medžio darbų meistro 
būrelyje. Tiesa, ne visiems mo-
kytojas patiki elektrinius pjūk- 
liukus, todėl tik keletas daro su-
dėtingesnius darbus iš medie-
nos. Kiti dirba su rankiniais pjūk- 
liukais, tad darbas trunka ilgai, 
juolab kad reikia kruopščiai iš-
pjaustyti įvairias detales, po to 
medį dar nušlifuoti ir nudažyti. 
Pastarąsias veiklas dalijasi visi. 
G. Sarapas sako, kad 5-oje kla-
sėje vaikai medžio darbų imasi 
labai noriai. Iš pradžių jie dirba 
su kartonu, tik vėliau išbando fa-
nerą ar medį. Mergaitės imasi la-
biau moteriškų veiklų. Pedago-
gas sako, kad moksleiviai savo 
darbeliais nuolat puošia mokyk- 
lą. Medžio darbų meistro bū-
relyje berniukai ne tik mokosi 
dirbti su medžiu, bet ir padeda 
sutvarkyti tai, kas sulūžę: sutai-
syti, suklijuoti, palakuoti ir pan. 
Tada viską labiau vertina, saugo. 

Kėdainių specialiosios mo-
kyklos moksleiviai Mindaugas 
ir Paulius džiaugėsi, kad mugės 
lankytojai jų darbus noriai per-
ka, net po keletą vienu kartu. 
Už mugėje parduotus darbelius 
gauti pinigai bus skirti medžia-
goms ir įrankiams pirkti. 

Į medžio darbus įsitraukę 
ir Ukmergės „Ryto“ specialio-
sios mokyklos auklėtiniai. Jie į 
mugę atvežė įvairios savo ranko-
mis pagamintos medinės „tech-
nikos“ – automobilių, motocik- 
lų, lėktuvų. Nustebino darbe-
lių kūrybingumas ir įvairovė. 
Kiekviena mašina vis kitokia – 
čia ir šiukšliavežės, ir betonve-
žės, ir miškovežiai, ir senoviniai 
lengvieji automobiliai... Visa tai 
moksleiviai padarė kūrybingo 
mokytojo Stepo Kazėno, kuris, 
būdamas istorikas, labai mėgs-
ta medžio darbus, vedami. Na, o 
mokytojo pomėgis, jei perteikia-
mas su meile, dažnai patraukia 

vaikus ir kas žino – galbūt duo-
da raktą ateičiai.

Mokoma to, kas pravers 
gyvenime

Praktiškų dalykų, padėsian-
čių gyvenime, mokoma ir kito-
se mokyklose. Štai mergaitės iš 
Smalininkų specialiosios moky-
klos atvežė savo iškeptų kondite-
rinių grybų, ekologiškos gilių ka-
vos, pačių virto muilo. Kadangi 
mokykla yra kaimiškoje teritori-
joje, surinkti giles kavai nebuvo 
labai sunku. Tiesa, po to dar rei-
kėjo jas išdžiovinti, sumalti. Mer-
gaitės pasiuvo ir maišelius, į ku-
riuos tą kavą supylė. Ne visoms 
patiko skonis, bet dabar jos žino, 
kaip galima pačioms pasidaryti 
ekologiško gėrimo. 

Dauguma specialiųjų mokyk- 
lų ugdytinių per mokslo me-
tus jose ir gyvena. Čia jiems tar-
si antri namai, todėl mokyto-
jams tenka sunkus uždavinys 
pasiūlyti auklėtiniams turinin-
gą laisvalaikį ir netgi paruoš-
ti gyvenimui. Nėra didelė pa-
slaptis, kad neretas jų šeimose 
neturi tinkamo pavyzdžio, kaip 
tvarkytis, be to, dalis šių mokyk- 
lų ugdytinių gyvena vaikų na-
muose. Darydami įvairius me-
džio darbus, megzdami, siūda-
mi specialiųjų mokyklų ugdy-

tiniai ruošiasi gyvenimui. Štai 
Kauno Jono Laužiko specialiojo-
je mokykloje, be kitų dalykų, mo-
koma ir buities kultūros: lyginti, 
skalbti, siūti, megzti, dengti sta-
lą. Jau mokykloje vaikai yra pra-
dedami ruošti ir būsimai profe-
sijai. Dar prieš pasirinkdami gy-
venimo kelią jie supažindinami 
su galimom specialybėm, išban-
do jas. Ypač populiarios maisto 
pramonės darbuotojo ir statybi-
ninko profesijos. 

Daugeliui specialiųjų mokyk-- 
lų ugdytinių konkreti veikla pri-
imtina daug labiau nei abstrak-
tūs mokslai, tarp jų yra nema-
žai būsimų gabių stalių, virėjų, 
statybininkų, todėl ir darbelių 
jie pridaro daug ir įvairių. Žino-
ma, ne paslaptis, kad prie galu-
tinio rezultato nemažai turi pri-
sidėti mokytojas: ir siūlą įverti, 
ir sunkesnius raštus išpjaustinė-
ti, tačiau daugelį kruopštumo, 
kantrumo reikalaujančių darbų 
(šlifavimas, pjovimas) mokslei-
viai tikrai gali atlikti. Na, o gali-
mybė savo veiklos rezultatą pa-
rodyti sostinėje, pasiklausyti pa-
gyrų, šiek tiek uždirbti gali tap-
ti dideliu paskatinimu pasitikėti 
savo galimybėm. Mugėje kalbin-
ti mokytojai užsiminė, kad speci-
aliosiose mokyklose besimokan-
tieji dažnai visuomenės yra tar-
si nurašomi, o nesugebėję įsitvir-
tinti gyvenime jie lieka už darbo 
rinkos borto ar netgi nueina blo-
gais keliais. Todėl parama jiems 
renkantis amatą, profesiją, mo-
kantis gyvenimiškų įgūdžių gali 
būti išties reikšminga ir daug le-
mianti. O padėti galim visi – nu-
pirkę darbelį, pagyrę, paraginę 
kurti, dirbti. Turbūt tam ir skirta 
ši mugė – kad angelų vaikai iš-
skleistų sparnus.

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr. 

Stepo Kazėno vadovaujami moksleiviai pridarė įvairiausių medinių žaislų.

Kėdainių specialiosios mokyklos auklėtinių rankose – spalvoti medinukai.

Dovydas Stankus siuvinėja atviru-
kus.
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PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ :  
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 5 d. 
9.00 Kobra 11 (180) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(7/7). 11.00 Dvi žvaigždės. Pramo-
ginė laida. Finalas (kart.). 12.55 Sa-
vaitė (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 (20) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (181) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (72). 19.20 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. Ved. Edmundas 
Jakilaitis. 21.45 Teisė žinoti. Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Vakaro žinios. 23.30 Doku-
mentinio kino vakaras. Išminuotojų 
būrys. Didžioji Britanija, 2011 m. 1 d. 
(Subtitruota). 0.30 Senis (100) N-7. 
1.50 Dėmesio centre. Ved. Edmun-
das Jakilaitis (kart.). 

Antradienis, gegužės 6 d. 
9.00 Kobra 11 (181) (kart.) 

N-7. 10.00 Minėjimas, skirtas Lie-
tuvos narystės Europos Sąjungo-
je 10-mečiui. 11.00 Naisių vasara 
(72) (kart.). 11.30 Išminuotojų būrys. 
Dok. f. Didžioji Britanija, 2011 m. 1 d. 
(Subtitruota, kart.). 12.30 Auksinės 
rankos (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 (21) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (182) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Prem-
jera. Naisių vasara (73). 19.20 Emi-
grantai. Socialinės dokumentikos 
laida. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 „Euro-
vizijos“" dainų konkursas 2014. Pir-
mas pusfinalis. 0.15 Vakaro žinios. 
0.45 Senis (101) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 7 d. 
9.00 Kobra 11 (182) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio li-
goninė (7/8). 11.00 Naisių vasa-
ra (73) (kart.). 11.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 12.20 Emi-
grantai (kart.). 13.10 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 (22) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (183) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Naisių vasara (74). 19.20 Gyve-
nimas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Specialus tyrimas. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Šnipai (19) N-7. 
0.30 Senis (102) N-7. 1.40 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, gegužės 8 d. 
9.00 Kobra 11 (183) (kart.) 

N-7. 10.00 Premjera. Miestelio ligo-
ninė (7/9). 11.00 Naisių vasara (74) 
(kart.). 11.30 Gyvenimas (kart.). 
12.20 Stilius (kart.). 13.10 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 13.25 
Dėmesio centre (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (23) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (184) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.00 Lietuvos Respubli-
kos Prezidento rinkimai 2014. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Lietuvos Respublikos Prezi-
dento rinkimai 2014. 21.55 Loteri-
ja „Perlas“. 22.00 „Eurovizijos“ dai-
nų konkursas 2014. Antras pusfi-
nalis. 0.15 Vakaro žinios. 0.45 Se-
nis (103) N-7. 

Penktadienis, gegužės 9 d. 
9.00 Kobra 11 (184) (kart.) N-7. 

10.00 Premjera. Miestelio ligoni-
nė (7/10). 11.00 „Eurovizijos“ dainų 
konkursas 2014. Antras pusfinalis 
(kart.). 13.20 Lašas po lašo (kart.). 
13.25 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (kart., subtitruota). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 
Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.55 Komisaras Reksas 
(24) N-7. 17.00 Kobra 11 (185) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 19.00 Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2014. Pertrau-
kose – 20.25, 22.00 Loterija „Per-
las“; 20.30 Panorama. 22.05 Lie-
tuvos Respublikos Prezidento rin-

kimai 2014. Ved. Edmundas Jaki-
laitis. 22.20 Europa dainuoja! 0.10 
Senis (104) N-7. 

Šeštadienis, gegužės 10 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Pagalbos ranka. 6.30 Emigran-
tai (kart.). 7.25 Bėdų turgus (kart.). 
8.25 Gimtoji žemė. 9.00 Džeroni-
mas (2/9). 9.25 Premjera. Mažasis 
princas (26). 9.50 Premjera. Aviukas 
Šonas (4/22). 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Šiaurietiškas būdas. 
Latvija, 2009-2012 m. 2 d. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Di-
džiosios visatos paslaptys su Mor-
ganu Frimanu. JAV, 2010 m. 8 d. 
13.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų TV konkursas „Dainų dainelė 
2014“. 15.00 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 15.30 Pa-
saulio panorama. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Bėdų tur-
gus. 19.30 Auksinės rankos. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Valanda iki „Erovizijos“ 22.00 
„Erovizijos“ dainų konkursas 2014. 
Finalas. 1.15 Pasaulio dokumenti-
ka. Didžiosios visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu. JAV, 2010 m. 8 
d. (kart.). 

Sekmadienis, gegužės 11 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 7.55 Girių horizontai. 8.25 
Kaimo akademija. 9.00 Džeronimas 
(2/10). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/1). 9.50 Premjera. Aviukas 
Šonas (4/23). 10.00 Gustavo enci-
klopedija (subtitruota). 10.30 Prem-
jera. Leonardas (2/8, 9). 11.30 Sme-
genų paslaptys. 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Indijos laukinės gamtos paslap-
tys. 2 d. Tigrų džiunglės. JAV, 2011 
m. (subtitruota). 13.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (3/8, 9) 
N-7. 15.00 LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. Pertraukoje – 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
17.30 Lašas po lašo. 17.40 Klausi-
mėlis.lt 18.00 Premjera. Ponas Self-
ridžas (2/5, 6). 20.00 Prezidento rin-
kimai 2014. Pertraukoje – 20.30 Pa-
norama. 0.00 Kelias į 2014 pasau-
lio futbolo čempionatą. 12 dalis. 0.30 
Auksinės rankos (kart.). 

Pirmadienis, gegužės 5 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (13) N-7. 7.20 Simp-
sonai (6) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (33) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1878). 10.00 Virtuvė (31, 32) 
N-7. 11.05 Ledynmetis. Animacinė 
komedija. JAV, 2002 m. 12.55 Dra-
konų medžiotojai (42). 13.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (44). 14.00 
Slibinų dresuotojai (14) N-7. 14.30 
Simpsonai (7) N-7. 15.00 Nepaklus-
ni širdis (160, 161) N-7. 17.00 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 Centriu-
kas. 19.30 Pamiršk mane (49) N-7. 
20.00 Tik nesakyk mamai (5) N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (62) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Raudonoji našlė (2) N-14. 23.00 Pa-
grindinis įkaltis (2) N-7. 0.00 CSI Ma-
jamis (17) N-14. 1.00 24 valandos (7) 
N-14. 1.55 Liudininkai (8) N-14. 2.45 
Eureka (4) N-7. 3.35 Biuras (6) N-7. 

Antradienis, gegužės 6 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 7.00 Slibi-

nų dresuotojai (14) N-7. 7.20 Simp-
sonai (7) (kart.) N-7. 7.55 Brazilijos 
aveniu (34) N-7. 9.00 Meilės sūkury-
je (1879). 10.00 Virtuvė (33, 34) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (20) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (43). 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (45). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (15) N-7. 14.30 Simp-
sonai (8) N-7. 15.00 Nepaklusni šir-
dis (162) N-7. 16.00 Nuostabi mei-
lė (1) N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.25 Centriukas. 19.30 
Pamiršk mane (50) N-7. 20.00 Prieš 
srovę N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (63) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Po kupolu (8) N-14. 
23.00 Pagrindinis įkaltis (3) N-7. 0.00 
CSI Majamis (18) N-14. 1.00 24 va-
landos (8) N-14. 1.50 Liudininkai (9) 
N-14. 2.40 Eureka (5) N-7. 3.30 Biu-
ras (7) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 7 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Sli-

binų dresuotojai (15) N-7. 7.20 Simp-
sonai (8) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (35) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1880). 10.00 Virtuvė (35, 36) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (21) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (44). 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (46). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (16) N-7. 14.30 Simp-
sonai (9) N-7. 15.00 Nuostabi meilė 
(2, 3) N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.25 Centriukas. 19.30 
Pamiršk mane (51) N-7. 20.00 Obe-
lis nuo obels (17) N-7. 20.30 Žvaigž-
džių dešimtukas N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (64) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 
22.05 Daktaras Hausas (8) N-14. 
23.05 Pagrindinis įkaltis (4) 0.00 CSI 
Majamis (19) N-14. 1.00 24 valan-
dos (9) N-14. 1.55 Liudininkai (10) 
N-14. 2.45 Eureka (6) N-7. 3.35 Biu-
ras (8) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 8 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (16) N-7. 7.20 Simp-
sonai (9) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (36) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1881). 10.00 Virtuvė (37, 38) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (22) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (45). 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (47). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (17) N-7. 14.30 Simp-
sonai (10) N-7. 15.00 Nuostabi mei-
lė (4, 5) N-7. 17.00 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.25 Centriukas. 19.30 
Pamiršk mane (52) N-7. 20.00 Kitoks 
tyrimas N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (65) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Gelbėtojų būrys (1) N-7. 23.00 
Pagrindinis įkaltis (5) N-14. 0.00 CSI 
kriminalistai (253) N-14. 1.00 24 va-
landos (10) N-14. 1.55 Liudininkai 
(11) N-14. 2.45 Eureka (7) N-7. 3.35 
Biuras (9) N-7. 

Penktadienis, gegužės 9 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (17) N-7. 7.20 Simp-
sonai (10) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (37) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1882). 10.00 Virtuvė (39, 40) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.35 
TV Pagalba N-7. 12.25 Nepapras-
tas pasaulis (23) N-7. 12.55 Drako-
nų medžiotojai (46). 13.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (48). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (18) N-7. 14.30 Simp-
sonai (11) N-7. 15.00 Nuostabi mei-
lė (6, 7) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ledynme-
tis 2. Eros pabaiga. Animacinė ko-
medija. JAV, 2006 m. 21.15 Diena 
po rytojaus. Veiksmo f. JAV, 2004 
m. N-14. 23.50 Skambutis 2. Siau-
bo f. JAV, 2005 m. S. 1.55 Mes iš-
keliaujame. Drama. JAV, D. Britani-
ja, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, gegužės 10 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (30). 7.30 
Bidamanų turnyras (20). 8.00 Bai-
lus voveriukas (8). 8.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (49). 9.00 To-
bula moteris. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Nevykė-
lio dienoraštis. Komedija. JAV, 2010 
m. 13.00 Paukšteli, spruk. Nuotykių 
komedija. JAV, 1990 m. N-7. 15.20 
TV Pagalba 16.45 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 17.20 Ekstrasensai detek-
tyvai (11) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Kūdikis už 30 000 000. Nuo-
tykių komedija. Honkongas, 2006 m. 
N-7. 19.30 Filmo pertraukoje – Euro-
jackpot. 21.40 Australija. Melodrama. 
Australija, JAV, 2008 m. N-7. 1.05 
Draugai su vaikais. Komedija. JAV, 
2012 m. N-14. 3.00 Diena po ryto-
jaus. Veiksmo f. JAV, 2004 m. N-14. 

Sekmadienis, gegužės 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (31). 7.30 
Bidamanų turnyras (21). 8.00 Bailus 
voveriukas (9). 8.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (50). 9.00 Sportuok 
su mumis. 9.30 Statybų TV. 10.00 
Laikas keistis. 10.30 Mūsų gyvūnai. 
11.00 Ramona ir Bizė. Kmedija. JAV, 
2010 m. N-7. 13.05 Gera kompanija. 
Komiška drama. JAV, 2004 m. N-7. 
15.20 TV Pagalba N-7. 16.45 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.20 Ekstrasen-
sai detektyvai (12) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Chorų karai. 22.00 TV3 
žinios. Rinkimai 2014. 22.30 Išgel-
bėti Džesiką Linč. Karo drama. JAV, 
2003 m. N-7. 1.20 Gelbėtojų būrys 
(1) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, gegužės 5 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (3). 7.00 Tomo ir 
Džerio pasakos (1) (kart.). 7.25 Mes 
su Džeku. Animacinis f. 1973 m. 
7.40 Mes su Šerloku Holmsu. Ani-
macinis f. 1985 m. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (140) N-7. 8.50 
Kvaišų šeimynėlė keliauja po Euro-
pą. Komedija. JAV, 1985 m. (kart.) 
N-7. 10.45 Šoklys. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2008 m. (kart.) N-7. 12.25 
Katino Leopoldo poliklinika (kart.). 
Animacinis f. Rusija, 1986 m. 12.40 
Katino Leopoldo automobilis (kart.) 
Animacinis f. Rusija, 1987 m. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (3). 13.20 
Ogis ir tarakonai (23). 13.30 Nau-
jasis Aladinas. Animacinis f. 13.45 
Pirmasis autografas. Animacinis f. 
13.55 PREMJERA Pavogtas gyveni-
mas (1) N-7. 14.50 Meilė ir bausmė 
(33) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 Juodasis sąrašas (13) N-7. 
23.10 Judantis objektas (13) N-7. 
0.10 Specialioji Los Andželo polici-
ja (20) N-7. 1.05 Nikita (6) N-7. 2.00 
Čakas (11) N-7. 

Antradienis, gegužės 6 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (4). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (2). 7.25 Naujasis 
Aladinas. Animacinis f. 7.40 Pirmasis 
autografas. Animacinis f. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (141) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.45 
KK2 (kart.) N-7. 10.30 Mes švenčia-
me dešimt metų Europos Sąjungoje! 
(kart.). 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (4). 13.20 Ogis ir tarakonai (24). 
13.30 Šuo ir katinas. Animacinis f. 
1955 m. 13.55 PREMJERA Pavog-
tas gyvenimas (2) N-7. 15.00 Mei-
lė ir bausmė (34) 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 skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Universalus ka-
rys. Atsiskaitymo diena. Veiksmo f. 
JAV, 2011 m. N-14. 0.25 Specialio-
ji Los Andželo policija (21) N-7. 1.20 
Nikita (7) N-7. 2.15 Čakas (12) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 7 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 La-

bas vakaras, Lietuva (k.). 6.35 Žuviu-
kai burbuliukai (5). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (3). 7.25 Šuo ir kati-
nas. Animacinis f. 1955 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (142) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.50 
KK2 (kart.) N-7. 10.45 Nuo...Iki... 
(kart.). 11.40 Mano vyras gali. N-7. 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (5). 
13.20 Ogis ir tarakonai (25). 13.30 
Peliuko dainelė. Animacinis f. 1967 
m. 13.45 Miško istorija. Animacinis f. 
1956 m. 13.55 PREMJERA Pavog-
tas gyvenimas (3) N-7. 15.00 Meilė ir 
bausmė (35) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.30 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Diagnozė. valdžia. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Pavojingas turas. Veiksmo f. 
JAV, 2009 m. N-14. 0.05 Specialio-
ji Los Andželo policija (22) N-7. 1.00 
Nikita (8) N-7. 1.55 Čakas (13) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 8 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (6). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (4). 7.25 Peliuko 
dainelė. Animacinis f. 1967 m. 7.40 
Miško istorija. Animacinis f. 1956 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(143) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.50 KK2 (kart.) N-7. 10.45 Pa-
trulis. N-7. 11.25 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (6). 13.20 Paskutinė slibi-
no Goriničiaus nuotaka. Animacinis 
f. 1978 m. 13.40 Pinigėlis. Anima-
cinis f. 1977 m. 13.55 PREMJERA 
Pavogtas gyvenimas (4) N-7. 15.00 
Meilė ir bausmė (36) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Mirties kelias. Veiks-
mo trileris. JAV, 2009 m. 0.00 Spe-
cialioji Los Andželo policija (23) N-7. 
0.55 Ties riba (5) N-14. 1.50 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 9 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (7). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (5). 7.25 Paskutinė 
slibino Goriničiaus nuotaka. Animaci-

nis f. 1978 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (144) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 10.45 Pagalbos 
skambutis (kart.) N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (7). 13.20 Nau-
ji papūgos Kešos nuotykiai. Anima-
cinis f. 2005 m. 13.55 PREMJERA 
Pavogtas gyvenimas (5) N-7. 15.00 
Meilė ir bausmė (37) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis N-7. 21.00 
Mano vyras gali. N-7. 22.15 Pame-
tę galvas Las Vegase. Romantinė 
komedija. JAV, 2008 m. N-7. 0.15 
Betmenas. Fantastinis nuotykių f. 
Didžioji Britanija, JAV, 1989 m. N-7. 

Šeštadienis, gegužės 10 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (6). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (11). 7.20 
Įspūdingasis Žmogus-voras (21). 
7.45 Teisingumo lyga (17). 8.10 Be-
nas Tenas. Supervisata (21). 8.35 
Kapitono Vrungelio nuotykiai (1, 2). 
Animacinis f. Rusija, 1979 m. 9.00 
Ponas Bynas (7). 9.30 Padėkime 
augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI Šni-
pų vaikučiai. Nuotykių f. JAV, 2001 
m. 11.45 Kietas tėtušis. Komedija. 
JAV, 1999 m. 13.30 Mano puikioji au-
klė (54, 55). 14.40 Didingasis amžius 
(70) N-7. 16.40 Pašėlęs dėl mambo. 
Romantinė komedija. Airija, Didžioji 
Britanija, 2000 m. N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS Keistuolis Dei-
vas. Veiksmo komedija. JAV, 2008 
m. 20.50 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius. Kriminalinė komedija. JAV, 
2003 m. N-7. 23.10 Laukinės aistros. 
Erotinis trileris. JAV, 1998 m. N-14. 
1.20 Pandorum. Siaubo trileris. Di-
džioji Britanija, Vokietija, 2009 m. S. 

Sekmadienis, gegužės 11 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (7). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (12). 7.20 
Įspūdingasis Žmogus-voras (22). 
7.45 Teisingumo lyga (18). 8.10 Be-
nas Tenas. Supervisata (22). 8.35 
Kapitono Vrungelio nuotykiai (3, 4). 
Animacinis f. Rusija, 1979 m. 9.00 
Sveikatos ABC. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Šuo policininkas. Nuotykių 
f. šeimai. JAV, 2008 m. 11.50 Prin-
cas ir aš. Karališkas medaus mė-
nuo. Nuotykių f. JAV, 2008 m. 13.40 
Mano puikioji auklė (56, 57). 14.50 
Didingasis amžius (71) N-7. 17.05 
Ne vienas kelyje. 17.50 Patrulis. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savai-
tė. 19.30 Teleloto. 20.30 Prezidento 
rinkimai 2014. 0.00 Išpirka. Trileris. 
JAV, 1996 m. N-14.  

Pirmadienis, gegužės 5 d. 
6.00 Sveikatos laikas. 6.45 

Gamta iš arti (kart.). 7.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensai prieš nusikaltėlius (28) 
(kart.) N-7. 9.00 Imperatorienė Sisi. 
Istorinė drama. Austrija, Italija, Vo-
kietija, 2009 m. (1 dalis) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (142) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (34) N-7. 15.00 Nugalė-
toja (14). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(43). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(143) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (16) N-7. 19.30 Du su puse 
vyro (16) N-7. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 Tri-
gubas X. Aukštesnis lygis. Veiksmo 
f. JAV, 2005 m. N-7. 23.35 PREMJE-
RA Sausas įstatymas. (1) N-7. 0.40 
Mentalistas (16) (kart.) N-7. 1.35 Pro-
kurorų patikrinimas (143) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Antradienis, gegužės 6 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (13) (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (143) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (35) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (15). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (44). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (144) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (17) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (17) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Hazardo ketvertukas. Nuotykių ko-
medija. Australija, JAV, 2005 m. N-7. 
23.40 Sausas įstatymas. (2) N-7. 
0.45 Mentalistas (17) (kart.) N-7. 1.40 
Prokurorų patikrinimas (144) (kart.) 

N-7. 2.45 Bamba TV. S. 
Trečiadienis, gegužės 7 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mentai (17, 18) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(144) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuota-
kos siaubūnės (36) N-7. 15.00 Nu-
galėtoja (16). 15.30 Dreikas ir Džo-
šas (45). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (145) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (18) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (18) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Gyvenimo užrašai. Romantinė dra-
ma. JAV, 2004 m. N-7. 23.55 Sau-
sas įstatymas. (3) N-7. 1.00 Menta-
listas (18) (kart.) N-7. 1.55 Prokuro-
rų patikrinimas (145) (kart.) N-7. 3.00 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 8 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 (28) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (145) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (37) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (17). 15.30 Dreikas 
ir Džošas (46). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (146) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (19) N-7. 19.30 Du su 
puse vyro (19) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Karlito kelias. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 1993 m. N-14. 0.25 Menta-
listas (19) (kart.) N-7. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (146) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 9 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 (11) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(146) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (38) N-7. 15.00 Nugalė-
toja (18). 15.30 Dreikas ir Džošas 
(47). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(147) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jauna-
vedžiai (35, 36) N-7. 19.30 Amerikie-
tiškos imtynės (14) N-7. 21.30 Nau-
jieji samurajai. Vėjo sūnūs. Veiksmo 
f. Didžioji Britanija, Ispanija, Prancū-
zija, 2004 m. N-14. 23.30 Karlito ke-
lias. Kriminalinė drama. JAV, 1993 
m. (kart.) N-14. 2.20 Prokurorų pati-
krinimas (147) (kart.) N-7. 3.25 Bam-
ba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 10 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (80) N-7. 8.30 Mitų grio-
vėjai (8) N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Šefas rekomenduoja. 10.30 Kvie-
čiu vakarienės. 11.00 Naujakuriai 
(12) N-7. 12.00 Žmogus prieš gam-
tą. Apleistas uostas (11) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Jaunavedžiai 
(35, 36) (kart.) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Mentai (19) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai prieš nu-
sikaltėlius (29) N-7. 19.00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 19.30 Muzikinė kau-
kė. 21.30 MANO HEROJUS Nokau-
tas. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2011 
m. N-14. 23.20 AŠTRUS KINAS Pa-
gieža. Siaubo trileris. Japonija, JAV, 
Vokietija, 2004 m. N-14. 1.05 Bam-
ba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 11 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.). N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (81) 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 Nacio-
nalinė Geografija. Iššūkis pelkėje (2) 
N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Mentai (20) N-7. 
18.00 Mistinės istorijos N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Imperatorie-
nė Sisi. Istorinė drama. Austrija, Ita-
lija, Vokietija, 2009 m. (2 dalis) N-7. 
21.10 RUSŲ KINAS Mirties sala. 
Veiksmo f. Rusija, 2013 m. N-14. 
23.00 Naujieji samurajai. Vėjo sūnūs. 
Veiksmo f. Didžioji Britanija, Ispani-
ja, Prancūzija, 2004 m. (kart.) N-14. 
1.00 Bamba TV. S. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji  
pasaulyje

Jie dar negali vaikščioti. Kol kas. 
Bet keturi prie neįgaliųjų veži-
mėlio prikaustyti vyrai, iki šiol 
buvę visiškai paralyžiuoti že-
miau juosmens, dabar jau gali 
judinti kojas, pėdas ir netgi pa-
kelti kojomis iki 100 svarų. Jų 
stuburo nervai buvo atgaivinti 
elektriniais implantais, atnau-
jinančiais informacijos mainus 
tarp galūnių ir smegenų. Anks-
čiau žmonėms su stuburo ner-
vų pažeidimais tai buvo laiko-
ma neįmanomu dalyku.

„Manome, kad tai yra labai 
svarbus įvykis, – sakė Klaudija 
Angeli iš Luisvilio universite-
to Kentukyje stuburo nervų su-
žeidimų tyrimų centro. – Nėra 
buvę nieko panašaus ir daugu-
mai taip sunkiai sužeistų paci-
entų nebuvo jokios vilties, tad 
tai yra labai svarbus žingsnis į 
priekį.“

Įrengimas – elektrodų masy-
vas – implantuojamas ne sužei-
dimo vietoje, tačiau nepažeista-
me juosmens kryžkaulio regio-
ne, kur yra pagrindinis informa-
cijos mazgas, jungiantis smege-
nis su apatinėmis galūnėmis. K. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Implantai atgaivino 
paralyžiuotų vyrų kojas

Angeli teigimu, nepaisant su-
žeidimo, stuburo nervas ir su-
siję nervų ryšiai išlaiko didžią-
ją dalį gebėjimo siųsti nervinius 
impulsus.

Nuo tada, kai 2012 m. „New 
Scientist“ pranešė apie proveržį, 
keturi vyrai toliau stiprėjo, geri-
no judesių tikslumą ir amplitu-
dę. „Jų būklė nuolat gerėja“, – 
sakė K.Angeli.

Vienas iš vyrų, Dru Meas, 
sako galintis stovėti be stimu-
liatoriaus: „Ketinu vėl normaliai 
vaikščioti, toks mano tikslas.“

K. Angeli planuoja išbandy-
ti įrenginį su dar 8 pacientais. Ji 
sako, kad gali būti įmanoma pa-
tobulinti implantą taip, jog jis 
užtikrintų geresnę koordinaci-
ją, gal net leidžiančią vaikščioti. 
To siekdama, ji pradeda ekspe-
rimentus su gyvūnais.

Specialistės teigimu, implan-
tas atstato tai, kas sveikiems  
žmonėms yra nugaros nervų po-
ilsio potencialas – bazinis elek-
trinis aktyvumas, palaikantis 
stuburo nervo budrumą, bet pa-
ralyžiuotiems žmonėms išnyks-
tantis dėl nenaudojimo.

Kai šis foninis elektrinis ak-
tyvumas atstatomas dirbtinai, 
stuburo nervas pabunda ir gali 
registruoti smegenų „ketinimą“ 
judėti. Jis paverčia šią informa-
ciją tolygiu judėjimu motorinių 
neuronų lygyje. Kiekvienam as-
meniui ir kiekvienai užduočiai 
moduliuojant įtampą gali būti 
sudaryti algoritmai, optimizuo-
jantys elektrinį konkrečių jude-
sių aktyvumą ir taikomi pacien-
tui panorėjus.

Bet K. Angeli pastebi, kad 
dabartinis įrenginys turi savo 
apribojimų. Pavyzdžiui, progra-
mos dešinei ir kairei kojai ar pė-
dai paprastai skiriasi, todėl vie-
nu metu gali judėti tik viena. Vi-
liamasi, kad sudėtingesnis prie-
taisas gebės siųsti algoritmus 
vienu metu, tad koordinuoti 
abiejų kojų judesiai leis stovėti 
ir vaikščioti. Kaip paprastai be-
skambėtų, tai yra didelis iššūkis.

Papildomas „priedas“ šiems 
vyrams yra tai, kad įvairiu ly-
giu visi atgavo pūslės, dubens 
ir seksualinę funkciją.

Mari gyvenimo istorija
Mari yra maždaug metro 

ūgio, jos stuburas stipriai išsi-
kreipęs. Ji nuo vaikystės serga 
liga, dėl kurios bet koks rimtesnis 
sutrenkimas baigiasi kaulų lū-
žiu – net ir kosulys gali tapti šon-
kaulio skilimo priežastimi. Mote-
ris dėl savo ligos yra priversta sė-
dėti neįgaliojo vežimėlyje. 

Nuo pat mažų dienų Mari 
turėjo itin rūpintis savimi. Ji pri-
simena, kad vaikystėje ir paau-
glystėje ypač liūdėjo, jog negali 
žaisti su kitais vaikais, o vėliau, 
jau paaugusi – kad negali kartu 
su bendraamžiais leisti laisvalai-
kio. Viena didžiausių Mari svajo-
nių buvo turėti vaiką. Nors daug 
kas gana skeptiškai vertino tokį 
jos norą, atėjo diena, kai mote-
ris pagaliau gali vadintis mama. 

Laimingoji diena
Mari supranta, jog daugelis 

abejoja, kad tokią sunkią nega-
lią turinti moteris galėtų auginti 
vaiką. Juk ji gali valdyti tik pusę 
kūno. Mari svarstė įsivaikinimo 
galimybę, tačiau socialiniams 
darbuotojams, dirbantiems vai-
kų globos namuose, moteris at-
rodė „pernelyg neįgali“, kad pati 
galėtų auginti vaiką. Tačiau Mari 
ir jos mokslininkas vyras rado 
kitokią išeitį. Kadangi gimdy-

Negalia nesukliudys 
būti nuostabia mama

Ne vienerius metus apie 
vaikus svajojusi Mari En-
drius iš Didžiosios Bri-
tanijos pagaliau tapo 
mama. 31 metų moteriai 
tai prilygsta stebuklui: 
laikant savo mažąjį sūne-
lį ant rankų jai kartkartė-
mis norisi įsižnybti, kad 
suprastų, jog visa tai ne 
sapnas. 

mas galėtų negrįžtamai pakenk-
ti moters sveikatai, teko susiras-
ti surogatinę motiną, kuri sutik-
tų išnešioti Mari ir jos vyro kūdi-
kį. Praėjo nemažai laiko, kol toks 
žmogus atsirado. Galiausiai jau-
nai šeimai nusišypsojo laimė ir 
viena moteris sutiko tapti suro-
gatine motina. Tą dieną abu pri-
simena kaip laimingiausią jų gy-
venime. Tuomet jie suprato, kad 
taps tikra šeima. 

Mari teigia iš karto pajutu-
si ryšį su savo sūneliu – vos gi-
męs jis nedelsiant buvo atiduo-
tas į jos glėbį. 

Reikalinga pagalba
Motina tapusiai Mari rei-

kia nuolatinės pagalbos prižiū-
rint kūdikį. Moteris gali vaiką 
pamaitinti ir nuprausti, bet pa-
čiai jį pakelti gana sunku. Kuo-
met namuose nėra vyro, į pa-
galbą skuba padėjėja. Mari net 
neabejoja, kad nepaisant nega-
lios, bus puiki mama. Net jeigu 
ir negalės su vaiku bėgioti lau-
ke ar užsiimti įvairia fizine vei-
kla, jai nekils problemų, kai rei-
kės skaityti, padėti ruošti namų 
darbus. Moteris mano, kad jos 

Aušrinės Šėmienės straipsnyje, kurį galime perskaityti tinklala-
pyje balsas.lt, skaitome apie epilepsijos gydymą.  

Vilniaus universiteto ligoninės 
(VUL) Santariškių klinikos vai-
kų neurologai ir neurochirurgai 
ieško naujų būdų padėti epilep-
sija sergantiems vaikams. Vie-
nas iš jų – neįprasta dieta. Kai 
joks gydymas nepadeda, vaikai 
operuojami. 

Tėvai, auginantys epilepsi-
jos priepuolių patiriančius vai-
kus, neretai girdi aplinkinių 
priekaištus, neva jie nieko neda-
ro, kad palengvintų vaiko būklę. 
VUL Santariškių klinikos Vaikų 
ligoninės medicinos psichologė 
Lora Šapailienė sako, kad jei vai-
kas serga epilepsija, būtina veng-
ti priepuolius sukeliančių veiks-
nių, konstruktyviai mąstyti, ne-
riboti socialinės adaptacijos ir 
pasinaudoti visomis gyvenimo 
siūlomomis galimybėmis. „Ne-
galia dėl ligos nėra tokia didelė, 
kaip išmokta negalia“, – pabrė-
žė L. Šapailienė. 

Dalis epilepsija sergančių 
vaikų, kuriems nepadeda vais-
tai, gali būti gydomi dieta. JAV 
dar 1920 m. buvo sukurta vadi-
namoji ketogeninė dieta. VUL 
Santariškių klinikos Vaikų ligo-
ninės Vaikų neurologijos sky-
riaus vyr. slaugos administratorė 
Jovita Grudzinskienė sakė, kad 
vėliau ši dieta buvo primiršta, 
nes buvo sukurti vaistai nuo epi-
lepsijos, tačiau ne visiems jie pa-
deda. Vaikų ligoninės vaikų ne-
urologai, sužinoję apie gerus li-
gos gydymo šiuo metodu pavyz-
džius, keliems vaikams ėmė tai-
kyti ketogeninę dietą. 7-erių Bri-
gita šios dietos laikosi jau ketve-
rius metus. Jos mama Rūta Ste-
ponėnienė teigia, kad gydoma 
šiuo būdu jos mergaitė patiria 
mažiau epilepsijos priepuolių. 

Pasak J. Grudzinskienės, ke-
togeninė dieta iš pažiūros yra pa-
prasta: daug riebalų, mažai bal-
tymų ir angliavandenių, t. y. 80 
proc. dienos maisto turi sudary-
ti riebalai. Taip pat būtina nuola-
tos stebėti, kiek ketogenų yra šla-
pime. Besilaikantiems tokios die-

tos neribotai galima valgyti mė-
sos, dešros, žuvies, sviesto, kiau-
šinių, nedaug daržovių, išskyrus 
bulves. Jiems iš viso negalima 
vartoti cukraus, kruopų, maka-
ronų, miltų ir kitų grūdinių pro-
duktų. Kūrybinga mama, die- 
tologų padedama, sukūrė galy-
bę receptų iš leistinų produktų. 

Kartais epilepsija sergančiuo-
sius galima operuoti. „Operaci-
jos tikslas – nutraukti priepuo-
lius arba sumažinti vaistų po-
reikį, nes jie turi šalutinį povei-
kį“, – teigia Respublikinės Vil-
niaus universitetinės ligoninės 
neurochirurgas doc. Saulius Roč-
ka. Kandidatais tokiai operacijai 
gali būti tik tie vaikai, kuriems 
nepadeda nei vaistai, nei dieta, o 
priepuoliai labai dažni. Tokiems 
vaikams prieš operaciją atlieka-
mi labai sudėtingi tyrimai ir kan-
didatai kruopščiai atrenkami. 

Vaikų ligoninės neurologams 
į pagalbą atėję gydytojai neuro-
chirurgai prieš tris mėnesius vie-
nai mergaitei atliko retą opera-
ciją – kaliozotomiją. Ji sirgo at-
sparia vaistams epilepsija, ku-
riai gydyti buvo išbandyti įvai-
rūs vaistų deriniai, tačiau prie-
puoliai kartojosi. Todėl smar-
kiai nukentėjo mergaitės pažin-
tinių funkcijų raida, vaikas tapo 
priklausomas nuo kitų žmonių 
priežiūros, beveik nustojo kalbė-
ti, pats valgyti, nebegalėjo sava-
rankiškai vaikščioti, sunkiai val-
dė emocijas. Per operaciją mer-
gaitei buvo perskirta smegenų 
pusrutulių didžioji jungtis, todėl 
viename smegenų pusrutulyje 
kylantys traukuliai nebepaliečia 
kito pusrutulio. Dabar mergaitė, 
padedama reabilitacijos specia-
listų, sveiksta, priepuoliai liovė-
si, vaiko emocijos tapo stabiles-
nės, gerėja jos raida. Gydytojai 
mano, kad epilepsijos operacijų 
Lietuvoje ir vaikams, ir suaugu-
siesiems prireiktų 20–30 per me-
tus. 2013 m. Vilniuje buvo atlik-
tos 6 tokios operacijos: 5 suaugu-
siesiems ir 1 vaikui.  

Epilepsiją padeda įveikti 
speciali dieta

Seimo tinklalapyje lrs.lt rašoma apie Parlamente atidarytą ne-
galią turinčios merginos darbų parodą. 

Teresės Šlekaitytės šilko tapybos 
parodoje „Šilko pavasaris“ eks-
ponuojama 16 naujausių jos pa-
veikslų. Įkvėpti pavasario ir bun-
dančios gamtos, darbai spindu-
liuoja gerą energiją, šviesą ir op-
timizmą, atskleidžia savitą jau-
nos dailininkės pasaulį. „Pavasa-
rinė pieva“, „Verbos“, „Gėlės ro-
žinėje vazoje“, „Ežeras“, „Vabalų 
šeimyna“, „Draugystė“ – tai tik 
keletas paveikslų iš spalvomis 
trykštančios kolekcijos.

T. Šlekaitytė nuo 2008 m. 
pradėjo lankyti studiją „Menas 
sau“ ir pamėgo tapybą ant šil-
ko, 2010–2011 metais mokėsi 

Trakų neįgaliųjų dienos centre 
ir gavo tekstilės bei rankdarbių 
gamintojos pažymėjimą. 2012 m. 
surengta pirmoji T. Šlekaitytės 
autorinė paroda Vilniuje ir Tra-
kuose. 2012 m. rugsėjo mėn. Te-
resė įdarbinta įmonėje „Menas 
sau“ tekstilininke pagal Lietu-
vos darbo biržos vykdomą eu-
ropinį projektą „Integravimo į 
darbo rinką skatinimas“.

„Piešimas man yra iš Die-
vo gauta dovana. Kurdama jau-
čiuosi labai laiminga. Širdis pri-
sipildo meilės aplinkiniams 
žmonėms, kuri virsta spalvo-
mis“, – sako T. Šlekaitytė.

Seime – pavasariška šilko 
tapybos paroda

Parengta pagal 

www.technologijos.lt

istorija gali įkvėpti kitus nega-
lią turinčius žmones, abejojan-
čius savo jėgomis. Mari gydyto-
jai iš pradžių buvo numatę, kad 
dėl ligos jai pavyks išgyventi tik 
iki paauglystės, o dabar stebisi, 
kaip ji puikiai tvarkosi. Neretai 
aplinkinių požiūris tarsi suraki-
na rankas. Laimei, taip neatsiti-
ko Mari ir jos vyro atveju.

Kitokia Motinos diena
Ši Motinos diena Mari labai 

skirsis nuo visų anksčiau buvu-
sių. Ji pirmą kartą pajaus, ką reiš-
kia mamos statusas. Vis dėlto ši 
šventė moteriai bus ir skausmin-
ga. Antri metai, kai Mari neturės 
ką pasveikinti šios dienos proga. 
Jai liūdna, kad mama – visur du-
krą lydėjusi, ja besirūpinusi, taip 
ir neišvydo anūko. 

Vienaip ar kitaip, Mari yra 
pasiryžusi savo vaiką išugdy-
ti puikiu žmogumi ir duoti jam 
tiek meilės, kiek tik turi. Kaip 
pati sako, nors gali ne viską, bet 
šiltai ir mylinčiai sūnų apkabin-
ti tikrai gali. O kas, jeigu ne tai, 
ir yra svarbiausia?

Pagal užsienio spaudą parengė:

Alma LUKOŠEVIČIŪTĖ
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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“.

Prie kūrybos 
šaltinio

„Skardis – nebūtinai ta vieta, 
kurioje turi nutikti kažkas 

negera, – ant galinio savo nau-
josios knygos viršelio rašo au-
torė Svajūnė Gritkuvienė. – Tai 
gali būti žmogaus tylių apmąstymų 
vieta. Upės bėgimas, irstantis šlai-
tas po tebežaliuojančio medžio ša-
knimis, vėjo sutaršyti papurgalviai 
debesėliai dangaus platybėse, skruz-
dėliukė, bėganti delnu...“ Anot jos, 
konkreti vieta nėra svarbi, ne-
bent būtų susijusi su atsimini-
mais, „skaidriomis ir drumzlino-
mis patirtimis“. Bet svarbiausia – 
vaizduotė ir tikėjimas, kad švie-
sūs išgyvenimai paims viršų. 

Autorė teisi. Skardžio simbo-
lika gali išsiskleisti puokšte įvai-
riausių prasmių. Jis yra riba, jun-
gianti dangų su ta tvirta žeme, 
ant kurios stovi žmogus, ir kar-
tu – tik žingsnis, skiriantis žemę 
nuo pragarmių, į kurias leidžiasi 
status šlaitas. Dangus – tai sva-
jonės, į kurias kyla stovinčio-
jo širdis, tai viltis, kurią tikin-
čiajam suteikia Dievo buvimas. 
Žemė – tai kasdienis žmogaus 
gyvenimas, jo ryšys su artimiau-
siais: mama, tėčiu, vaikais, drau-
gais ir bičiuliais, visais tais, ku-
rie jį pastiprina nelengvame ke-
lyje. Pragarmės – sunkūs išban-
dymai, praradimai, netektys, ne-
išsipildžiusios meilės... Jų neiš-
vengsi, tačiau tai – irgi svarbios 
patirtys, iš kurių gali gimti kūry-
ba, pakylėjanti iki dangaus. Tai-
gi skardžio simbolikos ratas ap-
sisuka. Įsuka į amžinąjį gyvybės 
ir mirties ciklą. Ir visa tai galima 
rasti S. Gritkuvienės knygoje.

Autorė yra nuolatinė „Bi-
čiulystės“ skaitytoja, vis at-
siunčianti redakcijai savo ei-
lėraščių. Tačiau nauja knyga 
į pasaulį atkeliauja ne kasdie-
ną. Neramu, kaip ji bus sutikta, 
ar palies bent „voratinklio gije-
le“. Tokias eilutes randame vie-
name iš pirmųjų knygos eilėraš-
čių – „Jeigu“. Šis eilėraštis galė-
tų būti programinis: 

Jau būta čia,
Žvilgsnyje
Jūsų akių,
Jau šokta
Chrizantemomis
Dvelkiančiame vėjyje
Voratinklio gijele,
Tylomis melstasi
Už žemišką
Jūsų laimę --- 
Tekste atsiveria žmogaus bū-

ties trapumas intensyvių išgy-
venimų fone: „Žemei paplūdus / 
Šermukšnių raudoniu“. Šermukš-
nių raudonis primena kraują: čia 
autorė užčiuopia esminį daly-
ką – kartais grožis gimsta iš di-
delės kančios, o kančia – iš su-
vokimo, kad viskas praeina, ne-
sulaikysi nei prabėgančių metų, 
jaunystės, nei to trumpos efeme-
riško žydėjimo akimirkos: „Jau-
čiu – / Apkabinus žydėjimą, / Su-
laikyt glėbyje / Jo negalima.“ („Del-

Kiekvienas mes 
turime savo skardį

simas“), „Nubundu kas rytą / Su-
lig / Lakštingalos / Giesmelės / Pa-
baiga“ („Nerimas“). Galima čia 
pacituoti ir visą poetinę minia-
tiūrą „Akimirka“ – nuo pradžios 
iki pabaigos:

Tik akimirka –
Laiko trupinėlis
Išsprūdo iš rankų, –
Aiktelėjai iš nuostabos,
Sukaustė jausmas,
Kad netekai
         Visko. 
Skaidrus, paženklintas su-

vokimo, kad laikas negrįžtamai 
bėga, ir santykis su pačiu arti-
miausiu žmogumi – mama: „Vis-
kas liko ten, / Praėjusiame gyveni-
me, / Tik tavo, mama, žodžiai / Pa-
steliniais žiedlapiais / Krenta man 
į širdį, / Kai lengva tarsi rūkas at-
mintis / Sklando / Virš dabarties.“ 
(„Ten“). Tai neabejotinai gra-
žiausi žodžiai, kuriais galima 
kreiptis į motiną. Kitame eilė-
raštyje („Neateik“) atsiranda 
prasminga jungtis-paralelė: žo-
džiai – žiedlapiai – malda. Kal-
bėtojos būsena apibūdinama 
taip: „Kai krenta žodžiai / Žiedla-
piais maldos / Į tylą...“. Rytas lygi-
namas su baikščiu iš tamsos iš-
nyrančiu stirniuku. Ir skaityto-
jui nejučia užgniaužia kvapą – 
kad tik neišbaidyčiau...

Atversi
Ir gersi, gersi
Šalpusnių geltonį
Ištroškusiomis akimis --- 

„Lyg niekur nieko“ 
Nesvarbu, kad viskas tę-

siasi nesulaukus atsako, dilg-
sint nerimui krūtinėje. Galbūt 
jo net neįmanoma sulaukti žo-
džiais – tai, ką regi akys, jau 
ir yra atsakymas. Širdžių dia-
logas mezgamas ne tik su arti-
maisiais, bet ir su Dievu. Rin-
kinyje punktyru driekiasi die-
voieškos linija: „Mes tokie nepa-
našūs / Į savo žodžius, / Kaip mus 
pakenti? / Tiek kartų leidi / Prisikel-
ti / Per vieną, / Vienintelį / Gyveni-
mą, / Ir to / Nesam verti / Padėti po 
tavo kojomis --- / Regis vaikščiojam 
/ Tavo takais, / Leidžiam žaisti vai-
kams / Žaliame tikėjimo / Slėnyje“ 
(„Mes tokie nepanašūs“). Nuo-
latinis kankinantis klausimas – 
kaip žmoguje gali jungtis tokie 
prieštaringi dalykai, kuomet ta 
pati ranka ir vaiką paglosto, ir 
akmenį nuo žemės pakelia?.. 
Akmenimis, skaudinančiais ar-
timą, gali tapti net ir žodžiai iš-
siskiriant: „Kam juos nešiotis šir-
dyje / Tarsi akmenis / Per gyvenimą, 
/ Baiminantis, kad akmuo, bėgantis 
paskui kitą / Akmenį, / Sukels griū-
tį. / Geriau patylėkim.“

Apie Svajūnės Gritkuvie-
nės rinkinį galima būtų pasa-
kyti daug gerų žodžių. Čia kiek- 
vienas tikrai ras ką nors sau. Vie-
niems prie širdies bus nerimuo-
ti tekstai („Trykšta iš saulėlydžio 
pėdų / Vos girdimi žodžiai / Dar 
vienai / Sielos miniatiūrai“), ki-
tiems ausį glostys melodingi ri-
mai („Gal todėl susivokt vis sun-
kiau. / Pamažu pro tirštėjantį šil-
ką / Nušlamėsime tylūs – kas sau, 
/ Kol dulksna lietumi nepavirto.“), 
treti stabtelės ties poetine proza 
(„Kaptelėjo Saulės lašas, pumpuras 
nubėgo jo pasitikti. Juodoje medžio 
žievėje liko žalios pėdelės“. – „Pa-
vasaris“) ar susižavės „Minti-
mis pabirutėmis“, barstančio-
mis sentencijų išmintį („Jeigu 
Dievas gyvena mumyse, pasisten-
kime būti to verti, kad jam nieka-
da nekiltų mintis keisti gyvenamą-
ją vietą.“). Suprantamas auto-
rės noras eilėmis prabilti į arti-
mus žmones (nemažai eilėraš-
čių yra su dedikacijomis), ta-
čiau dažniausiai jie lieka mieli 
tik tiems, kuriems buvo skirti. 

Apibendrinti norėtųsi eilutė-
mis iš eilėraščio „Vakaro drobėj“, 
kurios, mano manymu, tiksliai 
išreiškia rinkinio esmę – amži-
ną žmogaus ir pasaulio harmo-
nijos siekį:

Žmogus piešė baltą viltį,
Kol pats su ja susiliejo. 
Ir net užvertę knygą dar šiek 

tiek kartu su autore pastovėki-
me ant skardžio. Kad susilietu-
me su kupančiu pavasariu...

NIJOLĖ KVIETKAUSKĖ

Autorė itin pastabi gamtos 
vyksmams:

Jazminai šią naktį užtekėjo
Priešais langus mistiška šviesa.
Atsiremt į mano širdį spėjo
Lūžtanti baltais žiedais šaka.

„Tyliai lyja“
Gamtos žydėjimo akcenta-

vimas nėra savitikslis. Šis vyks-
mas gal nebūtų toks intensyvus, 
jei nebūtų susietas su ypatingo-
mis patirtimis – eilėraštyje esa-
ma užuominų apie ilgas valan-
das, praleistas ligoninėje, arti-
mųjų ilgesį, pokalbio troškimą 
(„Jeigu viską metęs atskubėtum / 
Pro ligoninės vartus tuščius.“)

Suvokdamas, jog gyveni-
mas praeina „lyg niekur nieko“, 
žmogus godžiai kabinasi į viską, 
ką gražaus aplink mato: 

Tą langą,
Kuris į saulės pusę,

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Mamai

Kaip gera, kad turime savo motinas. Nuo šio žinojimo į širdį 
liejasi šviesa ir ramybė. Iš toliausių kelių sugrįžtame prie 

tavo meilės šaltinio. 
Ar yra žemėje labiau pasiaukojanti meilė? Sakoma, kad mo-

tinos meilė nemari. Kai jos netenkame, ji sapnuose ateina guos-
ti savo vaikų. 

Mama, kaip gera tave turėti ir kartu taip lengva pamiršti, ko-
kia tai vertybė… Paimu tavo šiltas rankas į savo delnus. Jos to-
kios švelnios, be žodžių gali suprasti, paguosti… Glostau tavo 
plaukus ir matau ramybės sklidinas akis. Tavo veidas spindu-
liuoja šviesą… 

Aš geriu tavo meilę, kad ji gyventų mano vaikuose ir anū-
kuose. Kad ji šviestų ir niekada neužgestų.

zita VALEIKIENĖ

Tau, mama

Egidijaus Skipario nuotr.

Tu nušluostyk man ašaras, mama,
Ir priglausk kaip kadaise glaudei.
Būk man prieplauka, prieglobstis mano, 
Kad galėčiau sugrįžti ramiai

Pasėdėt su tavim, sengalvėle, 
Pakalbėt lig pirmųjų gaidžių.
Ir tada iškeliausiu aš vėlei,
Nors širdy neramu ir graudu.

Gražiausi žiedai Jums, mielosios mamos!

Dar sugrįšiu... Ar lauksi prie vartų?
Ar trobelėje degs žiburys?
Išlydėsi mane dar ne kartą.
Vėjas varstys pravertas duris.

Bus naktis, klaikiai klykaus pelėda,
Kels iš lovos šaukimas griežlės.
Čia įspaustas paliksime pėdas
Ir namų šių dalelę rimties. 

Celestina RIMAVIČIENĖ

o
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