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Baseine neįgalieji nelaukiami

Netikėtas potraukis 
menui

B. Gedminas neslepia – anks-
čiau menu jis niekada nesido-
mėjo. Dirbo statybose, asfalta-
vo kelius. Čia ir prarado sveikatą. 
Stuburo problemos pasiekė to-
kį laipsnį, kad net dusyk teko jį 
operuoti, suvaržyti metalu. Rei-
kėjo iš naujo ieškoti, ką daryti, 
kaip save įprasminti. Nežinia iš 
kur atsirado trauka lankytis par-
odose, atidžiau įsižiūrėti į jose 
pristatomus darbus. Susirado 

ir kažkada iš miško parsineštą 
didelę kerpę. Ilgokai vartė, kol 
sumąstė, kad ji galėtų tapti pui-
kia kaimo sodyba, tiksliau – jos 
pagrindu, ant kurio galima bū-
tų „sutupdyti“ namą, šulinį, ūki-
nius pastatus.

Tai buvo labai kruopštus 
darbas. Viską reikėjo sumažin-
ti daugybę kartų. Galvodamas, 
iš ko suręsti namus, Bronislo-
vas netikėtai sumojo, kad rąs-
tus geriausiai atstotų nužievin-
tos karklų vytelės. Supjaustyda-

vo jas reikiamo ilgio gabaliukais 
ir rentė trobesius. 

2005-aisiais Bronislovas 
pagaliau išdrįso savo darbus 
pristatyti Pakruojyje vykstan-
čioje tradicinėje tautodailinin-
kų parodoje. Rūpėjo sužinoti, 
kaip žmonės priima ir vertina 
jo poros metų kruopštų darbą. 
Tautodailininkų parodoje eks-
ponuotos Bronislovo sodybė-
lės žmonėms patiko. „Įdomūs, 
nematyti, alsuojantys tėviškės 
prisiminimais“, – iki šiol meist-
ras prisimena jų atsiliepimus. Į 
Bronislovo dirbinius dėmesį at-
kreipė ir Tautodailininkų sąjun-
gos Šiaulių bendrijos pirminin-
kė Laima Kelmelienė, keletą jų 
atrinko į apskrities parodą. Taip 
viena paroda pradėjo keisti ki-
tą, kol 2007-aisiais vykusiame 
apskrities tautodailininkų dar-
bų pristatyme B. Gedminas bu-
vo priimtas į Tautodailininkų 
sąjungą. 

Neįleido į baseiną 
Vilniečiai Ramunė Šidlaus-

kaitė ir Ramūnas Gaudiešius 
susiruošė į Druskininkus pail-
sėti. Ramunė tuo metu kaip tik 
sveikatą stiprino sanatorijoje. 
Jie nuvyko į sanatorijos „Eglė +“ 
sveikatingumo zoną, ten plana-
vo atsipalaiduoti baseine, pir-
tyje ir pan. Tačiau sulaukę savo 
eilės registratūroje jie išgirdo, 
kad į sveikatingumo zoną ne-
bus įleisti, kadangi neturi lydin-
čio asmens. Paprašius paaiškin-
ti, kodėl – juk abu savarankiški 
žmonės, išgirdo atsakymą, kad 
tokia tvarka. Ramunė sako, kad 
tuo metu prie registratūros sto-
vėjo didelė eilė žmonių, todėl ji 
pasijutusi labai nejaukiai – kodėl 

mėlį – kaip jie važiuos į baseiną 
su nešvariais ratais. Tokia argu-
mentacija pasirodė dar keistes-
nė. R. Šidlauskaitė paprašė pa-
kviesti sanatorijos administra-
cijos atstovą. Pasak Ramunės, 
atė jęs sanatorijos „Eglė“ direkto-
rius medicinai Arvydas Balčius 
paaiškino, kad neįgalieji vežimė-
liuose į sveikatingumo zoną ne-
įleidžiami todėl, kad baseine ar 
pirtyse jiems gali sutrikti svei-
kata, pasidaryti bloga. 

„Kodėl mums turi pasidary-
ti bloga? – stebisi dėl tokios ar-
gumentacijos Ramunė. – Juk tai 
sanatorija, čia lankosi labai daug 
vienokių ar kitokių ligų turinčių 
žmonių. Ko gero, nerasi nė vie-
no, kuris būtų sveikas. Kodėl bū-
tent mūsų negalima įleisti?“ Be 

to, moters teigimu, juk baseine 
visada yra pora darbuotojų, ne-
toliese – daug medicinos perso-
nalo. Ramūnas apskritai sakė 
norintis pasinaudoti tik pirtimi 
ir dušu, į baseiną net nelipsiąs. 
Tačiau ir tokie argumentai neįti-
kino. Vyriškis stebisi, kodėl taip 
baiminamasi neįgaliųjų, kodėl 
jie nevertinami taip pat, kaip kiti 
klientai – juk paslaugos sveika-
tingumo centre nepigiai kainuo-
ja. „Negi tik dėl to, kad judame 
neįgaliojo vežimėliu, mes nega-
lime naudotis tuo, kas prieinama 
visiems kitiems žmonėms“, – pa-
sipiktinusi R. Šidlauskaitė. 

Nusivylę „Eglės“ svetingu-
mu Ramunė su Ramūnu nuvy-
ko į šalia esantį „Upos“ reabili-
tacijos centrą. Čia nekilo jokių 
problemų. Baseino prižiūrėtojai 
maloniai pasiteiravo, kuo galėtų 
padėti, pasiūlė pagalbą. Bičiuliai 
smagiai praleido laiką. 

Tai – diskriminacija
R. Šidlauskaitė sako norin-

ti, kad situacija pasikeistų, to-
dėl kreipėsi į sanatorijos admi-
nistraciją raštu, kad būtų paaiš-
kinta, kodėl neįgaliesiems veži-
mėliuose neleidžiama naudotis 
baseino ir pirčių viešomis zono-
mis. Ji sulaukė atsakymo, kuria-
me teigiama, kad dėl šio atvejo 
bus surengtas išplėstinis specia-
listų pasitarimas. Moteris sako 
nenurimsianti ir žada kreiptis į 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybą. 

Ar įmanoma šiais laikais 
situacija, kad dėl nega-
lios žmogus neįleidžia-
mas į vieną ar kitą įstai-
gą, jam sudaromos blo-
gesnės sąlygos nei ki-
tiems naudotis paslaugo-
mis? Pasirodo, įmanoma. 
Į tokią situaciją pakliu-
vo sanatorijoje „Eglė +“ 
į sveikatingumo zoną 
neįleista vežimėliais ju-
dančiųjų pora ir Klaipė-
dos specialiųjų mokyklų 
moksleiviai, kurie turės 
lankyti baseiną atskirai 
nuo kitų vaikų, vasaros 
atostogų metu. 

Aplinka visiems

Pakruojiškiui Bronislovui Gedminui šie metai – ypatin-
gi. Rudenį jis minės 10-ąją savo narystės Tautodailinin-
kų sąjungoje sukaktį. Šiuo keliu medžio meistras pasuko 
gana atsitiktinai – tapęs neįgaliu ir medžio dirbiniais 
bandęs gintis nuo sunkių minčių, ieškodamas širdį džiu-
ginančio užsiėmimo.

Tautos paveldo aruodas

būtent jų neįleidžia? Moteris ne-
pasidavė – paprašė paaiškinti to-
kio sprendimo priežastis. Iš ba-

seino atėjęs apsaugos darbuoto-
jas teigė, kad lydintis asmuo rei-
kalingas tam, kad nuvalytų veži-

Benukas labai mėgsta plaukioti baseine.

Ramunė Šidlauskaitė nebuvo įleista į sanatorijos „Eglė +“ baseino ir pirčių zonas.

(nukelta į 3 psl.)

Tautodailininko bendraautorė – gamta

Nuo nedidelės sodybos 
iki Pakruojo dvaro

Bronislovas pasakoja, kad 
kūrybinio kelio pradžioje jo so-
dybos buvo gana populiarios. Se-

nelių, tėvų namų netekę vaikai-
čiai netgi nuotraukas atveždavo, 
kad pagal jas meistras atgaivintų 
brangius prisiminimus. 

Bronislovas Gedminas su Tautodailininkų sąjungos jubiliejui sukurta knyga.

(nukelta į 5 psl.)
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Šakių r.:
�� Vitalija Ližaitienė „Bi-

čiulystei“ parašė apie Griš-
kabūdžio neįgaliųjų kelio-
nę į sostinę. 

Šakių rajono Griška-
būdžio miestelio neįgalieji 
mėgsta keliauti. Pūstelėjus 
pavasariniams vėjams ke-
lionių maršrutas nuvedė į 
Vilnių. Visų pirma grupe-
lė griškabūdiečių aplankė 
Valdovų rūmus. Ekskur-
sijos vadovas Gediminas 
supažindino su Vilniaus 
pilių istorija, su viduram-
žių eksponatais bei Lietu-
vos valdovų dinastijų pus-
lapiais. Visi gėrėjosi pano-
rama iš apžvalgos bokšto, 
skaičiavo Vilniaus stogus 
bei gotikinius bokštelius. 
Valdovų rūmai stebino iš-
taigingomis salėmis, ver-
tingais eksponatais ir įvai-
riapusiškumu.

Ekskursiją tęsėme dar 
vienoje valdžios institu-
cijoje. Tai – Lietuvos Res-
publikos Seimo rūmai. Čia 

Griškabūdiečiai viešėjo Seime

griškabūdiečius priėmė du 
Seimo nariai – Justas Džiu-
gelis ir Mindaugas Bastys, 
Suvalkijos rinkėjų atstovas. 
Buvo kalbama aktualiais 
neįgaliesiems klausimais – 
apie vaistų kompensavi-
mą, būsto pritaikymą, rea-
lią integraciją visuomenėn. 
Abu Seimo nariai atsakė į 

pateiktus klausimus, trum-
pai apibūdino savo darbą. 
Po malonaus pokalbio lau-
kė ir apžvalginė ekskursija, 
kurios metu pavyko trum-
pam užsukti į Vyriausybės 
valandą Seime ir pasiklau-
syti konstruktyvios disku-
sijos. Neįgalieji aplankė Ko-
vo 11-osios, Konstitucijos, 

Spaudos konferencijų, Algir-
do Mykolo Brazausko sales, 
ekskursijos vadovės atsakė į 
dominusius klausimus. 

Vakarop, autobusiu-
kui pasukus namų link, il-
gai buvo dalijamasi įspū-
džiais, žiūrimos nuotrau-
kos. Ši kelionė buvo ir nau-
dinga, ir įdomi. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Griškabūdiečiai įsiamžino su Seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškiene.

Žodis empatija žiniasklaidoje ir mūsų kalbose gir-
dimas vis dažniau. Tai rodo, kad tvirtėja suprati-

mas, jog empatija (gebėjimas įsijausti į kito žmogaus 
būseną) yra neįkainojama žmogaus savybė. Empatija 
labai svarbi artimai bendraujantiems su kitais žmo-
nėmis. Ji reikalinga visiems: medikams, socialiniams 
darbuotojams, pedagogams, vadovams, pardavėjams...

Baltarusijos rašytojos, 2015 m. Nobelio premijos 
laureatės Svetlanos Aleksijevič knygoje „Černobylio 
malda“ pagyvenusi sanitarė mokė: „Yra ligų, kurios 
nepagydomos. Reikia tik sėdėti ir glostyti rankas.“ Čia 
pravartu prisiminti Stanislavskio žodžius: „Ilgiausia 
ir įdomiausia kelionė yra į žmogaus vidaus pasaulį.“ 
Paguosti, įsijausti į kito žmogaus padėtį, emocinę bū-
seną, suprasti kito jausmus, paglostyti sunkiam ligo-
niui rankas nėra paprasta. 

Ar empatija įgimta, ar ją reikia išsiugdyti? Šiuo 
klausimu specialistų nuomonės išsiskiria. Tačiau visi 
tvirtina, kad sėkmingiausiai šią savybę galima išsiug-
dyti vaikystėje. Lemiamą vaidmenį čia vaidina šeima, 
tėvai. Išskirtinis vaidmuo tenka mamai. Ji apkabina, 
priglaudžia, paglosto, paguodžia. Empatijos ugdymo 
procesui labai svarbu, kad dar vaikystėje žmogus ben-
drautų su gera literatūra, daile, muzika.

Norėdami padidinti savo gebėjimus įsijausti į kito 
žmogaus padėtį, suprasti kito jausmus, pirmiausia tu-
rime išmokti kalbėtis. Yra žmonių, kuriems ypač rei-
kia šilto žodžio, nuoširdaus pokalbio. Tai mūsų sene-
liai ir ligoniai. Sunku žmogui jausti, kaip prastėja jo 
sveikata, blėsta entuziazmas, dažnėja draugų mirtys, 
menkėja galimybė pelningai veikti, mažėja jų svarba 
visuomenėje. Šiuos žmones daug dažniau kankina 
depresija. Tingumas, nenoras išklausyti, išankstinis 
manymas, kad silpnas žmogus negali nieko vertingo 
pasakyti, juos skaudina labiausiai.

Kalbantis dalijamasi informacija, mintimis, emoci-
jomis. Pokalbis niekuomet nebus naudingas, jei nebus 
pagarbos kito nuomonei. Norintis protingai elgtis, ne-
daryti klaidų, turi išmokti klausytis, priimti, absorbuo-
ti, sintetinti kitų žmonių išmintį ir patyrimą. Dažnai 
pasitaiko, kad žmonėms kalbėti yra kur kas lengviau 
negu klausytis. Pokalbio metu būtina atidžiai stebėti 
pašnekovą, bandyti įsijausti į jo situaciją, mintis, su-
prasti pašnekovo padėtį. 

Deja, draugiškiems ir ramiems pokalbiams mes 
vis rečiau randame laiko. Prisipažinkime, kad ir ki-
to žmogaus mintys mums vis mažiau įdomios. Žmo-
nių susvetimėjimas, bendravimas virtualioje erdvė-
je, spauda daro savo. Susitikę draugai ne tiek dalijasi 
savo mintimis, patirtimi ir jausmais, kiek komentuo-
ja televizijos laidą ar skaitytą straipsnį. Prancūzų ra-
šytoja Mari Sevinjė (1626–1696) išgarsėjo dukrai ir 
draugams rašytais laiškais. Tačiau ji tvirtino: „Valan-
da pokalbio geriau už penkiasdešimt laiškų.“

Daugelis žmonių klausytis nemoka. Klausydamie-
si jie svarsto, ką reikės atsakyti, tad pašnekovo žodžių 
esmė dažnai jiems tiesiog praslysta pro ausis. O pa-
šnekovas, matydamas, kad mes tik ir laukiame, kol 
galėsime įsiterpti ir išsakyti savo nuomonę, pradeda 
nervintis, pykti, neretai net įsižeidžia. Tad klausyki-
mės ramiai, klausykimės atidžiai, klausykimės kan-
triai – tarsi pasaulyje tuo metu nieko kito nevyktų, tik 
tas pokalbis. Turėkime galvoje: tomis akimirkomis, 
kai mūsų burna atvira, mes nesimokome. Į žmogaus 
jausmus gilinamės tik tuomet, kai jo klausomės. Jo-
kiu būdu negalima iš pašnekovo šaipytis. Visada pri-
siminkime, kad būtina vengti demonstruoti savo in-
telektą. Neužmirškime, kad visažiniai, dosniai dali-
jantys patarimus, visada erzina. Įtaigiam kalbėjimui-
si visai nebūtinas ypatingas intelektas ir erudicija. 
Svarbiausia būti nuoširdžiam ir aptariamu klausimu 
rodyti susidomėjimą.

Empatija – abejingumo, žiaurumo priešingybė. 
Empatiški žmonės visų mėgstami, mylimi, gerbia-
mi. Jie ne tik profesionaliau atlieka darbą, bet ir savo 
aplinkoje sugeba sukurti atmosferą, kurioje tvyro ra-
mybė, gerumas ir laimė.   

Empatija

Apie tai,
kas

jaudina

�� Klaipėdos miesto neįga-
liųjų draugijos pirmininkas 
Vladas Alsys informuo-
ja apie aktyvią ansamblio 
„Pagairė“ veiklą. 

Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugijos mišrus 
vokalinis ansamblis „Pa-

Klaipėda: Ansamblis džiugina savo dainomis 
gairė“ gyvuoja jau 14 metų. 
Per tokį ilgą laiką dalyvau-
ta daugybėje draugijos ir 
miesto renginių, įvairiuo-
se koncertuose, apžiūrose.

Štai ir šiais metais ypač 
gerą įspūdį pagairiečiai 
paliko „Danės“ socialinės 

globos namų gyventojams 
ir lankytojams, kai per Už-
gavėnes kartu su susirin-
kusiais senjorais, neįga-
liais lankytojais ir darbuo-
tojais smagiai dainavo ir 
visokiais pokštais varė žie-
mą iš kiemo.

O kovo 3 dieną mies-
to Pagyvenusių žmonių 
bendruomenės namai pa-
kvietė ansamblį į renginį 
„Pavasaris jau vėl sugrį-
žo“, kur mes smagiai kon-
certavome ir dalyvavome 
Kazimierinių vakaronėje.

Kovo 9 d. – ir vėl su dai-
na! Kretingos rajono Pa-
dvarių globos namų gy-
ventojams koncertavome 
Nepriklausomybės atkūri-
mo šventės ir kovo 8-osios 
proga, dainavome žmonių 
pamėgtas tautiškas dai-
nas, jas skaitovės apipynė 
eilėmis.

„Pagairės“ dainorėliai 
aktyviai lanko repeticijas, 
džiaugiasi, kad turi užsiė-
mimams jaukius namus ir 
gali savo dainomis džiu-
ginti klausytojus įvairiuo-
se renginiuose ir šventėse. „Pagairės“ ansamblis gyvuoja jau 14 metų.

�� Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Stanislava Maslinskie-
nė parašė apie įdomią šir-
vintiškių viešnagę Vilniaus 
Lazdynų bendruomenėje.  

Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijos vokalinis 
instrumentinis ansamblis 
„Viltis“, vadovaujamas Nijo-
lės Vitkauskaitės, ir kaimo 
kapela, vadovaujama Jono 
Romaškos, buvo pakvies-
ti į Vilniaus miesto Lazdy-
nų seniūniją. Čia vyko di-
delis renginys „Moters šir-
dis – tai meilė ir okeanas“, 
kuriame dalyvavo svečiai 
iš Seimo, Vilniaus miesto 
savivaldybės Kultūros sky-
riaus, kelių policijos ir kt. 

Lazdynų seniūnijos sa-
lė buvo sausakimša. Ko-
lektyvas keitė vienas kitą. 

Koncertavo ir maži vaiku-
čiai, ir senjorai, skambė-
jo kūriniai, skirti meilei ir 
moterims. Tarp jų – ir mū-
sų kolektyvų atliekami.

Daug gražių linkėjimų 
šventės dalyviams išsa-

kė Vilniaus Lazdynų ben-
druomenės klubo „Laz-
dynų senjorai“ valdybos 
pirmininkas, choro ir an-
samblio vadovas Petras 
Žiupsnys. 

Įvairių bendruome-

nių kolektyvų nuoširdūs 
ryšiai, kultūrinė ir švie-
tėjiška veikla yra vertin-
ga ir sveikintina. Ši popie-
tė tapo dvasine švente vi-
siems – ir jauniems, ir vy-
resnio amžiaus žmonėms. 

Širvintos: Užmegzti ryšiai tarp bendruomenių

Vokalinis instrumentinis ansamblis „Viltis“ koncertavo Lazdynų bendruomenėje.
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Lygių galimybių kontrolierės 
vyresniojo patarėjo Vyčio Mu-
liuolio manymu, sprendžiant iš 
trumpo situacijos papasakoji-
mo, galima manyti, kad tai bu-
vo akivaizdus diskriminacijos 
atvejis. Jei tokia praktika yra pa-
stovi, o ne vieno kurio nors dar-
buotojo sprendimas, tai yra aki-
vaizdus žmonių su negalia teisių 
pažeidimas. Pasak V. Muliuolio, 
judėjimas neįgaliojo vežimėliu 
nėra tiesiogiai sietinas su bloga 
sveikata. Nėra jokio objektyvaus 
pagrindimo, kodėl šių žmonių 
sveikata galėtų pablogėti basei-
ne. Jis paragino drąsiai kreiptis 
į Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybą, kuri išnagrinės skundą 
ir pateiks savo išvadas reabilita-
cijos įstaigai. Tai svarbu ne vien 
tik dėl konkretaus atvejo, bet ir 
siekiant užtikrinti kitų neįgalių 
žmonių teises į vienodas paslau-
gas su kitais. 

Baseinas specialiųjų 
poreikių vaikams – 

atskirai? 
Klaipėdos miesto savivaldy-

bės specialiųjų mokyklų moki-
nių tėveliai jaučiasi labai nusivy-
lę – neseniai sužinojo, kad jų vai-
kai nebuvo įtraukti į savivaldy-
bės įgyvendinamą antrokų mo-
kymo plaukti programą. Tiesa, 
galimybė lankyti baseiną jiems 
bus sudaryta, tačiau pagal kitą – 
sveikatingumo – programą. Spe-
cialiųjų poreikių turintys vaikai 
baseiną lankys atskirai nuo kitų 
vaikų, tada, kai mokslo metai jau 
bus pasibaigę, t. y. vasarą. 

Neringos Vaitkutės-Girdvai-
nienės sūnui Benui pripažin-
tas Dauno sindromas. Jis mo-
kosi specialiojoje „Litorinos“ 
mokyk loje, antroje klasėje. Tė-
vai siekia, kad jų vaikas gyventų 
kuo normalesnį gyvenimą – vi-
sur dalyvauja, išbando įvairias 
veik las. Baseinas – vienas iš tų 
dalykų, kurie Benui labai patin-
ka. Praėjusiais metais berniu-
kas jau mokėsi plaukti basei-
ne. Ši veikla jį labai sužavėjo, 
todėl nekantraudamas laukė, 
kada šiemet prasidės užsiėmi-
mai, mat buvo viešai paskelbta, 
kad visi miesto antrokai moky-
sis plaukti. „Litorinos“ mokykla 
dar rudenį savivaldybei patei-
kė baseiną galinčių lankyti mo-
kinių sąrašus, tačiau kvietimo 

pradėti mokytis plaukti vis ne-
buvo, nors kiti antrokai baseiną 
lankė. Tačiau atėjus vasariui pa-
aiškėjo, kad specialiųjų poreikių 
mokyklų ugdytiniams nebeliko 
vietos baseine. 

Baseiną lankys vasarą
Kovo pradžioje N. Vaitku-

tė-Girdvainienė sulaukė savi-
valdybės atsakymo į savo už-
klausą, kodėl taip atsitiko. Raš-
te teigiama, kad užsiėmimuose 
baseine dalyvauja didelis srau-
tas antrokų, užsiėmimų grafi-
kas yra perpildytas, todėl „Li-
torinos“, „Medeinės“ ir „Svet-
liačiok“ mokiniai (visose pa-
minėtose mokyklose ugdomi 
specialiųjų poreikių turintieji) 
įtraukti į visuomenės sveika-
tos rėmimo specialiosios prog-
ramos priemonę „Užsiėmimai 
baseine“, kuri bus vykdoma bir-
želio-liepos mėnesiais. 

N. Vaitkutė-Girdvainienė ste-
bisi, kodėl tik jų vaikai diskrimi-
nuojami, atskiriami. „Ar yra įsi-
vaizduojama, kad jie kažkokie 
labai ypatingi, kad juos reikia 
saugoti nuo kitų?“ – stebisi mo-
teris. Jos teigimu, vasarą lanky-
ti baseiną yra tikrai netinkamas 
metas. Mokslo metų eigoje nu-
vežimu ir parvežimu į baseiną 
rūpinasi mokykla, o vasarą teks 

vaikus vežioti patiems. Tai reiš-
kia, kad vienas iš tėvų negalės 
dirbti. Moters teigimu, per atos-
togas tėvai vaikus dažnai išve-
ža pas senelius, planuoja kelio-
nes, o kadangi tuo metu numa-
tytas baseinas, teks šiuos planus 
keisti arba atsisakyti plaukimo 
pamokų. „Be to, daugelis vasa-
rą mieliau rinktųsi maudymą-
si atvirame ore – juk gyvename 
prie jūros“, – sako moteris. Ji įsi-
tikinusi, kad daugelis specialių-
jų poreikių turinčių vaikų tiesiog 
liks be baseino. O šiems vaikams 
ypatingai svarbu mokėti plaukti, 
elgtis prie vandens. 

Mūsų vaikams reikia 
daugiau dėmesio

„Litorinos“ mokyklos, kurią 
lanko Benas, direktorė Edita An-
drijauskienė šią situaciją vertina 
ne taip vienareikšmiškai. Taip, 
iš tiesų moksleiviai nepateko į 
bendrąją antrokų programą, ta-
čiau jiems tokia galimybė paža-
dėta rudenį, rugsėjo-spalio mė-
nesiais. Direktorės teigimu, sa-
vivaldybė geranoriškai ieškojo 
būdų, kad šie vaikai galėtų lan-
kyti baseiną. Be to, praėjusiais 
metais jie jau dalyvavo savival-
dybės finansuotoje sveikatinimo 
programoje.

E. Andrijauskienės many-
mu, fakte, kad specialiųjų po-
reikių turintiems vaikams skir-
tas laikas vasarą, ji nematanti 
diskriminacijos. Minėtoje savi-
valdybės programoje dalyvavo 
tik vienas „Gintaro“ baseinas. 
Jame vienu metu plaukia labai 
daug vaikų, būna didžiulis su-
sigrūdimas rūbinėse. Specialių-
jų poreikių turintiesiems tai ne-
tinka. Šiems vaikams reikia dau-
giau dėmesio, jie turėtų mokytis 
plaukti grupėse po 6. Specialių-
jų mokyklų auklėtiniams pri-
žiūrėti reikia daugiau trenerių, 
ypatingesnio dėmesio, todėl di-
rektorė sako mananti, kad atski-
ras laikas yra tinkamas sprendi-
mas. Kitais metais prie progra-
mos prisijungs ir vienas priva-
tus baseinas, todėl bus galimy-
bė priimti daugiau vaikų. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Baseine neįgalieji nelaukiami

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos udgytiniai pernai dalyvavo sveikatingu-
mo prog ramoje.

(atkelta iš 1 psl.)

Sanatoriją „Eglė +“ – nedraugiška neįgaliesiems vežimėlyje.

„Ar skaičiuojamas darbo 
stažas neįgalų šeimos narį 
slaugančiam asmeniui? Kaip 
jis skaičiuojamas ir kokiais 
atvejais?“ – klausia „Bičiulys-
tės“ skaitytojas K. L. 

Į klausimą atsako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Socialinio draudimo skyriaus ve-
dėjas Vaidotas Kalinauskas.

Valstybinio socialinio drau-
dimo įstatymas numato, kad ne-
sukakęs senatvės pensijos am-
žiaus vienas iš neįgalaus žmo-
gaus, kuriam nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos porei-
kis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, 
nustatyta tvarka paskirtas jo 
globėju ar rūpintoju, slaugan-
tis namuose šį neįgalų artimą-
jį, draudžiami valstybės lėšo-
mis pensijų ir nedarbo sociali-
niu draudimu. 

Tačiau reikia įsidėmėti, kad 
šie asmenys draudžiami valsty-
bės lėšomis tik tuo atveju, jeigu 
jie tuo laikotarpiu neturi drau-
džiamųjų pajamų, socialinio 

draudimo įmokas skaičiuojant 
nuo Vyriausybės patvirtintos 
minimaliosios mėnesinės algos, 
arba jų pajamos mažesnės negu 
atitinkamą laikotarpį Vyriausy-
bės patvirtintų minimaliųjų mė-
nesinių algų suma. 

Šie asmenys, kurių draudžia-
mųjų pajamų suma per atitin-
kamo laikotarpio kalendorinius 
mėnesius mažesnė už to paties 
laikotarpio Vyriausybės patvir-
tintų minimaliųjų mėnesinių al-
gų sumą, draudžiami sumokant 
valstybės lėšomis trūkstamą iki 
Vyriausybės patvirtintų minima-
liųjų mėnesinių algų sumos socia-
linio draudimo įmokų sumą. Ši 
nuostata taip pat taikoma vienam 
iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpin-
tojui, slaugančiam namuose visiš-
kos negalios invalidą, pripažintą 
tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.

Daugiau informacijos galima 
rasti tinklalapyje: http://www.
sodra.lt/lt/situacijos/informaci-
ja-gyventojams/draudimas-vals-
tybes-lesomis-1/slaugau-neiga-
lu-asmeni. 

Kaip sakoma, žmogus gražus 
tuo, kaip savo darbais puo-

šia žemę, kaip jo darbus vertina 
kiti. Ir iš tikrųjų, žmogų puošia 
jo kuklumas, elgesys, geri san-
tykiai su supančiais žmonėmis. 

Šiuos žodžius galima taiky-
ti ir Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos narei Irenai Marci-
nauskienei-Plytnikaitei. 

Neįgaliųjų draugijos nare 
Irena tapo daugiau kaip prieš 
du dešimtmečius. Bet ji nebu-
vo ir nėra pasyvi narė. Daugiau 
kaip prieš 15 metų susikūrus 
ansamb liui „Atjauta“, jame be 
pertraukos dainuoja iki šiol. 

Viena iš pirmųjų ji dalyvauja 
ir užimtumo būrelyje. Šis būre-
lis, kuriam vadovauja draugijos 
pirmininkės pavaduotoja Alma 
Rėkuvienė, įsigijo siuvimo ma-
šiną. Be jos neįmanoma atlikti 
įvairių operacijų. Reikėjo žmo-
gaus, kuris mokėtų dirbti su šia 
mašina. Ir tokio žmogaus nete-
ko ieškoti. Jis buvo čia pat. Mat 
Irena yra dirbusi siuvėja. Ji kartu 
su kitomis būrelio narėmis taip 
pat atlieka darbus, kuriuos būti-
na daryti tik rankomis. 

Nelengva buvo I. Marcinaus-
kienės vaikystė ir jaunystė. Mer-
gaitei buvo vos ketveri metukai, 
kai jų šeimą 1948 m. ištrėmė į 
Krasnojarsko kraštą, Chakasijos 
autonominę sritį. Tėvas anksti 
prarado sveikatą, teko ilgai gy-
dytis. Irena čia pradėjo moky-
tis, baigė septynmetę mokyklą, 
1958 m. grįžo į gimtuosius Laz-
dijus. Bet ir čia šeimos laukė ne-
lengvas gyvenimas. Negrąžino 
namo, kuriame gyveno, nors jis 
ir dabar stovi miesto centre, ta-
čiau čia gyvena kiti žmonės. Lai-
kas, kaip sakoma, užgydo žaiz-
das, bet skaudūs prisiminimai 
išlieka. 

Pramokusi siuvėjos amato 
I. Marcinauskienė dirbo buitinio 
gyventojų aptarnavimo kombi-
nate, Alytaus siuvimo fabrike 
„Dainava“, Lazdijų miesto val-
gykloje. Sukūrė šeimą, užaugino 
sūnų ir dukrą, išgyveno anksty-
vą vyro netektį. 

Pablogėjus sveikatai ir pripa-
žinus neįgalumą, įsijungė į rajo-
no neįgaliųjų draugijos veiklą. 
Jos aktyvumas buvo įvertintas 
mero padėkos raštais, sulaukė 
ir draugijos tarybos padėkos ir 
pripažinimo.

Šių metų sausio mėnesį vy-
kusioje draugijos ataskaitinė-
je-rinkiminėje konferencijoje 
O. Marcinauskienė buvo išrink-
ta tarybos nare. 

Užėjus į draugiją, šią kuk-
lią, daug negandų patyrusią 
moterį visuomet išvysi tai prie 
siuvimo mašinos, tai palinku-
sią prie kokio nors siuvinio ar 
karpinio. Ji niekuomet neatsi-
sakys padėti, patarti, pamo-
kyti, niekuomet nesiskundžia. 
Toks jos būdas. 

Juozas RASIulIS

Klausėte–atsakome 

Slaugantiems namuose neįgalų 
asmenį skaičiuojamas darbo stažas

Lazdijai:

Draugijos 
siuvėja

Darbštuolė Irena Marcinauskienė.
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Daktaras
Aiskauda

Pastoviai iš burnos sklindan-
tis nemalonus kvapas me-

dicinoje vadinamas halitoze. 
Tai signalas, kad kažkas nege-
ro vyksta burnos ertmėje arba 
kituose organuose. Todėl būti-
na su gydytoju išsiaiškinti šios 
blogybės priežastį ir ją pašalin-
ti. Žinoma, kol dar nesusiruošė-
te vykti į gydymo įstaigą, laikinai 
galima naudoti nemalonų bur-
nos kvapą maskuojančias prie-
mones: kvapias dantų pastas, 
mėtinius becukrius čiulpinu-
kus, becukrę kramtomąją gumą 
(šis produktas mechaniškai valo 
dantų paviršius, stimuliuoja sei-
lių išsiskyrimą, tačiau – jei nėra 
specialių priedų – menkai mas-
kuoja nemalonų kvapą), burnos 
skalavimo skysčius, purškalus. 
Deja, čia nurodyti produktai bū-
na veiksmingi vos valandą kitą, 
ilgiausiai – tris. 

Priežastys, sukeliančios 
nemalonų burnos kvapą:
 dantų ėduonis,
 dantų šaknų ligos,
 dantų ir liežuvio apnašos,
 dantų akmenys,
  dantenų, liežuvio, kitų 

burnos vietų uždegimas,
 maisto likučiai tarpdan-

čiuose, 
  blogai pritaikyti dantų 

protezai,
  alkoholinių gėrimų var-

tojimas,
 rūkymas,
 kserostomija,
 periodontitas,
 grybelis,
 burnos ertmės gyjančios 

žaizdos,
  kai kurių vaistų vartoji-

mas,
 ilgos pertraukos tarp val-

gymų,
 sunkiai virškinamas mais-

tas,
 nevisavertės (liekninan-

čios) dietos,
  sieros junginių turinčių 

produktų (česnakų, svogūnų, ka-
rio) vartojimas,
  piktnaudžiavimas kava 

(po jos reiktų išsiskalauti bur-
ną),
 tam tikrų bakterijų daugi-

nimasis burnoje,
 kvėpavimo takų (tiek vir-

šutinių, tiek apatinių) ligos,

 inkstų negalavimai,
 įvairūs pilvo ertmės da-

riniai,
 tulžies nutekėjimo sutri-

kimai,
 cukrinis diabetas,
 liguistai padidėjusi arba 

sumažėjusi kūno masė,
 skrandžio ir dar kai kurios 

kitos ligos.
Paaiškinimai:
1. Kserostomija (graikiškai 

xēros – sausas + stoma – bur-
na) – burnos ertmės sausumas 
dėl seilių stokos, sutrikus seilių 
liaukų veiklai. Šią ligą gali sukel-
ti ūminė infekcinė liga, endokri-
ninės sistemos, seilių liaukų li-
ga, atsirandanti vartojant kai 
kuriuos vaistus. Neretai burnos 
ertmės sausumas atsiranda po 
miego, kai per naktį buvo kvė-
puojama pro burną (ypač sau-
su ir karštu oru). Kvėpuoti pro 
burną žmogus yra priverstas 
tuomet, kai negali kvėpuoti pro 
nosį dėl iškrypusios nosies per-
tvaros, nosies polipų, slogos, si-
nusito ir kitų priežasčių. 

2. Periodontitas – apydan-
čio (periodonto) uždegimas, ku-
rį sukelia infekcija dėl danties 
ėduonies, rečiau dėl smūgio, ne-
taisyklingos sąkandos, prastos 
danties plombos ar protezo, ne-
tinkamo gydymo.

3. Karis – prieskonių miši-
nys, kurį sudaro: ciberžolė (pa-
grindinis komponentas), kalen-
dra, kardamonas, raudonieji ir 
juodieji pipirai, imbieras ir dar 
daug kitų prieskonių.

4. Tam tikrų specifinių bak-
terijų dauginimasis burnos er-
tmėje kartais būna susijęs su 
cukraus bei kitų saldumynų 
vartojimu. Po to būtina gerai iš-
sivalyti dantis, išskalauti burną 
arba bent pakramtyti becukrės 
kramtomosios gumos. Nemalo-
nus burnos kvapas taip pat gali 
atsirasti netgi vartojant pieną ir 
sūrį, nes šiuose produktuose yra 
tam tikrų specifinių bakterijų. 
Beje, norint atsikratyti burnos 
ertmėje esančių žalingų mikro-
organizmų, reiktų naudoti dan-
tų pastas ir skalavimo skysčius, 
turinčius antimikrobinių savy-
bių, kurios priklauso nuo tokių 
ingredientų, kaip chlorheksidi-
nas, triklozanas, eteriniai alie-
jai ir t. t.

Neužmirškime ir liežuvio hi-
gienos. Jo apnašas geriausiai ša-
lina ne dantų šepetėlis, skalavi-
mo skystis, o specialus liežuvio 
gramdiklis (dabar gaminami 
dvigubos paskirties dantų šepe-
tėliai, nugarinėje pusėje turintys 
tokį gramdiklį).

Liaudies medicinos 
patarimai

1. Ruošiamas šliaužiančio-
sios žiemės žolės užpilas: 2 
šaukštai sausos augalinės ža-
liavos užplikomi stikline karšto 
(ne verdančio) vandens, indas 
uždengiamas. Po 40-ies minu-
čių užpilas nukošiamas per dvi-
gubą marlę (ar specialų tinklelį) 
ir naudojamas burnos skalavi-
mui po kiekvieno valgio, kai no-
rima pašalinti nemalonų burnos 
kvapą, atsiradus burnoje užde-
giminiams procesams ir – laiki-
na priemonė – suskaudus dantį.

2. Šaukštas sausų susmul-
kintų balinio ajero šakniastiebių 
užplikomas stikline verdančio 
vandens, indas uždengiamas. 
Po 30–40 minučių užpilas nu-
košiamas per dvigubą marlę (ar 
specialų tinklelį) ir naudojamas 
burnos skalavimui po kiek vieno 
valgio, siekiant pašalinti blogą 
burnos kvapą.

3. Balinio ajero šakniastie-
bių trauktinė. Daroma taip: treč-
dalis puslitrio talpos stiklainio 
užpildomas susmulkintais šak-
niastiebiais, iki indo viršaus 
užpilama degtinės, užsukamas 
(užspaudžiamas) dangtelis. Po 
savaitės trauktinė nukošiama 
aukščiau aprašytu būdu ir lai-
koma šaldytuve. Burnai skalauti 
naudojamas 1 šaukštelis trauk-
tinės stiklinei vandens.

4. Jei nemalonus burnos kva-
pas atsirado dėl prasto virškini-
mo, pagelbės balinio ajero sausų 
susmulkintų šakniastiebių nuo-
viras. Daroma taip: šaukštelis 
žaliavos užpilamas stikline vė-
saus vandens. Indas pastatomas 
ant ugnies, palaukiama, kol už-
virs (toliau nevirinama). Atau-
šęs nuoviras nukošiamas aukš-
čiau aprašytu būdu ir geriamas 
3–4 kartus per dieną po šaukš-
tą po valgio.

5. Anyžinės ožiažolės (pa-
prastojo anyžiaus) sėklų (vai-
sių) užpilas: 2 šaukšteliai ža-
liavos užplikomi stikline karšto 
(bet ne verdančio) vandens, in-
das uždengiamas, po 20 minučių 
užpilas nukošiamas įprastu bū-
du. Šiuo užpilu burna skalauja-
ma po kiekvieno valgio.

Pastaba: ši priemonė pasižy-
mi antiuždegiminiu ir bakterici-
diniu poveikiu, padeda išgydyti 
daugelį dantenų ir gerklės ligų, 
naudinga kvėpavimo bei virški-
nimo sistemoms.

6. Karčiojo kiečio (pelyno) 
žolės ir paprastosios jonažolės 
žolės užpilas. Daroma taip: su-
maišoma po šaukštą kiekvie-
nos vaistažolės žaliavos, paskui 
šaukštas mišinio užplikomas 
stik line karšto (bet ne verdan-
čio) vandens, indas uždengia-
mas. Po 45 minučių užpilas nu-
košiamas įprastu būdu. Burna 
skalaujama po kiekvieno valgio.

Romualdas OGINSKAS 

Tuštumos jausmas kyla 
iš vidaus

Dažnai kaltę dėl tokios bū-
senos žmonės būna linkę vers-
ti nutrūkusiems santykiams, 
netekčiai, nuoboduliui, draugų 
stygiui, nepatinkančiam darbui 
ar permainoms gyvenime. Yra 
daugybė priežasčių ir aplinky-
bių, kurias žmonės įvardija savo 
tuštumos pojūčio kaltininkėmis.

Jaučiant tuštumą savo vidu-
je ją neretai mėginama užpildyti 
įvairiausiais būdais – alkoholiu, 
narkotinėmis medžiagomis, per-
sivalgymu, rizikingu elgesiu ar 
naujais daiktais. Tačiau ne mūsų 
gyvenimo aplinkybėse slypi tuš-
tumos jausmo priežastys. Tad ir 
taip dažnai pasirenkami būdai 
šią tuštumą užpildyti yra labai 
trumpalaikiai ir momentiniai, jie 
nepašalina tikrosios priežasties. 
Juk kaip dažnai girdime apie pa-
saulinio lygio žvaigždes, kurios 
kovoja su vidinės tuštumos jaus-
mu, depresija, yra priklausomos 
nuo alkoholio ir kitų narkotinių 
medžiagų, nepaisant to, kad jos, 
rodos, turi viską – turtus, šlovę, 
mylinčius artimuosius. Tuštu-
mos jausmas neaplenkia nė vie-
no – nesvarbu, kokiomis aplin-
kybėmis žmonės gyvena.

Kas sukuria vidinės 
tuštumos jausmą?

Vidinė tuštuma mus apninka 
tuomet, kai prarandame santykį 
su savo tikraisiais jausmais, nu-
stojame juos girdėti ar į juos gi-
lintis. Labai dažnai žmonės sa-
ko, kad jaučiasi tušti, nes aplin-
kiniai jiems nesuteikia tiek mei-
lės, kiek norėtųsi. Tačiau tiesa 
yra tokia, kad tuštumą savo vi-
duje mes galime jausti net ir my-
limi kitų, jei nemylėsime savęs. 
Tuštumos jausmas kyla tuomet, 
kai save apleidžiame. O juk kaip 
dažnai savęs nemylime! Kalti-
name, nuvertiname save, reika-
laujame iš savęs daugiau nei ga-
lime pasiekti. 

Mes pykstame ant savęs ir 
jaučiamės vieniši bei palikti, 
siekiame kitų žmonių dėmesio, 
nors pats svarbiausias dalykas, 

ko iš tiesų reikia, yra mūsų pa-
čių dėmesys sau.

Pateiksiu analogiją – įsivaiz-
duokite, kad kambaryje esate su 
vaiku, kuris liūdi – jūs norite jam 
padėti. Ką visų pirma darysite? 
Greičiausiai bandysite suprasti 
jo liūdesio priežastis, jausmus, 
išklausysite ir tik tuomet mė-
ginsite ieškoti pagalbos būdų. 
Mūsų vidinės tuštumos jausmas 
yra stipriai susijęs su atitolimu 
nuo vidinio vaiko, kuris atspindi 
mūsų tikrąjį aš, tikruosius jaus-
mus. Tad siekdami sau padėti, 
visų pirma turime išsiaiškinti, 
kas slepiasi po tuštumos jaus-
mu, ko mes nematome ir negir-
dime, dėl ko savęs nemylime. Tik 
įsigilinę į tikruosius savo porei-
kius ar nemeilės sau priežastis, 
galime imtis veiksmų. 

Kaip sumažinti vidinės 
tuštumos jausmą?

Kaip jau minėta, alkoholis, 
besaikis valgymas ar vartoto-
jiškumas tuštumos neužpildys. 
Ją nebent trumpam apmalšins, 
kartu atsivesdamas kaltės jaus-
mą ir beprasmybę.

Vienintelis tikras būdas, ku-
ris gali padėti mūsų vidinei tuš-
tumai išnykti, yra meilė. Tačiau 
ne kitų meilė, kurios taip daž-
nai siekiame, bet meilė sau ir iš 
mūsų pačių. 

Tad kaip atrasti ryšį su sa-
vimi ir pamilti save tokius, ko-
kie esame?

Įsigilinkite į savo jausmus
Nežinant, kur slypi sunku-

mas, labai sudėtinga jį išspręs-
ti, pakeisti. Tad jaučiant tuštumą 
labai svarbu savęs paklausti, kas 
trukdo save mylėti, kodėl nesi-
džiaugiate tuo, kas esate. Ar yra 
konkrečių dalykų, kuriuos norė-
tumėte savyje pakeisti?

Pirmasis žingsnis į geresnę 
savijautą yra įsisąmoninti tai, 
ką jaučiate. Gal vienišumo jaus-
mą? O gal jaučiatės nevertingi ir 
neverti būti mylimi? Svarbu įsi-
gilinti į kylančias mintis ir jaus-
mus tam, kad galėtumėte juos 
pakeisti. 

Kas žinotina apie 
nemalonų burnos kvapą

Psichologo patarimai

Vidinė tuštuma –  
kaip ją užpildyti?

Bene kiekvienas žmogus kuriame nors savo gyvenimo 
etape neišvengiamai susiduria su vidinės tuštumos jaus-
mu. Jausmu, kad viduje nieko nėra – jokių norų, minčių, 
emocijų, nieko. Kas jį sukelia ir kaip tai įveikti?

(nukelta į 5 psl.)
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Išreikškite savo emocijas
Dažnai žmonės jaudinasi, 

kad yra pernelyg emocionalūs, 
bijo įskaudinti kitus išsakydami, 
ką iš tiesų jaučia ir galvoja. Būna, 
kad pačių nusistatytos vidinės 
taisyklės taip stipriai supančio-
ja, kad bet koks savo nuomonės 
išreiškimas žmogui asocijuoja-
si su nemandagumu ir prastu 
auklėjimu. Tačiau savo jausmų 
raiška yra būtina sąlyga visa-
vertiškam gyvenimui. Laikyda-
mi jausmus giliausiose vidinėse 
kertelėse, jų niekaip neišvalote, 
neišleidžiate.  

Tam, kad toks apsivalymas 
įvyktų, labai svarbu atrasti bū-
dą, kuris padėtų jums išlieti 
susikaupusią neigiamą energi-
ją. Tai gali būti dienoraščio ra-
šymas, piešimas, sportavimas 
ar paprasčiausi ilgi pasivaikš-
čiojimai. Labai gali pagelbėti ir 
mokymasis išsakyti savo jaus-
mus – be įžeidinėjimų, be prie-
kaištų, tiesiog pasakant, kaip 
jaučiatės konkrečiose situacijo-
se. Išsakyti jausmai neįžeidžia, 
įžeisti gali nebent tai, kaip juos 
išsakome.

Priimkite save tokius, 
kokie esate
Didelei daliai žmonių mylė-

ti save atrodo vienas sudėtin-
gesnių dalykų gyvenime. Nors 
ir yra daugybė priežasčių, dėl 
ko galime save mylėti, dažniau-
siai pasirenkame žiūrėti būtent 
į tai, kas mūsų nedžiugina. Nere-
tai žmonės užsisuka savęs „tobu-
linimo“ rate – be perstojo perka 
dalykus, kurie leidžia pasijusti 
gražesniu, vertingesniu, net ne-
susimąstydami, kad ir be viso to 
jie turi daugybę priežasčių savi-
mi didžiuotis. 

Atlikite paprastą pratimą – 
užrašykite ant lapo 10 dalykų, 
dėl kurių savimi džiaugiatės. 
Tai gali būti bet kas: tai, kad 
esate rūpestingas, kad mokate 
skaniai gaminti ar turite gražią 
šypseną. Pasidėkite lapą su tei-
giamais dalykais apie save prieš 
akis, kartkartėmis perskaityki-
te ir nuolatos sau tai priminki-
te. Taip dažnai mes susikoncent-
ruojame į dalykus, kurie mums 
nepatinka ir pamirštame teigia-
mas puses.

Darykite tai, kas jus 
džiugina
Tikimybė, kad jausitės vie-

niši ar jausite tuštumos jausmą 
darydami tai, kas jums malo-
nu, yra labai maža. Pagalvokite, 
kas jums leidžia atsipalaiduoti, 
kokios veiklos jus ramina. Kas-
dien bent valandą laiko skirkite 
būtent tam. Net jeigu visa diena 
užimta rūpesčiais, raskite bent 
truputį laiko pabūti su savimi. 
Toks laikas padeda palaikyti ry-
šį su savimi pačiu.

Dalykitės savo meile 
su kitais
Nukreipdami savo dėmesį 

į kitus žmones, nebūtinai arti-
muosius, galime pajusti didelę 
gyvenimo pilnatvę. Nepamirš-
kite savo meile ir rūpesčiu da-
lytis ir su kitais – taip meilės tik 
padauginsite ir jausite ją aplink. 
Rūpinkitės tais, kurie jus supa, 
tačiau prisiminkite, kad gerai 
pasirūpinti kitais galėsite tik pa-
sirūpinę savimi.

Milda VIcKutĖ
Psichologė

(atkelta iš 4 psl.)

Ko gero, būtent šis kūrybos 
periodas lėmė, kad B. Gedminui 
buvo pasiūlyta sukurti didžiulių 
pastangų ir atsakomybės parei-
kalavusį kūrinį – autentišką Pa-
kruojo dvaro ansamblio maketą. 
200 kartų sumažintiems dvaro 
statiniams, visai aplinkai atkurti 
reikėjo ne tik ypatingo kruopš-
tumo, kuriuo tarp medžio meis-
trų garsėja Bronislovas, bet ir il-
gai trukusių brėžinių, nuotraukų 
studijų, pokalbių su projektuo-
tojais, inžinieriais.

Gyvenimo darbu jį vadinan-
tis tautodailininkas sako, kad 
trejus metus kurtas dvaro make-
tas prilygsta universiteto studi-
joms. 3 m ilgio,1,2 m pločio ma-
ketas dabar puikuojasi Pakruojo 
rajono savivaldybėje. Bronislo-
vas juokauja vos ne jo prižiūrė-
toju tapęs – kaskart vis aplanko: 
tai kažkieno nukeltą stogą pri-
lipdo, tai tvorelę pataiso. 

Vėjo malūnų meistras
Pakruojo kraštas nuo se-

no garsėja vėjo malūnais. Nors 
dangų remiantys jų sparnai jau 
senokai nebesuka girnų, tačiau 
to krašto įvaizdžio detale malū-
nai išliko iki šiol. Prie šios tra-
dicijos puoselėjimo prisideda ir 
B. Gedminas – nedidukai jo ma-
lūnai puošia ne vieną sodybą, o 
pats Bronislovas garsėja kaip 
malūnų meistras. Dauguma jo 
sumeistrautų malūnų padaryti 
iš senų statinaičių. Išpjauna jo-
se duris, langus, kepurę pritai-
so, sparnus. 

Meistras pasakoja, kad jo 
padaryti malūnai paplito ir už 
Pakruojo ribų. Porą statinai-

čių žmogus net iš Vabalninko 
atgabeno. 

Savojoje sodyboje tokio ma-
lūno Bronislovas dar nėra įkur-
dinęs. Kaip toje liaudies patar-
lėje: „Kurpius be batų, kriaučius 
be sermėgos“. Pastaraisiais me-
tais daug laiko atėmė sodybos, į 
kurią iš miesto persikėlė, tvar-
kymas, tad puošybai dar neat-
ėjo eilė. Tautodailininkas pra-
sitaria galvojantis apie malūną, 
tačiau savo kieme svarstantis jį 
sulipdyti iš akmenų.

Iš penkto aukšto – į 
sodybą ant žemės

B. Gedmino gimtinė – Kelmė. 
Tačiau jau beveik 35 metus gy-
vena Pakruojyje. Juokauja, kad 
grįžus į tėviškę broliai netgi pa-
sišaipo, jog kalba su pakruojie-
tišku akcentu.

Ilgai daugiabučio namo 

penktajame aukšte gyvenęs 
Bronislovas pagaliau nusileido 
ant žemės. Preičiūnų kaimo gy-
venvietėje nusipirkęs sodybą, 
vyras lengviau atsikvėpė: ir laip-
tais kopti nereikės, ir kūrybai 
daugiau erdvės bus. Kol gyveno 
Pakruojyje, garaže buvo įsiren-
gęs nedideles dirbtuves. „Ma-
šina stovėjo kieme, o aš garaže 
meistravau, – šypsosi tautodai-
lininkas. – Nors netoliese jis bu-
vo, už kokio puskilometrio, bet 
iš namų išeidavau visai dienai.“ 
Ir taip panirdavo į tą medinį pa-
saulį, kad net valgį pamiršdavo. 
„Prie medžio prisilieti ir viskas 
kažkur nutolsta“, – sako meis-
tras. Ten nebuvo sąlygų pailsė-
ti, atsigauti. Dabar visai kas ki-
ta. Bronislovas sodyboje baigia 
įsirengti erdvias dirbtuves. 

Čia yra ir kur medžių kelmus, 
šakas kaupti. Į Preičiūnus par-
sigabentai medienai Bronislo-
vas jokios stoginės nerenčia. Po 
atviru dangumi laikomą medie-
ną meistro rankų prisilietimui 
paruošia pati gamta – saulė, lie-
tus, sniegas. Nuo metus sodybos 
pašalėje pagulėjusių medžio rąs-
tų ar šakų žievė pati atšoka, me-
diena įgyja gražiai rudą atspal-
vį. Šitaip „įdarbinus“ gamtą, Bro-
nislovui savo dirbinių nereikia 
nei dažyti, nei kaip nors kitaip 
gražinti. Tiesa, prasitaria meis-
tras, sėmenų aliejus jo dirbtuvė-
se visada po ranka. Baigtą dar-
bą juo ištrynus atsiskleidžia vi-
sas medžio grožis – struktūra, 
rievės. „Uosis – paprastas baltas 
medis, o kaip jis pasikeičia, ko-
kie raštai išryškėja sėmenų alie-
jumi ištepus“, – pasakoja tauto-
dailininkas.

Unikalūs mažmožiai – 
neparduodami

Didelę B. Gedmino dirbinių 
dalį sudaro įvairūs mažmožiai: 
raktų pakabukai, žvakidės, suve-
nyrai. Pasak tautodailininko, jo 
darbo čia nedaug. Reikia tik ati-
džiai įsižiūrėti, pamatyti, ką pa-
ti gamta sukūrė. Vienas kitas na-
gingo meistro krepštelėjimas – 
ir meniškas daikčiukas gatavas. 

Su broliais Bronislovas ne-
seniai retino sodą tėviškėje. Se-
ni, ligoti medžiai jau nebrandino 
gausaus derliaus. Kitam išpjaus-
tytos žaizdotos obelų šakos – tik 
prakuros, o Bronislovui – tikras 
lobis. „Randi iškirmijusią šaką, 

imi svarstyti, ką ji primena, į ką 
panaši, – pasakoja tautodailinin-
kas. – Užtenka tik šį tą pakeisti, 
formą išgryninti.“ Tokie gamtos 
ir meistro dirbiniai – unikalūs. 
Keletą jų Bronislovas saugo, į 
muges neveža, niekam nepar-
duoda. Tarp tokių vienetinių kū-
rinių – bateliai. Pasak Bronislo-
vo, tereikėjo į juos tik raištelius 
įverti – niekas nepasakytų, kad 
tai gamtos kūrinys.

Meistras keičia kūrybos 
kryptį 

Tradicinėje kasmet Pakruo-
jyje vyksiančioje tautodailinin-
kų parodoje B. Gedminas šiemet 
prisistatė netradiciškai. Šįkart 
medžio kalteliu iš liepos, ąžuo-
lo, uosio jis priskobė lėkščių. Jas 
parodė jau pernai Ukmergėje 
vykusioje šventėje „Būkime kar-
tu“. Žmonėms patiko, o Bronislo-
vui to ir tereikėjo – ir toliau kal-
teliu darbuojasi. Įvairiose mu-
gėse panašių dirbinių netrūks-
ta. Tačiau dažniausiai tai būna 
tekinti gaminiai. Tautodailinin-
kui svarbiau ne lygios linijos, o 
rankų darbo ženklai. Meistras 
ne kartą įsitikino, kad tai – di-
džiausias privalumas. Kaskart 
tai pasitvirtina ir rudenį sosti-
nėje vykstančioje neįgaliųjų mu-
gėje „Tau, Vilniau“. Rankų darbą 
ypač vertina užsieniečiai. Ko ge-
ro, jiems patiktų ir Bronislovo iš-
skobti mediniai šaukštai. Vieno 
jų apie met ro ilgio kotą ir tau-
tiniais ornamentais išmargino. 

Bronislovas prasitaria vis 
dažniau stabtelintis prie iš me-
džio drožtų kaukių. Vilioja jos 
meistrą. Norėtųsi pabandyti. Ne 
be reikalo ir paskutinėje tautodai-
lininkų parodoje Eugenijaus Ar-
bušausko Užgavėnių kaukes ati-
džiai apžiūrinėjo, su pačiu kūrėju 
šnektelėjo. Sulaukė jo padrąsini-
mo: „Čia nėra griežtų linijų, kaip 
kaltelis slys, taip ir bus gerai...“

Bronislovas džiaugiasi – vi-
si penki pakruojiškiai tautodai-
lininkai „medinukai“ labai vie-
ningi ir draugiški, pasitaria, sa-
vo žiniomis pasidalija. Pasak 
B. Gedmino, visi jie daro skirtin-
gus darbus, tad jokios konku-
rencijos nė būti negali. Medžio 
skulptūrų meistras Eugenijus 
Rimdžius net paties pasidarytais 
kokybiškais kalteliais pasidalija.

Pats Bronislovas didelių dar-
bų nesiima. Metaliniais strypais 
suvaržytas stuburas neleidžia. 
Tad tenka susitelkti į smulkes-
nius. Nors vienoje vietoje meis-
tras irgi nelinkęs stovėti. Vis ieš-
ko naujų raiškos būdų ir formų. 
Tuo buvo galima įsitikinti ir žval-
gantis po metų pradžioje Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje 
surengtą jubiliejinę Tautodaili-
ninkų sąjungos parodą. 50-ąsias 
gyvavimo metines paminėju-
siam tautos paveldo puoselėto-
jus vienijančiam sambūriui B. 
Gedminas išdrožė didžiulę at-
verstą knygą. Joje išskobė svar-
bias įsimintinas datas. Ir Tauto-
dailininkų sąjungos pirmininko 
Jono Rudzinsko paprašė, kad sa-
vo ranka prie meistro išskaptuo-
tos pavardės pasirašytų. 

Aldona MIlIEŠKIENĖ
Autorės ir Bronislovo Gedmino 

asmeninio archyvo nuotr.

Tautodailininko bendraautorė – gamta
(atkelta iš 1 psl.)

Malūnai – B. Gedmino vizitinė kortelė.

Kovą vykusiai tradicinei tautodailininkų parodai B. Gedminas išdrožė ilga-
kotį šaukštą. 

Ukmergėje vykusioje neįgaliųjų šventėje „Būkime kartu“ B. Gedmino dirbi-
niams pirkėjų dėmesio netrūko. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 27 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/9 s. 10:00 Seserys. N-7. 12 s. (kart.). 
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 13 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 LRT foru-
mas. 22:05 Trumposios žinios. 22:10 
Premjera. Juodoji Brazilijos saulė. 
(subtitruota). 23:05 Trumposios žinios. 
23:10 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 
29 s. 00:10 Savaitė. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 10/9 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Klausimėlis.lt. (kart.).

Antradienis, kovo 28 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/10 s. 10:00 Seserys. N-7. 13 s. 
(kart.). 10:55 Stilius. (kart.). 11:45 Juo-
doji Brazilijos saulė. (subtitruota, kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 14 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-metį pa-
sitinkant. Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 22:25 Trumpo-
sios žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Trumposios žinios. 23:25 Prem-
jera. Drakula. N-14. 5 s. 00:10 Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. Mykolas Romeris. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 10/10 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos detek-
tyvai. (kart.).

trečiadienis, kovo 29 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/11 s. 10:00 Seserys. N-7. 14 s. 
(kart.). 10:55 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 15 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Gori-
los rūke. N-7. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 10/11 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auksi-
nis protas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Auksinis protas. (tęsinys, 
kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 30 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/12 s. 10:00 Seserys. N-7. 15 s. 
(kart.). 10:55 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 16 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Specialus tyrimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 

21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Žalioji zona. N-7. 00:45 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Ko-
misaras Reksas. N-7. 10/12 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Lietu-
vos patriotai. Bendruomenių turnyras. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, kovo 31 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/1 s. 10:00 Seserys. N-7. 16 s. 
(kart.). 10:55 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 17 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 
Gamtos inspektoriai. 19:30 Muškieti-
ninkai 2. N-7. 2/9 s. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Premjera. Boksinin-
kas. N-14. 00:35 Gamtos inspektoriai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 11/1 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
3. 9 s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV 
šou „60 akimirkų“. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tęsi-
nys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 1 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 18 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 20 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 16 
s. 07:55 Džiunglių knyga 2. 2/4 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis. 3 
d. Tundra. Ledinė dykuma. (subtitruo-
ta). 13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Saulės superaudros. (subtitruota). 
14:05 Džesika Flečer. N-7. 19, 20 s. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-metį pasitinkant. Dokumenti-
nė apybraiža „Mes nugalėjom“. 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 
18:55 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Lietuvos televizi-
jos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Keliamieji me-
tai. N-7. 00:25 Trumposios žinios. 00:30 
Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Ark-
tis. 3 d. Tundra. Ledinė dykuma. (subti-
truota, kart.). 01:25 Pasaulio dokumen-
tika. Saulės superaudros. (subtitruota, 
kart.). 02:15 Džesika Flečer. N-7. 19, 
20 s. (kart.). 03:50 Klausimėlis.lt. 04:05 
Stilius. (kart.). 04:45 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 2 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Tobotai 1. 19 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/5 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 24 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 19 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Dulkės ir dry-
žiai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Indo slėnio lobiai. 2 
d. Kitas Tadž Mahalo veidas. (subtitruo-
ta). 13:45 Puaro. N-7. 11/4 s. Katė tarp 
balandžių. 15:20 Gamtos inspektoriai. 
(kart.). 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Laisvės vėliavne-
šiai. 16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį pasitinkant. Premjera. Žmo-
nės, kurie sukūrė Lietuvą. Stasys Ši-
lingas. 17:15 Auksinis protas. (kart.). 
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Tei-
sė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
3. 10 s. 21:50 Trumposios žinios. 21:55 
Premjera. Moters kvapas. N-14. 00:25 
Trumposios žinios. 00:30 Kino žvaigž-
džių alėja. Amelija Erhart. (kart.). 02:55 
Pasaulio dokumentika. Dulkės ir dry-

Pirmadienis, kovo 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (10). N-7. 06:55 Simpsonai 
(14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). N-7. 
07:55 Hubertas ir Staleris (11). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2561). N-7. 10:00 
Ekstrasensai detektyvai (18). N-7. 11:05 
Rio 2. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (10). 13:30 Simpsonai (16). N-7. 
14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1125). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1126). N-7. 15:30 Itališka meilė (147). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (63). N-7. 20:00 
Pakartok!. N-7. 21:00 Šviesoforas (9). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ta-
vo kompanija. N-14. 01:00 Imperija (8). 
N-14. 01:50 Rouzvudas (9). N-14. 02:45 
Vikingai (21). N-14. 03:35 Paskutinis 
žmogus Žemėje (15). N-7.

Antradienis, kovo 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (11). N-7. 06:55 Simpsonai 
(16) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (17) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (63). N-7. 08:25 
Šviesoforas (9). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2562). N-7. 10:00 Ekstrasen-
sai detektyvai (19). N-7. 11:00 Pakar-
tok!. N-7. 12:00 Aš - superhitas (29). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(11). 13:30 Simpsonai (18). N-7. 14:00 
Simpsonai (19). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1127). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1128). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (148). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (64). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Šviesoforas (10). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Pagro-
bimas. N-14. 00:20 Imperija (9). N-14. 
01:25 Rouzvudas (10). N-14. 02:15 Vi-
kingai (22). N-14. 03:10 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (16). N-7.

trečiadienis, kovo 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (12). N-7. 06:55 Simpsonai 
(18) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (19) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (64). N-7. 08:25 
Šviesoforas (10). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2563). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (20). N-7. 11:00 Prieš srovę. 
N-7. 12:00 Aš - superhitas (30). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (12). 
13:30 Simpsonai (20). N-7. 14:00 Simp-
sonai (21). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1129). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1130). N-7. 15:30 
Itališka meilė (149). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (65). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Šviesoforas (11). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 
Nubusti Meksikoje. N-14. 00:15 Imperija 
(10). N-14. 01:15 Rouzvudas (11). N-14. 
02:05 Vikingai (23). N-14. 03:05 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (17). N-7.

ketvirtadienis, kovo 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (13). N-7. 06:55 Simpsonai 
(20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). N-7. 
07:55 Rezidentai (65). N-7. 08:25 Švie-
soforas (11). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2564). N-7. 10:00 Ekstrasensai detek-
tyvai (21). N-7. 11:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 12:00 Aš - superhitas (31). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
13:30 Simpsonai (22). N-7. 14:00 Simp-
sonai (1). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1131). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1132). N-7. 15:30 
Itališka meilė (150). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (66). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Šviesoforas (12). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Įkaitas. N-14. 00:50 Imperija 
(11). N-14. 01:45 Rouzvudas (12). N-14. 
02:35 Vikingai (24). N-14. 03:25 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (18). N-7.

Penktadienis, kovo 31 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (14). N-7. 06:55 Simpsonai 
(22) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (1) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (66). N-7. 08:25 
Šviesoforas (12). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2565). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (22). N-7. 11:00 Farai. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (32). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (13) (R). 
13:30 Simpsonai (2). N-7. 14:00 Simp-
sonai (3). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1133). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1134). N-7. 15:30 
Itališka meilė (151). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Namai. 
N-7. 21:15 Pi gyvenimas. N-7. 23:50 Aš, 
tu ir Diupri. N-7.

Pirmadienis, kovo 27 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (93). 07:05 „Džiumandži“ 
(31). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(12). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (4). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (5). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 
valandos (kart.). N-7. 12:40 Bus vis-
ko (kart.). 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (53). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (54). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Galutinis tikslas 5. N14. 00:05 „Kultas“ 
(11). N14. 01:00 „Strėlė“ (17). N-7. 01:50 
„Kortų namelis“ (6). N14.

Antradienis, kovo 28 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (94). 07:05 „Džiumandži“ 
(32). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(13). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (6). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (7). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 
valandos (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. Infošou. 13:35 Būk mano meile! 
N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (55). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (56). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:25 Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Plė-
šikai. N14. 23:55 „Kultas“ (12). N14. 
00:50 „Strėlė“ (18). N-7. 01:40 „Kortų 
namelis“ (7). N14.

trečiadienis, kovo 29 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (95). 07:05 „Džiumandži“ 
(33). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ 
(14). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (8). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (9). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 
(kart.). N-7. Infošou. 13:35 Būk mano 
meile! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (57). 
N-7. 15:30 „Amžina meilė“ (58). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:25 PREMJERA Kalinių žmo-
nos. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Slaptas planas. N14. 00:10 „Kultas“ 
(13). N14. 01:05 „Strėlė“ (19). N-7. 01:55 
„Kortų namelis“ (8). N14.

ketvirtadienis, kovo 30 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (96). 07:05 „Džiumandži“ 
(34). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ 
(15). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (10). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (11). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. Infošou. 13:35 Būk mano meile! 
N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (59). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (60). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Žmogus be 

praeities. N14. 00:05 „Kultas“ (14). N14. 
01:00 „Strėlė“ (20). N-7. 01:50 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:15 Alchemija. 
Kultūrinė publicistika 02:45 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, kovo 31 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (97). 07:05 „Džiumandži“ 
(35). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris II“ 
(16). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (12). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (13). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... 
(kart.) 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (61). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (62). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 10 000 me-
tų prieš Kristų. N-7. 23:05 Užkratas. N14. 
01:05 Žmogus be praeities (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Džiumandži“ (34) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris II“ (15) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (20). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(1). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (16). 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (15). 
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“ (12). 
09:30 „Saugokis meškinų“ (9). 09:45 
„Saugokis meškinų“ (10). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Nykštuko Tomo ir Coliu-
kės nuotykiai. 11:35 Troškimų akmuo. 
13:25 Trumano šou. N-7. 15:35 Maža-
sis plaukikas. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Užburtoji Ela. 21:20 Sa-
chara. N-7. 23:45 Operacija „Baltosios 
pupytės“. N-7. 01:45 10 000 metų prieš 
Kristų (kart.). N-7.

Sekmadienis, balandžio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Džiumandži“ (35) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris II“ (16) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (21). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(2). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (17). 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (16). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
„Saugokis meškinų“ (11). 09:45 „Sau-
gokis meškinų“ (12). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Operacija „Saugi 
kaimynystė“. 11:50 Paskutinis veiksmo 
filmų herojus. N-7. 14:30 Šeimos savait-
galis. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. Mu-
zikinis talentų šou. 22:10 PREMJERA 
Leidimas žudyti. N14. 00:05 Paslaptin-
gas langas. N-7. 01:55 Operacija „Bal-
tosios pupytės“ (kart.). N-7.

Pirmadienis, kovo 27 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (65) (kart.). N-7. 
08:05 „Voratinklis“ (8) (kart.). N-7. 09:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 10:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (389) (kart.). 
N-7. 12:15 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (10) (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (25). N-7. 14:20 „Vie-
na už visus“ (40). N-7. 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(66). N-7. 16:50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(390). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Kije-
vo operatyvinė grupė“ (11). N-7. 19:30 
Voratinklis. Sutapimų nebūna. I dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (72). N-7. 21:30 Largo Vin-
čas. N-7. 23:40 Išeiti (kart.). N14. 01:20 
„Sekso magistrai“ (7) (kart.). N14. 02:20 
„Sekso magistrai“ (8) (kart.). N14. 03:15 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (72) (kart.). N-7. 
03:40 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(41) (kart.). 04:00 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (42) (kart.). 04:20 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (43) (kart.). 04:40 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (44) (kart.).

Antradienis, kovo 28 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (6). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (66) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (9) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (390) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (11) (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (26). N-7. 14:20 „Vie-
na už visus“ (41). N-7. 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(67). N-7. 16:50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(391). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Kije-
vo operatyvinė grupė“ (12). N-7. 19:30 
Voratinklis. Sutapimų nebūna. II dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (73). N-7. 21:30 Robo-
tas ir Frenkas. N-7. 23:15 Largo Vinčas 
(kart.). N-7. 01:25 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (6) (kart.). N-7. 02:15 „Dalasas“ 
(12). N-7. 03:00 „Penktoji pavara“ (5). 
03:45 Visi vyrai - kiaulės... 2 (73) (kart.). 
N-7. 04:10 „Penktoji pavara“ (4) (kart.).

TV3

LNK

BTV

Šeštadienis, balandžio 1 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (6). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (25). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (61). 08:00 Ančiukų 
istorijos (7). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Kaip pagauti Laimės paukštę. 
N-7. 12:25 Beždžionėlė šnipė. 14:00 
Daktaras Dolitlis. N-7. 15:40 Pasivaikš-
čiojimas su dinozaurais. N-7. 17:15 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Auksiniai 
svogūnai. N-7. 22:00 Vienas šūvis. Dvi 
kulkos. N-14. 00:20 Ronalas Barbaras. 
N-14. 02:00 Aš, tu ir Diupri. N-7.

Sekmadienis, balandžio 2 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (7). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (26). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (62). 08:00 Ančiu-
kų istorijos (8). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Gibė. N-7. 12:50 Netikra vie-
nuolė 2. N-7. 15:00 Flika 3. 16:55 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Lie-
tuvos talentai. N-7. 22:30 Vaikštant tarp 
antkapių. N-14. 00:55 Bagažo atsiėmi-
mas. N-7. 02:40 Barbara ir Verneris. 
Gražiausios akimirkos. N-7. 03:30 Eva 
ir Robertas. Gražiausios akimirkos. N-7.

LRT
žiai. (subtitruota, kart.). 03:50 Puaro. 
N-7. 11/4 s. Katė tarp balandžių. (kart.). 
05:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. (kart.).

trečiadienis, kovo 29 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (7). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (67) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (10) (kart.). N-7. 
09:05 „Paskutinis faras“ (19). N-7. 10:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (391) (kart.). 
N-7. 12:15 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (12) (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (1). N-7. 14:20 „Viena už 
visus“ (42). N-7. 14:50 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (68). 
N-7. 16:50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(392). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (13). N-7. 19:30 
Voratinklis. Sutapimų nebūna. III dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (74). N-7. 21:30 Keleiviai. 
N14. 23:20 Robotas ir Frenkas (kart.). 
N-7. 01:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (7) 
(kart.). N-7. 01:50 „Dalasas“ (13). N-7. 
02:35 „Penktoji pavara“ (6). 03:20 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (74) (kart.). N-7. 03:45 
„Penktoji pavara“ (5) (kart.).

ketvirtadienis, kovo 30 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (68) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (11) (kart.). 
N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ (20). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (392) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvi-
nė grupė“ (13) (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (2). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (43). N-7. 14:50 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (69). N-7. 16:50 „Prokurorų pati-
krinimas“ (393). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (14). 
N-7. 19:30 Voratinklis. Sutapimų nebū-
na. IV dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Juoda-
sis tinklas. N14. 23:20 Keleiviai (kart.). 
N14. 01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8) 
(kart.). N-7. 01:55 „Dalasas“ (14). N-7. 
02:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ (25) 
(kart.). N-7. 03:25 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (26) (kart.). N-7. 04:10 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 31 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(9). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (69) 
(kart.). N-7. 08:05 „Kvapų detektyvas“ 
(5). N-7. 09:05 „Kvapų detektyvas“ (6). 
N-7. 10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(393) (kart.). N-7. 12:15 „Kijevo opera-
tyvinė grupė“ (14) (kart.). N-7. 13:20 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (3). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (44). N-7. 14:50 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (70). N-7. 16:50 „Prokurorų pati-
krinimas“ (394). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (15). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(12) (Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (12) (Wrestling 
- SmackDown 2). N-7. 21:30 Tikras tei-
singumas. Brolija. N14. 23:20 Juodasis 
tinklas (kart.). N14. 01:05 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (9) (kart.). N-7. 01:55 „Da-
lasas“ (15). N-7. 02:40 Tikras teisingu-
mas. Brolija (kart.). N14. 04:05 „Kvapų 
detektyvas“ (5) (kart.). N-7. 05:00 „Kva-
pų detektyvas“ (6) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 1 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (1) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (2) (kart.). N-7. 08:05 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (3) (kart.). N-7. 
09:00 Brydės. Istorinė-publicistinė laida. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 „Mano siaubū-
nėlis“ (1). 11:00 Galiūnų čempionų lyga. 
Serbija. 12:05 Foilo karas. Erelio diena. 
N-7. 14:10 „PREMJERA Žiniuonis“ (1). 
N-7. 15:15 „Džuna“ (6). 16:20 „Kas žu-
dikas?“ (19). N-7. 17:25 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis faras“ 
(21). N-7. 19:30 Muzikinis iššūkis. 21:30 
MANO HEROJUS Karo menas. N14. 
23:50 AŠTRUS KINAS Pražūtingas rū-
kas. N14. 02:05 „Dalasas“ (14) (kart.). 
N-7. 02:50 „Dalasas“ (15) (kart.). N-7. 
03:35 Muzikinis iššūkis (kart.). 05:05 
„Mano siaubūnėlis“ (1) (kart.).

Sekmadienis, balandžio 2 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Serbija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena 
už visus“ (131). N-7. 09:35 „Mano siau-
būnėlis“ (2). 10:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (45). 11:05 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (46). 11:35 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (47). 12:05 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (48). 12:35 
Gyvenimiškos istorijos. 13:35 Sveikini-
mai. 16:15 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (23). N-7. 17:25 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis 
faras“ (22). N-7. 19:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (9). N-7. 21:40 Forestas Gam-
pas. N-7. 00:20 „Sekso magistrai“ (9). 
N14. 01:25 „Sekso magistrai“ (10). N14. 
02:25 Karo menas (kart.). N14. 04:15 
„Džuna“ (6) (kart.). 05:05 „Mano siau-
būnėlis“ (2) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Teisūs buvo tie, kurie 
praėjusį pavasarį, iškart 
po Ukrainos pergalės Eu-
rovizijoje, kalbėjo apie 
didelę problemą, kuri 
užgrius šiųmečio dainų 
konkurso organizato-
rius – ukrainiečius. Juk 
Rusija tikrai sugalvos ką 
nors, kad dar kartą įgel-
tų savo kaimynei. Ne vie-
nas garsus Rusijos daini-
ninkas, degantis neapy-
kanta laisvės siekiančiai 
Ukrainai, siūlė tiesiog 
boikotuoti 2017-ųjų Eu-
roviziją, kuri vyks Kijeve. 
Bet tai būtų pernelyg pa-
prasta. Kremlius sumąstė 
šį tą įdomesnio.

Vos už 7 kilometrų nuo Anykš-
čių  įsikūrusiame Burbiškio kai-
me įkurti grupinio gyvenimo na-
mai. Socialinė darbuotoja Žydrė 
Žarskuvienė sako, kad už Euro-
pos regioninės plėtros fondo lė-
šas rekonstruoto buvusio vaikų 
darželio patalpos pritaikytos gy-
venti 20 žmonių, turinčių psichi-
kos negalią. Įrengti gyvenamieji 
kambariai, asmens higienos pa-
talpos, valgomasis. 

Už projekto lėšas buvo nu-
pirkti baldai, kompiuteriai, buiti-
nė ir vaizdo įranga. Pasak Ž. Žars-
kuvienės, grupinio gyvenimo na-
mų filiale dabar gyvena 19 žmo-
nių, visi – iš Anykščių rajono. 
Aplinka artima namų sąlygoms. 

„Mes siekiame, kad namų 
gyventojai bendrautų su vie-
tos gyventojais, įveiktų sociali-
nę atskirtį ir integruotųsi į kai-

mo bendruomenę“, – pasakojo 
Ž. Žarskuvienė. 

Slaugytoja šiuose namuose 
nuo 2015–ųjų spalio dirba Bur-
biškio bendruomenės pirminin-
kė Rita Biliūnaitė-Titenienė. 

Viena šnekiausių šių namų gy-
ventojų iš Traupio seniūnijos čia 
patekusi Ona rodė gausybę poil-
sio kambarį puošiančių darbelių 
iš popieriaus, rudeninių lapų, sa-
gučių. Moteris, gimusi Trakuose, 
gyvenusi Kaune, dabar jaučiasi 
primiršta artimųjų, jie užsienyje. 

Jaukius savo kambarėlius 
aprodė Laimutė iš Didžiakaimio, 
Stefa iš Senųjų Elmininkų. Mote-
rys laukia pavasario, tuomet so-
dins pomidorus, agurkus, gėles. 
Augalėliais sužaliuos kambarių 
palangės, vėliau juos persodins šil-
tnamyje. Na, o vyrai dar pasvajoja 
rūsyje įrengti medžio dirbtuvėles. 

Vaikus pakeitė žmonės su negalia
Jonas Junevičius www.anyksta.lt pasakoja apie Anykščių sociali-
nės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąRusijos atstovė 
Eurovizijoje – Kremliaus 

kovos įrankis? 

Klausos negalią turintis vaikinas 
teigia prieš kelionę labai nesibai-
minęs: „Seniai norėjau išvykti 
pastudijuoti svetur. Pasitaikius 
progai su džiaugsmu kreipiau-
si dėl mainų studijų Graikijoje.“

Kol kas didžiausios savo sva-
jonės – mokytis Galaudeto uni-
versitete Vašingtone (JAV), ku-
riame visos studijų programos 
pritaikytos kurtiesiems – Lukas 
dar neįgyvendino, tačiau teigia, 
kad dalinės studijos Graikijoje 
labai praturtino jo patirtį. „Su-
sipažinau su įvairiais žmonėmis, 
pažinau kitokią kultūrą, daug ke-
liavau. Mums gana gerai pažįs-
tama Lietuvos mokymosi siste-
ma, studijų procesas. Kitoje ša-
lyje, kitame universitete viskas 
kitaip. Tai – praplečia akiratį“, – 
teigia L. Gužauskas.

Pasak KTU studento, labiau-
siai sužavėjo kitokia nei Lietuvo-
je mokymosi sistema. L. Gužausko 
teigimu, ten studentui suteikiama 
daugiau laisvės, labiau akcentuo-
jamas savarankiškas darbas.

„Greta teorinių paskaitų patei-
kiama daug papildomos literatū-
ros, medžiagos, į kurią gali gilintis 
savarankiškai. Nėra laboratorinių 
darbų ir galybės tarpinių atsiskai-
tymų, prie kurių esame pripratę 
čia. Man ta sistema labiau patiko – 
jaučiausi laisvesnis planuodamas 
savo laiką, nereikėjo jaudintis ir 
ruoštis daugeliui atsiskaitymų, 
tik vienam rimtam egzaminui“, – 
pasakoja studentas.

Semestro pradžioje jis porą 
savaičių praleido mokydamasis 
graikų gestų kalbos. Dalyko pas-
kaitos vykdavo anglų kalba, ret-
karčiais jose dalyvaudavo vertėja.

„Žinoma, viską išversti jai bū-
davo gana sunku, tad daug susi-

rašinėjau su angliškai mokan-
čiais studentais. Tikrai nemažai 
teko dirbti savarankiškai“, – pri-
simena Lukas.

„Erasmus+“ ne veltui vadi-
nama ne tik studijų, bet ir kul-
tūrinių mainų programa. „Su ki-
tais mainų studentais bendra-
vome labai artimai, kaip šeima. 
Su graikais, jei jie nemoka anglų 
kalbos, kartais būdavo sudėtin-
giau. Tačiau apskritai jie labai 
draugiški – lietuviai vengia ben-
drauti, jei jiems sudėtinga kalbė-
tis, graikai gali daug ką išaiškin-
ti vien gestikuliuodami. Vos pa-
klausus ko nors, graikas iš kar-
to puola rodyti“, – apie lietuvių 
ir graikų mentaliteto skirtumus 
pasakoja vaikinas.

Aktyviai krepšinį žaidžiantis 
L. Gužauskas, kuris, vos tik grįžęs 
pradėjo intensyviai ruoštis vasa-
rą vyksiančioms kurčiųjų olim-
pinėms žaidynėms, mėgstamo 
sporto neapleido ir Graikijoje.

Programavimo antrajame 
kurse besimokantis L. Gužaus-
kas teigia specialybę pasirin-
kęs patartas tėvų ir galvodamas 
apie ateitį: „Rinkausi tarp prog-
ramavimo ir matematikos, ta-
čiau šiandien informatikų labiau 
trūksta rinkai, tad matematika 
liko tik hobiu“.

Vaikinas teigia studijuodamas 
daug sunkumų nepatiriantis. Jis 
lanko paskaitas kartu su kitais 
studentais, kartais jose dalyvau-
ja vertėja, daug laiko skiria sava-
rankiškam darbui, papildomam 
skaitymui. Nors ir pripažįsta, kad 
kartais dėl lietuvių santūresnio 
temperamento jaučiasi vienišas, 
teigia suprantantis, jog bendra-
vimas su klausos negalią turin-
čiu žmogumi ne visiems lengvas.

Kone su kiekvienu graiku studentas 
lietuvis susikalbėjo gestais 

Tinklalapyje http://ktu.edu rašoma apie Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) Informatikos fakulteto antrakursio Luko Gužaus-
ko studijas Graikijoje, Tesalijos technologijų ir mokslo institute.

„Propagandos ir 
hibridinio karo 

elementas“
Taip Ukrainos vidaus rei-

kalų ministro patarėjas Anto-
nas Geraščenka pavadino Rusi-
jos sprendimą pasiųsti į Ukrai-
ną 27-erių metų neįgalią daini-
ninkę Juliją Samoilovą iš Uchtos 
(Komijos Respublika). Anot pa-
tarėjo, atvykusi į Ukrainą ji turi 
būti sulaikyta, nes prieš trejus 
metus nelegaliai lankėsi Kryme. 
Dainininkė pažeidė Ukrainos vy-
riausybės nutarimą Nr. 367, ku-
riame parašyta: visi užsienie-
čiai privalo gauti specialų Ukrai-
nos leidimą įvažiuoti į okupuoto 
Krymo teritoriją.

Aišku, Rusija žinojo, ką daro. 
Jau ne vienam rusų dainininkui 
ar aktoriui yra uždrausta lan-
kytis Ukrainoje dėl jų gastrolių 
Kryme. Ar J. Samoilovai turėtų 
būti padaryta išimtis dėl to, kad 
ji turi negalią?

J. Samoilova yra ištikima 
Kremliaus diktatoriui. Ji žinojo, 
kuo rizikuoja sutikusi dalyvau-
ti Kryme organizuotame festi-
valyje. Be to, ji yra išsakiusi už-
gaulių žodžių Ukrainai, tik dabar 
tie įrašai internete išbraukti, likę 
tik kopijos.

Ką darys Ukraina? Jei neįsi-
leis neįgaliosios, ji pasirodys dar 
kaip netolerantiška. Kremliaus 
planas išties gudrus!

Nuo vaikystės – su daina
J. Samoilova dainuoja nuo 

mažumės. Būdama dar vaikas 
dalyvavo įvairiuose konkursuose 
savo regione. Išgarsėjo patekusi į 
Alos Pugačiovos projektą „Faktor 
A“. Gavo specialią premiją „Auk-

sinė Alos žvaigždė“. A. Pugačiova 
net apsiverkė klausydama Juli-
jos dainos. Visiems atrodė, kad 
tos ašaros – tai Julijos karjeros 
garantas. Nors pati dainininkė 
viename interviu pareiškė nesu-
pratusi, ko Ala verkia, nes tą die-
ną dainavo prastai ir labai dėl to 
jaudinosi, laukė kritikos.

J. Samoilova ištekėjusi. Vyras 
Aleksejus irgi muzikantas, dirba 
Julijos vadybininku.

Rusijos spaudoje ne kartą ra-
šyta, kad J. Samoilova neįgalia 
tapo dėl gydytojų klaidos, mat 
kūdikystėje buvo netinkamai pa-
skiepyta. Medikai prieštarauja: 
jokie skiepai negali lemti sun-
kaus genetinio susirgimo – spi-
nalinės raumenų atrofijos, kuri 
buvo diagnozuota Julijai paaug-
lystėje. Propagandistai žinia 
apie skiepus dar labiau kaitina 
visuomenę, kur ir be to daugė-
ja mamų, atsisakančių skiepyti 
savo vaikus.

Ar pavyks Rusijai įrodyti, kad 
ji labai rūpinasi neįgaliaisiais, va, 
net į Euroviziją siunčia „ratuki-
ninkę“? Iš tikrųjų Rusijos val-
džiai nė kiek nerūpi neįgalieji. 
Automobilių stovėjimo aikšte-
lėse pažymimos vietos neįga-
liųjų automobiliams, bet jei iš-
lipę sės į vežimėlius – netoli te-
nuvažiuos. Retoje parduotuvėje 
įrengti nuolydžiai neįgaliesiems, 
nerasi jų ir prie kino teatrų ar 
muziejų.

Dainuojanti neįgalioji Euro-
vizijos scenoje, mergaitė iš toli-
mosios Komijos su gražia svajo-
ne kada nors patekti į Eurovizi-
ją – tai pasakėlė tam pačiam iš-
tikimam Vladimiro Putino elek-
toratui.

Nepaprastas noras 
skaldyti savo šalį ir visą 

pasaulį
Rusijoje išrinkti Eurovizijos 

dalyvį patikėta 1-ajam kana-

lui – oficialiai televizijai, propa-
gandos centrui. Kovo 12 dieną ši 
televizija paskelbė, kad siunčia 
J. Samoilovą su daina „Flame is 
Burning“ („Deganti liepsna“), na 
ir prasidėjo. Su kiekviena diena 
aštrėja diskusijos ir ginčai.

Kremliui belieka džiūgau-
ti. Okupavęs Krymą, V. Putinas 
suskaldė Rusijos opoziciją (net 
ir opozicionieriams sunku at-
sisakyti imperinių užmačių su-
sigrąžinti prarastas teritori-
jas). Dabar mosuojama kardais 
dėl Eurovizijos. Koks iš tikrų-
jų vaidmuo skirtas dainininkei 
iš Uchtos?

Ukrainiečiai irgi susiskaldė. 
Vieno interneto portalo organi-
zuotos apklausos Ukrainoje re-
zultatai: 44 procentai – griež-
tai prieš J. Samoilovos dalyvavi-
mą konkurse, 56 procentai siū-
lo leisti jai dainuoti. Eurovizijos 
organizatoriai „nusiplovė ran-
kas“. Jie pasakė, kad Ukraina tu-
ri elgtis pagal savo įstatymus ir 
tikina pritarsią bet kokiam Kije-
vo sprendimui.

Internetas šurmuliuoja
Bet kokia publikacija ar TV 

interviu šia tema internete su-
laukia daug komentarų, progno-
zių, patyčių. Pasisako politikai, 
žinomi politologai, žurnalistai. 
Krymo totorius žurnalistas Ai-
deras Muždabajevas, kurio tė-
vynę rusai okupavo, siūlo leis-
ti Julijai pasirodyti Eurovizijos 
scenoje, bet... pirmose eilėse su-
sodinti ukrainiečių karius ir sa-
vanorius, kurie, sužaloti kovose 
su separatistais Rytų Ukraino-
je, taip pat sėdi vežimėliuose, 
kaip ir dainininkė. „Pikta, niek-
šinga šalis-žudikė, kurios tikra-
sis simbolis – mužikas ant tan-
ko, išrinko sau atstovauti mote-
rį neįgaliojo vežimėlyje“, – sako 
A. Muždabajevas.

Rusijos nacionalistai netgi 
siūlo suburti kazokų grupę, ku-
ri lydės dainininkę į Kijevą ir ten, 
esant reikalui, ją apgins.

Esama ir tokios nuomonės: 
visame pasaulyje kyla vis di-
desnis nepasitenkinimas Rusi-
jos politika, todėl galima spėti, 
kad ir Kijeve konkurso žiūrovai 
galėtų švilpimais pasitikti rusų 
atstovą. O kas švilps neįgaliajai?.. 
Būtų įdomu sužinoti, ką mąsto 
J. Samoilova. Deja, dainininkė 
tikrai neatviraus, nes nuo jos el-
gesio šiomis dienomis priklauso 
karjera ir visa gyvenimo gerovė.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENĖ

Mirus buvusiai ilgametei Švenčionių rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkei Valentinai GALECKIENEI, skaudžią netekties 
valandą nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius.

Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Anapus 
žaibo

„Pagaliau“, – garsiai išsprūsta 
Raigardui. Išjungęs stalinę lem-
pą, užmerkia akis ir stengiasi 
apie nieką negalvoti. Brėžinys 
baigtas. Plušėta prie jo nema-
žai – ir vakar dienos popietę, ir 
šią. Galima truputį atsipūsti, juo-
lab kad tėvų automobilis jau se-
niai nurūko žvyrkeliu, palikda-
mas dulkių uodegą. „Tegul ir tė-
vai nors viename draugų jubi-
liejuje žmoniškai pasilinksmi-
na“, – nusprendė kartu su seseri-
mi Akvile, likdami visam savait-
galiui prižiūrėti nemenką ūkį. 
Akvilė savo palėpėje arba mez-
ga, arba siuva, arba į kokį nors 
romaną nosį įkišusi tūno.

Ramu namuose. Pro atvi-
rą langą tvoksteli tingi birže-
lio tvankuma. Pakely riogso ką 
tik nužydėję jazminai, tolumo-
je raudonuoja traktoriuko ka-
bina – kažkas varto šieną. Visai 
nesinori lįsti laukan ir pakliūti į 
pavakarės karščio spąstus. 

„Šitas tiks“, – nusprendžia 
Raigardas, dar kartą priekabiai 
apžiūrėjęs brėžinį, ir atsidūsta. 
Jau kelios dienos, kai niekur ne-
gali rasti vietos. Ir ne paskutinė 
įskaita čia kalta, ją tikrai išlai-
kys, kaltas pernykštis rugpjūtis, 
kai susilažinęs su kaimo bernais, 
namo po šokių lydėjo už puski-
lometrio gyvenančią Aušrinę.

Mergiotė kaip mergiotė, nei 
madinga, nei įspūdinga, tačiau 
tą vakarą nelaidė juokelių, kal-
bėjosi apie mokyklą, buvusius 
mokytojus, pasakojo apie tech-
nikos universitetą. Aušrinė pri-
sipažino norinti studijuoti dizai-
ną. Prie jos sodybos laukė pasa-

la, mat bernai norėjo įsitikin-
ti, ar pavyks Raigardui mergi-
ną pabučiuoti, nes ne vienam ji 
buvo skaudokai vožtelėjusi. Prie 
vartelių stabtelėjo, apkabino ir... 
žvaigždės pažiro iš akių, ne iš 
rugpjūčio dangaus. Krūmuose 
kažkas prunkštelėjo.

– Tai kiek pralošei? Jeigu ma-
nei, kad merginos – tik pereina-
mosios taurės, tai labai klysti, 
ne visos... – ir neskubėdama nu-
ėjo namo.

„Snarglė, piemenė, prince-
sė ant žirnio“, – plūdosi jis min-
tyse ir džiaugėsi, kad iki išvyki-
mo universitetan – vos savaitė. 
Išvažiavo tikėdamasis, kad vis-
kas bus kaip anksčiau – paskai-
tos, kavinukės, koks nors meilės 
nuotykis, tačiau kažko trūko. Ne-
siskundė merginų dėmesiu, bet 
jautė keistą ilgesį. Kartais stab-
teldavo ties sesers kambario du-
rimis, kai mergiotės susirink-
davo paplepėti, tikėdamasis ką 
nors sužinoti apie Aušrinę, de-
ja... „Velniava, – nesuprato pats 
savęs. – Kitos ant kaklo kabinasi, 
bet manęs jos nedomina, šita do-
mina, bet negaliu net pamatyti...“

Atėjo Kalėdos. Grįžusį na-
mo, pasitiko baltas sodas ir bal-
tas kiemas. Tarsi iš atvirukų, tar-
si iš tolimų vaikystės prisimini-
mų išplaukė balta marška apsi-
gaubusios eglės, apšerkšnijusias 
rankas į dangų tiesė senoji liepa. 
„Tebus ir mintys baltos, ir sapnai 
balti“, – ant paties gražiausio at-
viruko parašė Raigardas ir įmetė 
kaimynų pašto dėžutėn.

Po kelių dienų tėvas tarė:
– Nesiseka Daukšoms. Sūnus 

nuo rudens savanoriauja, vy-
riausioji ištekėjo ir išėjo iš na-
mų, Daukšienė po operacijos, 
o dabar Aušrinė koją susilaužė. 
Važiuosiu rytoj į talką Vytui, pri-
malsiva miltų daugiau, šienainio 
padėsiu privežti.

Raigardas visą vakarą pra-
sibastė tarsi gerai išbartas šuo. 

Gal aplankyti? Tačiau kokius žo-
džius pasakyti po tokio nevyku-
sio rugpjūčio? Gal kartu su tėvu 
važiuoti talkon? Tačiau išaušęs 
rytas atnešė mamai neatidėlioti-
nų reikalų mieste ir vaikinas sė-
do už automobilio vairo. Vakare 
tėvas, tarsi jausdamas, kad kaž-
kam iš jo šeimos narių labai rū-
pi kaimynų gyvenimas, vis pasa-
kojo apie Aušrinę. Tada Raigar-
das neiškentė, užsimetė ant pe-
čių striukę, į nustebusį tėvų „kur 
tu?“ mestelėjo: „Pas draugus“ ir 
išsliūkino pro duris.

Gruodžio vakaras – ne rug-
pjūčio. Šėmoj žvaigždžių šviesoj 
rangosi Paukščių takas. Jei pa-
siektum dangų, galėtum riedėti 
per jį pakrypusiais Grįžulo ratais, 
tada negirgždėtų sniegas po ko-
jomis ir nereikėtų jaudintis, kad 
nelaiku ims kiauksėti kaimynų 
šuo. Visa laimė, jis šiltoje būdo-
je sapnuoja šuniškus sapnus ir 
visai nenutuokia, kad prie vieno 
šviesaus lango sėlina svetimas 
šešėlis. Tik netrukus jis atšoka – 
ten, jaukiame kambaryje su vos 
ne per visas lubas nusvirusia 
eglės šaka, sėdi du uniformuoti 
vaikinai. Vienas jų – vyresnysis 
Aušrinės brolis, o tas kitas, deja, 
ne vietinis. Širdy tampa tuščia, 
nyku ir, nustelbę žvaigždes, ima 
grobikiškai vilioti kaimo žiburiai.

Pagirios buvo sunkios, o die-
nos – greitos. Dvylika naujame-
tinių dūžių suskaičiavęs, baigė-
si gruodis, spengiančiu šalčiu 
tvoras braškino sausis, pūgo-
mis aplink langus šlaistėsi vasa-
ris. Stengėsi negalvoti apie mer-
giną, bet vis išgirsdavo ką nors 
naujo – tai koja blogai sugijo, tai 
plaučių uždegimas užklupo. No-
rėjosi, pasiutusiai norėjosi vėl 
prisėlinti prie jos lango žiburė-
lio, tačiau Raigardas suėmė sa-
ve į rankas. 

Šuoliais, su akis rėžiančia ža-
luma atlėkė birželis. Kvepianti 
pirmuoju šienu daržinė, vėsokų 

ežerėlio bangų šokis ir gimtieji 
namai. Tik akys vėl – kaimynų 
sodybon...

Niekieno nepastebėtas iš va-
karų atsėlino piktas debesiūkš-
tis. Staigus vėjo gūsis nušuoliavo 
viršūnėmis, išbaidė taikiai ant 
elektros laidų tupėjusias kregž-
des, pasišovė nukelti liepos ke-
purę. Žaibas ir griausmas pliūp-
telėjo kartu, nepalikdami laiko 
apmąstymams.

– Akvile, užsidaryk viršuje 
langus, aš iki tvarto nubėgsiu. 
Nebijok, ne pirma audra, ne pa-
skutinė, išgyvensim, – priduria 
rengdamasis striukę ir mato, 
kad rengiasi ir sesuo. Ji aiškina:

– Aušrinė nubėgo laikraš-
čių, o į beržus prie kelio dažnai 
trenkia.

– Lik namuos ir niekur nė 
žingsnio! – įsako griežtai.

Žaibas, lydimas griaustinio, 
šmėsčioja tai šen, tai ten, lietus 
negailestingai skalbia veidą. Pro 
sodą, gobdamasi plona skarele, 
skuba Aušrinė.

– Kur tu, nematai, kas daro-
si? – jis šūkteli pro vėją. – Bėgam 
prieklėtin!

Jie nespėja žengti nė žings-
nio. Cypiantis trenksmas ir aki-
nanti šviesa. Viskas taip greit, 
kad nelieka laiko nei baimei, nei 
realybei suvokti. Triokšt – senu 
girgždančiu balsu bedejuoda-
ma žemyn svyra senosios lie-
pos šaka, pilna nespėjusių pra-
siskleisti žiedų ir nebūsiančio 
bičių dūzgimo. Abu galutinai 
atsipeikėja tik prieklėtyje. Rai-
gardas nusimeta permirkusią 
striukę, pasiima šalia kabančią 
dar miltais kvepiančią tėvo va-
tinę ir užmeta ją ant savo ir ant 
Aušrinės pečių:

– Eikš, nebijok, sušildysiu.
– Nieko, čia tik vasaros lie-

tus, – ji trypčioja ant prieklėčio 
grindų ir nedrąsiai kosteli. Labai 
jau pašėlusiai plaka dvi širdys... 
„Jeigu kilstelčiau plaukus ir da-

bar paliesčiau lūpas, įdomu, kuo 
viskas baigtųsi? – dar spėja pa-
galvoti Raigardas. – Nors dar bus 
tų progų...“ Ir lyg netyčia gluste-
li prie šlapių plaukų. Nei vienas, 
nei kitas nenori, kad baigtųsi lie-
tus, o jis, kaip staiga prapliupęs, 
taip staiga ir nutolsta, pliaukšė-
damas žaibų botagais jau ana-
pus alksnyno. 

– Maniau, kad spėsiu grįžt 
namo, o paskui labai išsigan-
dau, – teisinasi Aušrinė.

– Pas mus galėjai užbėgti.
– Tai kad... – ji neranda pa-

siaiškinimo.
„Na va, berneli, ko gero, ir 

nebus kitos progos“, – šmėsteli 
mintis, o garsiai paklausia:

– Tau nešalta?
– Ne... Žinai, kai labai sirgau, 

gavau atviruką su palinkėjimu 
„Tebus ir mintys baltos, ir sapnai 
balti“. Kai būdavo liūdna, vis im-
davau jį į rankas. Tai jis mane šil-
dė, guodė, gydė. Ačiū tau. Tu at-
ėjęs buvai, kai sirgau, brolis su 
draugu rado pėdas. Jie ir dabar 
iš manęs šaiposi, vis klausia, gal 
slaptas gerbėjas po langais dai-
nuoja serenadas.

– Kiek žinau, nedainuoja...
– Tiek jau to...
– Tai gal dabar tebūna ir min-

tys, ir sapnai spalvoti?
– Ir pilni žaibų su perkūni-

jom?
– O kodėl gi ne, juk ir mes 

– iš anapus žaibo... – ir lyg ne-
tyčia, Raigardas linkteli artyn. 
Šlapi plaukai pakutena krūtinę, 
drėg nos lūpos glusteli kažkur 
prie ausies, padvelkia švelniu 
jazminų aromatu. Jis nori apka-
binti, priglausti, bet Aušrinė jau 
už kelių žingsnių. Netrukus lie-
knas siluetas šmėsteli tarp so-
do obelų. „Gal ir gerai, kad mes 
abu – iš anapus žaibo“, – pagal-
voja Raigardas, lydėdamas aki-
mis tolstančią merginą.

Vitalija lIŽAItIENĖ
Šakių r.

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Prie kūrybos 
šaltinio

Depresija 
Liūdnas vaikštau tamsia 

gatvele
Ir niekas manęs nemato.
Liūdesėlis sėlina šalia
Ir tyliai į ausį šnabžda:
 
– Nepaliksiu aš vieno tavęs,
Kiti džiaugsis, o tu liūdėsi.
Niūniuosi liūdnas daineles
Ir vilties gyvent neturėsi.
 
– Dink šalin, – liūdesėlį 

varau,– 
Nenoriu dėl tavęs kentėti.
Noriu būt su visais drauge
Noriu juoktis, dainuot ir 

mylėti. 
 

Žmogus ir akmuo
Žmogau, nespirk į akmenį,
Kuris praeiti trukdo.
Juk bus skaudu ir tau, ir jam,
Geriau nurisk į pakelę –
Tegul ramiai sau guli.
Užteks juk vietos 

kiekvienam...
Ir nesigirk, kad žemės tu 

valdovas –
Akmuo tave daug kartų 

pragyvens.

Vladislovas KIRKIcKAS
Tauragė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos


