
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2018 m. balandžio 5–11 d.,   Nr. 14 (1403)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

Kodėl neįgalieji nesidžiaugia naujai įrengta perėja?

 Šiame numeryje:
 Stano: aklieji muziką suvokia kitaip .............................................. 3 psl.

 Jaustis laimingam padės dėkojimas ........................................... 4 psl.

Neįgalieji vertina 
skeptiškai, valdžia 

ramina
Neįgaliųjų organizacijos dėl 

nepritaikytų požeminių perėjų 
diskutuoja jau ne pirmus metus. 
Judriose miesto gatvėse antže-
mines perėjas keičiant požemi-
nėmis judantieji neįgaliųjų ve-
žimėliais dažnai lieka už bor-
to – norėdami kirsti gatvę tu-
ri toli važiuoti ieškodami, kur 
bus įmanoma tai padaryti. La-
biausiai liūdina tai, kad keltuvai 
buvo įrengti, bet jie arba dirbo 
vos keletą dienų, arba iš viso 
neveikė. Jų remontuoti iki šiol 
niekas nesiėmė. Tokia situaci-
ja – net prie 4 požeminių perė-
jų Vilniuje. Daug neįgaliųjų ne-

pasitenkinimo sulaukė pože-
minės perėjos Pilaitėje „pritai-
kymas“ – prieš pusantrų metų 
čia buvo įrengtas visiškai lauko 
sąlygoms netinkamas keltuvas, 
todėl jis veikė vos savaitę, ne-
padėjo nė remontas. Jau pusan-
trų metų prie šios perėjos kabo 
skelbimas „Laikinai neveikia“, o 
Pilaitėje gyvenantys neįgalieji, 
norėdami pereiti gatvę, turi va-
žiuoti keletą šimtų metrų. 

Sostinės meras Remigijus 
Šimašius, atidarydamas nau-
ją perėją Karoliniškėse, tikino, 
kad šį kartą atsižvelgta į neįga-
liųjų siūlymus, projektas reng-
tas bendradarbiaujant su jais. 
„Buvo svarstyti įvairūs spren-
dimai – ir pandusai, ir kiti, pa-
sirinktas geriausias, bet ne pi-
giausias, – sakė R. Šimašius. – 
Liftas funkcionalus, nebijantis 
aplinkos pokyčių. Yra vaizdo 

stebėjimo kameros, dienos švie-
sos apšvietimas virš perėjos.“ 
Meras dar kartą pažadėjo lai-
kytis neįgaliesiems duoto paža-
do per metus pritaikyti bent po 
vieną požeminę perėją, atsižvel-
giant į jų išsakytus prioritetus. 

Žada, kad keltuvai bus 
atidžiai prižiūrimi

„Labai tikėkimės, kad vis-
kas veiks, – atsidūsta Lietu-

vos žmonių su negalia sąjun-
gos (LŽNS) atstovė Ginta Že-
maitaitytė. – Svarbu, kokia bus 
kontrolė. Jei nebus priežiūros, 
liftai tuoj suges.“ 

Keltuvus rengusios įmonės 
UAB „Baltijos liftai“ direkto-
riaus pavaduotojas Mantas Ro-
maška patikino, kad keltuvai 
bus saugomi ir prižiūrimi – tiek 
jų kabinose, tiek pačioje perėjo-
je įrengtos kameros, kuriomis 
šią vietą stebi apsaugos dar-
buotojai, todėl nedelsiant bus 
reaguojama į bet kokį vanda-
lizmo atvejį. Be to, keltuvų vi-
duje esantis mygtukas sujung-
tas su dispečerine. Nors visur 
matomose vietose parašyti te-
lefono numeriai, su dispečeriu 
galima susisiekti vien paspau-
dus šį mygtuką. 

M. Romaška patikino, kad 
per porą mėnesių vilniečiai ga-
lės naudotis ir kitais prie pože-
minių perėjų įrengtais keltu-
vais. Pilaitės mikrorajone esan-
čios perėjos rekonstrukcija nu-
matyta kitais metais – žadama 
parengti naują projektą ir lauko 
sąlygomis netinkamus naudoti 
keltuvus pakeisti kitais. 

Keltuvais turėtų 
naudotis visi

Pasak G. Žemaitaitytės, nau-
joji perėja – jau žingsnis pirmyn, 
tačiau kai kurie dalykai ją ren-
giant galėtų būti išspręsti kitaip.  

Vilniaus Karoliniškių 
mik rorajone, po judriu 
Laisvės prospektu, įreng-
ta požeminė perėja, kuri 
pakeitė iki šiol čia buvu-
sią antžeminę. Savivaldy-
bė giriasi naujais šiuolai-
kiškais keltuvais, tačiau 
neįgalieji džiaugtis ne-
skuba – nuogąstauja, kad 
jie netrukus suges. Juk iki 
šiol neveikia nė vienas 
prie sostinės požeminių 
perėjų įrengtas keltuvas.

Aplinka visiems

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos–daugiafunkcinio centro lankytojai nekantravo išbandyti prie požeminės 
perėjos įrengtą keltuvą.

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos ėmėsi 
iniciatyvos visuomenę supažin-
dinti su universaliuoju dizainu 
ir jo teikiama nauda.

„Mūsų departamentas jau 
senokai kalba apie universalaus 
dizaino teikiamą naudą, tačiau 
tik atskiros visuomenės grupės, 
specialistai žino, kas tai yra ir 
kodėl to reikia, – sako departa-
mento direktorė dr. Asta Kan-

dratavičienė. – Mūsų siekis – 
kad universalus dizainas – tiek 
jo sąvoka, tiek jo taikymas – bū-
tų savaime suprantamas daly-
kas visai visuomenei.“ 

Siekiant atskleisti univer-
salaus dizaino principų esmę 
ir aiškiai, suprantamai paro-
dyti įvairius patogios aplinkos 
ir gaminių pavyzdžius, buvo 
pasirinktas internetas, nes vi-

suomenei tai yra lengvai priei-
namas būdas gauti informaciją, 
ir vaizdo siužetai, kurie leidžia 
lengvai suprasti esmę.

Pasak projekto koordina-
torės, departamento direkto-
rės pavaduotojos Jolantos Šliu-
žienės, buvo svarbu parodyti, 
kaip pagal universalaus dizai-
no principus sutvarkyta aplin-
ka, gaminiai, paslaugos gali tik-

ti visiems, neišskiriant žmonių 
pagal jų gebėjimus ar negalias. 

„Kiekvienas iš mūsų tam 
tikrose gyvenimo situacijose 
esame santykinai neįgalūs, – 
pastebi J. Šliužienė. – Sakykim, 
jūs atsidūrėte nepažįstamose 
didelėse patalpose. Šiuo atve-
ju, – nepaisant amžiaus, gebė-
jimų, netgi kalbos mokėjimo, – 
svarbu, kad erdvė būtų aiškiai 
suvokiama, kad kelią į būtinas 
patalpas, kryptį, kur link ei-
ti, gauti reikiamas paslaugas, 
nurodytų visiems suprantami 
simboliai, gal – užrašai keliomis 
kalbomis, gal ir įgarsinimas.“

Kaip pastebi departamen-

to direktorė dr. A. Kandrata-
vičienė, labai dažnai manoma, 
kad universalus dizainas yra 
tik neįgaliesiems, nes kalbama 
apie pritaikymą. Tai reguliuoja 
ir vienas iš statybos techninių 
reglamentų.

„Vadinasi, jau pačiuose tei-
sės aktuose užfiksuotas segmen-
tavimas, visuomenės skirsty-
mas pagal gebėjimus, – sako dr. 
A. Kandratavičienė. – Mes daž-
nai susitinkame su įvairiomis 
neįgaliųjų organizacijomis ir ži-
nome jų nuostatą: teisės aktai, 
reg lamentai, standartai turi api-
brėžti ne specialų pritaikymą,  

Vaizdo siužetai Lietuvos visuomenę 
supažindina su universaliuoju dizainu „Ar žinote, kas yra univer-

salus dizainas? Jo dėsniais 
vadovaujantis įrengti pas-
tatai ar sukurti produktai 
suteikia vienodą galimybę 
tuo pačiu daiktu naudotis 
kiekvienam, neišskiriant 
žmonių dėl skirtingų jų ga-
limybių. Yra žinomi septyni 
universalaus dizaino prin-
cipai.“ Taip prasideda kie-
kvienas iš septynių vaizdo 
siužetų, sukurtų pagal uni-
versalaus dizaino principus.

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Sulaukiame klausimų apie neįgaliųjų drau-
gijų veiklą, apie jos vadovų įgaliojimus, ta-
rybos narių pareigas ir teises. Pradedame 
straipsnių ciklą apie Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) asocijuotų narių veiklos tei-
sinius ypatumus. 

Ir Lietuvos neįgaliųjų draugijoje, taip pat ir 
jos asocijuotuose nariuose veikia kolegialūs val-
dymo organai (visuotinis narių susirinkimas ir 
valdyba/taryba) ir vienasmenis valdymo orga-
nas (pirmininkas). Visų valdymo organų kompe-
tencijos detaliau aptariamos konkrečios drau-
gijos įstatuose. Visiems draugijos nariams turi 
būti sudarytos galimybės su jais susipažinti, jei 
yra poreikis – pasidaryti įstatų kopiją. Vadovau-
jantis LR Asociacijų įstatymu, įstatai yra priva-
lomi, steigiamajame susirinkime nepatvirtinus 
įstatų, organizacija net nebūtų įregistruota vie-
šajame registrų centre. Taigi, be įstatų draugi-
ja veikti negali.

Taip pat verta paminėti, kad asociacijų pirmi-
ninkai (taip pat ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas) pareigas eina visuomeniniais pag
rindais, už jas nėra mokamas atlygis, nėra suda-
roma darbo sutartis. 

Pirmininkas yra renkamas (taip pat ir atšau-
kiamas iš pareigų) visuotiniame narių susirin-
kime. Jo kadencijų skaičius nėra ribojamas, ta-
čiau įstatuose, jei yra poreikis, galima tai nusi-
matyti. Vis dėlto ne visada kadencijų ribojimas 
pasiteisintų. Pirmininko darbui reikia žinių, tam 
tikrų asmeninių savybių ir kompetencijų, todėl 
iškyla rizika, kad suėjus numatytam kadenci-
jų skaičiui, neatsirastų žmogaus, norinčio im-
tis pirmininko pareigų. Manau, kad organizaci-
jos vadovo veiklą reikėtų matuoti ne kadencijų 
skaičiumi, o nuveiktais darbais. Tarp Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkų yra labai atsi-
davusių žmonių, kurie savo pareigas eina jau de-
šimtmetį, o jų nuveikti ir vis dar atliekami dar-
bai kalba patys už save. Šie žmonės dirba iš pa-
šaukimo, atiduoda visą savo laiką draugijos ge-
rovės kūrimui. Tokių žmonių praradimas būtų 
skausmingas visai asociacijai. 

Dažnai manoma, kad viską sprendžia pirmi-
ninkas, tačiau taip nėra. Jis atsakingas už darbo 
organizavimą, sandorių sudarymą, atstovauja 
organizacijai valdžios institucijose ir kt. Kaip jau 
turbūt pastebėjote, didžiausia jėga yra patys na-
riai – jie renka organizacijos valdymo organus, 
ir tik nuo jų balsų priklauso jos ateitis. 

Verta paminėti, kad draugijos nariai turi teisę 
kelti klausimus, perduoti juos svarstyti draugijos 
tarybai, gauti atsakymus apie priimtus sprendi-
mus. Mano nuomone, draugijos nariai patys tu-
rėtų būti aktyvesni, domėtis ne tik pirmininko 
darbu bet ir ne ką mažiau reikšmingo valdymo 
organo – tarybos/valdybos veikla. Siūlyčiau jos 
narių kompetencijai kelti ne mažesnius reikala-
vimus, nei pirmininkams, nes esminius ir svar-
biausius sprendimus priima būtent tarybos na-
riai. Atkreipiame dėmesį, kad jie taip pat yra ren-
kami visuotinio susirinkimo metu. Svarbu į val-
dymo organus rinkti organizuotus ir norinčius 
aktyviai prisidėti prie draugijos veiklos asme-
nis. Tik nuo draugijos narių balsų daugumos pri-
klauso, ką išrinksite ir kas ateinančius ketverius 
metus formuos jūsų draugijos politiką, įvaizdį. 

Savo ruožtu mes, kaip asociacija, ne kartą 
esame pastebėję atvejų, kai tarybos veikloje da-
lyvauja neaktyvūs, draugijos veiklos gerinimu 
nesuinteresuoti asmenys. Dažnai jie net nežino 
savo, kaip tarybos nario, pareigų, todėl jau nuo 
šių metų pradedame aktyviai bendradarbiauti 
ne tik su pirmininkais, bet ir su tarybos nariais. 
Įpareigojome draugijų vadovus atsiųsti tarybos 
narių kontaktinę informaciją, kad galėtume su 
aktualia informacija supažindinti ir juos. 

Evelina KElmEliENė 
lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė 

Draugijai vadovauja 
ne tik pirmininkas

�� „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Vilija Vilkelienė 
pasidalijo įdomaus rengi-
nio įspūdžiais. 

Kovo pabaigoje Kalva-
rijos savivaldybės neįga-
liųjų draugijoje surengta 
viktorina „Kas ir kodėl?“ 
Klausimai „proto mankš-
tai“ buvo parinkti iš tele-
vizijos žaidimų „Auksi-
nis protas“, „Kas ir kodėl“, 
„Klausimėlis“. Viktoriną 
vedė draugijos tarybos 
narė Valerija Rašimienė. 
Siekdama kuo didesnio 
objektyvumo, į vertini-
mo komisiją ji pakvietė 
Kalvarijos bendruomenės 
narius Liną Labalaukienę, 
Aleksandrą Čmuką ir Ka-
zimierą Vaškevičių. 

Viktorinos dalyviai 
buvo suskirstyti į koman-
das po tris žmones. Į vie-
nai komandai užduotą 
klausimą kiti viktorinos 

„Proto mankšta“ – nauji įspūdžiai 
ir smagios emocijos

Kalvarija:

Kalvarijos neįgalieji jėgas išbandė viktorinoje „Kas ir kodėl?“.

dalyviai nei atsakinėti, 
nei pasakinėti negalėjo, 
nors, pasak daugelio, ži-
nant atsakymą buvo ti-
krai nelengva neprasitar-
ti. Tačiau komisijos nariai 
buvo griežti ir niekam ne-
nuolaidžiavo. Daugiausiai 
atsakymų žinoję dalyviai 
Daiva Rentelytė ir Eugeni-
jus Būdova susikovė tar-
pusavyje. Dvikovą laimė-

jo D. Rentelytė. Prizinin-
kai ir aktyviausi žaidėjai 
buvo apdovanoti. 

Viktorinai pasibaigus 
jos daly vius dainomis 
džiugino L. Labalaukie-
nė, A. Čmukas ir K. Vaške-
vičius. Vyrai – ilgamečiai 
Jungėnų kapelos „Vėl ge-
gužio žiedai“ muzikantai. 
Skambant dainoms prie 
arbatos puodelio draugi-

jos nariai dar ilgai disku-
tavo apie viktorinos klau-
simus ir patirtą stresą, kai 
klausimas lyg ir žinomas, 
bet niekaip negali prisi-
minti atsakymo. Visiems 
patiko pasibuvimas, į ku-
rį susirinkę neįgalieji bu-
vo ne tik žiūrovai, bet ir 
dalyviai. 

Gurkšnodami arbatą 
vieningai nutarėme per 
Atvelykį ir vėl susitik-
ti. Žaisime įvairius žai-
dimus, minsime mįsles. 
Gera, kai yra kur susibur-
ti, nes daugelis draugijos 
narių vieniši ir jiems išė
jimas iš namų – didžiu-
lė šventė. Smagu, kad nė 
vieno renginio nepralei-
džia draugijos senbuvis 
90metis Juozas Sinkevi-
čius, aktyviai dalyvavęs 
ir viktorinoje. 

Aktualus komentaras

Dar tik antrą savaitę 
Anykščių rajono ne-

įgaliųjų draugija džiau-
giasi nauju autobusiuku, 
kurį pagal panaudos su-
tartį jai perdavė Neįga-
liųjų reikalų departamen-
tas. Autobusiuku „Ford 
Transit Custom“ neįgalieji 
naudojasi nuo pat pirmos 
dienos. Draugijos pirmi-
ninkė Aldona Šerėnienė 
pasakoja, kad iš Vilniaus 
parvažiuojančio autobu-
siuko jau laukė rateliais 
judantis Kęstutis Misiū-
nas. Vyrą reikėjo nuvež-
ti į odontologijos kabi-
netą. Tai buvo jau trečias 
jo vizitas pas šios srities 
medikus. Be neįgaliųjų 
draugijos pagalbos Kęs-
tučiui būtų sunku išsi-
versti, mat odontologijos 
kabinetas įsikūręs neįga-
liesiems nepritaikytose 
patalpose. Rateliuose sė-
dinčiam žmogui laiptais 
užnešti reikia dviejų pa-
galbininkų. 

Į pirmąjį reisą išsi-
ruošęs K. Misiūnas patik
rino ir autobusiuko pri-
taikymą. Vairuotojas at-
rėmė nuovažas, užstūmė 
rateliuose sėdintį žmo-
gų. Draugijos pirminin-
kė sako girdėjusi apie ne-
įgaliųjų nepasitenkinimą 
automobilių pritaikymu. 
Tačiau palyginusi anks-
čiau turėtą autobusiuką 
„Volkswagen Crafter“ su 
„Ford Transit Custom“ 
A. Šerėnienė pirmiausia 
vardija naujosios trans-
porto priemonės priva-
lumus: patogios sėdynės, 
į kurias persėdę žmo-
nės gerai jaučiasi, saugos 
diržais gali prisisegti ir 
stambesnis žmogus, la-
bai patikimai pritvirtina-
mas neįgaliojo vežimėlis. 
Tiesa, tai, kad į aukštoką 
autobusiuką nėra įreng-

10 metų tarnavusį autobusiuką 
pakeitė naujas 

Anykščiai:

Pirmasis naująjį autobusiuką išbandė Kęstutis Misiūnas. 

to laiptelio – papildomas 
rūpestis, bet draugija ne-
truko jį išspręsti – pasirū-
pino pristatomu laipteliu. 
Pirmininkė sutinka, kad 
norint įstumti rateliuose 
sėdintį žmogų, jėgų pri-
reiks, tačiau sunkiausią 
negalią turintieji autobu-
siuku kasdien tikrai nesi-
naudoja. Didžioji daugu-
ma šių paslaugų gavėjų – 
dienos užimtumo centro, 
amatų būrelių lankytojai, 
į gydymo įstaigas vyks-
tantys neįgalieji. 

Pasak A. Šerėnienės, 
Anykščių neįgalieji jau bu-
vo pripratę prie jiems tei-
kiamų transporto paslau-
gų – prieš 10 metų drau-
gija iš Neįgaliųjų reika-
lų departamento taip pat 
buvo gavusi autobusiuką. 
Tiesa, pastaruoju metu jis 
kėlė vien rūpesčių. Praė-
jusį rudenį savivaldybės 
administracijos vadovų 
dėka jo remontui draugi-
ja buvo gavusi 3 tūkst. eu-
rų, tačiau prabėgus vos 3 
savaitėms, grįždamas iš 
Nacionalinio vėžio insti-
tuto, prie Ukmergės auto-
busiukas vėl sugedo. Ke-
turis mėnesius draugija 

vertėsi neįgaliesiems pa-
vėžėti naudodama nepri-
taikytą transporto prie-
monę, su kurios savinin-
ku buvo sudaryta panau-
dos sutartis. A. Šerėnienė 
sako esanti labai dėkinga 
Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentui, kad naują auto-
busiuką skyrė nelaukda-
mas rudens. 

Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė džiaugiasi ir 
savivaldybės požiūriu – 
ji pasirūpino ir ankstes-
nio, rūpinsis ir šio auto-

busiuko išlaikymu: kom-
pensuos kuro, eksploata-
cijos, draudimo išlaidas. 
Tiesa, šiuo metu vairuo-
toją draugija gali įdarbinti 
tik 0,5 etato. „Gavus naują 
autobusiuką norisi, kad jis 
kuo labiau tarnautų žmo-
nėms, o nestovėtų gara-
že, – sako A. Šerėnienė. – 
Tikimės, kad savivaldy-
bės paskelbtame neįgalių-
jų socialinės integracijos 
projektų įgyvendinimo 
konkurse mūsų paraiška 
bus įvertinta palankiai, o 
gautas finansavimas leis 
vairuotojo darbo krūvį 
padidinti iki 0,75 etato.“ 

Pasak A. Šerėnienės, 
kol kas su savivaldybe 
dar nėra suderinta nauja 
transporto paslaugų tei-
kimo tvarka, nepatvir-
tinti kelionių įkainiai, ta-
čiau Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė sako sieksian-
ti išlaikyti simbolinius 
šių paslaugų įkainius, o į 
chemoterapijos bei diali-
zių procedūras neįgalie-
ji ir toliau bus vežami ne-
mokamai. 

Aldona DElTUVAiTė

Odontologijos kabinetas įsikūręs neįgaliesiems nepritaikytose 
patalpose.
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Kaip aš pažinau negalią

Prieš ketverius metus pra-
dėjęs dirbti su aklųjų choru 
„Feniksas“ atlikėjas, dainų 
kūrėjas ir prodiuseris Sta-
nislavas Stavickis-Stano 
nesitikėjo, kad artima pa-
žintis su neregiais jam taps 
ir naujų atradimų pradžia. 

Neįgalieji vis dar 
nuošalyje

„Anksčiau negalios ištiktų 
žmonių artimai nepažinau, – 
prisipažįsta Stano. – Ne todėl, 
kad būčiau buvęs jiems abejin-
gas, tiesiog mano aplinkoje to-
kių žmonių nebuvo, be to, žmo-
nės, turintys vienokią ar ki-
tokią negalią, pas mus vis dar 
lieka nuošalyje, todėl mes jų ir 
nepažįstame.“ Dainininkas ap-
gailestauja, kad neįgalūs žmo-
nės patys nedrįsta būti mato-
mi, o visuomenė per mažai de-
da pastangų, kad neįgalieji da-
lyvautų bendruose renginiuo-
se, kelionėse, būtų aktyvūs te-
levizijos laidose, iniciatyvūs ir 
veiklūs visose srityse. „Dirb-
damas su neregiais, pažinda-
mas jų buitį ir sužavėtas jų ge-
bėjimų, aš vis mąstau apie tai, 
ką turėtume padaryti, kad neį-
galieji pagaliau būtų matomi“, – 
pasakoja dainininkas. Šia tema 
Stano turi daug minčių. Tačiau 
iš pradžių – apie tą metą, kai jis 
viename televizijos projekte va-
dovavo neregių chorui.

Nustebintas ir sužavėtas
Stano prisipažįsta pradė-

jęs vadovauti „Fenikso“ chorui 
girdėjo kalbant, jog jis pasirin-

Neregiai – tik kitaip 
matantys

ko neregius todėl, kad iš anks-
to žinojo, jog jie gerai dainuo-
ja. „Neabejotinai žinojau, kad 
tarp neregių yra labai muzika-
lių žmonių, tačiau choras nėra 
vien dainavimas“, – sako Sta-
no. Jis aiškina, koks tame pro-
jekte buvo svarbus choro sce-
ninis vaizdas, choreografiniai 
dalykai, o kiek dar organizaci-
nių rūpesčių! 

Dainuoti neregiams išmok-
ti nebuvo sunku – kiek tarp jų 
buvo solistų, baigusių muzikos 
mokyklas! Jūratė Vizbaraitė, 
Onutė Matusevičiūtė – daina-
vimo profesionalės. Tačiau rei-
kėjo ir gerai judėti scenoje. Ne-
matančiam ar menkai matan-
čiam žmogui tai nėra papras-
ta. Tačiau neregiai labai greitai 
pajuto sceną. 

Pasak Stano, dirbdamas su 
šiuo choru, nustebo ir buvo su-
žavėtas supratęs, kad aklieji 
muziką suvokia visai kitaip ne-
gu jis pats. „Neregiai kitaip in-
terpretuoja muzikos kūrinius. 
Ir dabar, jau praėjus nemažai 
laiko po šio projekto, vis labiau 
įsitikinu, kad regintieji nega-
li iki galo suprasti, kaip aklieji 
suvokia aplinkinį pasaulį, taip 
pat ir muziką. Pažindamas ne-
galinčius matyti žmones aš pa-
tyriau, kad jie turi tokių gebė-
jimų, kurie stebina, pritrenkia.“ 

Stano tikina dabar jau ži-
nantis, kad daug neregių pui-
kiai orientuojasi erdvėje, nes 
erdvę jie suvokia pagal garso 
atspindžius nuo sienų paviršių. 
„Kai tai matai, negali atsistebė-
ti. Tai tarsi antgamtiška!“ – pa-
tirtais įspūdžiais dalijasi buvęs 
choro „Feniksas“ generolas. Ar 

nematantiems reikia dirigen-
to? Stano sako buvęs sužavė-
tas choro vadovės, dirigentės 
Tamaros Blažienės gebėjimo 
sujungti balsus žmonių, kurie 
vienas kito nemato.

Supratau – gailestis 
trukdo ir žemina

Dainininkas pasakoja, kad 
jo bendravimas su neregių cho-
ru „Feniksas“ tęsiasi. Jis susitin-
ka su „Chorų karuose“ dalyva-
vusiais žmonėmis, kalbasi, dali-
jasi kūrybinėmis idėjomis. „Kuo 
artimiau pažįstu šiuos žmones, 
tuo labiau suprantu – neįgalu-
mas nėra kliūtis džiaugtis, o 
neįgalaus žmogaus gyvenimas 
nėra apverktinas. Priešingai 
– pažinau daug žmonių, kurie 
patys mažai kreipia dėmesio į 
savo negalią. Jie tiesiog gyve-
na, kaip ir visi kiti.“ Stano teigi-
mu, dažnai darome klaidą ma-
nydami, kad su negalią turin-
čiu žmogumi reikia bendrauti 
kažkaip ypatingai, rodyti per-

dėtą supratingumą, net gailes-
tį. Gailestis žeidžia. Negalią tu-
rintys žmonės labai nemėgsta, 
kai į juos žiūrima kažkaip ypa-
tingai, kai puolama jiems padė-
ti. „Mano naujieji bičiuliai ver-
tina nuoširdumą, draugystę ir 
kiek tik gali stengiasi būti sava-
rankiški. Tiesa, konkursui pasi-
rengti padėjo savanoriai, tačiau 
jie dirbo labai subtiliai.“

Chore dainavo trys 
grupės

„Mūsų kolektyvą sudarė 
trys grupės: neregiai, silpna-
regiai ir savanoriai, – pasakoja 
buvęs „Chorų karų“ generolas. – 
Silpnaregiai į repeticijas atva-
žiuodavo savarankiškai, o nere-
gius atlydėdavo savanoriai. Ne 
tik atlydėdavo, bet ir padėdavo 
išmokti natas, tekstą ir judesius 
scenoje, tad pamaniau, kodėl jie 
negalėtų dainuoti drauge. Taip 
ir atsirado trys grupės.“ O da-
bar, prisimindamas savanorių 
darbą, Stano sako, kad tokių 

bendrų veiklų galėtų ir turėtų 
būti daug daugiau. Ir įsitraukti į 
jas derėtų visiems scenos meis-
trams. Pats Stano turi svajonę 
sukurti televizijos laidą tema 
„Žmogus eina į pasimatymą“. 
„Šioje laidoje noriu parodyti, 
kad neįgalus žmogus įsimylė-
jęs yra toks pat laimingas, kaip 
ir visi kiti. Ir į pasimatymą jis 
ruošiasi ir eina lygiai taip, kaip 
visi įsimylėjėliai.“

Draugystė tęsiasi
Stano ir toliau dirba su ne-

galią turinčiais žmonėmis. Dai-
nininkas Gražvydas Sidiniaus-
kas Stano dėmesį patraukė jau 
dalyvaudamas „Chorų karuo-
se“. Chorų generolas pamatė, 
kad vaikinas turi neeilinių ga-
bumų muzikai, bet jam reikė-
jo muzikos pasaulį išmanančio 
žmogaus pagalbos, tad pasisiū-
lė būti Gražvydo prodiuseriu. 
Jiedu drauge dirba jau trejus 
metus. Gražvydas sako, kad ne-
regiams jis yra matantis, o re-
gintiems – neregys, nes mato 
tik apie 10–15 procentų. Tačiau 
šis regėjimo likutis leidžia būti 
savarankiškam. Jam nesunku 
pačiam atvykti į repeticijas ar 
koncertus. Gražvydo laimėji-
mais Stano patenkintas.

2015 m. Tarptautinės neį-
galiųjų dienos proga už darbą 
su negalią turinčiais žmonėmis 
Stanislavas StavickisStano yra 
gavęs aukščiausią Socia linės ap-
saugos ir darbo ministerijos ap-
dovanojimą „Gerumo žvaigždė“. 
Paklaustas, ką jam reiškia šis ap-
dovanojimas, Stano sako: „Apdo-
vanojimą gauti visada smagu. Ta-
čiau man rūpi, kad mūsų Vyriau-
sybė kuo daugiau dėmesio skirtų 
neįgaliųjų integracijai. Integra-
cija turi būti natūrali, o ne „pri-
tempta“, planinė. Mes visi turi-
me išskirtinių savybių, negalią 
turintys žmonės nėra išimtis.“

Eglė KUlViETiENė

ATASKAITINĖ KONFERENCIJA
(Mėguvos g. 13, Šventoji, Palangos sav.)

10.00-12.00 LND valdybos posėdis

 Darbotvarkė:
 Metinių finansinių ataskaitų teikimas:
 1. UAB „Alinva“ direktorė Jūratė Kamičaitienė.
 2. UAB „Dangija“ direktorius Adas Gavėnia.
 3. UAB „Negalia“ direktorius Jevgenij Ševčenko.
 4. VšĮ „Bičiulystė“ redaktorė Aldona Milieškienė.
 5. VšĮ „Vislida“ administracijos vadovė Jelena Ivančenko
 6. Kiti klausimai

12.00-12.30 Dalyvių - delegatų registracija

12.30 Ataskaitinės konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis

 Darbotvarkė:
 1. Pirmininkaujančio, sekretoriaujančio ir balsų 
     skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. LND pirmininko – valdybos  2017 m. veiklos ataskaita.
 3. LND finansinė 2017 m. ataskaita.
 4. LND naujos įstatų redakcijos patvirtinimas.
 5. LND atlikto finansinio veiklos audito ataskaitos 
     pristatymas
 6. LND veiklos krypčių aptarimas: diskusijos, 
     pasisakymai.
 7. Kiti klausimai.

16.00 Šventinė vakarienė

ataskaitinĖs konFerenCiJos darbotVarkĖ
2018 m. gegužės 15 d.

Šventoji

bet pritaikymą visiems, neišski-
riant žmonių pagal jų gebėjimus 
ar kitas skirtybes. Gali būti, kad 
šie prašymai bus išgirsti – pa-
našu, kad Aplinkos ministerija 
pritaria mūsų departamento ir 
neįgaliųjų organizacijų atstovų 
nuomonei ir rengiasi keisti neį-
galiųjų statybos techninį regla-
mentą – iš esmės keičiant jo pa-
vadinimą ir ne segreguojant neį-
galiuosius kaip atskirą socialinę 
grupę, bet nustatant tam tikrus 
bendrus parametrus, pagal ku-
riuos projektuojami statiniai ir 
jų aplinka būtų patogūs ir tin-
kami naudotis didžiajai daliai 
žmonių, taip pat ir neįgaliems 
žmonėms.“

Vaizdo siužetus apie septy-
nis universalaus dizaino prin-
cipus galima pažiūrėti inter-
nete „You Tube“ kanale, sociali-
niuose tinkluose, departamen-
to ir partnerių tinklalapiuose, 
jie demonstruojami mokymų, 
paskaitų, konferencijų ar kitų 
atitinkamų susibūrimų metu. 
Siužetai, kurių trukmė iki dvie-
jų minučių, yra įgarsinti, jie tu-
ri titrus, verčiami į gestų kalbą. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas ir Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija yra tarp-
tautinės konferencijos „Uni-
versalus dizainas. Patogus gy-
venimas žmonės – naujos gali-
mybės verslui“ partneriai. Šio-
je konferencijoje pranešimus 
skaitys lektoriai iš 4 Šiaurės ša-
lių: Norvegijos, Švedijos, Suomi-
jos ir Danijos. Konferencija bus 
ne tik puiki proga pristatyti 
departamento iniciatyvą, bet 
ir išgirsti naujų idėjų, sulauk-
ti pasiūlymų, patarimų, aktu-
alių tiek ministerijų darbuoto-
jams bei architektams, staty-
bos inžinieriams, savivaldybių 

administracijų darbuotojams, 
tiek visuomenei. Konferenci-
ja įvyks parodos RESTA metu, 
balandžio 26 dieną.

„Šiaurės šalių patirtis die-
giant universalaus dizaino 
principus viešojoje bei paslau-
gų infrastruktūroje yra neįkai-
nojama, todėl džiaugiamės ga-
limybe pristatyti savo iniciaty-
vas, išgirsti naujų minčių, paga-
liau – išgirsti atsakymus, kodėl 
to reikia ir kodėl tai yra nau-
dinga visiems“, – sako depar-
tamento direktorė dr. A. Kan-
dratavičienė.

www.statybunaujienos.lt ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Vaizdo siužetai Lietuvos visuomenę 
supažindina su universaliuoju dizainu

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Rėmeniu (kartėliu) vadina-
mas deginimo ir karščio 

jutimas už krūtinkaulio, ypač 
apatinėje stemplės dalyje. Be-
je, netgi tam pačiam ligoniui 
vieną kartą rėmuo gali pasi-
reikšti taip, kaip nurodyta api-
brėžime, kitą kartą – nemaloniu 
rūgšties, kartumo arba šarmo 
skoniu burnoje, tempimu arba 
„užstrigusiu kąsniu“ gerklėje 
ir kt. Yra ligonių, kuriems rė-
muo dar pakelia arterinį krau-
jospūdį, išprovokuoja užkimi-
mą, kosulį, astmos priepuolius 
(pasitaiko kiek rečiau), gadina 
dantų emalį.

Rėmens  
mechanizmas

Kodėl rėmens atveju daž-
niausiai ir labiausiai yra pažei-
džiama stemplė? Trumpo atsa-
kymo nėra – teks bent schema-
tiškai susipažinti su pagrindi-
nėmis rėmens mechanizmo de-
talėmis. Apatinėje stemplės da-
lyje raumeninis sluoksnis yra 
kiek storesnis ir turi rauką, ku-
rio paskirtis – maistą praleis-
ti tik viena kryptimi, t.y. iš vir-
šaus žemyn. Maistui patekus į 
skrandį, minėtas raukas sanda-
riai susitraukia (idealiu atveju) 
ir neleidžia skrandyje esančiai 
druskos rūgščiai bei apvirškin-
tam maistui grįžti į stemplę. 

Beje, taip yra ne visada, kar-
tais ir sveikam žmogui nutinka, 
kai dėl skrandyje atsiradusių 
dujų ar rauko spazmų (tuo me-
tu raukas yra atviras) į stem-
plę patenka (tegu ir labai ne-
daug ir nedažnai) rūgštaus tu-
rinio iš skrandžio. Tačiau ir tai 
dar ne viskas. 

Žarnyno turinys patenka 
į skrandį

Toje vietoje, kur skrandis 
jungiasi su žarnynu, taip pat 
yra raukas. Jo paskirtis – ne-
leisti žarnyno turiniui patekti 
į skrandį. Deja, atsiradus nepa-
lankioms aplinkybėms pasta-
rasis raukas taip pat gali ne vi-
siškai susitraukti – tam tikra 
dalis žarnyno turinio atsiduria 
skrandyje. Šiuo atveju dažniau-
siai skundžiamasi rėmeniu „po 
duobute“. Kartais stemplės su-
dirginimas yra toks stiprus, kad 
gali mėšlungiškai susitraukinė-

ti visa stipri raumeninė stem-
plės sienelė. Dėl skausmo, kurį 
sukelia stemplės spazmai, ligo-
niai neretai kreipiasi į gydytoją, 
nes mano, kad tai širdies prie-
puoliai (vieną ligą nuo kitos gali 
atskirti tik gydytojas). 

Ir dar: jeigu druskos rūgš-
ties į stemplę patenka nuolat, 
susergama stemplės uždegimu; 
gali atsirasti jos sienelėje opų. 

Paaiškinimai
1. Stemplė – raumeninis 

vamzdelis, kuriuo sukramtytas 
ir seilėmis suvilgytas maistas iš 
ryklės patenka į skrandį.

2. Ryklė – ryjamoji burnos 
dalis, kuri jungiasi su stemple.

Kodėl skrandyje 
padaugėja druskos 

rūgšties 
Kai streso sąlygomis skran-

dyje atsiranda labai daug drus-
kos rūgšties arba kai ilgai var-
tojami tokie vaistai, kaip aspi-
rinas, ibuprofenas, ortofenas 
(voltarenas), taip pat įvairūs 
antiuždegiminiai preparatai, 
gali būti pakenkta netgi tvirtes-
niems paties skrandžio siene-
lės sluoksniams (toks bendras 
skrandžio gleivinės uždegimas 
vadinamas gastritu). 

Pastaba: būtina įsidėmėti, 
kad čia paminėti vaistai gali 
pastebimai padidinti skran-
džio sulčių rūgštingumą, to-
dėl jie turi būti vartojami tik 
po valgio gydytojo paskirto-
mis dozėmis. 

Mitas apie galintį 
susivirškinti skrandį
Pasitaiko žmonių, kurie tiki 

mitu, kad dėl skrandyje esan-
čios druskos rūgšties gali su-
sivirškinti pats skrandis. Pati-
kėjusieji tuo, net būdami svei-
ki, prisigalvoja įvairiausių ne-
reikalingų dietų, ieško vaistų, 
gaminasi vaistinių augalų ant-
pilus ir t.t., kad tik sumažėtų 
druskos rūgšties. Nepasitarus 
su gydytoju imtis tokios pro-
filaktikos ypač pavojinga svei-
katai, kai: yra pakilęs kraujos-
pūdis, sutrikęs širdies ritmas, 
skauda (degina) kirmėlinės 
ataugos (apendikso) sritį, ser-
gama žarnų uždegimu, dažnai 
užkietėja viduriai arba vidu-
riuojama, pasitaikė kraujavimų 
iš virškinamojo trakto, taip pat 
sergant inkstų ligomis. 

Kas neutralizuoja 
druskos rūgštį?

Sveiko skrandžio gleivinės 
paviršiuje yra šarminės reak-
cijos gleivių. Jos puikiai neu-
tralizuoja druskos rūgštį, todėl 
skrandžiui susivirškinimas ne-
gresia. Beje, baltymams, geležiai, 
kalciui virškinti, taip pat naikin-
ti ligas sukeliantiems mikro-
organizmams, reikalinga gana 
rūgšti skrandžio terpė (to nega-
li padaryti neutrali plonųjų žar-
nų terpė). Antra vertus, trūks-
tant druskos rūgšties, taip pat 
skrandžio gleivinėje sutrikus 
liaukoms, gaminančioms balty-
mus skaidantį pepsiną (skran-
džio sulčių fermentą), nepakan-
kamai apvirškintas maistas žar-
nyne ima pūti ir rūgti. 

Pastabos 
1. Nepasitarę su gydyto-

ju neskubėkime savo nuožiūra 
mažinti skrandžio sulčių rūgš-
tingumo. 

2. Jeigu sergate rėmeniu, įsi-
dėmėkite, kad rėmeniu serga-
ma tiek sumažėjus, tiek padidė-
jus skrandžio sulčių rūgštingu-
mui (pastaruoju atveju rėmuo 
pasitaiko dažniau). 

Ką daryti, kad rėmuo 
vargintų rečiau

 Net ir labai išalkus nereik-
tų prisivalgyti tiek, kad išsitemp-
tų skrandis. Dėl šios priežasties 
atsileidžia stemplės raukas. Be 
to, išsiskiria kur kas daugiau 
skrandžio rūgščių (kad būtų su-
virškintas gausus maistas). 
 Patartina visais atvejais 

valgyti dažniau, tačiau po ne-
daug. Jeigu dėl kokių nors prie-
žasčių nėra galimybės dažnai 
valgyti ir dėl to kaskart paval-
goma sočiai, nepamirškite val-
gio metu ir po jo nedideliais 
gurkšniais išgerti šiek tiek van-
dens. Nedidelis vandens kiekis 
nuplauna stemplę nuo rūgščių 

ir per daug jų neatskiedžia. Jei-
gu valgant išgeriama daug van-
dens, nukenčia virškinimas. 
  Kai kada sureguliuoti 

skrandžio sulčių rūgštingumą 
padeda prieš valgį ar tarp val-
gymų suvalgytas nerūgštus 
obuolys. 
 Prieš pat miegą galima su-

valgyti mažą sumuštinį. Tačiau 
nepatartina valgyti tikros va-
karienės vėliau nei 2–3 valan-
das prieš einant miegoti. Pagei-
dautina šiek tiek pakelti lovos 
galvūgalį (kad skrandžio turi-
nys, patekęs į stemplę, grįžtų 
atgal į skrandį). Beje, kai kam 
padeda miegojimas ant aukš-
tesnės pagalvės. 
 Galima maitintis dažnai 

ir po nedaug ir susirgti rėme-
niu, jei į skrandį pateks jo glei-
vinę erzinantys produktai (dėl 
to išsiskiria daugiau rūgšties). 

Skrandžio gleivinę 
erzinantys produktai
 alkoholiniai, gazuoti gė-

rimai, gira, juoda kava, stipri 
arbata, 
 rūkalai, 
 riebus maistas (ypač kep-

tas), 
 aštrūs prieskoniai, 
 citrusiniai vaisiai ir jų sul-

tys, svogūnų laiškai, 
 šokoladas, mėtiniai sal-

dainiai, valgomieji ledai.

Kai per daug cukraus
Nuolat vartojant daug cuk

raus ne tik pasunkėja rėmuo, 
bet kartais vien tai sukelia 
šią ligą. Ką gi tokio negero da-
ro cuk rus? Cukrus dirgina 
stemplę, skrandį ir stimuliuo-
ja skrandžio rūgšties išsisky-
rimą. Dėl cukraus fermentaci-
jos atsiranda skrandžio dujų, o 
didelis jo kiekis skatina skran-
džio bakterijų vystymąsi. Jos 
gali sukelti chronišką opaligę. 

Ką daryti, kad nevargintų rėmuo?
Išvada: būtina kurį laiką visai 
atsisakyti cukraus, o, pagerėjus 
sveikatai, jo ir įvairių saldumy-
nų vartoti minimaliai.

Ar ne per stipriai 
suveržtas diržas?

Nuo seno žinoma, bet nepai-
soma, kad skrandžiui „nepatin-
ka“ per stipriai suveržtas diržas 
(reikia jį pakeisti petnešomis), 
siauri drabužiai, nepatogios 
kūno pozos (kai ilgai būnama 
susirietus, susilenkus ir pan.), 
sunkumų kėlimas, nutukimas. 
Medicinos statistikos duome-
nimis, rėmuo vargina apie 25 %. 
Nėščiųjų ir beveik 50 % sergan-
čių (abiejų lyčių) bronchine as-
tma. Taip pat rėmuo neretai bū-
na sergant skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opalige, gastritu, 
tulžies pūslės uždegimu, tulžies 
pūslės akmenlige, storosios žar-
nos gleivinės uždegimu. Žmo-
nės, kurie nuolat jaučia įtampą, 
skuba, yra kamuojami stresų, 
pastoviai kažkuo nepatenkin-
ti, nesugeba atsipalaiduoti, irgi 
dažniau suserga rėmeniu. 

Trumpalaikės 
švelninančios priemonės 

Trumpam sušvelninti rėme-
nį gali pienas, kefyras, jogurtas, 
varškė ir jos sūris. 

Nuo senų laikų rėmeniui su-
švelninti vartojamas linų sėme-
nų užpilas (3 šaukštai linų sė-
menų užplikomi 2 stiklinėmis 
verdančio vandens). Perkošto 
užpilo geriama anksti rytą ir 
vakare, taip pat tarp valgymų.

Šiuolaikinė liaudies medi-
cina vis dažniau dairosi į silp
nesnes chemines medžiagas. 
Pavyzdžiui, sergant rėmeniu, 
naudojamos šarminės medžia-
gos – kalcio karbonatas, magnio 
oksidas (magnezija) bei natrio 
hidrokarbonatas (geriamoji so-
da). Iš pastarųjų medžiagų ypač 
populiari geriamoji soda. Mat 
ji palyginti greitai gali neutra-
lizuoti rėmenį sukėlusį skystį. 
Tačiau geriamąją sodą galima 
vartoti nedažnai, antraip ji pa-
ti gali sukelti rėmenį (skatina 
rūgščių išsiskyrimą). Neturint 
jokių priemonių, galinčių neu-
tralizuoti skrandžio rūgštį, ga-
lima vieną kitą kartą pavartoti 
kramtomąją gumą (kramtoma 
30 min. po valgio).

Romualdas OGiNSKAS 

Pavasarį vis garsiau ima skambėti paukščių giesmės ir tai, 
rodos, skatina vis labiau šypsotis bei džiaugtis. Tačiau pozi-
tyvi nuotaika priklauso ne vien nuo išorinių aplinkybių. Jei-
gu džiugesys lengvai išnyksta dėl prastų oro sąlygų ar neiš-
sipildžiusių dienos lūkesčių, gyventi būna gana sunku. Sunku 
todėl, kad mūsų nuotaika tampa priklausoma nuo aplinky-
bių, kurių mes kartais negalime kontroliuoti. Todėl gyvenime 
svarbu turėti atsvarą, kuri leistų išlaikyti širdies ramybę, tylų 
džiugesį net tada, kai viskas pasisuka ne visai tokia linkme, 
kokia tikėjomės. Šia atsvara gali tapti kasdienis dėkingumas. 

venimai. Negana to, dėkingumo 
jausmas gali veikti ir kaip tam 
tikras „katalizatorius“ kuriant 
tarpusavio santykius – jis sie-
jamas su teigiamų santykių už-
mezgimu ir, svarbiausia, su jų 

palaikymu, didesniu pasitenki-
nimu šeima, bendruomene, sa-
vimi, gyvenimu... 

Reikia pastebėti, kad dėkin-
gumas – gana sunkiai apibūdi-
nama emocija. Ji, kitaip nei liū-
desys, džiaugsmas ar pyktis, 
nepasireiškia konkrečia veido 
išraiška. Dėkingumo negali-
ma užfiksuoti ir jokiomis fizio
loginėmis matavimo priemo-
nėmis... Net ir žodžiai „ačiū“, 
„dėkui“, kurie galėtų būti žen-
klas, kad žmogus jaučia dėkin-
gumą, ne visada išreiškia bū-
tent šį jausmą. Kartais tai gali 
būti tiesiog mandagumo žen-
klas. Lygiai taip pat žmogus, net 
ir nedėkodamas žodžiais, ga-

li jaustis dėkingas. Tad dėkin-
gumą apibrėžti ir suprasti nė-
ra paprasta – mūsų gyvenime 
jis gali pasireikšti labai įvairiai. 

Dėkingumo ir skolos 
jausmo ryšys 

Mokslininkai, tyrinėjantys 
dėkingumą bei jo išraišką, šį 
jausmą apibrėžia kaip gėrėjimo-
si ir džiaugsmo derinį. Tai pozi-
tyvus išgyvenimas. Dažniausiai 
dėkingumą jaučiame, kai kitas 
žmogus mums pagelbėja, paro-
do dėmesį sunkioje situacijoje, 
ką nors padovanoja... Tačiau ko-
dėl kartais, kai mums kas nors 
padeda, jaučiame vidinę sumaiš-
tį, nejaukumą, norą atsitraukti?.. 

Iš tiesų kai kada dėkingu-
mas būna sumišęs su skolos 
pojūčiu. Tai nemalonus įsipa-
reigojimas atsilyginti už gautą 
naudą. Toks jausmas gali kilti, 
kai mums pagelbėjęs asmuo pa-
prašo už tai atlygio (tarkim, ki-
tą savaitgalį padėti persikraus-
tyti į naują butą). Nuoširdus dė-
kingumas gali apkarsti ir tada, 
kai geradarys dėl mūsų paau-
koja savo paties gerovę. Vis dėl-
to svarbu prisiminti, kad tikra 
ir nuoširdi pagalba neturi nie-
ko bendro su slegiančiu skolos 
pojūčiu, o tuo labiau su įsiparei-
gojimu pagelbėjusiam žmogui 
atsilyginti tuo pačiu. Tad jeigu 

Psichologo patarimai Dėkodami galime pasijusti laimingesni

Dėkingumas – pozityvus 
patyrimas

Dėkingumo patyrimas yra 
labai svarbus. Moksliniai tyri-
mai rodo, kad dėkingus žmo-
nes dažniau lydi teigiami išgy- (nukelta į 5 psl.)
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situacija, kai kas nors jums pa-
gelbsti, nėra maloni, ar jaučia-
tės sutrikęs (usi) dėl gerada-
rio veiksmų, verta apsvarstyti, 
kas konkrečiai jums kelia ne-
gatyvius išgyvenimus: galbūt 
tai vidinis nenoras priimti kito 
pagalbą, o galbūt geradarys itin 
demonstruoja pasiaukojimą ar 
vertina savo pagalbą kaip prie-
monę gauti naudos? Gilinima-
sis į savo jausmus gali padėti at-
skleisti ne tik jūsų požiūrį į tei-
kiamą pagalbą, bet ir santykio 
su geradariu kokybę. 

Jei niekas nepadėkoja, 
padėkokite patys sau
Ar esate kada pajutę nusivy-

limą, o gal net pyktį, kai pagel-

bėjote kitam žmogui, tačiau jis 
neatsilygino ir net nepadėkojo? 
Iš tiesų nepateisinti lūkesčiai, 
kad kitas asmuo atsidėkos už 
jūsų pagalbą, gali gerokai nu-
liūdinti ir sumažinti norą pa-
gelbėti kitą kartą. Siekiant iš-
vengti nepagrįsto nusivylimo, 
verta pasvarstyti ir atsakyti 
sau į klausimą: ar vien tai, kad 
mes stengiamės, kitą žmogų 
įpareigoja jaustis mums dėkin-
gą ir šį dėkingumą atvirai iš-
reikšti? Taip nutinka ne visada 
ir kartais žmonės reaguoja ne 
taip, kaip norėtume. Neretam 
tai sukelia apmaudą. 

Tačiau asmuo, kuriam sutei-
kėme pagalbą, nėra atsakingas 
už mūsų jausmus – galimą nusi-
vylimą, liūdesį ar kitas negaty-

vias emocijas. Tad, kaip siūlo žy-
mus psichologas David D. Burns, 
užuot graužęsi ir pykę, kai mū-
sų lūkesčiai nepateisinami, tie-
siog patys sau padėkokime už 
tai, kad nuveikėme kažką gero. 
O galbūt pagelbėdami dar ir ko 
nors naudingo išmokome. Lauk-
dami, kol kitas žmogus padėkos 
ir mus pradžiugins, tampame 
emociškai priklausomi nuo jo 
„geros valios“. Tad kodėl nepa-
sidžiaugus savimi pačiam (ai)? 

Dėkoti galima ir už 
nemalonius dalykus
Dėkingumo jausmo patyri-

mą veikia įvairios aplinkybės. 
Dėkingi galime būti ne tik ki-
tiems žmonėms, bet ir likimui, 
Dievui... Tokia dėkingumo pa-

jauta nepriklauso nuo kitų žmo-
nių, ji skleidžiasi asmeniniame 
santykyje su pasauliu, su savo 
patirtimis, su būtimi. Dėkingi 
galime jaustis už naują rytą, už 
galimybę ramiai išgerti arbatos 
puodelį prieš prasidedant die-
nai. Dėkoti galima net už kasdie-
nę rutiną – juk kartais taip ge-
ra, kai niekas nesikeičia, kai ne-
same mėtomi gyvenimo vėtrų...

Pastebėti dėkingumo at-
spindžius kasdienybėje nė-
ra paprasta. Vis dėlto kasdien 
dėkodami dažniausiai imame 
atkreipti dėmesį į vis daugiau 
dalykų, kuriais galime pasi-
džiaugti. Tam labai padeda dė-
kingumo dienoraštis. Pabandy-
kite bent savaitę kas vakarą ant 
lapo surašyti mažiausiai pen-

kis dalykus, už kuriuos šian-
dien esate dėkingas (a). Kar-
tais tai gali būti tikras iššūkis. 
Tačiau pamėginkite nepasiduo-
ti ir bandykite tol, kol pavyks. 
Nepamirškite atkreipti dėmesį 
ir į smulkmenas, kurias galbūt 
praleidote pro akis. Verta pa-
svarstyti ir apie nemalonias pa-
tirtis – galbūt būtent toks išgy-
venimas ko nors išmokė, o gal 
padėjo labiau įvertinti džiugias 
akimirkas?.. 

Tad norisi palinkėti nebijo-
ti ieškoti ir pastebėti skirtingus 
dėkingumo atspindžius, kurie 
gali būti ne mažiau stebinantys 
bei džiuginantys, kai į juos į ati-
džiau įsižiūri! 

milda TUmėNAiTė 
Klinikinės psichologijos magistrantė 

(atkelta iš 4 psl.)

Pavyzdžiui, ant keltuvo durų nu-
rodyta, kad juo gali keltis tik ne-
įgalieji rateliuose arba vaikų ve-
žimėlius stumiantys tėvai, tačiau 
tokia galimybė labai svarbi ir vy-
resnio amžiaus žmonėms, ku-
riems sunku lipti laiptais. Kad tai 
aktualu, patvirtino ir perėjos ati-
darymo renginys – daugiausiai į 
jį susirinko garbaus amžiaus su-
laukusiųjų, nemažai – besirams-
čiuojančių lazdelėmis. Klausimo, 
ar galės vyresnio amžiaus žmo-
nės naudotis keltuvu, sulaukė ir 
meras. Jis patikino, kad dėl to ne-
kiltų jokių problemų. UAB „Balti-
jos liftai“ atstovas neatmetė gali-
mybės ant keltuvo durų pritvir-
tinti dar vieną (žmogaus su laz-
dele) ženklą, tačiau pabrėžė, kad 
įrenginys neskirtas masiniam 
naudojimui, o tik tiems, kurie tik
rai negali lipti laiptais. 

Reikėtų daugiau 
informacijos

Keltuvą išbandžiusios LŽNS 
atstovės Ramunės Šidlauskai-
tės manymu, galėtų būti dau-
giau informacijos apie tai, kaip 
naudotis įrenginiu. Ne visiems 
aišku, kad durys atsidaro tik il-
giau palaikius nuspaustą myg-
tuką, kad tai daryti reikia ir lei-
džiantis ar kylant. „Kad žmonės 
nesinervintų ir nieko nelau-
žytų, geriau būtų viską sura-
šyti“, – sako Ramunė. Jos nuo-
mone, būtų geriau, kad nerei-
kėtų laikyti visą laiką nuspau-
dus mygtuko – ne visų neįga-
liųjų pakankamai stip rios ran-
kos. Be to, keltuvas galėtų būti 
erd vesnis, kad jame galima bū-

tų apsisukti, nes to nepadarius 
sunku atidaryti duris. M. Ro-
maškos teigimu, pagal instruk-
cijas sunkiau rankas valdantis 
žmogus turėtų keltuvu leistis 
su palydovu. 

G. Žemaitaitytė pastebėjo 
dar vieną perėjos trūkumą – ant 
laiptų įrengtos nuolydžių juostos 
nepatogios pirkinių krepšiams 
vežti – yra per toli viena nuo ki-
tos, todėl netelpa ratukai. Atro-
dytų, smulkmena, bet sukelia ne-
patogumų. 

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos (LASS) atstovas 
Gediminas Jonikaitis atkreipė 
dėmesį, kad vos pradėjus nau-
dotis perėja jau baigia nusitrin-
ti geltonas laiptų žymėjimas. Be 
to, akliesiems skirti vedimo ta-
kai šalia perėjos per platūs – už-
tektų kur kas siauresnių. Tie-
sa, reikia pasidžiaugti, kad jie 
įrengti, be to, išvedžioti gana 
logiškai. G. Jonikaitis sako, kad 

lietuviški aplinkos pritaikymo 
akliesiems ir silpnaregiams 
standartai yra painūs, todėl 
paprastai naudojami tarptau-
tiniai. Svarbu, jog iškilimai bū-
tų pakankamai aukšti, kad juos 
būtų galima pajusti ne tik pa-
dais, bet ir baltąja lazdele. LASS 
atstovas pasigedo glaudesnio 
bendradarbiavimo su aklųjų or-
ganizacija – diskutuojant būtų 
priimami geresni sprendimai.

Lauke patikimiau įrengti 
nuolydžius

Įrengti požeminę perėją ir 
uždaryti senąją nuspręsta sie-
kiant didesnio saugumo – Lais-
vės prospektu per parą prava-
žiuoja apie 17 tūkst. transpor-
to priemonių, per valandą – 3,5 
tūkst. Lėšų perėjai įrengti sky-
rė Vilniaus miesto savivaldybė 
ir UAB „Lidl Lietuva“ – po 290 
tūkst. eurų.

Perėją žadama naikinti ir 
kitoje labai judrioje bei avarin-
goje vietoje – T. Narbuto gat
vėje. Tik ten planuojama nau-
ją perėją įrengti ne po žeme, o 
virš gatvės. Ją pritaikyti neįga-
liesiems žadama įrengiant ne 
keltuvus, o nuolydžius. G. Že-
maitaitytės teigimu, tai geres-
nis sprendimas – lauke įrengtų 
liftų eksploatacija yra labai su-
dėtinga, jie nuolat genda, todėl 
kur įmanoma, geriau rinktis 
nuolydžius, kad ir labai ilgus. 
„Pandusai niekada nesuges ir 
žinau, kad visada tikrai pereisiu 
per gatvę“, – sako LŽNS atstovė. 

Aurelija BABiNSKiENė 
Autorės nuotr. 

Kodėl neįgalieji nesidžiaugia naujai 
įrengta perėja?

(atkelta iš 1 psl.)

Kultūros ministerija pa-
skirstė valstybės biudže-
to lėšas savivaldybių ir ap-
skričių viešosioms biblio-
tekoms knygoms įsigyti. Iš 
viso šiemet tam skirta be-
veik 2 mln. eurų. Taip pat 
numatyta aprūpinti šalies 
bibliotekas specialia įran-
ga bei priemonėmis, kurios 
padeda socialinės ir infor-
macinės atskirties gyven-
tojų grupėms naudotis bib-
liotekų paslaugomis.

Kultūros ministerija, siek-
dama didinti kultūros paslaugų 
prieinamumą ir gerinti jų koky-
bę, didelį dėmesį skiria sociali-
nės bei informacinės atskirties 
gyventojų grupėms. Apskričių 
viešosiose bibliotekose planuo-
jama atlikti žmonių su negalia 
poreikių tyrimus, organizuoti 
tokių skaitytojų aptarnavimo 
mokymus specialistams, pritai-
kyti patalpas specialių poreikių 
asmenims. Pavyzdžiui – įkur-

Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komitetas (SRDK) 
svarstė parlamentinės kon-
trolės klausimą dėl neįgalu-
mo ir darbingumo lygio nu-
statymo sistemos.

Komitetas nuolat sulaukia 
gyventojų skundų, kuriuose 
reiškiamas nepasitenkinimas 
šia sistema. Be to, dar 2012 m. 
pabaigoje Valstybės kontrolė, 
atlikusi valstybinį auditą dėl 
objektyvaus neįgalumo ir dar-
bingumo lygio bei specialiųjų 
poreikių nustatymo, konstata-
vo, kad darbingumo lygio nu-
statymo procesas turėjo rimtų 
trūkumų, dėl to nukentėdavo 
tie, kuriems valstybės pagalba 
iš tikrųjų buvo būtina. Nors ab-
soliuti dauguma Valstybės kon-
trolės institucijoms teiktų re-
komendacijų buvo įgyvendin-

tos, tačiau ir šiandien, kaip rodo 
praktika, neįgalumo ir darbin-
gumo lygio nustatymo sistema 
tebeturi trūkumų.

Posėdžio metu Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
SRDK nariams pristatė planuo-
jamus pokyčius negalios nusta-
tymo sistemoje. Siūloma įtrauk-
ti savivaldybių darbuotojus ver-
tinant specialiuosius poreikius 
(nuo 2019 m.), stiprinti sprendi-
mų kontrolę (medicininius duo-
menis teikti per e. sveikata siste-
mą, kontrolės funkciją perduoti 
„Sodrai“), nuo 2020 m. numato-
ma sukurti asmens individualių 
poreikių vertinimo ir tenkinimo 
sistemą. Taip pat pažymėtas ir 
paslaugų plėtros būtinumas at-
sižvelgiant į asmens negalią.

Komitetas parlamentinę 
kontrolę šiuo klausimu ketina 
tęsti gegužės mėnesį.

lRS ir „Bičiulystės“ inf.

ti specialias edukacijų erdves, 
įdiegti išmaniąsias programas, 
leidžiančias geriau orientuotis 
bibliotekose ir naudotis jų pas-
laugomis. Taip pat planuojama 
kurti naujas virtualias paslau-
gas, organizuoti kultūrinius 
ir edukacinius renginius žmo-
nėms su negalia. Siekiant, kad 
iniciatyvos ir naujos paslaugos 
būtų prieinamos kuo daugiau 
gyventojų, į šias veiklas numa-
toma įtraukti ir savivaldybių 
viešąsias bibliotekas.

Šių metų pradžioje Kultūros 
ministerija inicijavo diskusiją 
su Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos atstovais ir pris
tatė Lietuvos aklųjų bibliote-
kos centrinio pastato Vilniuje 
modernizavimo viziją.  Aptarta, 
kaip dabartines bibliotekos pa-
talpas geriau pritaikyti šiuolai-
kinės aklųjų bibliotekos funk-
cijoms, siekiant, kad būtų atsi-
žvelgta į besikeičiančius var-
totojų poreikius bei lūkesčius.

Kultūros ministerijos ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Bibliotekos mažins 
informacinę atskirtį

Ragina tobulinti neįgalumo 
ir darbingumo lygio 
nustatymo sistemą

Aktualijos

Sostinės meras Remigijus Šimašius išklausė neįgaliųjų pastabų.

UAB „Baltijos liftai“ direktoriaus pavaduotojas Mantas Romaška  kartu su 
Ramune Šidlauskaite išbandė keltuvą.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, balandžio 9 d. 
09:05 Senis. N-7. 287 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/7 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/3 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 275 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gimę 
tą pačią dieną. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 
Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 
22:20 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 23:15 Svetim-
šalė 1. N-14. 16 s. 00:15 Pasaulio tei-
suoliai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Gimę tą pačią dieną. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pra-
moginė laida „Editos šou“. N-7. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 275 s. (kart.).

Antradienis, balandžio 10 d. 
09:05 Senis. N-7. 288 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/8 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/4 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 276 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:28 Loterija „Jėga“. 
21:30 Pasaulio teisuoliai. 22:20 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota). 23:10 
Svetimšalė 2. N-14. 2/1 s. 00:15 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 276 s. (kart.).

trečiadienis, balandžio 11 d. 
09:05 Senis. N-7. 289 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/9 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/5 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 277 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Svetimšalė 
2. N-14. 2/2 s. 00:15 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota, kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 277 s. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 12 d.
09:05 Senis. N-7. 290 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 4. N-7. 4/10 s. 10:55 Akis už akį 
4. N-7. 4/6 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 278 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specia-
lus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios 

detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Ieškomas. N-14. 00:50 Smegenų pa-
slaptys. Polis Sezanas. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
278 s. (kart.).

Penktadienis, balandžio 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 291 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 4. N-7. 4/11 s. 10:55 Akis už 
akį 4. N-7. 4/7 s. 11:40 Stilius. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 279 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:58 Loteri-
ja „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantastiš-
kas penktadienis. Iš Rusijos su meile. 
N-7. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite. (kart.). 03:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 279 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 14 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 12, 13 s. 07:20 Premjera. 
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2. 
2/7 s. 07:30 Premjera. Detektyvė Mi-
retė. 19 s. 07:45 Premjera. Stebuklin-
goji Boružėlė. 7 s. 08:10 Karinės pa-
slaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Go-
rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas. 1 d. Liūto paslaptis. (sub-
titruota). 12:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Sniego vilkų šeimyna ir 
aš. 1 d. (subtitruota). 13:40 Mis Marpl 
3. 3/3 s. Nekaltumo įrodymas. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Teisė žino-
ti. 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai – 
viena širdis“. 23:10 Velniop tą Sarą 
Maršal! N-14. 01:00 Iš Rusijos su mei-
le. N-7. (kart.). 02:50 Pasaulio doku-
mentika. Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas. 1 d. Liūto 
paslaptis. (subtitruota, kart.). 03:45 
Pasaulio dokumentika. Sniego vilkų 
šeimyna ir aš. 1 d. (subtitruota, kart.). 
04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 15 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. 
Princas Žydruolis ir fėja Lupinė. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai. 11:50 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Mėlynoji 
planeta 2. 2 d. Gelmės. (subtitruota). 
12:45 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidos-
kopas 3. 3/3 d. Nesutramdomas Nilas. 
(subtitruota). 13:40 Mis Marpl 3. N-7. 
3/4 s. „Bertramo“ viešbutis. 15:15 Lais-
vės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auksi-
nis protas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.
lt. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 18:30 Pramoginė lai-
da „Editos šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 4 s. 21:55 Ko laukti, kai lau-
kies. N-7. (subtitruota). 23:45 Raffael-
lo. Menų viešpats. (kart.). 01:10 Pasau-
lio dokumentika. Mėlynoji planeta 2. 
2 d. Gelmės. (subtitruota, kart.). 02:05 
Pasaulio dokumentika. Laukiniai gy-
vūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/3 d. 
Nesutramdomas Nilas. (subtitruota, 
kart.). 03:00 Savaitė. (kart.). 03:55 Mu-
zikinė pramoginė programa „Du bal-
sai – viena širdis“. (kart.).

Pirmadienis, balandžio 9 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (9) (kart.). N-7. 06:55 Simp-
sonai (15) (kart.). N-7. 07:25 Simpso-
nai (16) (kart.). N-7. 07:55 Svajonių so-
dai. 08:55 Meilės sūkuryje (2800). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (24). N-7. 
12:00 Svotai (12). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3103). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3104). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(30). N-7. 15:00 Simpsonai (17). N-7. 
15:30 Simpsonai (18). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švieso-
foras (39). N-7. 20:00 Legendinės mei-
lės. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (35). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ringo 
karalius. N-14. 00:45 Kaulai (4). N-14. 
01:35 Gražuolė ir pabaisa (3). N-7. 
02:30 Kerštas (23). N-7. 03:20 Raitelis 
be galvos (5). N-7. 04:10 Imperija (5). 
N-14. 05:00 Kaulai (4). N-14.

Antradienis, balandžio 10 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (10). N-7. 06:55 
Simpsonai (17). N-7. 07:25 Simpso-
nai (18). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (35). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (39). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2801). N-7. 10:00 Tai - 
mano gyvenimas (25). N-7. 12:00 Svo-
tai (13). N-7. 13:00 Pažadėtoji (3105). 
N-7. 13:30 Pažadėtoji (3106). N-7. 
14:00 Maištingosios amazonės (31). 
N-7. 15:00 Simpsonai (19). N-7. 15:30 
Simpsonai (20). N-7. 16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (40). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (36). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Išsiskyrimas. N-7. 00:40 
Kaulai (5). N-14. 01:35 Gražuolė ir pa-
baisa (4). N-7. 02:30 Gaudynės (1). 
N-7. 03:20 Raitelis be galvos (6). N-7. 
04:10 Imperija (6). N-14. 05:00 Kau-
lai (5). N-14.

trečiadienis, balandžio 11 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11). N-7. 06:55 
Simpsonai (19). N-7. 07:25 Simpso-
nai (20). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (36). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (40). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2802). N-7. 10:00 Tai - 
mano gyvenimas (26). N-7. 12:00 Svo-
tai (14). N-7. 13:00 Pažadėtoji (3107). 
N-7. 13:30 Pažadėtoji (3108). N-7. 
14:00 Maištingosios amazonės (32). 
N-7. 15:00 Simpsonai (21). N-7. 15:30 
Simpsonai (1). N-7. 16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (41). 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (37). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 
Naujoji dukra. N-14. 00:45 Kaulai (6). 
N-14. 01:35 Gražuolė ir pabaisa (5). 
N-7. 02:30 Gaudynės (2). N-7. 03:20 
Raitelis be galvos (7). N-7. 04:10 Im-
perija (7). N-14. 05:00 Kaulai (6). N-14.

ketvirtadienis, balandžio 12 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (12). N-7. 06:55 
Simpsonai (21). N-7. 07:25 Simpso-
nai (1). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (37). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (41). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2803). N-7. 10:00 Tai - 
mano gyvenimas (27). N-7. 12:00 Svo-
tai (15). N-7. 13:00 Pažadėtoji (3109). 
N-7. 13:30 Pažadėtoji (3110). N-7. 
14:00 Maištingosios amazonės (33). 
N-7. 15:00 Simpsonai (2). N-7. 15:30 
Simpsonai (3). N-7. 16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (42). 
N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Pasmerk-
ti 4 (38). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Nepalaužiamasis. N-7. 00:40 
Kaulai (7). N-14. 01:34 Gražuolė ir 
pabaisa (6). N-7. 02:25 Gaudynės (3). 
N-7. 03:20 Raitelis be galvos (8). N-7. 
04:05 Imperija (8). N-14. 05:00 Kaulai 
(7). N-14. 05:45 Mažylė Houp (8). N-7.

Penktadienis, balandžio 13 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (13). N-7. 06:55 
Simpsonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai 
(3). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (38). N-7. 
08:25 Šviesoforas (42). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2804). N-7. 10:00 Tai - 
mano gyvenimas (28). N-7. 12:00 Svo-
tai (16). N-7. 13:00 Pažadėtoji (3111). 
N-7. 13:30 Pažadėtoji (3112). N-7. 14:00 
Maištingosios amazonės (34). N-7. 
15:00 Simpsonai (4). N-7. 15:30 Simp-
sonai (5). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 
TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 

Pirmadienis, balandžio 9 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Mano gyvenimo šviesa“ (1). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (2). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(3). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (14). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(88). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 KK2 penkta-
dienis. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (130). 
14:25 „Dvi širdys“ (684). 14:55 „Dvi 
širdys“ (685). 15:25 „Dvi širdys“ (686). 
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. 20:00 „Paveldėtoja“ (30). 
N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Operacija „Delta far-
sas“. N-7. 00:20 „Judantis objektas“ 
(18). N-7. 01:15 Organų vagys. N14.

Antradienis, balandžio 10 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (4). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (5). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(6). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (15). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(89). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Visi už vieną. 
N-7. 12:30 Nuo... Iki... 12:55 KK2. N-7. 
Infošou. 13:25 „Rožių karas“ (131). 
14:25 „Dvi širdys“ (687). 14:55 „Dvi 
širdys“ (688). 15:25 „Dvi širdys“ (689). 
15:55 „Dvi širdys“ (690). 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. 20:00 
„Paveldėtoja“ (31). N-7. 21:00 Ekra-
nai. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Sielonešė. N-7. 00:55 „Judantis objek-
tas“ (19). N-7. 01:45 Operacija „Delta 
farsas“. N-7.

trečiadienis, balandžio 11 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (7). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (8). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(9). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (16). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (90). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Vi-
si už vieną. N-7. 12:30 Ekranai. N-7. 
12:55 KK2. N-7. Infošou. 13:25 „Ro-
žių karas“ (132). 14:25 „Dvi širdys“ 
(691). 14:55 „Dvi širdys“ (692). 15:25 
„Dvi širdys“ (693). 15:55 „Dvi širdys“ 
(694). 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. 20:00 „Paveldėtoja“ 
(32). N-7. 21:00 Gyvūnų policija. N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Misi-

onierius. N14. 00:25 „Judantis objek-
tas“ (20). N-7. 01:20 Sielonešė. N-7.

ketvirtadienis, balandžio 12 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (10). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (11). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(12). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (17). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(91). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Visi už vie-
ną. N-7. 12:30 Gyvūnų policija. N-7. 
12:55 KK2. N-7. Infošou. 13:25 „Ro-
žių karas“ (133). 14:25 „Dvi širdys“ 
(695). 14:55 „Dvi širdys“ (696). 15:25 
„Dvi širdys“ (697). 15:55 „Dvi širdys“ 
(698). 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. 20:00 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Belaisvė. N14. 00:45 „Judantis 
objektas“ (21). N-7. 01:35 Misionie-
rius. N14. 03:10 Alchemija XII. Angis. 
Po dvidešimties metų. 03:40 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 13 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (13). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (14). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(15). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (18). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(92). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Valanda su 
Rūta. 13:25 „Rožių karas“ (134). 14:25 
„Dvi širdys“ (699). 14:55 „Dvi širdys“ 
(700). 15:25 „Dvi širdys“ (701). 15:55 
„Dvi širdys“ (702). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA 
Rydiko kronikos. Sugrįžimas. N14. 
23:25 Žydrasis griaustinis. N14. 01:30 
Belaisvė. N14.

Šeštadienis, balandžio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Didysis žvejys 2“ (34). 06:55 „Po-
nas Bynas“ (17). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“ (32). 07:45 „Žuviukai bur-
buliukai“ (5). 08:10 „Keista šeimynė-
lė“ (13). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(19). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (64). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (65). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (66). 09:30 „Dra-
konų kova. Super“ (4). N-7. 09:55 
„Ogis ir tarakonai“ (42). 10:05 KINO 
PUSRYČIAI Rifo pasaka 2. 11:45 Tė-
čio dienos rūpestis. 13:40 Dviese 
mes jėga. 15:45 Superšuo. N-7. 17:30 
Bus visko. Gyvenimo būdo laida. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Kelionė į 
Žemės centrą. N-7. 21:20 Blondinė 
ieško vyro. N14. 23:30 Pasimatymo 
filmas. N14. 01:05 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas. N14.

Sekmadienis, balandžio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Didysis žvejys 2“ (35). 06:55 „Po-
nas Bynas“ (18). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“ (33). 07:45 „Žuviukai bur-
buliukai“ (6). 08:10 „Keista šeimynė-
lė“ (14). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(20). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (67). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (68). 09:20 
„Ogis ir tarakonai“ (69). 09:30 „Dra-
konų kova. Super“ (5). N-7. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės 
2. 11:50 „Pričiupom!“ (7). 12:20 Za-
tura. Nuotykiai kosmose. 14:25 Mis 
Slaptoji agentė. N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų 
šou. 22:00 Artimi priešai. N14. 23:45 
Plius vienas. S. 01:35 Blondinė ieš-
ko vyro . N14.

Pirmadienis, balandžio 9 d. 
06:35 „Viena už visus“ (27). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (28). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (413). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (36). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (8). N-7. 10:30 „Gelbė-
tojai - 112“ (3). N-7. 11:00 „Gelbėtojai - 
112“ (4). N-7. 11:35 „Akloji zona“ (20). 
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (12). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (414). 
N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (37). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (9). N-7. 16:50 
„Gelbėtojai - 112“ (5). N-7. 17:20 „Gel-
bėtojai - 112“ (6). N-7. 17:55 „Akloji 
zona“ (21). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (13). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 
Visi už vieną. N-7. 21:00 Advokatas iš 
Linkolno. N14. 23:20 Maksimali baus-
mė. N14. 01:10 „Gyvi numirėliai“ (16). 
N14. 02:10 „Juodasis sąrašas“ (19). N-7.

tV3

Lnk

btV

TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Turbo. 21:20 Ponas ir 
ponia Smitai . N-14. 23:50 Redirec-
ted/Už Lietuvą!. S. 01:55 Nepalaužia-
masis. N-7. 03:50 Naujoji dukra. N-14. 
05:40 Mažylė Houp (9). N-7.

Šeštadienis, balandžio 14 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ala-

dinas (27). 07:00 Ančiukų istorijos 
(20). 07:30 Nenugalimasis žmogus - 
voras (10). N-7. 08:00 Aladinas (28). 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 09:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(15). N-7. 09:30 Kempiniukas Plačia-
kelnis (16). N-7. 10:00 Virtuvės istori-
jos. 10:30 Gardu Gardu. 11:00 Svajo-
nių ūkis. 11:30 Išsirink sau ateitį. 12:00 
Apsaugoti princesę. 13:50 Draugės 
- priešės. N-7. 15:35 Havajai 5.0 (12). 
N-7. 16:40 Ekstrasensų mūšis (11). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Naktis muziejuje 2. N-7. 
21:45 Insurgentė. N-14. 00:00 Karš-
tinė 2. Pavasario karštligė. S. 01:35 
Ponas ir ponia Smitai . N-14. 03:40 
Ringo karalius. N-14. 05:35 Mažylė 
Houp (10). N-7.

Sekmadienis, balandžio 15 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (28). 07:00 Ančiukų istorijos (21). 
07:30 Nenugalimasis žmogus - voras 
(11). N-7. 08:00 Aladinas (29). 08:30 
Mamyčių klubas. 09:00 Kulinariniai 
triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas (8). 10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 
Ko nori moterys?. N-7. 14:00 Geleži-
nis Vilis. N-7. 16:15 Ekstrasensų mū-
šis (12). N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Geriausi mūsų 
metai. 100-mečio šou. 22:00 Plėši-
kai. N-14. 00:10 Persekiojama dakta-
ro. Sugrįžimas. N-14. 01:55 Insurgen-
tė. N-14. 03:55 Svotai (15). N-7. 04:45 
Mažylė Houp (11). N-7. 05:10 Mažylė 
Houp (12). N-7.

Lrt
Antradienis, balandžio 10 d. 
06:35 „Viena už visus“ (29). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (30). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (414). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (37). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (9). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (5). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (6). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (21). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(13). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (415). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(38). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (10). 
N-7. 16:55 „Gelbėtojai - 112“ (7). N-7. 
17:25 „Gelbėtojai - 112“ (8). N-7. 17:55 
„Gelbėtojai - 112“ (9). N-7. 18:30 LKL 
čempionatas. 21:00 Sunku nužudy-
ti. N14. 22:55 Advokatas iš Linkolno. 
N14. 01:05 „Strėlė“ (16). N-7. 01:50 „Ka-
tės ar šunys? Kas geresnis“ (1).

trečiadienis, balandžio 11 d. 
06:35 „Viena už visus“ (31). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (32). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (415). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (38). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (10). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (7). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (8). N-7. 11:35 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (13). N-7. 13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (416). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (39). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (11). N-7. 16:55 „Gelbėtojai - 112“ 
(10). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (11). 
N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (12). N-7. 
18:30 LKL čempionatas. 21:00 „Me-
teoras“ (1). N-7. 22:55 „Meteoras“ (2). 
N-7. 00:50 Sunku nužudyti. N14. 02:25 
„Strėlė“ (17). N-7. 03:10 „Katės ar šu-
nys? Kas geresnis“ (2).

ketvirtadienis, balandžio 12 d. 
06:35 „Viena už visus“ (33). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (34). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (416). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (39). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (11). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (10). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (11). N-7. 11:35 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (1). N-7. 13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (417). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (40). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (12). N-7. 16:55 „Gelbėtojai - 112“ 
(13). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (14). 
N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (15). N-7. 
18:30 LKL čempionatas. 21:00 Taik-
darys. N-7. 23:25 „Meteoras“ (1). N-7. 
01:10 „Meteoras“ (2). N-7. 02:45 „Strė-
lė“ (18). N-7.

Penktadienis, balandžio 13 d. 
06:35 „Viena už visus“ (35). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (36). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (417). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (40). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (12). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (13). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (14). N-7. 11:00 „Gelbėtojai 
- 112“ (15). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mū-
šis“ (2). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (418). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(41). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (13). 
N-7. 16:55 „Gelbėtojai - 112“ (16). N-7. 
17:25 „Gelbėtojai - 112“ (17). N-7. 17:55 
„Gelbėtojai - 112“ (18). N-7. 18:30 LKL 
čempionatas. 21:00 Uola. N14. 23:45 
Taikdarys. N-7. 01:55 „Strėlė“ (19). N-7.

Šeštadienis, balandžio 14 d. 
06:15 „Viena už visus“ (32). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (33). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (34). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (35). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (36). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 „Pavariau“ (21). N-7. 
10:30 „Blogas šuo!“ (1). 11:30 „Žemė 
iš paukščio skrydžio“ (1). 12:40 „Rea-
li mistika“ (20). N-7. 13:45 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (9). N-7. 14:45 „Kas žu-
dikas?“ (24). N-7. 16:00 „Detektyvų 
istorijos“ (2). N-7. 17:00 LKL čempi-
onatas. 19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Žmogus be 
praeities. N14. 23:20 AŠTRUS KINAS 
Tikras teisingumas. Mirtinas teisin-
gumas. N14. 01:05 „Strėlė“ (18). N-7. 
01:55 „Strėlė“ (19). N-7.

Sekmadienis, balandžio 15 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Norvegijaa. 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiū-
nų čempionų lyga. Vokietija. 10:00 
„Pavariau“ (22). N-7. 10:30 „Blogas 
šuo!“ (2). 11:30 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (2). 12:40 „Vandenyno pa-
slaptys su Džefu Korvinu“ (80). 13:10 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu“ (81). 13:40 Sveikinimai. 16:00 
„Policijos akademija“ (26). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Juventus-Pieno 
žvaigždės. 19:30 „Daktaras Richteris“ 
(3). N-7. 20:30 „Daktaras Richteris“ (4). 
N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (20). N-7. 
22:30 „PREMJERA Išbandymų diena“ 
(1). N14. 23:30 „Kas žudikas?“ (24). N-7. 
00:30 „Detektyvų istorijos“ (2) . N-7. 
01:25 Tikras teisingumas. Mirtinas 
teisingumas. N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę



2018 m. balandžio 5–11 d., Nr. 14 (1403), „Bičiulystė“7 psl.

Dirbtuvių metu pasiūlyti du 
prototipai, kurie leistų integ
ruoti neįgaliuosius į socialinį 
gyvenimą. Pirmasis – asmeninio 
asistento paslaugų tinklas. Šio 
tinklo poreikis pradžioje siektų 
200 žmonių. Būtų sukurtas asis-
tentų tinklo portalas, jame asis-
tentai prisistatytų  ir pateiktų 
savo pomėgius, veik lą, patirtį 
ir kuo gali būti naudingi, o pa-
slaugos gavėjas galėtų rinktis, 
kuris asistentas jam labiausiai 
galėtų pagelbėti. Būtų skatina-
ma, kad kitiems galėtų padėti ir 
asmenys, turintys negalią. Taip 
jie būtų įdarbinti. Pusę sumos 
galėtų finansuoti savivaldybė 
ar valstybė, o kitą pusę – paslau-
gos gavėjas.

Taip pat svarstyta, kaip 
maksimaliai išnaudoti Dailių-
jų amatų mokykloje veikian-
čias neįgaliųjų dirbtuvėles. Tai 
galėtų būti dovanų pakavimas, 
keramikos dirbinių kūryba ir 
gamyba, fotografavimas ir ki-
ta. Papildoma nauda – galimy-
bė neįgaliesiems užsidirbti, in-
tegruotis aplinkoje bei lavinti 
finansinį raštingumą. Būtų su-
daroma sutartis su amatinin-
ku, įpareigojanti įdarbinti pen-
kis neįgaliuosius, kurie dirbtų 
pasirinktu laiku ir padėtų įgy-
vendinti įvairias idėjas. Dirbtu-
vėlėse galėtų veikti ir parduotu-
vė, joje būtų galima įsigyti įvai-
riausių gaminių, vyktų edukaci-
nės programos.

Idėjos iš kūrybinių Dizaino mąstysenos 
dirbtuvių

Alytaus miesto savivaldybės tinklalapyje rašoma apie čia vy-
kusias kūrybines Dizaino mąstysenos dirbtuves, kuriose bu-
vo ieškoma inovatyvių sprendimų ir alternatyvų negalią tu-
rinčių žmonių ekonominiam užimtumui.

Negausi dovanų nė 
vieno laisvės centimetro

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Labai klystate, jei manote, 
kad turtingose šalyse neį-
galiųjų kelias rožėmis klo-
tas. Be abejo, gražių pavyz-
džių ten tiek, kad užmigsi 
beskaitydamas įspūdingus 
pasakojimus apie integra-
cijas ir tolerancijas. O jei 
panorėsi sužinoti teisybę 
su visais atspalviais, supra-
si, kad visur neįgaliesiems 
tenka kovoti už savo tei-
ses – beje, kaip ir negalios 
neturintiesiems.

Ten, kur vaizdai lyg iš 
atvirukų

Vokietijos senieji miestai ža-
vi ir architektūra, ir kone visus 
metus žydinčiomis gėlėmis. O 
po kojomis daug kur išsaugotas 
nuo viduramžių likęs akmeninis 
grindinys. Turistai ne be reikalo 
apsiavę patogiais storapadžiais 
sandalais. Nesinori net galvo-
ti apie neįgalųjį, sugalvojusį čia 
pasivažinėti su savo ratukais.

Vokiečių neįgalieji nepaliau-
ja kovoję už savo teises. Youtu-
be iki valiai filmukų, kaip sun-
ku jiems vežimėliais pervažiuo-
ti senąsias aikštes, kaip neran-
da žodžių sveikieji, kai jiems 
pasiūloma pabandyti patiems 
va taip pasivažinėti.

Vyksta tikra kova. Ieškoma 
argumentų, visuomenės su-
pratimo. Pergalė pasiekiama, 
kai senamiesčiuose atsiranda 
lygios ir patogios siauros juos-
tos – jomis naudojasi ir neįga-
lieji, ir mamos su vežimėliais, 
ir merginos su aukštakulniais.

Ar neįgaliajam būtinai 
reikia į kavinę?

Aišku, nebūtinai. Bet tai – 
principinis laisvės klausimas. 
Pavasarį miestai atgyja. Bičiu-
lių draugijos renkasi parkuose, 
baruose. O jei prie kavinės durų 
ar lauko terasos pora laiptelių?

Labdaros akcijos „Tūkstan-
tis ir viena rampa“ rezultatas jau 
pastebimas įvairiuose Vokietijos 
miestuose. Vos prasideda darbo 
laikas, į kavines nutiesiamos kil-
nojamos metalinės rampos. To-
kie įrenginiai tinka ten, kur laip-
tas yra ne aukštesnis kaip 25 cm.

Sakysite, smulkmena? Ve-
žimėliais judantys neįgalieji 
taip negalvoja. Jiems neberei-
kia ieškoti kavinės, kur galėtų 

įvažiuoti. Net išmaniųjų telefo-
nų programėlėse jau specialiais 
ženkliukais pažymėta, kokios 
kavinės, kino teatrai, parduo-
tuvės ar kitos viešos įstaigos 
apsirūpino tokiomis rampomis.

Už mobilias rampas neįga-
lieji dėkingi vadinamiesiems 
Geltonųjų puslapių katalogams 
(ten spausdinami komercinių 
įmonių adresai ir telefonai). Jie 
ir organizavo šią akciją. Jau iš-
dalyta apie 500 rampų. Vien šį 
pavasarį padovanota apie 50. 
Verslininkai gali kreiptis ir pra-
šyti jos nemokamai, tačiau ga-
li ir nusipirkti – už 179 eurus.

Statant naujus pastatus pa-
prastai jau įrengiami patogūs 
įėjimai. Tačiau senuosius ne vi-
sur įmanoma pertvarkyti taip, 
kad visiems tiktų. Laikina mo-
bili rampa – nebloga išeitis. Ji 
susiskleidžia (yra iš dviejų da-
lių), todėl neužima daug vie-
tos ir yra nesunki, tad darbuo-
tojams nekyla problemų, kai ją 
reikia atnešti ir ištiesti.

„Nufilmuok ir mano 
miestą“

Vokietijos neįgalieji už savo 
teises kovoja pačiais įvairiau-
siais būdais. Be abejo, šiais lai-
kais efektyviausia yra pasako-
ti apie savo problemas sociali-
niuose tinkluose ar kelti vaizdo 
siužetus į Youtube. Bet kuri pro-
blema tampa daug aiškesnė, kai 
pats neįgalusis ją parodo iškal-
bingais vaizdais.

Štai vienas vyrukas, judan-
tis ratukais, ieško tualeto. Vie-
noje kavinėje tik skėsteli ranko-
mis – deja, tualetas rūsyje, kito-
je – tas pat, tik trečioje pakvietė 
į vidų ir palydėjo.

Visuomenės veikėju prisista-
tantis Raulis Krauthausen anks-
čiau yra pasakojęs: „Kai stoviu 
prieš kliūtį, stengiuosi galvoti – 
nieko tokio, gyvenimas eina to-

liau, neleisiu savęs sunaikinti, 
negalvosiu apie kliūtis“. Deja, tik 
apie jas ir galvodavo. Reikia nu-
keliauti iš taško A į tašką B? Pir-
miausia turi viską apmąstyti. O 
jei liftas bus sugedęs? O jei mano 
planai pasikeis ir asistentas tuo 
metu dar bus užsiėmęs?

Raulis – Berlyno įžymybė. 
Kai jis gatve važiuoja savo elek-
triniu vežimėliu, tai iš toliau tik 
ir tematai jo kepurę su snapeliu 
ir blyksinčius akinius. Jo kūnas 
visai sunykęs, tačiau dvasia – 
nepaprastai stipri, o veiklos turi 
tiek, kad visko ir nepapasakosi. 
Raulis kuria įdomias laidas, ku-
rios rodomos ir jo asmeniniame 
tinklapyje, ir Youtube kanale. Jis 
neseniai kalbino labai įdomų ak-
torių Sebastianą Urbanski, žmo-
gų su Dauno sindromu, kuris iš-
moko groti įvairiais muzikos ins-
trumentais, kuria įvairius vaid
menis – net ir Hamleto. Šių laidų 
gali klausytis ir kurtieji, nes po-
kalbiai verčiami į gestų kalbą.

Deja, net ir Rauliui tenka vis 
grįžti prie gyvenimo be kliūčių 
temos. Jis filmuoja savo kelionę 
į Hanoverį ir parodo, kiek barje-
rų pakeliui buvo, o komentato-
rius jo prašo: „Nufilmuok ir mano 
miestą. Duisburge amžinai suge-
dęs neįgaliesiems skirtas liftas.“

Taip, vokiečių neįgalieji 
atvirai rodo visas problemas 
ir bando jas įveikti. Tikėkime, 
kad jiems pasiseks. Juk Ache-
ne auga neįgali septynmetė Ju-
li, kuri su savo nuostabiu roži-
niu vežimėliu, sukurtu būtent 
jai, kol kas važinėja tik po savo 
sodą. Vežimėlis pasikelia, nusi-
leidžia, signalizuoja ir garsu, ir 
prožektoriais. Už Juli nugaros 
netgi įrengta vieta smulkaus 
sudėjimo keleiviui. Deja, sunko-
ka įsivaizduoti Juli važiuojančią 
miesto gatve.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Kviečiame į tyrimų pristatymus
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, siekdamas neįgaliesiems ir jiems atstovaujančioms  
organizacijoms pristatyti tyrimų, skirtų Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo stebėsenai,   
rezultatus, organizuoja regioninius šių tyrimų pristatymus.

Maloniai kviečiame visus norinčius atvykti į tyrimų pristatymą, kuris vyks 
2018 m. balandžio 17 d. mažeikių darbo biržos  

patalpose 2 a. salėje, adresu Ventos g. 27, mažeikiai.  
renginio pradžia 13 val. 

Andželika V. slaugo neįgalią mo-
čiutę, kuriai šįmet sukaks 90 me-
tų. Neseniai ją parsivežė į savo 
namus. Kelionė nebuvo papras-
ta, moteriai teko samdyti greito-
sios pagalbos automobilį. Močiu-
tei pensija būdavo kiekvieną mė-
nesį atnešama į namus. Pakeitus 
moters namus, Andželika V. ėmė-
si žygių pakeisti ir pensijos gavi-
mo adresą. Moteris pasidžiaugė, 
kad Šiaulių miesto savivaldybės 
Socialinių išmokų ir kompensa-
cijų skyriuje į situaciją buvo pa-
sižiūrėta geranoriškai – leista 
močiutei prašymą pasirašyti na-
muose. „Tačiau „Sodros“ priima-
majame ją aptarnavusi moteris 
pasakė, kad aš turiu atvežti mo-
čiutę į skyrių. Kai aš paaiškinau 
situaciją, man pareiškė, kad nie-
kuo padėti negali, jog žmonės, tu-
rintys tokių problemų, kreipiasi 
gana dažnai, tačiau sprendimų 
nėra“, – pasakojo Andželika V.

Pasirašyti namuose močiu-
tei specialistė neleido. Klientė 
pasiūlė ją savo automobiliu nu-
vežti pas neįgalią močiutę ir at-
likus formalumus vėl parvežti. 
Darbuotoja pareiškė, kad tokių 
paslaugų neteikia, tačiau jei gu-
linčią seną moteriškę atvežtų 
iki „Sodros“, ji iki mašinos pas 
senutę nueitų.

„Nors močiutę į savo namus 
parsivežėme su greitąja, jos sa-
vijauta po šios kelionės vis tiek 
pablogėjo. Tad nebenorime rizi-

kuoti ir gulinčios jos tampyti“, – 
dėstė Andželika V. Darbuotoja 
pasakė, jog ji ne pirmoji pate-
kusi į tokią situaciją, vadinasi, 
„Sodra“ turėtų rasti kokį spren-
dimą, kaip žmonėms, slaugan-
tiems visišką negalią turinčius 
artimuosius, susitvarkyti bent 
jau paprasčiausius dokumentus.

Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo valdybos Šiaulių 
skyriaus vadovas Leonas Straz-
dauskas paaiškino, kad patikė-
ti namuose kliento pasirašytu 
prašymu „Sodra“ negali, nes yra 
tokių situacijų pamokyti. Arti-
mieji susipyksta, paskui skun-
džia šią įstaigą.

„Mūsų darbuotojai į namus 
nevažiuoja. Šiuo konkrečiu atve-
ju nėra aišku, ar senyva ir ligo-
ta moteris yra veiksni, ir mūsų 
darbuotojai negali to įvertinti. 
Jei žmonės slaugo tokios būklės 
močiutę, tai jie nuolat susidurs 
su jos interesų atstovavimo pro-
blemomis, todėl situaciją turi 
išsispręsti iš esmės pagal įsta-
tymų numatytas galimybes. Jei 
slaugoma moteris yra veiksni, 
galima į namus išsikviesti no-
tarą, kad jis surašytų bei patvir-
tintų artimiesiems generalinį 
įgaliojimą. O jei neveiksni, tada 
reikia formintis jos globą ir glo-
bėjai gali atstovauti globojamo 
žmogaus interesams. Kitų va-
riantų nėra“, – aiškino L. Straz-
dauskas.

Į „Sodrą“ – su greitąja?
Jūratė Rauduvienė „Šiaulių naujienose“ aprašo situaciją, kai 
„Sodros“ Šiaulių skyriuje norint neįgaliai 90-metei močiutei 
pakeisti pensijos pristatymo adresą, buvo pareikalauta be-
veik visiškai nejudančią senutę atvežti į „Sodrą“. 

Lietuvos Rotary apygardos 
1462 rotariečiai turi unika-

lią tradiciją – kiekvienais metais 
organizuoja bičiulystės ir spor-
to šventę – Rotariadą, į kurią at-
vyksta visos Lietuvos, kaimyni-
nių šalių klubų atstovai su šei-
momis pasidalinti tarnystės vi-
suomenei patirtimi, pasportuoti, 
prasmingai praleisti laiką. Šiemet 
Šiaulių krašto rotariečiams tenka 
garbė organizuoti XVII Rotaria-
dą. Šventė vyks kartu su mies-
to švente „Šiaulių dienos 2018“.

Vienas iš Rotariados tiks-
lų yra paramos organizavimas 
sprendžiant socialines proble-

mas. Šiais metais iškelta idėja pa-
remti Lietuvos neįgaliųjų kulki-
nio šaudymo čempionę, kandida-
tę į 2020 m. Tokijo parolimpines 
žaidynes Raimedą Bučinskytę.

Ši šiaulietė yra viena iš ge-
riausių pasaulio kulkinio šau-
dymo sportininkių, tačiau norint 
patekti į parolimpines žaidynes, 
reikia dalyvauti atrankinėse var-
žybose bei atnaujinti šaudymo 
įrangą. Deja, Parolimpinis komi-
tetas neturi galimybių skirti pa-
kankamai lėšų. Rotariados metu 
organizuotų rėmimo akcijų, lote-
rijos, rėmėjų surinktos lėšos bus 
panaudotos Raimedos tikslams 

ir svajonėms įgyvendinti. 
Pasak Raimedos, šiemet yra 

dvejos kvotinės varžybos ir Ne-
įgaliųjų sporto federacija ne-
skyrė nė vienoms iš jų pinigų, o 
nesudalyvavus varžybose, nėra 
šanso ir iškovoti kvotą. 

„Labai norėjau naujo ginklo, 
nes aš jį kaip ir turiu, bet jis ne 
mano sudėjimui. Nudžiugino ir 
tai, kad galbūt pavyks nuvykti 
į kvotines varžybas Prancūzi-
joje. Net savo didžiausiose sva-
jonėse bijodavau pagalvoti, kad 
atsiras toks šansas“, – džiugesio 
neslepia Raimeda.

www.rotary.lt ir „Bičiulystės“ inf.  

Rotariečiai remia šaulės kelią 
į parolimpines žaidynes 

Neįgaliųjų  
sportas
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Po tiltuPrie kūrybos 
šaltinio

Pavasariui
Pavasari, gal pamiršai,
Kad kovas – pirmas tavo vaikas? 
Tu jį pažadink būtinai,
Nes atsibusti seniai laikas!

Balandis juk lapus kabins,
Nes medžiai turi skleist pavėsį! 
Saulutė greitai ištirpins
Žiemos išdaigas. Tu regėsi,

Kaip bąla sodai, kaip strazdai
Draugystės ieško dieną ramią,
Išvysi, kaip lankoj drugiai
Sparnais bučiuoja kvapnią žemę...

O gegužę jausmai užplūs,
Vilios svaigus alyvų kvapas...
Širdelė protui nepaklus,
Nes jausis nuotaka vėl tapus. 

Sonetas pavasariui
Paklausykim tylos šitą naktį.
Tarp pusnynų kietai žemė miega.
Kai žibutės bandys atsimerkti,
Saulė greit ištirpdys baltą sniegą.

Medžiai pumpurus vėl ims 
sprogdinti,

Žolė kalsis ir stiebsis į saulę...
Spindulėlį sugausiu aš – mintį
Ir paleisiu eiles į pasaulį.

Tegul skamba, lai jaudina, aidi,
Tegul pakelia žmogų iš miego.
Vis dėliosiu žodžius aš po raidę
Ir neliks širdyje šalto sniego.

Žiema vandeniu gersis į žemę.
Jos baigtis mums pavasarį lemia.

Pavasario meilė
Šėliojo lyg jaunikis
Pavasaris žavus,
Palaidas, lengvatikis,
Vilioklis apsukrus... 

Medžius lapeliais puošė,
Žalia žole – laukus...
Įsimylėjus rožė 
Sukrovė pumpurus.

Galantiškas, apsvaigęs 
Nuo meilės, nuo aistros,
Susigriebė, kad baigias –
Tuoj vasara atjos

Ant šelmio pietų vėjo,
Ant laumžirgio sparnų...
Jis rožei sukuždėjo:
„Atleisk man – išeinu...“

Pravirko rožės krūmas,
Išleido daug spyglių.
„Nei vienas atėjūnas
Lai nepalies žiedų!“

Lig šiolei rožės krūmas –
Spygliuotas ir dygus.
Tai – tarsi meilės rūmas.
Kas jo atkels vartus?

Skausminga rožės meilė! 
Kas drįsta skinti ją,
Tam persmeigia širdelę,
Nes meilė – tai kančia. 

Sniegas pavasarį
Pavasaris pradingo!
Vėl snaigės dangsto kiemą.
Ir kas gi čia prasmingo?
Kas sugrąžino žiemą?

Saulutė šypt pro plyšį
Ir sniego lyg nebuvę.
Turiu su ja aš ryšį –
Taškeliais skruostuos guli. 

Mažasis kankinys
Mažutį, bejėgį... Ranka nedrebėjo,
Kai budelis smūgius ant kūno 

vis sėjo.
Dangus tik vaitojo, bet kas jį 

girdėjo?
Mama egzekuciją šitą stebėjo...

 

Nukirto žiedelį patėvis sadistas.
Taip mirė ant kryžiaus ir Viešpats 

mūs Kristus.
Iš kur atsiranda ant Žemės 

menkystos?
Nuo šiol vaikų skriausti lai niekas 

nedrįsta!!!
 

Pasauli! Gyvybė į žemę keliauja,
Kad dirbtų, mylėtų, atrastų ką 

nauja...
Nekelkime kumščių – ištieskime 

saują.
Lai GĖRIS ir MEILĖ širdy 

karaliauja.
Danutė RUSECKAJA

Vilnius

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Krašte, kur augau, didelių 
upių nėra. Tik upeliai, te-

kantys į Latviją. Vienas kitas iš 
jų ten virsta tikra upe. Bet per 

Jei įvyktų...
Mano širdis dirba, tuksi – ži-

nau, nors to negirdžiu. Ji 
sugeba taip švelniai atlikti savo 
darbą. Matyt, nenori manęs ati-
traukti nuo žemiškų rūpesčių. 
Jei įvyktų stebuklas, galėčiau iš-

Mano gimtine
Mano gimtine, 
Puokšte pievos gėlių,
Sudžiovintų
Virš Kristaus paveikslo
Vienkiemy,
Paliktam sulaukėt ---

Jau kada 
Laukimas
Į tavąjį laiką įaugo,
Bejėgyste
Virto troškimas
Surasti kelius,

Išsivedusius tavo vaikus,
Vienuma
Sielos džiaugsmą 
Išskynė...

Keičiasi metų laikai,
Tik nesikeičia 
Meilė, 
Duota 
Iki paskutinio atodūsio, 
Iki pasaulio pabaigos, 
Iki...

Svajūnė GRiKUViENė 
Mažeikiai 

pavasario potvynį ir mūsų upe-
liai plačiai išsilieja. 

Anais metais pavasaris bu-
vo ankstyvas, ir mūsų Audruvė 
smagiai ištvino. Tą vakarą mes, 
dešimtokai, rengėm vienuolik-
tokams šimtadienio programą. 
Bet potvynį, aišku, irgi rūpėjo 
pamatyti. Tad su mūsų gatvėje 
gyvenančiu klasioku Stepu po 
pamokų numynėme dviračiais 
prie ištvinusio upelio. Ne upelis 
tądien buvo, o tikra upė!

– Žiūrėk, kokia didelė ledo 
lytis arti mūsų plaukia, – pa-
rodė Stepas.

Bemat susiradome kartis, 
jomis prisitraukėme lytį prie 
kranto, užšokome ant jos ir nu-
sistūmėme į srovę. Negi pralei-
si tokią progą! Upelis lindo po 
kelio tiltu. Ir mūsų lytį nune-
šė po juo.

Patiltė buvo gal kokių 7 
met rų pločio, bet lytis, srovės 

sukama, kažkaip užstrigo patil-
tėje. Mudu niekaip negalėjome 
pasukti savo „laivo“ ir išplaukti 
iš po tilto – neleido srovė. Kar-
tys negelbėjo, dugno ir patiltės 
sienų jomis nesiekėme. Bandė-
me atskelti trukdantį ledo ly-
ties galą, bet tas galas prie jo 
artinantis nirdavo, tad nepavy-
ko. Taip pratupėjome patiltėje 
gal kokias 2 valandas. Pagaliau 
Stiopa (taip jį vadindavom, nes 
grįžo iš tremties Krasnojarske) 
neištvėrė:

– Žinai, Sauliau, juk aš „sibi-
riaks“, o iki kranto tik keli met
rai. Aš lengvai nuplauksiu, pas-
kui kokią „rodą rasim“.

Nusistebėjau jo drąsa, at-
kalbinėjau, siūliau dar daužy-
ti lyties galą. Nežinia, kas pa-
dėjo, bet pagaliau lytis pajudė-
jo, iš patiltės išsikapstėm. Ir į 
mokyk los vakarą spėjom!

Saulius lyNiKAS 
Druskininkai

leisti širdį pasivaikščioti. Ryte ji 
pamatytų švintantį dangų, pa-
sisveikintų su kylančia aušra, 
kuri nuauksintų snaudžiančias 
marių bangeles. O gal pasisvei-
kintų su rūku, gaubiančiu miš-
ką, trobesius, gatves. Rūkas ne-
trukdytų širdžiai pamatyti per-

mainų mano krašte. 
Širdis sugebėtų prašne-

kinti vėją – susigūžusį, piktą. 
Ji mokėtų taip pažvelgti, kad 
vėjas nusišypsotų, nurimtų ir 
švelniai glamonėtų pušų vir-
šūnėles. 

Gal širdis norėtų ir su jū-
ra pasisveikinti? Gal palinkėtų 
besileidžiančiai saulei ramy-
bės, atokvėpio. Nepraeitų ma-
noji širdis nepakalbinusi krū-
melių, uogienojų, nepakalbėju-
si su paukšteliais, stirnelėmis, 
o gal išdrįstų briedį, šerną pa-
šnekinti?

Labiausiai norėčiau, kad šir-
dis aplankytų man brangius 
žmones, kurių jau žemėje nebė-
ra. Metams bėgant vis labiau su-
vokiu, kiek liko neišsakyta, kiek 
neklausinėta. Dabar gailiuosi, 
kad tiek mažai žinau apie ma-
mos, tėvo vaikystę, jaunystę. At-
rodė, laiko užteks, o jo vis maža.

Vaikščiok, manoji širdie, ap-
lankyk visus draugus, paguosk 
paliegusius. Kiekvienas žmo-
gus žemėje spindi žvaigžde. 
Tik to spindesio dažnai nepa-
matome. Neseniai teko girdėti, 
kai viena moteris, paklausta, 
kiek jai metų, atsakė, kad gyve-
na dovanotus metus, dovanotą 
amžių. Ji manė, kad perkopus 
70metį metai yra dovana. Do-
vana mums visiems.

Sako, kad širdis gali būti 
akmeninė, iškentusi daug var-
go, kančių. Gal bevaikščioda-
ma širdis sugebėtų prakalbin-
ti akmenį? Juk jis moka žemėje 
pasislėpti, ašara sužibėti, ke-
leivį paguosti, pailsinti ant sa-
vo plačios nugaros. 

Pavargusi, gerumo apgaub-
ta sugrįžk, širdie, tu daug matei, 
daug patyrei. Tu sugebėsi pada-
ryti mane dar geresnę, matan-
čią visus šalia esančius. Suge-
bėsi sušildyti žemę ir žmogų.

Aldona BAlSEViČiENė
Juodkrantė 


