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Lygybės ir įvairovės apdovanojimų pamoka –  
kito kliūtis gali būti svarbesnė už savąją 

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2016 metų laureatai. Augusto Didžgalvio nuotr.

Drąsa pamatyti, išgirsti, 
keisti

„Demokratijos, laisvės, tei-
sių niekas neatneša ant lėkštu-
tės. Mes jų turime tiek, kiek su-

gebame pareikalauti, išsikovoti, 
apginti“, – Valdovų rūmuose su-
rengtoje iškilmingoje ceremo-
nijoje kalbėjo lyčių lygybės eks-
pertė, 2014 metų apdovanojimų 

laureatė Margarita Jankauskaitė. 
Todėl, pasak jos, ypač svarbu, kad 
šalia mūsų yra žmonių, kurie nu-
šviečia kelią ir įvyksta proveržis. 

Šiais žmonėmis džiaugėsi ir 

Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybos kartu 
su Nacionaliniu lygybės 
ir įvairovės forumu ren-
giami apdovanojimai, 
prie kurių šiemet prisi-
jungė ir Norvegijos Ka-
ralystės ambasada, – tai 
iškilminga žmogaus tei-
sėms neabejingų visuo-
menės narių pagarbos 
ceremonija. Jau ketvir-
tą kartą padėkota tiems, 
kuriems žmogaus teisės, 
lygybė ir įvairovė yra pa-
matinės vertybės. Lygių 
galimybių kontrolierės 
Agnetos Skardžiuvienės 
teigimu, tai – tikrasis vi-
suomenės elitas, savo ini-
ciatyvomis ir darbais pri-
sidedantis prie mūsų vi-
suomenės gerovės ir stip
rios valstybės kūrimo.

Tolerancijos link Nacionalinio lygybės ir įvairovės 
forumo vardu susirinkusiuosius 
sveikinusi Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumo (LNF) prezidentė Dovilė 
Juodkaitė. „Nacionalinis lygybės 
ir įvairovės forumas vienija orga-
nizacijas, atstovaujančias visoms 
pažeidžiamiausioms visuome-
nės grupėms, ir siekia, kad visi 
Lietuvos piliečiai, nepaisant ly-
ties, amžiaus, religijos, tikėjimo, 
įsitikinimų, etninės, rasinės kil-
mės, negalios, seksualinės orien-
tacijos, turėtų galimybę gyventi 
visuomenėje, kurioje gerbiamos 
žmogaus teisės, skatinama įvai-
rovė, – kalbėjo D. Juodkaitė. – Šie 
apdovanojimai skirti tiems, ku-
rie skleidžia lygybės, toleranci-
jos, skirtybių ir įvairovės idėjas.“ 

LNF prezidentės teigimu, 
kasmet vykstantys apdovanoji-
mai tapo puikia proga įvertinti 
svarbiausius metų įvykius, žmo-
nes, projektus, kuriais siekia-
ma lygybės, tolerancijos stipri-
nimo. Labai svarbu, kad Nacio-
naliniai lygybės ir įvairovės ap-
dovanojimai tampa reikšmin-
gu visos visuomenės reiškiniu.  

(nukelta į 5 psl.)

Praėjusią savaitę vyku-
sioje Lietuvos parolim-
pinio komiteto (LPOK) 
generalinėje asamblėjo-
je išrinktas naujas LPOK 
prezidentas. Juo tapo 
parolimpinis čempio-
nas Mindaugas Bilius. 
Jis pakeitė nuo 1992ųjų  
su pertraukomis šias 
pareigas ėjusį Vytautą 
Kviet kauską. Su naujuo-
ju LPOK prezidentu ne-
įgaliųjų bendruomenė 
sieja didelius lūkesčius 
ir tikisi pokyčių neįga-
liųjų sporte. 

Integracijos keliu

Į pirmąjį posėdį susirinko atnaujinta Neįgaliųjų reikalų 
taryba. Nuo šiol joje – 20 narių: 9 valstybės institucijų 
atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savival-
dybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų deleguoti nariai 
ir vienas akademinės bendruomenės atstovas. 

Aktualijos

Neįgaliųjų reikalų 
tarybos laukia 

nemažai iššūkių 

Į pirmąjį posėdį susirinko atnaujinta Neįgaliųjų reikalų taryba. 

(nukelta į 3 psl.)

neįgaliųjų sporto bendruome-
nei. „Aš tikiu, jog galima pasiek-
ti, kad Lietuvos vardas skambėtų 
garsiau ir dažniau“,– sakė spor-
tininkas. Jis teigė sieksiantis ne-
įgaliųjų ir sveikųjų lygybės tiek 
skirstant premijas, tiek sudarant 
sąlygas sportuoti mokyk lose, 
sporto klubuose ir pan. 

M. Bilius prasitarė turintis 
svajonę ir toliau dalyvauti varžy-
bose, tačiau tik jei pavyks spor-
tą suderinti su naujosiomis pa

reigomis. Vis dėlto M. Bilius įsi-
tikinęs – tai, kad LPOK vadovauti 
imasi sportininkas, yra ne minu-
sas, o privalumas. 

Išrinkta ir nauja komanda
LPOK prezidentas papras-

tai siūlo ir kandidatą į gene-
ralinio sekretoriaus pareigas. 
M. Bilius pasiūlė Paulių Kalve-
lį. Jo kandidatūrai pritarta bal-
sų dauguma. 

Naujasis parolimpinio 
komiteto prezidentas – 

Mindaugas Bilius 

Stengsis gerinti 
sportavimo sąlygas 
Parolimpinis čempionas 

M. Bilius buvo vienintelis kan-
didatas, siekęs LPOK prezidento 
posto. Tačiau tai nebuvo netikė-
ta. Jau nuo parolimpinių žaidy-
nių, iš kurių sportininkas par-
sivežė aukso ir sidabro meda-
lius, jis kritikavo LPOK darbą ir 
neslėpė sieksiantis permainų. 
Ir prisistatydamas generalinės 
asamblėjos delegatams M. Bilius 
sakė atiduosiantis visas jėgas 

Vytautas Kvietkauskas Mindaugui Biliui perdavė Lietuvos parolimpinio ko-
miteto ženkliuką.

(nukelta į 3 psl.)



2 psl.2017 m. balandžio 6–12 d., Nr. 14 (1353), „Bičiulystė“

Kaišiadorys: 
�� Kaišiadorių rajono ne-

įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Stanislava Globie-
nė „Bičiulystės“ skaityto-
jams trumpai papasakojo 
apie organizacijos veiklą. 

Neseniai paminėjome 
Kovo 11ąją – rajono kul-
tūros centro direktoriaus 
A. Škimelio kvietimu mū-
sų draugijos vokalinis an-
samblis ,,Gabija“, vadovau-
jamas Irenos Leonavičie-
nės, dalyvavo rajono voka-
linių ansamblių festivalyje 
,,Lietuva, kai tave tariu“. 

Netrūksta ir kitos įdo-
mios bei prasmingos vei-
klos. 

Neįgaliųjų draugija su-
darė paslaugų teikimo su-
tartį su Kaišiadorių kūno 
kultūros ir sporto centro 
direktoriumi Dainiumi Ta-
mulevičium dėl naudoji-

Veikla įsibėgėja
mosi centre esančiu basei-
nu ir sauna. 2017 metams 
gavome lėšų Neįgaliųjų so-
cialinės integracijos per kū-
no kultūrą ir sportą projek-
tinei veiklai ir nuo sausio 
mėnesio kiekvieną šešta-
dienį 28 neįgalūs draugijos 
nariai lankosi sporto cen-
tro plaukimo baseine. Pra-
timus vandenyje atlikti ne-
įgaliuosius moko trenerės 
specialybę turinti Solvei-
ga Sausdravienė. Vandens 
procedūros, derinamos su 
sauna, grūdina organizmą, 
stiprina imunitetą. Neįga-
liesiems šios procedūros 
labai reikalingos.

Dienoms šiltėjant, su-
kruto ir žemdirbystės dar-
bo terapijos klubo nariai. 
Žemdirbystės būreliui va-
dovauja draugijos tarybos 
narė Regina Linkevičienė. 

Jau suskubome nupirkti 
pavasario sėjai įvairių dar-
žovių, gėlių, prieskoninių 
augalų sėklų. Pasirūpino-
me sėklų katalogais, ku-
riuose aprašomos naujes-
nės ir geresnės daržovių 
veislės. 

Aplankėme tarptauti-
nę žemės ūkio parodą ,,Ką 
pasėsi... 2017“, kuri vyko 

A. Stulginskio universite-
te Kaune. Parodoje žem-
dirbystės darbo terapijos 
klubo nariai susipažįsta 
su šviečiamąja programa, 
įsigyja įvairių augalų so-
dinukų.

Pavasaris po truputį 
įsibėgėja. Įsibėgėja ir mū-
sų draugijos narių nauji 
darbai šiais metais.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Kaišiadoriečiai sveikatą stiprina baseine.Visais laikais viešas gyvenimas buvo toli nuo ide-
alo. Ir apie kokį idealą galime kalbėti, kai am-

žiams bėgant net toje pat šalyje, kintant ekonominei 
bei politinei bendruomeninio gyvenimo sanklodai, 
etikos bei moralės normos kinta. Ryškiausią įspau-
dą laiko ženklai palieka šeimos tarpusavio santy-
kiuose. Ne paslaptis, kad tiek šeimoje, tiek viešame 
gyvenime vaikai yra išnaudojami. Išnaudojamas jų 
pigus darbas, o kartais... ir negalia. Daugelis esame 
skaitę Gi de Mopasano apsakymą ,,Išsigimėlių mo-
tina“, kuriame aprašoma ne vieną luošą kūdikį pa-
gimdžiusi moteris (dar įsčiose jį suluošindavo pati, 
suvaržydama pilvą juostomis ir neleisdama gemalui 
normaliai vystytis). Pasirodo, luošą kūdikį buvo len-
gviau parduoti pro šalį keliaujantiems vertelgoms, 
kurie jį išnaudodavo išmaldai rinkti. Atvejų, kad tam 
tikslui fiziškai suluošinami vaikai arba specialiai su-
žalojamos jų akys, pasitaiko ir šiandien. 

Vaikai yra savotiškos prekės ir kai gimdomi dėl 
pašalpų. Ir toks pasibaisėtinas tėvų godumas laiko-
mas norma. Atmintyje dar neišblėso prieš daug me-
tų labai negražiai nuskambėjęs vieno didžiausio pre-
kybos tinklo pasipelnymas iš neįgaliųjų įdarbinimui 
skirtų lengvatų. O socialinės įmonės ar nespekuliuo-
ja šiais dalykais? Spekuliuoja, ir dar kaip. Žinau ne 
vieną socialinę įmonę, kurioje neįgalieji įdarbinami 
tik popieriuje, siekiant gauti bei išlaikyti šį statusą. 
Vėliau jie sėdi kaip sėdėję savo namuose, atlyginimą 
gauna vokeliuose, o darbdaviai visu pajėgumu toliau 
„vysto socialinę veiklą“. Patogu: ir įmonė socialinė, ir 
gaišti netenka vežiojant vežimėlyje sėdinčiųjų į dar-
bą, o ir darbo vietos jam pritaikyti nereikia, – vieni 
pliusai. Tad balsingosios Seimo narės A. Maldeikie-
nės pastabos labai taiklios: reikalinga didžiulė per-
tvarka, kurios rezultatas – ne įmonės, įdarbinusios 
neįgalų žmogų, rėmimas, o darbo vietos neįgaliajam 
sukūrimas. Jei būtų kuriamos pritaikytos darbo vie-
tos, tokie žmonės galėtų dirbti daugumoje įprastų 
įmonių. Viliuosi, kad pertvarka įvyks, ir kas nors to-
je ydingoje grandinėje nutrūks. 

Deja, neįgalieji, pasirodo, patraukli prekė net poli-
tikoje. Neseniai žiniasklaida paviešino daug informa-
cijos apie Ukrainos Eurovizijos rengėjų verdiktą neį-
sileisti į šalį neįgalios dainininkės Julijos Semionovos. 
Iš pirmo žvilgsnio žema ir nehumaniška. Ir kaip jie 
taip galėjo pasielgti su neįgaliąja? Mažiau skaitantieji 
susibūrė į stovyklą ,,prieš“ tokį nekorektišką komisi-
jos sprendimą. Tačiau pasiklausykite, ką kalba patys 
Rusijos dainininkai. Jie labai nepatenkinti, kad nebu-
vo jokio atrankos konkurso, labai ilgai buvo slepia-
ma, kas važiuos į Euroviziją ir už kokius nuopelnus. 
Dauguma net nepažįsta šios dainininkės. Taip, Julija 
dainavo žiemos parolimpiados atidarymo šventėje 
Sočyje, ją savo žvaigžde apdovanojo Rusijos estrados 
primadona Ala Pugačiova, bet kitus trejus metus buvo 
tylu. Tiesa, 2014 metais J. Semionova, nelegaliai kir-
tusi sieną, koncertavo sporto šventėje Kryme. Po to 
Ukraina, kuri teisėtai laiko Krymo pusiasalį savo te-
ritorija, jos pavardę įtraukė į šalyje nepageidaujamų 
žmonių sąrašą. Visa tai buvo žinoma abipus sienos. 
Tad ir čia buvo pradėtas politinis žaidimas. 

Žinoma, dainininkė ir pati nėra nepilnametė mer-
gaitė, – puikiai suprato, kas ir kaip ją išnaudoja, bet, 
matyt, noras dalyvauti pasaulinio masto renginyje 
nusvėrė sveiko proto argumentus. O gal ir ji, kaip di-
džioji Rusijos gyventojų pusė, mąsto, kad Krymas ir 
Donbasas – Rusijos teritorija? Mergina, žinoma, turi 
teisę į savo nuomonę, bet jos negalia visam tam po-
litiniam spektakliui suteikia dar juodesnį atspalvį. 

Po tokių pavyzdžių sunku ką nors ir pridurti. Aiš-
ku tik viena – negalia buvo ir yra patraukli prekė, tu-
rime būti budrūs, kad neįkliūtume į tokius ekonomi-
nius, socialinius ar politinius voratinklius.

Kai negalia tampa 
preke

Apie tai,
kas

jaudina

Vilkaviškio r.:
�� „Bičiulystei“ laišką at-

siuntusi Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos Vir-
balio grupės vadovė Biru-
tė Adomaitienė pasida-
lijo įspūdžiais iš susirinki-
mo, kuriame buvo aptarta 
grupės veikla. 

Kovo 25ają Virbalio 
grupės nariai rinkosi į se-
niūnijos salę išklausyti 
grupės ataskaitos už pra-
ėjusius metus. Susirinko 
daug grupės narių, atvy-
ko svečių. Renginyje daly-
vavo Virbalio seniūnas Zi-
tas Lasevičius, Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Albina Lai-
mantavičienė, nefrologi-
nių ligonių draugijos pir-
mininkas Vitas Jablonskis, 
vienišių klubo vadovė Ra-
mutė Rusbartienė, draugi-
jos tarybos nariai bei gru-
pių vadovai. Visi tarė svei-
kinimo žodžius, linkėjo 
sėkmės, laimės, o labiau-
siai – sveikatos. 

Atgimsta gamta ir širdys

Ataskaitoje atsispin-
dėjo visa 2016 m. grupės 
veik la. Surengta maisto 
gaminių paroda buvo ge-
ra proga ne tik pasižiūrė-
ti, bet ir paskanauti. Bai-
giant ataskaitą buvo per-
skaityti Juliaus Sasnausko 
žodžiai: „Nieko nėra gra-

žiau ir švenčiau už buvi-
mą drauge, už galimybę 
priimti kitą ir būti kito 
priimtam, už malonę rū-
pintis vienas kitu ir daly-
tis kuo gali.“ 

Pakelkime akis į švie-
sią padangę. Kiek daug 
toje aukštumoje dangaus 

šviesos ir saulės, koks di-
delis glėbys mums visiems 
apkabinti. Kaip maldą tar-
kime: Dieve, pridėk sil-
pniems jėgų stiprėti, kad 
visi galėtume pamatyti, 
kaip žolė žaliuoja pakelėj, 
kaip pražysta pirmosios 
miško žibutės. 

Virbalio neįgalieji susirinkime aptarė grupės veiklą.

Radviliškis: Pergales skynė Bauskėje
�� Radviliškio r. neįgalių-

jų draugijos pirmininkės 
pavaduotoja Irena Vilniu-
vienė parašė apie radviliš-
kiečių ir Bauskės neįgaliųjų 
draugystę. 

Gavę kvietimą iš jau 
draugais tapusių Baus-
kės neįgaliųjų sporto klu-
bo narių, išvykome į Latvi-
ją dalyvauti pavasarinėje 
sporto šventėje. Važiavo-
me 12 dalyvių. Mus drau-
giškai priėmė nauja klubo 
pirmininkė Maira Kalada 
ir kiti draugai latviai. Kuo 
daugiau bendraujame, 
tuo mažesnis tampa kal-
bos barjeras. Vis daugiau 
sutinkame lietuviškai kal-
bančių latvių (mums kol 
kas latvių kalba sunkiai 
„įkandama“). Šventėje da-
lyvavo daug komandų iš 
aplinkinių Latvijos rajo-

nų, o Lietuvai atstovavo tik 
Rad viliškio rajono neįga-
liųjų draugijos sportinin-
kai. Rungtys buvo nesudė-
tingos, nereikalaujančios 
fizinės jėgos ir ištvermės. 
Kaip visada, radviliškiečiai 
pasirodė puikiai ir 12 da-
lyvių parsivežė 19 meda-
lių – 12 aukso, 4 sidabro 
ir 3 bronzos. Viačeslavas 
Kostiukevičius pasipuo-
šė trimis aukso medaliais, 

Stasys Astrauskas – dviem. 
Gražina Najulienė pelnė 
2 bronzos ir vieną aukso 
medalį, Vanda Astrauskie-
nė užėmė 2 antras vietas. 
Gerai sekėsi draugijos pir-
mininkei Jūratei Breduls-
kienei – ji gavo po vieną 
aukso ir sidabro spalvos 
medalį. Ričardas Vladička 
užėmė pirmąją ir trečią-
ją vietas, Irena Vilniuvie-
nė, Česlovas Turčinskas ir 

Petras Rudžianskas parsi-
vežė po aukso spalvos me-
dalį. Kazimieras Jurgaitis 
ir Saulius Viltrakis pelnė 
po vieną sidabro medalį.

Pasibaigus sporto šven-
tei, prie arbatos puodelio 
skanaudami firminį Baus-
kės pyragą, dalijomės pa-
tirtimi, ieškojome panašu-
mų ir skirtumų savo veik
lose. Atsisveikindami pa-
kvietėme draugus latvius 
birželio mėnesį atvykti į 
mūsų tradicinę neįgaliųjų 
sporto šventę. 

Už suteiktą transportą 
dėkojame Radviliškio ra-
jono savivaldybės admi-
nistracijos direktorei. Var-
žyboms pasiruošta vyk-
dant 2017 metų Neįgalių-
jų socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir sportą 
projektą.

Radviliškio komanda atidarymo metu.
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Panevėžio r.: Smagi pavasario šventė
�� Juozas Levickis „Bičiulys-

tei“ parašė apie Upytės neįgalių-
jų dienos centre vykusią šventę.

Saulė ištirpdė paskutinį snie-
gą. Padangėj linksmai gieda vy-

turiai, prie namų savo sutartinę 
traukia varnėnai... Kuodą pakė-
lusios po laukus laksto pavasa-
rio pranašai pempes. Atėjo pa-
vasaris.

Upytės neįgaliųjų dienos centre surengta šventė.

Vyriausybės patvirtintuose 
Neįgaliųjų tarybos nuostatuo-
se numatyta, kad Tarybai va-
dovauja socialinės apsaugos ir 
darbo ministras. Be dvejų metų 
kadenciją šias pareigas eisian-
čio Lino Kukuraičio, į Tarybą 
deleguoti šie valstybės tarnau-
tojai: Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Asmens sveikatos de-
partamento direktoriaus pava-
duotoja Romalda Baranauskie-
nė, aplinkos viceministrė Rėda 
Brandišauskienė, susisiekimo 
viceministras Paulius Martinkus,  
kultūros ministro patarėjas Au-
rimas Pautienius, vidaus reikalų 
viceministras Darius Urbonas, 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
Bendrojo ugdymo departamen-
to direktorė Žydronė Žukauskai-
tėKasparienė, Neįgaliųjų reika-
lų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
direktorė Asta Kandratavičienė, 
Ministro pirmininko patarėjas 
Elvinas Jankevičius. Neįgaliųjų 
asociacijos į šią visuomeninę ins-
tituciją delegavo: Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos pirmi-
ninką Sigitą Armoną, Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę 
Jeleną Ivančenko, Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos preziden-
tę Rasą Kavaliauskaitę, Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ pirmininkę 
Daną Migaliovą, Lietuvos žmo-
nių su negalia aplinkos pritaiky-
mo asociacijos pirmininkę Nijo-
lę Milkevičienę, Lietuvos kurčiųjų 
sporto federacijos atstovą Marių 
Minkevičių, Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendri-
jos pirmininką Vaidotą Nikžen-
taitį, Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentą Vytautą Pivorą, Lietu-
vos specialiosios kūrybos drau-
gijos „Guboja“ pirmininkę Vikto-
riją Vitaitę.

Šiaulių universiteto studijų 
prorektorius Remigijus Bubnys 
atstovauja pirmą kartą į Tarybą 

įtrauktai akademinei bendruo-
menei, o Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidentas Ričar-
das Malinauskas – šalies savi-
valdybėms. 

Pirmajame tarybos posėdy-
je išrinktas ir pirmininko pava-
duotojas. Į slapto balsavimo biu-
letenius buvo įrašytos dvi pavar-
dės – R. Kavaliauskaitės ir D. Mi-
galiovos. Balsams pasidalijus po 
lygiai, L. Kukuraičio balsas lėmė, 
kad Tarybos pirmininko pava-
duotoja tapo R. Kavaliauskaitė.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė A. Kandratavi-
čienė susirinkusiesiems pristatė 
Neįgaliųjų reikalų tarybos dar-
bo reglamento projektą. Nema-
žai diskusijų ir pasiūlymų sulau-
kęs projektas, atsižvelgus į išsa-
kytas pastabas, iki kito Tarybos 
posėdžio dar bus tobulinamas ir 
tik tada priimtas. 

Posėdyje aptarus prioriteti-
nes veiklos sritis, Neįgaliųjų rei-
kalų tarybos 2017 metų veikos 
planui parengti, Tarybos narių 
pasiūlymams apibendrinti su-
daryta darbo grupė, į kurią įeina 
ir valstybinių institucijų, ir nevy-
riausybinių asociacijų atstovai. 

Dar viena suburta darbo 
grupė įpareigota pasiūlyti naują 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomendacijų įgyven-
dinimo priemonių planą. Neįga-
liųjų asociacijų atstovų teigimu, 
jau parengtas planas jų neten-
kina – numatytos nekonkrečios 
priemonės, neįtraukti jų įgyven-
dinimo rodikliai.

Neįgaliųjų reikalų tarybo-
je svarstytas ir dar vienas labai 
svarbus klausimas – atstovo (pa-
grindinio ir pakaitinio) delegavi-
mas į 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiks-
mų programos stebėsenos komi-
tetą. Šios atsakingos pareigos pa-
tikėtos J. Ivančenko, o pakaitiniu 
atstovu išrinktas V. Nikžentaitis. 

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų reikalų 
tarybos laukia nemažai 

iššūkių

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų reikalų tarybos pirminin-
ko pavaduotoja išrinkta Rasa Kava-
liauskaitė.

Neįgaliųjų reikalų tarybai vadovaus 
socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis.

„Dėsiu visas pastangas, kad 
viskas, kas pažadėta, būtų nu-
veikta. Esu žodžio žmogus“, – 
sakė naujasis generalinis sekre-
torius. P. Kalvelis yra Lietuvos 
aklųjų sporto federacijos (LASF) 
vykdomojo komiteto narys, tre-
neris, aklųjų stalo teniso (šou-
dauno) čempionas.

Dar vienas LPOK valdymo 
organas – vykdomasis komite-
tas. Į jį kandidatus turi teisę siū-
lyti Parolimpinio sporto rėmi-
mo fondas (1 kandidatą), Lietu-
vos neįgaliųjų sporto federacijos 
(LNSF) ir LASF – po 3 kandida-
tus. Fondas iškėlė Vytauto Kviet
kausko kandidatūrą, jai pritarta 
balsų dauguma. LNSF pasiūlė iš 
viso 6 kandidatus: Tomą Kiverį, 
Ireną Burim, Anatolijų Čupkovą, 
Kęstutį Skučą, Igną Mačiuką, Dei-
mantą Jusį. Daugiau balsų surin-
ko 3 pastarieji kandidatai. LASF 
vykdomajame komitete atsto-
vaus Juozas Miliauskas, Vytautas 
Girnius ir Remigijus Bagdonas. 

Vėliau buvo renkami LPOK 
viceprezidentai. Anksčiau buvo 
nerašyta tradicija, kad jais tap-
davo sporto federacijų vadovai. 
Šį kartą tradicija sulaužyta. Vie-
nu LPOK viceprezidentu tapo 
neseniai LASF vadovu išrinktas 
J. Miliauskas, o antruoju – LNSF 
viceprezidentas I. Mačiukas. 

M. Bilius pasidžiaugė, kad 
pavyko išrinkti stiprią komandą. 
Jis teigė iš šios komandos besiti-
kintis didelio palaikymo ir akty-
vaus darbo. „Suvieniję jėgas ga-
lėsime daugiau pasiekti“, – sakė 
naujasis LPOK prezidentas. 

Kauno miesto neįgaliųjų drau-
gijai šiuo metu vadovaujantis 
I. Mačiukas sakė, kad reikia siek-
ti didesnio neįgaliųjų sportininkų 
finansavimo. „Būtina kelti treni-
ruočių lygį, skatinti aukšto meis-
triškumo sportininkų dalyvavimą 
varžybose, taip pat ir tarptautinė-
se“, – teigė I. Mačiukas. Jis įsitiki-
nęs, kad įmanoma parengti spor-
tininkus ir žiemos parolimpinėms 
žaidynėms, tačiau juos reikia pa-
remti, sudaryti sąlygas treniruotis. 

M. Bilius žada turimą ko-
mandą plėsti. Jo teigimu, neat-
mestina, kad kartu dirbti bus 
pakviestas ir daugelį metų LPOK 
generaliniu sekretoriumi dirbęs 
Gintaras Zavadckis. 

Naujajai valdybai nieko nelau-
kus teks patvirtinti LPOK veiklos 
programą. Kitas skubiai spręsti-
nas klausimas, pasak M. Biliaus, – 
Kūno kultūros ir sporto įstatymo 
svarstymas. Reikia siekti, kad ja-
me neliktų neįgaliuosius diskri-
minuojančių nuostatų. 

Neįgalieji sportininkai 
diskriminuojami

Iki rinkimų LPOK prezidento 
pareigas ėjęs V. Kvietkauskas ge-
neralinėje asamblėjoje pristatė 
4 metų veiklos ataskaitą. 

Pagrindinis LPOK tikslas – 
užtikrinti dalyvavimą parolim-
pinėse žaidynėse, tinkamą rink-
tinės pasirengimą joms. V. Kviet-
kausko manymu, Rio de Žaneire 
(tai buvo 7osios žaidynės, ku-
riose dalyvavo Lietuva) šis tiks-
las buvo įvykdytas su kaupu – iš-
kovoti 3 medaliai. Visi sportinin-
kai pateko į dešimtukus.

Vis dėlto problemų esama. 
Viena didžiausių – sportininkų 
rėmimas (pradedant maistpini-
giais, baigiant apdovanojimų dy-
džiais). Pasak V. Kvietkausko, pa-
rolimpiečių premijos nuo olim-
piečių skiriasi 7 kartus. Pastarie-
siems rentos skiriamos už olim-
pinių žaidynių, pasaulio ir Euro-
pos čempionatų medalius. Neį-
galiesiems – tik už parolimpinį 
auksą. „Argi tai teisinga?“ – re-
toriškai klausė V. Kvietkauskas. 

Pasak jo, nuolat gerėjan-
tys sportininkų rezultatai rodo, 
kad daugelyje turtingesnių šalių 
neįgaliųjų sportas gerai organi-
zuojamas, sudaromos palankios 
sąlygos jų gebėjimams lavin-
ti. Lietuvoje, deja, nėra sukur-

tos vieningos neįgaliųjų spor-
to sistemos. 

Naujai valdžiai teks daug 
darbų

Sveikieji sportininkai gali tre-
niruotis olimpiniame sporto cen-
tre, neįgalieji tokių galimybių ne-
turi. Pasak V. Kvietkausko, nuei-
nančiai LPOK valdžiai nepavyko 
pasiekti, kad būtų įkurtas paro-
limpinis centras. Tačiau dabartinis 
Kūno kultūros ir sporto departa-
mento vadovas yra viešai pažadė-
jęs, kad šį klausimą išspręs. „Dis-
kriminaciją turime įveikti“, – įsi-
tikinęs buvęs LPOK prezidentas. 

Dar vienas skaudulys – neį-
galiųjų sporto klubų finansavi-
mas. „Šiuo metu esantis finan-
savimo modelis klubų veikos ne-
užtikrina net minimaliai. Vertė-
tų pagalvoti apie įstatymų keiti-
mą“, – sakė V. Kvietkauskas. 

Kita neišspręsta problema – 
trenerių rengimas ir įdarbinimas. 
Specialių žinių treneriai įgyja uni-
versitete, bet jų nėra kur pritai-
kyti. Sporto mokyklose nėra for-
muojamos neįgaliųjų sportininkų 
grupės. Iššūkis – ir jaunų sporti-
ninkų paieška. Rinktinė sensta, o 
perspektyvių naujų sportininkų 
stinga. Parolimpinio sporto rė-
mimo fondas pradžią jau pada-
rė – kas mėnesį jauniesiems spor-
tininkams skiria po 150 eurų, jų 
treneriams – po 100 eurų. 

„Šiuos uždavinius teks spręs-
ti naujai LPOK valdžiai“, – teigė 
V. Kvietkauskas. Pasak jo, svar-
biausia keisti mąstymą – turi-
me suprasti, kad neįgalieji turi 
tokias pat teises kaip sveikieji. 

Aurelija BABinskienė
Autorės nuotr. 

Ta proga Upytės neįgaliųjų 
dienos centre surengta šventė. 
Pasveikintas 80metį šventęs 
jubiliatas, vardo dienos proga 
pagerbti Juozai. Tai buvo sma-
gi pavasario šventė belaukiant 
Velykų.

Gera, kad turim Upytėje ne-
įgaliųjų dienos centrą, kur mie-
lai renkamės, dalijamės šyp-
sena ir skausmu. Džiugu, kad 
mus globoja Panevėžio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Aurelija Petronienė, kuri vi-
siems kaip mama. Visada pa-
guos, paklaus, gal kas negerai. 
Mus aplanko, padeda rengiant 
keliones, atsako į rūpimus klau-
simus Upytės seniūnijos socia-
linė darbuotoja. 

Naujasis parolimpinio komiteto 
prezidentas – Mindaugas Bilius

Naujasis LPOK prezidentas Mindaugas Bilius (centre) ir viceprezidentai Juo-
zas Miliauskas (kairėje) bei Ignas Mačiukas.

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Mineralas chromas (Cr) 
perio dinėje cheminių ele-

mentų sistemoje užima 24 vietą. 
Šis cheminis elementas Žemėje 
yra pakankamai paplitęs, tačiau 
grynu pavidalu nepasitaiko. Pa-
prastai chromas įeina į kitų mi-
neralų (geležies, titano, nikelio, 
vanadžio, mangano) sudėtį. 

Mūsų organizme yra ne dau-
giau kaip 6 miligramai chromo. 
Chromo randama visose be išim-
ties mūsų organizmo ląstelėse, 
daugiausia jo yra odoje, kauluo-
se, kremzlėse ir raumenyse. Taip 
pat jo randama žarnyne, plau-
čiuose, skydliaukėje, inkstuose. 

Šis mikroelementas norma-
lizuoja insulino veiklą, padeda 
gliukozei patekti į ląsteles, daly-
vauja riebalų ir baltymų apykai-
toje, aktyvina fermentų veiklą, 
mažina blogojo bei didina gero-
jo cholesterolio kiekį, valo arte-
rijas, mažina saldumynų porei-
kį, reguliuoja apetitą.

Chromo poreikis
Chromo paros norma – apie 

50 mikrogramų (mkg), dides-
nės dozės (nuo 150 iki 200 mkg) 
dažniausiai vartojamos atsira-
dus cukraus apykaitos sutriki-
mams (sergant diabetu) bei re-
guliuojant kūno svorį. Jeigu mū-
sų organizmas per parą gauna 
35–25 mkg chromo, žinoma, tai 
yra per mažai, tačiau tai dar ne 
kritiškas kiekis, jei organizme 
nėra jokių problemų.

Dažniausiai chromo porei-
kis padidėja dirbant sunkų fi-
zinį darbą, intensyviai sportuo-
jant, esant stresui, traumoms, 
infekcinėms ligoms, vartojant 
daug cukraus ir cukrumi saldin-
tų maisto produktų. Kai mityba 
nėra visavertė, vartojami maisto 
produktai nėra įvairūs, taip pat 
gali atsirasti chromo stygius. Be-
je, vyresnio amžiaus žmonių or-
ganizme chromo mažėja.

Paaiškinimas 
1 miligramas (mg) = 1/1000 

gramo (g); 1 mikrogramas 
(mkg) = 1/1000 mg.

Chromo stygiaus požymiai:
 nemiga,
 galvos skausmas, svaigimas,
 nuovargis, mieguistumas,
 nerimas,
 nervinis dirglumas,
 intensyvus prakaitavimas,
 poreikis labai dažnai valgyti,
 stiprus troškulys,
 pykinimas,
 virškinimo sutrikimai,
 augimo sutrikimas,
 šaltos plaštakos,
 padidėjęs cholesterolio 
     kiekis,
 didelis potraukis 
     saldumynams, 
 aterosklerozė,
 glaukoma,

 regėjimo aštrumo 
    pablogėjimas,
 antsvoris,
 inkštirai,
 osteoporozė,
 diabetas,
 širdies ir kraujagyslių ligos,
 onkologinės ligos.

Paaiškinimai:
a) glaukoma – akių liga, ku-

riai būdinga padidėjęs akispū-
dis ir tolydžio silpnėjanti rega.

b) osteoporozė – kaulo išre-
tėjimas (išakijimas), kurį sukelia 
kaule kaulinės medžiagos suma-
žėjimas arba kalcio stoka.

Pastabos 
1. Nuovargis dar gali būti su-

sijęs su cinko, geležies, kalio ir 
mangano trūkumu.

2. Virškinimas taip pat ga-
li pablogėti kai trūksta cinko ir 
geležies.

3. Inkštirai atsiranda ir dėl 
cinko bei seleno stokos.

3. Regėjimo aštrumas taip 
pat nukenčia trūkstant cinko, 
magnio ir vario.

4. Antsvoris taip pat didėja at-
siradus cinko ir mangano stygiui.

Chromo šaltiniai:
 kiaušinio trynys,
 alaus ir kepimo mielės,
 sūris,
 jautiena,
 kepenys,
 pieno produktai,
 juodoji arbata,
 kakava,
 nesmulkinti grūdai,
 rupaus malimo miltai ir duona,
 kviečių sėlenos,
 grybai,
 riešutai,
 bulvės,
 jūros žuvys, moliuskai,
 čili pipirai,
 špinatai,
 apelsinai,
 obuolių žievelė,
 pupos, 
 pupelės,
 datulės,
 ryžiai,
 perlinės, sorų, grikių 
     kruopos,
 avižiniai dribsniai,
 brokoliai,
 saulėgrąžų ir moliūgų sėklos,
 vyšnios,
 slyvos,
 mėlynės,
 kukurūzai,
 svogūnai,
 ridikėliai,
 melasa. 

Paaiškinimas: melasa – siru-
pas, liekantis iškristalinus cukri-
nių runkelių cukrų.

Pastaba. Jei maistas gami-
namas nerūdijančiojo plieno 
keptuvėje, tam tikra dalis chro-
mo patenka į maistą, todėl jame 
chromo kiekis padidėja.

Romualdas OGinskAs

tytis, apsimesti, kad niekas ne-
vyksta. Tokiose šeimose vaikas 
dažnai gauna daugiau laisvės 
arba, priešingai, per anksti tam-
pa atsakingas už save ir už kitus. 
Jam niekas savo pavyzdžiu nepa-
rodo, kaip elgtis gyvenimiškose 
situacijose, kaip reaguoti. Dėl to 
pastebima, kad tokiam vaikui 
suaugus sunku suprasti, kaip re-
aguoti, kai, pavyzdžiui, jo paties 
vaikas bando šeimos taisyk les, 
nepaklūsta. Ar tokiais atvejais 
suaugusiajam derėtų supykti, o 
gal priešingai – nereaguoti?

Tokiose situacijose labai gel-
bėja savitarpio pagalbos grupės. 
Bendraudami vienas su kitu šie 
žmonės supranta, kad jų neri-
mas dėl savo reakcijų yra per-
dėtas, o vaikų elgesys yra susijęs 
greičiau su amžiumi, nei su tėvų 
nežinojimu, kaip juos auklėti. 
Tai reikia suprasti tam, kad su-
augusysis nekaltintų savęs. Ki-
tas svarbus aspektas, kurį reik-
tų įsisąmoninti, yra tas, kad nėra 
tokio dalyko, kaip normalumas. 
Vieniems konkretus elgesys ga-
li atrodyti visiškai įprastas, ki-
tiems – labai keistas.

Sunku savo sumanymus 
įgyvendinti iki galo

Suaugusiems alkoholikų vai-
kams dažnai sunku savo užmo-
jus įgyvendinti iki galo. Kodėl 
taip nutinka? Šeimoje, kurioje 
vaikas augo, daug dalykų buvo 
pradedama turint gerų ketini-
mų, tačiau labai daug jų nebūda-
vo užbaigiama ir likdavo tik pa-
žadais. Su vaiku retai kada buvo 
tariamasi, kalbama apie tai, kaip 
jis įgyvendins savo siekius, kaip 
planuos savo laiką. Dėl to didelė 
dalis žmonių neišsiugdė planavi-
mo įgūdžių ir jiems būna sunku 
užsibrėžtus darbus atlikti gerai. 

Ką tokiu atveju daryti? Ver-
tėtų skirti laiko darbams pla-
nuoti, realistiškai įsivertinti sa-
vo galimybes. 

Linkę meluoti net ir tada, 
kai paprasta pasakyti tiesą

Šeimoje, kurioje įprasta 
dangstyti vieno ar abiejų tėvų 
elgesį, melas atrodo kaip bene 
vienintelė išeitis apsaugoti savo 

ir šeimos orumą. Vaikas, augda-
mas nuolatiniame melo burbu-
le, kuriame „tėtis ar mama susir-
go ir dėl to nenuėjo į darbą“, iš-
moksta, kad melavimas gali ap-
saugoti nuo nemalonių pasek
mių. Deja, neretai net ir situa-
cijose, kuriose melas visiškai 
nereikalingas, šio įpročio būna 
sunku atsisakyti. 

Kad tai pavyktų pakeisti, la-
bai svarbu stebėti savo elgesį – 
patyrinėti, kokiose situacijose 
dažniausiai kyla impulsas pame-
luoti. Kai išmoksite šį impulsą 
atpažinti, stabtelkite ir pagalvo-
kite: kas nutiks, jei pasakysiu tie-
są. Pamažu išmoksite ne tik at-
pažinti, bet ir sumažinsite spon-
taniškai kylantį norą pameluoti.

Kaltina ir baudžia save ne-
gailėdami

Vaikystėje alkoholikų vai-
kams dažnai tenka girdėti daug 
ir įvairių kaltinimų – jie niekaip 
neįtinka savo tėvams: tai per 
prastą pažymį gauna, tai pai-
niojasi po kojomis. Vaikas auga 
galvodamas, kad be jo šeimo-
je nebūtų problemų, kad gal jis 
yra visų nesklandumų priežas-
tis. Šie žmonės išmoksta gyven-
ti save menkindami ir kaltinda-
mi. Dažnai ir suaugę jie taip da-
ro, bet nežino, kaip tai išspręsti. 

Neretai žmonės ima matyti 
tik tamsiąsias savo puses. Ver-
tėtų paanalizuoti, kaip jūsų kon-
krečios savybės gali padėti skir-
tingose situacijose. Taip pat pa-
galvokite, kaip jums sekasi maty-
ti savo teigiamą pusę? Ar mokate 
priimti komplimentus? Ar moka-
te savimi pasidžiaugti? Tebūnie 
tai kasdienė praktika – kiekvieną 
vakarą raskite bent penkias mi-
nutes pagalvoti, kuo esate vertin-
gas ir geras kaip žmogus, dėl ko 
savimi galite pasidžiaugti.

Sunku linksmintis
Gyvenimas šeimoje, kurioje 

yra priklausomų nuo alkoholio 
žmonių, dažniausiai atšiaurus. 
Kažin ar beverta kalbėti apie 
nerūpestingą ir smagią vaikystę 
su daug juoko, džiaugsmo, kvai-
liojimų. Tad ir suaugus tą daryti 

Trūkstant 
chromo 
greičiau  
vystosi 

aterosklerozė  
ir osteoporozė 

Psichologo  
patarimai

Alkoholikų vaikas – 
nuosprendis visam 

gyvenimui?

Dr. Džanet Geringer Voititz 
savo knygoje „Suaugę alkoholi-
kų vaikai“, remdamasi ilgame-
te patirtimi, tyrinėja būtent tai, 
kaip jaučiasi suaugusieji, kurių 
vaikystė buvo paženklinta alko-
holio. Pasirodo, tai žymes palie-
ka ne tik vaikams, augantiems su 
priklausomais artimaisiais, bet 
atsiliepia ir jau suaugus, nebe-
gyvenant su priklausomu žmo-
gumi. Didelė tikimybė, kad jūsų 
aplinkoje taip pat buvo priklau-
somų žmonių – tik mažą dalį šei-
mų Lietuvoje ši liga aplenkė. Gal-
būt atpažinsite ir savyje tai, kuo 
dalijasi amerikiečių psichologė, 
suaugusių alkoholikų vaikų ju-
dėjimo pradininkė. 

Kas būdinga 
suaugusiems alkoholikų 

vaikams? 
Mažylis, gyvenantis aplin-

koje, kurioje alkoholis dažnas 
svečias, negali būti tikras vai-
kas – jis, žinoma, atrodo ir ren-
giasi kaip kiti, tačiau dažniausiai 
stokoja vaikiško nerūpestingu-
mo. Toks vaikas būna privers-
tas anksti užaugti, kadangi rei-
kia pasirūpinti aplinkiniais, jis 
daug dažniau jaučia nerimą ir 
įtampą, nes negali prognozuo-
ti, kas namuose laukia šiandien. 

O kas su šiais vaikais nutin-
ka, kai jie suauga? Ilgai manyta, 
kad nieko. Tačiau tai nėra tiesa. 
Dirbdama su suaugusiais alko-
holikų vaikais dr. Geringer Voi-
titz atskleidė, kad jie visi pasi-
žymi keletu bendrų bruožų. Že-
miau aptariami pagrindiniai jų:

Dažnai nežino, kas yra nor-
malu

Dažnai suaugę alkoholikų 
vaikai teigia nežinantys, koks el-
gesys yra normalus ir tinkamas 
vienose ar kitose situacijose. 
Taip nutinka todėl, kad gyvenant 
su nuo alkoholio priklausomu 
artimuoju, dažnai tenka slaps-

Alkoholizmo problema 
Lietuvoje turi gilias šak
nis. Alkoholis, kaip ži-
nia, sukelia ne tik gausy-
bę sveikatos problemų, 
bet skaudžiai atsiliepia 
ir šalies ekonomikai bei 
socialinei gerovei. Labai 
dažnai gilinamės ir ty-
rinėjame, kaip jaučiasi 
nuo alkoholio priklauso-
mas žmogus, kokios prie-
monės yra veiksmingos 
ar neveiksmingos reabi-
lituojant priklausomus 
žmones. Tačiau į užribį 
neretai nustumiami jų 
artimieji, vaikai. Ką jie 
išgyvena? 

(nukelta į 5 psl.)

„Pasirūpinkite savo svei-
kata. Pasitikrinkite pagal 

gimdos kaklelio, krūties, prosta-
tos ir storosios žarnos vėžio pre-
vencijos programas. Kreipkitės į 
savo šeimos gydytoją. Paragin-
kite pasitikrinti ir artimuosius. 
Daugiau www.vlk.lt/prevenci-
ja, tel. 8 700 88888“ – tokio turi-

nio SMS žinutę artimiausiu me-
tu gaus Lietuvos gyventojai, ku-
rie yra „Bitė Lietuva“, „Telia“ ir  
„Tele2“ abonentai bei išanksti-
nio mokėjimo telefono kortelių 
turėtojai. Taip tęsiamas šių me-
tų vasarį pradėtas vykdyti socia
linis projektas „Kylame į kovą 
su vėžiu“.

Lietuvoje pagal prevencijos 
programas atliekami tyrimai dėl 
keturių onkologinių ligų – gim-
dos kaklelio, krūties, prostatos ir 
storosios žarnos vėžio. Žmonės, 
nepasitikrinantys laiku sveika-
tos labai rizikuoja, kad liga gali 
būti aptikta per vėlai.

Vlk ir „Bičiulystės“ inf. 

SMS žinutės kvies pasitikrinti 
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dažnai būna labai sunku. Suau-
gę alkoholikų vaikai neretai gy-
venimą vertina per rimtai, sten-
giasi, kad toks jų įvaizdis nieka-
da nesusvyruotų.

Siekiant tai pakeisti, svarbu 
atskirti savo vaidmenis. Jeigu 
darbe esate rimtuolis, ar būti-
nai toks turite būti ir leisdamas 
laiką su draugais? Jeigu jaučiate, 
kad darbas užima didžiąją da-
lį laiko, planuokite savo dieną. 
Sąmoningai skirkite laiko vei-
kloms, kurias mėgstate, leiski-
te sau atsipalaiduoti. Atskirki-
te, kada jums iš tiesų svarbu būti 
ir atrodyti rimtam, o kada galite 
sau leisti atsipalaiduoti.

Nuolat siekia būti pripa-
žinti

Augdamas šeimoje, kurioje 
yra priklausomų žmonių, vaikas 
dažnai gauna dviprasmišką žinu-
tę. Mama ar tėtis jį myli, bet kartu 
savo elgesiu varo šalin. Taip for-
muojasi požiūris, jog jis nėra ver-
tingas, o kad būtų priimtas, turi 
įtikti. Kad žmogus išliptų iš šio 
ydingo rato, jis turėtų rasti, kokio-
se srityje yra vertingas būdamas 
toks, koks yra. Reikėtų padėkoti 
sau už tai ir nuolatos prisiminti 
stipriąsias puses. Svarbu išlikti 
nepriklausomam nuo aplinkinių 
vertinimų ir jų pripažinimo.

Sunku palaikyti artimus 
santykius

Dažnai suaugę alkoholikų 
vaikai nežino, kaip kurti sveikus 
artimus santykius. Juos perse-
kioja baimė arti prisileisti kitą 
žmogų, nes šis gali nuvilti. Ta-
čiau svarbu apibrėžti, kokie yra 
santykiai, kokių jūs norite. Ar į 
juos įdedate tai, ko tikitės gauti 
iš antros pusės? 

Kitas svarbus aspektas – sa-
vęs ir savo partnerio realistiškas 
vertinimas. Tik žiūrėdami į san-
tykius realistiškai, neneigdami 
esamų sunkumų ar nepatinkan-
čių kito žmogaus ypatybių, galė-
site spręsti kylančias problemas. 
Dažnai nutinka taip, kad suaugę 
alkoholikų vaikai yra itin atsida-
vę savo partneriui, nors jis išti-
kimybės ir nenusipelno. Jie tar-
si neleidžia sau išeiti iš santykių, 
kuriuose akivaizdžiai kenčia, nes 
buvo įpratę kentėti praeityje. 

Pasižymi impulsyvumu
Čia turimas omeny elgesys, 

kuris nedaug skiriasi nuo ma-
žo vaiko elgesio, kuomet jis už-
sigeidžia žaislo ir jo žūtbūt rei-
kia dabar. Kad suvaldytumėte 
savo impulsyvumą, apsibrėžki-
te, kad kas kartą, prieš priimda-
mi svarbius sprendimus, galin-
čius turėti įtakos ateičiai, leisite 
sau pagalvoti. Pagalvokite apie 
žmones, kuriems jūsų elgesys 
gali padaryti įtaką. Sprendimus 
priimti greitai nėra blogai, tačiau 
svarbu skirti laiko apsvarstyti, 
tik tuomet apsispręsti. 

Galbūt skaitydami šį straips-
nį radote šį tą apie save. Čia ap-
rašytais bruožais pasižymi ne tik 
suaugę alkoholikų vaikai, bet ir 
žmonės iš disfunkcinių šeimų – 
tokių, kuriose vyravo nuolatiniai 
barniai, pykčiai ar net smurtas. 
Atpažindami šiuos bruožus gali-
te suprasti, kad jūs nesate vieni, 
o atpažinimas ir pastebėjimas jau 
yra pirmas žingsnis į sveikimą. 

Milda Vickutė
Psichologė 

Parengta pagal dr. Džanet Geringer 
Voititz knygą „Suaugę alkoholikų vaikai“

(atkelta iš 4 psl.)

Visuomenės, kurioje dar gau-
su stereotipų, neigiamų nu-
sistatymų apie šalia esančius 
kitokius, nepažinius, galbūt 
ignoruojamus ar nematomus 
žmones. Nominuotiesiems ir 
laurea tams D. Juodkaitė dėkojo 
už drąsą pamatyti, išgirsti, įsi-
klausyti, išgyventi ir atskleisti 
visus įvairovės garsus, spalvas, 
jausmus linkėjo toliau puoselė-
ti ir skleisti atvirumą bei pagar-
bą kiekvienam žmogui.

Platus apdovanojimų 
spektras 

Nacionaliniuose apdovano-
jimuose paprastai pagerbiami 
9 nominacijų – „Lyčių lygybės“, 
„Tautų dialogo“, „Vaivorykštės“, 
„Geriausias amžius – mano am-
žius“, „Įveiktos kliūties“, „Religi-
jų įvairovės“, „Metų proveržio“, 
„Žiniasklaidos balso“, „Gyveni-
mo nuopelnų“ – laureatai. 

Šįsyk Vadovų rūmuose iš-
kilmingai buvo įteikti ir du pa-
pildomi apdovanojimai. Šiemet 
prie šio renginio prisijungusios 
Norvegijos Karalystės ambasa-
dos Lietuvoje iniciatyva įsteig-
tas apdovanojimas „Už išskirti-
nius nuopelnus stiprinant pilie-
tinę visuomenę“. Jį Norvegijos 
Karalystės ambasadorius Dag 
Malmer Halvorsen įteikė atvi-
rumo, skaidrumo bei žmogaus 
teisių principų įtvirtinimo psi-
chikos sveikatos sistemoje sie-
kiančios nevyriausybinių orga-
nizacijų ir ekspertų koalicijos 
„Psichikos sveikata 2030“ at-
stovams. Pasak ambasadoriaus, 
stipri pilietinė visuomenė yra 
esminė demokratijos tvarumo 
sąlyga. Todėl labai svarbu pa-
matyti ir pagerbti žmones, ku-
rie nenuilstamai stengiasi, kad 
Lietuva būtų teisingesnė, įvai-
resnė, bendruomeniškesnė. 
Nominantų pasiekimai parodo, 
kiek galima nuveikti prisiimant 
atsakomybę už sudėtingų prob
lemų sprendimą, nesitaikstant 
su abejingumu ir pasyvumu. 

Specialų prizą atsiėmė ir tą 
pačią dieną Lietuvos parolim-
pinio komiteto prezidentu iš-
rinktas Rio de Žaneiro parolim-
pinių žaidynių čempionas Min-
daugas Bilius. Jį įteikęs žurna-
listas Andrius Tapinas juoka-
vo, kad jam teko lengvesnė mi-
sija – nereikia atplėšinėti voko 
ir jaudintis, kas bus paskelb-
tas nugalėtoju, nes iš anksto jį 
žino. Tačiau, pasak A. Tapino, 
neįgaliųjų sportą palaikantys 
žmonės pakankamai prisijau-
dino tais vėlyvais vakarais, kai 
Rio de Žaneire vyko lemiamos 
varžybos, kai grįžtančių paro-
limpiados medalininkų važiavo 
pasitikti į Vilniaus oro uostą. Jie 
savo pavyzdžiu, savo užsispy-
rimu ir nepaprasta valia įrodė, 
kad skirtumo tarp olimpiečių ir 
parolimpiečių nebeliko. „Spor-
tas yra vienas, valstybė yra vie-
na, vėliava, kuri kyla iškovojus 
medalį, yra viena, himnas yra 
vienas. Todėl aš labai džiau-
giuosi, kad šią idėją propaguo-
jantis parolimpinis čempionas 
M. Bilius šiandien išrinktas Pa-

rolimpinio komiteto preziden-
tu“, – kalbėjo A. Tapinas. Atsiim-
damas apdovanojimą M. Bilius 
patikino dėsiąs visas pastan-
gas, kad neįgaliųjų sportas būtų 
dar geriau žinomas ir Lietuvos 
žmonėms, ir pasauliui. 

Negalios tema – 
dviejose nominacijose

Negalios aspektas atsispin-
dėjo ir dar dviejose („Metų pro-
veržio“ ir „Įveiktos kliūties“) 
Nacionalinių apdovanojimų 
nominacijose. LNF preziden-
tės D. Juodkaitės teigimu, mūsų 
tikslas – pasiekti, kad žmonės 
su negalia būtų pristatyti kuo 
įvairesnėse nominacijose, kad 
į juos būtų atkreiptas dėmesys. 

„Metų proveržio“ nominan-
tas Justas Džiugelis neslėpė šia-
me renginyje dalyvaujantis pir-
mą kartą. Tai, kad Valdovų rū-
mai puikiai pritaikyti judėjimo 
negalią turintiems žmonėms, 
nuteikė itin maloniai. Juk ir jį 
pristačiusi M. Jankauskaitė pa-

brėžė: Justas nominuotas už tai, 
kad įrodė, jog judėjimo negalia 
nėra kliūtis įveikti Seimo slenks-
čius. Iš tikrųjų išrinkimas į Sei-
mą – tai tik vienas sunkią nega-
lią turinčio J. Džiugelio prover-
žių aspektas. Justo gyvenime to-
kių proveržių – daugybė. Ir daž-
niausiai jie keičia ne jo paties, o 
kitų žmonių gyvenimus. 

Tarp „Įveiktos kliūties“ no-
minantų buvo ir multimedijų 
agentūros „Nanook“ projektas 
„Galia nugalėti“, pristatęs Rio 
de Žaneiro parolimpinėms žai-
dynėms besiruošiančius sporti-
ninkus, ir Pojūčių teatras, ne tik 
praskleidęs teatro uždangą re-
gėjimo negalią turintiems žmo-
nėms, bet regos negalios temą 
atnešęs ir į patį teatrą.

„Įveiktos kliūties“ apdova-
nojimas įteiktas Lietuvos aklų-
jų bibliotekos savanoriui Alber-
tui Aužbikavičiui. Prieš trejus 
su puse metų pirmą kartą su 
knyga rankose prie mikrofo-
no sėdęs vaikinas jau įgarsi-

no daugiau kaip pusšimtį kny-
gų. Aklųjų bibliotekos duris jis 
praveria kone kiekvieną dieną. 
Literatūrą savo gyvenimo ais-
tra vadinantis Albertas džiau-
giasi galintis į jos pasaulį pa-
kviesti ir regėjimo negalią tu-
rinčius žmones. Literatūros 
„aukso fondas“, Nobelio premi-
ją pelniusių rašytojų kūriniai – 
vyriškis neslepia dažniau be-
sirenkantis rimtesnes knygas. 

Nuo vaikystės su spausdin-
tu žodžiu nesiskiriantis, pats 
plunksną bandantis ir apie sa-
vo knygą svajojantis A. Aužbi-
kavičius tiki, kad gera literatūra 
gali padėti keisti ir jas beskai-
tančiųjų ar besiklausančiųjų 
gyvenimus.

Albertas neslepia – savano-
rystė, bendravimas su regėjimo 
negalią turinčiais žmonėmis 
keičia ir jo pasaulį. Pašnekesiai, 
nuoširdus bendravimas, daly-
vavimas renginiuose jam pa-
deda geriau suprasti šių žmo-
nių gyvenimą ir šiais potyriais 
pasidalyti su draugais, arti-
maisiais. Taip ir plečiasi neįga-
liųjų pasaulį pažįstančių žmo-
nių ratas, keičiasi visuomenės 
požiūris.

Tolerancijos pamokos
Šiemetiniai apdovanojimai 

išsiskyrė tuo, kad didžiausio 
palaikymo sulaukė tie asme-
nys, projektai, iniciatyvos, ku-
rių dėmesys ir pastangos buvo 
skirtos ne jų pačių kelyje atsi-
randančioms kliūtims įveikti, o 
padėti spręsti kitiems kylančias 
problemas.

Neįgaliojo rateliais judan-
ti Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos atstovė Ginta Žemai-
taitytė sako, kad ne visada per-
šokti bordiūrą yra svarbiau ne-
gu, tarkime, atvirai prabilti apie 
savo seksualinę orientaciją. 
„Jeigu žmonės už tai balsavo – 
reiškia, tam reikia skirti dau-
giau dėmesio, visuomenės pa-
laikymo, – sako G. Žemaitaity-
tė. – Gebėjimas kito kliūtį maty-
ti kaip svarbesnę, reikšminges-
nę ir yra tolerancija. Gal kitais 
metais mūsų kliūtys žmonėms 
atrodys svarbesnės ir mes su-
lauksime palaikymo.“ Ginta ne-
slepia, kad balsuodama inter-
nete irgi pasirinko ne žmogų su 
negalia, o kitą poziciją. „Galbūt 
tai ir mano asmeninis pasieki-
mas – pamatyti kito kliūtį ir ją 
įvertinti kaip svarbesnę“, – sa-
ko G. Žemaitaitytė. 

Apdovanojimų iškilmėse 
dalyvavę neįgalieji svarstė: gal-
būt ir jie patys, ir juos palaikan-
tys žmonės šiek tiek per pasy-
viai reagavo į kvietimą siūlyti 
galimus nominantus. Juk pro-
jektų, iniciatyvų, kurie galėtų 
atkreipti visuomenės dėme-
sį, sulauktų įvertinimo, tikrai 
yra. Tarkime, kad ir rateliais 
judančių neįgaliųjų žygisma-
ratonas arba keletą dienų trun-
kantis plaukimas baidarėmis. 
„Kitąmet tikrai reikėtų pagal-
voti apie šių projektų pagarsi-
nimą“, – sakė G. Žemaitaitytė.

Aldona Milieškienė
Igno Stanio nuotr.

Lygybės ir įvairovės apdovanojimų pamoka –  
kito kliūtis gali būti svarbesnė už savąją

(atkelta iš 1 psl.)

„Įveiktos kliūties“ apdovanojimas įteiktas Albertui Aužbikavičiui.

„Metų proveržio“ nominacijai pasiūlytas pernai Seimo nariu tapęs Justas 
Džiugelis.

Ramunė Šidlauskaitė, Ginta Žemaitaitytė ir Irma Zabulionytė džiaugėsi bi-
čiulių pasiekimais.
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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, balandžio 10 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/7 s. 10:00 Seserys. N-7. 22 s. (kart.). 
11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. (kart.). 11:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 
11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „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. 23 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Dėmesio centre. 
22:05 Trumposios žinios. 22:10 Prem-
jera. Krymas. Įvykių kronika. (subtitruo-
ta). 23:10 Trumposios žinios. 23:15 
Premjera. Medičiai, Florencijos valdo-
vai. N-7. 1 s. 00:15 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 11/7 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 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, balandžio 11 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/8 s. 10:00 Seserys. N-7. 23 s. (kart.). 
10:55 Stilius. (kart.). 11:35 Krymas. Įvy-
kių kronika. (subtitruota, kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 
24 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „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 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį 
pasitinkant. Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Premjera. 
Drakula. N-14. 7 s. 00:10 Žmonės, ku-
rie sukūrė Lietuvą. Chaimas Frenkelis. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 11/8 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, balandžio 12 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/9 s. 10:00 Seserys. N-7. 24 s. (kart.). 
10:55 Emigrantai. (kart.). 11:45 Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (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. 25 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Gžimekas. N-7. 2 s. 00:20 Sti-
lius. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 11/9 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, balandžio 13 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/10 s. 10:00 Seserys. N-7. 25 s. 
(kart.). 10:55 Gyvenimas. (kart.). 11:50 
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. 26 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 

19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Lie-
tuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Berlynas 1936-aisiais. N-7. 00:30 
Trumposios žinios. 00:35 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
11/10 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Lietuvos patriotai. Bendruo-
menių turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, balandžio 14 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/11 s. 10:00 Seserys. N-7. 26 s. 
(kart.). 10:55 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 27 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Gamtos inspektoriai. 19:20 
Premjera. Pranciškus – popiežius, no-
rintis pakeisti pasaulį. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Premjera. Pranciškus 
– popiežius, norintis pakeisti pasaulį. 
2 d. 22:05 Trumposios žinios. 22:10 
Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus. 
23:40 Trumposios žinios. 23:45 Kaip 
Hektoras laimės ieškojo. N-7. 01:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 11 s. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou 
„60 akimirkų“. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tęsi-
nys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 15 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 22 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 22 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 18 
s. 07:55 Džiunglių knyga 2. 2/8 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Gyvenimas Alpių kalnuose. Priva-
lumai ir pavojai. (subtitruota). 13:05 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Sin-
gapūras – klestintis atogrąžų rojus. 1 
d. Laukinės gamtos apsuptyje. (subti-
truota). 14:05 Džesika Flečer. N-7. 23 
s. 14:55 Džesika Flečer 2. N-7. 2/1 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 verti-
mu į gestų k.). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Subtitruo-
ta). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Velyknakčio 
liturgija iš Vilniaus arkikatedros bazili-
kos. 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Nebijok. Draugystė su popiežiumi Voi-
tyla. (kart.). 01:10 Trumposios žinios. 
01:15 Pasaulio dokumentika. Gyveni-
mas Alpių kalnuose. Privalumai ir pa-
vojai. (subtitruota, kart.). 02:10 Pasau-
lio dokumentika. Singapūras – klestin-
tis atogrąžų rojus. 1 d. Laukinės gam-
tos apsuptyje. (subtitruota, kart.). 03:00 
Džesika Flečer. N-7. 23 s. (kart.). 03:45 
Džesika Flečer 2. N-7. 2/1 s. (kart.). 
04:30 Klausimėlis.lt. 04:45 Lietuvos pa-
triotai. Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 16 d. 
06:05 Pranciškus – popiežius, 

norintis pakeisti pasaulį. 1, 2 d. (kart.). 
08:15 Šventadienio mintys. 08:40 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:10 
Premjera. Tobotai 1. 23 s. 09:35 Džiun-
glių knyga 2. 2/9 s. 09:45 Premjera. Au-
klė Mun. 26 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (Subtitruota). 10:30 Mūsų gy-
vūnai. 11:00 Velykų Mišios iš Romos 
Šv. Petro aikštės. 13:00 Urbi et Or-
bi iš Romos Šv. Petro aikštės. 13:30 
Premjera. Velykų zuikis. 15:05 Prem-
jera. Baltoji gyvatė. 16:40 Romo Dam-
brausko ir grupės gyvo garso koncertas 
„Prisiliesk.“. 18:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Gimę tą pačią dieną. 19:40 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Duokim garo! Vely-
kos. 22:40 Melo išradimas. N-7. (sub-
titruota). 00:20 Ponas tėtė. N-7. (sub-

Pirmadienis, balandžio 10 d. 
06:20 Teleparduotuvė. 06:35 

Simpsonai (12) (R). N-7. 07:10 Simp-
sonai (13) (R). N-7. 07:40 Teletabiai 
(1). 07:50 Teletabiai (2). 08:10 Ančiu-
kų istorijos (11). 08:40 Žvaigždžių ka-
rai. Sukilėliai (1). N-7. 09:10 Bibliote-
kininkai (1). N-7. 10:10 Bibliotekinin-
kai (2). N-7. 11:10 Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (20). 13:30 Simpsonai (14). N-7. 
14:00 Simpsonai (15). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1144). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1145). N-7. 15:30 Itališka meilė (157). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (71). N-7. 20:00 
Pakartok!. N-7. 21:00 Šviesoforas (17). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Vyras su krepšiu. N-14. 00:40 Imperija 
(16). N-14. 01:35 Rouzvudas (17). N-7. 
02:30 Vikingai (29). N-14.

Antradienis, balandžio 11 d. 
06:20 Teleparduotuvė. 06:35 

Simpsonai (14) (kart.). N-7. 07:10 
Simpsonai (15) (kart.). N-7. 07:40 Te-
letabiai (3). 07:50 Teletabiai (4). 08:10 
Ančiukų istorijos (12). 08:40 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai (2). N-7. 09:10 
Bibliotekininkai (3). N-7. 10:10 Biblio-
tekininkai (4). N-7. 11:10 Ambicinga 
blondinė. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (21). 13:30 Simpsonai (16). 
N-7. 14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1146). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (1147). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (158). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (72). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Šviesoforas (18). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kalėjimo bėgliai (1). 
N-14. 23:30 24 valandos. Palikimas (1). 
N-14. 00:30 Imperija (17). N-14. 01:25 
Rouzvudas (18). N-7. 02:20 Apsukrios 
kambarinės (1). N-14.

trečiadienis, balandžio 12 d. 
06:20 Teleparduotuvė. 06:35 

Simpsonai (16) (kart.). N-7. 07:10 
Simpsonai (17) (kart.). N-7. 07:40 Te-
letabiai (5). 07:50 Teletabiai (6). 08:10 
Ančiukų istorijos (13). 08:40 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (3). N-7. 09:10 Biblio-
tekininkai (5). N-7. 10:10 Bibliotekinin-
kai (6). N-7. 11:10 Beverli Hilso robin-
zonai. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (1). N-7. 13:30 Simpsonai (18). 
N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1148). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (1149). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (159). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (73). 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Šviesoforas (19). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Termina-
torius. N-14. 00:40 Imperija (18). N-14. 
01:40 Rouzvudas (19). N-7. 02:30 Ap-
sukrios kambarinės (2). N-14.

ketvirtadienis, balandžio 13 d. 
06:20 Teleparduotuvė. 06:35 

Simpsonai (18) (kart.). N-7. 07:10 
Simpsonai (19) (kart.). N-7. 07:40 Te-
letabiai (7). 07:50 Teletabiai (8). 08:10 
Ančiukų istorijos (14). 08:40 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai (4). N-7. 09:10 
Bibliotekininkai (7). N-7. 10:10 Biblio-
tekininkai (8). N-7. 11:10 Skraiduolis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(2). N-7. 13:30 Simpsonai (20). N-7. 
14:00 Simpsonai (21). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1150). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1151). N-7. 15:30 Itališka meilė (160). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (74). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Šviesoforas (20). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ko-
lumbiana. N-14. 00:40 Transporteris 
(1). N-7. 01:45 Rouzvudas (20). N-7. 
02:35 Apsukrios kambarinės (3). N-14.

Penktadienis, balandžio 14 d. 
06:20 Teleparduotuvė. 06:35 

Simpsonai (20) (kart.). N-7. 07:10 
Simpsonai (21) (kart.). N-7. 07:40 Te-
letabiai (9). 07:50 Teletabiai (10). 08:10 
Ančiukų istorijos (15). 08:40 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (5). N-7. 09:10 Bibliote-
kininkai (9). N-7. 10:10 Bibliotekininkai 
(10). N-7. 11:10 Globėjai. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 
Simpsonai (22). N-7. 14:00 Simpsonai 
(1). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1152). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1153). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (161). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 

Pirmadienis, balandžio 10 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (22). 07:05 „Zi-
gis ir Ryklys“ (1). 07:30 „Mažieji To-
mas ir Džeris II“ (22). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (24). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (25). 
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 visko (kart.). 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (73). N-7. 15:30 „Am-
žina meilė“ (74). 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. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Netikėta sėkmė. N14. 00:05 
„Kultas“ (4). N14. 01:00 „Taikinys“ (2). 
N-7. 01:50 „Kortų namelis“ (12). N14.

Antradienis, balandžio 11 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (23). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (2). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (23). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (26). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (27). 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. 13:35 Būk mano 
meile! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (75). 
N-7. 15:30 „Amžina meilė“ (76). 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. 
20:25 Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA Aklavietė. N14. 00:00 „Kultas“ (5). 
N14. 00:55 „Taikinys“ (3). N-7. 01:45 
„Kortų namelis“ (13). N14.

trečiadienis, balandžio 12 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (24). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (3). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (24). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (28). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (29). 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. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (77). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (78). 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. 20:25 Ka-
linių žmonos. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Banditės. N14. 00:05 „Kul-
tas“ (6). N14. 01:00 „Taikinys“ (4). N-7. 
01:50 „Užkampis“ (1). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 13 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (25). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (4). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (25). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (30). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (31). 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. 13:35 Būk ma-
no meile! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(79). N-7. 15:30 „Amžina meilė“ (80). 
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 Va-
landa su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 

SEANSAS Pranaši pozicija. N-7. 00:00 
„Kultas“ (7). N14. 00:55 „Taikinys“ (5). 
N-7. 01:45 Sveikatos ABC televitrina 
(kart.). 02:10 Alchemija. Kultūrinė pu-
blicistika. 02:40 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 14 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (26). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (5). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (26). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (32). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (33). 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 mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (81). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (82). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Sakalo akis. N14. 23:20 
Galutinis tikslas 2. N14. 01:05 Pranaši 
pozicija (kart.). N-7.

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

„Zigis ir Ryklys“ (4) (kart.). 06:55 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris II“ (25) (kart.). 
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. Žuviu-
kai burbuliukai“ (24). 07:45 „Ančiukai 
Duoniukai“ (5). 08:10 „Linksmieji de-
tektyvai“ (20). 08:35 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“ (24) (kart.). 09:00 „Linksmieji 
Tomas ir Džeris“ (3). 09:30 „Saugokis 
meškinų“ (17). 09:45 „Saugokis meš-
kinų“ (18). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Ragai ir kanopos. 11:40 Jau atvažia-
vom?. 13:30 Trys nindzės imasi veik-
ti. N-7. 15:10 Vėpla. 17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Linksmo-
sios pėdutės 2. 21:20 PREMJERA 
Nebaigti reikaliukai. N14. 23:10 Ke-
lyje po Europą. N14. 00:55 Galutinis 
tikslas 2 (kart.). N14.

Sekmadienis, balandžio 16 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

PREMJERA Stebuklų šalis. 08:00 Di-
dysis Tomo ir Džerio nuotykis. 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 Šar-
lotės voratinklis. 11:25 Zebriukas Dry-
žius. 13:25 Bukas ir Bukesnis. N-7. 
15:35 Eisas Ventura. Naminių gyvū-
nėlių detektyvas. N-7. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. Muziki-
nis talentų šou. 22:10 PREMJERA La-
bas, mes Mileriai. N14. 00:30 Sakalo 
akis (kart.). N14.

Pirmadienis, balandžio 10 d. 
06:40 Sveikatos ABC televitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (75) (kart.). N-7. 
08:05 „Voratinklis“ (16) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (399) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvi-
nė grupė“ (20) (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (9). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (50). N-7. 14:50 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (76). N-7. 16:50 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (400). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(21). N-7. 19:30 Voratinklis. Penktas 
vandenynas. I dalis. N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(78). N-7. 21:30 Žemės branduolys. 
N-7. 00:10 Pabandom iš naujo (kart.). 
N14. 02:00 „Gyvi numirėliai“ (1) (kart.). 
N14. 02:50 „Gyvi numirėliai“ (2) (kart.). 
N14. 03:40 Visi vyrai - kiaulės... 2 (78) 
(kart.). N-7. 04:05 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (49) (kart.). 04:25 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (50) (kart.). 
04:45 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(51) (kart.). 05:05 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (52) (kart.).

Antradienis, balandžio 11 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(14). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (76) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (17) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (400) (kart.). N-7. 12:15 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (21) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(10). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (51). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (77). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (401). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Kijevo opera-
tyvinė grupė“ (22). N-7. 19:30 Voratin-
klis. Penktas vandenynas. II dalis. N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (79). N-7. 21:30 Tai mergina ar 
vaikinas? N14. 23:25 Žemės branduo-
lys (kart.). N-7. 01:55 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (14) (kart.). N-7. 02:40 „Sos-
tų karai“ (5). N14. 03:35 „Penktoji pa-
vara“ (9). 04:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(79) (kart.). N-7. 04:45 „Penktoji pava-
ra“ (8) (kart.).

TV3

LNK

BTV

sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Simpso-
nų filmas. N-7. 21:10 Olimpo apgultis. 
N-14. 23:30 Kristaus kančia. S. 01:55 
Kalėjimo bėgliai (1). N-14.

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

čiukų istorijos (10). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (3). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (65). 08:00 Ančiukų is-
torijos (16). 08:30 Kempas ir draugai. 
Lietuva, edukacinė laida šeimai, 2017. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Džiunglių knyga 2. N-7. 12:25 
Du broliai – tigrės vaikai. N-7. 14:30 
Dvyniai. N-7. 16:45 Ekstrasensų mū-
šis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Aš - superhitas. N-7. 
21:30 Legenda apie Heraklį. N-7. 23:20 
Gladiatorius. N-14.

Sekmadienis, balandžio 16 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (16). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (4). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (66). 08:00 Ančiukų is-
torijos (17). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Šuo, kuris išgelbėjo Velykas. 
12:50 Kosmoso kariai. N-7. 14:45 Ar-
tefaktų medžiotojai. N-7. 16:35 Biblio-
tekininkas 3. Judo taurės prakeiksmas. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Lietuvos 
talentai. N-7. 22:30  Dievo sūnus. N-14.

LRT
titruota). 01:55 Kino žvaigždžių alėja. 
Pranciškus. N-7. (kart.). 04:05 Romo 
Dambrausko ir grupės gyvo garso kon-
certas „Prisiliesk.“. (kart.).

trečiadienis, balandžio 12 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(15). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (77) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (18) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(23) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (401) (kart.). N-7. 12:15 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (22) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(11). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (52). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (78). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (402). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (23). N-7. 19:30 Vora-
tinklis. Penktas vandenynas. III dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (80). N-7. 21:30 Ma-
fijos bosai. N14. 23:35 Tai mergina ar 
vaikinas? (kart.) N14. 01:25 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (15) (kart.). N-7. 02:15 
„Sostų karai“ (6). N14. 03:10 „Penkto-
ji pavara“ (10). 03:55 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (80) (kart.). N-7. 04:20 „Penktoji 
pavara“ (9) (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 13 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(16). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (78) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (19) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(24) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (402) (kart.). N-7. 12:15 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (23) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(12). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (53). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (79). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (403). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Kijevo opera-
tyvinė grupė“ (24). N-7. 19:30 Voratin-
klis. Penktas vandenynas. IV dalis. N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 21:30 Juodasis horizontas. 
N14. 23:25 Mafijos bosai (kart.). N14. 
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (16) 
(kart.). N-7. 02:10 „Sostų karai“ (7). 
N14. 03:10 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (9) (kart.). N-7. 03:55 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (10) (kart.). N-7. 04:40 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 14 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(17). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (79) 
(kart.). N-7. 08:00 „Ekstrasensų mū-
šis“ (10) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (403) (kart.). N-7. 12:15 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (24) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(13). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (54). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (80). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (404). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Kijevo operaty-
vinė grupė“ (25). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (14) (Wrestling - RAW 
6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(14) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Tikras teisingumas 2. Smurto 
banga. N14. 23:20 Juodasis horizontas 
(kart.). N14. 01:10 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (17) (kart.). N-7. 02:00 „Sostų ka-
rai“ (8). N14. 03:00 Tikras teisingumas 
2. Smurto banga (kart.). N14.

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

tė“ (11) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (12) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (13) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. apie automo-
bilius. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Nepa-
prastai mieli!“ (2). 11:00 Galiūnų čem-
pionų lyga. 12:05 Foilo karas. Vieni iš 
nedaugelio. N-7. 14:10 „Žiniuonis“ (3). 
N-7. 15:15 „Džuna“ (8). 16:15 „Kas 
žudikas?“ (21). N-7. 17:25 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis 
faras“ (25). N-7. 19:30 Muzikinis iššū-
kis. 21:30 MANO HEROJUS Nepavy-
kęs sandėris. N14. 23:20 AŠTRUS KI-
NAS Piktieji numirėliai. S. 01:10 „Sos-
tų karai“ (7) (kart.). N14. 02:10 „Sostų 
karai“ (8) (kart.). N14. 03:10 Muzikinis 
iššūkis (kart.). 04:40 „Nepaprastai mie-
li!“ (2) (kart.).

Sekmadienis, balandžio 16 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Anglija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Savaitės 
kriminalai. 09:35 „Nepaprastai mieli!“ 
(1). 10:35 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (53). 11:05 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (54). 11:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (55). 12:05 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (56). 12:35 Gyvenimiš-
kos istorijos. 13:35 Sveikinimai. 17:00 
39-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko 
festivalis. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(11). N-7. 21:35 Pirmasis riteris. N-7. 
00:20 „Gyvi numirėliai“ (3). N14. 01:15 
„Gyvi numirėliai“ (4). N14. 02:10 Nepa-
vykęs sandėris (kart.). N14. 03:35 Pik-
tieji numirėliai (kart.). S. 05:05 „Nepa-
prastai mieli!“ (1) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

„Leninas – preziden-
tas!“ – lietuvius turbūt 
ištiktų širdies smūgis, pa-
mačius besiplaikstančius 
plakatus su tokiais žo-
džiais. Ekvadore jie nie-
ko nešokiruoja. Socialis-
tas Leninas Moreno įvei-
kė labai sunkią rinkiminę 
kampaniją ir balandžio 
2 dieną, susumavus an-
trojo turo rezultatus, ta-
po Ekvadoro prezidentu. 
2007–2013 metais Leni-
nui teko būti Ekvadoro 
viceprezidentu. Visi pri-
pažįsta, kad būtent dėl jo 
iniciatyvų per tuos kele-
rius metus valstybės biu-
džeto dalis, skirta neįga-
liesiems, padidėjo 50 kar-
tų. 2012aisiais už dėme-
sį neįgaliesiems Leninas 
netgi buvo nominuotas 
Nobelio premijai. Tam jo 
negalia nesutrukdė. 

Sekmadienį klaipėdiečiai Danės 
skverelyje pirmą kartą minėjo Pa-
saulinę autizmo supratimo dieną.  
„Klaipėda – Vilties miestas“ pa-
kvietė šią dieną pamatyti „Vilties 
žvilgsniu“. Buvo skaitoma ištrau-
ka iš prancūzų rašytojo Antuano 
de Sent Egziuperi pasakos „Ma-
žasis princas“. Vaikai, turintys au-
tizmo sutrikimą, buvo pasipuošę 
karūnomis. „Išdrįskime būti šil-
ti ir geri tiems kitokiems, saulės 
palytėtiems vaikams“, – sakė Klai-
pėdos pedagoginės psichologinės 
tarnybos direktorė Ulijana Petrai-
tienė. Klaipėdos meras Vytautas 
Grubliauskas šį susibūrimą pava-
dino šviesiu ir dvasingu.

„Labai sunku pripažinti, kad 
tavo vaikui kažkas ne taip. Jį au-
ginant reikia labai daug įdėti dar-
bo, turėti be galo daug kantrybės, 
beprotiškai didelių tėvų pastan-
gų. Tai ypatingi vaikai, kiekvienas 
turintis savo charakterį. Jie šiek 
tiek kitaip mąsto, kitaip supranta 
pasaulį. Tokio vaiko nepasodinsi 
ir nepradėsi mokyti. Jam sunku 
kalbėti, nors jis viską supranta. 
Labai mažai organizacijų, kurios 
galėtų padėti. Tiems vaikams rei-
kia labai daug specia listų, ne tik 
logopedų, fizioterapeutų, psicho-
logų. Pačios autizmo formos labai 
įvairios, skirtingos ir terapijos. 
Klaipėdoje nėra vienoje vietoje 
sutelktų pagalbos pajėgų. Patys 

tėvai bando atrasti, kas jo vaikui 
reikalingiausia. Kiek vienas vai-
kas unikalus, prie kiekvieno rei-
kia rasti specialų priėjimą. Jau 
audžiame mintį, kad Klaipėdo-
je reikėtų kažką tokio įkurti, su-
renkant visus specialistus į vieną 
vietą“, – pasakojo vieno berniu-
ko,  kuris nekalba, mama. Ji dė-
koja Dievui, kad jos vaikas nebi-
jo garso ar šviesos, kad jis valgo 
normaliai, o ne tam tikros spalvos 
maistą. Kai kurie tėvai negali sa-
vo mažylio nusivesti net į parduo-
tuvę. Padeda vyresnis broliukas, 
nes mažasis kartoja, ką jis daro, 
jie gerai sutaria.

Lietuvos autizmo asociaci-
jos „Lietaus vaikai“, vienijančios 
tėvus, auginančius autizmo su-
trikimą turinčius vaikus,  Klai-
pėdos skyriaus valdybos narė  
Rita Karvelienė sakė, kad tokių 
vaikų Klaipėdos ugdymo įstai-
gose, kuriems diagnozuotas toks 
sutrikimas,  prieš trejus metus 
buvo 100. Pasak jos, dabar jau  
skaičius kur kas didesnis, nes jų 
daugėja. Be to, dar daug nediag
nozuotų vaikų, nes tėvai neretai 
bijo diagnozės. Šiuo metu ku-
riasi nauja organizacija VšĮ „El-
gesio sprendimai“, dirbsianti su 
vaikais autistais, kuriai vadovaus 
R. Karvelienė. Dabar galvojama 
apie vasaros stovyklos tokiems 
vaikams organizavimą. 

Atmerkime akis – jie tik truputį kitokie
Dalia Bikauskaitė „Vakarų eksprese“ rašo apie tai, kaip Klaipė-
doje paminėta autizmo supratimo diena.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąEkvadoras kryžkelėje. 
Pasirinko kairę

Neįgaliu tapo po 
ginkluoto apiplėšimo
Leninas Moreno gimė 1953 

metais mažame miestelyje prie 
sienos su Peru. Jo vardas daug 
pasako. Taip, tėvas žavėjosi ru-
sų revoliucija ir jos vadu, siekė ir 
savo šalyje įgyvendinti lygybės 
idėjas. Pavyzdžiui, kovojo už tai, 
kad mokyklose būtų mokoma ne 
tik ispanų, bet ir vietinių kalbų.

Matyt, Leninui patiko tėvo 
nuostatos, nes kitaip užaugęs 
jis galėjo pasirinkti savo antrą-
jį – Voltero – vardą. Bet liko Le-
ninu, visiems laikams...

Jis gimė sveikas. Kas pasodi-
no Leniną į neįgaliojo vežimėlį? 
1998aisiais vyriškį sužeidė gin-
kluoti plėšikai. Atėmė automobi-
lį, pinigus. Leninas nesipriešino, 
tačiau vienas užpuolikas vis tiek 
iššovė jam į nugarą. Kojos liko 
paralyžiuotos visam likusiam 
gyvenimui.

Sužeidimas panardino į 
skausmo jūrą. Nepadėjo jokie 
medikamentai. Galiausiai Leni-
nas sugalvojo gelbėtis juoko te-
rapija. Kadangi toks gydymasis 
buvo efektyvus, Leninas (štai ką 
reiškė žmonių gynėjo tėvo ge-
nai!) ėmė rūpintis, kaip padėti 
kitiems kenčiantiems. Įsteigė or-
ganizaciją „Eventa“, kuri siekė po-
puliarinti juoko terapiją. Leninas 
šia tema parašė kelias knygas.

Idėjų kova
Nuo 2007 metų Ekvadorą 

valdęs prezidentas Rafaelis Ko-

rea palieka pasikeitusią šalį – 
pastatė ligoninių, mokyklų, nau-
jų kelių. Labai sumažėjo vargšų, 
išaugo bendrasis vidaus produk-
tas. Tačiau... auga nedarbas, išlai-
dos viršija biudžeto galimybes.

Leninas – prezidento R. Ko-
rea bendražygis. Pastarasis ne-
benori daugiau valdyti šalies, 
nors ir buvo surinkta labai daug 
parašų, remiančių jį ir skatinan-
čių dar kartą balotiruotis. Tačiau 
visi žino, kad L. Moreno, jei lai-
mės rinkimus, tęs dabartinę po-
litiką. Šį pavasarį šalies prezi-
dento rinkimuose susirėmė dvi 
skirtingos ideologijos. Ypač tai 
išryškėjo per pasiruošimą an-
trajam turui, į kurį pateko socia
listas L. Moreno ir buvęs banki-
ninkas Gilermas Laso, centro de-
šiniųjų aljanso atstovas.

2017 m. pradžioje buvo at-
likta Ekvadoro gyventojų ap-
klausa. Tik 10 proc. pareiškė, 
kad šalyje nieko nereikia keisti. 
Vadinasi, ekvadoriečiai trokšta 
permainų. Tačiau antrajame tu-
re jie vis tiek išrinko provyriau-
sybinio bloko atstovą L. Moreno, 
kuris prisiekinėjo nieko nekei-
siąs, todėl tikėjosi vargingiau-
siai gyvenančių žmonių balsų. 
Juk vyriausybė labai rūpinosi 
vargstančiais.

Gražius planus gali 
sugriauti kritusios naftos 

kainos
„Toliau ginsiu vargšų teises, 

kontroliuosiu, kaip vykdomos so-
cialinės programos, – žada nauja-
sis prezidentas. – Visiems turi bū-
ti teikiamos nemokamos medici-
nos paslaugos, kokybiškas švieti-
mas. Privalome pagerinti neįga-
liųjų gyvenimo sąlygas.“

Jo oponentas bankininkas 
per rinkiminę kampaniją labai 
norėjo susitikti su priešininku 
viešame dispute. Tačiau Leni-
nas išsisuko nuo tos dvikovos, 
nes turbūt jautė, kad pristigs 

argumentų įrodyti, kaip vykdys 
savo dosniai dalijamus pažadus. 
Naftos kainos pastaraisiais me-
tais taip krito, kad dispute bū-
tų išties sunku paaiškinti, kaip 
vykdys daug kainuojančias so-
cialines programas. Deja, Ekva-
doro biudžetas visiškai priklau-
so nuo naftos kainų, dar ekspor-
tuoja bananus ir jūros gėrybes.

Leninui labiausiai patinka 
kalbėti iš tribūnos mitinguose, 
kai aplink tūkstančiai jam prita-
riančių žmonių kartoja uždegan-
čius šūkius ir neabejoja pergale. 
Tiesa, pirmajame ture socialistas 
bankininką aplenkė net 10 proc. 
balsų, na, o antrajame ture perga-
lė buvo ne tokia akivaizdi, skirtu-
mas buvo visai nedidelis. 

Taigi klausimas: ar sugebės 
L. Moreno toliau rūpintis var-
gingiausiais, kurie už jį balsavo. 
Ne be reikalo prezidentas R. Ko-
rea laisva valia palieka savo pos-
tą, kai kaimyninėse Pietų Ameri-
kos šalyse tų postų taip įsikim-
bama, kad neiškrapštysi. Atei-
na sunkūs laikai ir joks gražby-
liavimas nepadės, jei pažadams 
vykdyti tiesiog nebus pinigų. 44
tam Ekvadoro prezidentui bus 
išties nelengva.

Opozicijos kandidatas G. La-
so liko labai įsižeidęs. Jis apkal-
tino priešininką, kad savaites iš 
valstybinių televizijų ir spaudos 
liejosi agresija ir juodinimas, o 
kovo 30 dieną G. Laso šeimą ir 
draugus, išėjusius iš olimpinio 
stadiono, kur jie žiūrėjo futbolo 
varžybas tarp Ekvadoro ir Ko-
lumbijos, užpuolė samdytų chu-
liganų būrys. Mėtė akmenis, pa-
galius. G. Laso teko slėptis poli-
cijos autobuse.

L. Moreno turi įvairios patir-
ties. Baigęs administravimo stu-
dijas jis dirbo privačiame sek-
toriuje, vėliau – valstybiniame. 
Daug nuveikė organizuodamas 
turizmo plėtrą. Sėkmingai ėjo 
ne tik viceprezidento pareigas, 
bet 2013 metais tapo Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
specialiuoju pasiuntiniu neįga-
liųjų reikalams – šį postą paliko 
tik nutaręs kandidatuoti į pre-
zidentus. Deja, jis nežada keisti 
sukurtos valstybinės sistemos, 
kuri stipriai buksuoja, tik karto-
ja, kad „mes ir toliau rūpinsimės 
neįgaliaisiais, seneliais, išsisky-
rusiomis moterimis, vaikais, jau-
nimu, taip pat – patyrusiais prie-
vartą artimoje aplinkoje.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Parduodu automobilį
Parduodu automobilį VW Passat Universalą, 2005 m. laidos. TA iki 2018 m. 
balandžio. Geros būklės, be defektų. Pritaikyta vairuoti neįgaliesiems, su 
rankiniu valdymu, automatine greičių dėže, gamyklinis originalus valdymo 
mechanizmas. Rida 219 450 km. Kaina sutartinė. Tel. 8 637 33280.

Nacionaliniame Kauno dramos 
teatre Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjungos iniciatyva buvo 
rodomas spektaklis, pritaiky-
tas ir žmonėms, turintiems re-
gos negalią. Tai jauno režisie-
riaus Vido Bareikio pastatyta 
Viljamo Šekspyro pjesė „Hamle-
tas“. Į spektaklį susirinko aklųjų 
bendruomenės iš visos Lietuvos.

Šis spektaklis – V.  Bareikio pa-
mėgto principo „teatras teatre“ 
tąsa. Teatras veikia kaip veidro-
dis, versdamas įsižiūrėti, jis at-
skleidžia tai, kas dažnai lieka še-
šėlyje – paties aktoriaus misiją, jo 
asmenybės dualumą. Spektaklis 
truko net tris su puse valandos, 
o regos negalią turintys žiūrovai 
atvyko dar valanda anksčiau, kad 
galėtų susipažinti su scenografija, 
pagrindinių veikėjų balsais, pa-
liesti aktorių aprangos detales, iš-
sidalyti ausines ir imtuvus.

Spektaklis buvo komentuoja-
mas per ausines, komentarą pa-
rengė ir komentavo VU Kauno 
fakulteto Audiovizualinio verti-
mo programos IV kurso studen-
tė Kristina Meilūnaitė. Komen-
tarai buvo įterpiami natūralio-
se pauzėse tarp dialogų. Juose 

apibūdinamas aktorių elgesys 
ir kūno kalba, scenografijos pa-
sikeitimai, kostiumai, spektaklio 
vaizdinė instaliacija ir kiti vizua
liniai aspektai. Be tokių paaiš-
kinimų salėje sėdintiems tikrai 
būtų buvę sunku suprasti reži-
sieriaus sumanymą. Po spektak
lio regintys ir neregiai žiūrovai 
išsiskirstė patenkinti nauja pa-
tirtimi, puikiai praleistu vakaru.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos respublikinio centro ini-
ciatyva pirmasis spektaklis žiūro-
vams su regėjimo negalia parody-
tas dar 2012 m. Lietuvos naciona-
liniame dramos teatre (LNDT). 
Per keletą metų parodyti šeši 
spektakliai: penki LNDT ir vie-
nas Lietuvos rusų dramos teatre. 
Septintasis rodytas Nacionalinia-
me Kauno dramos teatre 2015 m.  

Garsinis vaizdavimas padeda 
geriau suprasti teatro spektak
lius, kino filmus, televizijos lai-
das, dailės parodas ir sporto 
varžybas. Garsinis vaizdavimas 
transliuojamas bevieliu siųstu-
vu į ausines, kurias dėvi nema-
tantys žiūrovai. Tokia praktika 
pasaulyje taikoma jau kone še-
šis dešimtmečius. 

Spektaklis, pritaikytas žmonėms su 
regėjimo negalia

Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ 
spausdinamas straipsnis, kuriame pasakojama apie neregiams 
pritaikytą teatrą. 
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Prie kūrybos 
šaltinio

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“.

Spalvomis trykštanti paroda 

Pavasario linksmybės
Melagis balandis jau dovanoja
Pilkus laukus be sniegų.
Sprogstanti lazdyno šakelė 

moja, –
Jau pavasaris! Kaip smagu.

Ir nešasi baltasis berželis
Paukščių dainuojantį būrį,
Tik eglė – tas spyglių kalnelis -
Liūdi, kad jų neturi.

Išeikime į žalią palaukę,
Kur pražysta žibutės melsvai,
Išgirsime – pavasaris mus 

šaukia,
O, rodos, lapai krito neseniai.

Vaikystės pieva
Sugrįžki į vaikystės pievą,
Sugrįžki baltu takeliu,
Sugrėbki sausą, kvapnų šieną
Ir pailsėki tarp gėlių.
 
Pabūk nors trumpą valandėlę.
Ne, ne valandėlę, daug ilgiau.
Surask gražiausią pievos gėlę.
Suraski ją ir bus lengviau.

Tu neužmiršk vaikystės pievos.
Sugrįžk į ją, kai bus sunku.
Atmink, kad greitai bėga 

dienos.
Sugrįžk, kol dar sugrįžti nevėlu. 

Tėčio medžiai
Tas dienas aš menu –
Gražų sodą, namus,
Lyg pavasario rytą vaikystę.

Tu toks aukštas, stiprus
Ąžuolas išlakus.
Prie Tavęs aš – mažutė mergytė.

Aš po sodą lakstau
Ir drugelį vaikau.
Geros akys visur mane lydi.

Pirmutinė daina
Iš Tavęs išgirsta
Apie šieną lankoje sulytą.

Čiulba paukštė marga,
Verkia sesė jauna...
Ta daina laukuos pasiklysta...

Ir štai kartą nelauktai
Liūdesy palikai, –
Išėjai, iš kur niekas negrįžta...

Gimto lizdo trauka neišnykus,
Nors čia tik medžiai savi
Pasitinka viešnagėn atvykus.

Liepos žydi gelsvai,
Dangų remia klevai,
Tyliai ošia beržai garbanoti.

Tuos medžius taip seniai
Jaunas Tu sodinai.
Prisiglausiu prie jų parymoti.

Adelė MAknAVičienė
Kaunas

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių  kūrybos

Neįgaliųjų reikalų departa-
mente pristatyta dar vie-

na tapybos paroda. Spalvomis 
trykštantys paveikslai – Vilniaus 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gos narių kūryba. Keliose dešim-
tyse tapybos darbų – plati gyve-
nimo įvairovės paletė: nuo na-
tiurmortų su gėlėmis iki tikroviš-
kų bei mistinių peizažų, nuo por-
tretų iki filosofinių abstrakcijų. 

Baigiamasis akordas 
Naujoji ekspozicija – tai Vil-

niaus krašto žmonių su negalia 
sąjungos surengto dailės plene-
ro „Lietuva – mano namai“ bai-
giamasis akordas. Plenero da-
lyviai nutapė apie 50 paveikslų. 
Tiesa, parodoje eksponuojamas 
ir vienas kitas ankstesnių me-
tų darbas. Pasak Vilniaus kraš-
to žmonių su negalia sąjungos 
pirmininkės Loretos Paulaus-
kienės, kad paroda suskambėtų, 
reikia, jog paveikslai derėtų tar-
pusavyje, vienas kitą papildytų.

„Spalvos, skambesys, darna – 
mūsų visos komandos darbo 
atspindys. Paveikslai perteikia 
tai, ką jaučiame, kokias emocijas 
bendraudami patiriame“, – sako 
plenero vadovė Irena Petravičiū-
tėZacharova. 

20 autorinių tapybos paro-
dų autorė dailininkė I. Petravi-
čiūtėZacharova Vilniaus karš-
to žmonių su negalia sąjungoje 
rengiamiems dailės plenerams 
vadovauja jau beveik dešimtme-
tį – nuo 2008ųjų. Į šiuos kūrybi-
nius užsiėmimus paprastai susi-
renka apie 15–20 save išbandyti 
pasiryžusių dailininkų mėgėjų. 
Jau tapo tradicija, kad kiekvieną 
plenerą apibendrina jame nuta-
pytų paveikslų paroda. Vadovė 
džiaugiasi plenero dalyvių pa-
žanga: laisvėja ne tik jų fantazi-
ja, bet ir rankos judesys, darbai 
tampa spalvingesni, techniškai 
tobulesni. Moteris neslepia pa-
sididžiavimo – tarp jos mokinių 
net penki tautodailininkai. Irina 
Švenčionienė į Tautodailininkų 
sąjungą priimta šių metų sausį. 

Pasak I. PetravičiūtėsZacha-
rovos, plenerų pamokos trunka 
gerokai ilgiau nei tos dvi ofici-
aliosios mokymų savaitės. Ry-
šį su visa širdimi į kūrybą pasi-
nėrusiomis Regina Bagviliene, 
Dane Bokšo, kitomis kūrėjomis 
vadovė palaiko ir plenerui pa-

sibaigus – net namuose teptuko 
nepadedančios moterys skam-
bina, tariasi, konsultuojasi. Gana 
dažnai vadovė jas aplanko – tai 
dažų, tai kitų priemonių nuve-
ža. „Bendraudama su šiais žmo-
nėmis ir pati gaunu daug dvasi-
nio peno. Kai matau vežimėliuo-
se sėdinčius žmones, kurie moka 
džiaugtis gyvenimu, tapo, kuria 
spektaklius, mokosi muzikuoti, 
sumenksta visos problemos, – 
sako I. PetravičiūtėZacharova. – 
Visus metus dirbu ir laukiu atos-
togų, kad porą savaičių skirčiau 
šiems žmonėms. Negalėčiau jų 
pavadinti neįgaliais – tai kito-
kie, įdomūs žmonės, skleidžian-
tys gerą energiją, visada vieni ki-
tiems padedantys, atjaučiantys.“ 

Dievo dovana
Daugelis parodos autorių – 

dailininkės I. PetravičiūtėsZa-
charovos atrasti ar pažadin-
ti talentai. Ne vienas teptuką į 
rankas paėmęs plenero dalyvis 
kažką panašaus tik vaikystėje te-
buvo daręs. Tačiau, pasak daili-
ninkės, daugelis jų turėjo savy-
je Dievo dovaną – pojūtį menui. 
Štai kad ir bičiulių mariniste va-
dinama I. Švenčionienė. Pirma-
sis jos nutapytas paveikslas – 
jūros vaizdas – iš karto buvo at-
rinktas į Ukmergėje vykstančią 
respublikinę neįgaliųjų darbų 
parodą „Rudens saulutė“ ir joje 
laimėjo pirmąją vietą. 

Trečios vietos diplomą „Ru-
dens saulutėje“ yra pelniusi ir 
vyriausia šios kūrybinės bendri-
jos narė – jau 85erių sulauku-
si R. Bagvilienė. Moteris prisipa-
žįsta taip tapyba „susirgusi“, kad 
virtuvėje ar vonioje prie paveiks-
lo prisėdusi nė nepajunta, kur 
dingsta diena. Pakviesta dalyvau-

ti plenere, sako, nė katino nupieš-
ti nemokėjusi, o dabar tapo išskir-
tinius, net fantastinius paveikslus, 
autorinei parodai rengiasi. 

O štai Nina Šavelytė tokią 
jau surengė. Tėviškėje – Molė-
tų rajono Inturkės bendruome-
nės centre savo kraštiečius pa-
sigrožėti pakvietė į 30 paveiks-
lų parodą. N. Šavelytė tikina vie-
nos mėgstamos temos neturinti. 
„Tai aš piešiu bažnyčias, tai žie-
mos peizažą ar žydinčias sau-
lėgrąžas. Mėgstu improvizuoti. 
Esu neprognozuojama dailinin-
kė“, – juokiasi moteris.

D. Bokšą dailininkė vadina pa-
čia produktyviausia savo mokine. 
2011aisiais prie plenero dalyvių 
prisijungusi moteris per šešerius 
metus nutapė daugiau kaip 400 
paveikslų, išleido tris savo darbų 
albumus. Tačiau nepaisant tokio 
kūrybinio proveržio, Danė nepra-
leidžia nė vieno dailės plenero ir 
tikina kaskart iš vadovės vis kaž-
ko naujo išmokstanti.

I. PetravičiūtėZacharova va-
landų valandas galėtų pasakoti 
apie savo dailininkus. Kiekvie-
nam gerą žodį suranda, talentą 
pagiria, nutapytu paveikslu pasi-
džiaugia. Todėl ir traukia šie ple-
nerai žmones, todėl jų kūryba ir 
spinduliuoja tokią gerą energiją. 

Menų susiliejimas
Pažintis su neįgaliųjų talen-

tais parodos pristatymu nesi-

baigė. Ją gražiai papildė Vilniaus 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gos pirmininkės L. Paulauskienės 
sumanyta ir režisuota poetinė
muzikinė kompozicija. Romantiš-
kos eilės, muzika, vaidybiniai ele-
mentai darniai susiliejo su spal-
vomis trykštančiais paveikslais. 

L. Paulauskienė džiaugiasi: 
„Susibūrė geras kolektyvas, tu-
rime nemažai jaunimo. Žmo-
nės nori vaidinti. Visi labai im-
lūs, stengiasi. Dirbame ne vien 
su tekstais, mokomės ir jude-
sio, scenos kalbos. Nemažai lai-
ko skiriame balso pratimams – 
stengiamės išmokti raiškiai kal-
bėti, teisingai artikuliuoti.“ 

L. Paulauskienė – viena iš 
Mažąją teatro akademiją baigu-
sių neįgalių studenčių. „Ten mo-
kėmės ne tik vaidinti, bet ir reži-
suoti, gilinomės į veiksmo, perso-
nažų, santykių linijas“, – pasako-
ja Loreta. Įgytos žinios, darbas su 
profesionaliais režisieriais mote-
riai padeda iki šiol. Tiesa, Loreta 
ir toliau gilinasi į aktorinio meis-
triškumo paslaptis, skaito daug 
literatūros, seka naujienas inter-
nete. Ir viskuo, ką naujo sužino, 
dalijasi su bičiuliais.  

Motinos dienai Loretos va-
dovaujami neįgalieji ruošia nau-
ją poetinęmuzikinę kompozici-
ją. Jos režisierė prasitaria, kad 
šis spektakliukas skirsis nuo 
ankstesnių. „Paprastai mūsų pa-
sirodymuose būna labai mažai 
dekoracijų. Naujojoje kompo-
zicijoje ši taisyklė bus sulaužy-
ta. Pabandysim sukurti vaikys-
tės atmosferą, – pasakoja Lore-
ta. – Padarysim sūpuokles, leisi-
me lėktuvėlius, bus daug gėlių...“

L. Paulauskienei svarbu, kad 
meninės sielos žmonės kurtų, 
tobulėtų, plėstų savo akiratį. To-
dėl po parodos pristatymo jie vi-
si drauge išskubėjo į „Arkos“ ga-
leriją, kur tuo metu veikė foto-
grafijos ir dvi tapybos parodos. 
„Iš profesionalų visada yra ko 
pasimokyti“, – dar atsisveikin-
dama tarstelėjo Loreta.

Aldona DeltuVAitė
Autorės nuotr.

Dailininkė Irena Petravičiūtė-Zacahrova (stovi) kiekvienam randa gerą žodį.

Danė Bokša (antra iš kairės) pasidalijo mintimis apie savo kūrybinius atradimus.

Parodos pristatymą paįvairino neįgaliųjų atlikta poetinė-muzikinė kompozicija.


