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Mielieji,
nuoširdžiai sveikinu visus su-

laukus gražiausios pavasario 
šventės – šv. Velykų. Bundanti 
gamta ir sugrįžtantys paukščiai 
suteikia mums vilties ir jėgų nau-
jiems darbams. Įsileiskime pava-
sarį į namus ir širdis. Džiaukimės 
ir branginkime tai, kas pavyko, ką 
gyvenimas davė gero ir gražaus. 

Šviesiomis mintimis pasitiki-
me šventinį rytą, geru žodžiu su-
šildykime artimo širdį. Nuošir-
džiai linkiu, kad pakili ir šventi-
nė nuotaika pasiektų kiekvienus 
namus, kiekvieną šeimą, kiekvie-
ną žmogų. Tegul mus pasitinkan-
ti pavasario šiluma suteikia nau-
jų jėgų kurti, dirbti ir gyventi taip, 
kad šalia mūsų nebūtų nė vieno 
pamiršto ar atstumto. Tegul Pri-
sikėlimo džiaugsmas kiekvienam 
iš mūsų suteikia Vilties, Meilės ir 
Tikėjimo.

Nuoširdžiai sveikinu Jus bei 
Jūsų artimuosius šv. Velykų pro-
ga! Šiltų, kvapnių ir margų šven-
čių!

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivančenko

Pasveikinkime vieni kitus su 
tyliai atbundančiu pavasariu, su 
prisikeliančia Žeme, šviesos ir gy-
vybės triumfu!

Lai kiekvienas besikalantis 
daigas, sprogstantis pumpuras, 
pražystantis žiedas įkvepia nau-
jų jėgų ir tikėjimo.

Tegul kiekvienas pro debesis 
prasiskverbęs saulės spindulys 
skatina veikti, nesustoti, tikėti, 
džiaugtis gyvenimu!

Su artėjančiomis Šv. Velyko-
mis!

neįgaliųjų reikalų  
departamento direktorė  
asta kandratavIčIenė

Viltingų  
šv. Velykų!

Kūryba – geriausias gydytojas
Elektrėniškė Ona Vodei-
kienė – visų galų meistrė. 
Kaip moteris pati juo-
kauja, nėra to, ko ji nega-
lėtų išmokti. O svarbiau-
sia, kad toks nuolatinis 
judėjimas padeda išlik-
ti sveikai ir energingai. 
Juk ne juokas prieš Vely-
kas primarginti kelis šim-
tus kiaušinių. Ir dar taip, 
kad jie papuošia ir res-
publikines liaudies me-
no parodas.

Tautos paveldo 
aruodas

Tautodailininkė –  
jau 40 metų

Tapyba, mezgimas, pynimas 
iš vytelių, floristika, papuoša-
lų, suvenyrų darymas – tai dar 
ne visos sritys, kuriose išbandė 
save O. Vodeikienė. Šiuo metu ji 
panirusi į kiaušinių marginimą. 
Kaip ir kiekvienais metais, ke-
letą šimtų jų ruošiasi pripuošti. 

„Elektrėnuose mane visi pažįsta, 
todėl margučius noriai perka, – 
juokauja moteris, – o štai Kaziu-

ko mugėje eina visi pro šalį kaip 
per atlaidus, pasigroži ir tiek.“ 
Kad O. Vodeikienės margučiai 

išskirtiniai, liudija ir 2014 me-
tais respublikinėje liaudies me-
no parodoje „Aukso vainikas“ 
laimėta III vieta. Vienintelė Vil-
niaus apskrityje už margučius ją 
gavo. „Matyt, kažką pamatė juo-
se“, – džiaugiasi moteris.

Na, o tautodailininke ji tapo 
ne kiaušinius margindama. Dar 
1972-aisiais šis vardas jai buvo 
skirtas už iš vytelių pintus dar-
bus. Moteris prisimena, kad tuo 
metu tai buvo pragyvenimo šal-
tinis. Ji buvo įsidarbinusi dailės 
kombinate „Žilvitis“, pynė viską, 
ką reikėjo – saldainines, duoni-
nes, krepšelius, net šviestuvus. 
Tik baldų nesiimdavo – per sil-
pnos rankos. Užsakymų netrū-
ko, darbas sekėsi. Netruko ir 
parodon savo darbus pristatyti. 

Margučiai – iš mamos 
Polinkį marginti margučius 

O. Vodeikienė sako paveldėju-
si iš mamos. „Kol mama buvo 
gyva, aš nemarginau, ji viskuo  

O. Vodeikienė kasmet primargina kelis šimtus kiaušinių.

(nukelta į 5 psl.)

Įgula senolės delnan Velykaitis. Blizga, žvakės šešė-
lio atmuštas. Nelyg akmenukas, iš upės dugno iškel-
tas. Širdies pasiilgtas. Rankomis nučiupinėtas. Aki-
mis nuglostytas.
Sudiržusi ranka trumpu, lyg šiaudo ugnis, kilstelėji-
mu spėriai pamirko metalinio segtuko galvutę į se-
nam aliuminio šaukšte ištirpdytą bičių vašką. Iki juo-
dumo įkaitintą. Paskui apdairiai perneša jį ant kiau-
šinio lukšto. Stropiai lipdosi brūkšnelis, taškelis. Vie-
nas šalia kito. Sustingsta vingiais, kaspinėliais. Juos-
tom pinasi. Gyvatėlėm sukimba. Saulutėm, ratukais, 
dantukais klijuojasi... Tirštėja piešinys lyg žemės žals-
vėjimas po atšilusios, išlytos nakties. Smaigaly rasa 
sublyksi, saulė pateka... Paukščio pėdutės atsispau-
džia. Horizonte diena markstosi...
Gaudžia įsaulėj avilys. Bičių šokiui nusiteikęs. Korių 
siuvimui pasirengęs.
Pamačlyvas lyg kadagio uoga sedulos krūmas palei 
šulinį jaunų metūglių laužą įskėlęs. Šaknimis vande-
nį semia, košia. Alma po žeme šaltinis. Trykšta švie-
sos dvasia.
Apytemoj dieviško prisikėlimo kibirkštėlė žioruoja. 
„Palaiminti, kurie tiki nematę.“
Mano ir tavo tamsa mūsų aušros lūkuriuoja. Taikios. 
Atlaidžios. Maloningos.
„Ramybė jums“.

⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇

rita MockeLIūnIenė

Velykos – dvasinės brandos šventė
Krikščioniškoje tradicijoje 

Velykos, prisikėlimas, yra ne-
atsiejamos nuo didžiulės kan-
čios – Kristaus nukryžiavimo. 
Ko daugiau yra šioje šventė-
je – džiugesio, vilties ar kan-
čios suvokimo? 

Šie dalykai yra labai glaudžiai 
susiję. Deja, gyvenime džiugesys 
ir aukštumos labai dažnai ateina 

per išbandymus, per praradimus. 
Galima gi būtų ir be praradimų 
gyventi, džiaugtis gražiu gyveni-
mu. Bet paprastai taip nėra. Daž-
niausiai mes, kada viskas yra ge-
rai, taip priprantam prie to geru-
mo, kad nebemokame jo vertin-
ti. Nežinau, kodėl taip yra. Gal tai 
ir yra gimtoji mūsų nuodėmė...  

Artėja Velykos. Taip laukta šventė, su kuria siejame gam-
tos atgimimą, naują pradžią, viltį. Deja, krikščioniškoje 
tradicijoje ši šventė yra glaudžiai susijusi su kančios mo-
tyvu – tam, kad prisikeltų, Kristus turėjo mirti baisiose 
kančiose. Apie tai, ką ši šventė mums byloja, kalbamės 
su kunigu, Lietuvos policijos kapelionu Algirdu Toliatu. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)



2 psl.2017 m. balandžio 13–19 d., Nr. 15 (1354), „Bičiulystė“

Kazlų Rūda:
�� Kazlų Rūdos neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Ra-
mutė Sarapinavičienė 
su „Bičiulystės“ skaityto-
jais dalijasi gražios šven-
tės įspūdžiais. 

Kazlų Rūdos neįgalių-
jų draugijos ansambliui 
„Sidabrinė gija“ – 20 me-
tų. Sunku patikėti, kad taip 
greitai prabėgo laikas. An-
samblio dalyvius šia pro-
ga pasveikino savivaldy-
bės meras Vytautas Ka-
nevičius, administracijos 
direktorius Valdas Kaz-
las, mero patarėja Milda 
Paškauskienė. „Sidabri-
nės gijos“ kolektyvui įteik-
tos atminimo dovanėlės. 
Nuoširdžiausi sveikinimai 
skambėjo ansamblio va-
dovei Lilovatei Jašmontie-
nei. Taip pat pagerbti mi-

Velykų išvakarėse paminėtas 
gražus jubiliejus

rusieji ansamblio nariai – 
jiems iš žvakučių nutiestas 
„sidabro kelias“, o kovo 26 
dieną Kazlų Rūdos bažny-
tėlėje aukotos mišios.

Pagerbti ir ilgamečiai 

ansamblio dalyviai Jonas 
Vytautas Onaitis, Danu-
tė Kuprinskienė, Genovai-
tė Matusevičienė, Janina 
Gruodienė.

Sveikinimus bei savo 

nuoširdžiausias dainas 
susirinkusiesiems dova-
nojo puikūs kolektyvai: 
senjorų klubas, trečiojo 
amžiaus universiteto an-
samblis, kapelos „Jankai“ 
ir „Medlieva“ (joms vado-
vauja buvusios ansamblio 
„Sidabrinė gija“ vadovės 
Birutė Endriušienė, bei 
Danutė Berteškienė). Per 
visą renginį savo puikio-
mis dainomis susirinku-
siuosius džiugino L. Jaš-
montienės ir Artūro Gri-
nevičiaus duetas.

Darbščiųjų rankų būre-
lio narės savo padarytais 
darbeliais jau pasipuošė 
velykinį draugystės medį 
ir sudėjo velykinę zuikių 
pievelę.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

„Sidabrinei gijai“ – 20 metų.

„Omne vivum ex ovo“ (kiekviena gyvybė atsiran-
da iš kiaušinio), – taip XVII a. viduryje anglų 

gydytojas V. Harvėjus apibendrino visas mokslui žino-
mas gyvybės atsiradimo teorijas. Faktą, kurį dabar ži-
no kiekvienas pradinukas, kad gyvybė atsiranda tik iš 
gyvybės, didiems mokslo vyrams teko įrodinėti dau-
gelį šimtmečių, aukoti visą savo gyvenimą, o kartais 
būti nesuprastiems ir sukritikuotiems. Juk senovėje 
graikai darė prielaidą, kad gyvybė gali atsirasti ir iš 
negyvos materijos, kad deivė Gaja gali sukurti gyvy-
bę iš akmens. Aristotelis galvojo, kad ji gali atsirasti 
iš kažkokių substancijų dirvožemyje. 

Kartais kyla klausimas, iš kur paprasti žmonės 
„visa tai žinojo“ ir be ilgų išvedžiojimų gyvybės sim-
boliu išrinko kiaušinį? Man tai yra didžiausias slėpi-
nys. Yra kažkoks nematomas informatyvus ryšys tarp 
gamtos pasaulio bei jo kūrinijos, kurio jokiais moks-
liniais atradimais nepatvirtinsi, o patvirtinęs gali nu-
sivilti sužinojęs, kad kažkuri maža, toli nuo civiliza-
cijos gyvenanti tautelė jau seniai žino tai, ką moksli-
ninkai atrado tik šiandien. 

Sunku įsijausti į kitų kraštų tradicijas, bet mūsų 
krašte viskas aišku ir paprasta. Žiūriu pro langą, kaip 
varnėnas neša šiaudus į inkilą, akimis prabėgu suža-
liavusios žolės kilimu, laistau ant palangės sudygusių 
rūtų, levukų, nasturtų, gvazdikėlių gležnus žiedelius. 
Juos sodinsiu lauke, o rudenį pirštais gliaudensiu su-
brandintas sėklas, kurios vėl pakartos amžių amžiais 
besitęsiantį gamtos virsmo ratą. Gamtos prisikėlimo 
šventė jau vyksta, ji amžina. 

Baltų tautos margučius margina jau nuo XIII a. 
(taip datuojami pirmieji archeologiniai radiniai), o šv. 
Velykos – tai tik modernesnis nei baltiškasis požiūris 
į tuos slėpinius, kurių sudėtine dalimi esame su jos iš-
oriškais ženklais bei vidiniais dvasiniais išgyvenimais. 

„Margutis – lyg maža visata. Ant jo išpiešta sau-
lė simbolizuoja šviesą, gyvybę, pasaulio virsmą, raš-
tas iš keturių dalių – pasaulio šalis, gamtos stichijas. 
Vieną margutį puošiančiuose 200–400 vaško potėpių 
užkoduotos tik geros emocijos, jokio pykčio, pavydo, 
sudirgimo“, – pasakoja tautodailininkė Audronė Lam-
pickienė. Tad ar nebūsime mes išsaugoję seniausių 
laikų pirmapradės gyvybės simbolį? 

Kokie gi atgimstančios gamtos papročiai yra išli-
kę kitų tautų kultūrose? Vakarų Europos krikščioniš-
kose šalyse šv. Velykų simboliu laikomas zuikutis, ant 
medžių kabinami šokoladiniai į spalvingus popierė-
lius įvynioti saldainiai, Prancūzijoje šią šventę sim-
bolizuoja žuvis ir varpeliai, stačiatikiai Viduriniuose 
Rytuose ir Graikijoje kiaušinius tradiciškai dažo rau-
donai, Armėnijoje šią dieną namai išpuošiami tuščia-
viduriais kiaušiniais, vokiečiai Didįjį ketvirtadienį do-
vanoja žalios spalvos kiaušinius, o tuščiavidurius ka-
bina ant medžių ir augalų, Austrijoje tradiciškai kiau-
šiniai dekoruojami žolelių atspaudais ir t.t. Na, o baltų 
kultūros išsaugojo sudėtingą vašku marginamų kiau-
šinių tradiciją, kai ant kiaušinio lukšto surašoma visa 
kosmoso ir Žemės atsiradimo bei vystymosi istorija. 

Džiugu, kad toks baltų kultūros tradicijų tęstinu-
mas krikščionybės kultūroje išliko ir kartojasi šv. Ve-
lykų slėpinyje. Šviesios atminties Tėvas Stanislovas 
tokį tęstinumą matė net apeiginiuose bažnyčios tar-
nų rūbuose. Žinome, kad jis, važinėdamas po visą 
Lietuvą, rinko nenaudojamą bažnytinę atributiką ir 
Paberžėje įkūrė muziejų. Iš muziejui netinkamų rū-
bų jo pagalbininkės iškirpdavo audinio gabalėlius su 
išsiuvinėtais augalų motyvais, dėdavo į rėmelius. Tė-
vas Stanislovas dovanodavo šiuos paveikslus prieš 
šv. Velykas jį lankiusiems žmonėms, tuo rodydamas, 
kad visose tradicijose reikia ieškoti tęstinumo, nes 
Kūrėjas yra vienas. 

Tad šv. Velykos – tai ne tik Kristaus prisikėlimo 
pabudusioje gamtoje šventė. Tai ir mūsų širdžių pri-
sikėlimas...

Prisikėlimo belaukiant

Apie tai,
kas

jaudina

Biržai:

�� Biržų literatų klubo 
„Svajokliai“ pirmininkas 
Egidijus Saldys parašė 
apie prasmingą kuriančių-
jų susibūrimą. 

„Svajoklių“ klubo su-
sitikimas su labdaros ir 
paramos fondo „Baltasis 
balandis“ pirmininke Al-
dona Širvinskiene bei li-
teratėmis iš Skapiškio Al-
dona Lavickiene ir Laima 
Liepiene atnešė daugybę 
įspūdžių ir širdžiai mielų 
akimirkų. A. Širvinskienė 
susirinkusiems „Svajok-
liams“ papasakojo, kaip 
kilo idėja įprasminti Am-
žinybėn išėjusio sūnaus 
atminimą – įsteigti fondą 
„Baltasis balandis“, kuris 
remia jaunuosius litera-
tus ir kitus talentus. Ka-
rolis Širvinskas mėgo ta-
pyti, kūrė eiles, studijavo 
kunigų seminarijoje. Ta-
čiau būdamas antrame 
kurse staiga mirė dėl ne-
laimingo atsitikimo. Išgy-
vendama didžiulį netek-
ties skausmą, A. Širvins-

Prasmingi susitikimai

kienė nusprendė, kad gy-
venimas tuo nesibaigia ir 
būtina žengti pirmyn. 

A. Širvinskienės pa-
stangų dėka organizuo-
jami poezijos, prozos bei 
humoro konkursai, įvai-
rios šventės, knygų leidy-
ba. Ji pati surenka tekstus 
kompiuteriu, juos sumake-
tuoja bei atlieka kitus būti-
nus darbus, tačiau vienin-
telio dalyko sako negalin-
ti įveikti – ieškoti paramos. 
„Svajoklių“ klubas taip pat 
norėtų išsileisti savo kny-
gutę, tačiau susiduriame 
su ta pačia problema – lė-
šų stygiumi. Fondo pirmi-
ninkė knygas leidžia savo 
lėšomis. „Juk nebeturiu 
kam kaupti, kam palikti 
savo santaupas, bent taip 
prisidėsiu prie prasmin-
gos veiklos“, – sako A. Šir-
vinskienė. 

Ji džiaugėsi, kad prie 
fondo veiklos prisijungia 
vis daugiau literatų. Tarp 
jų ir biržiečiai Jolanta To-
ločkaitė-Noreikienė, Zina 

Šimonienė bei šių eilučių 
autorius. 

Aktyvios Kupiškio ra-
jono Skapiškio literatų 
klubo „Liktarna“ literatės, 
„Baltojo balandžio“ fon-
do narės surengė humoro 
konkursą. Jau antri metai 
į šį konkursą vyko ir „Sva-
joklių“ klubo literatai. Šie-
met konkurso finaliniame 
renginyje dalyvavo jau ke-
turi biržiečiai: Danutė Bal-
bierienė, Rita Balčiūnienė, 
Jonas Baltušis ir Benedik-
tas Medvedevas. Esame 
labai dėkingi Biržų rajono 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkei Lidijai Dainiuvie-
nei, kuri nemokamai skyrė 
autobusiuką. L. Dainiuvie-
nė pažadėjo, kad literatų 
klubui net du kartus bus 
skirtas autobusiukas neto-
limoms kelionėms. Džiau-
giamės, kad vykti galės ir 
neįgaliojo vežimėliu ju-
dantis Virginijus Kalvėnas. 

Susitikime dalyvavu-
si Neįgaliųjų draugijos 
darbščiųjų rankų būre-

lio vadovė Olga Lukoševi-
čienė pasidžiaugė aktyvia 
„Svajoklių“ klubo veikla ir 
jo nariams įteikė nemo-
kamus bilietus į kultūros 
centre vyksiančius ren-
ginius.

Klubo tarybos nuta-
rimus pristatė pirminin-
ko pavaduotoja Vida Si-
mėnienė. Rugpjūčio 18 d. 
Biržų pilyje bus surengta 
poezijos šventė. Iki to lai-
ko planuojame atgaivinti ir 
išleisti laikraštuką „Po sva-
joklio sparnu“. Jis buvo lei-
džiamas, kai klubui vado-
vavo Stefa Bekerienė, daug 
padėjo Danutė Užėnaitė.

Susitikimo metu klau-
sėmės ir svečių, ir klubo 
narių kūrybos. Skaitėme 
tai, ką sukūrėme, dalijo-
mės savo jausmais, minti-
mis, išgyvenimais, išsilie-
jusiais poezijos posmuo-
se ar prozos eilėse. Nors 
nelaikome savęs dideliais 
kūrėjais, tačiau susibū-
rimų metu, kurie vyksta 
kiekvieno mėnesio ant-
rą ketvirtadienį, randa-
me kažką naujo, gražaus, 
malonaus. Bendravimas 
ir draugiškas klubo narių 
palaikymas stiprina, sutei-
kia jėgų, įkvepia naujiems 
darbams, saviraiškai. 

Norėčiau padrąsinti ir 
kitus kuriančius, tačiau sa-
vo kūrybą slepiančius gi-
liai stalčiuje. Jūs visi esa-
te laukiami bendramin-
čių klube. 

Literatai paskaitė savo kūrybos.

�� Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijos pre-
zidentas Antanas Griga-
lis pasidalijo naujiena iš 
Telšių. 

Telšių Katedros kle-
bonas Darius Trijonis pa-
šventino Lietuvos neįga-

liųjų ir pensininkų bendri-
jos patalpas. Su bendrijos 
ansambliu, kuriam vado-
vauja Janina Fabijonavi-
čienė, giedojome Žemai-
čių Kalvarijos kalnus. Bai-
gę susėdome prie susineš-
to pasninko stalo.

Telšiai:

Pašventino patalpas

Telšiškiai džiaugėsi pritaikytomis patalpomis.

Skaidriaus Dumbrausko nuotr.
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�� Aldona Petkienė parašė apie 
tai, kaip Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijoje paminėta Balan-
džio 1-oji. 

Balandžio 1-oji – tai juokų, 
pokštų net apgavysčių diena. Ši 
linksma tradicija atkeliavo iš se-
nolių, prosenelių laikų.

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Laima Mi-
cienė prieš keletą metų draugi-
joje pradėtą tradiciją minėti šią 
dieną pratęsė ir šiais metais. Į 
draugijos salėje surengtą links-
mą popietę „Pasijuokime kar-
tu“ susirinko organizacijos na-
riai iš padalinių ir miestelio. Jie 
atėjo nešini ne tik saldumynais 
ar skania namine gira, bet ir pa-
siruošę papasakoti linksmą nu-
tikimą ar anekdotą.

Popietės metu buvo pasvei-
kinti šie garbius jubiliejus šven-
čiantys nariai: Jonas Dulkys, 
Aniceta Probergienė, Irena Za-
leckienė. Jiems įteikta gėlių, su-
venyrai, skambėjo gimtadienio 
dainos.

Na, o kokia pokštų šventė be 
humoro ir satyros grupės „Čiū-
delnikai“, kuri sukurta vykdant 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektą. Grupei vadovauja Ni-
jolė Jakštienė. Linksmus šių die-
nų gyvenimo nutikimus suvaidi-
no humoro grupės nariai Lilija 
Žąsytienė, Ona Miklovienė, Eu-
genija Jefimova, Stasys Tunila. 

Popietė tęsėsi prie skanios 
giros puodelio, skambėjo links-
mos dainos. 

Šilutė: Juokų ir pokštų 
diena 

Humoro grupė „Čiūdelnikai“.

O velykinis pasiruošimas, Gavė-
nia, t. y. tam tikra negalia, negalė-
jimas, pažadina mumyse laukimą, 
troškimą, vertinimą, branginimą. 

Velykos – dvasinės bran-
dos šventė. Jos simbolizuoja tai, 
kad žmogus, eidamas per gyve-
nimą, susiduria su daug sunku-
mų, problemų, iššūkių, išdavys-
čių, tačiau nepalūžta nuo to, bet 
žengia dar vieną žingsnį gyve-
nimo, prisikėlimo link. Kaip sa-
koma, šuo loja – karavanas eina. 
Nebe aplinkybės diktuoja žmo-
gui jo gyvenimo prasmę, nuotai-
kas, bet pats žmogus iš vidaus 
kyla. Šį procesą galbūt galima 
palyginti su drugelio subrendi-
mu. Kai kalasi iš lėliukės druge-
lis, tai yra skausmingas proce-
sas. Tačiau tame skausme, toje 
didelėje kovoje gimsta grožis, 
prasikala sparnai. 

Krikščioniška, Kristaus žinia 
yra ta, kad Dievas prisiima mir-
tingą žmogaus kūną, prisiima 
mūsų rutiną, mūsų beprasmybę 
ir paverčia prasminga kiekvieną 
šypseną, kiekvieną apkabinimą, 
kiekvieną žodį. Tai yra Velykos. 
Ir kiekvienam jos prieinamos. 

Deja, būtent per didžiąsias 
šventes nemažai senyvų, ligotų 
žmonių pasijunta nelaimingi, 
vieniši, apleisti. Kur jiems ieš-
koti paguodos? Kaip pajusti 
šventės džiaugsmą?

Pirmiausia mes turėtume 
būti solidarūs su kitais. Visa 
žmonija plaukiame vienu dide-
liu laivu. Jeigu kažkas pragręžė 
skylutę dugne, skęsta visas lai-
vas. Mes esame susiję ir nieko 
čia nepadarysi. Kuo sąmonin-
gesnė visuomenė, kuo labiau 
sugeba integruoti visus narius, 
tuo visi laimingesni. Kartais už-
tenka vienos šypsenos, vieno žo-
džio, vieno veiksmo. Būtent tai 
duoda svorį mūsų rutinai, mū-
sų kasdienybei. 

Skandinavijos šalyse atliko 
laimės koeficiento tyrimą. Paaiš-
kėjo, kad nors žmonės ten nie-
kada taip gerai negyveno, kaip 
dabar, tačiau niekada nenaudo-
jo ir tiek daug antidepresantų. 
Atrodytų – turi viską, bet nėra 
kažkokio esminio dalyko, kuris 
viską įprasmina. Ir atvirkščiai – 
gali neturėti nieko, bet turėti vis-
ką. Aišku, jokiu būdu nesinorėtų 
supriešinti tų dalykų – jeigu no-
ri švęsti Velykas, turi nieko ne-
turėti. Ne tas klausimas. Kaip sa-
ko senovės filosofai, didelis yra 
tas, kuris valgo iš auksinių indų 
kaip iš molinių. Dar didesnis, 
kuris valgo iš molinių indų kaip 
iš auksinių. Šis pavyzdys kal-
ba, kad laimės suteikia tai, kaip 
mes mokame žavėtis savo ruti-
na, įprasminti nepatogius, net ir 
skausmingus dalykus. 

Neįgalūs, senyvi žmonės yra 
mūsų turtas, bet prie to reikia 
pribręsti. Čia ilgas susivokimo, 
brandos procesas, į kurį reikia 
eiti žingsnis po žingsnio. Tą ga-
li daryti ir dvasininkai, ir švie-
suoliai, ir patys žmonės su nega-
lia. Štai parolimpinis čempionas 
Mindaugas Bilius sako, kad ne-
galia buvo antras jo gimimas. Ir 
šį kartą sąmoningas. Atrodo, ne-
bebuvo prasmės gyventi – tiek 
sulaužytas, gal ir nepasveiks, ne-
vaikščios. Tačiau pats pasirinko 

gyventi. Ir daug kas tapo pras-
minga. Mindaugas yra vilties ne-
šėjas. Jis parodo, kad mes, visko 
turėdami, galime būti tokie su-
sireikšminę, pasipūtę, pilni ne-
pasitikėjimo, visokios tuštybės, 
arogancijos, pavydo. 

Linkėčiau sugebėti kitą pri-
imti su jo netobulumais, ligom 
ar negalia, su jo kitoniškumu, ge-
ra nuotaika ar bloga nuotaika... 
Nekritikuoti, išgirsti, integruoti. 

Vis dėlto ne visada lengva 
susitaikyti su skaudžia kasdie-
nybe, netektimis – ar tai būtų 
sveikatos praradimas, ar ar-
timo žmogaus išėjimas... Juk 
kiekvieno gyvenime būna duo-
bių, kuriose labai sunku įžiūrė-
ti prasmę? 

Kahlilis Džibranas sako: „Jei-
gu tu gyvenime niekada neverk-
si graudžiausiom ašarom, nieka-
da ir nesijuoksi.“ Gyvenime taip 
yra. Mūsų dugnas yra tiesiogiai 
susijęs su mūsų aukštumom. 

Gyvenime pasitaikančios 
duobės išprovokuoja mumyse 
polėkį, jautrumą, suvokimą. Ne 
visada, žinoma, kartais žmogus 
ir lieka toje duobėj. Bet svar-
biausia, kad su Dievu mes ga-
lime išeiti iš duobės. Nesvarbu, 
ar mes kalno viršūnėj, ar duobėj, 
jeigu esame su Dievu, viskas yra 
įmanoma. Gyvenime yra viso-
kių situacijų ir tikrai ne viskas 
lengva, bet labai dažnai būtent 
tie dalykai, kurie yra patys sun-
kiausi, kartu ir pastūmėja mus 
Dangaus link. 

Liga gali būti žudanti. Žmo-
gus gali paskęsti liūdesy, nusi-
minime ir pranykti prie televi-
zoriaus – atrodytų, neverta nie-
ko daryti, esi niekam nereika-
lingas... Arba atvirkščiai – gali 
tapti misionieriumi, kaip Nikas 
Vujičičius. Nereikia, kad visi tap-
tų vujičičiais, bet kiekvienas iš 
mūsų gali tapti liudininkais ten, 
kur esame. Būdami, gyvendami, 
mes suteikiame kažkam prasmę, 
kažkam duodame galimybę gim-
ti. O jeigu to nepadarome, kaž-
ką apiplėšiame. Pirmiausia, ži-
noma, save. 

Yra labai gražūs žodžiai: „O 
laime, tave aš pažinau iš tavo 
žingsnių kada tu nuėjai.“ Gyve-
nime dažnai taip būna, kad mes 
pajaučiam tik tada, kada pra-
randame. 

Kartais tenka išgirsti, kad 
negalia – Dievo bausmė, ima-
ma ieškoti priežasčių, kodėl 
taip atsitiko, kažką kaltinti. 

Iš tiesų mes kartais turime 
labai neteisingą stereotipą, kad 
Dievas mus baudžia. Tai yra vi-
siškas absurdas, visiška nesą-
monė. Reikia neužmiršti, kad 

mes atėję į šį pasaulį jau nuo pat 
pradžių žinojome, kad šis gyve-
nimas yra laikinas, tarpinė stote-
lė. Mes atėjome tam, kad subręs-
tume dvasiškai, kad išmoktume 
gerbti, pasitikėti, kad suaugtų 
mūsų dvasia, kad prasikaltų mū-
sų sparnai. Žinome, kad išeisi-
me – anksčiau ar vėliau. Mūsų 
tikslas – kuo prasmingiau nugy-
venti tiek dienų, kiek turėsi. Su 
tom galimybėm, kurias turėsi. 
Dievas niekada mūsų nebaudžia. 
Jis ateina į mūsų negalią, į mūsų 
gyvenimą, kur mes bebūtumėm, 
kokios bebūtų situacijos. Manau, 
kad ieškoti, kodėl taip atsitiko, 
kodėl būtent man, o ne kitam, 
yra pats tuščiausias laiko gaiši-
mas, vedantis į savidestrukciją. 
Vietoj to, kad galvotum, kaip aš 
galiu šitoj situacijoj eiti į priekį, 
šiais klausimais save nužudai. 

Mačiau kartą ant jauno vaiki-
no kapo lentelę su užrašu: „Gy-
venimas efemeriškas, išskyrus 
amžinąjį gyvenimą.“ Amžinasis 
gyvenimas – tai būtent tos aki-
mirkos, pilnos gyvenimo, pilnos 
prasmės. 

Labai dažnai per didžią-
sias metų šventes įsisukame į 
rūpesčių verpetus, ir kitą kar-
tą net nepajuntame džiaugs-
mo. Ką daryti, kad iš tiesų at-
eitų šventė?

Kelionė į Velykas yra dėkoji-
mas. Suvokimas, kad viskas, ką 
mes turime, yra dovana. Ir tai 
ne vienadienis dalykas. Reikėtų 
nuolatos tą daryti. Galime užsi-
vesti dėkingumo dienoraštį. Pa-
vyzdžiui, kiekvieną dieną atsi-
kėlę užsirašykime 10 dalykų, už 
kuriuos norėtume padėkoti. Už 
žmones, kuriuos sutiksiu, dar-
bus, kuriuos darysiu. Nesvarbu – 
patogius, nepatogius. Kiekvieną 
vakarą apmąstykime, kaip tai 
pavyko, ką turėtume padaryti 
kitaip, jei Dievas duos galimybę 
dar gyventi. Norėčiau palinkėti, 
kad mes sugebėtume vesti tą Ga-
vėnios dienoraštį. Gavėnia nėra 
kažkoks blogis, kurį mes turime 
išgyventi sukandę dantis. Tai yra 
dėkingumas mumyse. Yra sako-
ma – jeigu žmogus jaučiasi my-
limas ir myli, jam nereikia savęs 
lyginti su kitais. Linkiu, kad mes 
su savo negalia nepultume sa-
vęs lyginti su kitais, tiesiog jaus-
tumėmės mylimi ir mylėtume. 
Čia mūsų siekiamybė, čia mūsų 
sparnai. O kelias to link yra dė-
kingumas. Ir tai yra tikrosios Ve-
lykos, dvasinės. 

Noriu palinkėti visiems išgy-
venti Velykas – kad mūsų akys 
spindėtų Dangumi, Dievu, Be-
galybe. 
kalbėjosi aurelija BaBInskIenė 

Velykos – dvasinės brandos šventė
(atkelta iš 1 psl.)

Kunigas Algirdas Toliatas.

Vilkaviškio r.: Rūpinasi 
silpnaisiais

�� Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Valė Ma-
siliūnienė papasakojo apie or-
ganizacijos dalyvavimą „Maisto 
banko“ akcijoje.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugija šiemet pirmą kartą tu-
rėjo galimybę dalyvauti „Maisto 
banko“ akcijoje. 10 savanorių 
komanda aktyviai darbavosi vi-
są balandžio 8-osios dieną. Pa-
baigoje visų veiduose buvo ma-
tyti nuovargis, bet sutarėme, kad 
tai ne paskutinė akcija.

Pasitaikė daug supratingų 
aukotojų. Labiausiai nustebino 
prekybos centro „Iki“ pamainos 
vadovė, kuri nupirko visą pakuo-
tę cukraus ir makaronų. Žinoma, 
už tai mes jai, kaip ir kiekvienam 
aukojusiam asmeniui, padėko-
jome, įteikėme „Maisto banko“ 
dovaną – skirtuką knygai. Labai 
džiugu, kad akcijoje dalyvavo 
Gražiškių padalinio savanorės 
Onutė ir Regina. Seniūnija yra 
nutolusi nuo Vilkaviškio cent-
ro apie 20 km. Aplinkiniuose 

kaimuose yra žmonių, kuriems 
sunku galą su galu sudurti. Ar-
timiausiomis dienomis dalinsi-
me maisto paketus.

Draugijos patalpose sulaukė-
me netikėtų svečių. Atvyko me-
ras Algirdas Neiberka, jo pava-
duotojas Kazys Kiaulakis, admi-
nistracijos direktorius Vitas Ga-
vėnas, taip pat ilgametis mūsų 
rėmėjas ir globėjas Seimo narys 
Algirdas Butkevičius. 

Svečiai buvo nustebinti, kaip 
mes sutelpam tokiose kukliose 
patalpose. Valdžios atstovai pa-
žadėjo, kad ateityje turėsim ge-
resnes patalpas. Tarybos narė 
Birutė Jotautienė papasakojo 
apie mūsų organizacijos veiklą. 

Su svečiais pasidalijome atei-
ties planais, paprašėme parem-
ti mūsų siekius. O mūsų tikslas – 
padėti neįgaliems žmonėms, jų 
šeimos nariams. Norime pasi-
džiaugti, kad kovo 15 dieną mū-
sų organizacija buvo priimta į 
LND asociaciją, tapome skėtine 
organizacija. 

Vilkaviškiečiai dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje.
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Daktaras
Aiskauda

Fiziniai šios ligos simptomai 
gali prasidėti bet kuriame am-
žiuje – nuo kūdikystės iki senat-
vės. Vis tik dažniausiai jie paste-
bimi pacientams nuo 35 iki 44 
metų, o maždaug 6 proc. atvejų – 
iki 21 metų. Įprastai nuo tos aki-
mirkos, kai pasireiškia pirmieji 
simptomai, ligos progresavimas 
užtrunka 10–35 metus.

„Hantingtono liga buvo žino-
ma jau ir XVII amžiuje. Tačiau tik 
1872 metų balandžio 13 d. Ko-
lumbijos medicinos mokyklos 
22 metų amžiaus absolventas 
jaunas mokslininkas gydytojas 
Džordžas Hantingtonas (angl. 
George Huntington) aprašė šią 
ligą, paskelbdamas mokslinę pu-
blikaciją The Medical and Sur-
gical Reporter žurnale. 2015 m. 
VUL Santariškių klinikose pra-
dėjo veikti vienintelis Lietuvoje 
Hantingtono ligos kompetenci-
jos (koordinacinis) centras, vie-
nijantis skirtingų sričių specia-
listus – gydytojus genetikus, lo-
goterapeutus, gydytojus dieto-
logus ir kitus“, – apie visuome-
nei menkai žinomą ligą pasakoja 
Santariškių klinikų Medicininės 
genetikos centro vadovas prof. 
Algirdas Utkus.

Žmonėms, sergantiems Han-
tingtono liga, pasireiškia trys 
pagrindinės simptomų grupės: 

Margučiai – gyvybės ir atsi-
naujinimo simbolis – ne tik 

papuošia Velykų stalą, bet kai 
kada suaugusiems ir vaikams 
padaro netgi nemenkos žalos 
sveikatai. Ypač kai kartu su dirb-
tinai margintais vištų ar natūra-
liai margais putpelių kiaušiniais 
be saiko kemšami į skrandį sal-
dumynai, kepsniai, kaloringos 
mišrainės, pagardintos majo-
nezu... Et, argi viską išvardinsi! 
Dvi šventinės dienos – ne juo-
kas: tai mes pas kažką svečiuo-
jamės, tai mus savo apsilanky-
mu kažkas pagerbia. Ir visur – 
kiaušiniai, kiaušiniai, kiaušiniai. 
Vieni kitiems juos dovanojame, 
bandome kiauto tvirtybę dauž-
dami, ir vis valgome, valgome, 
kol persivalgome, užsimiršę, kad 
persivalgymas ir persigėrimas 
įtraukti į didžiųjų nuodėmių są-
rašą. Taigi jei valgysime, kiek 
akys mato ar kiek skrandis tal-
pina, persivalgymas (geriausiu 
atveju) sukels viduriuose sun-
kumo pojūtį, pykinimą, vėmi-
mą, viduriavimą. Blogesni daly-
kai: a) persivalgymas susargdi-
na kasą (neretai tokius ligonius 
netgi tenka operuoti), b) atsiran-
da žarnų nepraeinamumas (gy-
vybei pavojinga būsena).

Kietai virti kiaušiniai – 
sunkiai virškinami 

Seniai žinoma, jog kietai vir-
ti kiaušiniai yra sunkus maistas 
skrandžiui, tačiau šeimininkės 
tiesiog yra priverstos kietai virti 
kiaušinius vien todėl, kad jie būtų 
atsparūs mechaniniam poveikiui. 
Taigi, jeigu jau žinome, kad kietai 
virti kiaušiniai yra sunkiai virški-
nami, valgykime juos saikingai, ir 
viskas bus tvarkoje. Turbūt neat-
sitiktinai šių dienų dietologai yra 
nustatę sveikatai absoliučiai sau-
gią normą – per dieną ne daugiau 
kaip du kiaušiniai! Ar ne per ma-
žai? Ne, kaip tik. Mat medicinoje 
žinomi atvejai, kai žmonės, įvei-
kę dešimt ar daugiau kietai virtų 
kiaušinių, „užsidirbo“ žarnų ne-
praeinamumą. Žinoma, kasdie-

ninėje mityboje dažniausiai nesi-
laikoma minėtos normos, tačiau 
vis vien per dieną nerekomen-
duojama suvalgyti daugiau kaip 
3, nesvarbu kaip apdorotus (vir-
tus, keptus), kiaušinius.  

Pastabos
1. Persivalgius kiaušinių, or-

ganizme padaugėja aktyvių me-
džiagų, kurios ir sukelia negalavi-
mus. Antai vidutinė cholino die-
nos norma – 500–800 miligramų 
(mg), viename kiaušinyje cholino 
yra 250 mg. Jeigu suvalgysime 
per dieną daugiau negu 3 kiau-
šinius, geriausiu atveju padaugės 
seilių ir šiek tiek nukris arterinis 
kraujospūdis, bet kai kam gali bū-
ti ir nemalonesnių dalykų.

2. Asmenys, kuriems pataria-
ma nevalgyti daugiau kaip vieno 
kiaušinio per dieną, dažniausiai 
serga skrandžio ir žarnyno ligo-
mis. Mat kalio ir kitų elementų, 
esančių kiaušiniuose, perteklius 
yra pavojingas skrandžio ir žar-
nyno sistemai.

Virtų kiaušinių laikymas
1. Virtus kiaušinius galima 

laikyti šaldytuve (temperatūra 
nuo + 20 iki + 40 C) tik vieną sa-
vaitę. Šiam reikalui netinka šal-
dytuvo durų viršuje esanti kiau-
šinių dėtuvė, nes varstomos du-
rys sukelia temperatūrų poky-
čius. Kur kas geriau tiks kiauši-
nius perdėti į stiklinį, emaliuotą, 
metalinį ar plastikinį konteinerį 
(geriausia jį laikyti šalia užpaka-
linės sienelės), kuris dar apsau-
go ir nuo pašalinių kvapų.

2. Jei kiaušiniai laikomi ne 
šaldytuve, o kambario tempera-
tūroje, jų galiojimo terminas yra 
vos 2–3 paros, ne ilgiau. Netgi 
patartina kambario temperatū-
roje laikomus kiaušinius suvar-
toti per artimiausias 12 valandų.

3. Kiaušinio lukštas visais 
atvejais turi būti neįskilęs, ne-
papilkėjęs ir nepamėlęs.

Putpelių kiaušinių 
vartojimo normos

Vartojant putpelių kiauši-

nius taip pat turi būti laikoma-
si nustatytų dienos normų, ku-
rios priklauso nuo vartotojo 
amžiaus. Jeigu gydytojas nenu-
rodo kitokių kiaušinių vartoji-
mo normų, galima pasinaudoti 
šia lentele:
 nuo 1 iki 3 metų – per die-

ną 1 kiaušinis,
 nuo 3 iki 10 metų – nuo 2 

iki 3 kiaušinių,
  nuo 10 iki 18 metų – 4 

kiaušiniai,
 nuo 18 iki 50 metų – nuo 

5 iki 6 kiaušinių,
 po 50 metų – apie 4 kiau-

šinius.
Pastabos: 
1. Jeigu lyginsime putpelių 

kiaušinius su vištų kiaušiniais, 
pamatysime nemažus naudin-
gų medžiagų skirtumus putpe-
lių kiaušinių naudai (kalio 5 kar-
tus daugiau, B grupės vitaminų – 
2,5 karto).

2. Japonų mokslininkai nu-
statė, kad putpelių kiaušiniai 
padeda iš organizmo šalinti ra-
dionuklidus, stabdo piktybinių 
auglių formavimąsi, stimuliuo-
ja protinį aktyvumą.

3. Didinti putpelių kiaušinių 
vartojimo normas nerekomen-
duojama, nes galima susilaukti 
neigiamo mūsų organizmo at-
sako (pykinimas, tuštinimosi 
sutrikimas).

Kaip tampama 
persivalgytojais

Maisto gausa skrandį gali iš-
plėsti – jei lyginsime su norma-
lia būsena – iki 6 kartų. Žino-
ma, tai maksimumas, kuris ža-
lingas ne tik bendrai savijautai, 
bet ir sveikatai. Išsiplėtęs skran-
dis pradeda „reikalauti“ vis dau-
giau ir daugiau maisto, o maisto 
perteklius labai apsunkina virš-
kinimo sistemą. Apsunkusi sis-
tema nebegali dirbti gerai, todėl 
žmogaus organizmas iš didelės 
maisto masės įsisavina nedaug 
maistinių medžiagų. 

Nuo gausaus valgio pradeda 
skaudėti išsipūtusį skrandį, py-

kina, tačiau kai visa tai praeina, 
vėl grįžta didelis apetitas. Virš-
kinimo organai nuolatos būna 
perpildyti, atsiranda nepilnai su-
virškinto maisto bei kraują nuo-
dijančių bakterijų. Pasitaiko, kad 
dėl to kai kada net nedidėja svo-
ris, nes organizmas neįsisavina 
nesuvirškinto maisto dalelių. 

Persivalgymas 
sunaudoja 60 % 

organizmo energijos
Maitinantis normaliai, virški-

nimui sunaudojama vos 10 % or-
ganizmo energijos, persivalgant – 
60 %. Žinotina! Dėl persivalgymo 
atsiranda įvairių negalavimų, pa-
blogėja mąstymo procesas (ma-
žiau kraujo patenka į galvos sme-
genis, daugiau – į skrandį).

Pastabos
1. Dėl persivalgymo daž-

nai būna kalti valgymo įpro-
čiai: greitai suvalgomas didelis 
maisto kiekis, valgoma toliau 
netgi tuomet, kai jaučiamas so-
tumas, valgoma viskas, kas pa-
kliūna po ranka, valgoma gulint, 
dirbant, sportuojant, einant, va-
žiuojant ir t.t.

2. Kitos persivalgymo prie-
žastys: šeimos įprotis, maistas, 
turintis daug prieskonių, alkoho-
lio vartojimas, nuobodulys (ne-
turėjimas veiklos), nepasitenki-
nimas gyvenimu, darbu, stresai.

3. Norint išvengti persival-
gymo reiktų: nevalgyti pasku-

Margos pastabos apie 
margučius

bomis (skubant, mažai kramtant 
daugiau suvalgoma; sotumo po-
jūtis atsiranda tik po 20 minu-
čių), valgyti per dieną 5–6 kar-
tus (daugiausia maisto suvalgyti 
per pusryčius ir pietus; nevengti 
daržovių, vaisių (kiekvienu kon-
krečiu atveju geriausias patarė-
jas – gydytojas), grįžus į namus 
susilaikyti nuo valgymo pirmą-
sias 15–20 minučių (tuo metu 
būna didelė tikimybė, kad suval-
gysite viską, ką rasite šaldytuve), 
pakankamai gerti švaraus ne-
gazuoto vandens (geriama visą 
dieną mažais gurkšniais), reikia 
pakilti nuo stalo ne tuomet, kai 
jaučiatės pasisotinę visu 100 %, 
o kai dar šiek tiek norisi valgyti.

4. Persivalgymo pasekmės: 
nutukimas (dėl persivalgymo 
nutunka 95 % žmonių, 5 % – 
dėl kitų priežasčių), ateroskle-
rozė, gastritas, skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opaligė, inks-
tų, kepenų ir tulžies pūslės ligos, 
aukštas arterinis kraujospūdis, 
cukrinis diabetas, podagra ir ki-
tos ligos. Beje, kai žmogus pasto-
viai persivalgo ir nors nematyti 
jokio ryškesnio nutukimo, vis 
tiek išbalansuojama medžiagų 
apykaita (sutrinka angliavande-
nių apykaita, padidėja insulino 
išskyrimas į kraują, suaktyvėja 
skydliaukės hormonai, padidė-
ja simpatinės nervų sistemos 
tonusas ir t. t.).

romualdas oGInskas 

motorinių (judesių), kognityvi-
nių (pažintinių) funkcijų sutri-
kimas bei elgesio (charakterio) 
pokyčiai.

Liga stipriai pažeidžia moto-
rinę (judėjimo) funkciją. Anks-
tyvuoju periodu pasireiškia ne-
ramumas, bruzdumas, kiek vė-
liau atsiranda neryškūs neva-
lingi veido bei galūnių judesiai. 
Iš pradžių judėjimo sutrikimai 
labiau pastebimi būnant ramy-
bės būsenos (sėdint ar gulint). 
Vėliau nevalingi judesiai dažnė-
ja, o jų amplitudė didėja.

Ligai progresuojant, nekon-
troliuojami judesiai vis dažnėja 
ir didėja, atsiranda tipiškas šios 
ligos simptomas – chorėjos. Tai 
trumpi, staigūs, nereguliarūs 
galūnių, veido bei liežuvio jude-
siai, kurie turi tendenciją plisti į 
gretimas kūno dalis. Kartais jie 
būna labai intensyvūs, o tai gali 
žmogui trukdyti atlikti valingus 
(atliekamus savo noru) judesius, 

išlaikyti pusiausvyrą bei koordi-
naciją. Kartais sergantieji griūva, 
gali rimtai susižaloti.

Kognityvinių (pažintinių) 
funkcijų pablogėjimas dažnai 
pasireiškia anksti ir progresuo-
ja. Būdingi vykdomosios funkci-
jos, problemų sprendimo, dėme-
sio, atminties, kalbos sklandumo 
ir supratimo sutrikimai. Palaips-
niui ryškėja intelekto pokyčiai. 
Vis sunkiau tampa sukaupti dė-
mesį, įsiminti naujas žinias, su-
sidoroti su įprastomis užduoti-
mis darbe ir namie. Sutrinka at-
mintis, rečiau būna kalbos sutri-
kimų. Ligai progresuojant, išsi-
vysto demencija.

Dažnai pasitaiko psichikos 
sutrikimų. Jie būna labai įvairūs, 
pasireiškiantys plataus spektro 
simptomais. Svarbu į tai atkreip-
ti dėmesį, nes psichikos sutriki-
mai pasireiškia dar prieš sutrin-
kant motorikai, o tai turi didelės 
įtakos pacientų funkcionavimui. 

Daugelis iš šių simptomų gali 
būti sėkmingai koreguojami me-
dikamentais.

Charakterio pokyčiai sergan-
tiesiems gana anksti pasireiškia 
dėl frontalinės smegenų dalies 
pažeidimo. Irzlumas, dirglumas, 
įtarumas, nerimastingumas, grei-
ta nuotaikų kaita, pyktis, įman-
trus ir ekscentriškas elgesys, pa-
vyduliavimas, netinkamas sek-
sualinis elgesys arba apatija vis-
kam – tai simptomai, būdingi or-
ganiniam asmenybės sutrikimui. 

Jau antrus metus Santariškių 
klinikose organizuojama moks-
linė praktinė Hantingtono ligos 
konferencija, kurioje dalyvaus 
specialistai iš Šveicarijos, Len-
kijos, Didžiosios Britanijos, Ita-
lijos, Švedijos ir, žinoma, Lietu-
vos. Be to, ėmėmės iniciatyvos 
padėti sergantiesiems šia liga ir 
jų artimiesiems. 

vUL santariškių klinikos ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Ką girdėjote apie Hantingtono ligą? Kiekvienas žmogus yra iš 
savo tėvų paveldėtų mu-
tacijų ir vidutiniškai 60 
naujų mutacijų mozai-
ka. Tačiau tikrai ne visi 
pokyčiai genome lemia 
kurią nors genetinę ligą. 
Hantingtono liga yra ge-
netinė neurodegenera-
cinė liga, kurios atsira-
dimą lemia vieno geno 
pokytis. Šį geną turime 
kiek vienas iš mūsų, ta-
čiau serga tik tie, kurie 
turi pokyčių jame.

Aldonos Milieškienės nuotr.



2017 m. balandžio 13–19 d., Nr. 15 (1354), „Bičiulystė“5 psl.

pasirūpindavo. Kai jos nebeliko, 
ėmiau tai daryti pati“, – prisime-
na moteris. Nusiperka tikro vaš-
ko, išsitirpdo ant viryklės, visi 
namai medum pakvimpa... Įtai-
so margutį patogiai rankoje, ta-
da adatėle nuo vyriškų baltinių 
brūkšt, brūkšt... Ir sugula kiau-
šinyje puikiausi raštai: saulutės, 
kvadratėliai, apskritimai, augalų 
motyvai... Vieną darant galvoje 
jau kyla sumanymas, kaip mar-
gins kitą. Net nepajunta, kaip 
tų margučių pilnas dubuo pri-
sirenka. Žinoma, juos dar reikia 
ir nudažyti. O. Vodeikienės mar-
gučiai – dviejų spalvų. Ji renkasi 
sodrias, tamsias, kad geriau iš-
siskirtų raštas. 

Na, o iš kur galvoje randa-
si raštai, Onutė pasakyti negali. 
Vartydama knygas apie kiauši-
nių marginimą, ji pamatė, kad 
intuityviai viską taip ir darė, 
kaip knygoje nupaišyta, tik čia 
dar tų raštų prasmes išskaitė. 
Mama irgi labai panašiai mar-
gindavo. „Matyt, kažkas yra 
prigimtyje užkoduota“, – sako 
moteris.  

O. Vodeikienė sako jau įgu-
dusi kiaušinius marginti greitai. 
Ir neprisimena, kad nors vieną 
būtų sugadinusi. Atrodo, ranka 
pati vedžioja. Kažkada skaičia-
vo, kad norint numarginti vieną 
kiaušinį, reikia 100 prisilietimų 
padaryti. 

Tiesa, šiemet O. Vodeikienė 
didžiąją dalį kiaušinių puošia 
kitaip nei įprastai – apsuka juos 
siūlais, paskui „margina“ įvai-
riais pagaliukais, karoliukais ir 
pan. Moteris prisipažino taip 
daranti iš praktiškumo – tikrie-
ji margučiai labai greitai sugen-
da, jei nepavyko parduoti, kitais 
metais jau nebetiks, o su siūlais 
puoštieji gali ir pagulėti, mat 
yra daromi ant medinio pagrin-
do. „Anksčiau su vašku primar-
gindavau 300 kiaušinių, dabar 
tik kokį 60–80 turėsiu, o tų ki-
tų keli šimtai bus“, – sako tauto-
dailininkė. 

Prieš Velykas moteris ir ver-
bų pririšo – pati prisirinko žo-
lynų, sudžiovino juos, o paskui 
į puokštę sudėjo... 

Kūryba traukė nuo 
vaikystės

O. Vodeikienė prisimena, kad 
kūryba ją traukė nuo vaikystės. 
Menininko prigimties greičiau-
siai genuose būta – tėvas arklį 
taip nupiešdavo, kad lyg gyvas 

atrodydavo, o mamos margučiai 
būdavo nepakartojami. Baigusi 
vidurinę mokyklą stojo į dailės 
technikumą, tačiau vėliau pasi-
rinko prekybos mokyklą. Turi-
mi gabumai ir čia pravertė. Per 
stojamąjį egzaminą reikėjo nu-
piešti tortą. Vieni juokai. Nupie-
šė ir įstojo. O. Vodeikienė vadi-
na save savamoksle menininke. 
„Kelias iki to buvo netrumpas, 
tačiau atėjau“, – sako moteris. Ir 
kuo toliau, tuo daugiau sričių ją 
įtraukia. 

O. Vodeikienė pasakoja, kad 
nėra dalyko, kuris jai nepavyktų. 
Štai kažkada draugė paprašė nu-
megzti pirštines. Na, negi sakysi, 
kad nemoki? Reikia – padarys. 
Pirmos išėjo negražios, bet kuo 
toliau, tuo geriau sekėsi. Dabar 
prieš Kalėdas neatsigina užsaky-
mų. Kitą kartą pakvietė į anūko 
gimnaziją pamokyti kiaušinius 
marginti. Po užsiėmimo paklau-
sė, ar negalėtų dar parodyti, kaip 
iš vilnos nuvelti karolius Moti-
nos dienai. Ir vėl negali sakyti 
„ne“. Paprašė sūnaus nuvežti į 
Akropolį, nusipirko vėlimui rei-
kiamų medžiagų ir netrukus jau 
mokė vaikus. „Man nieko nerei-
kia rodyti. Paimu daiktą, apžiū-
riu ir man jau aišku, kaip daryti. 
Be abejo, tenka ir klysti, ir kelis 
kartus bandyti“, – sako moteris. 

Devyni amatai
O. Vodeikienė jau nekantrau-

ja imtis tapybos – kai tik praeis 
Velykos, tą ir padarys. Tiesa, pa-

veikslų nedideliame vieno kam-
bario butelyje jau nėra kur dėti. 
Tad noriai juos dovanoja kaip 
prizus įvairiuose renginiuose. 
Onutė sako, kad smagu, kai dar-
bai yra reikalingi, tada ir dirbti 
norisi, ir prasmė atsiranda. „Dir-
bant laikas prabėga akimirks-
niu“, – sako O. Vodeikienė. 

Dar moteris daro sages. Šiuo 
metu komponuoja jas iš už-
trauktukų ir džiaugiasi, kad visai 
įdomus rezultatas išeina. Taip 
pat mėgsta siūti raganaites. Na, 
o prieš Kalėdas jai – pirštinių, 
kepurių mezgimo metas. 

Taip pat Onutė daug dėme-
sio skiria savo sodui. „Man labai 
svarbu, kad viskas būtų gražu, – 
sako moteris. – Dirbamos žemės 
čia mažai, viskas atiduota grožiui. 
Ateinu į sodą, atsisėdu. Viskas žy-
di, paukščiai čiulba. Ir apie jokias 
ligas nebegalvoju.“ Vasarą prisifo-
tografuoja to grožio, o žiemą vis 
pasidžiaugia tais vaizdais. Pati 
pasistatė ir priestatą, tualetą, tik 
duris prisukti vyrų paprašė. Juk 
nėra to, ko negalėtum.

Mezgimas – geriausia 
mankšta 

O. Vodeikienę jau 30 me-
tų vargina artritas. Dėl to gavo 
ir neįgalumą. „Buvo metas, kai 
viena ranka nė puodelio nenu-
laikiau, nė duonos kepalo“, – sa-
ko moteris. Tačiau ji niekada ne-
paisė nei pirštus kaustančio sąs-
tingio, nei varginančio skausmo, 
darė savo darbus kaip dariusi. 

„Neįsivaizduojat, kokius skaus-
mus kentėdama ardžiau velėną 
sode“, – sako moteris. Todėl po 
kurio laiko susitikusi su ją gy-
džiusiais daktarais, išgirdo, kad 
jei ne toks užsispyrimas, seniai 
būtų susukta. Ir tokių pavyzdžių 
Onutė sako matanti. Tik prade-
da skaudėti, ir žmonės nulei-
džia rankas – esą nieko nebe-
gali... O paskui taip ir atsisėda 
į neįgaliojo vežimėlį. Ji ne iš to-
kių. „Mezgimas – pati geriausia 
kineziterapija sergant artritu“, – 
sako Onutė.

Moteris džiaugiasi, kad da-
bar visą laiką gali skirti kūry-
bai. „Su vyru išsiskyrėm, sūnus 
jau savo keliais pasuko – ką no-
riu, tą darau“, – juokiasi O. Vo-
deikienė. Moteris sako, kad jos 
butas pilnas įvairių medžiagų 
darbams. O ir dažų tapant kur 
nors vis kliūva. „Visi kampai kaž-
ko prikrauti, – juokiasi Onutė, – 
pindama verbas tokį šiukšlyną 
pasidariau... Bet niekam nerei-
kia teisintis, pati prisišiukšlinu, 
pati susitvarkiau.“ 

O. Vodeikienė ne tik pati ku-
ria, bet it kitus noriai pamoko. 
Elektrėnų neįgaliųjų draugijo-
je vadovauja darbščiųjų trankų 
būreliui. Dar ir draugijos ansam-
blyje dainuoja. Anūkas vis ragina 
surengti parodą – tikrai būtų ką 
parodyti... Jos mezginiai jau ke-
liauja po Švediją, Japoniją, Airi-
ją, Vokietiją... 

emilija stonkUtė 
O. Vodeikienės asmeninio albumo nuotr. 

Į Austrijoje vykusią specialiąją 
olimpiadą buvo išvykę 6 Šedu-

vos gimnazijos Specialiojo ugdy-
mo skyriaus moksleiviai. Jie su-
darė didžiąją sniegbridininkų 
komandos dalį. 

Pasak atletų trenerio moky-
tojo metodininko Arūno Bagdo-
no, šeduviams sekėsi. 

Neda Pabilionytė 100 ir 200 
m bėgimo rungtyje laimėjo auk-
so medalį. Daiva Saveljovaitė iš-
kovojo 2 aukso medalius, tik 
bėgdama 200 ir 400 m. 

Paulius Butautas 200 ir 40 
metrų bėgimo rungtyse buvo 
antras. Kasparas Vaičiulis 200 

m bėgimo rungtyje laimėjo si-
dabro medalį, o bėgdamas 400 
m buvo ketvirtas. 

Estafetėje, kurioje dalyvavo 
2 moksleiviai iš Šeduvos ir 1 ir 
Kazlų Rūdos, taip pat laimėtas 
aukso medalis. 

Turint galvoje, kad specialio-
joje olimpiadoje dalyvavo spor-
tininkai iš 108 šalių, šeduvių 
medalių kraitis – džiuginantis. 
Darbas treniruojantis nenuėjo 
veltui. Atletai dėkingi treneriui 
A. Bagdonui už nuoširdų dar-
bą, už įdiegtą meilę sportui, už 
patarimus.

Janiann ožaLInskaItė 

Nuo šiol negalią turintiems 
vairuotojams atvažiuoti į 

sostinės centrą bus patogiau – 
nuo balandžio pradžios padau-
gėjo stovėjimo vietų neįgalie-
siems. Naujas  stovėjimo vietas 
galima rasti Konstitucijos pr. 23, 
J. Lelevelio g. 1 ir A. Smetonos 
g. 3, o taip pat – ir prie Vilniaus 
centrinės universalinės parduo-
tuvės Upės g. 9. Iš viso centrinė-
je miesto dalyje, kartu su naujai 
paženklintomis, yra apie 140 ne-
įgaliųjų transportui išskirtų sto-
vėjimo vietų, pažymėtų atitinka-
mais kelio ženklais.

„Viešosios erdvės turi būti 
pritaikytos neįgaliesiems. Jau-
čiamas pagerėjimas šia linkme, 
tačiau mieste vis dar yra vie-
tų, kur negalią turintieji negali 
jaustis patogiai. Todėl, siekiant 
užtikrinti patogų judėjimą Vil-
niaus mieste, ir plečiame neįga-
liesiems skirtų stovėjimo vietų 
tinklą“, – teigia SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ direktorė Modesta 
Gusarovienė.

Neįgaliųjų integravimas į vi-
suomenę bei viešosios infras-
truktūros pritaikymas jų porei-
kiams – svarbus miesto užda-
vinys. Vilniaus savivaldybė per 
pastaruosius dvejus metus ieš-
kojo sprendimų, kurie galėtų 
palengvinti neįgaliųjų judumą 
mieste – daugelyje miesto vietų 
žemino šaligatvių bortelius, at-
naujinant Neries krantinę įren-
gė neregių vedimo sistemą, dis-
kutavo su neįgaliųjų atstovais 
dėl infrastruktūros pritaikymo 
jų poreikiams.

Primenama, kad neįgalieji 
automobilius, pažymėtus neįga-
liųjų asmenų automobilių staty-
mo kortele, gali nemokamai sta-
tyti visose vietine rinkliava ap-
mokestintose automobilių sto-
vėjimo vietose. Na, o automobi-
lius su skiriamuoju ženklu „Neį-
galusis“ nemokamai galima sta-
tyti tik specialiai paženklintose 
stovėjimo vietose, kuriose lei-
džiama statyti ir neįgaliųjų as-
menų automobilių statymo kor-
tele pažymėtus automobilius.

Ši kortelė turi būti padėta 
automobilio viduje už priekinio 
stiklo ant prietaisų skydelio ke-
leivio pusėje iš lauko gerai ma-
tomoje vietoje ta puse, kurioje 
atspausdintas kortelės numeris 
ir galiojimo data. 

sĮ „susisiekimo paslaugos“  
ir „Bičiulystės“ inf. 

Vilniaus centre – 
daugiau stovėjimo 
vietų neįgaliesiems

Parduodu suoliuką
Parduodamas naujas elektrinis 
suoliukas-keltuvas į vonią. Keltu-
vas valdomas pulteliu, kurį saugu 
šlapinti. Keltuvas veikia nuo įkrau-
namos baterijos, sėdynė iš abie-
jų šonų turi apsauginius lengvai 
užsilenkiančius kraštus, keltuvas 
stabiliai sukimba su vonios pavir-
šiumi, aukšta nugaros atrama. Dėl 
kainos ar kitais klausimais kreip-
tis į Teresę telefonu 8 683 37414. 

Nori susipažinti
Ieškau gyvenimo moters – drau-
gės nuo 30 iki 50 metų, kuri rimtai 
norėtų gyventi kartu. Esu be žalin-
gų įpročių.  Tik Kaunas arba Vilnius, 
tel. 8 645 69004.

Šeduviams sekėsi

Specialiosios olimpiados dalyviai linksmai pasitikti Šeduvos gimnazijoje.

Kūryba – geriausias gydytojas
(atkelta iš 1 psl.)

Nuotaikingos O.Vodeikienės raganaitės. Verboms žolynų Onutė prisirinko pati.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. ANTRADIENĮ – 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 17 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. (kart.). 06:35 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 07:25 Velykų zuikis (Hop). (kart.). 
09:00 Premjera. Mažasis riteris Trenkas. 
10:20 Šaltoji širdis. 11:45 Pasaulio do-
kumentika. Šokiai laukinėje gamtoje. 1, 
2 d. Meilės šokis. (subtitruota). 13:30 
Melagi, melagi. N-7. 14:55 Klausimėlis.
lt. (kart.). 15:15 Valstybinio pučiamųjų 
instrumentų orkestro „Trimitas“ jubilie-
jinis 60-mečio koncertas. 17:35 Prem-
jera. Dokumentinių filmų ciklas „Mano 
miestas“. Mažeikiai. 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:50 Velykinis koncertas „Pava-
sario balsai“. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Lietu-
vos televizijos jubiliejui. TV šou „60 aki-
mirkų“. 22:40 Budiu. N-7. 00:25 Pasaulio 
dokumentika. Šokiai laukinėje gamtoje. 
1, 2 d. Meilės šokis. (subtitruota, kart.). 
02:10 Savaitė. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Dokumentinių filmų ci-
klas „Mano miestas“. Mažeikiai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Karinės 
paslaptys. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 05:30 Klausimėlis.lt.

Antradienis, balandžio 18 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/12 s. 10:00 Vyriausybės 2016 me-
tų veiklos ataskaita. Pranešėjas Mi-
nistras Pirmininkas Saulius Skverne-
lis. Tiesioginė transliacija iš LR Sei-
mo (su vertimu į gestų kalbą). 11:30 
Savaitė. (kart.). 12:20 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Sese-
rys. N-7. 28 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 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-
talės“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios 
žinios. 23:25 Premjera. Drakula. N-14. 
8 s. 00:10 Gimę tą pačią dieną. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas. N-7. 11/12 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

Trečiadienis, balandžio 19 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/1 s. 10:00 Seserys. N-7. 28 s. (kart.). 
10:55 Emigrantai. (kart.). 11:45 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 29 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Pranciškus Asyžietis. N-7. 1 s. 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Doku-
mentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 12/1 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Auksinis protas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Auksinis protas. (tęsinys, kart.). 05:25 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 20 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/2 s. 10:00 Seserys. N-7. 29 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, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 30 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių turnyras. 22:45 Trum-
posios žinios. 22:50 Premjera. Moteris 
Berlyne. N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 12/2 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruome-
nių turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. (kart.).

Penktadienis, balandžio 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/3 s. 10:00 Seserys. N-7. 30 s. (kart.). 
11:00 Specialus tyrimas. (kart.). 11:55 
Bėdų turgus. (subtitruota, 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 diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 31 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 
Gamtos inspektoriai. 19:30 Muškietinin-
kai 3. N-7. 3/1 s. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Grupinė psichoterapija miške. 
N-14. (subtitruota). 00:15 Trumposios 
žinios. 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 12/3 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Gimę tą 
pačią dieną. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. 
TV šou „60 akimirkų“. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tęsi-
nys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 22 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 24 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 23 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 19 s. 
07:55 Džiunglių knyga 2. 2/10 s. 08:10 Ka-
rinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas 
rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:10 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Azijos cunamis. Mir-
tina banga. (subtitruota). 13:05 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Singapūras – 
klestintis atogrąžų rojus. 2 d. Žmogaus ir 
gamtos santarvė. (subtitruota). 14:05 Dže-
sika Flečer 2. N-7. 2/2, 2/3 s. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitin-
kant. Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. 16:30 Sveikinimų koncertas. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (subtitruota). 
19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Lietuvos televizi-
jos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. Žo-
džiai ir vaizdai. N-7. (subtitruota). 00:40 
Trumposios žinios. 00:45 Pasaulio doku-
mentika. Azijos cunamis. Mirtina banga. 
(subtitruota, kart.). 01:35 Pasaulio doku-
mentika. Singapūras – klestintis atogrą-
žų rojus. 2 d. Žmogaus ir gamtos santar-
vė. (subtitruota, kart.). 02:25 Džesika Fle-
čer 2. N-7. 2/2, 2/3 s. (kart.). 04:00 Stilius. 
(kart.). 04:45 Lietuvos patriotai. Bendruo-
menių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 23 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gyveni-

mas. (kart.). 07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. To-
botai 1. 25 s. 09:25 Džiunglių knyga 2. 
2/11 s. 09:35 Premjera. Auklė Mun. 27 
s. 09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas. 
21 s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (sub-
titruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Planeta 
Žemė 2. 2/1 d. Salos. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Nilas. 
Didingoji upė. 1 d. Mėnulio kalnai. (sub-
titruota). 13:45 Puaro. N-7. 12/2 s. He-
lovino vakarėlis. 15:20 Gamtos inspek-
toriai. (kart.). 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis pro-
tas. (kart.). 17:15 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. 18:00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Lais-
vės vėliavnešiai. 18:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3. 12 s. 21:50 Trumpo-
sios žinios. 21:55 Premjera. Karalienės 
sesuo. N-14. 23:50 Trumposios žinios. 
23:55 Kino žvaigždžių alėja. Alonzan-
fanas. N-14. (kart.). 01:45 Pasaulio do-
kumentika. Planeta Žemė 2. 2/1 d. Sa-
los. (subtitruota, kart.). 02:40 Pasaulio 
dokumentika. Nilas. Didingoji upė. 1 d. 
Mėnulio kalnai. (subtitruota, kart.). 03:30 

Pirmadienis, balandžio 17 d. 
05:40 Teleparduotuvė. 05:55 Bar-

bės - princesės galia. 07:20 Magiška vi-
durinė mokykla. Kelionė į stebuklų ša-
lį. 09:10 Meškiukas Padingtonas. N-7. 
11:00 Velnias su trimis aukso plaukais. 
12:35 Išrinktasis. Blogio imperijos iškili-
mas. N-7. 14:45 Džordžas ir drakonas. 
N-7. 16:35 Žvėrelių maištas. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Ledynmetis. Velykinio 
kiaušinio paieška. 19:55 Zoologijos so-
do prižiūrėtojas. N-7. 22:00 Kingsman. 
Slaptoji tarnyba. N-14. 00:30 Trans-
porteris (2). N-7. 01:35 Rouzvudas 
(21). N-7. 02:25 Apsukrios kambari-
nės (4). N-14.

Antradienis, balandžio 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (20). N-7. 06:55 Simp-
sonai (15) (R). N-7. 07:25 Monstrų vi-
durinė mokykla. Baubjorkas, Baubjor-
kas. N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2571). 
N-7. 10:00 Virtuvė (5). N-7. 10:30 Vir-
tuvė (6). N-7. 11:00 Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (4). N-7. 13:30 Simpso-
nai (2). N-7. 14:00 Simpsonai (3). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1154). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1155). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (162). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (75). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Šviesoforas (21). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kalėjimo bėgliai 
(2). N-14. 23:30 24 valandos. Palikimas 
(2). N-14. 00:30 Transporteris (3). N-7. 
01:30 Rouzvudas (22). N-7. 02:25 Ap-
sukrios kambarinės (5). N-14.

Trečiadienis, balandžio 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (21). N-7. 06:55 Simpsonai 
(2) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (3) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (75). N-7. 08:25 
Šviesoforas (21). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2572). N-7. 10:00 Virtuvė (7). N-7. 
10:30 Virtuvė (8). N-7. 11:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (1). N-7. 11:35 Du tėvai ir du sū-
nūs (1) (R). N-7. 12:05 Prieš srovę. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (5). N-7. 
13:30 Simpsonai (4). N-7. 14:00 Simpso-
nai (5). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1156). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1157). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (163). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(76). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 
21:00 Šviesoforas (22). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Per-
sikėlimas. N-14. 00:50 Transporteris (4). 
N-7. 01:50 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba (1). N-14. 02:40 Apsukrios kamba-
rinės (6). N-14.

ketvirtadienis, balandžio 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (22). N-7. 06:55 Simp-
sonai (4) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (5) 
(R). N-7. 07:55 Rezidentai (76). N-7. 
08:25 Šviesoforas (22). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2573). N-7. 10:00 Virtuvė 
(9). N-7. 10:30 Virtuvė (10). N-7. 11:00 
Du tėvai ir du sūnūs (3). N-7. 11:35 Du 
tėvai ir du sūnūs (4). N-7. 12:05 Gero 
vakaro šou. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (6). N-7. 13:30 Simpso-
nai (6). N-7. 14:00 Simpsonai (7). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1158). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1159). N-7. 15:30 Itališka 
meilė (164). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(77). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Švie-
soforas (23). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Juodoji jūra. N-14. 00:55 
Transporteris (5). N-7. 01:50 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (2). N-14. 
02:40 Apsukrios kambarinės (7). N-14.

Penktadienis, balandžio 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (23). N-7. 06:55 Simp-
sonai (6) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (7) 
(R). N-7. 07:55 Rezidentai (77). N-7. 
08:25 Šviesoforas (23). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2574). N-7. 10:00 Virtuvė 
(11). N-7. 10:30 Virtuvė (12). N-7. 11:00 
Du tėvai ir du sūnūs (5). N-7. 11:35 Du 
tėvai ir du sūnūs (6). N-7. 12:05 Farai. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(7). N-7. 13:30 Simpsonai (8). N-7. 
14:00 Simpsonai (9). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1160). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1161). N-7. 15:30 Itališka meilė (165). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Boltas. N-7. 21:20 Londono 
apgultis. N-14. 23:15 8 jūrų laivyno bū-
rys. Už priešo linijos. N-14. 01:15 Kalė-
jimo bėgliai (2). N-14.

Pirmadienis, balandžio 17 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (1). 07:00 „Zigis ir Ry-
klys“ (6). 07:25 „Mažieji Tomas ir Dže-
ris III“ (27). 07:50 Antroji džiunglių kny-
ga. Mauglis ir Balu. 09:25 PREMJERA 
Karališkasis Sofijos ir Rouzės nuoty-
kis. 11:00 Jau baigėm? 12:45 Auksi-
nis kompasas. 15:00 Eisas Ventura. 
Kai gamta šaukia. N-7. 16:45 Nuotakų 
karai. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 PREMJERA 
K.Kerbedžio koncertas „Mano balsas“. 
21:30 Paskutinės atostogos. N-7. 23:45 
Prancūziškas tranzitas. N14. 02:00 
„Užkampis“ (2). N-7.

Antradienis, balandžio 18 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (2). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(7). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(28). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (34). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (35). N-7. 09:50 24 va-
landos. 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 mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (83). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (84). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Misionierius. N14. 00:10 
„Kultas“ (8). N14. 01:05 „Taikinys“ (6). 
N-7. 01:55 „Užkampis“ (3). N-7.

Trečiadienis, balandžio 19 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (3). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(8). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(29). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (36). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (37). 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 meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (85). N-7. 15:30 „Amži-
na meilė“ (86). N-7. 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. N-7. 20:25 Kalinių žmonos. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Puiky-
bė ir garbė. N14. 00:50 „Kultas“ (9). N14. 
01:45 „Taikinys“ (7). N-7. 02:35 „Užkam-
pis“ (4). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 20 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys“ (4). 07:05 „Zigis ir Ry-
klys“ (9). 07:30 „Mažieji Tomas ir Dže-
ris III“ (30). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (38). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (39). 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“ 
(87). N-7. 15:30 „Amžina meilė“ (88). 
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. PREMJERA Paslaptingi 
žvilgsniai. N14. 00:30 „Kultas“ (10). 
N14. 01:25 „Taikinys“ (8). N-7. 02:15 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:40 
Alchemija. 03:10 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 21 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys“ (5). 07:05 „Zigis ir Ry-
klys“ (10). 07:30 „Mažieji Tomas ir Dže-
ris III“ (31). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (40). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (41). 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... 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (89). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (90). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Transporteris. Visu greičiu. 
N14. 22:55 Kobra. N14. 00:40 Paslap-
tingi žvilgsniai (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Zigis ir Ryklys“ (9) (kart.). 06:55 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris III“ (29) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (25). 07:45 „Ančiukai Duo-
niukai“ (6). 08:10 „Kempiniukas Pla-
čiakelnis“ (1). 08:35 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“ (30) (kart.). 09:00 „Linksmieji 
Tomas ir Džeris“ (4). 09:30 „Saugokis 
meškinų“ (19). 09:45 „Saugokis meški-
nų“ (20). 10:00 KINO PUSRYČIAI Pra-
muštgalviai. 11:35 Trys nindzės. Pus-
dienis pramogų parke. 13:25 Mergina 
iš Džersio. N-7. 15:25 Sparnelis ar šlau-
nelė? N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Kelionė į Žemės centrą. 
N-7. 21:20 Mano žmona - ragana. N-7. 
23:30 Sex turas. N14. 01:35 Transpor-
teris. Visu greičiu (kart.). N14.

Sekmadienis, balandžio 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Zigis ir Ryklys“ (10) (kart.). 06:55 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris III“ (31) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (26). 07:45 „Ančiukai Duo-
niukai“ (7). 08:10 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“ (2). 08:35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“ (5). 09:00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 09:30 „Saugokis meškinų“ 
(21). 09:45 „Saugokis meškinų“ (22). 
09:55 „Saugokis meškinų“ (23). 10:10 
KINO PUSRYČIAI Tėčio dienos rūpes-
tis. 12:05 Žmogus-voras. N-7. 14:35 
Adamsų šeimynėlė. N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Mes 
vieno kraujo. 22:10 PREMJERA Sam-
domas žudikas. Nuodėmių atleidimas. 
N14. 00:15 Galutinis tikslas 3. N14. 
02:00 Sex turas (kart.). N14.

Pirmadienis, balandžio 17 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). 
N-7. 07:35 39-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis (kart.). 10:10 Su 
cinkeliu. N-7. 10:50 Su cinkeliu. N-7. 
11:30 Su cinkeliu. N-7. 12:10 Su cin-
keliu. N-7. 12:50 Su cinkeliu. N-7. 13:30 
Su cinkeliu. N-7. 14:10 Su cinkeliu. N-7. 
14:50 Su cinkeliu. N-7. 15:30 Su cinke-
liu. N-7. 16:10 Su cinkeliu. N-7. 16:50 
Su cinkeliu. N-7. 17:30 Su cinkeliu. 
N-7. 18:10 Su cinkeliu. N-7. 18:50 Su 
cinkeliu. N-7. 19:30 Su cinkeliu. N-7. 
20:10 Su cinkeliu. N-7. 20:50 Su cin-
keliu. N-7. 21:30 Lemiamas tyrimas. 
N14. 23:50 Pirmasis riteris (kart.). N-7. 
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18) 
(kart.). N-7. 03:05 „Gyvi numirėliai“ (4) 
(kart.). N14. 03:50 „Gyvi numirėliai“ (3) 
(kart.). N14. 04:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (53) (kart.). 04:55 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (54) (kart.). 
05:15 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(55) (kart.). 05:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (56) (kart.).

Antradienis, balandžio 18 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(19). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (80) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (20) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (404) (kart.). N-7. 12:15 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (25) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(14). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (55). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (1). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (405). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Kijevo opera-
tyvinė grupė“ (26). N-7. 19:30 Voratin-
klis. Farmacininkas. I dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (81). N-7. 21:30 Pavažinėtos ma-
šinos. N14. 23:50 Lemiamas tyrimas 
(kart.). N14. 01:55 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (19) (kart.). N-7. 02:45 „Sostų 
karai“ (9). N14. 03:35 „Penktoji pava-
ra“ (11). 04:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(81) (kart.). N-7. 04:45 „Penktoji pava-
ra“ (10) (kart.).

Trečiadienis, balandžio 19 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(20). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (1) 

TV3

LNK

BTV

Šeštadienis, balandžio 22 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (17). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (5). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (67). 08:00 Ančiukų is-
torijos (18). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Pabėgimas iš žemės planetos. 
N-7. 12:45 Kvaišų šeimynėlės atosto-
gos. N-7. 14:45 Nevykėlio dienoraštis 
2. Rodriko taisyklės. N-7. 16:45 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Pono 
Poperio pingvinai. N-7. 21:20 Lauki-
niai šernai. N-7. 23:30 Komando. N-14. 
01:15 Londono apgultis. N-14.

Sekmadienis, balandžio 23 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (18). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (6). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (68). 08:00 Ančiukų is-
torijos (19). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Beždžioniukas Montis. N-7. 
12:45 Jaunosios verslininkės dieno-
raštis. N-7. 14:20 Veiverlio pilies burti-
ninkai. N-7. 16:15 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 K95. 22:00 Sil-
pnybės. N-14. 23:55  Nepatikimi kai-
mynai. N-14.

LRT
Puaro. N-7. 12/2 s. Helovino vakarėlis. 
(kart.). 05:00 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“. (kart.). 05:45 Klausimėlis.lt.

(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (21) 
(kart.). N-7. 09:05 „Žiniuonis“ (3) (kart.) 
(Molphar). N-7. 2016 m. Mistinis seri-
alas. Ukraina. Rež.: Olesia Morgunec. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (405) 
(kart.). N-7. 12:15 „Kijevo operatyvi-
nė grupė“ (26) (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (15). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (56). N-7. 14:50 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (2). N-7. 16:50 „Prokurorų pati-
krinimas“ (406). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (27). 
N-7. 19:30 Voratinklis. Farmacininkas. 
II dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (82). N-7. 21:30 Pir-
moji nuodėmė. N14. 23:50 Pavažinėtos 
mašinos (kart.). N14. 01:55 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (20) (kart.). N-7. 02:45 
„Sostų karai“ (10). N14. 03:45 „Penk-
toji pavara“ (12). 04:30 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (82) (kart.). N-7. 04:55 „Penktoji 
pavara“ (11) (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 20 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(21). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (2) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (22) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(25) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (406) (kart.). N-7. 12:15 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (27) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(16). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (57). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (3). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (407). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Kijevo opera-
tyvinė grupė“ (28). N-7. 19:30 Voratin-
klis. Farmacininkas. III dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:30 Pagieža. N14. 23:20 Pirmoji 
nuodėmė (kart.). N14. 01:35 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (21) (kart.). N-7. 02:25 
„Sostų karai“ (1). N14. 03:15 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (14) (kart.). N-7. 04:00 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 21 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(1). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (3) 
(kart.). N-7. 08:00 „Ekstrasensų mū-
šis“ (11) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (407) (kart.). N-7. 12:15 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (28) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(17). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (58). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (4). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (408). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Kijevo opera-
tyvinė grupė“ (29). N-7. 19:30 Voratin-
klis. Farmacininkas. IV dalis. N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (15) (Wres-
tling - RAW 6). N-7. 21:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (15) (Wrestling - Smack-
Down 2). N-7. 22:30 Tikras teisingumas 
2. Kruvini pinigai. N14. 00:20 Pagieža 
(kart.). N14. 02:00 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (1) (kart.). N-7. 02:45 „Sostų ka-
rai“ (2). N14. 03:40 Tikras teisingumas 
2. Kruvini pinigai (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 22 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (15) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (16) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (17) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 „Nepaprastai mieli!“ (2). 
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Suomija. 
12:05 Foilo karas. Karo žaidimai. N-7. 
14:10 „Žiniuonis“ (4). N-7. 15:15 „Džu-
na“ (9). 16:15 „Kas žudikas?“ (22). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
„Paskutinis faras“ (26). N-7. 19:30 Mu-
zikinis iššūkis. 21:30 MANO HEROJUS 
Priverstas žudyti. N14. 23:20 AŠTRUS 
KINAS Šėtonas manyje. S. 00:55 „Sos-
tų karai“ (10) (kart.). N14. 01:55 „Sos-
tų karai“ (1) (kart.). N14. 02:45 „Sostų 
karai“ (2) (kart.). N14. 03:40 Muzikinis 
iššūkis (kart.).

Sekmadienis, balandžio 23 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Suomija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena 
už visus“ (133). N-7. 09:35 „Mieliausias 
Amerikos augintinis“ (1). 10:35 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (57). 11:05 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (58). 11:35 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (59). 
12:05 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (60). 12:35 Gyvenimiškos istorijos. 
13:35 Sveikinimai. 16:15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (25). N-7. 17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Pa-
skutinis faras“ (27). N-7. 19:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (12). N-7. 21:20 Sė-
kmės, Čakai. N14. 23:20 „Gyvi numi-
rėliai“ (5). N14. 00:20 „Gyvi numirėliai“ 
(6). N14. 01:15 Priverstas žudyti (kart.). 
N14. 02:45 Šėtonas manyje (kart.). S. 
04:00 „Mieliausias Amerikos auginti-
nis“ (1) (kart.). 04:45 Gyvenimiškos is-
torijos (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Oksana negalėjo turėti 
vilčių užaugti, sustiprė-
ti, savarankiškai gyven-
ti, gal net naują mamą 
rasti. Ji gimė 1989 me-
tais Chmelnicke, Ukrai-
noje. Bejėgiškas kūnelis 
pribloškė ir daktarus, ir 
tėvus. Bet nenustebino. 
Juk neseniai įvyko Čer-
nobylio katastrofa, gi-
mė daug kūdikių su įvai-
riais pažeidimais. To-
je visuotinėje nelaimės 
atmosferoje žmonės el-
gėsi įvairiai.

Kultūros ministerija, siekda-
ma plačiau atverti duris skaity-
tojams, turintiems negalią, sky-
rė beveik 100 tūkst. eurų penkių 
apskričių bibliotekoms ir Lietu-
vos aklųjų bibliotekai. 

„Biblioteka privalo tapti 
draugiška kiekvienam ir per 
keletą ateinančių metų mes pa-
sieksime, kad bibliotekose vi-
si jaustumės laukiami ir galin-
tys skaityti ar dalyvauti rengi-
niuose, susitikimuose, diskusi-
jose“, – sakė kultūros ministrė 

L. Ruokytė-Jonsson.
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio ir Šiaulių apskričių 
bibliotekos organizuos specia-
liai neįgaliesiems skirtus įvairius 
edukacinius ir kultūrinius ren-
ginius, pritaikys esamas ar kurs 
naujas paslaugas, rengs specia-
lias ekskursijas, mokymus, supa-
žindins potencialius skaitytojus 
su bibliotekomis.

Programa numatyta ministe-
rijos 2017-2019 m. strateginia-
me veiksmų plane.

Bibliotekos dar plačiau atvers duris 
neįgaliesiems

www.alkas.lt skaitome žinutę, informuojančią apie tai, kad bib-
liotekos taps atviresnės negalią turintiems skaitytojams. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąAngelas atskrido  
iš Amerikos

Pirmus 7 metus norėtų 
ištrinti iš atminties

Oksanos tėvai paliko ją gim-
dymo namuose. „Neįstengsi-
me užauginti“, – tepasakė. Maža 
mergytė liko visiškai viena. Ne-
trukus ją perkėlė į vaikų namus. 
Naujokė išsukinėtomis ranko-
mis, kojomis be raumenų, su-
augusiais pirštais tapo pajuokų 
objektu. Buvo mušama, ujama, 
dažnai likdavo alkana.

Auklėtojos džiaugdavosi, kai 
vienas kitas jų globotinis iške-
liaudavo į naujus namus. Dėl Ok-
sanos ateities niekas nesijaudi-
no. Juk visiems buvo aišku, kad 
vaikas su tokia didele negalia 
tiesiog keliaus iš vienų valstybi-
nių namų į kitus iki pat mirties.

Tačiau kartą Oksanos nuot-
rauką tarp kitų globotinių paste-
bėjo 43 metų vieniša amerikietė 
Gaja Masters, diplomuota logo-
pedė. Ji ieškojo vaiko, norėjo su-
teikti jam globą ir meilę. Kažkas 
ją patraukė Oksanos akyse, vei-
delyje... Kas pasakys, kaip atsi-
randa ryšys? Gajai buvo nesvar-
bi Oksanos negalia. Atvykusi į 
Ukrainą pažadėjo padaryti vis-
ką, kas tik įmanoma, kad mergai-
tė normaliai augtų ir pažintų pa-
saulį. Penkiametė Oksana norėjo 
tuoj pat bėgti iš vaikų namų su sa-
vo angelu, atskridusiu iš taip to-
li. Tačiau dokumentai buvo tvar-
komi ilgus dvejus metus. Oksana 
neapsakomai bijojo, kad gerada-
rė nebegrįš, verkė žiūrėdama į 
nuotraukas, kurios skriejo iš JAV 

į Ukrainą. Taip namas atrodo iš 
lauko, čia – valgomasis, čia – ta-
vo, mano mergyte, miegamasis...

Septynerių išvyko į JAV. Buvo 
Oksana Bondarčuk. Tapo Oksa-
na Masters.

Žingsnis po žingsnio
Pirmiausia buvo atliekami 

įvairūs tyrimai, medikai išsiaiški-
no, kaip padėti jaunajai amerikie-
tei. Gydytojai ištiesino jos rankas, 
išgelbėjo riešų funkciją, sutvarkė 
pirštus, kurie buvo suaugę, o di-
džiųjų išvis nebuvo.

Būdama visai mažytė Ok-
sana dar šiek tiek paeidavo ant 
pirštų galiukų, tačiau augant sil-
pnos kojos jau nebelaikė kūno. 
Imta svarstyti, ką daryti su kojo-
mis. Deja, vienintelė išeitis buvo 
amputacija. Būdama devynerių 
mergaitė neteko kairės kojos, o 
po metų – ir dešinės. Vieną ko-
ją nupjovė žemiau kelio, kitą – 
kiek aukščiau. Atsitiko taip, kaip 
ir žadėjo gydytojai. Prasidėjo ga-
na normalus gyvenimas su pro-
tezais. Oksana pirmą kartą galė-
jo lakstyti, važinėti su riedučiais, 
dviračiu. Protezai buvo taip ge-
rai parinkti, kad mergaitė jau-
tėsi lyg naujai gimusi. Ji tapo vi-
siškai laisva, nepriklausoma nuo 
kitų žmonių.

Paauglė godžiai gėrė gyve-
nimą, po truputį išsiaiškino sa-
vo galimybes, apsiprato naujoje 
šalyje. Ėmė galvoti, ką veikti to-
liau? Atsakymas buvo labai na-
tūralus: sportas! Oksana pajuto 
norinti ne šiaip mankštintis, bė-
gioti, bet profesionaliai sportuo-
ti. Neabejojo, kad valios ir užsis-
pyrimo tikrai pakaks. Buvo sau-
gi, mylima, visos svajonės – ran-
ka pasiekiamos.

Tapo įžymybe
Kurį laiką įžymybė buvo ma-

ma Gaja, kuri nepabijojo atsivež-
ti į namus neįgalią, moraliai trau-
muotą, angliškai nekalbančią 
mergaitę. Po kelerių metų žvaigž-
dės statusas atiteko Oksanai.

Mėgindama įvairias sporto 
šakas, ji aptiko tai, kas virto gy-
venimo aistra. Irklavimas! Pra-
dėjo irkluoti dar prieš antros 
kojos amputaciją. 2012 metais 

parolimpiadoje Londone Oksa-
nai jau įteikė bronzos medalį. Tą-
kart varžybose ji dalyvavo poro-
je su JAV karininku Robu Džon-
su, netekusiu kojų Afganistane. 
Po poros metų Sočyje ji tapo 
prizininke ir slidinėjimo trasoje 
(12 km – sidabras, 5 km – bron-
za). Ten, Sočyje, 2014-aisiais 
ėmė skleistis merginos įvairia-
pusiška asmenybė. Jai norėjosi 
rungtyniauti kiekvienoje srityje, 
įrodyti, kad gali viską. Rungėsi 
ir biatlono trasoje (6 km), ir sli-
džių sprinte (1 km). Šiose rung-
tyse užėmė garbingas 4 vietas.

Į undinę panaši valinga mer-
gina traukė visų akis. Vienas 
sporto žurnalas pasiūlė jai nusi-
fotografuoti erotinėje fotosesijo-
je. Argi Oksana atsisakys? Aišku, 
kad ne. Ji visai nesigėdijo ir pa-
demonstravo savo stiprų, gražų 
kūną. Puikios nuotraukos buvo 
sudėtos į specialų leidinį, skirtą 
sportininkams. Oksanai norėjo-
si parodyti, kad ir neįgalios mer-
ginos yra gražios, visai nebūtina 
turėti 90/60/90 matmenis ir ko-
jas nuo pečių.

Kiek daug teko išgyventi Ok-
sanai. Palikta tėvų, pažeminta, 
atstumta. Ji gavo antrą šansą ir 
tuo pasinaudojo. Oksana ir jos 
mama įrodė: viską galima įveik-
ti, o tai, ko nepajėgia kūnas, įma-
noma padaryti sielos stiprybe.

Užaugusi Oksana ne kartą 
lankėsi Ukrainoje, kur ją taip pat 
laiko heroje. Savo sielos žaizdas 
Oksana turbūt jau išsigydė, nes 
aplankė net ir vaikų namus, kur 
tiek kentėjo. Daug šnekos Oksa-
na turėjo su Donbase sužeistais 
ukrainiečių kareiviais, kuriuos 
lankė ligoninėse, reabilitacijos 
centruose. Šimtai jų neteko vie-
nos ar abiejų kojų. Oksanos pa-
vyzdys jiems – didelė viltis, kad 
kada nors ir jie galės vėl norma-
liai gyventi.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIkIenė

Antanas Dargenis iš Mažei-
kių – itin aktyvus žmogus. Bu-
halteriu dirbantis vyras turi 
pomėgį – dažnai vyksta į už-
sienyje esančius gėlynus. Sava-
me krašte Antanas gerai žino-
mas kaip viendienių auginto-
jas. Kairės kojos aukščiau kelio 
A. Dargenis neteko dar vaikystė-
je, kai medikai jam diagnozavo 
sunkią onkologinę ligą – sarko-
mą. A. Dargenis prisimena, kaip 
1971-aisiais pasimatavo savo 
pirmąjį protezą. „Daugiau kaip 
40 metų vyko akivaizdi protezų 
gamybos pramonės raida. Seną-
jį pakeitęs nauju kaskart susidu-
ri su naujais patobulinimais“, – 
dalijosi patirtimi mažeikiškis. 
Protezas, kurį dabar naudoja 
A. Dargenis, yra lengvas ir pa-
togus. „Jokio nepatogumo, jokių 
žaizdų. Tai labai svarbu, kai rei-
kia daug vaikščioti. Toks prote-
zas, turintis hidraulinį kelio są-
narį, leidžia užkopti į kalną ir 
nuo jo nulipti“, – tikino mažei-
kiškis. Kojos protezu su hidrau-
liniu kelio sąnariu A. Darge-
nis naudojasi daug metų. Pagal 
ankstesnę tvarką, galiojusią iki 
praėjusių metų pavasario, vyras 
kas ketverius metus kreipdavosi 
į specialistą, ir šis nustatydavo, 
koks įrenginys jam tinkamiau-
sias. Retų ligų ir būklių komisi-
jos (šiuo metu ji nebeegzistuo-
ja) ekspertai, įvertinę situaciją 
ir būtinybę žmogui naudotis gy-
dytojo nurodytu protezu, spręs-
davo, ar rekomenduoti jį kom-
pensuoti Valstybinei ligonių ka-
sai (VLK). Tačiau prieš metus ši 
tvarka buvo panaikinta, o nau-
joji taip ir nepatvirtinta. „Sau-
sį turėjo būti svarstomas prote-
zo skyrimo man klausimas. Bet 
dabar jau nebeaišku, ar gausiu 
jį, ir kada tai bus“, – neslėpė su-
sirūpinimo pašnekovas. Savo lė-
šomis įsigyti apie 7 tūkst. eurų 
kainuojančio protezo A. Darge-
nis niekaip neišgalėtų. 

Panašioje situacijoje atsi-
dūrė ir kaunietis Žydrūnas Žu-
rauskas. Jis kojos iki kelio nete-
ko 2008-aisiais per nelaimingą 
atsitikimą darbe – galūnę su-
knežino dviejų tonų metalinė 
konstrukcija. Pusę metų jis nau-

dojosi laikinu protezu – darb-
davys padėjo įsigyti „Harmony“ 
vakuuminę blauzdą. Vėliau kau-
nietis sulaukė valstybės para-
mos. Laukdamas, kol valdinin-
kai parengs naują protezų sky-
rimo tvarką, neįgalusis paėmė 
visas turėtas mokamas atosto-
gas ir jau ne vieną mėnesį yra 
nemokamose, nes dirbti negali. 
Ž. Žurauskas tikina, kad prote-
zas jam būtinas dėl galimybės 
dirbti tą patį darbą kaip ir iki 
nelaimės. Keisti dirbtinę koją į 
naują vyras turėjo pernai lapkri-
tį. Dar kurį laiką Žydrūnas nau-
dojosi senuoju protezu, bet šių 
metų pradžioje jis tapo visiškai 
nefunkcionalus.

VLK atsiųstame dokumente 
rašoma, kad „siekiant pagerinti 
pacientų aprūpinimą ortopedi-
jos techninių priemonių Priva-
lomojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis kompensuo-
jamomis priemonėmis, taip pat 
moderniais (hidrauliniais ir ki-
tais) protezais, sveikatos apsau-
gos ministro 2016 metų liepos 1 
dienos įsakymu sudaryta nau-
ja nuolat veikianti Ortopedijos 
techninių priemonių gamybos 
ir pritaikymo išlaidų kompensa-
vimo komisija“. Minėta komisija 
jau nutarė siūlyti įtraukti šlau-
nies protezus su hidrauliniu ke-
lio sąnariu ir blauzdos protezus 
su vakuuminio tvirtinimo siste-
ma į minėtus sąrašus. „Šiuo metu 
VLK Ortopedijos techninių prie-
monių bazinių kainų nustatymo 
komisija skaičiuoja bazines kai-
nas ir parengs bei pateiks svei-
katos apsaugos ministrui tvirtin-
ti įsakymo projektą dėl jų kom-
pensavimo. 

Tiek vakuuminių blauzdų, 
tiek šlaunų su hidrauliniais ke-
lio sąnariais gamintojai pateikia 
tinkamiausią jų naudojimo ter-
miną – 24 mėnesiai. Tačiau VLK 
patvirtino, kad mūsų šalies neį-
galiesiems tokie protezai dėl lė-
šų stygiaus kompensuojami ne 
kas dvejus, o tik kas ketverius 
metus. 2017 metų PSDF biudže-
te naujoms ortopedijos techni-
nėms priemonėms įtraukti nu-
matyta skirti beveik 600 tūkst. 
eurų papildomai. 

Darbingi neįgalieji tampa valdininkų 
įkaitais 

Kristina Kučinskaitė portale Lzinios.lt rašo apie tai, kad neįga-
lieji jau metus gyvena laukdami, kada jiems vėl bus pradėti kom-
pensuoti kojų protezai, leidžiantys judėti be didelių apribojimų. 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Kaziūnės Velykos

Velykos
Žvelgiu pro langą –
Velykos skuba!
Namučiai žvanga
Ir keičia rūbą.
 
Ant kryžiaus miręs
Jau prisikėlė!
Atverkim širdis
Linksmybėms vėlei.
 
Parskridę paukščiai
Giesmėm pragydo
Ir šypsos žmonės
Nuo pačio ryto.
 
Tai mūsų šventė,
O Aleliuja!
Linksmais margučiais 
Papuoškim tują.
 
Kai Kristus kėlės,
Nušvito žemė.
Žiedus štai gėlės
Į Dangų kelia.
 
Gerumą klokim
Mes Dievo garbei,
Tiesas suvokę,
Labai pagarbiai.

Kai meldžiasi žmogus
Reikia vien tik tylos,
Kada meldžias žmogus.
Nuodėmės nei vienos
Nepraleis, nes ramus.
 
Pirštai tyliai lytės
Rožinio stikliukus,
Lūpos vos vos krutės –
Melsis jis už kitus.
 
Kad nebūtų vaidų,
Kad padėtų varguos,
Nuo klaidų didelių
Kad apsaugotų juos,
 
Kad aplenktų liga,
Duona būtų skalsi,
Niekada niekada
Nesipyktų savi,
 
Kad globotų Dangus,
Kad išnyktų karai...
Glaus Dievulis kitus –
Bus ir žmogui gerai.

danutė rUseckaJa
Vilnius

(iš romano apie Kaziūnę)

Už lango balandis, tačiau 
žiema vis dar slepiasi miš-

ke. Tankiame eglyne pasiklo-
jusi mažutę baltą antklodėlę, ji 
dienomis miega, bet naktimis, 
pūsdama ledinį vėją, lekia į lau-
kus ieškodama, kam dar galėtų 
įkąsti klibančiais šalčio danti-
mis. Nepamiršta ir žmonių na-
mų, piešia ledo veidrodėlius 
balose, tarsi norėdama pasige-
rinti vaikams, ir susigūžia išgir-
dusi mažųjų šūksnį: „Žiema žie-
ma, lauk iš kiemo.“ Bando slėp-
tis šiaurinėje ežero pakrantė-
je, bet parlėkusios laukinės žą-
sys, plakdamos sparnais ir pik-
tai šnypšdamos, gena ją atgal. 
O pavasaris atkakliai žengia ža-
liais žingsniais, įsaulyje pažer-
damas žibuoklių stebuklą. Įsta-
baus grožio žiedais vilioja nuo-
dingasis žalčialunkis, pūkuotos 
karklų šakelės, tarsi mažos sau-
lutės, šildo pasaulį, ruošdamos 
visa, kas gyva, Velykų stebuklui. 
Didžioji savaitė eina į pabaigą.

– Kristaus siela, pašvęsk 
mane.

Kristaus kūne, išgelbėk mane.
Kristaus krauje, pagirdyk 

mane.
Vandenie iš Kristaus šono, 

numazgok mane.
Kristaus kančia, pastiprink 

mane.
O gerasis Jėzau, išklausyk 

mane.
Savo žaizdose paslėpk mane.
Neleisk man niekuomet nuo 

Tavęs atsiskirti.
Nuo pikto priešo gink mane.
Mano mirties valandoje 

pasišauk mane.
Liepk man ateiti pas Save.
Kad su Tavo šventaisiais Ta-

ve garbinčiau per amžių amžius. 
Amen, – šnabžda išbalusios Ka-
ziūnės lūpos.

Bet moters siela šviečia lyg 
žiburys, laukdama prisikėlimo 
stebuklo. Ryt gražiausia me-
tų šventė – Velykos. Kaziūnė 
persižegnoja ir kyla nuo suolo. 
Mažumėle susvaigsta galva, su-
sverdi, pastovi – nieko. Prieina 
prie lango, pakreipusi ausį pa-
siklauso, ar negirdėti mašinos 
burzgesio: laukia Šimuko – pas 
juos sutiks Velykas. Pasižiūri į 
sieninį laikrodį ir nustemba – 
dar geras laiko šmotas iki su-
tarto laiko. Apžvelgia trobą, 
ar viskas kaip priguli, neduok 
Dieve, ką nors pamiršti. Dova-
nų krepšį pasideda „ant akių“, 
nes atmintis ima ir sušlubuo-
ja. Apeina kambarius, paliečia 
daiktus, kurie jai ištikimai tar-
navo, atveria spintą, peržiū-
ri komodos stalčius, virtuvėje 
koja užkliudo katino dubenė-
lį. „Ak“, – atsidūsta,– Rainis va-
kar iškeliavo, pajuto pavasarį.“ 
Akį užkliudo ant komodos gu-
lintis albumas. Atsargiai pai-
ma, pasideda ant stalo, atsisė-
da ir mechaniškai atsiverčia. Iš 
senos pablukusios nuotraukos 
į ją žvelgia senelis Antanas, tė-
velio tėvas. Jo primerktos akys 
ir paslaptinga šypsena prime-
na tuos laikus, kada ji, mažutė 
mergaitė, jo dirbtuvėje džiaug-
davosi meno pasauliu. Medžio 
gabalas senelio rankose virs-
davo paukščiu, jai skirta lėle, 
rūpintojėliu. Atvykusi į kaimą, 
Kazytė pamiršdavo mamytės 
pamokymus, gražų išauklėtos 
mergaitės elgesį ir skuosda-
vo pas senelį. Rūgšti močiutės 
Onos (ją kaime vadino Ance) 
šypsena buvo dar vienas pas-
katas. Įbėgusi į dirbtuvę, tar-
si bijodama, kad neras, garsiai 
sušukdavo:

– Seneli, kur Jūs? – ir užsi-
dengdavo delnais akis.

– O tu, žvirbleli, paieškok, – 
tyliai, taip mokėjo juoktis tik jai, 

atsiliepdavo senelis ir sugriebęs 
per juosmenį imdavo sukti ratu. 
Ji spiegdavo, širdutei džiaugs-
mingai mušant į taktą, tarsi šok-
tų valsą. O paskui prasidėdavo 
stebuklai. Senelis rodydavo įvai-
rius medžio darbus ir klausda-
vo: ką atpažįstanti, ar patinka? 
Ji nuoširdžiai, kaip moka tik vai-
kai, nesusidūrę su melu, kalbė-
davo, kad tas jai patinka, o šitas 
ne. Jis įdėmiai klausydavo ir paė-
męs tą ar kitą į peilį panašų daik-
tą‚ „pataisydavo“. Tačiau tą pa-
skutinį laimingą pavasarį senelis 
pasitiko prie lūpų pridėjęs pirš-
tą. Tai reiškė paslaptį. Jam nuė-
mus medžiagą, Kazytė aiktelėjo: 
senelis buvo nutapęs paveikslą – 
Viešpaties Jėzaus parpuolimą po 
kryžiumi. Tokio paveikslo ji ne-
buvo mačiusi, nes senelis jį nu-
tapė ant medžio.

– Nutariau pabandyti, – ne-
drąsiai prabilo. – Visada svajo-
jau piešti, bet mano tėvai ne-
sutiko, o žemė netraukė. Tapau 
amatininku.

Prisiartinusi tylėdama žiūrė-
jo į Išganytojo veidą. Jis nebuvo 
piktas, neprieštaravo savo kan-
kintojams, kraujas tekėjo erškė-
čių spygliams smingant į galvą. 
Labai nuvargintas, su neapsako-
mu sopuliu Viešpats Jėzus par-
puola po kryžiaus sunkumu. Su-
krėsta ji tarsi juto tą nepakelia-
mą naštą, kuri slegia, lenkia prie 
žemės, kuri...

– Bet, seneli, – neišlaikiusi 
pravirksta mažoji Kazytė, – ko-
dėl jie uždėjo tokį sunkų kry-
žių?..

Senoji Kaziūnė pajunta pa-
liečiant petį. 

– Mama Kaziūne, apie ką gal-
vojate, kad net vardu pašaukus 
neatsiliepėte? – klausia nuste-
bęs Šimukas.

– Apie Prisikėlimą, – atsa-
ko senoji.

Gražina čekavIčIenė 
Jonava

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Pavasario etiudai
Pavasaris
paskleidžia savo burtus –
žaidžia spalvomis.

Ant pumpurų
teptuką naują bando -
žaluma švelni.

Žydrynėje
lengvi balti laiveliai
be irklų irias.

Pakrantėje
rytų šalies princesės –
sakuros žydi.

Žilvityje
pūkuoti katinukai
saulėj šildosi.

Pamiškėje
lazdynų žirginėliai
vėjy supasi.

Pavasaris.
Jo dvelksmas lyg glamonė.
Laukimo metas.

Gražina daUGInIenė
Vilnius

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

Tėčio margutis
Ant raudono kiaušinio, 
Velykoms dažyto, 
Stovi basakojis gandras,
Atnešęs pavasarį.
Jis žvelgia į saulę, 
Prikėlusią žemę,
Laikas!
Laikas perėti vaikus, –
Dėti lizdan kiaušinį.
Išsiris gandriukai – 
Maži vaikeliukai –
Džiaugsmas visiems.
O jūs, vaikai, 
Šekit margutį – 
Velykinį, su gandru, 
Stovinčiu baloje,
Linksmų šventų Velykų!

danutė kULIavIenė
Jonava

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

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“.


