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Universalus dizainas – tam, kad visiems 
gyventi būtų patogiau 

Palangiškė Nijolė Bara-
nauskienė – dviejų dukrų 
mama. Eglei netrukus su-
kaks 29-eri, Marija – pus-
antrų metų jaunesnė. Vy-
resnėlė nuo vaikystės gy-
vena su cerebriniu paraly-
žiumi. Ją per gyvenimą ly-
dinti mama šių metų nelai-
ko pasiaukojimu. Pasak jos, 
tai mokykla – požiūrio į gy-
venimą, jo vertybes, žmonių 
tarpusavio santykius. 

Tolerancijos link „Nebūk ideali, būk gera mama“

Šiemetinės statybų parodos 
„Resta“ tema buvo univer-
sali statyba. Bene svarbiau-
sias renginio akcentas – 
tarptautinė konferencija 
„Universali statyba. Pato-
gus gyvenimas žmonėms – 
naujos galimybės verslui“, 
kurioje ekspertai iš Šiau-
rės šalių pasidalijo patirti-
mi, kaip Skandinavijoje pa-
vyksta įdiegti universalaus 
dizaino principus statant 
ar atnaujinant statinius. 

Aplinka visiems

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

vystosi. Mamos nerimą, kad 
duk relė sunkiai nulaiko gal-
vytę ar nesėdi, labai nesunkiai 
išsklaidydavo vaikų gydytoja: 
mažutė gimė, jai viskam reikia 
daugiau laiko. Tik 7 mėnesių su-
laukusiai mergytei klaipėdiškis 
neurologas nustatė cerebrinio 
paralyžiaus diagnozę. Dabar ir 
pati Nijolė galėtų kitus perspė-
ti: kūdikis stojasi ant pirštų ga-
liukų, kryžiuoja kojytes – gali-
ma įtarti cerebrinį paralyžių... 

Eglės negalia – sunki. Ji pati 
beveik nieko negali. Mama kelis 
kartus per naktį keliasi jos ap-
versti, ryte nuprausia, sušukuo-
ja, aprengia, pamaitina. Ir... kas-
dien lydi per gyvenimą. 

N. Baranauskienė sako, kad 
dukros ligą šeima priėmė kaip 
likimo skirtą iššūkį, bet nieka-
da jo nelygino su kažkokia kar-
ma, bausme ar perspėjimu. Tie-
sa, moteris neslepia – antrosios 
dukrelės laukė kur kas labiau 
nerimaudama. „Nors tada jau ži-
nojau, kad cerebrinis paralyžius 
nėra genetiškai paveldima liga, 

tačiau rami vis tiek nesijaučiau. 
Sekiau kiekvieną viltį stiprinan-
tį ženklą, džiaugiausi jausdama 
gerokai stipresnius kūdikio jude-

sius. Norėdami kuo labiau apsi-
saugoti, netgi planavome Cezario 
pjūvio operaciją“, – prisimena Ni-
jolė. Tačiau jos neprireikė. Marija 

gimė natūraliai. Sveika ir stipri. 
Dabar jiedvi su Egle – pačios ge-
riausios ir artimiausios draugės. 

Principas – kuo mažiau 
kliūčių

Vilniaus dailės akademijos 
Architektūros katedros vedėjas 
prof. Marius Šaliamoras pabrėžė, 
kad atvejai, kai žmogui nepatogu 
judėti vienoje ar kitoje erdvėje, 
kai pastate jis neranda išėjimo ar 
tualeto, kai sunku naudotis ko-
kiu nors daiktu ar prietaisu, yra 
ne šio žmogaus, o projektuoto-
jo prob lema. Todėl labai svarbu 
projektuoti taip, kad aplinkoje 
būtų kuo mažiau kliūčių. 

Paprastai tariant, pasak 
Norvegijos nekilnojamojo tur-
to kadastro ir registro (karto-
grafijos) tarnybos vyriausio-
jo inžinieriaus Sveno Michae-
lis, universalaus projektavimo 
tikslas – patogus pastatų, lau-
ko erdvių, produktų ir paslau-
gų prieinamumas kiekvienam, 

nesvarbu, ar tai būtų vyresnio 
amžiaus žmogus, ar judėjimo, 
regos sutrikimų turintis asmuo. 

Pasak architekto, profeso-
riaus emerito Sigmundo Asmer-
viko iš Norvegijos, universalaus 
dizaino samprata nėra nauja. 
Pagal šiuos principus pastatų 
randama dar 1929 metais. 1990 
metais Amerikoje buvo priim-
tas prieinamumo aktas, kurį 
vėliau Norvegija ir kitos Šiau-

rės šalys perėmė kaip modelį. 
Architekto teigimu, esama ne-
mažai pavyzdžių, kaip galima 
puikiai suderinti funkcionalu-
mą ir estetiką. Paveldo objektų 
pritaikymas nesudarkant isto-
riškumo – taip pat galimas.

Švedijos Buroso miestas ga-
lėtų būti vienas iš pavyzdžių. 
Lena Mellblad yra šio miesto 
prieinamumo ekspertė, Hera-
wati Nowak – konsutantė ne-

įgalumo klausimais. Jos akty-
viai dirba, kad miestas būtų 
patogus visiems – ne tik judėji-
mo, bet ir proto ar kitokią nega-
lią turintiems žmonėms. Prie to 
prisideda ne tik nuolydžių, ve-
damųjų paviršių įrengimas, bet 
ir tokie, atrodytų, paprasti da-
lykai, kaip apšvietimas, spalvų 
parinkimas, garsas renginiuo-
se ir pan. Laikomasi nuostatos, 
kad transportas, viešos erdvės 

gamtoje, renginiai turi būti 
prieinami visiems. Dėl to kon-
sultantės aktyviai dalyvauja vi-
suose projektavimo ir statybos 
procesuose, sprendimai randa-
mi diskutuojant su įvairiomis 
suinteresuotomis grupėmis. 

Kuo daugiau 
informacijos,  

tuo geriau
Danijoje ir Islandijoje jau 15 

metų veikia pastatų ir vietų pri-
einamumo žymėjimo sistema. 
Objektai vertinami pagal dau-
gybę kriterijų atsižvelgiant į tai, 
ar nepatirs nepatogumų judėji-
mo, proto, klausos, regos, astmą, 
alergijų ar skaitymo sutrikimų 
turintieji. Organizacijos „Access 
Denmark“ vadovės Ullos Kra-
mer teigimu, žmonės, žinodami, 
ko gali laukti nuėję į vieną ar į 
kitą vietą, drąsiau dalyvauja vi-
suomenės gyvenime, o įvairios 
įstaigos, matydamos, kokių pri-
einamumo sprendimų randa ki-
ti, ir pačios aktyviau ima keistis. 
Juk dažnai tiesiog trūksta infor-
macijos, ko žmonėms reikia. Pa-
sak U. Kramer, Danijoje tų įmo-
nių, kurios nėra žymėjimo siste-
moje, įvaizdis yra blogesnis, to-
dėl jos nori būti įtrauktos, nors 
už tai reikia mokėti.

Dukros liga – likimo 
skirtas iššūkis

Eglė – Baranauskų šeimos 
pirmagimė. Vos 1,8 kg svėrusi 
mergytė tėvų labai neišgąsdi-
no – kūdikiai greitai auga, tad 
tikėjosi, kad pabus savaitėlę ki-
tą inkubatoriuje, ir pasivys savo 
bendraamžius. Po ligoninėje pra-
leisto mėnesio iki 2,5 kg paaugu-
sią naujagimę išleido į namus. 

Nijolė neslepia: Eglė – pir-
mas vaikas, todėl buvo sunku 
patiems spręsti, kaip ji auga, 

Eglės gyvenimo palydovė – mama Nijolė. Aldonos Milieškienės nuotr.

Šiaurės šalių ekspertai pasidalijo patirtimi, kaip jiems pavyko įdiegti universalaus dizaino principus.
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�� Jonas Katkevičius su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi nuotaikingos šven-
tės įspūdžiais. 

Ar lieka vietos skaus-
mui žmogaus kūne, kai 
širdyje skamba muzika?.. 
Ar gali pavasaris daino-
mis pražysti?.. Anksty-
vas pavasaris – tradiciš-
kai laikomas įsimylėji-
mo, džiaugsmingų gyve-
nimo permainų, laukimo 
metu. Atrodytų, kokie 
ten džiaugsmai ir ko ten 
belaukti pagyvenusiems 
ir neįgaliems žmonėms? 
Tačiau juk yra vertybių, 
kurios nesensta. Viena 
iš jų – estetinis malo-
numas. 

„Pavasaris pražysta ir 
dainomis“. Tokį pavadini-
mą Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugija pasirin-
ko koncertui, į kurį su-
kvietė savo draugus ne 
tik iš Kaišiadorių, bet ir 
iš gretimų miestų. 

Pavasaris, pražydęs dainomis 

Pirmieji pasirodė kai-
šiadoriečiai. Tai visai jau-
nas, vos kelis mėnesius 
gyvuojantis kolektyvas. 
Jaunas, bet draugiškas. 
Mišrus vokalinis ansam-
blis dainavo romansus, 
kurie sulaukė didelio žiū-
rovų palaikymo. Ansam-
bliui vadovauja Liutauras 
Milišauskas. 

Romansus atliko ir 
vokalinis ansamblis „Vai-
vora“ iš Vilniaus (vadovė 

Rita Jurgaitienė). Visus 
sužavėjo Vilniaus miesto 
pagyvenusių žmonių po-
ezijos ir romansų klubo 
„Elena“ ansamblio (vado-
vė Elena Skirelienė) pasi-
rodymas. Jis atliko gana 
sudėtingus muzikinius 
kūrinius.

Kaip visada, daug žiū-
rovų simpatijų sulaukė 
Kruonio kultūros centro 
Kalvių padalinio roman-
sų ansamblis „Retro“ (va-

dovė Jolita Ivaškevičienė). 
Tai jau gerai susidainavęs 
kolektyvas. 

Artimiausi kaišiado-
riečių draugai – Elektrėnų 
neįgaliųjų draugijos vo-
kalinis ansamblis „Žara“ 
(vadovė Nijolė Skuodie-
nė). Nijolė – kaišiadorietė, 
mes ją laikome sava. Šiuo 
metu ji gyvena Elektrėnų 
savivaldybės Gilučių kai-
me. Ansamblis „Žara“ į sa-
vo repertuarą įtraukė tik 
senus lietuviškus roman-
sus ir liaudies dainas. Taip 
kolektyvas mini Lietuvos 
jubiliejų. 

Koncertą užbaigė dar 
vienas Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijos mo-
terų ansamblis – „Gabija“ 
(vadovas L. Milišauskas). 
Ansamblis atliko vien lie-
tuviškus kūrinius. Mote-
rys ne tik gražiai dainuo-
ja, bet ir turi gerą humoro 
jausmą. Genovaitė Nau-
džiūnienė perskaitė hu-
moristinį kūrinį apie il-
gaamžiškumą. 

Koncertą vedė Dalia 
Sinkevičienė. Kaišiadorių 
rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Stanis-
lava Globienė kolektyvų 
vadovams įteikė padėkos 
raštus. 

Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos taryba 
nuoširdžiai dėkoja versli-
ninkams už paramą. 

Pasibaigus koncertui 
dar ilgai netilo linksma va-
karonė. Šventės dalyviai 
dainavo, šoko, skaitė eiles.

Daina sujungė įvairių kolektyvų atstovus.

Kaišiadorys: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Pavasarinė išvyka į SeimąZarasai:

�� Laiške „Bičiulystei“ 
Laima Gorpinič papasa-
kojo apie zarasiškių kelio-
nę į sostinę. 

Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijos nariai iš-
sirengė į Seimo nario Al-
gimanto Dumbravos ini-
ciatyva surengtą kelionę 
į šalies Parlamentą. Mi-
nint Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį, tai 
puiki Seimo nario dova-
na Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijai. Nemažą 35 
žmonių grupę Seime pasi-
tiko A. Dumbravos padė-
jėja-sekretorė Ieva Čer-
neckienė. Tik įžengę į Sei-
mo II rūmus turėjome lai-
ko pasigrožėti „Individua-
listų“ tapybos darbų paro-
da, skirta Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui. 

Aplankėme senąją po-
sėdžių salę, kur šiuo metu 
vyksta tik iškilmingi po-
sėdžiai. Pasėdėję vardi-
nėse Seimo narių kėdėse, 
smagiai „paposėdžiavę“, 
ekskursiją tęsėme Pre-
zidento Algirdo Mykolo 
Brazausko salėje. Tai re-
prezentacinė Seimo rū-
mų vieta, kurioje sutin-
kamos svečių delegaci-

jos. Šalia galima buvo ap-
žiūrėti Respublikos Prezi-
dentės salę, pasėdėti prie 
stalo ir maloniai padisku-
tuoti, šiltai pabendrauti. 
Literatė Jūratė Kesilytė 
I. Černeckienei įteikė sa-
vo eilėraščių knygą „Ant 
prisikėlimo smilties“ ir 
draugijos vardu padėko-
jo už šiltą priėmimą.

Naujojoje Seimo po-
sėdžių salėje stebėjome 
vykusį posėdį. Ne visos 
Seimo narių kėdės buvo 
užimtos. Pamatėme, ku-
rioje kėdėje sėdi mūsų 
Seimo narys A. Dumbra-
va, su kuriuo vėliau susi-
tikome. Seimo narys pa-

pasakojo apie Parlamento 
darbą, teigiamus poslin-
kius, atsakė į Neįgaliųjų 
draugijos narių rūpimus 
klausimus, pasidalijo atei-
ties planais. Visi ekskursi-
jos dalyviai buvo apdova-
noti LR Seimo vardiniais 
rašikliais.

Pavasaris sostinei do-
vanoja nuostabų reginį – 
sakurų žydėjimą. Negali-
ma atsispirti tokiam nuos-
tabiam žiedų svaiguliui. Ja-
ponams sakurų žydėjimas 
simbolizuoja naują pradžią 
ir primena, koks trumpas 
žmogaus gyvenimas, tad 
reikia juo džiaugtis čia ir 
dabar. Gėrėjomės, grožė-

jomės, džiaugėmės ir mes.
Pačiame Vilniaus cen-

tre įsikūręs Bernardinų 
sodas. Smagu pasivaikš-
čioti po iš žiemos miego 
bundantį parką. Nors dar 
fontanai neveikia, tačiau 
galima apžiūrėti atkurtus 
senuosius parko elemen-
tus: alpinariumą, tvenki-
nį, centrinę aikštę, Bel-
vederio kalnelį. Parke jau 
žydi pirmosios pavasari-
nės gėlės – žydrės, narci-
zai, tulpės. Stebina mag-
nolijų žiedai. 

Išvykos metu daug pa-
matėme, sužinojome, pa-
tyrėme. Kelionė praskai-
drino ne vieno kasdienybę.

Zarasų neįgalieji apsilankė Seime.

Kaišiadorių mišrus romansų ansamblis „Svaja“.

Kas drovisi apgailestauti dėl praeities, netenka dabar-
ties ir rizikuoja dėl ateities.

Fransiskas de Kevedas, 
ispanų rašytojas (1580–1645)

Save gerbianti tauta niekada negali užmiršti krašto 
istorijos ir likimo lemties. Kokia ji bebūtų: liūdna, 

graudi, tragiška. Tačiau vienos kitos prošvaistės nede-
rėtų skandinti mitologinėje Letos upėje, t. y. naudingą 
darbą išbraukti, išnaikinti be pėdsakų. 

Jaunesnei kartai sunku patikėti, kad maždaug prieš 
20–25 metus iki atgaunant šalies nepriklausomybę, 
Lietuvoje buvo pastatyta tūkstančiai namų (dabar jie 
atnaujinami), kuriuose butus žmones gaudavo nemo-
kamai. Buvo nutiesta daug naujų kelių, atsirado poil-
sio zonų ir statinių. Viskas buvo padaryta šalies žmo-
nių darbščiomis rankomis, dažnai nepaisant Rytų val-
džios grūmojimų, kad švaistomi pinigai.

Dabar viskas mūsų valioje. Deja, ką sukūrėme, pa-
tys per aplaidumą, nerūpestingumą, vangumą ėmė-
me ir griauti.

Štai Pasakų parkas Vilniuje. Kadaise tai buvo ir su-
augusius, ir ypač vaikus traukianti pramogų bei po-
ilsio vieta. Čia pabendrauti, pasišnekučiuoti dažnai 
rinkdavosi pagyvenę, sunkiai vaikščiojantys žmonės, 
atvažiuodavo ir vežimėliuose sėdintys neįgalieji. Visi 
džiaugdavosi ramybe, tyru oru, paukščių čiulbėjimu.

Liūdnoka, bet ilgainiui parkas po truputį nyko, pra-
rado savo paskirtį. Supuvo ir nugriuvo vaikų džiaugs-
mas – pilis, parko prižiūrėtojų padaryta iš pušinių rąs-
telių genint želdinius. Tas pat nutiko Laumių nameliui, 
mitologinio pobūdžio medinėms skulptūroms, sulūžo 
daugelis suoliukų. Nebeliko Vingio estradą imitavusio 
dengto pakilimo, kur buvo vaidinama, deklamuojama, 
dainuojama ir šokama miniai žiūrovų, sėdinčių ant įkal-
nėje padarytų suolų. Daug ko nebeliko.

Gelbėti nykstantį parką buvo panorę kaimynystėje 
veikiančio autoserviso ir Mokytojų namų darbuotojai. 
Bet nesulaukę jokios savivaldybės paramos, savanoriai 
nuleido rankas. Taip žmonių mėgiama poilsiavietė tapo 
panaši į apleistą giraitę, kurioje dabar vedžiojami šu-
nys, ateina jaunuoliai su alaus skardinėmis, narkoma-
nai, tesigirdi tarpuvarčio kilmės žodynas.

Gal dėl vienos žlugusios poilsio buveinės nereikė-
tų tiek aimanuoti, jei tokių parkelių ir skverelių nebū-
tų daugiau. Antai viename labiausiai lankytų Karoli-
niškių kraštovaizdžio draustinyje mažai beliko suo-
liukų, nuversta graži pavėsinė, o į apžvalgos aikštelę, 
nuo kurios atsiveria puikios Vingio parko prieigos, akį 
verianti Neries kilpa, pavojinga ir įžengti – ji kabo ant 
audrų plaunamo skardžio.

Vangumas tvarkyti žmonėms malonumą teikian-
čias vietas tampa tarnybiniu aplaidumo reiškiniu. Vis 
dejuojama – nėra pinigų. Nejaugi gyventojų sveikata, 
pramogos, nuotaika beverčiai dalykai? 

2018 m. – Europos kultūros paveldo metai. Lietu-
voje į vertybių registrą įrašyta 16,4 tūkst. nekilnoja-
mų kultūros objektų. Nors nemaža jų dalis sumenko 
ar išvis dingo (pavyzdžiui, pirmas Europoje kulinari-
nio paveldo muziejus), tačiau kai kam tvarkyti lėšų at-
siranda, neretai įmonių, verslo atstovų labdaros dėka. 
Sakau, gal ir mažieji objektai, tokie kaip Pasakų par-
kas, galėtų priglusti prie atmintinų pažinimo objektų? 
Paraginti tikriausiai prisidėtų ir parko lankytojai, o la-
biausiai – šalia jo gyvenantys piliečiai. Pasikliauti vien 
valdžios malonėmis, kaip matome, neverta. Dvasingu-
mo ir dėmesio gijos jai dažnai nutrūksta. Naivu tikėtis, 
kad ką nors gatavo atneštų ant lėkštelės.

Praeitis, dabartis, ateitis glaudžiai siejasi su sąžinin-
gumu – dorovinio atsakingumo už savo poelgius jaus-
mu, jų vertės įsisavinimu. Kartais sąžiningi būname vi-
si, nemažai žmonių sakosi sąžiningi esą dažniausiai. Ta-
čiau kiek tokių, kurie sąžiningi stengiasi būti visuomet? 

Norvegų rašytojas Henrikas Ibsenas sakė, kad „šva-
ri sąžinė – visų geriausia pagalvė.“ Deja, dažnai mūsa-
sis asmuo stengiasi užmigti padėjęs galvą ant akmens. 
Gal todėl tokioje galvoje ir vystosi bejausmis, nerūpes-
tingas, šaltas pradas kitų gerovei.

Atminties gijų pynė

Apie tai,
kas 

jaudina
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Kaip aš pažinau negalią

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje Šiaulių r. neįgaliųjų drau-
gijos Kairių padalinio vadovė 
Alma Jankauskienė pasidalijo 
įdomios kelionės įspūdžiais. 

Šiaulių rajono Kairių seniū-
nijos seniūno pavaduotoja Al-
ma Macijauskienė suorganizavo 
ekskursiją į Vilnių. Vyko nema-
žas būrys seniūnijos gyventojų. 
Buvome pakviestos ir mes, Kai-
rių neįgaliųjų draugijos narės. 

Vilniuje aplankėme Seimą. 
Su Parlamento darbu supažin-
dino Seimo nario Vitalijaus Gai-

liaus padėjėja Valė Kulvinskie-
nė. Aplankėme ir Valdovų rū-
mus, ten susipažinome su dali-
mi Lietuvos istorijos. 

Iš Vilniaus pasukome į Tra-
kus, kur Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo Bazilikoje Riman-
tas Pranskaitis, Kairių Švč. Mer-
gelės Marijos Belaisvių vaduo-
tojos bažnyčios klebonas, lai-
kė mišias.

Nuoširdžiai dėkojame vi-
siems, padėjusiems sureng-
ti įdomią, turiningą ir dainin-
gą išvyką.

Kelionės plečia akiratį
Šiaulių r.

Viešnagės Seime akimirka.

Renginių organizatorius, 
choreografas Vadimas Šuš-
ko šiltai prisimena 2011 
metais vykusį LNK televi-
zijos šokių projektą. Vadi-
mas ir jo šokių partnerė 
Laura Valytė tapo projek-
to nugalėtojais. O bendra-
vimas su kurčia mergina 
Laura Vadimui buvo išskir-
tinė patirtis.

Šokio istoriją kūrėme 
per pojūčius

Vadimas pasakoja, kad pa-
klaustas prodiuserio, ar yra 
pasiruošęs iššūkiui – dalyvau-
ti šokių projekte poroje su kur-
čia šokėja, nedvejodamas pasa-
kė: „Taip.“ „Nepažinojau Lauros, 
niekada gyvenime nebuvau su-
sidūręs su kurčiais ar neprigir-
dinčiais žmonėmis, nemąsčiau 
ir nesuvokiau, kaip reikės šok-
ti su negirdinčia mergina, o nie-
kas man ir neaiškino“, – prisi-
mena projekto pradžią vyras ir 
sako, kad būdus, kaip bendrauti 
su Laura turėjo atrasti pats, juk 
gestų kalbos staiga neišmoksi, 
tam būtų reikėję daug laiko... 

Pirmajame šokėjų susitiki-
me dalyvavo ir gestų kalbos ver-
tėjas, o Vadimas stengėsi įsižiū-
rėti į šio rankas, kad galėtų pra-
mokti savarankiškai susikalbėti 
su mergina. „Supratau, kad jeigu 
nuolat mūsų repeticijose daly-
vaus gestų kalbos vertėjas, mer-
gina stebės jo judesius, o mano 
aiškinimo gali ir nesuprasti.“ Pa-
mažu jiedu išmoko susikalbėti. 
Laura degte degė noru šokti ir 
jokiu būdu nenorėjo pasirody-
ti prasčiau už kitus, girdinčiuo-
sius, o Vadimas kiek tik galėda-
mas stengėsi padėti jai. „Repe-
tuodavome kiekvieną dieną, iš-
skyrus sekmadienius“, – pasa-
koja vyras. Jis stengėsi sugalvo-
ti, kaip perteikti Laurai ritmą. 
„Teko išbandyti ne vieną būdą“, – 
prisimena Vadimas. Šokėjas ap-
tiko, kad partnerė lengviausiai 
susigaudo, kai pranešdamas, 
kad tuojau pradės groti muzika, 
spusteli jai ranką, o ritmą per-
teikdavo pulsavimą primenan-
čiais prisilietimais. „Šokis nė-
ra tik judesiai, kiekvienas šokis 
yra mažas spektakliukas“, – pa-
sakoja Vadimas. Jo užduotis bu-
vo perteikti Laurai tas emocijas, 
kurias šokėjai išreiškia šokda-
mi. Choreografas stengėsi visais 
įmanomais būdais padėti mergi-
nai suprasti, kaip reikia judėti 
vieno ar kito šokio metu. Popie-
riaus lape jis piešė rombus, kva-
dratus, apskritimus, kitas figū-
ras, kad jas studijuodama Laura 
suprastų, kaip judėti ant parke-
to. Vadimas sako, kad daugiau-
siai kantrybės ir abipusio supra-
timo reikėjo, kai jiedu repetavo 
tokius greitus šokius, kaip rum-
ba, džaivas. „Laura stovėjo, o aš 
atsiklaupęs mušiau jai per kelį, 
lanksčiau koją, kad mano šokė-
ja perprastų judesius.“ 

Tekdavo ir susipykti
Per visus tuos keturis mėne-

sius, kai jiedu kartu repetavo ir 

„Išmokau girdėti tyliąją kalbą“

šoko projekte, Vadimas su Lau-
ra iš tikro susipykę nebuvo, bet 
šokėjas neslepia – kivirčydavo-
si, ir kiekvienas savo nepasi-
tenkinimą parodydavo savaip. 
„Laura labai atviras, gabus, mo-
kantis bendrauti žmogus, – pa-
sakoja choreografas, – tačiau 
niekada nenorėdavo parodyti, 
kad ko nors nesupranta.“ Nors 
iš tiesų projekto pradžioje ne-
girdinti mergina nesuprasdavo 
daugelio dalykų. Jis stengdavo-
si gestais ir judesiais išaiškin-
ti, kaip reikia pradėti šokį, per-
spėti, kada daryti kokį judesį, 
o ji daug ką suprasdavo savaip 
ir klysdavo vos pradėjusi repe-
tuoti. „Tada gestu parodyda-
vau, kad dabar bus pertrauka, 
ir nueidavau pailsėti. Laura su-
prasdavo, kad esu nepatenkin-
tas, ir stengdavosi ištaisyti sa-
vo klaidas, dėmesingiau manęs 
klausytis. Retkarčiais pasiim-
davau nešiojamąjį kompiuterį 
ar siųsdavau Laurai žinutes te-
lefonu“, – prisimena Vadimas. 
Vis dėlto dažniausiai jis steng-
davosi paaiškinti judesius pats 
juos rodydamas.

Kurtumas nėra kliūtis 
šokti poroje

Vadimas Laurai užduodavo 
namų darbų: pasižiūrėti šokių 
vaizdo įrašus, pakartoti prati-
mus, kurių mokėsi, skaičiuoti 
žingsnius. Choreografas pasa-
koja ne kartą prašęs prodiuse-
rių garso aparatūrą pastatyti 
ant grindų, taip mergina būtų 
jautusi muzikos virpesius, ta-
čiau šie nesutiko, nes... nenorėjo 
gadinti gražaus scenos vaizdo. 

Iš pradžių juos abu, ypač 
Laurą, erzino publikos reakci-
ja. Prodiuseriai skatino salėje 
sėdinčius žmones vietoje ploji-
mų mojuoti. Jie manė, kad Lau-
rai tokia salės reakcija priimti-
nesnė, bet jai atrodė, kad pub-
lika žvelgia į ją su gailesčiu, ir 
tuo nesidžiaugė, priešingai – 
viduje pyko. 

Vėliau viskas keitėsi: kuo 
daugiau jie šoko, tuo labiau Lau-
ra stebino ir Vadimą, ir komisi-
ją, ir žiūrovus. „Aš ir pats dabar 
stebiuosi, kaip Laura, negalė-
dama girdėti, taip puikiai ėmė 
jausti muziką ir taip gerai pasi-
rodė scenoje“, – sako Vadimas. 
Jiedu nesiekė laimėti, tiesiog no-
rėjo įrodyti, kad kurtumas nėra 
kliūtis šokti, o išgirdę, kad tapo 
nugalėtojais, nustebo, tačiau 
jautėsi labai laimingi. „Abu ne-

žinojome, kodėl laimėjome, bet 
tai ir nebuvo svarbu.“

Skatinome kurčiuosius 
būti drąsesnius

Vadimas pasakoja, kad pasi-
baigus projektui jiedu su Laura 
lankėsi kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centruose. Ten 
besimokantiems jaunuoliams 
pasakojo apie šokių projektą, 
apie savo bendravimo patirtį. 
„Mačiau, kad kurti jaunuoliai 
dar vis susikaustę, užsisklen-
dę, tad džiaugiausi, kad mūsų 
su Laura bendradarbiavimo pa-
vyzdys skatino juos labiau pa-
sitikėti savimi, eiti į viešumą.“

Dar viena nauja pažintis
Vadimas pasakoja, kad lem-

tis jam leido prisiliesti ne tik 
prie kurčiųjų, bet ir prie nere-
gių gyvenimo. Kai vyko televi-
zijos projektas „Chorų karai“, 
prodiuseriai Vadimą pakvietė 
padirbėti su aklųjų ir silpnare-
gių choru „Feniksas“. Jo paprašė 
kurti choreografiją. „Dabar ga-
liu pasakyti, kad dirbdamas su 
šiuo choru pažinau labai daug 
puikių žmonių ir esu už tai dė-
kingas likimui. Tačiau pirmo-
sios dienos buvo nelengvos. Ne-
pažinau neregių pasaulio, užsi-
miršdavau. Būdavo, atsistoju ir 
sakau: „Dabar kartokite jude-
sius paskui mane.“ Staiga susi-
vokiu: jie juk nemato! Pasijus-
davau nepatogiai, bet choristai 
nesupykdavo, o aš imdavau juos 
už rankų ir visus judesius per-
teikdavau lytėjimu. Liesdamas 
jų rankas, pečius, galvas paro-
dydavau, koks turėtų būti vie-
nas ar kitas judesys.“

Pažinęs negalią turinčių 
žmonių pasaulį Vadimas sako, 
kad ši patirtis privertė jį ati-
džiau įsižiūrėti į šiuos žmones. 
„Dabar matau, kad per mažai 
gestų kalbos vertėjų, kad tele-
vizijoje beveik netitruojamos 
laidos, o kurtieji ir nori, ir turi 
teisę žinoti, apie ką kalbama te-
levizijos laidose. Jeigu galėčiau, 
sukurčiau kuo daugiau takų, 
patogių eiti akliesiems“, – sako 
Vadimas. Renginių organizato-
riaus nuomone, mokyklose tu-
ri būti kuo daugiau susitikimų 
su negalią turinčiais žmonėmis. 
Mokymo centrai, kuriuose mo-
kosi aklieji ir kurtieji, neturė-
tų būti atskiras pasaulis, bet 
glaudžiai bendradarbiauti su 
bendrojo ugdymo mokyklomis. 

Eglė KulviEtiENė

Vadimas Šuško ir Laura Valytė.

�� Laiške „Bičiulystei“ Marius 
Glinskas papasakojo apie Jona-
vos rajono neįgaliųjų draugijos 
kultūrinį gyvenimą. 

Draugijos meniniai kolekty-
vai vis drąsiau įsijungia į dau-
giabalsį vietos kultūros kon-
tekstą, paįvairina rajone dir-
bančių įstaigų veiklą.

Neseniai draugijos humoro 
grupė „Rykštė“ (vadovė Ange-
lė Bortkevičienė) dalyvavo Kul-
tūros centro renginyje „Jonavos 
talentai“. Laurai nenuskinti, bet 
parodyta sceninė kompozicija 
aktualiomis mūsų kasdienybės 
temomis žiūrovus sujaudino iki 
ašarų, o komisija moterims pa-
linkėjo nenurimti, ieškoti dar 
savitesnio ir originalesnio bal-
so. Jau antrąkart „užkariauta“ 
ir Čičinų kultūros centro salė, 

šį kartą – jungtinėje rajono vo-
kalinių ansamblių šventėje „Pa-
vasario spalvos“. Išties tų spal-
vų neįgaliųjų ansamblis „Lie-
tava“ nestokojo. Maža to, ką tik 
lietaviečių kolektyvą papildęs 
vienintelis vyras, traukiant po-
puliarų hitą „Senasis geras tan-
go“, išvedė vieną damą gracin-
go šokio. Ne, vyras nėra profe-
sionalus šokėjas, jis – tik drau-
gijos sporto vadovas, praeityje 
neblogas boksininkas, tačiau 
šventės organizatorius šis ne-
įgaliųjų „triukas“ itin sužavėjo.

Draugijos nariai ir ateity-
je ketina bendrauti su negalios 
neturinčiais. Ne vienas iš jų žai-
džia rajono šaškių, šachmatų 
turnyruose, kai kas dalyvaus 
ir jubiliejinėje dainų šventėje 
„Vardan tos...“

Integracija – šokio sūkuryje
Jonava:

Danutės Kasparavičienės nuotr.
Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Lietava“.
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Daktaras
Aiskauda

Ruošiamasi kompensuoti 
medicinos prietaisų nuomą 

Žmonės, kurių sveikatos 
priežiūrai reikalingi bran-
gūs medicinos prietaisai, 
galės juos išsinuomoti Pri-
valomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšomis. 

Sveikatos apsaugos minis-
tras Aurelijus Veryga įsakymu 
nustatė tvarką, kuria vadovau-
jantis bus sudaromas nuomo-
jamų medicinos prietaisų, bū-
tinų sveikatos priežiūrai na-
muose užtikrinti, sąrašas. Nu-
matoma, kad pirmiausia bus 
pradėta kompensuoti dviejų 
medicinos prietaisų nuoma – 
dirbtinės plaučių ventiliacijos 
aparatai ir insulino pompos.

Anksčiau PSDF lėšomis 
buvo apmokamos tik insuli-
no pompų keičiamosios dalys 
cukriniu diabetu sergantiems 
žmonėms, bet ne pačios pom-
pos. Taip pat buvo kompensuo-
jama dirbtinės plaučių ventilia-
cijos aparatų nuoma tik retomis 
ligomis sergantiems žmonėms.

„Akivaizdu, kad tai buvo 
išties didelė finansinė našta 
pacientams, kurių ligos gydy-
mui namuose šie brangūs prie-
taisai yra gyvybiškai svarbūs. 
Nuo šiol žmonės, kuriems rei-
kalinga dirbtinė plaučių venti-

liacija, neprivalės būti ligoninė-
je vien tam, kad galėtų naudo-
tis plaučių ventiliacijos apara-
tu. Taip pat ir cukriniu diabetu 
sergantys pacientai, neišgalėję 
savo lėšomis įsigyti ar išsinuo-
moti insulino pompų, turės ga-
limybę pasinaudoti valstybės 
pagalba ir pagerinti savo gy-
venimo kokybę“, – sako minis-
tras A. Veryga.

Ministro teigimu, medici-
nos priemonių nuomos sąra-
šas šiais dviem prietaisais ne-
apsiribos. Vėliau planuojama 
kompensuoti ir dar daugiau 
pacientams labai reikalingų 
įrenginių.

„Šių brangių medicinos 
priemonių nuomos išlaidos 
PSDF biudžeto lėšomis bus 100 
procentų kompensuojamos 
tiems privalomuoju sveikatos 
draudimu apsidraudusiems 
žmonėms, kuriems jos yra bū-
tinos sveikatos priežiūrai na-
muose. Tai spręs gydytojų kon-
siliumas“, – atkreipia dėmesį 
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos (VLK) Sveikatos priežiūros 
įstaigos aprūpinimo skyriaus 
vedėja Lina Reinartienė.

Jos teigimu, kai kurių medi-
cinos prietaisų nuoma leis efek-
tyviau naudoti PSDF biudžeto 

lėšas. Pavyzdžiui, skaičiuoja-
ma, kad dirbtinės ventiliaci-
jos aparato nuomos išlaidos 
per mėnesį vidutiniškai siekia 
nuo 150 iki 464 eurų (kaina 
priklauso nuo ligonio būklės 
ir reikiamos papildomos įran-
gos). Taigi šiuo metu medici-
nos priemonių ilgalaikės nuo-
mos išlaidos pacientams suda-
ro didelę dalį namų ūkio išlai-
dų – nuo 1 800 iki 5 568 eurų 
per metus. Na, o ligoninėse to-
kių pacientų gydymas viduti-
niškai kainuoja nuo 4000 iki  
27 627 eurų.

Pasak L. Reinartienės, insu-
lino pompų bei dirbtinės plau-
čių ventiliacijos aparatų nuo-
ma gyventojams bus pradėta 
kompensuoti tuomet, kai spe-
ciali komisi  ja nustatys bazi-
nes šių prietaisų nuomos kai-
nas, nuomos išlaidų kompen-
savimo tvarką, kai VLK pasira-
šys nuomos sutartis su ūkio su-
bjektais. Numatoma, kad visos 
reikiamos formalios procedū-
ros bus atliktos jau šią vasarą.  

Skaičiuojama, kad insulino 
pompų bei dirbtinės plaučių 
ventiliacijos aparatų nuomai 
kompensuoti prireiks maž-
daug 1,6 mln. eurų PSDF biu-
džeto lėšų per metus.

vlK ir „Bičiulystės“ inf. 

Žagsulys (žagsėjimas) – ne-
specifinis kvėpavimo funk-

cijos sutrikimas, kuris atsiran-
da dėl staigių, trumpų, neva-
lingų pasikartojančių diafrag-
mos mėšlungiškų susitrauki-
mų, vykstančių greitai įkve-
piant oro ir įsitempiant balso 
stygoms (klostėms).

Pastabos 
1) Dirginimo šaltinis ne vi-

sada būna pačioje diafragmoje, 
bet ir galvos smegenyse. 

2) Žagsulio mechanizmo es-
minis dalykas – centrinės ar-
ba periferinės nervų sistemos, 
ypač diafragminio ar klajokli-
nio nervo, dirginimas. 

Paaiškinimai:
1) Diafragma – raumeninė 

perdanga, skirianti krūtinės er-
tmę nuo pilvo ertmės.

2) Mėšlungis – tam tikros 
raumenų grupės spazmas arba 
stipriai padidėjęs jautrumas. 
Raumenų mėšlungis atsiranda 
nepriklausomai nuo žmogaus 
valios ir jo negalima reguliuo-
ti. Mėšlungis paprastai trunka 
nuo kelių sekundžių iki ketvir-
čio valandos ir ilgiau. 

3) Centrinė nervų sistema: 
jai priskiriamos galvos ir nuga-
ros (stuburo) smegenys. 

4) Periferinė nervų sistema: 
ją sudaro somatiniai (susiję su 
kūnu) ir vegetaciniai (susiję su 
organizmo augimu, gyvavimu, 
medžiagų apykaita) nervai bei 
nerviniai mazgai. 

5) Klajoklinis nervas (ner-
vas klajoklis) – ilgiausias gal-
vinis nervas; tai dešimtoji gal-
vinių nervų pora, kurią sudaro 

trejopos paskirties skaidulos. 
Vienos jų įnervuoja vidaus or-
ganus, kitos – ryklės, minkšto-
jo gomurio ir gerklų raumenis, 
dar kitos – širdį, plaučius, virš-
kinimo ir kitus organus. 

Fiziologinio žagsulio 
priežastys

  persivalgymas (maistu 
perpildytas skrandis spaudžia 
diafragmą),
  karštų skysčių vartoji-

mas,
  maistas, gausiai pagar-

dintas aštriais prieskoniais,
  rūkymas (kai rūkoma 

be pertraukos 15 minučių ir il-
giau),
 toksinis apsinuodijimas 

(alkoholiu, vaistais, grybais ir 
t. t.),
 sauso maisto valgymas,
  oro įkvėpimas išgąsčio 

metu,
 kūnui esant nepatogioje 

padėtyje,
 nuoširdus juokas,
  „oro rijimas“ pernelyg 

greitai valgant.
Pastaba: čia nurodytų prie-

žasčių sukeltas fiziologinis žag-
sulys greitai praeina.

Organizmo būsenos, 
sukeliančios sekinantį 

žagsulį
 kaukolės, galvos smege-

nų trauma,
  galvos smegenų, kaklo, 

plaučių, stemplės, skrandžio 
auglys,
 encefalitas (galvos sme-

genų uždegimas),
 stuburo kaklinės dalies 

išvarža,
 neurastenija (viena daž-

niausių neurozės formų),
 koma,
 apsinuodijimas alkoholiu,
 insultas,
 infarktas,
 pankreatitas (ūminis ar-

ba lėtinis kasos uždegimas),
 plaučių uždegimas, 
  pleuritas (krūtinplėvės 

uždegimas),
 žarnų nepraeinamumas.
 žarnyno uždegimas,
 hepatitas,
 nėštumas.
Pastaba: dėl čia nurodytų 

priežasčių žagsulys dažniau-
siai trunka ilgai, ligonis jaučia 
silpnumą, skausmą krūtinėje, 
pasunkėja maisto rijimas, bū-
na rėmuo. Šiais atvejais būtina 
kreiptis į gydytoją, kuris nusta-
tys priežastį ir paskirs reikia-
mą gydymą.

Istoriniai faktai  
apie ilgai trukusį  

žagsulį
Amerikietis Čarlis Ozbor-

nas, miręs 1977 m., žagsėjo be 
pertraukos daugiau kaip 65 
metus (maždaug 430 milijonų 
kartų!). 

Kitas amerikietis – Grego-
ris Makormikas žagsėjo apie 
devynerius metus (tai prasidė-
jo po diafragmos operacijos), 
ir nežinia kiek dar būtų tai tru-
kę, jei jis nebūtų patekęs į sun-
kią autoavariją. Tiesa, šis žmo-
gus visam likusiam gyvenimui 
atsidūrė neįgaliojo vežimėlyje, 
tačiau galėjo ramiai kvėpuoti...

Liaudies medicinos 
patarimai

Suprantama, šios paprastos 
priemonės gali sustabdyti tik 
fiziologinį žagsulį, kuris, beje, 
kartais palyginti greitai praei-
na ir savaime. Bet jei nenorite, 
kad įkyrus žagsulys vargintų, 
gadintų jums (ir kitiems!) ner-
vus, išbandykite nuo seno nau-
dojamas liaudiškas priemones.

1. Suvalgomas šaukštelis (ar 
perpus mažiau) cukraus.

2. Sučiulpiama citrinos skil-
telė arba gabalėlis ledo.

3. Kutenama ir prašoma su-

silaikyti kiek galima ilgiau ne-
susijuokus (tinka vaikams).

4. Lėtai be pertraukos išge-
riama stiklinė šalto vandens 
(pageidautina tuo metu būti 
pasvirus priekin). Beje, bale-
rinoms padeda ne šaltas, o šil-
tas vanduo.

5. Neskubant maksimaliai 
įkvepiama per burną ir 10–15 
sekundžių sulaikomas kvėpa-
vimas.

6. Prie burnos gerai prispau-
džiamas popierinis maišelis 
(polietileninis netinka, nes jis 
prilimpa prie veido) ir greitai 
bei įtemptai (t. y. kad išraustų 
veidas) 10–12 kartų įkvepia-
ma ir iškvepiama. Žagsulys tu-
ri praeiti.

7. Žagsulio priepuolio metu 
ant diafragmos uždedama šalto 
vandens pripildyta šildyklė (jei 
jos nėra, tiks buteliai, kitokie in-
dai su šaltu vandeniu).

Profilaktika
 reiktų stengtis neperšalti, 
  būtina visai atsisaky-

ti rūkymo, alkoholio ir sauso 
maisto, 
 gerti mažiau stiprios ka-

vos, arbatos, gazuotų gėrimų,
 patartina valgyti mažo-

mis porcijomis, neskubėti ir ge-
rai sukramtyti maistą, 
  tuoj po valgio nesigul-

ti miego,
 valgio metu neturi būti 

stipriai suspausta krūtinė ir pil-
vas (teks atlaisvinti diržą, dra-
bužių užtrauktukus, atsisags-
tyti ir t.t.).

Romualdas OGiNSKAS

Žagsulys: priežastys, liaudies medicinos 
patarimai, profilaktika

Aktualijos

Valstybinė ligonių kasa (VLK) 
informuoja, kad daugelį su jū-
sų sveikata susijusių naudin-
gų dalykų galite sužinoti nė 
neišeidami iš namų.

VLK Informacinių technologi-
jų departamento direktoriaus Au-
rimo Baliukevičiaus teigimu, nau-
dotis elektroninėmis paslaugo-
mis patogu ir paprasta. Gyvento-
jams nereikia vykti į ligonių kasą 
ar gydymo įstaigą ir stovėti eilėse 
ar skambinti telefonu, kad gautų 
jiems reikiamą informaciją. Žmo-
gus gali namuose internetu prisi-
jungti prie VLK tinklalapio www.
vlk.lt ir skiltyje „Gyventojams“ pa-
sirinkęs nuorodą „Ką naudingo ga-
lima sužinoti internete apie svei-
katą?“, pasinaudoti jį dominančio-
mis elektroninėmis paslaugomis.

Šiuo metu VLK teikia 5 inter-
netu pasiekiamas paslaugas:

• pirmoji paslauga leidžia pa-
tiems gyventojams sužinoti, kiek 
kainavo jų gydymas ir vaistai. 
Tai padeda išvengti situacijų, kai 
gydymo įstaigoje prašoma susi-
mokėti už paslaugą, kuri jau buvo 
apmokėta Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšomis.

• Taip pat internetu galima 
pasitikrinti, ar pacientas yra 
draustas privalomuoju svei-

katos draudimu, o tai reiškia – 
sužinoti, ar paslaugas gydymo 
įstaigoje gaus nemokamai.

• Dar viena iš paslaugų leidžia 
greitai ir patogiai gyventojui užsi-
sakyti Europos sveikatos drau-
dimo kortelę (ESDK), kurią te-
reiks atsiimti teritorinėje ligonių 
kasoje.

• Kita elektroninė paslauga – 
galimybė pasitikrinti eiles gy-
dymo įstaigose. Šios paslaugos 
dėka visos Lietuvos mastu žmo-
gus gali pasirinkti gydymo įstai-
gą, kurioje trumpiausia laukimo 
eilė pas reikiamos srities gydyto-
ją specialistą, endoprotezavimo 
operacijai ar medicininei reabi-
litacijai. 

• Be to, gyventojai neskubė-
dami gali peržiūrėti ortopedi-
jos įmonių sąrašus ir ortope-
dijos priemonių katalogus. 

Pasak A. Baliukevičiaus, atei-
tyje VLK į elektroninę erdvę per-
kels ir dar daugiau žmonėms nau-
dingų paslaugų. Artimiausiu metu 
planuojama sukurti galimybę pa-
cientams patiems pasitikrinti sa-
vo vietą dantų protezavimo eilėje. 
Taip pat siekiama, kad gyventojai 
ne tik galėtų ESDK užsakyti inter-
netu, bet ir gautų kortelę paštu, 
taigi žmonėms nereikėtų vykti į 
teritorinę ligonių kasą jos atsiimti.  

vlK ir „Bičiulystės“ inf. 

Ką naudingo galima sužinoti 
internete apie sveikatą? 
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Universalus dizainas – tam, kad visiems  
gyventi būtų patogiau 

Dukra išmokė 
nepasiduoti 

Nijolė atvira – jeigu ne Eglė, 
kažin ar šiandien būtų tokia 
stip ri, užsibrėžtų tikslų sie-
kianti moteris. Dukrelės ne-
galia drąsino nenuleisti ran-
kų, daryti viską, kad Eglei bū-
tų kuo geriau. 

Moteris prisimena, kad po-
rą kartą per metus lankydama-
si Druskininkų „Saulutės“ sana-
torijoje sužinojo apie Kretingo-
je esantį vaikų darželį „Bura-
tinas“, kuriame buvo neįgalių 
vaikų grupė. Į jį savo atžalas 
kasdien vežiojo ir dvi palangiš-
kės mamos. Grįžusi namo, Nijo-
lė susirado šias moteris, prisi-
jungė prie jų. Ir labai džiaugė-
si – darželyje buvo ir baseinas, 
ir mankštos, kineziterapijos pa-
slaugos, viskas, ko reikia sun-
kios negalios paliestam vaikui.

Tačiau už šias paslaugas tu-
rėjusi mokėti Palangos miesto 
savivaldybė sumojo, kad užuot 
pervedusi pinigus į Kretingą, pa-
ti gali įsteigti tokią grupę. Taip ir 
buvo padaryta. Tiesa, iš pradžių 
mėginta pasitenkinti tik vaikų 
priežiūra. Nijolė prisimena – ta-
da su kitomis mamomis bene 
pirmą kartą stojo ginti savo neį-
galių vaikų poreikių. Ir išsireika-
lavo jiems reikalingų paslaugų.

Panašius iššūkius teko įveik-
ti ir ieškant Eglei tinkamos mo-
kyklos. Moteris sako, kad beveik 

kartu su Lietuvos nepriklauso-
mybe gimusių neįgalių vaikų 
tėvams teko praminti ne vieną 
naują kelią. „Tada dar nebuvo pri-
taikytų mokyklų, o esančios neį-
galių vaikų priimti nenorėjo, ne-
žinojo, kaip su jais dirbti“, – pasa-
koja N. Baranauskienė. Pasak jos, 
kovojant už savo vaikų teises, ne 
sykį teko apsilankyti ir savival-
dybės Švietimo skyriuje. „Netgi 
piktomis mamomis buvome va-
dinamos“, – nusišypso moteris. 

Iš pradžių Eglei buvo skirtas 
mokymas namuose, paskui šios 
pamokos perkeltos į darželyje 
įkurtą grupę. Ir tik tuometinei 
„Baltijos“ mokyklos direktorei 
suradus papildomų lėšų, įren-
gus keltuvus, joje buvo įkurtos 4 
neįgaliems vaikams skirtos kla-
sės. Moteris prisimena, kad vie-
nu metu netgi buvo svarstoma 
idėja juos integruoti į bendrojo 
lavinimo klases, tačiau tokios 
galimybės atsisakė patys tėvai. 
Dauguma vaikų turėjo intelek-
to sutrikimų, kompleksinę ne-
galią, todėl mokytis kartu su vi-
sais jiems būtų buvę per sunku. 

Įkvepiantis kredo – 
darom!

Nijolė pasakoja, kad neįga-
lius vaikus auginančias mamas 
labai drąsino švedai. „Dažnai 
Palangoje lankęsi įvairių sričių 
Švedijos specialistai mus mokė 
ne prašyti, o reikalauti lygių ga-
limybių. Ir tai daryti ne pavie-
niui, o susibūrus draugėn. Sa-

vo patirtimi jie dalijosi su mū-
sų kineziterapeutais, pedago-
gais, mokė, kaip ugdyti autizmo 
spektro sindromą turinčius vai-
kus“, – pasakoja N. Baranauskie-
nė. Pasak jos, švedams paskati-
nus Palangoje buvo įkurta Neį-
galių vaikų tėvų asociacija, ku-
ri vėliau peraugo į „Vilties“ ben-
driją. „Darom! – buvo pagrindi-
nis mūsų šūkis“, – prisimena ji. 

Baigusi mokyklą, Eglė pra-
vėrė Palangos socialinių pas-
laugų centro duris. Iš pradžių 
jame esantis dienos užimtumo 
centras priėmė 8 naujokus, da-
bar į kasdienę veiklą įtraukia 
10 jaunuolių. Dar 5 neįgaliųjų 
artimiesiems teikiama laikino 
atokvėpio paslauga. 

Pasak Nijolės, šis centras – 
tikra atgaiva neįgaliais artimai-
siais besirūpinantiems tėvams, 
nors iš pradžių ir čia ne viskas 
buvo sklandu. Vos ne per aša-
ras teko išsikovoti, kad jaunuo-
liai būtų įtraukti į jiems naudin-
gas veik las, lavinami jų įgūdžiai, 
plečiamas akiratis. Viso to pasie-
kę tėvai dabar gali lengviau atsi-
kvėpti. Vaikus centras pats atsi-
veža, parveža, pasirūpina jų mai-
tinimu, užimtumu. Tad šeimoms, 
o ypač mamoms, atsivėrė galimy-
bės daugiau dėmesio skirti sau. 
Nijolė netgi pabandė įsidarbinti. 

Dukros negalia pakeitė 
gyvenimą 

N. Baranauskienė neslepia – 
dukros negalia iš esmės pakei-

tė jos gyvenimą. Su tuometinia-
me Kauno politechnikos institu-
te įgyta celiuliozės popieriaus 
gamybos technologės specialy-
be po dukrų gimimo teko atsi-
sveikinti. Rūpindamasi Egle ji 
privalėjo išmokti visai kitokių 
dalykų – pavyzdžiui, taisyk-
lingai mankštinti cerebriniu 
paralyžiumi sergančią dukrą. 
„Saulutės“ sanatorijoje vienam 
vaikui kineziterapeutė skirda-
vo 30 min., o paskui turėdavo-
me dirbti mes – mamos, – pri-
simena N. Baranauskienė. – To-
dėl labai gerai matydavome, 
taisyklingai ar ne mankština 
koks nors naujas specialistas, 
galėdavome jam net patarti, 
parodyti.“

Savarankiškai įgytų profe-
sijų sąrašą Nijolė galėtų pra-
plėsti ir psichologija, socia-
liniu darbu. Bet labiausiai ją 
traukia literatų ir keliautojų 
pasauliai. 

Dar besimokydama Eglė 
pradėjo kurti eilėraščius. Ka-
dangi mergina pati jų užrašyti 
negali, šią pareigą prisiėmė ma-
ma, nes ji geriausiai supranta ne 
tik Eglės kalbą, bet ir jos mintis, 
vidinį pasaulį. O šis nėra labai 
paprastas. Po trumpomis fra-
zėmis dažnai slypi filosofiniai 
apibendrinimai. Nijolė juokau-
ja, kad dukros eilėraščiai į jos 
pasaulį (kuris buvo artimesnis 
tiksliesiems mokslams, įnešė 
naujų spalvų ir žaismės. O da-
lyvaudama įvairiuose literatū-

riniuose renginiuose (popie-
tėse, seminaruose, Eglės kny-
gelės pristatymuose ir pan.) iš 
arčiau pažino ne vieną žinomą 
poetą, pasinėrė į kūrybinės įtai-
gos gelmes. 

Daug dėmesio dukros akira-
čio plėtrai, naujiems potyriams, 
gyvenimo pažinimui skiriantys 
tėvai labai pamėgo keliones. 
Kartu su Egle neįgaliesiems 
pritaikytu traukiniu jie leidosi 
į viešnagę sostinėje, skrido lėk-
tuvu į Italiją. Nuoširdus mergi-
nos džiūgavimas – pats didžiau-
sias atpildas. 

Nijolė tikina niekada negal-
vojusi, kad dukrai paaukojo sa-
vo gyvenimą. Pasak jos, Eglė 
ją išmokė stiprybės, papras-
to, natūralaus džiaugsmo kas-
dienybės akimirkomis. Mote-
ris neslepia – taip, būna labai 
sunkių akimirkų, bet kone de-
šimt kartų per dieną dukros 
ištariama frazė „Mama, aš ta-
ve myliu“ lyg ranka nuima bet 
kokį nuovargį, nerimą, liūde-
sį. „Pamenu vieną sanatorijoje 
sutiktą mamą, kuri nuolat kar-
tojo besistengianti būti idea-
li mama, – pasakoja Nijolė. – 
Kartą pasiguodžiau psicholo-
gei, kad baiminuosi, jog nega-
liu savo mergaitei duoti visko, 
ko jai reikia, nemoku būti ideali 
mama. Tuomet išgirdau jos pa-
tarimą: „Nebūk ideali, būk ge-
ra mama.“ Jo ir laikausi, taip ir 
stengiuosi gyventi.“ 

Aldona MiliEšKiENė

Norvegija ėmėsi perkelti in-
formaciją apie objektų pritaiky-
mą į oficialius šalies žemėlapius. 
Norvegijos nekilnojamo turto 
kadastro ir registro (kartogra-
fijos) tarnybos vyriausiasis in-
žinierius S. Michaelis pritaria, 
kad ši informacija labai priside-
da ne tik prie realios situacijos 
supratimo, bet ir yra naudinga 
žmonėms – parodo jų galimybes 
būti aktyviems, didina jų moty-
vaciją, taip pat padeda išvengti 
nelaimingų atsitikimų. Centrali-
zuotas objektų vertinimas, spe-
cialios tam skirtos metodikos 
sukūrimas paskatino didžiu-
lį proveržį pritaikant pastatus. 
Nuo 2015 m. universalaus dizai-
no principas yra įtrauktas į visu 
regioninius planus. Pavyzdžiui, 

žadama, kad iki 2019 m. bus pri-
taikytos 2 tūkst. autobusų sto-
telių iš 6 500, iki 2025 m. taps 
prieinamos visos Norvegijos 
traukinių stotys. 

Kodėl nėra proveržio 
Lietuvoje? 

Kodėl Lietuvoje nėra daug 
universalaus dizaino principo 
reikalavimus atitinkančių pa-
vyzdžių? Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorės pava-
duotojos Jolantos Šliužienės įsi-
tikinimu, universalus dizainas 
vis dar asocijuojasi su negalia – 
su silpnesniais žmonėmis, skaus-
mu. Tam, kad šis principas veik-
tų, reikėtų tiek politikams, tiek 
įstatymų kūrėjams pagalvoti: 
ar pats būsiu patenkintas tuo, ką 
sukūriau. Juk nė vienas nesame 

apdraustas nuo to, kad, pavyz-
džiui, galime susilaužyti koją. 

Pasak Lietuvos architektų 
rūmų pirmininkės Daivos Bak-
šienės, dažnai tikimasi, kad uni-
versalaus dizaino principus pri-
vers įgyvendinti teisinis regu-
liavimas. Tačiau teisės aktai yra 
tik nuorodos, jie negali apibrėž-
ti viso gyvenimo. Kaskart reikia 
ieškoti individualių sprendimų, 
projektuoti žmonėms, o ne tei-
sės aktams. Jau dabar Statybos, 
Architektūros įstatymuose uni-
versalaus dizaino principas yra 
privalomas. Tačiau vis dar susi-
duriama su mąstymo inercija, 
todėl pokyčiai labai lėti. 

Architektas M. Šaliamoras 
taip pat įsitikinęs, kad reikia 
kultūrinių, mąstymo pokyčių. 
Prie jų atsiradimo turėtų pri-
sidėti ir faktas, kad jau 5 me-

tus architektams yra dėstomas 
universalaus dizaino kursas. 

Gerų pokyčių  
esama 

Centrinės projektų valdy-
mo agentūros Socialinės apsau-
gos projektų skyriaus viršinin-
kė Justina Jakštienė įsitikinusi, 
kad universalus dizainas taps 
vis svarbesne mūsų gyvenimo 
dalimi, nes visuomenė sparčiai 
senėja. Be to, projektavimas pa-
gal universalaus dizaino princi-
pus teikia ir apčiuopiamą nau-
dą – kuriamos ilgalaikės vertės, 
dėl kurių visa visuomenė tam-
pa saugesnė. Pritaikiusi aplin-
ką įmonė atrodo socialiai at-
sakingesnė, auga klientų pasi-
tenkinimas, atsiranda prielaida 
inovacijoms, išauga pardavimai 
ir konkurencingumas. Pasak 

J. Jakštienės, teigiamų pokyčių 
esama – visuose ES finansuoja-
muose projektuose reikalauja-
ma laikytis universalaus dizai-
no principų. 

Vienas iš tokių pavyzdžių – 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
inicijuotas projektas www.pro-
jektas-aikstele.lt – parengtos ti-
pinių darželių modernizacijos 
rekomendacijos (artimiausiu 
metu planuojama atnaujinti 50 
šalies darželių). Į rekomendaci-
jų rengimą buvo įtraukti vaikai. 
Seni, vienodi sovietmečio dar-
želiai po tokios rekonstrukci-
jos pasikeistų neatpažįstamai – 
siekiama, kad darželio erdvės 
būtų mobilios, sudarančios ga-
limybes jas transformuoti pagal 
poreikį ir tikslus, stiprinančios 
vaikų smalsumą, lavinančios 
fantaziją. 

Pasak vienos iš konferenci-
jos organizatorių portalo www.
statybunaujienos.lt redaktorės 
Genės Drungilienės, statant 
objektus reikia remtis realiais 
poreikiais, kurie gali būti patys 
įvairiausi. 

Buroso miesto prieinamu-
mo ekspertė L. Mellblad pa-
brėžė, kad turėtume nusto-
ti kalbėti apie tai, kad univer-
salus dizainas reikalingas tik 
vienai grupei – neįgaliesiems. 
Toks projektavimas naudingas 
visiems. 

Aurelija BABiNSKiENė 
Autorės nuotr.

„Nebūk ideali, būk gera mama“
(atkelta iš 1 psl.)

Į konferenciją susirinko nemažai žiūrovų.

Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros vedėjas prof. Marius Ša-
liamoras.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, gegužės 7 d. 
09:05 Senis. N-7. 306 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/1 s. 10:55 Akis už akį 
5. N-7. 5/4 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
295 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 LRT forumas. 22:20 Dokumen-
tinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. 23:15 Svetimšalė 2. N-14. 2/12 s. 
00:15 Karinės paslaptys. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pa-
čią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
295 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 307 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/2 s. 10:55 Akis už akį 
5. N-7. 5/5 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
296 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Sportas. Orai. 21:13 Loterija 
„Jėga“. 21:15 Dėmesio centre. 22:00 
Dainų konkursas „Eurovizija 2018“. I 
pusfinalis. 00:15 Greiti ir įsiutę. N-14. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 296 s. (kart.).

trečiadienis, gegužės 9 d. 
09:05 Senis. N-7. 308 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/3 s. 10:55 Akis už akį 
5. N-7. 5/6 s. 11:40 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. I pusfinalis. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 297 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:50 Klausimėlis.
lt. 23:20 Svetimšalė 2. N-14. 2/13 s. 
00:50 Smegenų paslaptys. Marselis 
Prustas. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gy-
venimas. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
297 s. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 10 d.
09:05 Senis. N-7. 309 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/4 s. 10:55 Akis už akį 5. 
N-7. 5/7 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
298 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Sportas. Orai. 21:13 
Loterija „Jėga“. 21:15 Dėmesio cen-
tre. 22:00 Dainų konkursas „Eurovi-
zija 2018“. II pusfinalis. 00:15 Grei-
ti ir įsiutę 2. N-14. 02:00 LRT radi-

jo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės vė-
liavnešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
298 s. (kart.).

Penktadienis, gegužės 11 d. 
09:05 Senis. N-7. 310 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/5 s. 10:55 Akis už akį 
5. N-7. 5/8 s. 11:40 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. II pusfinalis. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 299 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantas-
tiškas penktadienis. Kazino „Roya-
le“ (1967). 01:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 03:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 299 s. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 12 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 20, 21 s. 07:20 Premjera. 
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2. 
2/11 s. 07:30 Premjera. Detektyvė 
Miretė. 23 s. 07:45 Premjera. Stebu-
klingoji Boružėlė. 11 s. 08:10 Karinės 
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 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Gorongozos nacionalinis par-
kas. Rojaus atgimimas. 5 d. Mūšio 
linijos. (subtitruota). 12:45 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Dram-
blių šeimyna ir aš. 2 d. (subtitruota). 
13:40 Mis Marpl 5. N-7. 5/3 s. Čimni-
zo pilies paslaptis. 15:15 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncer-
tas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Teisė žino-
ti. 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Valanda iki 
„Eurovizijos“. 22:00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. Finalas. 01:45 Grei-
ti ir įsiutę 3: Tokijo lenktynės. N-14. 
03:30 Pasaulio dokumentika. Goron-
gozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas. 5 d. Mūšio linijos. (sub-
titruota, kart.). 04:25 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 13 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 2 s. Stebuklingas stalelis. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:25 Mūsų gyvūnai. 11:50 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Mėlynoji planeta 2. 6 d. Pakrantės. 
(subtitruota). 12:45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Laukiniai gyvū-
nai. Paros kaleidoskopas 3. 3/7 d. Hi-
malajai. Kova dėl išgyvenimo. (sub-
titruota). 13:40 Mis Marpl 5. N-7. 5/4 
s. Perskilęs veidrodis. 15:15 Laisvės 
vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auk-
sinis protas. (kart.). 17:15 Klausimė-
lis.lt. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Pramoginė lai-
da „Editos šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 8 s. 21:55 Premjera. Bega-
linė meilė. N-14. 23:40 Kazino. N-14. 
02:30 Pasaulio dokumentika. Mėly-
noji planeta 2. 6 d. Pakrantės. (sub-
titruota, kart.). 03:20 Pasaulio doku-
mentika. Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3. 3/7 d. Himalajai. 
Kova dėl išgyvenimo. (subtitruota, 
kart.). 04:05 Pasaulio dokumentika. 
Dramblių šeimyna ir aš. (subtitruota, 
kart.). 05:00 Savaitė. (kart.).

kelnis (8). N-7. 06:55 Simpsonai (11). 
N-7. 07:25 Simpsonai (12). N-7. 07:55 
Svajonių sodai. 08:55 Meilės sūkury-
je (2819). N-7. 10:00 Tai - mano gyve-
nimas (38). N-7. 12:00 Svotai (15). N-7. 
13:00 Pažadėtoji (3141). N-7. 13:30 
Pažadėtoji (3142). N-7. 14:00 Maiš-
tingosios amazonės (49). N-7. 15:00 
Simpsonai (13). N-7. 15:30 Simpsonai 
(14). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (54). N-7. 
20:00 Vasara, ateik čia. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (50). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Pasiutę šunys. N-14. 00:20 
Kaulai (20). N-14. 01:20 Kvantikas (6). 
N-7. 02:10 Gaudynės (6). N-7. 03:00 
Greislendas (3). N-14. 03:55 Tironas 
(3). N-14. 04:50 Mikė (5). N-7. 05:10 
Kaulai (20) (kart.). N-14.

Antradienis, gegužės 8 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (10). N-7. 06:55 
Simpsonai (13) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (14) (kart.). N-7. 07:55 
Pasmerkti 4 (50). N-7. 08:25 Švieso-
foras (54). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2820). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (39). N-7. 12:00 Svotai (16). 
N-7. 13:00 Pažadėtoji (3143). N-7. 
13:30 Pažadėtoji (3144). N-7. 14:00 
Maištingosios amazonės (50). N-7. 
15:00 Simpsonai (15). N-7. 15:30 
Simpsonai (16). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (55). N-7. 20:00 Prieš 
srovę. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (51). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Atstumtasis. N-14. 00:20 Kaulai (21). 
N-14. 01:20 Kvantikas (7). N-7. 02:15 
Gaudynės (7). N-7. 03:05 Greislen-
das (4). N-14. 03:55 Tironas (4). N-14. 
04:45 Mikė (6). N-7. 05:10 Kaulai (21) 
(kart.). N-14.

trečiadienis, gegužės 9 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (12). N-7. 06:55 
Simpsonai (15) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (16) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (51). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (55). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2821). N-7. 10:00 Tai - mano gyve-
nimas (40). N-7. 12:00 Svotai (1). N-7. 
13:00 Pažadėtoji (3145). N-7. 14:30 
Maištingosios amazonės (51). N-7. 
15:30 Simpsonai (18). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (56). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (52). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 
Vikinglotto. 22:30 Amerikietiškas 
apiplėšimas. N-14. 00:20 Kaulai (22). 
N-14. 01:20 Kvantikas (8). N-7. 02:10 
Gaudynės (8). N-7. 03:00 Greislen-
das (5). N-14. 03:50 Tironas (5). N-14. 
04:40 Mikė (7). N-7. 05:00 Kaulai (22) 
(kart.). N-14.

ketvirtadienis, gegužės 10 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (13). N-7. 06:55 
Simpsonai (17). N-7. 07:25 Simpso-
nai (18) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (52). N-7. 08:25 Šviesoforas (56). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2822). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas 
(41). N-7. 12:00 Svotai (2). N-7. 13:00 
Pažadėtoji (3146). N-7. 13:30 Paža-
dėtoji (3147). N-7. 14:00 Maištingo-
sios amazonės (52). N-7. 15:00 Simp-
sonai (19). N-7. 15:30 Simpsonai (20). 
N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Šviesoforas (57). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 
(53). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Rembo. Pirmasis kraujas. N-14. 
00:20 Nuodėmių daktaras (1). N-7. 
01:20 Kvantikas (9). N-7. 02:10 Gau-
dynės (9). N-7. 03:00 Greislendas (6). 
N-14. 03:50 Tironas (6). N-14. 04:45 
Mikė (8). N-7. 05:10 Nuodėmių dak-
taras (1) (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 11 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (14). N-7. 06:55 
Simpsonai (19) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (20) (kart.). N-7. 07:55 
Pasmerkti 4 (53). N-7. 08:25 Švieso-
foras (57). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2823). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (42). N-7. 12:00 Svotai (3). 
N-7. 13:00 Pažadėtoji (3148). N-7. 
13:30 Pažadėtoji (3149). N-7. 14:00 
Maištingosios amazonės (53). N-7. 
15:00 Simpsonai (21). N-7. 15:30 
Simpsonai (22). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
La troškinys. N-7. 21:45 Juros perio-
do parkas. N-7. 00:15 30 tamsos die-

Pirmadienis, gegužės 7 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (57). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (58). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (59). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ 
(7). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (107). N-7. 09:00 Rytas su 
LNK. 11:00 Yra, kaip yra. N-7. 12:00 
KK2 penktadienis. N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (149). 14:25 „Dvi širdys“ 
(757). 14:55 „Dvi širdys“ (758). 15:25 
„Dvi širdys“ (759). 15:55 „Dvi širdys“ 
(760). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 PREMJERA Tamsoje. 
N-7. 20:30 PREMJERA Putinas ir ma-
fija. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Skrydis. N14. 01:10 „Judantis objek-
tas“ (9). N-7. 01:55 Tamsos riteris. N-7.

Antradienis, gegužės 8 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (60). N-7. 
06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (61). 
N-7. 06:55 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(62). N-7. 07:40 „Ponas Bynas“ (8). 
08:05 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (108). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tam-
soje. N-7. 12:30 Nuo... Iki... 13:25 „Ro-
žių karas“ (150). 14:25 „Dvi širdys“ 
(761). 14:55 „Dvi širdys“ (762). 15:25 
„Dvi širdys“ (763). 15:55 „Dvi širdys“ 
(764). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 PREMJERA Tamsoje. 
N-7. 20:30 Ekranai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Žiaurumas. N14. 
00:35 „Judantis objektas“ (10). N-7. 
01:25 Skrydis. N14.

trečiadienis, gegužės 9 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (63). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (64). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(65). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (9). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(109). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. 
N-7. 12:30 Ekranai. N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (151). 14:25 „Dvi širdys“ 
(765). 14:55 „Dvi širdys“ (766). 15:25 
„Dvi širdys“ (767). 15:55 „Dvi širdys“ 
(768). 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. 20:00 PREMJERA Tamsoje. N-7. 
20:30 PREMJERA Nugalėk Merūną. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Me-
tro užgrobimas 123. N14. 00:40 „Ju-
dantis objektas“ (11). N-7. 01:30 Žiau-
rumas. N14.

ketvirtadienis, gegužės 10 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (66). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (67). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (68). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ 
(10). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“ (110). N-7. 09:00 Rytas su 
LNK. 11:00 Yra, kaip yra. N-7. 12:00 
Tamsoje. N-7. 12:30 Nugalėk Merū-
ną. 13:25 „Rožių karas“ (152). 14:25 
„Dvi širdys“ (769). 14:55 „Dvi širdys“ 
(770). 15:25 „Dvi širdys“ (771). 15:55 
„Dvi širdys“ (772). 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. 20:00 PREM-
JERA Tamsoje. N-7. 20:30 Valanda 
su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Pranaši pozicija. N-7. 00:15 „Judan-
tis objektas“ (12). N-7. 01:05 Metro 
užgrobimas 123. N14. 02:45 Alche-
mija. VDU karta. 03:15 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 11 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (69). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (70). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(71). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (11). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(111). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Valanda su Rūta. 13:25 „Rožių 
karas“ (153). 14:25 „Dvi širdys“ (773). 
14:55 „Dvi širdys“ (774). 15:25 „Dvi 
širdys“ (775). 15:55 „Dvi širdys“ (776). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Dingusi. N14. 23:55 Mirtinoji. N14. 
01:40 Pranaši pozicija. N-7.

Šeštadienis, gegužės 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (11). 06:55 
„Ponas Bynas“ (10). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“ (40). 07:45 „Žuviukai 
burbuliukai“ (13). 08:10 „Kempiniu-
kas Plačiakelnis“ (1). 08:35 „Tomo 
ir Džerio šou“ (1). 09:00 „Saugokis 
meškinų“ (5). 09:15 „Saugokis meš-
kinų“ (6). 09:30 „Drakonų kova. Su-
per“ (12). N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Džesis ir Petas. 11:50 Meškiukas Jo-
gis. 13:25 Šuo futbolininkas. Euro-
pos taurė. 15:10 Mano draugas del-
finas. 17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Auksinis kompasas. 21:45 
Didžiosios motušės namai 2. N-7. 
23:45 Nevykėlis Laris - sveikatos ins-
pektorius. N14. 01:30 Mirtinoji. N14.

Sekmadienis, gegužės 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (12). 06:55 
„Ponas Bynas“ (11). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (14). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“ (1). 08:10 „Kempi-
niukas Plačiakelnis“ (2). 08:35 „Tomo 
ir Džerio šou“ (2). 09:00 „Saugokis 
meškinų“ (7). 09:15 „Saugokis meš-
kinų“ (8). 09:30 „Drakonų kova. Su-
per“ (13). N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Žvėreliai susivienija. 11:50 „Pričiu-
pom!“ (2). 12:20 Princesė Enė. 14:35 
Mano draugas delfinas 2. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 PREMJERA Tamsoje. Savaitės 
finalas. N-7. 21:00 Tamsos riterio su-
grįžimas. N-7. 00:10 Netrukus ateis 
tamsa. N14. 01:55 Didžiosios motu-
šės namai 2. N-7.

Pirmadienis, gegužės 7 d. 
06:15 „Viena už visus“ (67). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (68). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (433). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (56). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (28). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (51). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (52). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (8). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(22). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (434). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (57). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(29). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(53). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (54). 
N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (55). N-7. 
18:30 LKL čempionatas. Žalgiris - Ju-
ventus. 21:00 Transformeriai. Tam-
sioji Mėnulio pusė. N-7. 00:00 Pik-
tosios dvasios sugrįžimas. S. 01:40 
„Išbandymų diena“ (4). N14. 02:25 
„Dingęs“ (8). N14.

Antradienis, gegužės 8 d. 
06:15 „Viena už visus“ (69). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (70). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (434). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (57). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (29). N-7. 10:25 „Gel-
bėtojai - 112“ (53). N-7. 10:55 „Gelbė-
tojai - 112“ (54). N-7. 11:25 „Ekstra-
sensų mūšis“ (2). N-7.  13:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (435). N-7. 14:55 
„44-as skyrius“ (58). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (30). N-7. 16:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (56). N-7. 17:20 „Gelbėto-

tV3

Lnk

btV

nų. S. 02:20 Amerikietiškas apiplė-
šimas. N-14. 04:00 Rembo. Pirmasis 
kraujas. N-14.

Šeštadienis, gegužės 12 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (35). 07:00 Ančiukų istorijos (28). 
07:30 Vėžliukai nindzės (59). 08:00 
Aladinas (36). 08:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13). N-7. 09:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14). N-7. 09:30 
Ilgo plauko istorija (5). 10:00 Virtu-
vės istorijos. 10:30 Skaniai ir papras-
tai. 11:00 Svajonių ūkis. 11:30 Išsi-
rink sau ateitį. 12:00 Beždžioniukas 
Montis. N-7. 13:05 Pelenė. N-7. 14:55 
Ambicinga blondinė. N-7. 16:50 Eks-
trasensai tiria (86). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 
Garfildas 2. 21:10 Įsikūnijimas. N-7. 
00:30 Prieš vidurnaktį. N-14. 02:35 
Juros periodo parkas. N-7. 04:45 Svo-
tai (1) (kart.). N-7.

Sekmadienis, gegužės 13 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (36) (kart.). 07:00 Ančiukų isto-
rijos (29). 07:30 Vėžliukai nindzės 
(60). 08:00 Aladinas (37). 08:30 Ma-
myčių klubas. 09:00 Kulinariniai triu-
kai. 09:30 Penkių žvaigždučių būs-
tas (8). 10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 Bre-
meno plėšikai. N-7. 13:00 Šoklieji bi-
čiuliai. 14:35 Paauglių paplūdimys 2. 
N-7. 16:50 Ekstrasensai tiria (87). N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Asteriksas 
olimpinėse žaidynėse. N-7. 21:55 Nu-
žudyk mane tris kartus. N-14. 23:45 
Mano ištakos. N-14. 01:50 Įsikūniji-
mas. N-7. 04:40  Svotai (2)  (R). N-7.

Lrt
jai - 112“ (57). N-7. 17:55 „Akloji zo-
na“ (9). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(23). N-7. 20:00 Info diena.  20:25 Vi-
si už vieną. N-7. 21:00 Kikboksinin-
kas. Agresorius. N14. 22:50 Trans-
formeriai. Tamsioji Mėnulio pusė. 
N-7. 01:40 „Gyvi numirėliai“ (1). N14. 
02:25 „Blogas šuo!“ (1). 

trečiadienis, gegužės 9 d. 
06:15 „Viena už visus“ (71). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (72). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (435). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (58). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (30). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (56). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (57). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (9). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(23). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (436). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (59). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(31). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (58). 
N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (59). N-7. 
17:55 „Akloji zona“ (10). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (24). N-7. 20:00 Info 
diena.  20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 
„10,5. Apokalipsė“ (1). N14. 22:50 
„10,5. Apokalipsė“ (2). N14. 00:35 Ki-
kboksininkas. Agresorius. N14. 02:15 
„Gyvi numirėliai“ (2). N14.

ketvirtadienis, gegužės 10 d. 
06:15 „Viena už visus“ (73). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (74). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (436). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (59). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (31). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (58). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (59). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (10). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(24). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (437). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (60). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(32). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(60). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ 
(61). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (11). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (1). N-7. 20:00 
Info diena.  20:25 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21:00 Universalus karys. Kita 
karta. N14. 23:00 „10,5. Apokalipsė“ 
(1). N14. 00:45 „10,5. Apokalipsė“ (2). 
N14. 02:20 „Gyvi numirėliai“ (3). N14.

Penktadienis, gegužės 11 d. 
06:15 „Viena už visus“ (75). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (76). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (437). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (60). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (32). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (60). N-7. 11:00 „Gel-
bėtojai - 112“ (61). N-7. 11:35 „Aklo-
ji zona“ (11). N-7. 12:35 „Stoties po-
licija“ (1). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (438). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (61). N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (33). N-7. 16:50 „Gelbėtojai 
- 112“ (62). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 
112“ (63). N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ 
(64). N-7. 18:30 LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. 21:00 Tikras 
teisingumas 2. Kruvini pinigai. N14. 
22:50 Tarptautinis turnyras „BUSHI-
DO KOK 2018 Moldova“. N-7.  02:20 
Universalus karys. Kita karta. N14. 
03:55 Tikras teisingumas 2. Kruvini 
pinigai. N14.

Šeštadienis, gegužės 12 d. 
06:15 „Viena už visus“ (72). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (73). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (74). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (75). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (76). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 „Pavariau“ (4). N-7. 
10:30 „Blogas šuo!“ (3). 11:30 „Nema-
toma karalystė“ (1). 12:40 „Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu“ (88). 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(7). 13:40 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ (5). N-7. 14:45 „Kas žudikas?“ 
(28). N-7. 16:00 „Detektyvų istorijos“ 
(6). N-7. 17:00 LKL čempionatas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. 19:30 Muzi-
kinė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS 
Pradžia. N14. 01:00 AŠTRUS KINAS 
Baubas. N14. 02:35 Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, gegužės 13 d. 
06:30 Galiūnų Čempionų ly-

gos rungt ynės Kanadoje. 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje. II dalis. 10:00 
„Pavariau“ (5). N-7. 10:30 „Blogas 
šuo!“ (4). 11:30 „Nematoma karalys-
tė“ (2). 12:40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (89). 13:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (8). 13:40 
Sveikinimai. 16:00 „Reali mistika“ 
(24). N-7. 17:05 „Kas žudikas? Bau-
džiamosios bylos“ (1). N-7. 18:20 „Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos“ (2). 
N-7. 19:30 „Daktaras Richteris“ (11). 
N-7. 20:40 „Daktaras Richteris“ (12). 
N-7. 21:45 „Juodasis sąrašas“ (2). N-7. 
22:45 „Išbandymų diena“ (5). N14. 
23:45 Pradžia. N14. 02:20 „Kas žudi-
kas?“ (28). N-7. 03:20 „Detektyvų is-
torijos“ (6) . N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 7 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Plačia-
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Jau kurį laiką girdime, kad re-
organizuojami (deinstituciona-
lizuojami) socialinės globos ir 
vaikų globos namai bei steigia-
mi savarankiško gyvenimo na-
mai. Proto negalią turinčių žmo-
nių įkurdinimas bendruomenė-
se sukėlė pasipriešinimo bangą, 
ypač mažesniuose miesteliuose.

Kalvarijos savivaldybės me-
ras, partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“ atstovas Vincas Plikaitis 
Seime vykusioje konferencijo-
je „Deinstitucionalizavimo pa-
tirtys ir iššūkiai“ sunerimo, kad 
jeigu neįgalieji bus integruo-
ti į miesto gyvenimą, Kalvari-
ja bus vadinama kvailių mies-
tu. „Kalvarijos socialinės glo-
bos namuose gyvena 130 gy-
ventojų. Jeigu 130 žmonių pa-
sipildys mūsų savivaldybė, ku-
ri ir taip maža, tai ką apie mus 
sakys? Kvailių miestas?“ – klau-
sė V. Plikaitis pertvarkos suma-
nytojų ir vykdytojų iš Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

Kalvarijos savivaldybės so-
cialinės globos namų direkto-
rė Nomeda Zavickaitė sako, kad 
jie šio projekto dar net nepradė-
jo įgyvendinti, dar tik kuria pla-
nus. Tačiau jau pasijuto neigia-
ma nuomonė ir iš visuomenės, 
ir iš savivaldybės atstovų. Anot 
direktorės, socialinės globos na-
muose pagal projektą turi likti 
tik tie, kuriems tikrai reikalinga 
nuolatinė slauga ir priežiūra, ne-
vaikštantys ir negalintys visiš-
kai savimi pasirūpinti asmenys. 
Visi kiti apsigyventų miestelyje: 
„Iš visų 110 asmenų su proto ir 
psichine negalia, šiuo metu gy-
venančių Kalvarijos savivaldybės 
socialinės globos namuose, gru-
pinio gyvenimo namuose, sava-
rankiško arba apsaugoto būsto 
namuose galėtų gyventi 88 as-
menys, iš kurių 17 yra iš Kalva-
rijos savivaldybės.“

Ji viliasi, kad valdžios nuo-
monė pasikeis ir kad sulauks 
pagalbos.

Kalvarijos meras kratosi neįgaliųjų 
integracijos

Laura Čižauskienė tinklalapyje www.suduvis.lt rašo apie 
tai, kad Kalvarijos valdžia priešinasi neįgaliųjų įtraukčiai 
į visuomenę.

Paroda  
ant svajonių sparnų

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gal šią vasarą užsuksite 
į Varšuvą? O gal kelionės 
maršrute numatyta Len-
kijos sostinės Šopeno oro 
uoste persėsti iš vieno lėk-
tuvo į kitą? Pasinaudokite 
proga ir apžiūrėkite čia su-
rengtą įdomią dailės paro-
dą. Ji veiks iki rugpjūčio 16 
dienos.

Siurprizas  
keliautojams

Balandžio 18 dieną Šopeno 
oro uoste buvo atidaryta neį-
galių dailininkų kūrinių paro-
da. Jos pristatymas išties at-
kreipė keliautojų dėmesį. „Žiū-
rėk, ten dailininkas kojomis ta-
po. Neįtikėtina“, – buvo girdė-
ti replikos.

Toks ir buvo sumanymas – 
sudominti, atkreipti dėmesį. 
Parodos atidarymo proga du 
neįgalūs dailininkai – Mariu-
šas Mončka ir Bartekas Osta-
lovskis – pademonstravo, kaip 
jie tapo paveikslus.

Kai talento  
nestinga, galima  
apsieiti be rankų

Apie 800 menininkų pri-
klauso pasaulinei Tapytojų ko-
jomis ir lūpomis sąjungai. Kad 
galėtų tapyti, jiems reikia bū-
ti geros fizinės formos, turė-
ti daug laiko ir kantrybės. Po-
pierius, drobė, teptukas – dar-
bo įrankiai tie patys, tačiau dėl 
įvairių priežasčių rankų nete-
kę menininkai tapo teptuką su-
spaudę lūpomis ar kojų pirštais. 
Tapo savo svajones, emocijas, 
aplinką. Lenkijoje šiai sąjungai 
priklauso 25 neįgalūs kūrėjai.

„Per 4 mėnesius, kol veiks 
paroda, yra gera galimybė ke-
liautojams pamatyti mūsų pa-
veikslus, – atidarydamas paro-
dą sakė Piotras Pavlovskis, fon-
do „Integracija“ prezidentas, 
aktyvus visuomenininkas, irgi 
dailininkas. – Lenkijos radijo 3 
programos žurnalistė Elžbieta 
Korčynska mūsų parodą pava-
dino „Išskrendančia“. Na taip, 
esame oro uoste. Tačiau išties 
negalime paaiškinti, kaip atsi-
randa mūsų paveikslai, iš kur at-
lekia. O kai kuriems žiūrovams 
toks tapymo būdas išvis atrodo 
kaip stebuklas. Didžioji visuo-
menės dalis tikrai nėra mačiusi 
tokio keisto tapymo, dažais iš-
teptų lūpų ir kojų pėdų.“

Per dieną tapo 
žvaigždėmis

Mariušas ir Bartekas, ku-
rie sutiko dalyvauti atidaryme 
ir parodyti, kaip tapo, sulaukė 
žurnalistų ir žiūrovų dėmesio. 
Jie ir anksčiau buvo žinomi vi-
suomenei. Mariušas – konkurso 
„Žmogus be barjerų 2015“ fina-
lininkas, Bartekas – garsus ra-
lio dalyvis (berankis!), tačiau 
kaip menininkai jie pasirodė 
pirmą kartą. Tiesą sakant, jų ta-
pymo būdas toks intymus, kad 
tikrai buvo nelengva tai daryti 
apsuptiems žiūrovų.

Bartekas papasakojo: „Žmo-
nės jau nustojo stebėtis išvy-
dę mane ralio trasoje, priprato, 
kad lekiu nežmonišku greičiu 
man pritaikytu „Nissan“. O savo, 
kaip tapytojo, galimybes tik rai 
vertinau skeptiškai. Juk šį meną 
ne kiekvienas ir turintis rankas 
prisijaukins. Pirmiausia reikia 
talento. Turbūt jaučiau, kad kaž-
ką turiu. Atidžiai žiūrėjau, kaip 
tapo kiti neįgalieji. Įsitikinau, 
kad tai įmanoma. Beliko įsisa-
vinti kitų sukurtą techniką, iš-
mokti valdyti savo kūną. Juk nė-
ra paprasta daug laiko praleisti 
palinkus prie paveikslo. Kai ko-
jų pirštai priprato prie teptuko, 
toliau jau dirbau su malonumu, 
netrukau ir pagyrų sulaukti.“

Kartą kitoje parodoje prie 
Barteko priėjo vyriškis su sū-
numis ir paprašė parduoti pa-

veikslą „Senis besmegenis“. 
Dailininkas net suprakaitavo. 
Jis neįsivaizdavo, ko vertas jo 
paveikslas. Gavęs pinigus nu-
džiugo – tiek nebūtų drįsęs pra-
šyti. Šiandien ralistui tapyba – 
malonus laisvalaikio užsiėmi-
mas, atgaiva po trasos ūžesio ir 
jaudulio. Distancijoje jo sėkmę 
lemia sekundės, o tapyba – vi-
sai kas kita. Prie vieno paveiks-
lo praleidžia ir kelias dienas.

Dailė tapo  
pragyvenimo šaltiniu
Mariušas vadina save pro-

fesionaliu dailininku, nes pa-
veikslus kuria tam, kad juos 
parduotų. Sulaukia ir įdomių 
užsakymų. Kartą klientas už-
sakė 12 paveikslų, kuriuose bū-
tų pavaizduoti žirgai. „Mąsčiau 
ir šiaip, ir taip, – prisimena Ma-
riušas. – Nutapiau žirgus įvai-
rioje aplinkoje – žiemą, pavasa-
rį, miške, laukuose. Stengiausi, 
kad kiekvienas paveikslas bū-
tų vis kitoks. Aš mėgstu tapyti 
žirgus, bet kai tiek daug... Toks 
keistas užsakymas. Kai vyriš-
kis atėjo pasiimti paveikslų, pa-
klausiau, kam jam tiek ilgakar-
čių. Atsakė, kad stato naują na-
mą ir nori visas sienas papuošti 
žirgų portretais, nes labai juos 
mėgsta. Labai džiaugiuosi atra-
dęs dailę. Norėčiau visus žmo-
nes paskatinti ieškoti ir atras-
ti tai, kas taptų ne tik laisvalai-
kio pomėgiu, bet ir džiaugsmu, 
kuriuo galėtų dalytis su kitais 
žmonėmis. Darau tai, ką mėgs-
tu. Dirbu namuose. Dirbu tiek, 
kiek noriu. Tikrai esu ponas. 
Nedaug žmonių galėtų taip pa-
sigirti. Tapyba visai pakeitė 
mano gyvenimą. Aš dabar esu 
ne neįgalusis, aš – menininkas.“

Parodos atidaryme kalbė-
jusi Tapytojų kojomis ir lūpo-
mis sąjungos leidyklos direkto-
rė Dorota Bakaj sakė, kad daž-
nai neįgaliesiems pristinga ne 
talento, o pasitikėjimo savimi. 
Sąjunga padeda jiems išmokti... 
skristi. Šiemet sulaukė dviejų 
naujų narių: 16-metės berankės 
mergaitės, tapančios lūpomis, ir 
paslaptingo vyriškio, kuris 20 
metų tapė „į stalčių“ ir tik da-
bar nutarė parodyti savo kūri-
nius pasauliui, bet dar nėra pa-
siruošęs pasakoti apie save. To-
kie jau tie menininkai.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Mariušas ir Bartekas, sutikę parodyti, kaip tapo, sulaukė žurnalistų ir žiūrovų 
dėmesio. 

Pasaulinei Tapytojų kojomis ir lū-
pomis sąjungai priklauso apie 800 
menininkų. 

Sekmadienį, minint Tarptau-
tinę šokio dieną, uostamiesčio 
šokio teatras „PADI DAPI Fish“ 
sostinėje pristatė naujausią 
spektak lį jaunimui „Mano Pite-
ris Penas“. Teatro komanda sie-
kia įgyvendinti įvairovės teatre 
bei socialinės atskirties maži-
nimo idėjas, tad į profesionalių 
šokėjų gretas pakvietė ir Dau-
no sindromą turintį Julių Jure-
vičių, kuris spektaklyje atlieka 
vieną iš pagrindinių vaidmenų.

Teigiama, kad spektaklis 
„Mano Piteris Penas“ sujungia 
skirtingas teatro veiklos sritis – 
meninę, edukacinę ir socialinę. 
„Pastaroji yra ypač svarbi. Ne-
dažnai pamatysime žmogų su 
negalia profesionaliojoje sceno-
je, o šiame spektaklyje jis visa-
vertiškai įsitraukė į veiksmą: ly-
giateisiai šoka scenoje bei gauna 
honorarą už savo darbą. Kai ku-
rie gali manyti, kad jis neturi rei-
kalingo pasiruošimo, bet iš tie-
sų Julius mums padėjo atskleis-
ti spektaklio idėją“, – sako spek-
taklio choreografė Agnija Šeiko.

Nors kol kas į tokius spektak-
lius kaip „Mano Piteris Penas“ 
Lietuvos žiūrovai dar žvelgia at-
sargiai – tarsi šie žmonės never-
ti būti scenoje (kiti vertina kaip 
manipuliaciją), A. Šeiko neabe-
joja, kad ši bendrystė padeda su-
laužyti nusistovėjusias nuosta-
tas, stereotipus.

„Panašu, jog Lietuvoje, kaip 
ir užsienyje, neįgaliųjų įtrauk-
tis nebekelia abejonių ir tampa 
savaime suprantamu reiškiniu. 
Pastebiu, kad užsienyje į kūrybi-
nį procesą įtraukti šiuos žmones 
tapo netgi tradicija. Tokių teatri-
nių projektų daugėja ir Lietuvo-
je, o šiemet žmonės, turintys ne-

galią, pasirodė ant scenos „Auk-
sinių scenos kryžių“ apdovano-
jimuose“, – pažymi choreografė.

Šokio teatras „PADI DAPI 
Fish“ veiklas, kuriomis siekia 
sumažinti jautrių socialinių gru-
pių atskirtį, vykdo jau penkerius 
metus, na, o birželio 2 dieną tru-
pė pakvies į dar vieną premjerą, 
kurioje kartu su profesionaliais 
šokėjais dalyvaus miestiečiai, o 
tarp jų ir neįgalieji.

Muziką spektakliui sukū-
ręs vienas žymiausių šiuolaiki-
nių vokiečių kompozitorių Sve-
nas Helbigas, užburtas spektak-
lio idėjos ir pažinties su Juliumi, 
jam skyrė savo honorarą už au-
torines teises.

„Mane šio spektaklio idėja 
iškart „užkabino“. Puiku, kad 
kūrybinė trupė įtraukė Julių. 
Jis labai atviras žmogus, neturi 
išankstinių nuostatų, dėl to su 
juo dirbti labai lengva. Vaikinas 
labai darbštus – visą kūrybinį 
procesą buvo susikoncentravęs, 
įdėjo daug pastangų dirbdamas, 
tobulindamas savo rolę, ir jam 
puikiai bei jautriai pavyko įkū-
nyti Piterį Peną, – teigė S. Helbi-
gas. – Maža to, Julius praturtino 
spektaklį turinio prasme ir įne-
šė daugiau spalvų.“

Pašnekovas įsitikinęs, kad 
šiais laikais išvis nebeturėtume 
kalbėti apie neįgaliųjų įtrauktį, 
o bendri profesionalių meninin-
kų ir neįgaliųjų kūrybiniai dar-
bai turėtų būti savaime supran-
tamas reiškinys.

Nors apskritai patyčių kul-
tūra Vokietijoje auga dėl neval-
domų socialinių tinklų, tačiau, 
kalbant apie neįgaliųjų įtrauk-
tį, žmonių sąmoningumas tik 
auga.

Neįgaliųjų įtrauktis nebėra vien vizija
Naujienų portale „Atvira Klaipėda“ rašoma apie projektą, 
kai kartu su profesionaliais šokėjais spektaklyje dalyvauja 
Dauno sindromą turintis vaikinas. 



8 psl.2018 m. gegužės 3–9 d., Nr. 18 (1407), „Bičiulystė“

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Tu, motule miela...Prie kūrybos 
šaltinio

Motulės skara
Jau gegužis. Jau sodai pabalo,
O lizde kleketuoja gandrai. 
Tu, Motule, prisėdus prie stalo
Savo meilę kaip duoną raikai.

Kiekvienam tu atrieki vienodai,
Kiekvienam Tavo meilė karšta.
Jei netyčia suklumpam, 

parpuolam,
Tu mus pakeli savo ranka.

Būna liūdna ir ašaros byra,
Ir, atrodo, nebėra prasmės...
Tu kiekvieną priglaudi, paguodi
Ir pagirdai iš gėrio versmės.

Balti žiedlapiai krenta po 
kojom,

Tu tarp jų – obelėlė balta.
Savo meilę vaikams dovanoji
Ir apgaubi Motulės skara.

Aldona RAišiENė
Kupiškio r.

Mūsų mamos  
nemiršta
Mamos mūsų nemiršta –
Iškeliauja toli.
Ne mirties glosto pirštai – 
Angelai vien balti.
 
Mūsų mamos mus glosto,
Kai širdyse – gėla.
Turi jos savo uostą,
Tik ten mūsų nėra.
 
Mūsų mamos nutolę –
Nepasiekti mums jų.
Braido jos ne po žolę –
Skraido tarp angelų.
 
Mūsų mamos vis laukia
Šilto žvilgsnio, maldų...
Nors dangus apsiniaukęs –
Nesvarbu... nesvarbu...
 
Mūsų mamos – jos mamos
Žemėje... danguje...
Visada būkim ramios,
Kol Mama širdyje.

Danutė RuSECKAJA
Vilnius

 

* * *
Takelis į gimtus namus užžėlęs,
Ir nepakvies motulė į svečius.
Seniai jau sengalvėlė iškeliavo
Į savo amžinus namus.

Bet  širdyje visad gyva –
Lyg vakar su ja vakarota.
Padrąsinantis žodis, šypsena
Ir gero kelio palinkėta.

Man nieks motulės nepakeis,
Jokie draugai ar turtai.
Nėra šventesnio žodžio 

už mamos,
Ji mums viena juk duota.

vladislovas KiRKiCKAS
Tauragė

Šventoji atmintis 
Beržas matė – žiūrėjai į tolį
Vis belaukdama grįžtant vaikų.
Krito ašaros krištolo karoliais
Ant sugrubusių tavo delnų.

O vaikai, lyg paukščiai išskridę,
Kažkur suko savuosius lizdus.
Prie vartelių žiūrėjau į brydę,
Gal išklydėlius ji parves į 

namus.

Kai pavasariai buvo, nubalo
Putinas prie vartelių senų.
O gal tai tik išbluko skarelė
Ant sukumpusių tavo pečių?

Koks gyvenimas ilgas, koks 
trumpas...

Saulė leidos žemyn ir žemyn.
Tu vis rymojai po langu 

suklupus
Ir vis stengeis žiūrėti tolyn.

Šiandien niekas nerymo po 

langu.
Nebėra ir gimtųjų namų...
Tiktai atmintį šventąją saugo
Prisiminimai brangių man dienų.

Dabar liko tik kapas kuklutis
Dega žvakė, pakvipus vašku...
Kad galėtum su manim tu 

pabūti,
Gal paguostum, kai būna 

sunku.
Nijolė RAilAitė

Kėdainiai

Laiškas mamai 
Aš parašysiu tau, mamyte, laišką
su meile, ilgesiu giliu
ir paprašysiu tą skrajūną vėją,
kad jį nuneštų tau ant savo 

plazdančių sparnų.

Kaip man tavęs reikėjo, mama,
kada mažytė aš buvau,
ieškojau visada tavęs,
bet nuo vaikystės ligi šiolei 

neradau. 

Aš nemačiau, mamyte, tavo veido
nei rankų nejaučiau prisilietimo.
Sakyk, mieloji, kuo tau nusidėjau, 
kada buvau mažytė, vos užgimus?

Kodėl nepriglaudei manęs tu prie 
krūtinės, 

kaip glaudžia kūdikį mama?
Teliko žodžiai popieriaus 

skiautelėj:
„Atsisakau, aš jos, ji man bus 

našta.“

Matau, tarytum ateini tu pas 
mane, 

pasiilgusi rankas aš tau tiesiu...
Bet greit miražas šis išnyksta,
net sapnuose tavęs sutikti 

negaliu.

Jeigu suras tave skrajūnas vėjas
ir tavo, mama, sąžinė prabus, 
ateik pas mane, tavęs aš laukiu, 
užmiršiu visas skriaudas, vargus. 

Genė SEMENiENė
Lazdijų r.

 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

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

Mano mama – žemaitė nuo 
Papilės, užaugusi labai di-

delėje šeimoje kartu su septy-
niais broliais ir septyniomis se-
serimis. Ji buvo trečias vaikas 
ir kartu su vyriausiąja seserim 
Anastazija padėjo tėvams augin-
ti mažesniuosius. Manau, kad 
dėl tos priežasties aš augau vien-
turtė. Gaila, žinoma. Juk didelė-
je šeimoje daug ko išmokstama.

Mane, jau kremtančią moky-
tojos duoną, stebindavo mamos 
gebėjimas suprasti vaiko sielą ir 
taip subtiliai, su pagarba ir mei-
le bendrauti su mažaisiais. Pas 
ją, vos pakirdę iš miego, atbėg-
davo kaimynų vaikai – mergaitė 
ir berniukas. Man, kaip pedago-
gei, krito į akis, kad tie vaikai ne-
prižiūrėti, nesiprausę, nesusišu-
kavę. O mano jokių mokslų nera-
gavusi mama kartą atsargiai pa-
klausė mergaitės: „Tu, kai atsike-
li, turbūt tuojau nusiprausi veide-
lį ir susišukuoji plaukus?“ – „Ale 
ne!“ – atšovė ši. Bet kitą kartą at-
ėjo nusipraususi ir susišukavusi.

Ištekėjusi už mano tėvo, ma-
ma atvažiavo gyventi į Suvalki-
ją. Man, jau ūgtelėjusiai, ji pa-
sakodavo apie Žemaitiją, savo 
seseris ir brolius. Tik suaugu-
si supratau, kaip ji ilgėjosi savo 
gimtinės ir artimųjų. Neramiais 
pokario laikais niekas nevaži-
nėjo iš vieno šalies krašto į ki-
tą. Žemaitijoje apsilankėme, kai 
man suėjo vienuolika metų. Ne-
supratau, ką žemaitiškai kalba 
mano pusbroliai ir pusseserės, 
todėl vengiau su jais bendrauti. 
Beveik per visą viešnagės laiką 
nesitraukiau nuo mamos.

Su mama buvome labai arti-
mos. Nors ji kalbėdavo mažai ir 
buvo santūri, šalia jos jaučiausi 
tokia rami, saugi, pasitikinti sa-
vimi. Gal todėl ir mokslas man 
gerai sekėsi, ir turėjau daug 
draugių. Visas jas, apsilankiu-
sias mūsų namuose, mama so-
dindavo už stalo ir vaišindavo 
tuo, ką turėdavom. Daug šeimų 
tuomet buvo atkelti iš kitų vie-
tovių, dauguma iš Dzūkijos, su 
krūva vaikų ir be maitintojo. Po 
daugelio metų lankant tėvų ka-
pus viena ten sutikta vaikystės 
draugė atsisveikinant prasitarė 
apie tuos laikus: „Tik pas tavo 
mamą aš sočiai pavalgydavau.“

Ir štai aš jau studentė. Ma-
ma palydėjo į geležinkelio stotį. 
Prisimenu viską iki smulkme-
nų. Ėjome keliuku pro beržyną. 
Ten vienoje vietoje augo katpė-
dėlės, tokios mažos kuklios gė-
lytės švelniai rausvais ir gels-
vais sausais žiedeliais. Mama 
stabtelėjo, paskubom suskynė 
puokštelę ir, netardama  nė žo-
džio, įdavė man į rankas. Su ta 
puokštele ir įsėdau į atbildėju-
sį traukinį, išvežusį mane į iš-
svajotą Vilnių studijuoti lietu-
vių kalbos ir literatūros.

Nespėjus apsiprasti su nau-
ja aplinka nei įsiminti auditori-
jų, visus pirmakursius išvežė į 
kolūkius padėti nuimti rudens 
derlių. Kolūkiuose trūko dar-
bingų žmonių – jaunimas išsi-
lakstydavo: kas į mokslus, kas 
į fabrikus. Technikos turėjo ne-
daug, ji dažnai gesdavo, o lie-
tingą rudenį negalėdavo į lau-
kus įvažiuoti. Prasidėjus dar-
bymečiui jaunų rankų čia ver-

kiant reikėjo. Kasėm bulves, ro-
vėm linus. Visa grupė miegojom 
dideliame kambary ant šiaudais 
pakreiktų grindų. Atsirado blu-
sų. Tada persikėlėm virš tvarto 
ant šieno. Ruduo pasitaikė lie-
tingas, darbai užsitęsė. Kolū-
kio vadovybė paprašė pratęsti 
talkos laiką.

Per savo vardadienį roviau 
linus kaimo pakraštyje kartu su 
kitomis bendrakursėmis. Apie 
vidudienį pamatėme laiškane-
šį, klampojantį per arimus mū-
sų link. Pasirausęs krepšyje iš-
traukė didelį voką ir paklausė: 
„Kuri čia Gražina?“ 

Atplėšusi voką radau jame 
tėvų sveikinimą ir dovaną – len-
gvutį baltą šalikėlį. Išskleidžiau 
jį, o merginos, apsupusios mane 
ratu, užtraukė dainą: ,,Tu, motu-
le miela, daug naktų nemiego-
jai  / Išėjai į laukus, kur siūruo-
ja javai...“ Stovėjau, apsisiautusi 
tuo šalikėliu, ir verkiau džiaugs-
mo ašaromis.

Daug vardo dienų gyveni-
me esu atšventusi, visokių do-
vanų gavusi. Tik niekada jokia 
dovana nėra nudžiuginusi taip, 
kaip toji, gauta per devyniolik-
tąjį vardadienį linų lauke. Šali-
kėlį išsaugojau lig šiolei. Mano 
mama jau seniai ilsisi kaimo 
kapinaitėse. Per Motinos die-
ną važiuodama jos aplankyti, 
pasiimu su savim tą dovaną. Ir 
vėl atgyja prisiminimuose tas 
vardadienis linų lauke. Ir tos 
studenčių sudainuotos dainos 
žodžiai. „Šalikėlis tasai– mano 
džiaugsmas, mamyte...“

Gražina DAuGiNiENė 
Vilnius 

Ačiū tau, Mama
Ačiū tau, Mama, kad padova-

nojai man turiningą ir gra-
žų Gyvenimą. 

Tu steigeisi ir stengiesi, kad 
mano gyvenime būtų kuo dau-
giau džiugesnių akimirkų, švie-
sesnių dienų. Kaip ilgą prisimi-
nimų vėrinį galiu suverti nugy-
ventas savo dienas ir visada ta-
me dienų vėrinyje buvo, yra ir 
bus Tavo motiniška meilė, atjau-

ta ir pagalba. Tavo dėka aplan-
kiau daug filmų, teatrų, koncer-
tų, perskaičiau galybę knygų. 
Tik vis pagalvoju, kokio didu-
mo būtų knyga, kurion sugul-
tų visi Tavo dėl manęs ir brolio 
nuveikti darbai. Reikėtų daugy-
bės lapų popieriaus įprasmin-
ti Tavo geriems darbams, Tavo 
nemigo, rūpesčių valandoms. 
Visas Tavo gyvenimas – tai di-
džiulė dovana man. Gal bėgan-
tys metai uždeda ant Tavo pe-

čių didesnę ligų naštą, sulėtina 
žingsnius, bet gerumas, atjauta, 
paguoda, meilė nesumažėja. Ji 
neaprėpiama, nenusakoma, tik 
jaučiama širdimi.

Brolis jau susikūręs savo 
šeimos židinį. Iš Tavęs paveldė-
jo gerumą, tad neatsisako pa-
gelbėti. Abu su gyvenimo drau-
ge stengiasi, kad mūsų ligų pri-
temdytoje buityje nušvistų gė-
rio ir vilties spinduliai.

Žinau, kad einant saulelei 
vakarop būna ne viena skaus-
mo valanda. Bet taip noriu, kad 
sunkių valandų būtų kuo ma-
žiau ir kad dar ilgai plaktų Ta-
vo gera ir mylinti širdis. 

Aušra vERBliuDAvičiūtė 
Šeduva


