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Neįgalieji ir keleivių vežėjai sutarė 
bendradarbiauti

Aplinka visiems

Nepritaikyta miestų ir mies-
telių infrastruktūra, nepriei-
namas viešasis transportas – 
tai kliūtys, kurios trukdo 
skirtingas negalias turintiems 
žmonėms gyventi savaran-
kiškai. Situacija pamažu kei-
čiasi į gera, bet problemų vis 
dar apstu. 

 
 Daigai labai naudingi sveikatai ........................................................... 4 psl.

 Muzika gali gydyti ........................................................................................... 5 psl.

 

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis susitiko su 
asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentu Ričardu Dubicku.

Keleivių vežėjai  
nori būti socialiai atsakingi

Neseniai įsikūrusios Lietu-
vos keleivių vežimo asociacijos 
(LKVA) įstatuose, be kitų nuos-
tatų, numatytas ir glaudesnis 
bendradarbiavimas su neįgaliųjų 
organizacijomis. Balandžio pra-
džioje LKVA prezidentas Ginta-
ras Nakutis susitiko su asociaci-
jos „Savarankiškas gyvenimas“ 
prezidentu Ričardu Dubicku ir 
aptarė tolesnio bendradarbiavi-
mo galimybes. 

„Svarbiausias mūsų asocia-
cijos tikslas – teikti kokybiškas 
ir keleivių poreikius atitinkan-
čias paslaugas, taip pat skatinti 
vežėjus laikytis socialiai atsa-
kingos keleivių vežimo veiklos 

principų, todėl glaudus bendra-
darbiavimas su neįgaliųjų orga-
nizacijomis mums labai reikš-
mingas“, – sako G. Nakutis. 

Jo teigimu, neįgaliųjų atsto-
vus žadama kviestis į asociaci-
jos susirinkimus, aptarti nega-
lią turinčių keleivių po reikius 
bei jiems kylančias pro blemas, 
kartu ieškoti būdų joms spręsti. 

Sieks standartizuoti 
reikalavimus transporto 

priemonėms 
R. Dubickas teigia, kad 

miestų autobusai negalią tu-
rintiems žmonėms pritaikomi 
vis geriau, nors net ir naujuose 
į miestus atvykstančiuose auto-
busuose bei troleibusuose ran-
dama trūkumų, neveikiančios 
ar prastai veikiančios neįgalie-
siems skirtos įrangos. 

G. Nakučio teigimu, asocia-
cija ketina siekti, kad reikalavi-
mai keleivinio transporto prie-
monėms būtų kuo labiau stan- (nukelta į 3 psl.)
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įgaliesiems“, – pasakojo Kristina. 
Nemažai keliaujantis neįga-

liojo vežimėliu judantis Marti-
nas Baltrušaitis neslepia – už-
sienyje pirkdamas bilietą į mu-
ziejų ar kokį nors kitą kultūros 
objektą savo neįgaliojo pažy-
mėjimo net nebando išsitrauk-
ti. Vyras sako nesigilinantis, ar 
jie turi kokią nors nuolaidų sis-
temą neįgaliesiems. Pasak Mar-
tino, jeigu jau siekiame integra-
cijos, tai ir integruokimės, o ne-
sistenkime ieškoti privilegijų.

Neįgaliojo pažymėjimas 
kainos į „Londono akį“ 

nesumažins
Mokytojai, muziejų darbuo-

tojai užsienyje gali naudotis tu-
rimais pažymėjimais ir lanky-
damiesi muziejuose, kultūros 
objektuose gauti nemažas nuo-
laidas. Lietuviškas neįgaliojo 

Ar naujas neįgaliojo 
pažymėjimas palengvins 

keliones užsienyje?

Skirtingose šalyse 
nevienoda lengvatų 

sistema
Neįgalieji ne kartą kėlė klau-

simą, kad būtina neįgaliojo pa-
žymėjimą išversti į anglų kalbą, 
kai kurie netgi kreipdavosi į ver-
tėjų biurus, kad gautų oficialiai 
patvirtintą neįgaliojo pažymė-
jimo vertimo variantą. Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro 
vyriausioji patarėja neįgaliųjų 
klausimais Eglė Čaplikienė sa-
ko, kad atsisakius „nedarbingo“ 
ir „iš dalies darbingo“ termi-
nų bei keičiant neįgaliojo pažy-
mėjimo formą, nuspręsta jame 
esančius įrašus išversti ir į anglų 
kalbą. Vienodo visoje Europos 
Sąjungoje galiojančio neįgalio-
jo pažymėjimo nėra, kaip nėra 
ir bendros negalios, specialiųjų 

poreikių nustatymo sistemos ar 
negaliai kompensuoti numatytų 
priemonių bei lengvatų. Kiek
viena šalis šiuos sprendimus pri-
ima savarankiškai. Todėl į an-
glų kalbą išverstas pažymėjimas 
(beje, angliška tik pažymėjimo 
forma, o duomenys jame patei-
kiami lietuviškai) lengvatų ki-
tose šalyse negarantuos. 

Daug keliaujanti ir bičiulių 
iš užsienio sulaukianti Kristina 
Kosovskaja sako, kad ir Lietuvo-
je negalioja kitose šalyse išduoti 
pažymėjimai. „Pamenu, turėjau 
svečių iš užsienio, tai nei į TV 
bokštą, nei traukinio bilietams 
jiems nepadarė jokios nuolaidos, 
nes, kaip mums buvo paaiškinta, 
nuolaidos galioja tik Lietuvos ne-

Keliaujantys neįgalieji dažnai iš kuprinių nė neišsitraukia savo pažymėjimų.

Kviečiame prisidėti prie 
„Bičiulystės“ leidybos  

2% savo pajamų 
mokesčio!

„Bičiulystei“ labai svar bus Jū
sų palaikymas. Tik turėdami pa
kankamai lėšų savaitraščiui leisti 
galėsime su Jumis dalytis aktualia 
informacija, diskutuoti svarbiau
siomis žmonėms su negalia rūpi
momis temomis, pasitelkę įvairių 
sričių specialistus atsakyti į Jūsų 
klausimus, skelbti Jūsų kūrybą. 

Būsime labai dėkingi, jei 2% 
savo pajamų mokesčio skirsi
te VšĮ „Bičiulystė“. Tai padaryti 
galite iki gegužės 2 d., Valsty
binei mokesčių inspekcijai pa
teikę užpildytą prašymo formą 
Fr 0512 V4.

Prašymą galima pateikti elek
troniniu būdu per VMI Elekt
roninio deklaravimo informacinę 
sistemą (EDS) arba iš interneto at
sisiųstą paramos formą užpildyti 
ranka, pasirašyti ir nunešti į mo
kesčių inspekciją arba įdėjus į vo
ką, išsiųsti adresu VMI Deklaraci
jų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, 
LT66257 Druskininkai. 

Svarbu: VšĮ „Bičiulystė“ iden
tifikacinis numeris (kodas) – 
122244264.

„Bičiulystės“ redakcija

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba (NDNT) 
jau daugiau kaip tris mėne-
sius išduoda naujo pavyzdžio 
neįgaliojo pažymėjimus. Es-
minis jų skirtumas nuo anks-
tesniųjų – pažymėjimas iš-
verstas į anglų kalbą. To ne-
įgalieji, ypač mėgstantys ke-
liauti, labai laukė, mat dau-
gelyje šalių lietuviškas pažy-
mėjimas neužtikrino galimy-
bės pasinaudoti lengvatomis. 

Tolerancijos link

dartizuoti, kad vežėjai įsigytų 
tinkamai neįgaliesiems pritai-
kytų tiek miesto, tiek tolimojo 
susisiekimo autobusų. 

Kol kas kiekvienos savival-
dybės specialistai, skelbdami 
viešuosius pirkimus transpor-
to priemonėms įsigyti, patys 
sudaro techninę specifikaciją 
naujiems autobusams ar trolei-
busams. „Mūsų asociacija ža-
da parengti pavyzdinius koky-
binius reikalavimus transpor-
to priemonėms, skirtoms vežti 
keleivius miesto, priemiesčio ar 
tolimojo susisiekimo maršrutais. 
Juos rengdami žadame aktyviai 
bendradarbiauti ir su neįgalių-
jų atstovais“, – sako G. Nakutis. 

Anot LKVA prezidento, ke-
leivių vežėjams svarbu, kad va-
žiavimo sąlygos neįgaliesiems 
būtų kuo vienodesnės skirtin-
guose Lietuvos miestuose, dėl 
to keliaudami nepatogumų jie 
patirtų gerokai mažiau. 
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�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė pasakoja apie tai, 
kaip šilutiškiai paminėjo ba-
landžio 1-ąją. 

Balandžio pirmoji – tai 
juokų, pokštų, linksmybių 
diena. Ši tradicija atkelia-
vo iš senolių ir prosenelių 
laikų. Šilutės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Laima Micienė ir 
šiemet pratęsė jau prieš ke-
letą metų pradėtą tradiciją 
minėti šią dieną. Suorga-
nizavome linksmą popie-
tę „Pasijuokime kartu“, į 
kurią susirinko draugijos 
nariai iš padalinių ir mies-
to. Po pirmininkės svei-

Popietė „Pasijuokime kartu“ 

kinimo žodžio ir linksmų 
anekdotų, šventę pradėjo 
humoro ir satyros grupė 
„Botagėlis“, kuri sukurta 
vykdant socialinės reabi-

litacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje pro-
jektą. Jie parodė linksmą 
šių dienų nutikimą „Par-
duodu vyrą“, kurį vaidino 

Saulius Ivanauskas, Rena-
ta Rutienė, Lilija Žąsytie-
nė, Irena Reikertienė, Zi-
naida Mikelionis.

Savo pasirodymu džiu-
gino ansamblis „Šilainė“ ir 
jo vadovo Antano Kmitos 
atliekamos dainos. Neįga-
liųjų draugijos sveikuolių 
būrelio „Mėta“ nariai pa-
ruošė salę, papuošė sta-
lus. Dėkojame prie šven-
tės prisidėjusiems Eugeni-
jai ir Antanui Savickams, 
Danutei Auškalnienei, 
Danutei Židonienei, Ire-
nai Gedmintienei, Onutei 
Vismantienei, Almai Kro-
nelienei, Zitai Alūzienei, 
Jolantai Kunijauskienei.

Popietėje pasirodė humoro ir satyros grupė „Botagėlis“. 

Šilutė:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Laiške „Bičiulystei“ 
LaimaGorpinič papasa-
kojo apie Dusetose vyku-
si Zarasų rajono neįgalių-
jų draugijos ataskaitinį su-
sirinkimą.

Prabėgo dar vieni Za-
rasų rajono neįgaliųjų 
draugijos veiklos metai. 
Į Kultūros namų Dusetų 
dailės galerijos aktų salę 
rinkosi draugijos nariai iš 
Zarasų miesto, rajono ir 
Dusetų. Šiuo metu Zarasų 
rajono neįgaliųjų draugija 
įsikūrusi Dusetose, Zara-
suose veikia draugijos pa-
dalinys. Į ataskaitinį su-
sirinkimą atėję draugi-
jos nariai galėjo apžiūrėti 
spalvingą neįgaliųjų dar-
belių parodą ir aktų salės 
papuošimą.

Susirinkimui pradžią 
davė ir nuotaiką kėlė sma-
gūs liaudiškos muzikos 
kapelos „Ežerija“ (vad. 
S. Gudonienė) kūriniai.

Išsamią veiklos ataskai-
tą už 2018 metus pateikė 
draugijos pirmininkė Vil-
helmina Dubnikova. Ji iš-
vardijo nuveiktus darbus, 
Zarasuose bei Dusetose 
teikiamas paslaugas, pa-
minėjo darbinio užimtu-
mo mokymus. Draugijos 
nariai mokėsi velti, siūti, 
nerti, megzti, vaikščioti su 
šiaurietiškomis lazdomis. 

Apžvelgė nuveiktus darbus 

Ataskaitoje paminėtos ir 
draugijos rengiamos šven-
tės, išvykos, vakaronės. 
Pirmininkė pasidžiaugė 
aktyvia ansamblio „Eže-
rija“ veikla (jis dalyvavo 
respublikinėje kolektyvų 
apžiūroje „Vilties paukš-
tė“), draugijos narių spor-
tiniais pasiekimais. Pasida-
lyta džiaugsmais ir rūpes-
čiais. Informacija draugijos 
nariams teikiama facebook 
paskyroje ir telefonu.

Draugijoje kasmet kei-
čiasi ir narių skaičius. Per 
metus iš organizacijos pa-
sitraukė 3 nariai, o atėjo 5. 

Ataskaitiniame susi-
rinkime dalyvavo Seimo 
narys Algimantas Dum-
brava, kuris labai palaiko 
ir finansiškai remia drau-
gijos veiklą. Linkėdamas 
sėkmingos tolesnės veik

los pirmininkei V. Dub
nikovai jis įteikė lietuviš-
ką šakotį.

Zarasų rajono savival-
dybės administracijos di-
rektorius Benjaminas Sa-
kalauskas mero vardu pa-
dėkos raštais apdovanojo 
draugijos nares Rožę Juš-
kevičienę ir Ritą Jakšienę. 
Direktorius perdavė mero 
padėką už aktyvų balsa-
vimą rinkimuose. Sulau-
kęs įvairių draugijos narių 
klausimų, kritikos, B. Sa-
kalauskas pažadėjo pasido-
mėti ir, kiek leidžia gali-
mybės, padėti. Daugiausia 
buvo kalbama apie draugi-
jai labai reikalingą trans-
portą, apie neįgaliųjų ga-
limybę įsidarbinti pagal 
rengiamus projektus.

Prie pasisakymų pri-
sijungė Dusetų seniūnas 

Saulius Keblys, Švenčio-
nių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Teresa 
Špakova. Draugijos pirmi-
ninkė, dėkodama Dusetų 
seniūnui už šiltą ir gražų 
bendradarbiavimą, įteikė 
padėkos raštą.

Su revizijos komisijos 
finansine ataskaita supa-
žindino komisijos pirmi-
ninkė Vanda Matulienė. 

Draugijos pirmininkė 
aktyviausiems nariams – 
Antanui Matiukui, Jūra-
tei Jatkūnaitei, Verai Bob
rovai ir Marytei Glaskie-
nei įteikė padėkos raštus.

Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Ežerija“ susi-
rinkusiesiems padovano-
jo ne vieną skambią dainą. 
Žavėjo Stasio Mažeikos ir 
Broniaus Juškevičiaus dar-
niai atliekami kūriniai.

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos liaudiškos muzikos kapela „Ežerija“.

Zarasai:

Šiauliųr.:

Karolio darbštumu ir mokėjimu draugiškai su vi-
sais bendrauti žavisi visa sodininkų bendrija. Sėdinčio 
ir nieko neveikiančio jo niekas nėra matęs. Todėl ir kie-
mas gražiai sutvarkytas, idealiai prižiūrėta veja, kie-
kvienas daiktas savo vietoje, gėlės linksmai žydi, vais-
medžiai gerai dera. Jis spėja patalkinti ir kaimynams. 
Už tai yra ypač vertinamas ir gerbiamas. Tačiau pa-
gyrų Karolis nemėgsta. Jis primena, kad ir Jėzus yra 
perspėjęs: „Vargas jums, kai visi žmonės jus giria...“

Karolio nestabdo ir neįgalumas – amputuota kai-
rioji koja. Eidamas pro šalį, pamačiau jį kapojantį 
malkas ir užsukau pasikalbėti. Karolis labai malonus 
ir įdomus pašnekovas, apsiskaitęs, mąstantis. Jis filo-
sofas ir poetas. Krūva malkų jam daugiau nei kuras. 
Kvėpuodamas jų aromatu jis mąsto apie medžius kaip 
tarpininkus tarp žemės ir saulės, kiekvienoje pliauskoje 
mato konservuotą saulės energiją, kuri gali mus sušil-
dyti net ir šalčiausią apniukusią žiemos dieną. Rievės 
ant kelmo jam iškalbingai pasakoja apie praeitį: drė-
gnas ir sausas vasaras, šiltas ir šaltas žiemas. Šį kar-
tą Karolis visas suplukęs galynėjosi su niekaip neno-
rinčiu pasiduoti šakotu kelmu.

„Karoli, ar tau savęs negaila – malkoms kapoti 
šiais laikais yra sukonstruota daug visokiausių maši-
nų, o tu primityviai, kaip prieš šimtą metų...“ – užkal-
binu kaimyną. „Mūsų planeta,– sako jis, – perpildyta 
automobiliais, žmonės laksto įvairiausiais dviračiais ir 
paspirtukais, nepaisant to, vaikščiojimas ir bėgimas 
iš mados neišeina. Neišeis iš mados ir darbas kirviu. 
O kad galima dirbti kitaip – žinau. Bet juk man tai 
malonus darbas ir visai nenorėčiau, kad malkos bū-
tų sukapotos greitai, be mano pastangų. Šiuolaikiniai 
žmonės pernelyg skuba, o Dievo malūnas mala lėtai. 
Bėgdami pajuntame, kad gyvename dvasinio neprite-
kliaus pasaulyje. Sutinkame daugybę žmonių, bet su 
jais trūksta prasmingo ryšio, tvyro nebyli konkurenci-
jos dvasia, gerai užmaskuotas karas visų prieš visus. 
Dažnai susimąstome tik kai ištinka kokia nelaimė ar 
pakerta liga. Tempo lėtinimas padeda pasiekti harmo-
niją. Yra graži istorija apie žmogų, tyrinėjantį Afriką. 
Keliaudamas per džiungles jis baisiai skubėjo. Keturi 
afrikiečiai jam padėjo nešti mantą. Beveik tris dienas 
jie lėkė nesustodami. Trečios dienos vakare afrikiečiai 
susėdo ir nebenorėjo judėti iš vietos. Europietis ragi-
no juos keltis, aiškino, kaip jam svarbu iki tam tikro 
laiko pasiekti paskirties vietą. Afrikiečiai keliauti at-
sisakė. Žmogus negalėjo to suprasti. Galiausiai vie-
nas iš jų paaiškino priežastį: mes čia atkeliavome per 
greitai, dabar reikia palaukti, kad mūsų sielos galėtų 
mus pasivyti...“

Kaimyno paklausiau, ar jam niekada nekyla noras 
nieko neveikti, patinginiauti? „Akivaizdu, – kiek pagal-
vojęs sako Karolis, – kad žmogus iš prigimties linkęs 
tingėti. Norėdamas save priversti daryti tai, kas šiuo 
momentu svarbiausia, neapsieinama ir be valios pagal-
bos. Prisiversdamas nepasigailėsi. Darbas žmoguje ža-
dina kūrybines jėgas. Tai ryškiausia ir tikriausia ver-
tybė. Dirbti – svarbiausias žmogaus pašaukimas. Kai 
darbą užbaigiu, apima nuovargis ir pasitenkinimas. O 
koks didelis džiaugsmas – poilsis po sunkaus darbo!“

Kaimynui patariau susipynusių šakų neįveikiamą 
kelmą palikti sūnui – jis jaunas, sveikas, stiprus. Ta-
čiau Karolis galvojo kitaip: „Laikausi principo – ką 
galiu, nors ir didelėmis pastangomis, padaryti pats, 
kitų pagalbos neprašau. Aš kelmą įveiksiu ne jėga, 
o atkak lumu, kantrybe. Ir apskritai žmonėms dažnai 
trūksta ne jėgos, o valios. Tvirta dvasia visada gelbsti 
silpną kūną. Tvirtai ko nors siekdamas žmogus priver-
čia likimą nusileisti. Vienas didžiausių malonumų yra 
daryti tai, ką aplinkiniai tvirtina jog nesugebėsiu. Jei, 
kaimyne, nori man padėti, pasakyk, kad aš šio kelmo 
neįveiksiu ir tai suteiks man jėgų.“

Šakotas kelmas paklūsta 
ne jėgai

Apie tai
, 

kas jaud
ina

�� Laiškelyje „Bičiulystei“ 
Stasė Stonkienė pasida-
lijo edukacinio užsiėmimo 
įspūdžiais. 

Grupė Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugijos Aukš-
telkės padalinio narių vy-
kome į Kuršėnų tautodai-
lės ir amatų centrą. Va-
žiavome neseniai Šiaulių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos gautu mikroautobusu, 
turinčiu keltuvą. Kadangi 
judu neįgaliojo vežimėliu, 
man tai labai svarbu. 

Kuršėnuose mus priė-
mė labai maloniai. Eduka-
cinį užsiėmimą su moliu 
pravedė septintasis puo-
džių karalius Algimantas 

Tamašauskas. Tai buvo 
smagus ir įdomus kūrybi-
nis užsiėmimas. Sužinojo-
me, kaip iš molio gabaliu-
ko gimsta keramikos dir-
biniai. Pajautėme atpalai-
duojančią molio terapiją. 
Mes nusprendėme lipdyti 
vazas, jas sukūrėme visas 
skirtingas. Puodžių kara-
lius dar pamokė, kaip lip-
dyti pieštukines, gulbes, 
varlytes ir kitas nedideles 
figūrėles. Dabar laukiame, 
kol išdžius ir galėsime su-
rengti savo keramikos dir-
binių parodėlę. 

Apžiūrėjome ir medžio 
drožinių parodą. Visi esa-

me labai patenkinti šia ke-
lione. Jau grįždami savo 
vadovei Violetai Budrec-
kienei sakėme, kad mielai 
keliautume dar kartą. Esa-
me labai dėkingi Šiaulių 

rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei Elenai Kačins-
kienei už suteiktą galimybę 
nuvykti į Kuršėnus. Džiau-
gėmės vairuotojo nuošir-
dumu ir paslaugumu.

Amatų centre – keramikos pamokos 

Aukštelkės neįgalieji mokėsi lipdyti molio dirbinius.
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„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

�� RomutėUdrakienė „Bičiu-
lystės“ skaitytojams pasakoja apie 
žmones, daug prisidedančius prie 
Alytaus klubo „Artritas“ veiklos. 

Esu Alytaus miesto klubo 
„Artritas“ narė daugiau nei 10 
metų. Labai malonu jaustis ko-
lektyvo dalimi. Atskirų žmo-
nių indėlis į komandinį darbą 
yra labai svarbus, todėl norėčiau 
papasakoti apie ilgamečius klu-
bo narius. Pradėsiu nuo klubo 
pirmininkės Janės Rinkevičie-
nės, kuri šiam nelengvam dar-
bui atidavė 18 metų. Ji aukojo 
laiką, savo žinias ir patirtį, už 
tai negaudama jokio atlygio, tik 
klubo narių dėkingumą. Ji or-
ganizavo klubo veiklą, rūpino-
si bendradarbiavimu su kitomis 
organizacijomis, tarpusavio pa-
galba, rūpesčiu dėl klubo na-
rių užimtumo. Tai nematomas, 
bet labai atsakingas darbas. Ja-
nė visuomet spinduliuoja ge-
rumu, veide šviečia šypsena, o 
akyse – viltis. Ji džiaugiasi, kad 
klubiečiai nepamiršo klubo tra-
dicijų burtis, švęsti kartu šven-
tes, gražiai bendrauti, o atsitikus 
nelaimei – padėti. Aš tik šiame 
kolektyve išgirdau, kad nepai-
sant visko, man gyvenime vis-
kas bus gerai. Ir tai buvo ištarta 
su tokiu jautrumu ir meile, kad 
tie žodžiai ir dabar skamba ma-
no širdyje. 

Ne mažiau metų klubo fi-
nansais rūpinasi buhalterė Al-
dona Butkauskienė. Klubo na-
riai džiaugiasi, kad ministerijos 

ir savivaldybės tikrintojai nie-
kuomet nerado pažeidimų. 

Tarybos narė Zita Bekešie-
nė per paskutinį rinkiminį lai-
kotarpį rūpinosi kultūrine klu-
bo veikla, ansamblio įkūrimu 
ir jo programa (padedant meno 
vadovei Genutei Bartnykienei). 
Z. Bekešienė organizuodavo šil-
tas temines popietes.

Neįgalieji, senjorai nori ke-
liauti, o tas svajones padeda įgy-
vendinti klubo tarybos nariai 
Vladas Prieskienis, Liongina 
Ryliškis, Z. Bekešienė. Tų kelio-
nių per ataskaitinį laikotarpį bu-
vo labai daug. Aplankėme Drus-
kininkus, Pivašiūnus, Raižius, 
Kauną, Palangą ir kitus mies-
tus bei gamtos grožybes. Kas-
met organizuojamos trys kelio-
nės prie jūros. 

Klubo metraščiu rūpinosi Re-
gina Kasparavičienė. Jame nu-
šviečiamos veiklos, kurios buvo 
įgyvendintos per visus klubo gy-
vavimo metus. 

Svarbu įsisąmoninti, kad art
ritas yra neatskiriama gyvenimo 
dalis, todėl būtina kuo lanks-
čiau prisitaikyti prie šios ligos, 
gyventi aktyviai. Labai svarbu, 
kad šiame procese dalyvautų ir 
sergančiojo šeimos nariai, drau-
gai, kad jie paremtų bei palaiky-
tų sergantįjį. Kas žino, kaip gali 
pasisukti likimas, jei pasiligojęs 
žmogus šalia nejaus bendramin-
čio peties. Į kolektyvą ateina-
me tam, kad galėtume paspaus-
ti ranką likimo draugui.

Mes – komandaAlytus:

Alytaus klubo „Artritas“ pirmininkė Janė Rinkevičienė.

„Kartu su pažyma apie 
man nustatytus specialiuosius 
poreikius iš Neįgalumo ir dar-
bingumo tarnybos teritorinio 
skyriaus gavau ir dar vieną 
dokumentą – rekomendaci-
ją dėl pagalbos poreikio. Kam 
šis dokumentas reikalingas ir į 
ką su juo turėčiau kreiptis?“ – 
klausia „Bičiulystės“ skaitytoja.

Atsako Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) Dokumentų valdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
NomedaPikelytė.

Nuo šių metų NDNT, asme-
niui nustačiusi darbingumo lygį 
arba specialiuosius poreikius, be 
kitų dokumentų išduoda ir reko-
mendaciją dėl pagalbos poreikių.

Joje nurodoma, ar techninės 
pagalbos priemonės, kito asmens 
pagalba, gyvenamosios aplinkos 

pritaikymas, socialinės pagal-
bos, reabilitacijos paslaugos pa-
didintų negalią turinčio asmens 
savarankiškumą, žinių taikymo 
galimybes, pagerintų kasdienę 
veiklą ar bendravimo galimybes.

Šie dalykai išsiaiškinami in-
dividualiai, pokalbio su asmeniu 
metu pildant asmens veiklos ir 
gebėjimų dalyvauti klausimy-
ną. Taigi rekomendacijoje dėl 
pagalbos poreikių kiekvienam 
asmeniui individualiai nurodo-
ma, kuri (ios) pagalbos priemo-
nė žmogui pagelbėtų kasdienėje 
veikloje ir socialiniame gyveni-
me. Minėtame dokumente taip 
pat įrašoma, kur asmeniui dėl 
šių pagalbos priemonių kreip-
tis – ar į Techninės pagalbos ne-
įgaliesiems centrą, ar į savival-
dybę pagal deklaruotą gyvena-
mąją vietą. 

Klausėte–atsakome

Rekomendacija dėl pagalbos 
poreikio 

R. Dubicko teigimu, asocia
cija „Savarankiškas gyvenimas“ 
pasiryžusi aktyviai prisidėti prie 
pavyzdinių kokybinių reikala-
vimų rengimo: „Svarbu, kad 
transporto priemonės būtų pri-
taikytos žmonėms su skirtingo-
mis negaliomis – tiek regos, tiek 
judėjimo, tiek klausos. Kol taip 
nėra, kalbėti apie savarankišką 
gyvenimą sudėtinga.“ 

Problema – tolimojo 
susisiekimo autobusai 
Kol kas didžiausia proble-

ma neįgaliesiems – nepritaikyti 
tarpmiesčio maršrutais vežan-
tys autobusai. Bendrovės „Kau-
tra“ ir TOKS pastaruoju metu 
įsigijo ir žmonėms su įvairio-
mis negaliomis pritaikė po ke-
letą dviaukščių autobusų, vieną 
transporto priemonę su keltuvu 
neįgaliojo vežimėliams įsigijo ir 
Mažeikių autobusų parkas. Vis 
dėlto tai – tik lašas jūroje. 

Pasak vežėjų atstovų, pri-
taikyti autobusai siunčiami ten, 
kur reikia važiuoti negalią tu-
rintiems žmonėms. R. Dubic-
kas sako, kad informacija apie 
tai, kuria kryptimi važiuos pri-
taikytas autobusas, pateikiama 
pernelyg vėlai, be to, žmonės su 
negalia ne visada gali iš anksto 
žinoti, kada ir kur keliaus.

„Neįgalieji privalo stebėti, 
kada į kurį miestą važiuos spe-
cialiai pritaikytas autobusas ar 
iš anksto pranešti vežėjams, kad 
norės keliauti. Jei atsiranda ne-
tikėtų skubių reikalų, autobusų 
stotyje tenka prašytis personalo 
pagalbos. Niekam nėra malo-
nu būti nešamam ant rankų it 

daiktui. Taip pažeidžiamas mū-
sų orumas“, – sako R. Dubickas. 

Jo teigimu, keleivių vežėjai 
iki 2020ųjų dar galės pasinau-
doti ES parama, kad pritaikytų 
autobusus skirtingą negalią tu-
rintiems žmonėms. Jei projektas 
iki finansavimo laikotarpio pa-
baigos nebus įgyvendintas, Lie-
tuvai gali tekti mokėti baudas 
už neįvykdytus įsipareigojimus. 

Mokyti personalą – svarbu 
Pasak asociacijos „Savaran-

kiškas gyvenimas“ prezidento, 
neįgalieji negali patogiai nau-
dotis viešuoju transportu, jei 
nesulaukia vairuotojų, keleivi-
nio transporto įmonių vadovų 
pagalbos. Vis dar pasitaiko, kad 
autobusų, troleibusų vairuotojai 
nežino, kaip padėti negalią tu-
rintiems žmonėms, neapmoky-
ti dirbti su transporto priemo-
nėse esančia įranga. Dėl to ne-
retai kyla konfliktinių situacijų. 

„Esame parengę keleivinio 
transporto įmonių darbuotojų 
mokymo programą, kur numa-
tyti mokymai tiek įmonių vado-
vams, tiek ir vairuotojams. Pra-
ėjusių metų pabaigoje pasirašė-
me sutartį su Šiaulių bendrove 
„Busturas“, mokėme vairuoto-
juskonduktorius, kaip padėti 
žmonėms su negalia, mamoms 
su vaikų vežimėliais, senjorams 
ir pan. Mokymus surengėme ir 
vilniečių bendrovei „Transre-
vis“, – sako R. Dubickas ir pri-
duria, kad asociacijos „Sava-
rankiškas gyvenimas“ atstovai 
pasirengę apmokyti ir kitų ša-
lies keleivinio transporto įmo-
nių darbuotojus, tereikia geros 
vežėjų valios. 

Automobilių statymui – 
viena kortelė 

Asociacija „Savarankiškas 
gyvenimas“, praėjusiais metais 
surengusi akcijas skirtinguose 
Lietuvos miestuose, atkreipė dė-
mesį ir į neįgaliųjų automobilių 
statymui skirtų kortelių įvairovę. 
Susidurta su akivaizdžiai padirb-
tais dokumentais, todėl asociacija 
mano, kad automobilių statymui 
neįgaliesiems skirtose vietose tu-
rėtų galioti viena ES automobilio 
statymo kortelė. Šiuo metu tokių 
galiojančių kortelių Lietuvoje iš-
duota 12 tūkstančių. 

„Mūsų siekis – kad pagaliau 
atsirastų tvarka, kad nesusidur-
tume su padirbtomis, atšviesto-
mis kortelėmis, kaip atsitinka da-
bar. Turėtų atsirasti bendra iš-
duodamų kortelių apskaita, kad 
policijos atstovai duomenų bazė-
je galėtų pasitikrinti, ar kortelė 
galiojanti, ar nėra anuliuota. Be 
to, turi didėti baudos už automo-
bilio statymą neįgaliesiems skir-
tose vietose. Tik tada išvengsime 
situacijų, kai prie gydymo įstai-
gos ar prekybos centro atvažia-
vęs žmogus su judėjimo negalia 
neranda vietos savo automobiliui 
pasistatyti“, – sako R. Dubickas. 

Pasako jo, pastaruoju metu 
vyksta diskusijos šiuo klausimu, 
jį svarsto Susisiekimo ministeri-
jos teisininkai, Neįgaliųjų reika-
lų departamentas žada išsiunti-
nėti informaciją visoms savival-
dybėms, neįgaliųjų organizaci-
joms, Policijos departamentui, 
kad sužinotų jų nuomonę šiuo 
klausimu. „Neįgaliesiems būtų 
patogu ir tai, kad ši kortelė ga-
lioja visoje ES, su ja automobi-
lį galima statyti bet kurioje ES 
priklausančioje šalyje“, – teigia 
asociacijos „Savarankiškas gy-
venimas“ prezidentas.

Lina JAKUBAUSKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Neįgalieji ir keleivių vežėjai sutarė 
bendradarbiauti

(atkelta iš 1 psl.)

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ nariai nuolat domisi galimybėmis neįgaliesiems keliauti.

Lietuvoje dar mažai negalią turintiems žmonėms pritaikytų autobusų.
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Daktaras
Aiskauda

Vitaminas D atrastas XX a. 
trečiajame dešimtmetyje. 

Pastaruoju metu žinoma 10 šio 
vitamino (toliau vit.)  atmainų – 
nuo vit. D1 iki vit. D10. Pačios 
svarbiausios mūsų organizmui 
šio vit. formos – D2 ir D3). 

Vitamino D daugiausia 
rasta kepenyse

Vit. D atsargos daugiausia 
kaupiamos mūsų kepenyse. Ide-
aliu atveju jų užtenka per žiemą 
iki pat šviesių pavasario dienų. 
Beje, ultravioletiniai spinduliai 
būtini ir žiemą (žinotina, kad 
lango stiklai nepraleidžia ul-
travioletinių spindulių) – reik-
tų (idealiausiu atveju), kad jie 
kasdien apšviestų veidą 20–30 
min. arba bent 10 min. (mini-
malus laikas). 

Vitamino D šaltiniai
Vit. D yra žuvų taukuose, 

ikruose, svieste, sūriuose, mė-
soje, kiaušinio trynyje, riebioje 
Atlanto silkėje, menkės kepe-
nyse, lašišoje, piene. Nedideli 
vit D. kiekiai taip pat rasti pet
ražolėse, dilgėlėse, liucernose, 
asiūkliuose.

Suaugusiesiems per parą rei-
kia gauti 10–12,5 mikrogramų 
(mkg) vit. D, vaikams iki 10 me-
tų – 5 mkg. Ypač svarbu gauti 
reikiamą dozę vitamino D ru-
denį, žiemą ir pavasarį.  

Paaiškinimas: 1 mikrogra-
mas = 1/1000 miligramo; 1 mi-
ligramas = 1/1000 gramo,

Pastabos:
1) teoriškai daroma prielaida, 

kad vit. D organizmas visiškai ap-
sirūpina tuomet, kai nepridengtos 
kūno vietos kasdien būna veikia-
mos saulės apie 10 minučių. De-
ja, Lietuvoje per metus būna vi-
dutiniškai apie 140 apsiniaukusių 
dienų; taigi, esant vit. D stygiui, 
gydytojas gali skirti kasdien var-
toti šio vitamino turinčių maisto 
papildų (pvz., po 5 mkg);

2) antra vertus, taip pat svar-
bu tais maisto papildais nepik-
tnaudžiauti, nes galima sulauk-
ti silpnumo, pykinimo, vėmimo, 
viduriavimo, kalcio nuosėdų or-

ganizme, aterosklerozės suakty-
vėjimo, o sunkesniais atvejais 
gali sutrikti inkstų veikla.

Vitamino D perteklius 
žalingas

Vit. D pertekliaus požymiai: 
bendras silpnumas, pykinimas, 
viduriavimas, kalcio nuosėdos 
organizme; sunkesniais atvejais 
sutrikdoma inkstų veikla. 

Ir dar. Vit. D perteklius taip 
pat gali pakenkti plaučiams, šir-
džiai ir net kaulams. Ypač atsar-
gūs turėtų būti vyresnio am-
žiaus žmonės, vartojantys šio vi-
tamino preparatus (o ne šio vita-
mino turinčius maisto produk-
tus) ir be saiko būnantys saulėje 
(ypač prie jūros), nes tai greitina 
kraujagyslių ir inkstų kalkėjimą 
bei gali sukelti odos vėžį.

Nedžiuginanti statistika 
Dar 2010 metais (Pasaulio 

sveikatos organizacijos duome-
nys) dėl osteoporozės vien tik 
penkiose didžiausiose Europos 
valstybėse kaulų lūžius patyrė 
2,5 mln. gyventojų, t. y. kas va-
landą – po 280 kaulų lūžių. Prie 
šitų skaičių galima paminėti dar 
vieną faktą – dėl osteoporozės 
komplikacijų kasdien įvykdavo 
vidutiniškai 80 mirčių.

Kadangi osteoporoze daž-
niausiai serga vyresnio amžiaus 
žmonės (ypač moterys po kli-
makterinio periodo), svarbu ne 
tik apsirūpinti vit. D, kartu su 
aukščiau nurodytais jo „talki-
ninkais“, bet taip pat apsisau-
goti nuo galimų traumų, pvz., 
nelipti į sausakimšą visuomeni-
nio transporto priemonę, neavė-
ti avalynės slidžiais padais ir t. t. 
Šio perspėjimo nereikia supras-
ti kaip patarimo sėdėti namuo-
se (jei mažai judama, osteopo-
rozė (kaulo išretėjimas) tik pro-
gresuoja.

Įsidėmėtina! Kuo žmogus tu-
ri daugiau metų, tuo mažiau jo 
organizme natūraliai pasigami-
na vit. D. 

Neužmirškime rachito
Paprastai rachitas laikomas 

išskirtinai vaikų liga (sergant 
sutrinka medžiagų, ypač fosfo-
ro ir kalcio apykaita, tačiau daž-
niausia priežastis – vit. D stoka 
organizme), nors retais atvejais 
suserga ir suaugusieji.

Rachitu dažniau serga vai-
kai iki dvejų metų amžiaus. Ri-
zikos grupė: neišnešioti, gimę iš 
daugiavaisio nėštumo, dirbtinai 
maitinami, blogai prižiūrimi, 
sergantys virškinamojo trakto 

ir inkstų ligomis. Vaikams de-
formuojasi kaukolė ir stuburas, 
žandikauliai, kojos įgyja „O“ ar-
ba „X“ formą. Sutrinka dantų 
augimas, atsiranda dėmių dan-
tų emalyje. Suaugusiesiems su-
silpnėja raumenys, suminkštė-
ja kaulai, nusilpsta imunitetas. 

Vitamino D sąveika su 
įvairiais mineralais

Vit. D reguliuoja kalcio (kal-
cis – pagrindinė skeleto ir dantų 
medžiaga; kalcis normaliai įsi-
savinamas, kai jo ir fosforo san-
tykis – 1:1 arba 1:1,5) ir fosfo-
ro (fosforas kartu su kalciu yra 
pag rindinė kaulų ir dantų sude-
damoji dalis, dalyvauja medžia-
gų apykaitoje, palaiko pastovią 
audinių ir organizmo skysčių 
sudėtį) įsiurbimą žarnyne, taip 
pat gerina magnio (jis taip pat 
svarbus kaulų sandarai, medžia-
gų apykaitai, dalyvauja dauge-
lio fermentų veikloje; su maistu 
gaunamo kalcio ir magnio san-
tykis turėtų būti 2:1) pasisavini-
mą, greičiau pašalina iš organiz-
mo kai kurias žalingas medžia-
gas (pvz., šviną). 

Kuo dar naudingas 
vitaminas D 

 tepalai, kurių sudėtyje yra 
vit. D, sumažina odos žvynuo-
tumą, būdingą sergant psoriaze 
(žvyneline);
 palankiai veikia skydliau-

kės veiklą;
 moterims, kurių organiz-

me netrūksta vit. D, rečiau pa-
sitaiko krūtų ir kiaušidžių gery-
binių ir piktybinių auglių;

Pastaba: šis vitaminas svar-
bus ir vyrams: saugo prostatos 
ląsteles nuo piktybinių auglių 
vystymosi.
 vit. D kartu su kalciu yra 

laikomas natūralia nervus rami-
nančia priemone, nes dalyvau-
ja perduodant galvos ir stuburo 
smegenims impulsus tarp peri-
ferinių nervų ląstelių;
 saugo nuo nutukimo; Ka-

lifornijos (JAV) mokslininkai, 
ištyrę 16–22 metų žmonių gru-
pę, nustatė, kad 59 % tiriamųjų 

Jų turime įvairių rūšių: saulė-
grąžų, garstyčių, ridikėlių, žir-
nių ir liucernos daigų. Nors to-
kį produktą nesunku auginti ir 
namų sąlygomis, atsižvelgiant į 
nūdienos tempą, pirkėjų pato-
gumui siūlome atkreipti dėme-
sį į patogias, kompaktiškas pa-
kuotes ir savo patiekalus papil-
dyti vitaminų doze.“

Sveika gyvensena ir mitybos 
įpročiais besidominti D. Rapa-
lytė priduria, kad daigų skonis 
skiriasi, tačiau jų gausybė lei-
džia nesunkiai atrasti labiausiai 
patinkančius.

„Daigų pasirinkimas par-
duotuvėse išties labai didelis, vis 
tik kaip maistingiausius išskir-
čiau liucernos, brokolių, spin-
dulinių pupuolių bei saulėgrą-
žų sėklų daigus“, – komentuoja 
D. Rapalytė.

„Bičiulystės“ inf. 

Kaip pasakoja mitybos specia
listė ir homeopatė Deimantė Ra-
palytė, daigai ne veltui priskiria-
mi prie vienų vertingiausių mais-
to produktų. „Daiguose randama 
labai daug maistinių medžiagų: 
juose gausu baltymų, folio rūgš-
ties, magnio, fosforo bei vitami-
nų C ir K. Be to, daigai yra amino 
rūgščių ir įvairių fermentų lobis. 
Sveikatai jie palankūs tuo, kad 
gali prisidėti prie cukraus kiekio 
kraujyje reguliavimo, dėl didelio 
skaidulų kiekio gerina virškini-

mo veiklą, mažina riziką susirg-
ti širdies ir kraujagyslių ligomis 
bei mažina blogojo cholestero-
lio kiekį. Taip pat jie gerina me-
džiagų apykaitą, todėl gali padėti 
žmonėms, turintiems viršsvorį.“

Specialistės teigimu, daigus 
galima valgyti kiekvieną dieną. 
„Jie puikiai dera įvairiose sa-
lotose, mėgėjai neįsivaizduoja 
žaliųjų kokteilių be daigų, taip 
pat jais galima skaninti sriubas 
ar dėti ant sumuštinukų, sukti-
nukų. Karštam patiekalui daigai 

bus it paskutinis štrichas, ku-
ris papuoš ir paįvairins jo sko-
nį. Tiesa, dėl galimo toksinio 
poveikio neapdorotų daigų de-
ra vengti vaikams, besilaukian-
čioms moterimis bei imuninė-
mis ligomis sergantiems žmo-
nėms“, – teigia D. Rapalytė.

Pasak prekybos tinko IKI 
komunikacijos vadovės Bertos 
Čaikauskaitės, prekybos vieto-
je įsigyti jau sudaigintų sveikų-
jų sėklų galima nuolatos. „Mū-
sų parduotuvių lentynose jau ne 
vienus metus šalia populiariųjų 
daržovių puikuojasi ir daigai. 

dėl vit. D stygiaus buvo nutukę 
ir žemo ūgio;
 saugo nuo gripo ir per-

šalimo ligų (efektyvumas apie 
40 %); pageidautina kartu var-
toti vit. A ir C turinčių maisto 
produktų; beje, vit. D padeda 
įsisavinti vit. A;
 vaikams ir suaugusiesiems 

padeda išvengti diabeto (efekty-
vumas apie 40 %);
 kai kurie mokslininkai 

teigia radę ryšį tarp vit. D sty-
giaus ir tokių ligų, kaip išsėtinė 
sklerozė, Krono liga, vilkligė ir 
artritas (kaip šis vitaminas šiais 
atvejais veikia, nelabai supranta-
ma, tačiau akivaizdu, kad jis da-
ro teigiamą poveikį imunitetui ir 
slopina uždegiminius procesus); 
 tyrimas, kuriame daly-

vavo 454 vyrai (40–75 m. am-
žiaus), patyrę širdies smūgį ir 
900 sveikų vyrų (tų pačių am-
žiaus grupių), parodė, kad orga-
nizme trūkstant vit. D, širdies 
problemų atsiranda dažniau;
 šis vitaminas taip pat bū-

tinas normaliai raumenų veik
lai, kraujotakai, kraujo krešėji-
mo procesams, širdžiai,  lytinei 
sferai, skydliaukei ir kai kuriems 
kitiems organams;
 padeda organizme (kartu 

su kitomis priemonėmis) nai-
kinti tuberkuliozės užkratą ir 
mieliagrybius;
 neleidžia su šlapimu pasiša-

linti fosfatams (jie taip pat reika-
lingi kaulų audinio susidarymui).

Pastabos: 
a) esant vit. E stygiui su-

trinka vit. D3 apykaita kepeny-
se (čia vit. D3 paverčiamas ak-
tyvia forma);

b) net ir karštomis vasaros 
dienomis pagyvenę žmonės su-
kaupia mažai vit. D; tokio am-
žiaus žmonėms, prieš naudojan-
tis apsauginėmis priemonėmis 
nuo ultravioletinių spindulių, 
patartina pasitarti su gydyto-
ju. Beje, tai nereiškia, kad sau-
lės voniomis galima mėgautis 
pačiomis karščiausiomis dienos 
valandomis (tinkamiausias lai-
kas – anksti ryte ir vėlai vakare).

Romualdas OGINSKAS

Naudingieji daigai: tarp maisto ir vaisto

Vitamino D reikia ne tik kaulams

Žiemos išsekintas organizmas nusipelnė dėmesio ir rūpesčio – 
juk pavasarį dera sutikti kupiniems energijos. Sveikos gyvense-
nos specialistai sako, kad į vaistinę skubėti neverta, mat stip rinti 
imunitetą galima pirmiausiai atsigręžiant į supermaistą. Vienas 
tokių produktų – dažnai pakankamai neįvertinami daigai, pasi-
žymintys itin didele vitaminų, mikroelementų ir fermentų gausa. 
Sudaigintos sėklos puikiai papildo įvairius patiekalus, o kartą 
jų paragavus, iš valgiaraščio net nesinori išbraukti.
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Mokslininkai teigia, kad mu-
zika turi didelės įtakos žmo-
gaus emocijoms, intelektui, 
net ir fizinei sveikatai. 

Kokia muzikos reikšmė?
Kiekvieną dieną mokant 

žmones muzikos meno, muzi-
kavimo, dažnai iškyla klausimų: 
kokią gi reikšmę muzika turi 
žmogaus gyvenime? Kokia pras-
mė patyrimo, kurį žmogus įgy-
ja klausydamas muzikos ir mu-
zikuodamas? Kaip muzika vei-
kia intelektą, emocijas, sveikatą? 

Šie klausimai ypač svarbūs 
dirbant su specialiųjų poreikių 
turinčiais vaikais ir suaugusiais. 
Darbas su pastaraisiais neturėtų 
būti kitoks, nes specialiųjų po-
reikių turintis suaugęs yra toks 
pat nuostabus, kaip vaikas – no-
rintis mokytis, atrasti kažką nau-
jo ir mokantis džiaugtis savo at-
radimais bei gyvenimu. 

Ypatingą muzikos poveikį 
žmogui nuo seniausių laikų pa-
stebėjo žyniai, mąstytojai, filo-
sofai, meno ir mokslo žmonės. 
Jau senovės graikai kalbėjo apie 
muzikos panaudojimą įvairioms 
negalioms palengvinti. Aristote-
lis, Sokratas, Pitagoras – visi jie 
atkreipė dėmesį į gydomąjį mu-
zikos poveikį ir ją rekomendavo 
šalia įvairių gydomųjų žolelių. 
Graikai muziką laikė nepakei-
čiama sielos sveikatai, moralei 
ir kultūros klestėjimui.

Muziką galima pavadinti ir 
universaliausia kalba. Žmogus 
gali gyventi bet kuriame pasau-
lio krašte, kalbėti įvairiausiomis 
kalbomis – lietuvių, rusų, anglų, 
vokiečių, kinų, zulusų... Bet jei 
jie moka muzikos kalbą, supran-
ta muzikos raštą, be jokių vertėjų 
puikiai susikalbės tarpusavyje. 
Mokiniai kartais pradeda reikš-
ti nepasitenkinimą muzikos te-
orijos, solfedžio pamokomis, ta-
čiau šias disciplinas reiktų suta-
patinti su gimtosios ar užsienio 
kalbos mokymųsi. Muzika – tai 
dar viena „užsienio“ kalba, ku-
ria kalba visas pasaulis.

Muzikos terapija
Pasaulio mokslininkai pa-

žymi, kad muzika pirmoji iš vi-
sų menų buvo pradėta naudoti 
gydymo tikslais. Senovės grai-
kai yra laikomi muzikos terapi-
jos pradininkais. Didelę reikšmę 
gydomajai muzikos funkcijai tei-
kė ir senovės Egipto, Romos me-
dikai. Šiose šalyse muzikos me-
nas buvo kur kas aukštesnio ly-
gio nei kitur. Egipto rašytiniuo-
se šaltiniuose muzikos naudoji-
mas darant įtaką žmogaus kū-
nui pirmą kartą buvo paminė-
tas dar 1500 metais prieš Kris-
taus gimimą. 

Viduramžiais arabų moksli-
ninkai buvo tvirtai įsitikinę, kad 
muzikos garsai yra puikus vais-
tas, gydantis sergančią sielą, net-
gi gerinantis žmogaus charakte-
rį, o kai kada tinkantis net ir kū-
no kančioms palengvinti. 

Renesanso laikotarpiu an-
glų gydytojas R. Bertonas para-
šė vieną iš pirmųjų veikalų apie 
gydomąją muzikos galią, kurios 
teigiamą poveikį jis pats patyrė 
besigydydamas chronišką me-
lancholiją.

XVII–XIX amžiuje muzikos 
terapija labai paplito. Buvo ma-
noma, kad muzika galima iš-
gydyti ne tik daugelį psichikos 
negalavimų, bet ir fizines ligas. 
Tad nenuostabu, kad tuo metu 
buvo parašyti pirmieji moksli-
niai traktatai, kuriuose gydomoji 
muzikos galia net pervertinama.

XIX a. Prancūzijos psichiat
rijos ligoninėse buvo įsteig-
tas specialus gydytojo padėjėjo 
muzikanto etatas. Tokias parei-
gas užėmė kompozitorius Erve. 
Jis Paryžiaus ligoninės kapeloje 
grojo vargonais ir vadovavo psi-
chikos ligomis sergančių pacien-
tų chorui. 

Muzikos terapijos tyrimų re-
zultatai paskatino muziką nau-
doti ir neįgaliesiems ugdyti. Vie-
ni pirmųjų muzikos terapijos 
metodą taikė ir aprašė du muzi-
kos terapeutai – amerikietis Pau-
las Nordofas ir britas Klivas Ro-
binsas 1971 m. Jie ugdė sutriku-
sio intelekto vaikus, daugelis iš 
kurių nekalbėjo. Taip pat sukūrė 
muzikos terapijos metodą, grin-
džiamą muzikine improvizacija, 
jį apibendrino knygoje „Creative 
music therapy“ (1977). Be to, su-
kūrė ir išleido daug muzikos kū-
rinių, skirtų sutrikusio intelek-
to vaikams. Mokslininkų idėjos 
greitai paplito ir paskatino naujų 
neįgalių vaikų muzikinio ugdy-
mo metodikų atsiradimą. 

Lietuvoje muzikos terapija 
yra palyginti nauja sritis ir pra-
dėta taikyti tik apie 1980 metus 
Lietuvos kurortuose. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas bu-
vo impulsas visų gyvenimo sri-
čių, taip pat ir muzikos terapijos, 
srities pokyčiams. 1992 metais 
A. Piličiauskas įkūrė Lietuvos al-
ternatyvaus muzikinio ugdymo 
centrą, kuris vienijo pedagogus 
ir mokslininkus, propaguojan-
čius inovatyvų ugdymą. A. Pili-
čiauskas iškėlė idėją, kad neįga-
liųjų psichologinės reabilitacijos 
ir socialinės integracijos galima 
siekti per jų meninę saviraišką. 
Buvo sukurta neįgaliųjų meninio 
ugdymo programa. Šia prog rama 
buvo siekiama formuoti huma-
nišką visuomenės požiūrį į ne-
įgaliuosius, optimaliai atskleisti 
neįgaliojo gabumus bei sukur-
ti sėkmingos veiklos džiaugsmą.

Per tuos metus padaryti di-
džiuliai darbai. Pradėta kurti 
įvairiapusė medicininės, profe-
sinės ir socialinės reabilitacijos 
sistema: steigėsi naujo tipo spe-
cialiojo ugdymo įstaigos, buvo 
rengiamos naujos programos, 
atidaromos specialiųjų poreikių 
vaikų klasės bendrojo lavinimo 
mokyklose, siekiant atliepti ne-
įgalių vaikų dvasinius ir meni-
nius poreikius, sukurti pirmieji 
neįgaliųjų ansambliai: sutrikusio 

intelekto jaunimo kaimo kapela 
„Pliauškutis“, ir „Spalvų orkes-
tras“ (sujungęs Vilniaus, Šiau-
lių, Joniškio, Alytaus, Klaipė-
dos, Druskininkų neįgaliuosius 
muzikantus, jis ilgainiui išaugo 
į nacionalinį „Spalvų muzikos“ 
orkestrą), Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugija „Guboja“, Vi-
lijampolės vaikų pensionato an-
samblis ir daugelis kitų. Šių ko-
lektyvų bei kiti pedagogai, pa-
sisėmę patirties iš užsienio ša-
lių muzikos terapijos pradinin-
kų, atrado savo muzikinio ben-
dravimo su neįgaliaisiais būdus. 
Nuostabius muzikavimo rezulta-
tus galima pamatyti jau ketvirtą 
kartą rengiamame konkursefes-
tivalyje „Perliukai“.

Muzikos poveikis
Kalbant apie konkrečią mu-

zikavimo įtaką neįgalaus žmo-
gaus raidai, išskiriami trys as-
pektai: psichologinis, fiziologi-
nis ir socialinis.

Psichologiniu aspektu muzi-
ka skatina loginį, simbolinį mąs-
tymą, ugdoma vaizduotė. Vys-
tomas pastabumas, aktyvumas, 
dėmesys aplinkai, kolegai. Pasi-
telkus muziką efektyviai šalina-
ma nervinė įtampa. Ypač svar-
bu, kad muzikuodamas neįga-
lus žmogus įgauna daugiau pa-
sitikėjimo savimi, supranta, kad 
ir jis gali būti reikšmingas, gali 
stovėti ant scenos, įveikti viešu-
mo baimę, už atliktą kūrinį su-
laukti aplodismentų, būti įver-
tintas. Netgi autizmo spektro su-
trikimą turintis žmogus išdrįsta 
dainuoti.

Fiziologiniu aspektu muzi-
kavimas yra svarbus daugeliui 
žmogaus raidos sričių. Grojimas 
mušamaisiais, taip pat ir klavi-
šiniais instrumentais aktyvina 
rit mo pojūtį, judėjimo įgūdžius, 
motoriką. Dainavimas lavina ne 
tik balsą, bet ir atmintį, aktyvi-
na mąstymą, tvarko artikuliaci-
ją. Be to, dainuojančiam žmogui 
labai svarbu taisyklinga, graži 
stovėsena, ritmiškas judėjimas. 

Dauno sindromą turintiems 
žmonėms sunku raiškiai kalbė-
ti, o štai pritaikius dainą su pa-
togiais žodžiais, toks žmogus, 
jusdamas muzikavimo džiaugs-
mą, kūrinį atliks aiškiai artiku-
liuodamas žodžius.

Socialiniu aspektu muzikavi-
mas padeda pažinti save kaip in-
dividą. Supratimas, kad orkestre 
ar ansamblyje esi ypač svarbus, 
kad be tavęs neskambės kūri-
nys, yra labai svarbus. Tai labai 
pakelia savivertę. Muzikavimas 
taip pat padeda užmegzti ryšius 
su kitais, plečiasi bendravimo 
geografija. 

Muzikuojant įgyjama labai 
svarbi socialinė patirtis: skati-
namas žmonių bendrumo jaus-
mas, bendradarbiavimo kultūra, 
tolerancija kitoms socialinėms 
grupėms. 

Raimonda JANUTIENĖ
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

solinio dainavimo vyr. mokytoja 

Muzikos svarba sutrikusio intelekto 
žmogaus gyvenime ir raidoje

(atkelta iš 1 psl.)
pažymėjimas tokios privilegi-
jos paprastai nesuteikdavo – jo 
įrašų užsieniečiai nesuprasdavo. 
Tiesa, vežimėliais judantys neį-
galieji prisiminė ne vieną atvejį, 
kai sunkios negalios žmogų kul-
tūros objektų darbuotojai ir ne-
parodžius pažymėjimo įleisdavo 
nemokamai arba leisdavo bilie-
tą nusipirkti už pusę kainos. Ži-
noma, ne visur. Pavyzdžiui, pa-
norus į Londono panoramą pa-
žvelgti iš garsiojo apžvalgos rato, 
vadinamosios „Londono akies“, 
netgi Didžioje Britanijoje gyve-
nančiam neįgaliajam tenka pirkti 
bilietą už visą kainą, tik jį lydintis 
asmuo įleidžiamas nemokamai. 

Daug po pasaulį keliaujanti 
Raimeda Bučinskytė tikina, kad 
tokios taisyklės galioja ne tik 
Londone. Jeigu lankomas objek-
tas pritaikytas negalią turin-
tiems žmonėms, daugelyje vietų 
negalima tikėtis jokių nuolaidų. 
O nemokamas įėjimas lydinčia-
jam – tarsi garantija, kad kilus 
nenumatytoms problemoms, 
bus kas neįgaliuoju pasirūpina. 
Beje, jeigu žmogaus negalia ne-
matoma, apie nuolaidas bilietui 
apskritai galima pamiršti. 

Angelės Rudžianskaitės nuo 
mone, užsienio šalyse gyvenan-
čių neįgaliųjų išmokos yra gero-
kai didesnės, todėl bilietas už vi-
są kainą jiems nesukelia papildo-
mų rūpesčių. 

Naujas neįgaliojo 
pažymėjimas jau 

atpažįstamas 
Naujasis neįgaliojo pažymė-

jimas Lietuvoje galioja jau dau-
giau nei tris mėnesius, tad vis 
rečiau pasitaiko nesklandumų, 
kai paslaugų teikėjai jo neat-
pažįsta. Daugiausiai nesusipra-
timų kildavo su autobusų vai-
ruotojais – būtent jiems daž-
niausiai tenka rodyti teisę į len-
gvatinį kelionės bilietą užtikri-
nantį dokumentą. NDNT, pra-
šydama informuoti priemiesti-
nius ir tarpmiestinius vežėjus, 
informacinius pranešimus apie 
naujo pažymėjimo galiojimą iš-
siuntė Lietuvos transporto sau-
gos administracijai, AB „Lietu-
vos geležinkeliai“ ir Lietuvos sa-

vivaldybių asociacijai, todėl pa-
sitaiko vis mažiau apie tai nieko 
negirdėjusių vežėjų.

NDNT Dokumentų valdy-
mo skyriaus vyriausioji specia
listė Nomeda Pikelytė neatme-
ta tikimybės, jog žmones gali 
klaidinti tai, kad tebegalioja ir 
senojo pavyzdžio pažymėjimai. 
„Jeigu turimo pažymėjimo ga-
liojimas nesibaigęs, visai nebū-
tina skubėti jo pasikeisti“, – sa-
ko N. Pikelytė ir priduria, kad 
jis galios iki nurodyto termino 
pabaigos. Specialistė ramina ir 
dar dėl vieno abejonių sukėlu-
sio dalyko – ant naujo pažymė-
jimo nėra nei jį išdavusio atsa-
kingo NDNT darbuotojo para-
šo, nei antspaudo. „Nei patiems 
neįgaliesiems, nei paslaugas ar 
lengvatas jiems teikiantiems as-
menims ar įstaigoms dėl to su-
trikti nereikėtų, – sako N. Pi-
kelytė. – Parašo bei antspaudo 
ir neturi būti, nes dokumentas 
atspausdintas ant saugaus doku-
mentams skirto blanko.“

Neįgaliojo pažymėjimus 
NDNT išduoda ir pensinio 

amžiaus asmenims
Iki balandžio 1 d. NDNT 

jau išdavė beveik 17 tūkst. nau-
jų neįgaliojo pažymėjimų. Juos 
atsiėmė ne tik tie, kam neįga-
lumo ar darbingumo lygis nu-
statytas pirmą kartą, bet ir tie, 
kam baigėsi pažymėjimo galio-
jimo terminas. Pirmą kartą ne-
tekto darbingumo lygis gali bū-
ti nustatytas pusei metų ar me-
tams, tokiam laikui išduodamas 
ir neįgaliojo pažymėjimas. Dar-
bingumo lygį nustačius iš naujo, 
išduodamas ir naujas pažymė-
jimas. Nuo šių metų neįgaliojo 
pažymėjimus NDNT, nustačiusi 
specialiųjų poreikių lygį, išduo-
da ir senatvės pensijos amžiaus 
sukakusiems žmonėms. 

Gana dažnai į NDNT krei-
piasi šį dokumentą praradę ar 
sugadinę neįgalieji. Naujas pažy-
mėjimas išduodamas ir pasikei-
tus vardui ar pavardei, jeigu dėl 
kokių nors priežasčių senieji pa-
žymėjai pasidaro netinkami nau-
doti ar pan. Pažymėjimus NDNT 
išduoda ir keičia nemokamai.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Integracijos keliu

Taip dabar atrodo į anglų kalbą išverstas neįgaliojo pažymėjimas.

Ar naujas neįgaliojo 
pažymėjimas 

palengvins keliones 
užsienyje?
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, balandžio 15 d. 
09:20 Senis. N7. 228 s. 10:25 Štut

garto kriminalinė policija 6. N7. 6/8 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 4. 
N7. 4/5 s. 12:00 Beatos virtuvė. (sub
titruota, kart.). 13:00 Klauskite dakta
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N7. 47 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Varto
tojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor
tas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Rinkimai 2019. Kandidatų į Respubli
kos Prezidentus debatai. (su vertimų 
į gestų k.). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės is
torija 4. N7. 4/1 s. 24:00 LRT radijo ži
nios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N14. 2/5 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Vartotojų kontrolė. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N7. 
47 s. (kart.).

Antradienis, balandžio 16 d. 
09:20 Senis. N7. 229 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N7. 
6/9 s. 11:15 Aukštuomenės dakta
ras 4. N7. 4/6 s. 12:00 Stilius. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premje
ra. Ponių rojus. N7. 48 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Speciali laida dėl LR Konstituci
jos 55 straipsnio pakeitimo. (su verti
mu į gestų k.). 19:30 (Ne)emigrantai. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. 1 d. 22:30 Dviračio ži
nios. 23:00 Premjera. 12 beždžionių 3. 
N14. 3/4 s. 23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyk
sas 2. N14. 2/6 s. 01:00 LRT radijo ži
nios. 01:10 Istorijos detektyvai. (sub
titruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. 03:00 LRT ra
dijo žinios. 03:05 Ryto suktinis su Zi
ta Kelmickaite (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N7. 48 s. (kart.).

trečiadienis, balandžio 17 d. 
09:20 Senis. N7. 230 s. 10:25 Štut

garto kriminalinė policija 6. N7. 6/10 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 4. N7. 
4/7 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tar
nyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N7. 49 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges
tų k.). 18:00 Speciali laida dėl LR Kons
titucijos 12 straipsnio pakeitimo. (su 
vertimu į gestų k.). 19:30 Gyvenimas. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Aš – laidos vedėjas. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Iškyla 
prie Kabančios uolos. N14. 6 s. 24:00 
LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 
2. N14. 2/7 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Klausimėlis.lt 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Ekspe
dicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. 1 
d. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N7. 49 s. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 18 d.
09:20 Senis. N7. 231 s. 10:25 Štut

garto kriminalinė policija 6. N7. 6/11 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 4. N7. 
4/8 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 

Premjera. Ponių rojus. N7. 50 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 19:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 19:30 Spe
cialus tyrimas. (subtitruota). 20:25 Lo
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jė
ga“. 21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į 
Respublikos Prezidentus debatai. (su 
vertimų į gestų k.). 22:30 Dviračio ži
nios. 23:00 Premjera. Babilonas Berly
nas. N14. 10 s. 23:50 Smegenų paslap
tys. Marselis Prustas. 24:00 LRT radijo 
žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N14. 2/8 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras 
su Edita. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. 03:00 LRT ra
dijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 03:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 04:00 LRT radijo ži
nios. 04:05 Specialus tyrimas. (subti
truota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N7. 50 s. (kart.).

Penktadienis, balandžio 19 d. 
09:20 Senis. N7. 232 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N7. 
6/12 s. 11:15 Aukštuomenės dakta
ras 4. N7. 4/9 s. 12:00 (Ne)emigran
tai. (subtitruota, kart.). 13:00 Vartoto
jų kontrolė. (kart.). 13:58 Loterija „Ke
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N7. 51 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacio
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Beatos 
virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Premjera. Neužmiršti. 4 d. 22:10 
Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus. 
23:50 Klausyk savo širdies. N7. 01:15 
Trys skrybėlės. Dokumentinis filmas. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Gyveni
mas. (subtitruota, kart.). 03:00 LRT ra
dijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 03:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 04:00 LRT radijo ži
nios. 04:05 Nacionalinė paieškų tar
nyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N7. 51 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 20 d. 
06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos 

iki Bengalijos“. 1 d. (kart.). 07:00 Bet
hovenas. 08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Pa
ros kaleidoskopas 3. 3/5 d. Ist Indijos 
miškų kovotojai. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Misija „Gala
pagai“. 3 d. Ateities kontūrai. (subti
truota). 13:50 Premjera. Džesika Fle
čer 7. N7. 7/4, 7/5 s. 15:25 Klausimėlis.
lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges
tų k.). 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Velyknakčio liturgija iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 23:30 Lorenco 
aliejus. N14. 01:45 Klausyk savo šir
dies. N7. (kart.). 03:15 Pasaulio doku
mentika. Misija „Galapagai“. 3 d. Atei
ties kontūrai. (subtitruota, kart.). 04:10 
Klausimėlis.lt (kart.). 04:25 Džesika 
Flečer 7. N7. 7/4, 7/5 s. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 21 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruo

ta, kart.). 07:00 Bethovenas 2. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno pa
sakos. 6 s. Stebuklingos kurpės. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Šventadienio mintys. 10:55 Ve
lykų šv. Mišios iš Vatikano. 13:00 Ur
bi et Orbi. Popiežiaus sveikinimas. 
13:30 Velykinis koncertas „Pavasa
rio balsai“. 14:15 Melagi, melagi. N7. 
15:40 Auklė Makfi ir didysis sprogi
mas. 17:25 Loterija „Keno Loto“. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges
tų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Gimę 
tą pačią dieną. (subtitruota). 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Auksinis protas. 22:20 Rožinė pante
ra. N7. 23:55 Atpildas. N7. (subtitruo
ta). 01:20 Lorenco aliejus. N14. (kart.). 
03:30 Legendinio ansamblio „Nerija“ 
atsisveikinimo koncertas (kart.). 05:30 
Klausimėlis.lt.

nis iš Magikianų (kart.) 3, 34. 04:35. 
Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 35. 
05:05. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
3, 36. 05:35. Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 26, 1. 06:10. Televi
trina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Su
kilėliai (kart.) 2, 3. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 15, 5. 07:25. Simpsonai (kart.) 
15, 6. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 32. 
08:55. Meilės sūkuryje 185. 10:00. 
Meilės miestas 1, 33. 11:00. Meilės 
miestas 1, 34. 12:00. Paskutinis iš 
Magikianų 3, 37. 12:30. Paskutinis iš 
Magikianų 3, 38. 13:00. Pažadėtoji 6, 
287. 13:30. Pažadėtoji 6, 288. 14:00. 
Pažadėtoji 6, 289. 14:30. Pažadėtoji 
6, 290. 15:00. Simpsonai 15, 8. 15:30. 
Simpsonai 15, 9. 16:00. TV3 žinios 
74. 16:25. TV3 orai 74. 16:30. TV Pa
galba 13, 31. 18:30. TV3 žinios 105. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
105. 19:30. Namas 1, 9. 20:30. Prakeik
ti 7, 36. 21:00. TV3 vakaro žinios 59. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
59. 22:00. Kikboksininkas 3. Karo me
nas. 23:55. X mutantai 1, 10.

Antradienis, balandžio 16 d. 
00:55. Pasitikėjimas 1, 1. 02:05. 

Kvantikas 3, 3. 02:55. Ekstrasensai 
detektyvai 5, 16. 03:50. X mutan
tai (kart.) 1, 10. 04:45. Pasitikėjimas 
(kart.) 1, 1. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 4. 
06:55. Simpsonai (kart.) 15, 8. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 15, 9. 07:55. Namas 
(kart.) 1, 9. 08:55. Meilės sūkuryje 186. 
10:00. Meilės miestas 1, 35. 11:00. 
Meilės miestas 1, 36. 12:00. Paskuti
nis iš Magikianų 3, 39. 12:30. Pasku
tinis iš Magikianų 3, 40. 13:00. Paža
dėtoji 6, 291. 13:30. Pažadėtoji 6, 292. 
14:00. Pažadėtoji 6, 293. 14:30. Paža
dėtoji 6, 294. 15:00. Simpsonai 15, 10. 
15:30. Simpsonai 15, 11. 16:00. TV3 ži
nios 75. 16:25. TV3 orai 75. 16:30. TV 
Pagalba 13, 32. 18:30. TV3 žinios 106. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
106. 19:30. Prieš srovę 19, 15. 20:30. 
Prakeikti 7, 37. 21:00. TV3 vakaro ži
nios 60. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 60. 22:00. Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu.

trečiadienis, balandžio 17 d. 
00:30. Pasitikėjimas 1, 2. 01:40. 

Kvantikas 3, 4. 02:30. Ekstrasensai 
detektyvai 5, 17. 03:30. Pasitikėjimas 
(kart.) 1, 2. 04:35. Kvantikas (kart.) 
3, 4. 05:25. Paskutinis iš Magikia
nų (kart.) 3, 37. 06:10. Televitrina 3. 
06:25. Aladinas (kart.) 1, 154. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 15, 10. 07:25. Simp
sonai (kart.) 15, 11. 07:55. Prieš srovę 
(kart.) 19, 15. 08:55. Meilės sūkuryje 
187. 10:00. Meilės miestas 1, 37. 11:00. 
Meilės miestas 1, 38. 12:00. Paskuti
nis iš Magikianų 4, 1. 12:30. Paskuti
nis iš Magikianų 4, 2. 13:00. Pažadė
toji 6, 295. 13:30. Pažadėtoji 6, 296. 
14:00. Pažadėtoji 6, 297. 14:30. Pa
žadėtoji 6, 298. 15:00. Simpsonai 15, 
12. 15:30. Simpsonai 15, 13. 16:00. TV3 
žinios 76. 16:25. TV3 orai 76. 16:30. 
TV Pagalba 13, 33. 18:30. TV3 žinios 
107. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 107. 19:30. Gero vakaro šou 5, 
31. 20:30. Prakeikti 7, 38. 21:00. TV3 
vakaro žinios 61. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 61. 22:00. Nešdin
tis visu greičiu. 22:25. Vikinglotto 16.

ketvirtadienis, balandžio 18 d. 
00:00. X mutantai 1, 11. 00:55. 

Pasitikėjimas 1, 3. 02:00. Kvantikas 
3, 5. 02:50. Ekstrasensai detektyvai 
5, 18. 03:45. X mutantai (kart.) 1, 11. 
04:35. Pasitikėjimas (kart.) 1, 3. 05:35. 
Paskutinis iš Magikianų (kart.) 3, 38. 
06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas 
(kart.) 1, 155. 06:55. Simpsonai (kart.) 
15, 12. 07:25. Simpsonai (kart.) 15, 13. 
07:55. Gero vakaro šou (kart.) 5, 31. 
08:55. Meilės sūkuryje 188. 10:00. 
Meilės miestas 1, 39. 11:00. Meilės 
miestas 1, 40. 12:00. Paskutinis iš Ma
gikianų 4, 3. 12:30. Paskutinis iš Ma
gikianų 4, 4. 13:00. Pažadėtoji 6, 299. 
13:30. Pažadėtoji 6, 300. 14:00. Pa
žadėtoji 6, 301. 14:30. Pažadėtoji 6, 
302. 15:00. Simpsonai 15, 14. 15:30. 
Simpsonai 15, 15. 16:00. TV3 žinios 
77. 16:25. TV3 orai 77. 16:30. TV Pa
galba 13, 34. 18:30. TV3 žinios 108. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
108. 19:30. Farai 12, 31. 20:30. Prakeik
ti 7, 39. 21:00. TV3 vakaro žinios 62. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
62. 22:00. Greitojo reagavimo būrys. 
23:50. X mutantai 1, 12.

Penktadienis, balandžio 19 d. 
00:50. Pasitikėjimas 1, 4. 01:50. 

Kvantikas 3, 6. 02:40. Ekstrasensai 
detektyvai 5, 19. 03:30. X mutan
tai (kart.) 1, 12. 04:20. Pasitikėjimas 
(kart.) 1, 4. 05:20. Paskutinis iš Magi
kianų (kart.) 3, 39. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) 1, 143. 06:55. Simpsonai (kart.) 
15, 14. 07:25. Simpsonai (kart.) 15, 15. 
07:55. Farai (kart.) 12, 31. 08:55. Meilės 
sūkuryje 189. 10:00. Meilės miestas 1, 
41. 11:00. Meilės miestas 1, 42. 12:00. 
Paskutinis iš Magikianų 4, 5. 12:30. Pa

Lnk
Pirmadienis, balandžio 15 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie

sa“ (748). N7. 06:35 „Mano gyveni
mo šviesa“ (749). N7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (750). N7. 07:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (6). 08:00 „Vol
keris, Teksaso reindžeris“ (171). N7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(172). N7. 09:55 „Monikai reikia mei
lės“ (53). N7. 10:25 „Namai, kur šir
dis“ (42). 11:00 Bus visko (kart.). 12:00 
Yra, kaip yra. N7. 13:00 „Mano liki
mas“ (7). N7. 14:00 „Mano likimas“ 
(8). N7. 15:00 „Dvi šeimos“ (33). N7. 
15:30 „Dvi šeimos“ (34). N7. 16:00 
Oplia!. N7. Humoro šou 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip yra. 
N7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N7. Infošou. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (43). 
N7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (54). 
N7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:26 
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA 
Tai či meistras. N14. 00:35 „Judantis 
objektas“ (4). N7. 01:35 Laiko ribos 
(kart.). N14.

Antradienis, balandžio 16 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(751). N7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (752). N7. 07:05 „Mano gy
venimo šviesa“ (753). N7. 07:35 „To
mo ir Džerio šou“ (7). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (173). N7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (174). 
N7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(54) (kart.). N7. 10:25 „Namai, kur šir
dis“ (43). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 
„Paveldėtoja 2“ (43) (kart.). N7. 12:00 
Yra, kaip yra. N7. 13:00 „Mano liki
mas“ (9). N7. 14:00 „Mano likimas“ 
(10). N7. 15:00 „Dvi šeimos“ (35). N7. 
15:30 „Dvi šeimos“ (36). N7. 16:00 
KK2 (kart.). N7. Infošou. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip yra. 
N7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N7. Infošou. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (44). 
N7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (55). 
N7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Smo
giamoji jėga. N14. 00:20 „Judantis 
objektas“ (5). N7. 01:20 Tai či meis
tras (kart.). N14.

trečiadienis, balandžio 17 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(754). N7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (755). N7. 07:05 „Mano gy

venimo šviesa“ (756). N7. 07:35 „To
mo ir Džerio šou“ (8). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (175). N7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (176). 
N7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(55) (kart.). N7. 10:25 „Namai, kur šir
dis“ (44). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 
„Paveldėtoja 2“ (44) (kart.). N7. 12:00 
Yra, kaip yra. N7. 13:00 „Mano liki
mas“ (11). N7. 14:00 „Mano likimas“ 
(12). N7. 15:00 „Dvi šeimos“ (37). N7. 
15:30 „Dvi šeimos“ (38). N7. 16:00 
KK2 (kart.). N7. Infošou. 16:30 La
bas vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip 
yra. N7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N7. Infošou. 
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėto
ja 2“ (45). N7. 21:00 „Monikai reikia 
meilės“ (56). N7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS MS1. Kalėjimo griūtis. N14. 
00:20 „Judantis objektas“ (6). N7. 
01:20 Smogiamoji jėga (kart.). N14.

ketvirtadienis, balandžio 18 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(757). N7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (758). N7. 07:05 „Mano gy
venimo šviesa“ (759). N7. 07:35 „To
mo ir Džerio šou“ (9). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (177). N7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (178). 
N7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(56) (kart.). N7. 10:25 „Namai, kur šir
dis“ (45). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 
„Paveldėtoja 2“ (45) (kart.). N7. 12:00 
Yra, kaip yra. N7. 13:00 „Mano liki
mas“ (13). N7. 14:00 „Mano likimas“ 
(14). N7. 15:00 „Dvi šeimos“ (39). N7. 
15:30 „Dvi šeimos“ (40). N7. 16:00 
KK2 (kart.). N7. Infošou. 16:30 La
bas vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip 
yra. N7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N7. Infošou. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:00 „Moni
kai reikia meilės“ (57). N7. 21:30 Ži
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Įka
linti. N14. 00:20 „Judantis objektas“ 
(7). N7. 01:20 MS1. Kalėjimo griūtis 
(kart.). N14. 02:55 Alchemija. VDU 
karta. 03:25 RETROSPEKTYVA. Kultū
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin
kų portretai“.

Penktadienis, balandžio 19 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(760). N7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (761). N7. 07:05 „Mano gyve
nimo šviesa“ (762). N7. 07:35 „Tomo 
ir Džerio šou“ (10). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (179). N7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (180). 
N7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(57) (kart.). N7. 10:25 „Namai, kur 
širdis“ (46). 11:00 Valanda su Rūta 
(kart.). 12:00 Yra, kaip yra. N7. 13:00 
„Mano likimas“ (15). N7. 14:00 „Ma
no likimas“ (16). N7. 15:00 „Dvi šei
mos“ (41). N7. 16:00 KK2 (kart.). N7. 
Infošou. 16:30 Labas vakaras, Lietu
va. 17:35 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penk
tadienis. N7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Bornas. Palikimas. N7. 23:40 Padan
gių riteriai. N14. 01:45 Žemės bran
duolys. N7.

Šeštadienis, balandžio 20 d. 
06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (9) 

(kart.). 06:40 „Žvėrelių būrys“ (22). 
07:05 „ „Nickelodeon“ valanda. Keista 
šeimynėlė“ (19). 07:35 „Kung Fu Pan
da“ (4). 08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (12). 08:30 KINO PUSRY
ČIAI Tomas ir Džeris. Šnipų žaidimai. 
10:00 Broliai meškinai. Į pagalbą! 
11:55 Išprotėjęs profesorius 2: Klam
pų šeimynėlė. N7. 14:00 Nikis Tūzas. 
15:25 Nuogas ginklas 33 1/3. Paskuti
nis įžeidimas. N7. 17:00 Gyvūnų pa
saulis. N7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Kitokia Pelenės istori
ja. N7. 21:20 Kartu ne savo noru. N7. 
23:50 Devyni jardai. N14. 01:50 Savai
tė be žmonų. S. 03:30 Bornas. Paliki
mas (kart.). N7.

Sekmadienis, balandžio 21 d. 
06:05 Asteriksas nustebina Ce

zarį. 07:30 Madagaskaras. 09:05 
Denis  grėsmė visuomenei. 11:00 
Žvaigždžių dulkės. N7. 13:30 Preky
bos centro kietuolis. N7. 15:20 Di
džiosios motušės namai. N7. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 Finalo ketvertas. N7. 
21:30 Neliečiamieji. N14. 23:45 PREM
JERA Penkiasdešimt pilkų atspalvių. 
S. 02:05 Pagauk, jei gali. N14.

btV
Pirmadienis, balandžio 15 d. 
06:40 „Džino viešnagė Italijoje. 

Saulėtos salos“ (1) (kart.). 07:10 „Dži
no viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“ 
(2) (kart.). 07:40 „Stoties policija“ (14) 
(kart.). N7. 08:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (7) (kart.). N7. 09:40 „Paskuti
nis faras“ (17) (kart.). N7. 10:40 „Reali 

skutinis iš Magikianų 4, 6. 13:00. Paža
dėtoji 6, 303. 13:30. Pažadėtoji 6, 304. 
14:00. Pažadėtoji 6, 305. 15:00. Simp
sonai 10, 18. 15:30. Simpsonai 17, 7. 
16:00. TV3 žinios 78. 16:25. TV3 orai 
78. 16:30. TV Pagalba 13, 35. 18:30. 
TV3 žinios 109. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 109. 19:30. Žuviukas 
Nemo. 21:20. Karibų piratai: Pasau
lio pakrašty.

Šeštadienis, balandžio 20 d. 
00:55. Dievo sūnus. 03:25. Kie

tas riešutėlis. Kerštas su kaupu (kart.). 
05:35. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
3, 40. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 163. 
07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 5. 
07:30. Aladinas 1, 156. 08:00. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 164. 08:30. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 144. 
09:00. Virtuvės istorijos 9, 16. 09:30. 
Gardu Gardu 7, 17. 10:00. Svajonių 
ūkis 5, 33. 10:30. Būk sveikas! 1, 12. 
11:00.  Noriu šito darbo!. 12:00. Gra
žuolė ir Sebastianas. Draugai visam 
gyvenimui. 14:00. Princas ir aš. Kara
liškas medaus mėnuo. 15:50. Ekstra
sensų mūšis 19, 2. 17:30. Namų idė
ja su IKEA 1, 8. 18:30. TV3 žinios 110. 
19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 
110. 19:25. Eurojackpot 16. 19:30. Tur
tuolis vargšas 1, 9. 21:00.  Po medžiu. 
22:50. Lemiamas tyrimas.

Sekmadienis, balandžio 21 d. 
01:10. Karibų piratai: Pasaulio 

pakrašty (kart.). 04:05. Paskutinis iš 
Magikianų (kart.) 4, 1. 04:35. Pasku
tinis iš Magikianų (kart.) 4, 2. 05:05. 
Juokingiausi Amerikos namų vaizde
liai 26, 2. 05:25. Juokingiausi Ameri
kos namų vaizdeliai 26, 9. 06:15. Tele
vitrina 3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (kart.) 1, 164. 07:00. Žvaigž
džių karai. Sukilėliai 2, 6. 07:30. Aladi
nas 1, 157. 08:00. Čipas ir Deilas sku
ba į pagalbą 1, 165. 08:30. Mamyčių 
klubas 21, 16. 09:00. Kulinarinis de
tektyvas 2, 16. 09:30. Penkių žvaigž
dučių būstas 6, 16. 10:00. Pasaulis pa
gal moteris 7, 16. 10:30. Svajonių so
dai 33. 11:30. Namai. 13:15. Armijoje. 
15:10. Ponas Bynas. 17:00. Simpsonai 
24, 16. 17:30. Visi mes žmonės 2, 12. 
18:30. TV3 žinios 111. 19:22. TV3 spor
tas 1. 19:27. TV3 orai 111. 19:30. Lie
tuvos talentai 6, 8. 22:30. Svarbiau
sios valandos.

Lrt
mistika“ (38). N7. 11:40 „Ekstrasensų 
mūšis“ (8) (kart.). N7. 13:45 „Stoties 
policija“ (15). N7. 14:50 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (8). N7. 15:55 „Pasku
tinis faras“ (18). N7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (22). N7. 18:30 „Men
talistas“ (43). N7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(22). N7. 20:25 „Tautos tarnas“ (7). 
N7. 21:00 Kaliniai. N14. 00:05 Juoda
sis tinklas (kart.). N14. 01:55 „Iliuzija“ 
(6) (kart.). N7. 02:40 „Kriminalinė Mas
kva“ (6) (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 16 d. 
06:45 „Mentalistas“ (43) (kart.). 

N7. 07:40 „Stoties policija“ (15) (kart.). 
N7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(8) (kart.). N7. 09:40 „Paskutinis faras“ 
(18) (kart.). N7. 10:40 „Kobra 11“ (22) 
(kart.). N7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ 
(9) (kart.). N7. 13:45 „Stoties policija“ 
(16). N7. 14:50 „Sudužusių žibintų ga
tvės“ (9). N7. 15:55 „Paskutinis faras“ 
(19). N7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko
bra 11“ (1). N7. 18:30 „Mentalistas“ 
(44). N7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (23). N7. 
20:25 „Tautos tarnas“ (8). N7. 21:00 
Bėgliai. N14. 22:55 Kaliniai (kart.). N14. 
01:50 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (22) (kart.). N7.

trečiadienis, balandžio 17 d. 
06:45 „Mentalistas“ (44) (kart.). 

N7. 07:40 „Stoties policija“ (16) (kart.). 
N7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(9) (kart.). N7. 09:40 „Paskutinis faras“ 
(19) (kart.). N7. 10:40 „Kobra 11“ (1) 
(kart.). N7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ 
(13). N7. 13:45 „Stoties policija“ (17). 
N7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(10). N7. 15:55 „Paskutinis faras“ (20). 
N7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ 
(2). N7. 18:30 „Mentalistas“ (45). N7. 
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (1). N7. 20:25 „Tautos 
tarnas“ (9). N7. 21:00 Deganti žemė. 
N7. 22:50 Bėgliai (kart.). N14. 00:45 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri
mų skyrius“ (23) (kart.). N7.

ketvirtadienis, balandžio 18 d. 
06:10 „Mentalistas“ (45) (kart.). 

N7. 07:00 „Stoties policija“ (17) (kart.). 
N7. 08:00 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(10) (kart.). N7. 09:00 „Paskutinis fa
ras“ (20) (kart.). N7. 09:55 „Kobra 11“ 
(2) (kart.). N7. 10:55 „Ekstrasensų 
mūšis“ (1). N7. 13:45 „Stoties polici
ja“ (18). N7. 14:50 „Sudužusių žibin
tų gatvės“ (11). N7. 15:55 „Paskutinis 
faras“ (21). N7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Kobra 11“ (3). N7. 18:30 „Mentalistas“ 
(46). N7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2). N7. 
20:25 „Tautos tarnas“ (10). N7. 21:00 
Taikinių žymėtojas. N14. 22:55 Degan
ti žemė (kart.). N7. 00:40 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(1) (kart.). N7.

Penktadienis, balandžio 19 d. 
06:30 „Džino viešnagė Italijoje. 

Saulėtos salos“ (3) (kart.). 07:00 „Sto
ties policija“ (18) (kart.). N7. 08:00 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (11) (kart.). 
N7. 09:00 „Paskutinis faras“ (21) 
(kart.). N7. 09:55 „Kobra 11“ (3) (kart.). 
N7. 10:55 „Ekstrasensų mūšis“ (2). N7. 
13:50 „Stoties policija“ (19). N7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (12). N7. 
15:55 „Paskutinis faras“ (22). N7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (4). N7. 
18:30 „Mentalistas“ (46). N7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (14) (Wres
tling  RAW). N7. 20:30 „Amerikietiš
kos imtynės“ (14) (Wrestling  Smack
Down). N7. 21:30 Roninas. N7. 23:55 
Taikinių žymėtojas (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 20 d. 
07:00 „Vaikai šėlsta“ (22). 07:30 

„Vaikai šėlsta“ (23). 08:00 „Vaikai šėls
ta“ (24). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 
Žiemos galiūnas. 2018 m. 10:00 „Vai
kai šėlsta“ (2). 10:30 „Iš visų jėgų“ (19). 
N7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (19). N7. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ 
(5). N7. 12:35 „Džino viešnagė Italijo
je. Saulėtos salos“ (4). 13:05 „Ekstra
sensų mūšis“ (10). N7. 15:50 „Kas žu
dikas?“ (17). N7. 17:00 Betsafe–LKL. 
Dzūkija – Pieno žvaigždės. 19:30 Mes 
vieno kraujo. 22:15 MANO HEROJUS 
Keršto valanda. Atlygis. N14. 00:10 AŠ
TRUS KINAS Netark nė žodžio. N14.

Sekmadienis, balandžio 21 d. 
06:30 Žiemos galiūnas (kart.). 

2018 m. 07:30 „Iš visų jėgų“ (19) (kart.). 
N7. 08:00 „Būk ekstremalas“ (19) 
(kart.). N7. 08:30 Tauro ragas. N7. 
09:00 Mažiausi iš mažiausių. 10:05 
Jaguaras. N7. 12:05 „Heraklis“ (1). 
N7. 13:50 40asis Tarptautinis Mon
te Karlo cirko festivalis. 16:10 Užšal
dytas. N7. 17:55 Skorpionų karalius. 
N7. 19:45 Mumija. N7. 22:10 Snaipe
ris. N14. 00:35 Desperado. N14. 02:25 
Keršto valanda. Atlygis (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

tV3
Pirmadienis, balandžio 15 d. 
00:15. Karo dievas (kart.). 02:35. 

Drakono akys (kart.). 04:05. Paskuti
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Mokymosi tikslais šios įstaigos 
patalpose jau mėnesį veikian-
čioje kavinėje „Solidarumo ka-
va“ neįgalieji skatina visuome-
nę priimti jų išskirtinumą. Jau-
nuolių dienos centro vadovės Li-
nos Trebienės teigimu, siekiama, 
kad ne tik neįgalus žmogus kuo 
efektyviau galėtų integruotis į 
bendruomeninę veiklą, bet ir vi-
suomenė būtų arčiau neįgaliojo. 

Jaunuolių dienos centre jau 
mėnesį veikiančioje kavinė-
je neįgalieji verda kavą, vaišina 
savo gamintais gardėsiais, bet, 
svarbiausia, kviečia įdomaus 
pokalbio. 

Patys neįgalieji žinią apie ke-
tinamą atidaryti kavinę priėmė 
labai džiugiai ir geranoriškai – 
netgi susipirko reikalingą apran-
gą, kad būtų kuo labiau panašūs 
į profesionalius barmenus. Šiuo 
metu centrą lanko apie 70 neįga-
liųjų, kurių amžius svyruoja nuo 
18 iki 43ejų. Visi jų daugiau ar 
mažiau prisideda prie kavinės 

veiklos, tačiau, kaip sakė vado-
vė, pagrindinę iniciatyvinę gru-
pę sudaro šeši asmenys. Jaunuo-
lių dienos centre netrūksta sava-
norių ne tik iš Panevėžio, bet ir 
čia besipraktikuojančių užsie-
niečių. L. Trebienė sako, kad sa-
vanoriai iš užsienio irgi priside-
da prie kavinės veiklos, o į ją už-
sukusieji gali pabendrauti anglų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų kal-
bomis. „Įgūdžiai, kurių mokosi 
ir kurių dirbdami kavinėje įgis, 
Jaunuolių dienos centro lanky-
tojams ateityje gali labai pravers-
ti. Galbūt atsiras verslo atstovų, 
kurie norės juos įdarbinti būtent 
tokioje srityje“, – mano direkto-
rė. Šiuo metu Jaunuolių dienos 
centre veikia ir darbo studija, 
kurioje neįgalieji mokosi įvai-
rių darbinių įgūdžių. Įstaiga yra 
sudariusi sutartis su dviem so-
cialiai atsakingomis įmonėmis. 
Vienai jų centro lankytojai ruo-
šia pakuotes, o kitai skaičiuoja ir 
rūšiuoja produkciją. 

Neįgalieji su visuomene draugystę 
mezga per kavą

Rasa Karvelytė naujienų portale www.alfa.lt rašo apie tai, kad 
Panevėžyje duris atvėrė pirmoji kavinė, kurioje lankytojus ap-
tarnauja neįgalūs Jaunuolių dienos centro lankytojai. 

Holivudo žvaigždė ir 
neįgalus brolis. Istorija 

su laiminga pabaiga

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

1978 metų vasario 7 dieną 
vienoje iš JAV Ajovos vals-
tijos ligoninių gimė sveikas, 
per 4 kg svėręs berniukas. 
Po sėkmingo gimdymo jau 
buvo tvarkoma operacinė, 
bet po 5 minučių į pasaulį 
atėjo dar vienas berniukas, 
toks mažas, kad apie jį nie-
kas nenutuokė. „Skubėki-
te duoti vardą ir krikštykite, 
nes tokie neišgyvena“, – sa-
kė medikai gimdyvei.

Nors dvyniai, bet visiškai 
nepanašūs

Pirmasis gimė Eštonas, bū-
simasis garsus ir populiarus ak-
torius Eštonas Kučeris. Iš paskos 
atskubėjusį leisgyvį broliuką tė-
vai pavadino Maiklu. Jį iškart iš-
gabeno į reanimaciją.

Juodu visiškai nepanašūs, nes 
yra vadinamieji skirtingų kiauši-
nėlių dvyniai. Kiekvienas gimė 
su savo genetiniu kodu, skirtin-
gu sveikatos užtaisu ir, kas be 
ko, likimu. Maiklui teko viskas, 
kas blogiausia. Jam diagnozavo 
vaikų cerebrinį paralyžių ir kar-
diomiopatiją (širdies funkcijos 
sutrikimą). Visa draugiška Ku-
čerių šeima kovojo už silpniau-
sią savo narį.

Po daugelio metų Eštonas pa-
sakojo vaikystėje gyvenęs nuola-
tinėje baimėje, kad jo broliukas 
gali numirti. Kartais net bijoda-
vo grįžti namo – juk ten gal jau 
laukia pati baisiausia žinia.

Jau skaičiavo valandas
Cerebrinio paralyžiaus prob

lema buvo mažesnė už kardio-
miopatiją – progresuojančią šir-
dies raumens ligą. Širdis auga, 
didėja, vis ryškesnis jos nepa-
kankamumas, nuolatinė trombo 
ir netikėtos mirties rizika.

Išgelbėti galėjo tik donoro šir-
dis. Maiklas 13kos sulaukė jau 
būdamas visiškas ligonis. Širdis 
vis sustodavo, bet daktarams pa-
vykdavo ją atgaivinti. Kartą pa-
sakė tėvams: per 34 savaites bū-
tina rasti donorą. Tačiau jau po 
kelių dienų perspėjo: turime ne 
daugiau kaip 48 valandas, kitaip 
berniukas mirs. Nebeįstengda-
mas klausytis tragiškų prognozių, 
Eštonas išėjo į ligoninės balkoną. 
Net pagalvojo: o jei nušokčiau že-
myn, mano širdis tiktų Maiklui... 
Lyg išgirdęs berniuko mintis, į 
balkoną atėjo tėvas, apsikabino.

Dar po kelių valandų išgirdo, 
kad automobilio avarijoje Flori-
doje žuvo moteris, kurios širdis 
idea liai tinka Maiklui. Operaci-
ja buvo sėkminga, nepažįstamos 
moters širdis iki šiol plaka vyro 
krūtinėje.

„Negailėk manęs, neversk 
jaustis silpnu“

Su cerebriniu paralyžiumi 
Maiklas susitaikė. Apsieina be 
vežimėlio. Gerai valdo kūną 
stovėdamas, gali eiti ir net bėga 
maratoną. Dešinioji ranka ir ko-
ja prastai juda, nors nuolat treni-
ruojasi. Dar Maiklas turi regos ir 
klausos problemų. Nuo mažens 
nešioja stiprius akinius ir klausos 
aparatą. Vaikystėje nerišliai kal-
bėjo – tai jau įveikė nuolat mi-
klindamas savo kalbą prieš vei-
drodį ir viešose tribūnose.

Sveikas ir stiprus Eštonas 
visą vaikystę buvo šalia. Mo-
kykloje gynė brolį nuo patyčių, 
aišku, negalėjo nuolat būti kar-
tu per pamokas ar treniruotes, 
o vaikai tik ir laukė progos pa-
erzinti kitokį vaiką. Eštonas sa-
ko tik daug vėliau supratęs, kad 
svarbiau ne ginti silpnesnįjį, bet 
išmokyti jį patį apsiginti. Kar-
tais specialiai atsisakydavo bro-
liui padėti. Augdamas vis giliau 
mąstė ir Maiklas, kuris kartais 
pasakydavo broliui: „Negailėk 
manęs, neversk jaustis silpnu“. 
Dar Maiklui buvo svarbu suvok-
ti, kodėl jam buvo skirti visi tie 
skausmingi išgyvenimai. 

20 žmonių. Apie tuos, 
kuriuos galime išgelbėti
Baigus mokyklą brolių ke-

liai išsiskyrė. Eštonas įstojo stu-
dijuoti bioinžineriją, nes svajojo 
tapti garsiu mokslininku ir su-

kurti būdą, kaip išgydyti cereb
rinį paralyžių. Po poros metų jį 
išmetė iš universiteto už blogą 
elgesį, tuomet jis kurį laiką dir-
bo modeliu, o dar vėliau – už-
kariavo Holivudą.

Maiklas studijavo marke-
tingą ir iki šiol sėkmingai dirba 
pardavimų srityje. Bet jis išgar-
sėjo ne kaip verslininkas, o kaip 
motyvatorius, cerebriniu paraly-
žiumi sergančių vaikų teisių gy-
nėjas, organų donorystės idėjos 
populiarintojas. Jis skaito paskai-
tas, dalyvauja viešose diskusijo-
se, analizuoja rengiamų įstaty-
mų pagrįstumą. Jam teko kalbėti 
Baltuosiuose rūmuose, Kongre-
se. Maiklas jau netgi mąsto apie 
politiko karjerą.

„Tai, kad esu Eštono brolis, 
verčia žmones atidžiau įsiklausy-
ti į mano žodžius ir taip aš galiu 
efektyviau padėti kitiems neįga-
liesiems, – sako Maiklas. – Na 
ką gi, jei Holivudas taip gali pa-
dėti, tai kodėl gi ne? Man ypač 
rūpi donorystės reikalai. Kas-
dien Amerikoje miršta 20 žmo-
nių, kuriems nepavyko sulauk-
ti reikalingo donoro. Man ka-
daise labai pasisekė. Autoavari-
joje žuvusi moteris padovanojo 
man gyvenimą, nes gydytojai 
jau skaičiavo paskutines mano 
valandas. Todėl niekada nepa-
vargsiu kalbėti žmonėms apie 
tai, prašyti, kad įsirašytų į nacio
nalinį donorų registrą. Juk dono-
rystė – tai nieko nekainuojan-
ti dovana, kurią galime palikti 
žmonėms.“

Broliai gyvena toli vienas 
nuo kito, tačiau dažnai susi-
skambina ir pokalbį visuomet 
baigia žodžiais: „Aš myliu tave!“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

„Jei negali judinti kojų ar ran-
kų, judink bent jau blakstienas – 
bet nepasiduok“, – sako plauki-
kas Edvardas Blaškevičius. Nuo 
lemtingo eismo įvykio jau praė-
jo 24eri metai. Laikas, E. Blaš-
kevičiaus teigimu, jau užgydė ne 
tik fizines, bet ir emocines žaiz-
das – jam nebeskaudu prisimin-
ti vos jo nepražudžiusios trau-
mos, itin sunkaus gijimo kelio. 
„Būdamas keturiolikos patekau 
į automobilio avariją. Man bu-
vo diag nozuota klinikinė mirtis. 
Mane operavęs daktaras Jonas 
Vencius surinko kūną iš gabalė-
lių, susiuvo, sugipsavo, bet įspė-
jo, kad vaikščioti galiu nebesiti-
kėti“, – gerai pamena pašneko-
vas. Kovoti su baisiomis progno-
zėmis jam padėjo vandensvy-
džio užgrūdintas kūnas. „Iki tol 
buvau gana profesionalios van-
densvydininkų komandos „Bal-
tic Amadeus“ narys. Šiuo sportu 
užsiiminėjau nuo 6–7 metų, tad 
ir po avarijos mane gelbėjo spor-
tininko kūnas, noras judėti“, – 
pasakoja E. Blaškevičius, „Euro-
vaistinės“ kampanijos „Sveika-
tos milijonieriai“ ambasadorius. 
Lovoje su visą kūną surakinan-
čiu gipsu jis praleido pusę metų, 
tačiau, kaip pats juokiasi, tikrai 
negulėjęs kaip didžiausias ligo-
nis. „Lovoje sportavau – ir gu-
mas tampiau, ir svarmenis kil-
nojau. Nors ir buvau sugipsuo-
tas, judinau bent kojų pirštelius. 
Užmeti gumą ant kojos ir tam-
pai“, – kalba jis. Viskas nutiko 
vasarą, kai bendraamžiai lau-
ke važinėjosi dviračiais, moto-

ciklais. Istorijos herojus nesle-
pia, kad gulėti lovoje sugipsuo-
tam iki ausų jam buvo liūdna. 
O kur dar fiziniai skausmai, ku-
riuos sunku nupasakoti. Be to, 
ir operacijų buvo tikrai ne vie-
na. „Nebuvo likę sveikų kaulų, 
viskas buvo susukta varžtais“, – 
pripažįsta E. Blaškevičius. 

Iš pradžių juodžiausius sce-
narijus piešė ne tik gydytojai. 
Net tėvai nespinduliavo didele 
viltimi. Vyras sako jautęsis tarsi 
jį visi būtų „nurašę“, tačiau tai 
jį skatino dar labiau stengtis. Po 
metų vežimėlyje E. Blaškevičius 
galiausiai atsistojo ant kojų. Grį-
žęs prie vandensvydžio suprato, 
kad šiam jis visgi jau per silpnas. 
Susipažinęs su treneriu Riman-
tu Venckutoniu pašnekovas pra-
dėjo didinti plaukimo greitį, ko-
reguoti plaukimo techniką, vis 
girdėdavo šio pagyras, kad tu-
rįs potencialo. „Dabar sezonas, 
kas antrą savaitgalį vyksta var-
žybos“, – pasakoja E. Blaškevi-
čius, šiandien jau pats dirbantis 
mažųjų plaukikų treneriu ir pa-
dedantis jiems ruoštis Europos 
neįgaliųjų čempionatui Brno. 
Jei viskas gerai seksis, bus gali-
ma svajoti ir apie Tokiją. 

Vis dėlto plaukimas nėra pag
rindinė E. Blaškevičiaus veik
la. Jis dirba su kompiuteriais. Po 
traumos pasikeitė ne tik vyro kū-
nas, bet ir požiūris į pasaulį. „Da-
bar daug dirbu su neįgaliaisiais, 
daugelis mano draugų – neįga-
lūs, tai tiek aš, tiek jie – tikri op-
timistai. Saulė šviečia, akys ma-
to – ko daugiau reikia? 

Klinikinę mirtį išgyvenęs vyras – 
apie savo patirtį

Pranešime spaudai rašoma apie skaudžią traumą išgyvenusį 
vyrą, kuris valios pastangomis ne tik pradėjo vaikščioti, bet ir 
vėl ėmė plaukti, o jo pavardė jau daug metų nedingsta iš šalies 
neįgaliųjų plaukimo čempionų sąrašo. 

Ukmergės technologijų ir 
verslo mokyklos sporto 

komplekse vyko atviras Lietu-
vos neįgaliųjų bočios čempio-
natas. Į jį susirinko 28 po du 
žaidėjus turinčios komandos iš 
įvairių šalies miestų.

A pogrupyje, kuris pagal 
dalyvių neįgalumo lygį atitin-
ka bočios, kaip paralimpinės 
sporto šakos reikalavimus, nu-
galėtojais tapo Alytaus „Alytu-
pio 1″ komanda – Algirdas Ja-
kulis ir Arūnas Truncė. Finale 

jie susitiko su Kauno RSK pir-
mąja ir antrąja komandomis ir, 
nugalėję abu šiuos varžovus, 
tapo Lietuvos atviro bočios 
čempionato A grupės, kurio-
je varžėsi 13 komandų, nuga-
lėtojais, taip pat ir parolimpi-
nės sporto šakos bočios Lietu-
vos rinktinės nariais.

B pogrupyje nugalėjo „Olim-
pio“ komanda, finale įveiku-
si „Vilnies“ ir Kėdainių pirmą-
ją komandą. 

„Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų  
sportas

Bočios čempionate varžėsi 
28 komandos
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ŠešmargisPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

***
Beržas, pasikreipęs
Į savo šešėlį, ant ražienos
Žiūri, žiūri.
Giesmės ilgisi.
Tekinas, kliūdamas,
Klupdamas, krisdamas
Lekia mažylis
Lyg pavasario vėjas
Lauko keliuku.
Iš paskos – 
Klupdama, kliūdama
Bėga motina.
Stveria vaiką už pakarpos,
Subara.
O jis klega tarsi upė,
Peršokusi slenkstį.
Klega palaukė.

***
Kovo paukščio prišalusį sparną
Vandenai neilgai jau laikys.
Ledas įsaulėj pokši, ir garma
Jo rūsiuos žaliastiebė angis.

Išlaisvės, išsibudins, rąžysis
Upeliuko slenkstėta srovė.
Užgiedos tarsi paukštis ankstyvas
Net širdis. Vieniša ir drovi.

***
Nuo horizonto
Lig horizonto
Išskleidė sparnus
Rožinis debesis,
Atkaišuodamas
Ryto skląstį.
Šelmiškai 
Merkia akį
Anapus sodo
Kylanti saulė.
Matau žemę
Rožinę.
Nereikia
Jokių akinių.
Net rožinių jų
Nereikia.

Rita MOcKELIūNIENĖ 
Šakių r.

Spindulys apyšiltis
Nuslydo tavo, mano,
Mūsų žemele.
Išplukdė ledo lytis upė,
Ir prausiasi
Skaistėjantis dangus
Tarp jos krantų.
Atsidūsėjimo rasa į žolę,
Kasdien labiau
Vis nužalėjančią,
Nuo pumpuro žagarvyšnės
Pasiridena kūlvirsčiu.
Plikas atodangas arimų
Šešėliai balzgani matuoja.
Kvėpinasi pašlaitės ievom,
Šalpusnių strazdanom
Aptiško pakelė.
Lankoj laukinė obelis nuraudo.
Dienos ilgumą 
Ant sparnų
Parnešę paukščiai
Sutartines kad traukia...

Akivaruos pavasario skęstu...

***
Teka saulė
Į korius pavasario.
Vandenais atitirpusiais,
Smilgom susivėlusiom teka.
Įsimylėjėlio akimis
Pasaulis švyti.

***
Kur susiliečia du kaštono 

žiedlapiai,
Širdim pavirsta rožinė dėmė.
Virš sendaikčiais užgriozdintos 

verandos
Skraido perregimos peteliškės.
Virš debesim apmūturiuoto 

horizonto,
Viršum vaisius užmezgusio 

šermukšnio skraido.
Paskui baltųjų dobiliukų pievon
Maži širdžių pergamentukai 

sklendžia.
Autografą pavasario meilingą
Įšyly palikę...

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

2019-ieji paskelbti Vietovar-
džių metais. Kultūros pavel-
do sergėtojai ragina atgaivinti 
užmarštin grimztančius vie-
tovardžius – mūsų paveldo 
dalį. Šiuo pasakojimu noriu 
išsaugoti vieną man brangų 
pavadinimą.

Mano žemelė turi vardą. Ki-
tiems ji – paprasčiausias skly-
pas, kurį matininkai numeriu 
paženklino. Tai Šešmargis – se-
noji mūsų sodybvietė. Įsiterpęs 
tarp didelių žemės plotų, kadai-
se priklausiusių jau Anapilin iš-
keliavusiems ūkininkams, o nū-
nai – jų anūkų išnuomotų ar iš-
parduotų. ,,Sūrmaišis“, – šypte-
lėjo matininkė, nubraižiusi ma-
niškio planą. ,,Iš tiesų“, – pama-
niau. Matuojant, permatuojant, 
kaimynams vis tikslinant sa-
vosios nuosavybės ribas, buvęs 
taisyklingas keturkampis žemės 
plotelis tapo panašus į maiše su-
spaustą sūrį.

Kam sūrmaišis, o man vi-
sas vaikystės pasaulis. Paveldė-
jau aš tą Šešmargį kartu su ke-
liskart didesniu sklypu ir nauja 
sodyba gretimame kaime. Ir ką 
gi aš, miestietė, ten būčiau vei-
kusi? Patikėjau tą žemelę, kita-
dos mus maitinusią, tiems, kas 
nori ir moka ją dirbti. Tik ne 
Šešmargį. Nematomais saitais jis 
tarsi laiko mane pririšęs prie to 
krašto, iš kur aš kilusi, prie tos 
žemės, kurią lietė mano vaikiš-
kos basos kojos.

Stoviu prie to savo ,,sūrmai-
šio“, riboženkliais atskirto nuo 
kitų sklypų, o prisiminimai ne-
ša į vaikystės laikus, kai ten, ant 
neaukštos kalvelės, apsuptas še-
šiais margais žemės, augo me-
džių guotas. Jo viduryje slėpėsi 
šabakštynu virtęs senas sodas. 
Vasarą jame rasdavome avie-
čių, o rudeniop – sulaukėjusių 
rūgštokų obuoliukų. Iš tolo ga-
lėjai pamanyti, kad ten kažkas 
gyvena. Netoliese driekėsi smė-

lėtas kaimo keliukas, aplenkda-
mas žemėliau telkšančią meldų 
prižėlusią kūdrą su trimis ber-
žais ant kranto. Po jais ir vienas 
kitas baravykas išdygdavo.

Mes gyvenome naujoje so-
dyboje gretimame kaime, o Šeš-
margyje tik šienaudavom pievas 
ar ganydavom gyvulius. Lig šio-
lei prisimenu, kaip iš ten siau-
ru duobėtu keliuku pro kaimy-
nų beržyną riedėdavo šieno pri-
krautas vežimas. Aukštai, pa-
čiame jo viduryje, įsitaisiusi lyg 
kokioj gūžtoj, sėdėdavo mano 
mama. Apsigobusi plaukus bal-
ta skarele, saulės nurudintu vei-
du ir rankomis. Tėvas – prieky-
je jos, atsargiai važnyčiodamas 
ir kartu prilaikydamas vadžias, 
kad, arkliams stipriau truktelė-
jus, šienas nenuslystų žemėn. 
Palengva vežimas įsliuogdavo 
kieman ir – tiesiai į klojimą.

Gyvenome kartu su tėvo se-
seria ir jos vyru – mano krikšta-
tėviais. Jie savo vaikų neturėjo, 
taigi buvau vienturtė ,,kvadra-
tu“. Mano tėvas su seseria, anks-
ti likę našlaičiais, įprato vienas 
kitu rūpintis nuo mažumės. 
Spėju, kad ir tą sodybą kartu su 
Šešmargiu pirko abu išvien. Tik 
užaugusi sužinojau, kad jie puo-
selėjo svajonę išleisti mane į že-
mės ūkio mokslus ir pavesti man 
rūpintis visu tuo geru.

O kol būsimoji agronomė 
dar vaikščiojo po stalu, suaugu-
sieji spręsdavo savo reikalus pa-
tys. Svarbiausi klausimai kažko-
dėl kildavo per metines šventes. 
Gal kad atsirasdavo laisvesnio 
laiko, o ant stalo greta skanių 
valgių – pūstašonis grafinas na-
minio obuolių vyno. Pasivaišinę 
ir gerokai įraudę brolis su sese-
ria pradėdavo energingai aiškin-
tis, kas čia kam priklauso. Jų an-
trosios pusės į tuos ginčus nesi-
kišdavo. ,,Atsidalinam! – kelda-
vo balsą mano tėvas. – Atiduok 
man Šešmargį, ir aš išeinu. Sta-
tysiuos ten.“ Neprisimenu, ką at-
sakydavo krikštamotė, tik žinau, 
kad man būdavo labai smalsu, ką 

tėvas ten pastatys. Slapčia pieš-
davau to būsimo namo planą. 
Tokį su dideliais langais ir iš ka-
mino į viršų kylančiais dūmais. 
Šalia lyg sliekas rangosi keliukas. 
Prie namo – gėlių darželis. ,,Jų ir 
sodinti nereikėtų“, – svarsčiau. 
Ten dar tebeaugo sulaukėjusios 
daugiametės gėlės. Pavasarį jos 
pražysdavo baltais, kaip dabar-
tinių orchidėjų, žiedais.

Tik gaila, kad tam mano pla-
nui taip ir nebuvo lemta išsipil-
dyti. Mat kitą rytą apie žemių 
dalybas visi būdavo pamiršę. 
Kasdienybė toliau tekėjo įpras-
ta vaga. Iki kitų didžiųjų šven-
čių. Nežinau, kodėl mano tėvui 
toks širdžiai mielas buvo tas Šeš-
margis. Ir kodėl man jis patiko. 
Gal dėl tų gėlių, niekieno ne-
puoselėjamų ir metų metais vis 
tebežydinčių palei kelią. O gal 
dėl kalvelės, nuo kurios atsive-
ria plačios erdvės. Mūsų naujo-
ji sodyba iš visų pusių apsupta 
miškelių, o aplink Šešmargį – 
plyni laukai. Toks lengvumas ir 
tokia ramybė apimdavo ten nuė-
jus. Atrodo, būtum ir būtum, ir 
niekur iš ten neitum. Nežinau, 
kokie kerai Šešmargyje veikė. 

Ir tebeveikia lig šiol.
Daug vandens Šešupe nute-

kėjo nuo to laiko. Kuriantis ko-
lūkiams mūsų šeima išsibarstė 
kas kur. Visa turėta žemė perėjo 
valstybės žinion. Šešmargis irgi. 
Ilgai dar prie to smėlėto keliuko 
pavasariais žydėdavo gėlės, pa-
našios į orchidėjas. Niekur dau-
giau tokių nemačiau. Kiti laikai, 
ir mados kitos. Tik mano žeme-
lė ta pati. Ir vardas jos toks pats. 
Šešmargis.

Dabar jis gražiai suartas, o 
pavasariais ten tyvuliuoja gel-
tonų rapsų jūra. Arba vilnija ja-
vai. Gal, sakau, mano vientur-
tis sūnus, pavargęs nuo mies-
to triukšmo, vieną gražią dieną 
man pasakys: ,,Mama, atiduok 
man Šešmargį. Statysiuos.“ Kas 
žino, kas žino. Viskas pasaulyje 
sukasi ratu.

Gražina DAUGINIENĖ, Vilnius

Konkursas

Vilijos Jocienės nuotr., Telšių r.

Neša rankos žalias šakeles. Surinktas. Suskintas. Sudėliotas. Surištas.
Karklo rykštėse įsipainioja saulėryčio spindulys. Muistosi, markstosi, 

glaustosi. Landžioja baltų gumulėlių švelnumo labirintuose.
Kadagio šakelėj blykčioja šoninių bažnyčios vitražų nuspalvintos švie-

selės. Apkabina koloną, šliuožia, nuslysta. Atsargiai čiuožteli grindiniu...
Ir suteka šviesų upeliukai į gilų ežerą. Geria akys ištroškusios. Laisto 

sodus tikėjimo. Širdys pergalės paslaptis išskaito...
Giedras Verbų sekmadienis.

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda


