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Būkite pasveikintos,
mielosios
mamos!

Kasdienybės
Slėnyje
Valandų liturgijoje
Tavo rankos ne kūdikį, –
Visą pasaulį laiko.
Tvinksi tavo širdis
Dūžiais –
Varpo skambėjimu,
Po kuriuo
Švento vidudienio mišiose
Laimingi ir mylintys,
Atgailaujantys ir prasikaltę
Pakylėjimui suklumpa.
Lakštingalų gatve
Šiandieną pareinu
Į tavąją širdies
Bažnyčią,
Žydėjimu baltu
Purienų
Amžinai
Nevystančią.

Ar Užimtumo
didinimo programa
padės įsidarbinti
vilniečiams?

Ritos Mockeliūnienės eilės ir nuotr.

Ministerijos sutarė
bendradarbiauti sprendžiant
negalios vaikų problemas

„Bičiulystės“ archyvo nuotr.

Integracijos keliu
Gegužės mėnesį pradeda
veikti nauja Užimtumo didinimo programa Vilniaus
gyventojams. Programa bus
įgyvendinta 2019–2020 metais, jai skirta 806 300 eurų, vykdymą organizuoja
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Užimtumo
tarnyba.
Programa padės susirasti
darbo

Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijos pasirašė dokumentą,
kuriuo įsipareigojo teikti realią pagalbą raidos sutrikimų turintiems vaikams.

Tolerancijos link
Praėjusią savaitę žengtas labai svarbus žingsnis – 3 ministerijos sutarė dėl bendro
veiksmų plano. Šį kartą jame numatyta pagalba autizmo spektro ar kitą raidos sutrikimą turintiems vaikams.
Tikėkimės, kad šitaip petys
petin netrukus bus dirbama
ir kitose negalios srityse.
Planuojama gerinti
diagnostiką

Lietuvos autizmo asociacijos
„Lietaus vaikai“ valdybos narė

Kristina Košel-Patil pasidžiaugė,
kad pagaliau pasirašytas doku
mentas, kuriuo numatomi kon
kretūs darbai ateinantiems 2 me
tams. Jį rengiant buvo labai glau
džiai bendradarbiaujama tiek su
„Lietaus vaikais“, tiek su kito
mis NVO. Pasak K. Košel-Patil,
jei ministerijoms pavyks laiky
tis įsipareigojimų, veiksmų pla
ne numatytos priemonės svariai
prisidės prie teigiamų pokyčių.
„Lietaus vaikų“ atstovės tei
gimu, viena didžiausių proble
mų šiuo metu ta, kad šalyje nė
ra ne vieno adaptuoto autizmo
diagnostikos įrankio, tik lokaliai
ligoninėse naudojami vertimai.
Veiksmų plane numatyta spręs

ti šią problemą – ES struktūri
nių fondų lėšomis žadama adap
tuoti auksiniu autizmo diagnos
tikos standartu vadinamą testą
ADOS-2 ir kitus vertinimo įran
kius. Šie testai bus prieinami ir
šeimos gydytojams. Be to, Svei
katos apsaugos ministras Aureli
jus Veryga patikino, kad šeimos
gydytojai, atliksiantys vaiko psi
chomotorinės raidos įvertinimą,
bus skatinami priedais.
Kita problema, į kurią at
kreipia dėmesį K. Košel-Patil –
raidos sutrikimų turintis vaikas
iki 7 metų turi teisę į 40 arba 60
valandų ankstyvosios reabilitaci
jos paslaugų per metus. To tikrai
(nukelta į 3 psl.)

Socialinių reikalų ir sveika
tos departamento direktorius
Jonas Bartlingas, pristatydamas
naują programą, sakė, kad jos
naudą pajus šimtai vilniečių, ku
rie šiuo metu sunkiai randa no
rimą darbą. „Aktyviai skatinsi
me vilniečių užimtumą ir ak
tyvumą, padėsime kelti kvalifi
kaciją, kuri atitiks darbo rinkos
poreikius, padėsime integruotis
į darbo rinką, joje išsilaikyti ir
įgyti daug naudingų praktinių
įgūdžių. Visa tai padės susiras
ti darbą, mažins socialinę įtam
pą ir atskirtį bendruomenėje“, –
kalbėjo J. Bartlingas.
Užimtumo didinimo progra
ma orientuota į trumpalaikius ar
ilgalaikius bedarbius, kurie yra
užsiregistravę Užimtumo tarny

boje. Parama galės pasinaudoti
jaunuoliai, buvę globos namų
auklėtiniai, neturintys 25 metų,
nėščios moterys, asmenys, grįžę
iš laisvės atėmimo vietų, pinigi
nės socialinės paramos gavėjai,
prekybos žmonėmis aukos, grį
žusieji į Lietuvą nuolat gyven
ti politiniai kaliniai, tremtiniai,
asmenys, patiriantys socialinę
riziką, bei vyresni kaip 40 me
tų asmenys.
Skelbiama, kad viena iš prio
ritetinių Užimtumo didinimo
programos sričių – negalią tu
rinčių žmonių įdarbinimas ir
kad programoje galės dalyvau
ti neįgalieji, kurie atitiks nu
matytus kriterijus bei turės ga
limybes dirbti atsižvelgiant į jų
profesinį pasirengimą, sveikatos
būklę, kelionės į darbą ir atgal
trukmę. Būtina sąlyga – jie tu
ri būti užsiregistravę Užimtumo
tarnyboje.
Užimtumo didinimo prog
ramoje galės dalyvauti ir ieš
kantys darbo, ir siūlantys lais
vas darbo vietas. Darbdaviais
galės būti savivaldybės įmo
nės, akcinės, uždarosios akci
nės bendrovės, socialines pas
laugas teikiančios ar ne pelno
siekiančios įstaigos, nevyriau
sybinės organizacijos, asociaci
jos, labdaros ir paramos fondai
bei biudžetinės ir viešosios įs
taigos, kurių valdyme dalyvauja
(nukelta į 5 psl.)

 Raumenų reikia ne tik sportininkams ............................................. 4 psl.
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Motinos nusipelno
daugiau pagalbos

Esame įpratę Motinos dieną šlovinti motinystę, bet
yra ir kita jos pusė, apie kurią dažnai nutylime. Gražūs žodžiai skiriami motinoms, kurios sugeba dėl savo
vaikų įveikti visas kliūtis ir vienaip ar kitaip išspręsti
susidariusias problemas. Tačiau mūsų gyvenimo dailyraščio paraštėse yra mamų, kurios sunkioje kovoje už
kasdieninį duonos kąsnį palūžta. Apie jas mes beveik
kasdien girdime iš žiniasklaidos. Nemalonu skaityti tokius straipsnius, nes juose situacija aptariama vienpusiškai, nesigilinant į priežastis, kurios atvedė moterį į
tokią nepavydėtiną jai pačiai ir jos vaikui padėtį. Neatsakingas susidariusių situacijų viešinimas daro nepataisomą žalą tikros pagalbos laukiančiai motinai.
Tokia moteris atsiranda socialiniame užribyje, viešai
ir savo bendruomenės narių ji yra pasmerkta.
Kokia bebūtų sudėtinga situacija šeimoje, motinų,
kurioms nerūpėtų šalia esanti gyvybė, yra vienetai.
Gimdyti ir auginti vaikus – natūralus moters instinktas, tad dauguma jų, neatsižvelgdamos į sudėtingas situacijas, apdovanoja save motinystės džiaugsmais ir
rūpesčiais. Kartais atrodo, kad už visas šeimoje susidariusias situacijas Lietuvoje atsako tik moterys. Vyrai
tarsi neatsakingi nei už motinos, auginančios bendrą
kūdikį, jauseną, nei už vaiko gerovę, ypač jei vaikas
gimsta su negalia. Kadangi dalis jų bijo finansinės bei
dorovinės atsakomybės ir nenori kurti šeimos, teisiškai už nieką ir neatsako. Suprantama, ir šiandieninė
situacija nėra palanki – neatsakingą vyrų elgesį mažose gyvenvietėse lemia darbo stoka, o pašalpos gavėjo statusas žmogų visai sugniuždo.
Jei mūsų valstybei iš tikro rūpėtų moterų likimas,
turėtų būti skiriamos didžiulės pajėgos komandiniam
darbui šeimose. Tik taip mes galime pakeisti tų motinų bei jų vaikų ateitį. Gaila, kad mūsų valstybė, pasinėrusi į pelningų projektų iš užsienio diegimą, visai
prarado savo žmogišką veidą. Deklaravimas, kad nėra pakankamai lėšų pagalbai šeimoms neatitinka realybės: valstybinėse įstaigose išlaikyti vaikus kainuoja daug brangiau.
Lyginant su vidutine vaikui šeimoje atitenkančia pinigų suma, valstybė globos ir socializacijos centrų išlaikymui skiria protu nesuvokiamas sumas, prie kurių
prisideda dar ir ES struktūriniai fondai. Pavyzdžiui,
Kauno socializacijos centras iš ES struktūrinių fondų
pernai gavo 2,2 mln eurų. Be kitų paslaugų, už šiuos
pinigus nusisamdė saugos tarnybą, nes vaikai iš centro kasdien bėga (nesulaiko net 1,80 m tvora). Kad didžioji dalis skiriamų lėšų sunaudojama aptarnaujančiam personalui, o ne vaikams, parodo ir pagarsėjusi
Kučgalio socializacijos centro situacija. Čia dirbo 49
auklėtojos, o apgyvendintas buvo tik 1 vaikas (deja, po
kelių dienų ir jis pabėgo). Efektyviai nukreipus šias lėšas problemų turinčioms moterims ir jų vaikams gelbėti, tikrai galima pasiekti teigiamų poslinkių. Kompetentingi specialistai jau seniai įrodė, kad motina yra svarbiausia šeimos ašis ir visas problemas turime spręsti
per ją. Labai gerų rezultatų šioje srityje yra pasiekusios didžiosios Europos valstybės, ypač švedai. Skyrę
daug lėšų darbui šeimose, jie iki minimumo sumažino
paauglių nusikalstamumą ir grąžino į normalų gyvenimą daugelį priklausomybių turėjusių motinų. Mano manymu, atiminėti iš krizinėse situacijose esančių
mamų vaikus yra didžiulis nusikaltimas, nes jos ir taip
palūžusios, o be vaikų šalia jų gyvenimas pasidaro dar
sunkesnis. Valstybė, manau, užsivertė ant savo pečių
nepakeliamą naštą, galvodama, kad atiminėdama iš
tokių šeimų vaikus, atliks gerosios pamotės vaidmenį.
Tik stiprinant motinos ir vaiko ryšį, kuriant įvairius
motyvacijos būdus, galima keisti situaciją. Gal ir nepavyks sukurti idealios aplinkos šeimoje, bet gali pasisekti užtikrinti dviejų žmonių – motinos ir vaiko –
kokybišką rytojų.

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Šiauliai:
Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi vadovavimo draugijai
patirtimi.
Šiaulių miesto neįga
liųjų draugijoje įvyko atas
kaitinė-rinkiminė konfe
rencija. Patvirtintos drau
gijos veiklos ir finansinė
ataskaitos už 2018 metus.
Išrinkta nauja taryba. Bal
sų dauguma trečiai kaden
cijai pirmininke išrinkta
Rolanda Petronienė, pava
duotoja – Ona Jonikienė.
Pasidalinsiu prisimini
mais iš 8 metų pirminin
kės darbo. Dvi kadencijos
prabėgo lyg viena diena.
Atrodo, dar taip neseniai
pradėjau dirbti šį sudėtingą
ir atsakingą darbą. Sukur
tas ansamblis „Verbena“,
kuris aktyviai dalyvau
ja koncertuose, konkur
suose, džiugina dainomis
draugijos narius ir svečius.
Amatų būrelis „Pasidaryk
pats“ savo darbus pristato
parodose, mugėse. Sporto
mėgėjų komanda „Šiaulių
ND“ dalyvavo apskrities
sporto žaidynėse Jonišky
je, Pakruojyje, Radviliš
kyje, Kuršėnuose, Kaune,
Latvijos Bauskės mieste.
Visada vadovaujamės šū
kiu „Judėsi – ilgiau gy
vensi.“ Dalyvių mėgsta
mos rungtys – smiginis,
kopėtėlės, bočia, baudi
niai, lėkščiasvaidis ir daug
kitų įdomių žaidimų. To
kia veikla skatina žmonių
judrumą ir budrumą. Vi
sus 8 metus įgyvendino
me Socialinės reabilitaci
jos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje veiklas.
Darbuotojų skaičius išaugo
nuo dviejų iki septynių, iš
jų trys – su negalia. Žmo
nių pamėgtos veiklos: sa
vipagalba, saviraiška, in
dividuali pagalba neįga

Jonava:
Marius Glinskas laiške „Bičiulystei“ rašo apie
smagius Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos renginius.
Jonavos rajono neįga
liųjų rajono draugijos ini
ciatyva įvyko draugijos
sporto užsiėmimus lan
kančiųjų bei Ruklos rea
bilitacijos ir slaugos cen
tro gyventojų sporto var
žybos.
Pasigalynėta keturio
se rungtyse – baudų mė
tymo, smiginio, šaškių ir
šachmatų. Pirmąsias vie
tas „skynė“ draugijos na
riai, tačiau kitos prizinės
vietos su sidabro, bronzos
medaliais ir padėkos raš
tais atiteko rukliečiams.
Renginys buvo surengtas
Velykų proga, todėl visi
pabendravo prie arbatos
puodelio, sumušė dar ne

Draugijos pirmininko darbas
sunkus ir atsakingas

Šiaulių miesto neįgalieji išklausė pirmininkės Rolandos Petronienės ataskaitą.

liajam, pažintinių funkcijų
formavimas, palaikymas,
mokymas sveikai gyventi.
Turbūt nei vienoje pa
našioje organizacijoje nė
ra, kad visi draugijos na
riai būtų patenkinti pir
mininko darbu – žmonių
daug, daug ir nuomonių.
Renginių, kelionių orga
nizavimas – labai sudė
tingas dalykas. Pasitaiko,
kad pakviesti lektoriai li
kus valandai iki renginio
praneša, kad nebegali nu
statytu laiku atvykti. Ke
lionės dažniausiai organi
zuojamos iš savų pinigė
lių, o vakare gavus prane
šimą, kad vienas ar kitas
kelionės dalyvis susirgo,
reikia per valandą surasti,
kas pakeis. O kiek žmonių
bėdų turi išklausyti, patar
ti, padėti išspręsti iškilusias
problemas.
Tokiame darbe dirba
ma dėl negalią turinčio
žmogaus. Dažnas pasako:
„Kokia garbė – esi pirmi
ninkė“, bet niekas nepa
klausia, kiek tenka atiduoti

savo laiko, kad draugijoje
įvyktų renginiai, paskai
tos, susitikimai, koncertai.
Draugystė su kitų organi
zacijų vadovais – didžiulė
dovana, nes iš kiekvieno
galima kažko pasimokyti.
Šiaulių miesto savival
dybės taryba 2018 metų
pabaigoje draugijai sky
rė patalpas Šiaulių sporto
gimnazijoje, į kurias per
sikraustėme sausio pra
džioje. Dar pilnai nesame
įsikūrę, bet draugijos na
riai džiaugiasi – daugiau
erdvės, renginius galime
rengti erdvioje gimnazijos
aktų salėje. Vis dėlto kir
ba galvoje mintis, ar pa
jėgsime už jas visada su
simokėti. Vis dažniau gir
dimi žodžiai: „Užsidirbki
te ir išsilaikysite“. Draugija
vienija daugiausia vyresnio
amžiaus žmones su nega
lia, kuriems gyvenime li
ko tik pasidžiaugti nuveik
tais darbais ir išlikti kuo
ilgiau budresniais. Norė
tųsi, kad sulauktume dau
giau dėmesio, palaikymo,

supratimo, pagalbos iš sa
vivaldos atstovų, įmonių,
verslininkų, pramoninin
kų, kad girdėtume mažiau
frazių, jog tik dainuojam
ir šokam. Mano manymu,
kiekvienas besidžiaugian
tis gyvenimu žmogus ma
žiau serga, mažiau išgyve
na depresijų, ilgina savo ir
kitų gyvenimus. Džiugu,
kad draugijoje daug gerų,
dėmesingų, veiklių narių.
Balandžio pabaigoje
draugijoje įvyko renginys
„Pavasaris sugrįžo“, ku
riame romansus dainavo
ansamblio „Verbena“ da
lyviai, koncertavo Šiaulių
rajono neįgaliųjų draugijos
Kužių padalinio ansamblio
„Ringuva“ dainininkės,
Kuršėnų sporto klubo „At
gaiva“ parodijų teatras. Sa
vo sukurtus kūrinius pa
rodė draugijos narės Vili
ja Eidininkytė (floristikos
darbai); Eugenija Budrie
nė (megztos kojinės), ama
tų būrelis „Pasidaryk pats“
kiaušiniais iš odos papuošė
Velykų medį.

Smagūs pavasario renginiai

Velykinėje šventėje nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais ir padėkos raštais.
O štai draugijos vo vos kultūros centro filia
vieną margutį. Sportinin
kai dėkojo Justino Varei kalinis ansamblis „Lieta le – Čičinų kaimo kultū
kio progimnazijos direk va“ (vad. Laima Stakeliū ros centre. Nors įsitvirtinti
torei Olgai Mediekšei už nienė) taip pat nesnaudė. tarp nugalėtojų ir nepavy
suteiktas galimybes treni Praėjusį penktadienį dai ko, neįgaliųjų kolektyvas
ruotis ir pasivaržyti nese nininkės dalyvavo regio savo romantiškomis dai
niai suremontuotoje spor no vokalinių ansamblių nomis nudžiugino ir žiū
šventėje, vykusioje Jona rovų, ir komisijos širdis.
to salėje.
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Ministerijos sutarė bendradarbiauti
sprendžiant negalios vaikų problemas
(atkelta iš 1 psl.)

negana. Kompleksinės paslaugos
turi būti užtikrinamos nuolat. Be
to, jos turi būti prieinamos ne tik
didžiuosiuose miestuose, bet ir
visoje Lietuvoje.
SAM imasi spręsti ir šią
problemą – įsipareigota įvertin
ti ankstyvosios reabilitacijos pas
laugų kokybę, peržiūrėti vaikų
raidos sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos paslaugų teikimo
ir jų išlaidų apmokėjimo tvar
kos aprašą, kurti įstaigų, kurio
se būtų teikiamos šios paslaugos
tinklą Lietuvoje ir pan.

Plane – mokymai
specialistams ir šeimoms

K. Košel-Patil pabrėžia, jog
labai svarbu užtikrinti koky
bišką kompleksinę pagalbą ten,
kur vaikas yra ugdomas. Deja,
kompleksinės pagalbos sistemos
nėra. Be to, daugumai specia
listų trūksta kompetencijos au
tizmo srityje – jie nėra pasiren
gę priimti vaikų, turinčių autiz
mo spektro sutrikimą. Ypač tai
aktualu mokyklose, ligoninėse,
darželiuose, aukštosiose mokyk
lose, globos institucijose. „Ypač
sunki situacija yra ugdymo įstai
gose, kur įtrauktis vykdoma tik
popieriuje“, – sako „Lietaus vai
kų“ atstovė.
Veiksmų plane numatoma
rengti gydytojų, slaugytojų, psi
chologų, visuomenės sveikatos
specialistų, pedagogų, kitų spe
cialistų mokymus, kelti jų kvali
fikaciją. Švietimo ir mokslo vice
ministrės Kornelijos Tiesnesytės
teigimu, rudenį Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių centre pradės veik
ti konsultavimo ir metodinės pa
galbos skyrius įvairiapusių raidos
sutrikimų turintiems vaikams.
Taip pat bus parengtos rekomen
dacijos dėl ugdymo aplinkų pri
taikymo, siekiama, kad vaikams,
turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, būtų skiriamas moky
tojo padėjėjas ir pan.

Zarasai:
Laima Gorpinič rašo apie
įdomią Zarasų neįgaliųjų kelionę į
Anykščių kraštą.
Anykščių krašto grožiui nėra
abejingo nė vieno lietuvio, o ir
užsienio svečiai mielai vyksta į šį
nuostabų kampelį. Sušilus orui,
Zarasų rajono neįgaliųjų draugi
jos nariai susiruošė į pažintinę,
edukacinę kelionę po Anykščių
kraštą. Pasirinkta kelionės prog
rama buvo turininga ir įdomi.
Pirmasis sustojimas – prie
antro pagal dydį akmens Lie
tuvoje – Puntuko. Pasigrožė
ję rieduliu, prisiminę akmens
atsiradimo istoriją, miško taku
ėjome aplankyti lankomiausios
Anykščių pramogos – Lajų ta
ko. Medžių lajų takas nuo žemės
pamažu kyla iki 21 metro. Ta
kas medžių viršūnėmis vingiuo
ja 300 m ir veda į 35 m aukš
čio bokštą, nuo kurio galima
apžvelgti apdainuotąjį Anykš
čių šilelį, pasigrožėti Šventosios

K. Košel-Patil atkreipė dėme
sį į dar vieną problemą – valstybė
mato tik vaiką, bet ne visą šeimą,
šeimos paliktos kartais labai sun
kius iššūkius spręsti vienos. Jos
teigimu, trūksta mokymų, psi
chologinės pagalbos šeimos na
riams. Veiksmų plane numatyta
parengti tėvų mokymo progra
mą ir organizuoti mokymus ne
mažiau kaip 50-čiai tėvų. „Per
metus nustatoma apie 300 nau
jų autizmo atvejų. Kaip bus at
renkamos tos laimingųjų šeimos,
kurios bus apmokytos? Ką dary
ti kitoms šeimoms?“ – retoriškai
klausia „Lietaus vaikų“ atstovė.

Ar sunku suskaičiuoti, kiek
turime autizmo atvejų?

Dar viena problema – nėra
autizmo statistikos. Dabar dek
laruojama, kad Lietuvoje yra
1700 autizmo atvejų. A. Very
ga sutinka su nevyriausybinių
organizacijų priekaištu, kad šie
skaičiai tikrai nėra realūs. „Vil
niuje priskaičiuojama tik 100
autistiškų vaikų. Tai tikrai nėra
tiesa. Mes juos visus pažįstame.
O kur tie, kurie nedalyvauja or
ganizacijos veikloje?“ – svarsto
„Lietaus vaikų“ atstovė. – Pa
saulinė statistika skelbia, kad au
tizmo sutrikimą turi 1 iš 68 vai
kų. Labai sunku planuoti tikrąjį
problemos mastą ir planuoti pa
galbą nežinant tikrųjų skaičių.“
Pasak K. Košel-Patil, kitas
dalykas, kurio nereikėtų užmirš
ti – suaugę autizmo spektro su
trikimą turintys žmonės. Oficia
liai Lietuvoje yra vos 17 suaugu
sių autistų. Tai taip pat labai to
li nuo realybės. Suaugusiesiems
autizmo diagnozė buvo pradėta
nustatinėti tik nuo 2015 metų.
Iki tol kai asmeniui sukakdavo
18 metų, jis turėjo pasirinkti, ar
jam bus nustatyta šizofrenija, ar
„pasveiks“.
„Po 10-15 metų suaugusių
autistų bus tūkstančiai ir jiems
reikės plataus spektro pagalbos

priemonių – nuo grupinio gy
venimo namų iki pagalbos uni
versitetuose ir integracijos į dar
bo rinką. Ar mes pradėjome
tam ruoštis?“, – klausia K. Ko
šel-Patil.

Turime pradėti nuo požiūrio

Socialinės apsaugos minis
tras Linas Kukuraitis pabrėžė,
kad visuomenėje labai trūksta
supratimo apie autizmo spek
tro sutrikimą, todėl pirmiausia
reikia keisti požiūrį. „Turėsime
visi labai pasistengti, kad ir vi
suomenė suprastų – ne smerk
tų, bet padėtų tėvams prisitai
kyti ir gyventi.
Jo teigimu, kad labai trūks
ta žinių, parodė atvejis Kretin
goje, kai vaikai iš šeimos buvo
paimti netiksliai įvertinus nega
lios aspektą.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministras patikino, kad numa
tytos konkrečios pagalbos prie
monės šioms šeimoms ir socia
linėje srityje: bus plėtojami vai
kų dienos centrai, kur bus tei
kiama specializuota pagalba, taip
pat ministerija įsipareigojo plėto
ti ir laikino atokvėpio paslaugas.
Taip pat šeimos bus aprūpintos
specialiom techninės pagalbos
priemonėmis – specialia kalbą
lavinančia programa ir pan. Bus
pritaikomi ir būstai – įrengiami
sienų paminkštinimai, perka
ma multisensorinė įranga ir pan.
Vaikų ligoninės Santariškių
filialo Vaiko raidos centro va
dovė Jovita Petrulytė atkreipė
dėmesį, kad pastaraisiais me
tais vaikų su autizmo spektro
sutrikimais skaičius labai išau
go – vien Santariškėse staciona
re jų padaugėjo nuo 90 iki 300.
Tai didelis iššūkis tiek specialis
tams, tiek šeimoms. J.Petrulytės
teigimu, centras pastaruoju me
tu specializuojasi teikti pagalbą
būtent autizmo spektro sutriki
mų turintiesims. Vis dėlto tai tik
viena grandis, labai svarbu už

tikrinti ir ambulatorinę pagal
bą. Vilniaus apskrityje ją teikia
5 įstaigos Vilniuje ir 1 regione, o
dar 7 rajonai neturi ankstyvosios
reabilitacijos tarnybų.
A.Veryga sutinka, kad esa
mų paslaugų nepakanka. Tie
sa, daugėja įstaigų, kurios yra
sudariusios sutartis su VLK to
kioms paslaugoms teikti. Dau
gėja ir joms atitenkančių lėšų –
2017 m. skirta 5,8 mln. eurų,
2018 m. – 8,5 mln. eurų. Svei
katos apsaugos ministro teigimu,
kompleksinės paslaugos, kurios
dabar teikiamos Vilniuje ir Kau
ne, turėtų būti prieinamos pen
kiuose 5 didžiausiuose Lietuvos
miestuose. Jis informavo, kad jau
šiemet bus pradėtos Vaiko raidos
centro statybos.

Problemas reikia spręsti
drauge

A. Veryga pasidžiaugė, kad
problemas imasi spręsti kelios
ministerijos kartu – vaikams,
kurie turi autizmo spektro su
trikimų, reikia ne tik medici
ninės pagalbos – jie su sunku
mais susiduria ir ugdymo proce
so metu, ir socialinėje aplinkoje.
„Manau, tai yra geras pavyzdys,
kurių ateityje bus dar ne vienas,
nes tikrai turime problemų, ku
rios peržengia vienos ministeri
jos ar vienos srities ribas“, – sa
ko Sveikatos apsaugos ministras.
Jo teigimu, sutelkto, sisteminio
požiūrio iki šiol nebuvo.
„Kompleksinis problemos
sprendimas – didžiulis pasieki
mas, tiek šiai negalios grupei,
tiek visai neįgaliųjų bendruome
nei, – sakė socialinės apsaugos
ir darbo ministras Linas Kuku
raitis. – Jau atėjo laikas, kai mes
pradėjome diferencijuoti, įžvelg
ti ne bendrai neįgaliuosius, kurių
yra per 200 tūkst., bet pradeda
me kalbėti apie atskiras negalias
ir specializuoti, individualizuoti
sprendimus. O sprendimai tik
rai turi būti individualizuoti, nes

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus
vaikai“ valdybos narė Kristina KošelPatil.
skirtingos negalios sukelia skir
tingas kliūtis dalyvauti visuo
menėje. Tam, kad panaikintu
me, tas kliūtis, reikia individu
alių sprendimų.“
„Jokioje srityje nėra toks
svarbus institucinis bendradar
biavimas, kaip kalbant apie rai
dos sutrikimus ir autizmą ap
skirtai. Tikiuosi, kad ministeri
jos surems pečius ir padarys pro
veržį šioje srityje“, – sakė Lietu
vos sveikatos mokslų universite
to ligoninės Kauno klinikų filia
lo Vaikų reabilitacijos ligoninės
„Lopšelis“ direktorė Audronė
Prasauskienė.
Pasak K. Košel-Patil, šis
veiksmų planas – tik pirmas
žingsnis. „Tikimės, kad bus
užtikr intas finansavimas įgy
vendinti šiems pažadams. Kar
tais ministerijos planai atsitren
kia į savivaldybių abejingumo
sieną“, – sakė „Lietaus vaikų“
atstovė. Ji patikino, kad nega
lią turinčius vaikus auginančios
šeimos nenurims, kol nebus su
teikta reikiama pagalba. Ji pa
teikė ir pavyzdį – viena šeima
padavė į teismą savivaldybę dėl
to, kad neteikė paslaugų, atitin
kančių vaiko poreikius. K. Ko
šel-Patil pakvietė žengti ir dar
vieną žingsnį – pasirašyti au
tizmo strategiją artimiausiems
10-čiai metų.
Aurelija Babinskienė
Autorės nuotr.

Aplankius Anykščių kraštą
upės vingiais. Stebint gražius
vaizdus taip ir norisi deklamuoti
A. Baranausko poemos eilutes:
„Kur tik žiūri, vis gražu, žalia,
liekna, gryna...“
Dar nepatirtas emocijas ir
pasivaikščiojimą lubomis kelio
nės dalyviai išbandė „Apversta
me name“. Tai unikali pramoga.
Neįprasta namo erdvė ne visiems
sukelia malonius jausmus. Kelio
nės dalyviai buvo smagiai nusi
teikę, džiaugėsi naujais potyriais
ir džiugiomis akimirkomis.
Aplankėme 2010 metais
įkurtą pirmąjį Lietuvoje An
gelų muziejų. Savo sukauptą
profesionalių menininkų sukur
tų angelų kolekciją padovanojo
kultūrininkė Beatričė Kleizai
tė-Vasaris. Kolekcijoje – tapy
ti, mediniai, keramikiniai, stik
liniai angelai. Kolekcija nuolat
pildoma meno kūrėjų, dailinin
kų dovanojamais angelais, ple
nerų darbais. Muziejuje vyks

ta edukacinės programos, kon
certai, literatūriniai ir sakrali
niai vakarai.
Kelionę užbaigėme užsukę į
Niūronis. Čia įsikūręs unikalus
ir vienintelis Lietuvoje Arklių
muziejus. Muziejus buvo įkurtas
1978 m. profesoriaus Petro Vai
nausko iniciatyva. Metams bė
gant muziejus pildėsi vis naujais
eksponatais, suvežtais iš visos
Lietuvos. Šiuo metu visi ekspo
natai suskirstyti į 4 pagrindinius
rinkinius: etnografijos, padargų,
spaudinių, transporto. Įdomu
buvo apžiūrinėti senovines ka
rietas, lineikas, vežimus, pašto
tarnybai skirtą kampelį. Išskir
tinis gaisrinės vežimas su gais
rininkų inventoriumi. Muzieju
je veikia kalvė, kurioje susipaži
nome su kalvio amatu. Dalyva
vome edukacinėje programoje
„Duonelė kasdieninė“. Šeimi
ninkė daug įdomaus pasako
jo apie krosnį, apie senovinius

Kelionės dalyviai prie apversto namo.

virtuvės reikmenis, duonos ke
pimo procesą. Kiekvienas edu
kacinės programos dalyvis savo
rankomis suformavo duonos ke
palą, jame įspaudė savo ženklą
ir iškepusį parsivežė namo. Kol
kepė duonelė, skanavome kai
miškų vaišių.
Namo grįžome kupini nau

Vilhelminos Dubnikovos nuotr.

jų įspūdžių, praplėtę savo aki
ratį. Kelionės – tai puiki proga
atitrūkti nuo kasdienybės, juk
patirti nuotykiai virsta į puikius
prisiminimus. Už kelionės orga
nizavimą nuoširdžiai dėkojame
Zarasų rajono neįgaliųjų drau
gijos pirmininkei Vilhelminai
Dubnikovai.
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Daktaras
Aiskauda

ilpni ir neefektyviai veikian
tys raumenys dažnai suke
lia įvairių problemų. Deja, kol
jos netampa rimtomis, dažniau
siai nesprendžiamos. Vien tik
dėl aptariamų dalykų pablogė
ja kraujotaka, limfos cirkuliaci
ja, atsiranda virškinimo sutri
kimų, dažniau vargina vidurių
užkietėjimas, kartais pasidaro
sunku kontroliuoti šlapinimą
si arba ištuštinti šlapimo pūslę.
Neretai dėl raumenų silpnumo
nusileidžia arba pradeda vienas
kitą spausti vidaus organai. Kai
ilgesnį laiką nekreipiamas dė
mesys į organizmo siunčiamus
signalus, blogėja raumenų ko
ordinacija, atsiranda raumenų
įtampa ir netgi būna (tai ypač
dažnai pasireiškia, pavyzdžiui,
blogai maitinamiems vaikams)
raumenų distrofijai ir išsėtinei
sklerozei būdingų požymių.
Paaiškinimas:
distrofija – ląstelių ar tarpląs
telinės medžiagos pakitimas dėl
medžiagų apykaitos sutrikimo,
gali baigtis viso organizmo li
guistais pokyčiais;

Žmogui senstant mažėja
raumenų masė ir silpnėja
kaulų atsparumas lūžiams

Dėl raumenų masės netekties
sumažėjus raumenų jėgai ir pa
blogėjus fizinio aktyvumo apim
čiai, netenkama nepriklausomy
bės atliekant kasdienius darbus.
Taigi, maždaug 14 % 65–75 me
tų amžiaus asmenų negali atlikti
įprastinių darbų be artimųjų pa
galbos. Svarbu dar ir tai, jog or
ganizmui senstant ne tik mažėja
raumenų masė, bet taip pat sil
pnėja kaulų atsparumas lūžiams.
Dėl abiejų procesų galimos rim
tos pasekmės – kritimai, kaulų
lūžiai, neįgalumas.
Perkopus 50-ies metų ribą,
raumenų masė kasmet mažėja po 1-2 %.
Sveiko žmogaus raumeninės
skaidulos nuolatos sunyksta ir at
sistato. Su amžiumi ši pusiaus
vyra sutrinka ir raumenų skai
dulų nykimas vyksta aktyviau.
Žmogaus raumenų masė, vei
kiant fiziologiniams mechaniz
mams, nuo 20 iki 80 metų am
žiaus sumažėja maždaug 30 %.
Ypač šis procesas ryškiai pasi
reiškia po 40-ies. Po 30-ies me

4 psl.

Raumenų reikia ne tik sportininkams
Speciali dieta

tų kasmet netenkama maždaug
po 1 % raumenų masės; kartais ši
netektis sudaro 8 % per kiekvie
ną nugyventą dešimtmetį (labiau
mažėja vyrų raumenų masė).
Žmonių, perkopusių 50-ties me
tų ribą, raumenų masė paprastai
kasmet mažėja po 1–2 %, tuo pa
čiu silpsta ir raumenų tonusas.

Tarptautinio osteoporozės
fondo rekomendacijos

Raumenų masės netektis pa
prastai atsiranda dėl mažo fizinio
aktyvumo, sergant įvairiomis lė
tinėmis ligomis (insultas, širdies
nepakankamumas, pablogėjęs
regėjimas, pusiausvyros sutriki
mai) ir kai organizmas nepakan
kamai aprūpinamas baltymais.
Beje, pagal Tarptautinio os
teoporozės fondo rekomendaci
jas būtina kasdien suvartoti ne
mažiau kaip 0,5–1 g baltymų
kiekvienam kūno svorio kilo
gramui.
Pastabos:
1) asmenys, kurių kūno ma
sė maža, taip pat atsiradus inks
tų problemų, baltymų turi var
toti mažiau (visa tai aptariama
su gydytoju);
2) pagal statistiką 51–70 me
tų grupėje tik vienas žmogus
iš penkių vartoja tiek baltymų,
kiek būtina organizmui, kad bū
tų išvengta greitėjančios raume
nų masės netekties.

Kitas raumenims svarbus
faktorius

Kitas raumenų masei svarbus
faktorius – pakankamas vitami
no (toliau – vit.) D lygis kraujy
je. Antai optimalus vit. D lygis
pasiekiamas esant saulėje – nors
15–30 min., kai būna atviras vei
das, keliai ir pečiai. Iš dalies vit.
D gaunamas su maistu, pavyz
džiui, valgant riebias jūros žuvis,
lašišas, konservuotas sardines,

tuną, saulėje džiovintus šiita
kė grybus, geriant žuvų taukus.
Be to, vit. D yra ikruose, svies
te, sūriuose, kiaušiniuose, avo
kaduose ir kitur.
Jeigu kraujyje randama per
mažai vit. D, visa tai kompen
suoti vien tik maistu ir pakan
kamu buvimu saulėje neįmano
ma. Tokiais atvejais kartu su vit.
D turinčiu maistu rekomenduo
jama (tai nustato gydytojas) var
toti preparatus, turinčius vit. D.
Pagyvenę žmonės, papildomai
vartojantys vit. D, gali padidinti
raumenų masę. Tai jiems padės
atlikti kasdienius darbus, suma
žins kritimų ir tuo pačiu kaulų
lūžių riziką.
Beje, pagyvenusių žmonių
kritimų riziką didina ne vien
tik raumenų masės mažėjimas,
kojų raumenų silpnumas ir ne
pakankamas vit. D kiekis, bet ir
pusiausvyros sutrikimai, galvos
svaigimas, daugybės vaistų var
tojimas (ypač darančių poveikį
galvos smegenų veiklai) bei re
gėjimo susilpnėjimas.
Raumenų masės mažėjimas
būna susijęs ne tik su neracio
nalia mityba, kurioje trūksta rei
kiamo kiekio baltymų ir vit. D,
bet taip pat didelę reikšmę turi
su amžiumi senkantys belatakių
liaukų sistemos resursai.

Pratimai pagyvenusiems
žmonėms

Pagyvenusiems žmonėms
yra taikomi specialūs pratimai,
skirti raumenų jėgai ir pusiaus
vyrai gerinti. Jie atliekami 2–3
kartus per savaitę (jeigu gydy
tojas nenurodo kitaip). Atliekant
tokius pratimus reguliariai, pa
gerėja bendra savijauta, raume
nų jėga, sumažėja kritimų rizi
ka bei atsiranda galimybė atlik
ti kasdienius darbus be artimų
jų pagalbos.

Kai kuriose šalyse reklamuo
jama speciali baltyminė dieta.
Jos autoriai teigia, kad baltymai
gerina imunitetą, mažina riziką
išsivystyti antrojo tipo diabetui.
Kaip didelis privalumas nuro
doma, jog baltymų masei už
pildžius skrandį, ilgą laiką ne
sinori valgyti, greičiau gyja su
žaloti audiniai, greitėja medžia
gų apykaita, gaunama daugiau
energijos, gerėja plaukų, nagų
būklė, odos elastingumas. Var
tojant augalinius baltymus su
mažėja galimybė sirgti širdies ir
kraujagyslių ligomis, senatvine
silpnaprotyste.
Nors tokia dieta turi pliu
sų, tačiau nestokoja ir minusų.
Antai nepasitarus su gydyto
ju vartojant pernelyg daug bal
tymų, galimos šios nemalonios
pasekmės:
 padidėja skysčių netekties
rizika, atsiranda vit., mineralų ir
kitų gyvybiškai svarbių medžia
gų stygius;
 padidėja dujų kaupima
sis, užkietėja viduriai arba vi
duriuojama;
 vargina rėmuo, virškinimo
sutrikimai, pakenkiama naudin
giesiems žarnyno mikrobams;
 inkstuose gali prasidė
ti uždegiminiai procesai, atsi
rasti smėlio bei susiformuoti
akmenys;
 padidėja galimybė susirgti
vėžiu (ypač jei šia liga sirgo šei
mos nariai ir artimi giminaičiai),
vystosi osteoporozė.
Pastabos:
1) darbingo amžiaus žmo
nėms baltymų dienos norma
dažniausiai būna 1,3–1,5 g kiek
vienam kūno masės kilogramui;
esant dideliems fiziniams krū
viams šie skaičiai bus didesni
(apie 3 g);
2) daugiau baltymų (apie 2 g)
gali vartoti žmonės, dirbantys
intensyvų protinį darbą (jo metu
išeikvojama daug kalorijų), nėš
čiosios ir žindyvės (apie tai būti
na pasitarti su gydytoju);
3) jeigu baltymų suvartoja
ma viršijant normą, jie pradeda
kauptis riebalų pavidalu;
4) kai intensyviai sportuo
jama, baltymai didina raume
nų masę;
5) piktnaudžiavimas balty
mais dažniausiai pakenkia virš

kinimo procesui tuomet, kai or
ganizmas gauna per mažai ląs
telienos; taigi būtina su maistu
daugiau vartoti daržovių ir vai
sių (turi ląstelienos), nepadau
ginti druskos, krakmolo, vengti
labai šalto ir karšto maisto.

Baltymų šaltiniai

Baltymų turi gyvūninės ir
augalinės kilmės produktai. Ge
riau įsisavinami gyvūninės kil
mės baltymai.
Gyvūninės kilmės baltymai
randami mėsos ir pieno pro
duktuose, žuvyse, kiaušiniuose.
Beje, pastaruoju metu pasigirdo
neigiamų atsiliepimų apie rau
doną, ypač perdirbtą ar žalingų
priedų turinčią mėsą (mat gali
sukelti vėžį).
Ką daryti? Nebūtina visu
šimtu procentų atsisakyti tokios
mėsos ir tapti vegetaru. Pakan
ka saikingai ir nedažnai valgy
ti rūkytus, keptus ir dar kitaip
perdirbtus mėsos gaminius bei
neužmiršti kartu vartoti daržo
vių. Taip pat svarbu valgyti žu
vis, juk tai – mažai kaloringas,
optimalus baltymų ir įvairių ver
tingų medžiagų šaltinis.
Orientaciniai baltymų kie
kiai (100 g produkto): vištos krū
tinėlė – 30 g, žuvis – apie 21 g,
virtas kiaušinis – 7 g, jautiena –
29 g, neriebi varškė – 16,5 g;
stiklinė neriebaus pieno – 7 g.
Augalinės kilmės baltymų
gausu sojose, pupose, pupelėse,
riešutuose, košėse, saulėgrąžose,
kai kuriose daržovėse, tačiau au
galiniuose maisto produktuose
nėra visų aminorūgščių.
Pastaba: aminorūgštis trip
tofanas, iš kurio sintetinasi taip
vadinamas džiaugsmo hormonas
serotoninas, randamas tik gyvū
niniuose produktuose.
Paaiškinimai:
1) triptofanas – žmogui ir
daugeliui gyvūnų nepakeičiama
aminorūgštis, daugelio baltymų
sudedamoji dalis;
2) serotoninas – audinių hor
monas; jo yra augaluose (pomi
doruose, bananuose, dilgėlių
lapuose, graikiniuose riešutuo
se); jis svarbus nervinių impul
sų sklidimui, kraujo krešėjimui,
reguliuoja kraujagyslių trauki
mąsi ir plėtimąsi, skatina žar
nų judesius.
Romualdas OGINSKAS

Prostatos ligas galima pristabdyti sveikai gyvenant
Sveikatos specialistai pataria
prostata rūpintis itin atidžiai,
nes užleistos ligos gali lemti lytinio gyvenimo, vaisingumo problemas. Nereikėtų
laukti labai ryškių simptomų
ar skausmo: mažesnė ar net
nutrūkstanti šlapimo srovė –
vienas pirmųjų prostatos sutrikimų ženklų.
„Eurovaistinės“ vaistinin
kas Dainius Viederis sako, kad
visiems prostatos sutrikimams
būdingi panašūs požymiai, ir
nors ligos dažniau pasireiškia
vyresniems pacientams, bet ku

rio amžiaus vyrams, pastebėjus
pirmuosius nemalonius simpto
mus, tokius kaip pilvo apačios,
sėklidžių ar tarpvietės maudi
mas, skausmas, labai svarbu ne
sigėdyti, neneigti tokių simpto
mų ir nedelsiant kreiptis į gy
dytoją.
„Į prostatito požymius dė
mesį pacientai atkreipia dažniau.
Prostatos uždegimas pasireiškia
skausmu pilvo apačioje, sėklidė
se ar net vidiniame šlaunų pa
viršiuje, padažnėja šlapinima
sis, gali atsirasti kraujo šlapime
ar spermoje. O štai šlapinimosi
sutrikimus vyrai linkę pripažinti
rečiau, nors būtent mažesnė ar
net nutrūkstanti šlapimo srovė,

padažnėjęs šlapinimasis naktį,
sudėtinga šlapinimosi pradžia
gali pranešti apie prostatos hi
perplaziją“, – sako D. Viederis.
Pradinėse kiekvienos ligos
stadijose dažniausiai nusiskun
dimai yra lengvesni, todėl nere
tai vyrai į juos žiūri pro pirštus,
tačiau vaistininkas pataria regu
liariai tikrintis ir nuo 50-ties, o
vyrams, kurių šeimoje buvo fik
suoti prostatos vėžio atvejai, nuo
45-erių pradėti naudotis prosta
tos vėžio prevencinėmis progra
momis. Laiku pastebėjus onko
loginį susirgimą, didėja sėkmin
gos gydymo baigties tikimybė.
Nors prostatos ligos pasi
reiškia vis jaunesniems vyrams,

pasak vaistininko, pokyčius la
bai didele dalimi vis dar lemia
ir amžius.
„Reikia įvertinti ir tai, jog
pagrindiniai prostatito sukėlė
jai yra mikroorganizmai, kurie
infekcijos metu gali plisti iš šla
plės ar šlapimo pūslės. Taip pat
priežastimi gali būti ir lytiniu
keliu plintančios bakterijos. Ri
ziką gali padidinti atliktos chi
rurginės šlapimo takų procedū
ros, lytinių organų traumos, ne
ką mažiau svarbus nusilpęs imu
nitetas, todėl kasdieniam orga
nizmo stiprinimui verta nepa
miršti ir A, C, E vitaminų“, –
pažymi vaistininkas.
Specialistas linkęs nenuver

tinti ir tokių faktorių kaip padi
dėjęs kraujospūdis ar gliukozės
kiekis kraujyje, nejudrus gyve
nimo būdas bei riebus maistas.
Tinkamai kontroliuojant šiuos
rizikos veiksnus, galima pavė
linti sutrikimus ar net jų visai
išvengti.
Prostatos problemos glau
džiai susijusios ir su kasdiene
savęs priežiūra, todėl reikėtų
rūpintis subalansuota mityba,
vengti alkoholio, sumažinti iš
geriamos kavos kiekį. Kad or
ganizme neužsilaikytų šlapimas,
svarbu kasdien išgerti apie 2 lit
rus vandens, taip pat pasirūpin
ti tinkamu fiziniu aktyvumu.
„Bičiulystės“ inf.
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Ar Užimtumo didinimo programa
padės įsidarbinti vilniečiams?
(atkelta iš 1 psl.)

savivaldybės administracija, se
niūnijos bei verslo įmonės, ku
rios veiklą vykdo sostinėje.
Darbdaviams už kiekvieną
įdarbintą asmenį bus mokamos
subsidijos, skirtos darbo užmo
kesčiui.
Programos rengėjai teigia,
kad pirmenybė Užimtumo di
dinimo programoje dalyvausian
tiems darbdaviams bus teikiama,
jei jie įsipareigos įdarbinti savo
įmonėje vieną ir daugiau neįga
lių asmenų, taip pat – jei teiks as
meninio asistento paslaugą nega
lią turintiems asmenims ar priei
nama forma ir technologijomis,
kurios atitinka jo neįgalumo po
būdį, pagelbės sprendžiant bui
tyje kylančias problemas.

Neįgalieji nėra prioritetinė
grupė

Naujają programą paprašėme
įvertinti VšĮ „SOPA“ vadovės
Jurgitos Kuprytės. Jos nuomone,
teiginys, kad programoje prio
ritetas teikiamas neįgaliesiems,
yra abejotinas. „Išvardytos ka

tegorijos asmenų, kuriems tai
koma programa, bet tarp jų nėra
žmonių, turinčių negalią, – sa
ko J. Kuprytė. – Neįgalūs žmo
nės pagal šią programą gali būti
įdarbinami tik tokiu atveju, jei
jie atitinka kitus kriterijus, tai
yra jei jiems yra daugiau kaip 40
metų, jei jie yra socialinės para
mos gavėjai, nėščios moterys ir
t. t., vadinasi, apribojimai yra la
bai dideli.“
„SOPA“ vadovė pastebi, kad
neįgalieji kaip atskira pažeidžia
ma grupė neįvardijama ne tik
savivaldybėms skirtame Užim
tumo didinimo įstatyme, bet ir
socialinės apsaugos ir darbo mi
nistro L. Kukuraičio 2017 m. pa
sirašytame įsakyme dėl užimtu
mo didinimo programos. „Mano
nuomone, būtų teisingiausia, jei
neįgalieji būtų įvardyti kaip ats
kira pažeidžiamų asmenų grupė,
kuri yra remtina ir kuriai reikia
papildomų priemonių“, – sako
J. Kuprytė.
Ji teigiamai vertina nuostatą,
kad prioritetas dalyvauti progra
moje ir gauti paramą bus teikia

VšĮ „SOPA“ vadovė Jurgita Kuprytė.

Psichologo
patarimai
Įsivaizduokime – du draugai
keliauja prie jūros ir kelionėje jiems sugenda automobilis. Vienas iš draugų pradeda nervintis, kartoti, kad
jie niekada taip ir nepasieks
kelionės tikslo, jis netgi kaltina save – esą jam visada
nutinka blogi dalykai. Na,
o kitas draugas ima stabdyti
pakeleivingas mašinas, ieško
pagalbos, o įvykusią situaciją priima kaip kelionėje patirtą nuotykį. Kuo šie draugai skiriasi? Paprasčiausias
atsakymas – kad vienas iš
draugų yra optimistas, į pasaulį žvelgiantis pozityviai, o
kitas – pesimistas.
Ką reiškia pozityvus požiūris
į gyvenimą?

Viena iš psichologijos kryp
čių – pozityvioji psichologija
akcentuoja tai, kad nuo mūsų
optimizmo lygio priklauso tai,
kaip mums seksis įvairiose gy

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko.

mas toms įmonėms, kurios ne
galią turintiems žmonėms teikia
asmeninio asistento paslaugas.
„Šia parama galbūt galės pasi
naudoti nevyriausybinės orga
nizacijos, kurios negalią turin
tiems žmonėms teikia asmeninio
asistento paslaugas, pavyzdžiui,
padeda nuvažiuoti iki poliklini
kos ar kitos įstaigos“, – sako pa
šnekovė.
Lietuvos neįgaliųjų draugi
jos pirmininkė Jelena Ivančen
ko, nors ir teigiamai vertina sa
vivaldybių pastangas padėti įsi
darbinti neįgaliesiems, Vilniaus
miesto užimtumo programoje
mato nemažai neaiškių nuostatų.
Pavyzdžiui, programoje visiškai
neišgryninta, kokias asmeninio
asistento paslaugas galėtų teikti
darbdaviai – jos teigimu, asme
ninio asistento paslaugos dar tik
išbandomos vienoje ar kitoje sa
vivaldybėje, jos dar nėra regla
mentuotos, vadinasi, darbdaviui
palikta pačiam nuspręsti, kokios
tos paslaugos galėtų būti.
„Programoje sakoma, kad
pirmenybė bus teikiama ir tiems
darbdaviams, kurie „teiks in
formaciją asmeniui, turinčiam
klausos ar regėjimo negalią,

prieinama forma ir technologi
jomis, kurios atitinka jo neįga
lumo pobūdį, – vieną iš nuos
tatų komentuoja J. Ivančenko. –
Bet iš kur darbdavys gali žinoti,
kokių priemonių reikia regos ar
klausos negalią turinčiam žmo
gui? Darbdavius reikėtų konsul
tuoti tokiais klausimais, bet apie
konsultavimą programos apra
še nekalbama“, – sako J. Ivan
čenko.
Jos nuomone, apraše yra ir
daugiau neapibrėžtų, neišgry
nintų dalykų, vis dėlto didžiau
sias trūkumas, jos nuomone, yra
tai, kad ši užimtumo programa
nesprendžia nedarbo klausimo
iš esmės: „Vėl pakliūname į tą
patį uždarą ratą – darbdaviui
siūlome subsidijas už įdarbin
tus žmones, bet norint spręs
ti neįgalių žmonių įdarbinimo
problemas, reikia ne subsidijų,
o pagalbos priemonių. Be to, jei
norima orientuotis į sunkią ne
galią turinčius žmones, reikėtų
ir darbo vietos palaikymo pasi
baigus programai.“
J. Kuprytė taip pat sako abe
jojanti, ar ši užimtumo programa
svariai prisidės mažinant neįga
liųjų nedarbą. Pasak jos, progra
ma taikoma tik Užimtumo tar
nyboje užsiregistravusiems as
menims, o tai padaręs yra tik kas
dešimtas darbo neturintis neįga
lusis. Be to, neįgalieji, norintys
pasinaudoti programa, turi ati
tikti ir kitus kriterijus. „Manau,
apribojimai yra tikrai dideli, to
dėl žmonėms realiai pasinaudo
ti šia programa mažai galimy
bių“, – sako VšĮ „SOPA“ vadovė.
Ateityje rengiant panašias
programas pašnekovės rekomen
duoja konsultuotis su neįgalių
jų organizacijomis – tai padėtų
išgryninti prioritetus ir išveng
ti klaidų.
Sigita Inčiūrienė

Kodėl verta pozityviai mąstyti?
venimo srityse. Taip pat svar
bu paminėti, kad optimizmo
lygis lemia ne tik kaip klosty
sis mūsų karjera ar kiti pasieki
mai, bet turi ir reikšmingą įta
ką sveikatai. Pozityvioji psicho
logija kviečia koncentruotis ne
į sunkumus ir sutrikimus, bet į
teigiamas asmens savybes – tas,
kurios leidžia mums suspindėti,
o taip pat turi didelės įtakos ir
geresnei savijautai. Atlikta daug
tyrimų, kurie pagrindžia, kad
pozityvus požiūris į gyvenimą
yra glaudžiai susijęs su sveikes
ne gyvensena.
Paklauskime savęs: kokią vie
tą mūsų gyvenime užima opti
mizmas? Gal visgi esu labiau pe
simistas, dažniausiai viską verti
nantis neigiamai, netikintis sa
vimi ir savo jėgomis? Optimistą
lengviausia atpažinti iš santykio
su pačiu savimi. Šie žmonės nėra
tokie griežti sau, nekaltina savęs
dėl kiekvienos nesėkmės, ateitį
mato kaip šviesų laiką, nekantriai
laukia būsimų iššūkių. Na, o pe
simistai pasaulį linkę matyti kaip

grėsmingą, pavojingą erdvę, ku
rią savo mintyse spalvina tamsio
mis spalvomis. Taip pat pesimis
tiški žmonės yra linkę greičiau
pasiduoti, priima savo nesėkmes
kaip neišvengiamybę, nes jaučia
si jų verti, taip pat mažiau dėme
sio skiria savo sveikatai.

Kaip padėti sau mąstyti
pozityviau?

Dažnai kam nors pasiūlius
gyventi, mąstyti pozityviau, rea
guojama neigiamai, norisi atkirs
ti, kad kitam žmogui bepigu tie
siog pasakyti, kaip turėtume būti
nusiteikę. Tad kaipgi to pasiekti?
Visų pirma reikėtų atsakyti sau
į klausimus: kokie yra mano po
reikiai, lūkesčiai, vertybės? Kaip
aš galėčiau kokybiškiau rūpintis
savo sveikata, labiau mylėti sa
ve, nesijausti blogai, kai nedarau
dalykų, kurie visiškai man ne
priimtini? Taip pat svarbu nepa
miršti savęs motyvuoti, apdova
noti už mažus pasiekimus, mo
kėti pagirti save padarius net ir
minimalią pažangą, nelaukiant

galutinio rezultato. Nepadrąsi
nus savęs pasiekti tikslą gali būti
labai sudėtinga. Dar vienas svar
bus, gal kiek netikėtas elementas,
skatinantis mūsų pozityvumą bei
kokybiškesnį savęs priėmimą, –
dėkingumo jausmas. Asmenys,
turintys stipriai išreikštą dėkin
gumo jausmą pasauliui, dažniau
džiaugiasi kasdieniais dalykais,
labiau vertina kito pastangas
jam padėti.
Dėkingumas padeda susi
koncentruoti ties pozityviomis
patirtimis, skatina mus labiau sa
vimi rūpintis, stengtis dėl savęs
ir savo sveikatos. Nors ne visos
dienos būna džiugios, pozityvio
sios psichologijos atstovai teigia,
kad sunkesniu laikotarpiu vertė
tų kuo daugiau laiko skirti ma
lonioms veikloms, toms, kurios
teikia džiaugsmo – tai efekty
viausiai padeda išstumti neigia
mas mintis. Pozityvumas – tai
ne tik dvasinė nuostata, bet ir
pastangų reikalaujantis procesas.
Akvilė Siaurukaitė
Psichologė

Motina
Charles Louis Philippe
(1874-1909), romano „Motina ir vaikas“ autorius,
šlovina motina bei šeimą.
Jūsų dėmesiui – šio romano ištrauka.
Kai man buvo 2 metukai,
mamyte, tu buvai dieviška jė
ga, tu buvai gražiausia iš vi
sų gamtos padarų, tu buvai
skaidri kaip tekantis vanduo.
Tu man buvai visapusiškas pa
saulio atvaizdas. Aš tave ma
tau ir jaučiu. Tu panaši į der
lingą žemę, kalvas ir slėnius,
žaliuojančius laukus ir pievas.
Kai paimi vaiką, glaudi prie
krūtinės, glostai jį, būna ge
ra, tarsi gulėtum po galingu
ąžuolu. Neįmanoma įsivaiz
duoti pasaulio be tavęs. Tu
tarsi dangus virš mūsų. Tavo
meilė nusidriekia iki horizon
to. Aš manau, kad gyvenimas
yra lengvas ir laimingas, kai
šalia – motina. Visą matanti
motina, kuri mus stebi, švel
ni motina, kuri mums šypsosi,
tvirta motina, kai paima mus
už rankos. Tu, mamyte, tarsi
plati upė, tekanti tarp lapotais
medžiais apaugusių krantų po
ramiu dangumi.
Aš noriu sujungti savo gy
venimą su tavuoju, nes aš ži
nau, kad tu pažįsti tas nuos
tabias šalis, kuriose žmonės
jaučiasi laimingi.
Mamyte, aš tave dėmesin
gai stebiu. Mano akys, kaip
pas mus sakoma, atsiveria tar
si kluono durys. Tavo atvaiz
das panašus į šieno vežimą,
kuriuo bus maitinami tvarto
galvijai. Manyje yra užsifiksa
vęs tavo veidas, tavo rūbai, ta
vo judesiai. Matau tavo mels
vą kepuraitę, kuri primena ko
kio nors gero žmogaus namo
stogą, juodą palaidinę, mels
vą prijuostę, sijonus, prie ku
rių nekimba dulkės. Man at
rodo, kad rūbai, kuriuos dėvi
mano mama, yra visų mamų
uniforma.
Mamyte! Tu nuolat judi
tarp daiktų. Aš matau tave
bevalančią dulkes nuo daiktų,
matau tave sustatančią baldus
taip, kad jaustųsi harmonija,
reikalui esant juos perrikiuo
jančią. Aš nelabai suprantu,
ką tai reiškia, bet man aišku,
koks tai reikšmingas ir sun
kus darbas. Toji tvarka tarp
kėdžių, stalų, lovų yra tokia
svarbi, kad niekas neišdrįstų
pakeisti tos harmonijos. Tvar
kymasis, namų rūpesčiai, at
rodo, paprasti namų darbai
nuo ryto iki vakaro apgaubia
namus motinos dvasia. Jeigu
Dievas valdo pasaulį, tai mo
tina yra gerasis namų dievas.
Ir prancūzų kalbos išvertė
Janina Ožalinskaitė
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 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.
Pirmadienis, gegužės 6 d.

09:20 Senis. N-7. 241 s. 10:25 Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/8, 5/9
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota,
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 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. N-7. 60 s. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo. (su vertimu į gestų k.).
19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:30
LRT forumas. 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės istorija 4. N-7. 4/3 s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/16
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05
Klauskite daktaro. 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. N-7. 60 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 7 d.

09:20 Senis. N-7. 242 s. 10:25 Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/10, 5/11
s. 12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 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. N-7. 61 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. (su
vertimu į gestų k.). 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“.
4 d. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 12 beždžionių 3. N-14. 3/7 s. 23:45
Klausimėlis.lt (kart.). 24:00 LRT radijo
žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/17
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos
detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 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 (Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 61 s. (kart.).

Trečiadienis, gegužės 8 d.

09:20 Senis. N-7. 243 s. 10:25 Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/12, 5/13
s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 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. N-7. 62 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00
Speciali laida dėl LR Konstitucijos 55
straipsnio pakeitimo. (su vertimu į gestų k.). 19:30 Gyvenimas. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai. (su vertimu į gestų
k.). 22:45 Dviračio žinios. 23:10 Po vienu dangum. N-14. 2 s. 24:00 LRT radijo
žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/18
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Stilius.
Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 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 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“. 4 d. (kart.). 05:00 LRT radijo
žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 62 s. (kart.).

Ketvirtadienis, gegužės 9 d.

09:20 Senis. N-7. 244 s. 10:25 Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/1, 6/2 s.
12:00 Gyvenimas. (subtitruota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija
„Keno Loto“. 14:00 Žinios. 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.
N-7. 63 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Speciali laida
dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. (su vertimu į gestų k.). 19:30 Specialus tyrimas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:30
Gimę tą pačią dieną. (subtitruota). 22:30

Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Babilonas Berlynas. N-14. 13 s. 23:45 Smegenų
paslaptys. Polis Sezanas. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/19
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras
su Edita. (jaunesnysis). (kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro.
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 Specialus tyrimas. (subtitruota,
kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 63 s. (kart.).

Penktadienis, gegužės 10 d.

09:20 Senis. N-7. 245 s. 10:25 Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/3, 6/4 s.
12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota,
kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 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. N-7. 64 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai. (su vertimu į gestų k.).
23:00 Premjera. Paliekant Neverlandą.
S. 1 d. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Gimę tą pačią dieną. (subtitruota, kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 64 s. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 11 d.

06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“. 4 d. (kart.). 07:00 Premjera. Mumija Dumis ir Achnetuto kapas.
08:30 Karinės paslaptys. 09:00 Labas
rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios.
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00
Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/8 d. Nepaliaujamos kovos Uoliniuose kalnuose. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. 1 d. Sniego ir
ledo žemė. (subtitruota). 13:50 Premjera. Džesika Flečer 7. N-7. 7/10, 7/11 s.
15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Vakaras su Edita.
(jaunesnysis). 19:30 Stilius. Gyvenimo
būdo žurnalas. 20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių duetų konkursas. 23:00 Premjera.
Paliekant Neverlandą. S. 2 d. 01:00 Ievos
Narkutės koncertas „Kai muzika baigias“. 02:25 Klausimėlis.lt (kart.). 02:45
Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/8 d. Nepaliaujamos kovos Uoliniuose kalnuose.
(subtitruota, kart.). 03:30 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. 1 d. Sniego
ir ledo žemė. (subtitruota, kart.). 04:25
Džesika Flečer 7. N-7. 7/10, 7/11 s. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 12 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota,
kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 15 s. Vagių vagis. 10:00 Gustavo
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Neįmintos ungurio paslaptys. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika.
Avilio paslaptys. (subtitruota). 13:50 Mis
Marpl 1/3 s. 4:50 iš Padingtono. N-7. 1/3
s. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai.
(subtitruota). 16:50 Dainuoju Lietuvą.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.). 18:00 Premjera. Neužmiršti.
5 d. 19:00 Premjera. Stovintis priešaky.
Lietuvos Respublikos Prezidentai. 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00
Rinkimai 2019. Respublikos Prezidento rinkimų I turo rezultatai. 00:30 Netikras jaunikis. N-7. 02:00 Pasaulio dokumentika. Neįmintos ungurio paslaptys.
(subtitruota, kart.). 02:55 Pasaulio dokumentika. Avilio paslaptys. (subtitruota,
kart.). 03:50 Klausimėlis.lt (kart.). 04:20
Mis Marpl 1/3 s. 4:50 iš Padingtono. N-7.
1/3 s. (kart.).

TV3
Pirmadienis, gegužės 6 d.

00:15. Persekiojama daktaro.
01:55. Meilės priesaika (kart.). 03:45.

Paskutinis iš Magikianų (kart.) 5, 1.
04:15. Paskutinis iš Magikianų (kart.)
5, 2. 04:45. Virtuvė 5, 2. 05:10. Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26,
17. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 9. 06:55.
Simpsonai (kart.) 16, 8. 07:25. Simpsonai (kart.) 16, 9. 07:55. Svajonių sodai
(kart.) 35. 08:50. Meilės sūkuryje 198.
09:50. Meilės miestas 1, 59. 10:55. Meilės miestas 1, 60. 12:00. Paskutinis iš
Magikianų 5, 3. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 5, 4. 13:00. Pažadėtoji 6, 333.
13:30. Pažadėtoji 6, 334. 14:00. Pažadėtoji 6, 335. 14:30. Pažadėtoji 6, 336.
15:00. Simpsonai 16, 10. 15:30. Simpsonai 16, 11. 16:00. TV3 žinios 89. 16:25.
TV3 orai 89. 16:30. TV Pagalba 13, 44.
18:30. TV3 žinios 126. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 126. 19:30. Namas
1, 11. 20:30. Prakeikti 7, 46. 21:00. TV3
vakaro žinios 71. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 71. 22:00. Vyriausiasis
vadas. 23:45. Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 4.

Antradienis, gegužės 7 d.

00:45. Tironas 2, 3. 01:35. Amerikiečiai 4, 1. 02:35. Ekstrasensai tiria 6,
99. 04:00. Nusikalstami protai. Kitapus
sienų (kart.) 2, 4. 04:45. Tironas (kart.)
2, 3. 05:35. Virtuvė 5, 3. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 10. 06:55. Simpsonai
(kart.) 16, 10. 07:25. Simpsonai (kart.)
16, 11. 07:55. Namas (kart.) 1, 11. 08:55.
Meilės sūkuryje 199. 10:00. Deganti
širdis. 11:00. Deganti širdis. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 5, 5. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 5, 6. 13:00. Pažadėtoji 6, 337. 13:30. Pažadėtoji 6, 338.
14:00. Pažadėtoji 6, 339. 14:30. Pažadėtoji 6, 340. 15:00. Simpsonai 16, 12.
15:30. Simpsonai 16, 13. 16:00. TV3 žinios 90. 16:25. TV3 orai 90. 16:30. TV
Pagalba 13, 45. 18:30. TV3 žinios 127.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
127. 19:30. Prieš srovę 19, 18. 20:30.
Prakeikti 7, 47. 21:00. TV3 vakaro žinios 72. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 72. 22:00. Karaliaus vardu 2.
Du pasauliai. 23:55. Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 5.

nai 16, 19. 16:00. TV3 žinios 93. 16:25.
TV3 orai 93. 16:30. TV Pagalba 13, 48.
18:30. TV3 žinios 130. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 130. 19:30. Kaip
prisijaukinti slibiną 2. 21:20. Tadas
Blinda. Pradžia. 23:45. Grėsmingasis
aštuonetas.

Šeštadienis, gegužės 11 d.

02:55. Vyriausiasis vadas (kart.).
04:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 5,
9. 04:55. Paskutinis iš Magikianų (kart.)
5, 10. 05:25. Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26, 18. 06:15. Televitrina
3. 06:30. Ilgo plauko istorija (kart.) 1, 4.
07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 11.
07:30. Aladinas 1, 162. 08:00. Ilgo plauko istorija 1, 5. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 147. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 19. 09:30. Skaniai ir paprastai 2,
2. 10:00. Svajonių ūkis 5, 36. 10:30. Būk
sveikas! 1, 15. 11:00. Noriu šio darbo! 1,
4. 12:00. Kitame kūne. 13:55. Urmu pigiau 2. 15:50. Havajai 5.0 5, 521. 16:45.
Ekstrasensų mūšis 19, 5. 18:30. TV3 žinios 131. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22.
TV3 orai 131. 19:25. Eurojackpot 19.
19:30. Turtuolis vargšas 1, 12. 21:00. Aš
esu Tonia. 23:25. Zero 3.

Sekmadienis, gegužės 12 d.

01:10. Karaliaus vardu 2. Du pasauliai (kart.). 02:45. Bėdos kurorte
(kart.). 04:15. Paskutinis iš Magikianų
(kart.) 5, 11. 04:45. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 5, 12. 05:15. Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 26, 19. 05:40.
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26, 20. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo
plauko istorija (kart.) 1, 5. 07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 12. 07:30. Aladinas 1, 163. 08:00. Ilgo plauko istorija 1,
6. 08:30. Mamyčių klubas 21, 19. 09:00.
Kulinarinis detektyvas 2, 19. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 19. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 19. 10:30. Svajonių sodai 36. 11:30. Sniego drakonas.
13:20. Auklė 3. 15:10. Mergina iš Alabamos. 17:30. Visi mes žmonės 2, 15.
18:30. TV3 žinios 132. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 132. 19:30. Lietuvos talentai 6, 11. 22:30. TV3 žinios. Rinkimai. 23:30. Markas Feltas. Žmogus,
sugriovęs Baltuosius rūmus.

Trečiadienis, gegužės 8 d.

00:50. Tironas 2, 4. 01:45. Amerikiečiai 4, 2. 02:35. Ekstrasensai tiria
6, 100. 04:00. Nusikalstami protai. Kitapus sienų (kart.) 2, 5. 04:50. Tironas
(kart.) 2, 4. 05:35. Virtuvė 5, 4. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 160.
06:55. Simpsonai (kart.) 16, 12. 07:25.
Simpsonai (kart.) 16, 13. 07:55. Prieš
srovę (kart.) 19, 18. 08:55. Meilės sūkuryje 200. 10:00. Deganti širdis. 11:00.
Deganti širdis. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 5, 7. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 5, 8. 13:00. Pažadėtoji 6, 341.
13:30. Pažadėtoji 6, 342. 14:00. Pažadėtoji 6, 343. 14:30. Pažadėtoji 6, 344.
15:00. Simpsonai 16, 14. 15:30. Simpsonai 16, 15. 16:00. TV3 žinios 91. 16:25.
TV3 orai 91. 16:30. TV Pagalba 13, 46.
18:30. TV3 žinios 128. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 128. 19:30. Gero
vakaro šou 5, 33. 20:30. Prakeikti 7, 48.
21:00. TV3 vakaro žinios 73. 21:52. TV3
sportas 1. 21:57. TV3 orai 73. 22:00. Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija. 22:25.
Vikinglotto 19. 23:50. Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 6.

Ketvirtadienis, gegužės 9 d.

00:50. Tironas 2, 5. 01:35. Amerikiečiai 4, 3. 02:25. Ekstrasensai tiria 6,
101. 03:50. Nusikalstami protai. Kitapus
sienų (kart.) 2, 6. 04:35. Tironas (kart.) 2,
5. 05:20. Virtuvė 5, 5. 06:10. Televitrina
3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 161. 06:55.
Simpsonai (kart.) 16, 14. 07:25. Simpsonai (kart.) 16, 15. 07:55. Gero vakaro
šou (kart.) 5, 33. 08:55. Meilės sūkuryje
3071. 10:00. Deganti širdis. 11:00. Deganti širdis. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 5, 9. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 5, 10. 13:00. Pažadėtoji 6, 345. 13:30.
Pažadėtoji 6, 346. 14:00. Pažadėtoji 6,
347. 14:30. Pažadėtoji 6, 348. 15:00.
Simpsonai 16, 16. 15:30. Simpsonai 16,
17. 16:00. TV3 žinios 92. 16:25. TV3 orai
92. 16:30. TV Pagalba 13, 47. 18:30. TV3
žinios 129. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 129. 19:30. Farai 12, 34. 20:30.
Prakeikti 7, 49. 21:00. TV3 vakaro žinios
74. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
74. 22:00. Šilumos smūgis. 23:50. Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 7.

Penktadienis, gegužės 10 d.

00:50. Tironas 2, 6. 01:40. Amerikiečiai 4, 4. 02:30. Ekstrasensai tiria 6,
102. 03:55. Nusikalstami protai. Kitapus
sienų (kart.) 2, 7. 04:45. Tironas (kart.)
2, 6. 05:35. Virtuvė 5, 6. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis
(kart.) 1, 146. 06:55. Simpsonai (kart.)
16, 16. 07:25. Simpsonai (kart.) 16, 17.
07:55. Farai (kart.) 12, 34. 08:55. Meilės
sūkuryje 3072. 10:00. Deganti širdis.
11:00. Deganti širdis. 12:00. Paskutinis
iš Magikianų 5, 11. 12:30. Paskutinis iš
Magikianų 5, 12. 13:00. Pažadėtoji 6,
349. 13:30. Pažadėtoji 6, 350. 14:00. Pažadėtoji 6, 351. 14:30. Pažadėtoji 6, 352.
15:00. Simpsonai 16, 18. 15:30. Simpso-

LNK
Pirmadienis, gegužės 6 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(787). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (788). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (789). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (21). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (197). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (198). N-7.
09:55 Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (55). 11:00
Bus visko (kart.). 12:00 Yra, kaip yra.
N-7. 13:00 „Mano likimas“ (33). N-7.
14:00 „Mano likimas“ (34). N-7. 15:00
„Dvi šeimos“ (58). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (59). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 17:40
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“
(50). N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“
(64). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija
1634. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Agentų žaidimai. N14. 00:40 „Judantis objektas“ (14). N-7. 01:40 Amerikiečių snaiperis (kart.). N14.

Antradienis, gegužės 7 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(790). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (791). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (792). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (22). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (199). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (1). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (64) (kart.). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (56). 11:00
Nuo... Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja
2“ (50) (kart.). N-7. 12:00 Yra, kaip yra.
N-7. 13:00 „Mano likimas“ (35). N-7.
14:00 „Mano likimas“ (36). N-7. 15:00
„Dvi šeimos“ (60). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (61). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 17:40
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja
2“ (51). N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (65). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pasaulinis karas Z. N14. 00:50 „Judantis objektas“ (15). N-7. 01:45 Agentų žaidimai (kart.). N14.

Trečiadienis, gegužės 8 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(793). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (794). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (795). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (23). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (2). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (3). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (65) (kart.). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (57). 11:00
Nuo... Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja

2“ (51) (kart.). N-7. 12:00 Yra, kaip yra.
N-7. 13:00 „Mano likimas“ (37). N-7.
14:00 „Mano likimas“ (38). N-7. 15:00
„Dvi šeimos“ (62). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (63). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 17:40
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“
(52). N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“
(66). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS
Išlikimo žaidimas. N14. 00:20 „Judantis objektas“ (16). N-7. 01:20 Pasaulinis
karas Z (kart.). N14.

Ketvirtadienis, gegužės 9 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(796). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (797). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (798). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (24). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (4). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (5). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (66) (kart.). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (58). 11:00
Nuo... Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“
(52) (kart.). N-7. 12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 „Mano likimas“ (39). N-7. 14:00
„Mano likimas“ (40). N-7. 15:00 „Dvi
šeimos“ (64). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“
(65). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7. 16:35
Labas vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 „Monikai reikia
meilės“ (67). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO
SEANSAS Balsuok už mane. N14. 00:15
„Judantis objektas“ (17). N-7. 01:10 Išlikimo žaidimas (kart.). N14. 02:50 Alchemija. VDU karta. 03:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 10 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(799). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (800). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (801). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (25). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (7). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (67) (kart.). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (59). 11:00 Valanda su Rūta (kart.). 12:00 Yra, kaip
yra. N-7. 13:00 „Mano likimas“ (41). N-7.
14:00 „Mano likimas“ (42). N-7. 15:00
„Dvi šeimos“ (66). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (67). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 17:35
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:30 SAVAITĖS HITAS Godzila. N14. 00:00 Kapų plėšikė Lara Kroft.
Gyvybės lopšys. N14. 02:15 Sala. N14.

Šeštadienis, gegužės 11 d.

06:20 „Tomo ir Džerio šou“ (24)
(kart.). 06:50 „Įspūdingasis Žmogusvoras“ (1). 07:15 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““ (4). 07:45
„Kung Fu Panda“ (9). 08:15 „Kiaulė,
Ožka, Bananas ir Svirplys“ (17). 08:45
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (14). 09:10
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Žaislų
parduotuvės paslaptis. 11:10 Trys nindzės sugrįžta. 13:05 Marko ir Raselo
nuotykiai. 14:55 Bėgimas džiunglėse.
N-7. 17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:30
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš ateivius. 21:20 Kaip atsikratyti boso 2. N14. 23:50 Diktatorius. N14.
01:25 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys (kart.). N14.

Sekmadienis, gegužės 12 d.

06:05 „Tomo ir Džerio šou“ (25)
(kart.). 06:30 „Įspūdingasis Žmogusvoras“ (2). 06:55 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““ (5). 07:25
„Kung Fu Panda“ (10). 07:55 „Kiaulė,
Ožka, Bananas ir Svirplys“ (18). 08:25
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (15). 08:50
KINO PUSRYČIAI Stebuklingas nuotykis. 10:35 16 norų. 12:25 Šokis hip-hopo ritmu 3. N-7. 14:40 Uodega vizgina
šunį. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 Trys milijonai eurų. N-7. 21:20 Prezidento belaukiant.
01:00 Galutinis tikslas 3. N14. 02:40
Diktatorius (kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, gegužės 6 d.

06:35 „Mentalistas“ (55) (kart.).
N-7. 07:30 „Stoties policija“ (27) (kart.).
N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“
(20) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (30) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“
(12) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (13) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (28). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (21). N-7. 15:55 „Paskutinis
faras“ (31). N-7. 17:00 Info diena. 17:30
„Kobra 11“ (13). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (56). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (9). N-7.
20:25 „Tautos tarnas“ (17). N-7. 21:00

Betmenas. Pradžia. N-7. 23:50 Kapitonas Filipsas (kart.). N14. 02:25 „Iliuzija“
(8) (kart.). N-7. 03:05 „Kriminalinė Maskva“ (8) (kart.). N14. 03:50 „Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“
(9) (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 7 d.

06:35 „Mentalistas“ (56) (kart.).
N-7. 07:30 „Stoties policija“ (28) (kart.).
N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“
(21) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“
(31) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (13)
(kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“
(1) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“
(29). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (22). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“
(32). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (14). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (57).
N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (10). N-7. 20:25
„Tautos tarnas“ (18). N-7. 21:00 Korumpuotasis. N14. 23:15 Betmenas. Pradžia
(kart.). N-7. 02:00 „F. T. Budrioji akis“ (1).
N-7. 02:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (10) (kart.). N-7.

Trečiadienis, gegužės 8 d.

06:35 „Mentalistas“ (57) (kart.).
N-7. 07:30 „Stoties policija“ (29) (kart.).
N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“
(22) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“
(32) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (14)
(kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“
(8). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (30). N-7.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (23).
N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (33). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (15).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (58). N-7. 19:30
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (11). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“
(19). N-7. 21:00 „Katastrofos diena“ (1).
N-7. 22:50 „Katastrofos diena“ (2). N-7.
00:40 Korumpuotasis (kart.). N14. 02:35
„F. T. Budrioji akis“ (2). N-7. 03:20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (11) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, gegužės 9 d.

06:40 „Mentalistas“ (58) (kart.).
N-7. 07:40 „Stoties policija“ (30) (kart.).
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(23) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“
(33) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (15)
(kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“
(9). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (31). N-7.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (24).
N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (34). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (16).
N-7. 18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris - Neptūnas. 21:00 Vendeta. N14. 22:50 „Katastrofos diena“ (1) (kart.). N-7. 00:40
„Katastrofos diena“ (2) (kart.). N-7. 02:15
„F. T. Budrioji akis“ (3). N-7.

Penktadienis, gegužės 10 d.

06:15 „Džiunglių princesė Šina“ (2)
(kart.). N-7. 07:10 „Stoties policija“ (31)
(kart.). N-7. 08:10 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (24) (kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ (34) (kart.). N-7. 10:10 „Kobra
11“ (16) (kart.). N-7. 11:10 „Ekstrasensų
mūšis“ (10). N-7. 13:45 „Stoties policija“
(32). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (25). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“
(35). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (1). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (17) (Wrestling - RAW). N-7. 20:30
„Amerikietiškos imtynės“ (17) (Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 Naktinė
komanda. N14. 23:20 Vendeta (kart.).
N14. 01:10 „F. T. Budrioji akis“ (4). N-7.

Šeštadienis, gegužės 11 d.

06:05 „Vaikai šėlsta“ (31). 06:30
„Vaikai šėlsta“ (32). 07:00 „Vaikai šėlsta“ (33). 07:30 „Džiunglių princesė Šina“
(3). N-7. 08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00
Lietuvos galiūnų čempionato finalas.
10:00 Brydės. 10:30 „Iš visų jėgų“ (24).
N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (24). N-7.
11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“ (3).
N-7. 12:30 „Džinas. Nepažintoji Italija“
(5). 13:00 „Džinas. Nepažintoji Italija“
(6). 13:30 „Ekstrasensų mūšis“ (2). N-7.
15:40 „Kas žudikas?“ (3). N-7. 17:00 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (2). N-7. 18:00
„Nusikaltimų miestas“ (6). N-7. 18:30
„Detektyvų istorijos“ (1). N-7. 19:30 Mes
vieno kraujo. 22:10 MANO HEROJUS
Suvokimas. N14. 00:40 AŠTRUS KINAS
Kovų meistras. N14.

Sekmadienis, gegužės 12 d.

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato finalas (kart.). 07:30 „Džiunglių
princesė Šina“ (4). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 10:00
„Vaikai šėlsta“ (7). 10:30 „Iš visų jėgų“
(25). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (25).
N-7. 11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“
(4). N-7. 12:30 „Džinas. Nepažintoji Italija“ (7). 13:00 „Džinas Italijos pakrantėje“ (1). 13:30 „Ekstrasensų mūšis“ (3).
N-7. 15:45 „Kas žudikas?“ (4). N-7. 17:00
Betsafe–LKL. 19:30 „Žiurkių medžiotojas“ (15). N-7. 20:30 „Žiurkių medžiotojas“ (16). N-7. 21:30 „Iliuzija“ (9). N-7.
22:30 „PREMJERA Mirties įšalas“ (1).
N14. 23:30 Naktinė komanda (kart.).
N14. 01:20 Kovų meistras (kart.). N14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Kartą Haną Pasterny pakvietė į alternatyvios motorikos kursus. Ji paskambino
organizatoriams ir paprašė paaiškinti, kam skirti šie
kursai. „Mokymuose dalyvaus neįgalieji, kurie juda
vežimėliu ar naudodamiesi
ramentais“, – išgirdo atsakymą. O kodėl nebuvo galima paprasčiau pavadinti šių
kursų? Anot organizatorių,
alternatyvi motorika – labai skambus ir gražus, nieko
neįžeidžiantis pavadinimas.

Hana konsultuoja ir...
šokiruoja

Pasiklydę tarp žodžių

Iš šalies žiūrint, tikrai nelen
gva numatyti, kad kartais visai
nenorėdamas gali netyčia įžeis
ti žmogų su negalia. Hana turi
daug pažįstamų – ir sveikų, ir
neįgalių, daug bendrauja, turi
sukaupusi daugybę istorijų, ku
riomis mielai dalijasi paskaito
se, susitikimuose su skaitytojais,
panaudoja teikdama konsultaci
jas neįgaliesiems.
„Žinau, kad autistams la
bai nepatinka, kai juos pavadi
na žmonėmis, turinčiais autiz
mo spektro sutrikimų, – aiški
na Hana. – Mat tokiu būdu tar
si teigiama, kad jie skiriasi nuo
kitų neįgalių žmonių. Jie nori
būti traktuojami taip pat, kaip

I

Mokslo pažanga
neįgaliesiems

zraelio mokslininkai pade
monstravo pirmąją trimačio
spausdinimo technologija sukur
tą širdį su žmogaus audiniais ir
kraujagyslėmis, kurią vadina pir
muoju ir „svarbiu medicininiu
proveržiu“, gerinančiu transplan
tacijos galimybes. Sukurta širdis,
maždaug tokio dydžio kaip triu
šio širdis, žymi „pirmąjį kartą,
kai kas nors kur nors sėkmingai
suprojektavo ir išspausdino vi
są širdį su ląstelėmis, kraujagys

Dukros negalia paspaudė
energijos jungiklį
Ingrida Nagrockienė „Sekundėje“ pasakoja apie gerumo angelu vadinamą panevėžietę Aldoną Jankevičienę. Jau daugiau
nei tris dešimtmečius Aldona dirba Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stotyje, o laisvalaikiu dar ir savanoriauja neįgaliųjų draugijoje.

Ką slepiame?

Anot Hanos, tokiais pavadi
nimais, kaip alternatyvi motori
ka, slepiama negalia, ji tarsi pri
statoma pagražinta forma. „Man
tai nepatinka, – kritikuoja Hana
alternatyvios motorikos kursų
organizatorius. – Tokie pagraži
nimai klaidina žmones, nesutei
kia reikiamos informacijos. Žai
dimai žodžiais, dėl kurių net ga
li kilti nesusipratimų. Kai man
kas nors pasako, kad turiu regos
negalią ar esu silpnai matanti,
aš pataisau. Sakau, esu neregė.“
Lenkė H. Pasterny – žino
ma rašytoja. Ji studijavo pran
cūzų filologiją, gerai moka ang
lų kalbą, yra profesionali logo
pedė. Gyvena be jokių barjerų,
nors nuo mažens yra neregė. Ji
dirba neįgaliųjų reikalų konsul
tante Rybniko pilietinių inicia
tyvų centre. Hana labai gerai iš
mano neįgaliųjų reikalus, jų po
reikius. Nebijo kelti viešumon
problemų, kurios kitiems gali
pasirodyti iš piršto laužtos, ta
čiau iš tikrųjų nuodija neįgalių
jų gyvenimą.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

ir kiti žmonės su negalia, nori
būti vienodai vadinami. O jei
vadinami kitaip, tai tarsi įtaria
ma, kad tai nėra tikri neįgalieji,
kad jie gal net specialiai išsidir
binėja, krečia šunybes ir net ty
čiojasi iš kitų žmonių.“

mi žmonės, kurie, kaip sakoma,
žiūri į knygą, o mato špygą, tai
yra, nepastebi akivaizdžių da
lykų ir reiškinių. Hana nori bū
ti vadinama niewidoma (neregė).

O jei tave paliks miške?

Helen Halpern – profesorė iš
Glazgo – tapo ne šiaip dar viena
Hanos drauge. Hana parašė apie
ją knygą. Tikras stebuklas, kad
jos tapo artimos, nes buvo ab
soliučiai skirtingos. Žydė ir ka
talikė, vegetarė ir mėsėdė, stu
dentė ir mokslininkė, mokan
ti 13 kalbų.
Tą grubų posakį „Viena be
protė, kita – akla“ Hana pir
mą kartą išgirdo, kai išėjo pasi
vaikščioti su Helen. Reikia bri
tę įsivaizduoti: ant korekcinių
akinių ji užsideda dar vienus –
nuo saulės, o kadangi yra labai
jautri garsams, ausis užsidengia
didžiulėmis ausinėmis. Ji eina
labai keistai, nes turi koordina
cijos problemų... Žodžiu, vaiz
delis įspūdingas. O šalia tokios
originalios žmogystos, dar jai
į ranką įsikabinusi, – neregė.
Bevaikščiojant išgirsta visokių
replikų, daugiausia nemalonių.
Hanai buvo pikta, kad neįma
noma stabtelėti ir pasikalbėti su
tais žmonėmis. Helen ir nesu
gebėtų nieko paaiškinti, nes tu
ri komunikacijos problemų. La
bai protingas žmogus po klou
no kauke...
„Tačiau ten, kur įmanoma,
paskaitose, pamokose, daug kal
bu apie bendravimą su neįgaliai
siais, apie prikeliančius ir už
mušančius žodžius, apie širdžių
jautrumą“, – sako Hana. Ji labai
daug išmoko iš Helen ir liko jai
labai dėkinga.

Psichikos krizių temai skirto
je konferencijoje Hana susipaži
no su moterimi, kuri serga šizof
renija. Per pertraukas tarp pra
nešimų juodvi daug kalbėjosi ir
net susidraugavo. Paaiškėjo, kad
abi mėgsta vaikščioti su šiaurie
tiškomis lazdomis. Susitarė, kad
kitą kartą Hana atvažiuos į Var
šuvą su lazdomis. Vaikščiojimą
poromis Lenkijoje išpopuliarino
neregys Pavelas Piečiovičius iš
Poznanės. Priekyje eina matan
tis žmogus, o neregys – iš paskos.
Juodu jungia tokie diržai. Nere
gys žengia drąsiai, nes jaučia
si saugus, tarsi kokiame korido
riuje, jaučia įtemptą diržą iš kai
rės ir dešinės, yra įsitikinęs, kad
priekyje nėra nieko, už ko galė
tų užkliūti ir susižeisti.
Grįžusi namo, Hana papasa
kojo draugėms apie naują pažįs
tamą ir planuojamą pasivaikš
čiojimą dviese. Kilo diskusija.
Ar tu nebijai eiti su psichikos li
gone? Juk beveik nepažįsti jos.
O jeigu jai kas nors šaus į galvą ir
ji tave paliks vidury miško? Ha
na gynėsi, kad ta moteris pažįsta
savo ligą, vartoja vaistus, daly
vauja profesinėje ir visuomeni
nėje veikloje. Tik viena draugė
pritarė: „Viena beprotė, kita –
akla, susitarsite.“
Stop. Dabar reikia paaiškin
ti, kodėl Hana draugės žodžius
palydėjo šypsena, o svetimam –
neatleistų. Lenkų kalboje slepa
(akla) turi neigiamą atspalvį, nes
dažnai šiuo žodžiu apibūdina

Pažintis, pakeitusi Hanos
gyvenimą

Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Izraeliečiai 3D spausdintuvu
atspausdino širdį
lėmis, skilveliais ir kameromis“,
sakė projektui vadovavęs Talas
Dviras iš Tel Avivo universiteto.
„Žmonėms ir praeityje yra pa
vykę 3D spausdintuvu atspaus
dinti širdies struktūrą, tačiau be
ląstelių ar kraujagyslių“, – sakė
jis. Vis dėlto mokslininkai sako,
kad laukia dar daug iššūkių, kol
atsiras visiškai funkcionuojančių,
transplantacijoms tinkamų tokiu
būdu sukurtų žmogaus širdžių.

Tyrimo išvados buvo paskelb
tos mokslo žurnale „Advanced
Science“, o pirmadienį Tel Avi
vo universitete žurnalistams bu
vo pademonstruota 3D spausdin
tuvu sukurta maždaug vyšnios
dydžio širdis. Dabar mokslinin
kai turi „išmokyti“ atspausdintas
širdis „elgtis“ taip, kaip tikrosios.
Tuomet planuojama transplan
tuoti jas gyvūnams.
„Bičiulystės“ inf.

A. Jankevičienės gyvenime va
rikliu ir dideliu postūmiu ei
ti į priekį tapo vaiko liga. Šian
dien šią moterį sutiksi visą parą
iš vienos Panevėžio vietos į ki
tą skubant su greitosios medici
nos pagalbos komanda. Kitą die
ną ji padeda ruoštis kokiai nors
šventei sutrikusio intelekto žmo
nių globos bendrijoje „Panevė
žio viltis“. Trečią – Aldona ben
drauja su projekte „Solidarumo
kava“ šį gėrimą nemokamai ver
dančiais neįgaliaisiais Panevė
žio jaunuolių dienos centre. O
kai nori ištrūkti iš savojo mies
to, išsiruošia į koncertą, teatrą ar
kelionę su vyru ir 36-erių dukra
Gintare. Būtent ji ir yra energin
gos mamos užtaisas neužsibūti
vienoje vietoje.
Kai A. Jankevičienės pirma
gimei tebuvo pusantrų metukų,
mažylė netikėtai susirgo sun
kios formos gripu. Ši liga kom
plikavosi, mergaitę ištiko koma,
diagnozuotas meningoencefali
tas, vaiko gyvybę gelbėti sku
bėjo Vilniaus gydytojai. „Buvo
1985-ieji, medikai prognozavo,
kad dukra ne tik kad nevaikščios,
nekalbės, bet tikriausiai net ilgai
ir negyvens“, – prisimena Aldo
na. Likimo smūgis jauną sutuok
tinių šeimą iš pradžių išmušė iš
vėžių, kamavo nežinia dėl atei

ties. Bet netrukus tėvai ryžo
si pasipriešinti medikų progno
zėms ir darė viską, kas įmano
ma, kad tik jų dukrelė gyventų
visavertį gyvenimą. „Mūsų lau
kė ilgi metai reabilitacijos, ke
lionių po sanatorijas, mankštos,
užsiėmimai, nuolatiniai vizitai
pas gydytojus – labai daug dir
bome dėl savo vaiko“, – pasakoja
A. Jankevičienė. Ir šios tėvų pa
stangos atsipirko – šiandien Gin
tarė savarankiška jauna moteris,
kuriai tik retkarčiais tenka padėti
suprasti šio pasaulio subtilybes.
Liga šiek tiek pakenkė jos jos in
telektui. „Dukra baigė mokyklą
pagal jai pritaikytą programą, dėl
neįgalumo dirbti negali, gyve
na kartu su mumis, bet veiklos
turi dar daugiau nei mes. Tiek,
kiek Gintarė apkeliavo Lietuvos
ir užsienio valstybių, ne kiekvie
nas sveikas per savo gyvenimą
pamato “, – sako ir pati keliauti
itin mėgstanti mama.
O Gintarė aktyviai dalyvau
ja tiek Jaunuolių dienos centro,
tiek bendrijos „Panevėžio viltis“,
į kurią su mama atėjo dar prieš 30
metų, projektuose. Mergina vai
dina, važinėja į gastroles, užsiima
sau mielais pomėgiais. Neįgalie
siems dabar Panevėžyje padeda
daug draugijų, todėl šie žmonės
vis drąsiau eina į viešumą.

Verslas negali galvoti tik apie save
Lietuvos verslo konfederacijos tinklalapyje www.lvk.lt rašoma
apie įmonę, kuriai įteiktas įteiktas Lietuvos verslo konfederacijos
(LVK) „Socialiai atsakingo verslo“ apdovanojimas.
Suprasti savo atsakomybę prieš
visuomenę ir jai atiduoti duok
lę privalo kiekvienas verslas.
Tuo įsitikinęs socialinės įmo
nės „Smiltainis ir ko“ vadovas
Aivaras Šidla.
A.Šidlos filosofija paprasta:
svarbiausia vertybė yra žmogus,
todėl jam ir reikia skirti didžiau
sią dėmesį. Gražiais žodžiais tai
nesibaigia, o išvirsta į jau tradici
ja tampančius bendrovės socia
linės atsakomybės projektus –
pradedant talentingų vaikų rė
mimu, baigiant piešimo pamo
komis žmonėms su negalia.
Kaip pasakoja vienam di
džiausių Lietuvoje produktų iš
popieriaus ir kartono gamintojui
„Smiltainis ir ko“ vadovaujantis
A. Šidla, socialiai atsakingu gali
būti tik tvirtą vertybinį pagrin
dą turintis verslas.
„Įmonės efektyvumo didini
mas ir inovacijų diegimas yra be
galo svarbu. Tačiau nereikia pa
miršti ir to, kad mes visi šiame
pasaulyje esame susiję įvairiau
siais ryšiais. Todėl verslas priva
lo dalį savo resursų nukreipti ir į
aplinkos gerovės didinimą. Taip
verslas ne tik prisidės prie laimin
gesnės visuomenės kūrimo, bet ir
gaus teigiamą grąžą pats: ne vie

nas atliktas tyrimas patvirtino,
kad socialiai atsakingas įmones
labiau vertina ne tik visuomenė,
bet ir patys jose dirbantys žmo
nės“, – pastebi A. Šidla ir duoda
konkretų pavyzdį.
„Mūsų tikslas yra toks, kad
piešti galėtų visi, kas tik nori.
Bet norint tai daryti yra reika
lingos tam tikros žinios. Būtent
piešimo pamokų organizavi
mas vaikų namuose, ligoninė
se ar specialiosiose mokyklose
ir yra mūsų būdas su piešimo
pasauliu supažindinti kuo dau
giau vaikų su negalia ir be jos,
o taip pat ir negalią turinčių su
augusiųjų. Esame užsibrėžę kas
ketvirtį įgyvendinti bent po vie
ną tokį mokymo renginį. Tiesa,
netolimos ateities planuose yra
ir specialios tokiems renginiams
skirtos erdvės atidarymas“, – ti
kino „Smiltainis ir ko“ vadovas.
O jau šįmet, kovo viduryje,
dailės pamoka buvo suorgani
zuota ir specialiųjų poreikių tu
rintiems vaikams Vilniaus Šilo
specialiojoje mokykloje. Čia ją
vedė tikras įkvėpimo šaltinis –
po patirtos stuburo traumos ne
bevaikštantis sportininkas Min
daugas Baltuška, sau keliantis
pačius įvairiausius iššūkius.
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Prie kūrybos šaltinio

Pavasario spalvos

B

alandis – pats maloniausias
pavasario mėnuo. Sprogsta
pumpurai, virš baltaliemenio
beržyno pasipila žalsva mig
la. Vakarai pakvimpa sprogs
tančiais klevais ir beržais. Že
mė kvepia net ir pačiuose nuo
šaliausiuose kampeliuose. Ba
landžio orai permainingi – ir
giedros šalnos šalvena, ir saus
ra alina – vis tiek diena ilgyn ir
ilgyn. Saulė atgimstančios gam
tos laiptais kopia vis aukštyn ir
aukštyn, kviesdama ir žemę, ir
žmones, ir paukščius į kelio
nę – į aukštą žalsvėjantį pava
sario kalną.
Kartais debesų kalnai auga
kaip balti bokštai, glaudžiasi
vienas prie kito, patamsėja ir
smagiai nulyja, nugriaudėja.
Kiekviena diena vis aukštyn ir

Miniatiūros

Padėka mamoms

Mielosios, kantriosios mūsų
Mamos, žemėn atkeliaudamas
žieduotas gegužis atneša Jūsų
šventę – Mamos dieną. Lemtis,
atėmusi iš mūsų sveikojo žmo
gaus gyvenimo džiaugsmą, do
vanojo Jūsų pasiaukojimą, meilę
ir širdies šilumą. Jūs ne tik ma
tot, bet ir jaučiat mūsų, savo am
žinų vaikų, skausmą, trumputes
džiaugsmo akimirkas. Kartu su
mumis džiaugiatės mūsų dides
niais ar mažesniais pasiekimais.
Stengiatės mūsų monotoniš
ką gyvenimą paversti įdomes
niu – padedate ant stalo nau
ją, dar spaustuvės dažais kve
piančią knygą. Sveikieji mūsų
broliai ir sesės, matydami to
kį taurų Jūsų elgesį, net nepra
šomi mums padeda. Mielosios,
gerosios mūsų mamos, gyvenkit
dar daug pavasarių. Mums tokie
reikalingi Jūsų žodžiai, sustipri
nantys dvasiškai. Reikalinga Jū
sų parama. Dėkojame Jums už
paaukotas valandas, minutes,
sekundes. Tegul dar daug die
nų atseikėja lemtis ir skiria kuo
geresnę sveikatą Jums, mūsų
kantriosios, vienintelės mamos.
Težydi Jums patys gražiausi pa
vasario žiedai.

aukštyn pakelia želmenį ir žo
lę, gėlytę ir medelį. Pavasaris
veržte veržiasi, paukščiai bū
riais grįžta. Miškuose pasklin
da žibuoklės, pabaliuose auksu
nugeltonuoja purienos, šiluose
išsiskleidžia pūkuoti šilagėlių
varpeliai. Laukai ir upeliai, visi
miškai ir girios dainuoja pava
sariui. Saulė virpa jų rausvose
šakose, sprogstančiuose pum
puruose ir žadina žemės širdį.
Baltą žiedų kilimą nukloja plu
kės. Miškai prisipildo įvairiau
sių balsų, giesmių, trelių. Vi
sos dienos – žalsvo atspalvio.
Saulėtą, šiltą dieną pumpurų
žalsvumas dar žalesnis. Beržai
ir klevai pasipuošia švelniais,
kvepiančiais lapeliais. Subal
tuoja pabaliuose ievos. Nuo pat
pavasario iki vėlyvos vasaros

Gegužiui

Ateini lyg nerūpestingas jau
nuolis, pasipuošęs žiedų vainiku,
pasikvietęs talkon sugrįžtančius
iš šiltųjų kraštų paukščius, sau
lės spinduliais nuauksini žemę,
patiesi kvapniuosius pienių kili
mus, džiugini širdis ir akis savo
buvimu. Nors taip greit prabė
gi, bet atminty iki kito tavo ap
silankymo išlieka šviesi, giedra
nuotaika, lyg pavasarinis obelų
žydėjimas.

Jei reikės...
dainuos kikiliai. Kyla troški
mas kuo greičiau eiti į miškus,
į laukus, į paupius ir klausytis
paukščių klarnetų muzikos, kur
lakštingalos traukia savo gies
melių posmus, virpinančius šir
dį. Prieš saulės tekėjimą gegu
tė pasigarsina savo ku-kū, net
beržynus suvirpina savo skar
džiu kukavimu. Gegule, gegu
le, liūdnas paukšteli, kiek man
dar metelių atskaičiuosi? Subal
tuos žiedų debesys – žydės so
dai, pienės kaip geltonos saulu
tės nuklos visas pievas. Gegužę
kiekviena pieva – žiedų pasau
lis, kurio nei krašto, nei pabai
gos nematyti. Kiekvienas žoly
nėlis nori parodyti savo žiede
lį, savo sielelę.
Tuoj minėsime Motinos die
ną – pačią švenčiausią ir bran
giausią.
Toli prie žalio kaimo gyve
na mano mintys... Nuskambė
jo paukščių balsais pavasariai,
margiausiais kilimais nužydė
jo vasaros, nušnarėjo auksiniais
lapais rudenys, pralėkė balto
sios žiemos... praskriejo ir me
tai. Nieko nėra amžino – sto
vėdami išmirė medžiai, išnyko
vienkiemiai, užgriuvo šuliniai.
Liko tik prisiminimai – laiko gi
jos. Prie vartelių, prie žydinčios
vyšnios stovinti mamutė, ilge
singu žvilgsniu ji išlydi ir laukia
sugrįžtant... Namai, alsuojantys
ramybe, užuovėja, šiluma...
Gražina Kalvaitienė

Kazlų Rūda
Autorės nuotr.

Kaštonas

Uždegė kaštonas savo bal
tąsias žiedų žvakes. Žiūri žmo
gus ir negali akių atitraukti nuo
to gamtos stebuklo. Žiedai, vė
jui pūstelėjus, supasi ant kašto
nų šakų. Atrodo, tarsi šoktų pa
vasarinį šokį. O taip gera žiūrė
ti į tas baltąsias kvapniųjų žie
dų žvakes, kviečiančias į pava
sarinį gėlių bei paukščių gies
mių pasaulį.
Aušra Verbliudavičiūtė
Šeduva

Konkursas

Mamai
Degančių aguonų kibirkštis
surinksiu
Ir delne suspaudus nešiu tau
vienai.
Nors jos skaudžiai kandžios
Pulso tankius tvinksnius,
Dėl tavęs ištversiu – tu juk tai žinai.
Židinį įkursiu, kad liepsna kvepėtų
Net pačiam toliausiam sodo
pakrašty...
O sūpuoklėj supsiu valandas
iš lėto,
Kad ilgiau pabūtum dar su
manimi...

Glosto žvilgsnis tylus
Mamai
Bučiuoja žaros paliktus namų
slenksčius,
Paryškindamos staktoj rėžį vaiko
ūgio.
Sulėtinu žingsnius, sustoju ir
lenkiuos,
Mamos daržely tebežydi baltos
plukės.
Atsargiai glosto pašalius namų
dvasia,
Tik vėjai durų rankeną garsiau
klebena.
Šilti lašai, suvilgę žiedlapius rasa,Suspindo ašara sūri, tikra – ji
mano.
Lyg prie mamos prie vyšnios taip
saugu,
O virš galvos – šakoj paklydusi
žvaigždutė.

Partizanų motinoms
Jie buvo Laisvė, jie buvo Lietuva
Tame mažam, drėgnam raistynų
kauburėly,
Po eglių šakomis žeminėje troškioj.
Jie tebebuvo Laisvė tylioj,
graudžioj dainoj
Ir ašaroj, tokioj karštoj, tokioj sūrioj,
Neišverktoj, neišraudotoj.
Jie tebebuvo Laisvė,
Jie buvo Lietuva.
O kontūrus žemėlapio tos Lietuvos
Ant bruko akmenų Bažnytkaimy
tyliam
Krauju išbraižė jaunas partizanas.
Jie buvo Lietuva ne dėl savęs –
Dėl mūsų, likusių, pabėgusių, tylių
ir susigūžusių.
Ir dėl dainos apie rūtelę žalią
Ir piliakalnių žilų,
Dėl kryžiaus palei kelią.
O po tuo kryžium kažkada
Marija motina raudojo
Ir budeliai jai leido verkti
mirštančio sūnaus,
Ir ašarų jai slėpti nereikėjo,
Ir skausmą savo išraudoti ji galėjo.

Jei reikės, sudušiu bangele prie
kranto
Ar pečius apglėbsiu pušele
žalia...
Jei kažkas nuviltų ar kažkas
išbartų,
Dar ne vieną kartą grįšiu pas
tave.
Tik išsaugok dainą kaip
vestuvių žiedą,
Kaip žibuoklės mėlį savo
akyse...
Laikas metų vingiais tyliai
tyliai brenda –
Tu šypsaisi balta sodo vyšnele...
Aldona MAKSVYTIENĖ
Vilkaviškis

Ankstyvas paukštis švilpteli
viršum laukų,
Atrodo, taip sėdėčiau per
didžiausią liūtį.
Užuodžiu blynų kvapą
slenkant kaminais,
Svirtis, pakėlus petį, retkarčiais
suvirpa.
Prisėdu ant suolelio po alyvom,
kur kadais,
Ilsėjosi visa šeima per dieną
nusidirbus.
Tik kai į pilką Dangų
mėnesienoje žiūriu,
Atrodo, tavo akys, mama,
mane glosto.
Mes juk abi panašios, nes ir aš
turiu
Duobutę tokią pačią, kaip ant
tavo skruosto.
Regina Palevičienė, Vilnius

O kaip Lietuvė motina išverkt
galėjo savo kančią,
Ant grindinio išvydusi sūnelį
rūbais nuplėštais
Ir spardomą į pačią širdį ir į
galvelę tokią jauną.
O, motin, kaip iškentėjai šitą
kančią,
Ją akmeniu širdy paverst turėjai,
Nes šitie budeliai net verkti tau
neleido.
Tad kaukti tarsi vilkei jai beliko
Parpuolusiai vidurnakty
gūdžiam.
Prie tos obels, sūnelio garbei
pasodintos.
Tik kaukt kaip tarsi vilkei jai
beliko,
Kai irštvoje vilkiukų neberanda.
Ir taip juodos nakties glėby
Raudojo partizanų motinos,
O galbūt jų širdy, erškėčiais
vainikuotoj,
Raudojo Lietuva,
Raudojo Laisvė...
O, Dieve laimink šitą šalį,
Kur tiek kančios ir tiek vilties,
Kur tiek dainų ir tiek raudų
Ir miško glūdumoj nežinomų
kapelių.
Danutė Šeržentienė, Telšių r.

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