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Velykų puošmena – margučiai 
iš spalvoto popieriaus ritinėlių 

Teko išeiti iš mėgiamo 
darbo 

Halina – profesionali virė-
ja, turi 33 metų stažą. Dirbo ne 
viename prestižiniame restora-
ne, yra Lietuvos barbekiu ke-
pėjų asociacijos narė, iškovojusi 
nemažai laimėjimų, turi pasau-
linę barbekiu teisėjos kategori-
ją. Moteris labai mėgsta gaminti 
maistą, ji sako neįsivaizduojan-
ti, kokį kitą darbą galėtų dirb-
ti. Deja, prieš keletą metų su-
šlubavo sveikata. Stovimas dar-
bas, dideli krūviai – visa tai lė-
mė, kad pasidarė sunku stovė-
ti, vargino nuolatiniai nugaros, 
kojų skausmai. Moteris supra-
to, kad toliau šio darbo dirbti 
negalės. Gydytojai pasakė, kad 
jei laiku nepadarys klubo sąna-
rio protezavimo operacijos, gali 

Halina Bovševič (centre) keksiukais dekoravo milžinišką kiaušinį. 

Netekusi sveikatos 
moteris atrado  

savo kelią 
tekti sėsti į neįgaliojo vežimėlį. 
Maža to, prieš operaciją atlie-
kant tyrimus, atrado onkologi-
nę ligą... Taigi pirmiausia reikė-
jo išspręsti šią problemą. Laukė 
3 sudėtingos operacijos. Halina 
pasakoja, kad sąnario operaciją 
teko šiek tiek atidėti dar ir dėl 
to, kad reikėjo gauti pinigų en-
doprotezams – tada vieno kai-
na siekė 12 tūkst. litų (valstybė 
kompensavo tik mažą dalį). Te-
ko imti paskolą iš banko. Nusi-
pirkti savo, daug patikimesnius 
nei tie, kuriuos kompensuoja 
valstybė, endoprotezus patarė 
operavęs gydytojas – moteris 
turi antsvorį, todėl didelė tiki-
mybė, kad paprastesni neatlai-
kys. O po dvejų metų teko ope-
ruoti antros kojos sąnarį. Apie 
visavertį darbą virtuvėje Hali-
na net svajoti negalėjo.

Moteris prisipažįsta, kad 
buvo ir labai liūdnų minčių – 
kai išgirsti tokias prognozes, 
viską apgalvoji, net patį blo-
giausią scenarijų, pradedi atsi-
sveikinti su pasauliu. Ramybės 
nedavė mintis – o kas toliau? 
Juk grįžti į ankstesnį darbą ne-
begalės. Apėmė bejėgiškumo 
jausmas – galva pilna idėjų, no-
rų, minčių, tačiau fizinės jėgos 
labai ribotos. 

Tolerancijos link

Vilnietė Halina Bovševič 
sėk mingai vadovauja kulina-
rijos studijai Vilniaus mies-
to centre. O prieš keletą me-
tų atrodė, kad darbinė karje-
ra baigta. Ji džiaugiasi, kad 
darbo vietą sau susikūrė pa-
ti, o tam paskatino profesi-
nės reabilitacijos programa. 

(nukelta į 3 psl.)

Kvilingo technika sukurti velykaičiai – originali šventinio stalo puošmena. 

Viltingų šventų  
Velykų!

Pavasaris į kiekvienus namus ateina kartu su 
prisikėlimo švente – šventomis Velykomis. Tegu 
šis laikas suteikia jėgų nuošalyje palikti viską, kas 
buvo bloga, ir ateitį pasitikti atvira bei vilties ku-
pina širdimi.

Įsileiskime į namus pavasarinio prisikėlimo 

stebuklą, o dalindamiesi margučiais su savo ar-
timaisiais, nepamirškime šiluma ir dėmesiu ap-
dovanoti ir to stokojančius.

Šiltos ir ramios šventės.
Jelena IvaNčENKo 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė

Populiarumas – nuo 
pirmųjų velykaičių

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Julija Senavaitienė juo-
kauja, kad Velykoms draugijo-

je pradedama ruoštis vos nuti-
lus Kalėdų, Naujųjų metų šven-
tiniam šurmuliui. Iš siauručių 
popieriaus juostelių ant putplas-
čio formos kiaušinio suklijuoti 
įspūdingus ornamentus – daug 
laiko, kantrybės ir kruopštumo 
reikalaujantis darbas. „Jeigu jį 
pasiliktume paskutinėms savai-
tėms – nieko nespėtume“, – sa-
ko J. Senavaitienė. Pasak jos, vie-
nam tokiam margučiui dekoruoti 
reikia visos dienos. O iki Velykų 
draugija jų padaro kelias dešim-
tis. Pirmininkė džiaugiasi, kad 
šie jų margučiai puošia ne tik 
birštoniškių namus, bet iškeliauja 
ir į Vokietiją, Ameriką, kitas pa-
saulio šalis. Tokia plati amplitu-
dė – Birštono kurorto nuopelnas. 

Iš įvairių kraštų į jį atvykę žmo-
nės dažnai stabteli prie Neįga-
liųjų draugijos, kurioje įsikūru-
sios rankdarbių parduotuvės vi-
trinoje vilioja įvairiausi jos narių 
dirbiniai. Prieš ketverius metus 
joje atsirado ir pirmieji kvilingo 
technika puošti margučiai. „Ir iki 
tol prieš Velykas įvairiais būdais 
gražinome margučius. Ir lini-
niais siūlais apvydavome, smul-
kiomis karklų šakelių nuopjovo-
mis puošdavome, ir iš mažučių 
makaronų ornamentus dėlioda-
vome. Tačiau tokios paklausos, 
kaip kvilingo technika išpuoš-
ti, anie neturėjo, – pasakoja pir-
mininkė. – Šitiems net iš anksto 
užsakymus priimame.“

Integracijos keliu

Birštono neįgaliųjų draugi-
jos rankdarbių parduotu-
vės virtinoje žvilgsnį traukia 
neįprasti margučiai – juos 
puošia į įvairiaspalvius or-
namentus sudėlioti mažučiai 
popieriaus ritinėliai. Kvilingo 
technika velykines dekoraci-
jas birštoniškiai kuria jau ke-
tverius metus ir jų paklausa 
vis auga. 

(nukelta į 5 psl.)

Ritos Mockeliūnienės nuotr.
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�� Panevėžio miesto neįga-
liųjų draugijos narė Dalia 
Hokušienė dalijasi dide-
lį įspūdį palikusios kelionės 
įspūdžiais.

Panevėžio miesto neį-
galiųjų draugijos saviraiš-
kos per fotografijos me-
ną būrelis gyvuoja jau 6 
metus.

Pirmasis jo vadovas 
buvo Algis Giba. Šiuo me-
tu būreliui vadovauja me-
ninės fotografijos žinovas 
Lionginas Skrebė. Būrelio 
užsiėmimai vyksta 2 kar-
tus per savaitę.

Trečiadieniais organi-
zuojamos išvykos į gam-
tą ar po miestą – keliauja-
ma individualiai, kartais 
grupėmis. Pirmadieniais 
draugijoje apibendrinama, 
aptariama, ką pavyko nu-
fotografuoti, išmokti, pa-
sidalijama idėjomis. 

Vadovas panoro supa-
žindinti būrelio narius su 
fotografijos istorija. Taip gi-
mė idėja aplankyti Šiaulių 
fotografijos muziejų. Drau-
gijos pirmininkės Stanis-
lavos Arbutavičienės para-
ginti sumanėme sujungti 
fotografijos bei keramikos 
būrelių veiklas ir praplėsti 
kelionės programą – susi-
pažinti ir su juodosios ke-
ramikos ypatumais. Užim-

Neįgalieji noriai siekia saviraiškos 
ir tobulėjimo

tumo būrelio vadovė Milda 
Čerkesienė priėmė iššūkį. 
Buvo sudaryta išsami ke-
lionės programa.

Pirmiausia aplankė-
me „Valerijono“ vaistinę, 
dalyvavome edukacinėje 
programoje suaugusiems 
„Ir maistas, ir vaistas: šalto 
spaudimo aliejai ir daigin-
ti grūdai“, mokėmės atpa-
žinti natūralius kosmetikos 
produktus, pasivaišinome 
arbatžolių arbata ir kt. Vė-
liau keliavome į Fotografi-
jos muziejų, susipažinome 
su fotografijos meno isto-
rija, pažvelgėme į Šiaulių 

miesto panoramą, pake-
liui užsukome į „Rūtos“ 
konditerijos gamyklą, kur 
vėl laukė įdomi programa.

Tęsėme pažintinį marš-
rutą po Šiaulius – domėjo-
mės miesto architektūra, 
apžiūrėjome V. Purono 
skulptūras. Vėliau aplan-
kėme Gruzdžių juodosios 
keramikos muziejų. Pas 
Reginą Mataitienę mokė-
mės lipdyti puodus žiedi-
mo staklėmis, sužinojo-
me, kaip išdegti ažūrinius 
juodosios keramikos gami-
nius ir kitų paslapčių. Re-
gina su mumis labai nuo-

širdžiai bendravo, aprodė 
sukauptą juodosios kera-
mikos arsenalą.

Kuo toliau, tuo įvai-
riau – vykome į Dargai-
čių kaimo mini zoologijos 
sodą, kur gyvena per 100 
gyvūnų: alpakos, kupra-
nugariai, stručiai, asiliu-
kai, kengūros ir kt. 

Grįžome pavargę, bet 
pasisėmę patirties ir įspū-
džių, laimingi. Kilo didžiu-
lis noras toliau tobulėti, kel-
ti kvalifikaciją, pažinti sa-
vo brangią gimtinę ir ne-
išsenkamus žmonių gabu-
mų lobius.

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos nariai apsilankė Fotografijos muziejuje Šiauliuose.

Panevėžys:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Iš vienos kiaušinio pusės – žemė motina išėjo,
Iš kitos kiaušinio pusės – mėlynas padangių skliautas;
Iš dalies geltono trynio – saulė šviečianti pakilo,
O iš baltymo padangėj – pilnas mėnuo pasirodė.
Iš margos kiaušinio luobos – aukštos žvaigždės pasidarė.

(iš suomių epo ,,Kalevala“, 
J. Marcinkevičiaus vertimas)

Lietuviai savo epą surašė ant margučių. Tarp žemę 
dirbusių tautų mes ilgiausiai išlaikėme savo tradicijo-
se archetipinius ženklus. Margučių raštus tobulino ne 
viena karta, tačiau juose išliko pirmapradis gaivumas, 
nors simbolio prasmė ir prisimiršo. Margindami mar-
gučius atkartojame tai, ką matėme vaikystėje darant 
savo tėvus, senelius. Taip ši gyvenimo pažinimo knyga 
keliavo per amžių amžius. Anksčiau moterys į kiauši-
nių marginimą žiūrėjo kaip į sakralinį ritualą. Ruoš-
tis pradėdavo jau prieš kelias savaites. Šiandien kiau-
šinių margintojų būrys yra taip pat gausus, o kiaušinių 
marginimas tapo net dekoratyvinės taikomosios dailės 
rūšimi. Sukurta labai daug naujų margučių dažymo, 
marginimo, graviravimo būdų, bet marginimas vašku 
ir skutinėjimas visuomet išliks svarbiausiais. „Tyrinė-
jant margučių marginimo istoriją, galime stebėti, kaip 
nuo pasaulėjautos atspindžio jis tapo estetiniu objektu. 
Pirmieji margintojai į margutį sudėdavo viską, ką jie 
mano apie pasaulį, kaip jį supranta. Jie tikėjo, kad nuo 
to, kaip jie atliks šį veiksmą, priklausys jų gyvenimas 
ateinančiais metais, taip pat ir derlius. Mūsų protėviai 
margindami ne tik išreikšdavo savo nuomonę apie pa-
saulį, bet ir rašydavo „laiškus“. Dabar sumetame į ko-
jinę visokių žolių, įdedame ten pat kiaušinį ir užriša-
me – koks raštas gausis, toks ir gerai. Mes priimame 
atsitiktinį pasaulį, nedalyvaujame jį kurdami“, – sako 
etnologė Marija Liugienė. 

Senelės ir tetų namuose visuomet stovėdavo pintinėlė 
su daug daug metų ten gulėjusiais margučiais. Panaši 
iš vytelių pinta antelė ir šiandien pagarbiai stovi mano 
tėvų namuose spintelėje už stiklo. Pasiimu iš tėvų krep-
šelio gražiausius margučius ir bandau ,,perskaityti“. Iš 
pirmo žvilgsnio matau tik labai mielą mano akiai es-
tetinį vaizdą, kuris, geriau įsižiūrėjus, skaidosi į ats-
kiras geometrines figūras: apskritimus, šešiakampius, 
trikampius, rombus, brūkšnelius bei taškelius. Ši kartą 
niekur neskubu, tad nuvažiavusi prie kompiuterio, pra-
šau išmintingesnių žmonių pagalbos. Parskridę pava-
sarį paukščiai žmonėms pranašavo sunkmečio pabaigą, 
o jų padėti ir surinkti kiaušiniai labai prisidėdavo prie 
gerovės, tad vienas iš seniausių ženklų – paukščio pė-
dutės. Margučio galuose vašku išpieštas apskritimas – 
Saulės ir kitų dangaus šviesulių ženklas. Spinduliai – 
judėjimo pradžia. Apskritimas gali virsti ir šešiakampe 
žvaigžde, simbolizuojančia pasaulio sandarą (šiaurė, 
pietūs, rytai, vakarai, žemė ir dangus), o rato simbolis 
(apskritimas su stipinais) padeda kovoti su blogiu ir pik-
tosiomis dvasiomis. Trikampis (ar jų eilė) simbolizuoja 
vandenį, lietų, žaibą, derlių, rombas – aktyvumą, o su 
taškeliu viduryje – vaisingumą. Kryžius – ugnies žen-
klas, o kvadračiukai simbolizuoja stabilumą. Taškas 
yra visko pradžia, kilmė, o dantyti ir taškuoti ratai, su-
pantys saulę, simbolizuoja žemę, suartą, įdirbtą dirvą. 
Besisukanti spiralė įprasmina vandenį arba teliūskuo-
jančias marias, o eglutės raštas – deivės Laimės (Lai-
mos) simbolis. Nusipiešiu būsimo laiško savo anūkams 
kopiją ir ištirpinusi vašką rašau ant kiaušinio. Galuose 
piešiu apskritimus su stipinais, juos iš abiejų pusių su-
jungiu paukščio pėdutėmis, margučio vieną šoną įpras-
minu kryžiaus ženklu, o priešingą – kvadračiukais bei 
rombais su taškeliais viduje. Žinau, margutis išeis ne-
tobulas, bet dalyvauju, anot etnologės Marijos, ne at-
sitiktiniame, o sąmoningame marginimo rituale, tyliai 
kalbėdamasi su tais, kurie gyvens po manęs…

Protėvių atmintis 
ant kiaušinių

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Bronis-
lava Žilėnienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalija-
si ataskaitinės konferencijos 
įspūdžiais. 

Kelmės kultūros centre 
įvyko neįgaliųjų draugijos 
ataskaitinė konferencija. 
Smagu pasidžiaugti nu-
veiktais darbais. Jau metus 
turime pirmininkę Birutę 
Alūzienę, kuri dirba ranka 
rankon su šaunia koman-
da – draugijos taryba. Iš 
pirmininkės ataskaitinio 
pranešimo ir revizijos ko-

Vienas lauke – ne karys 
misijos parengtos ataskai-
tos, kurią skaitė Audronė 
Kybartienė, galima supras-
ti, kad vienas lauke ne ka-
rys, o su komanda galima 
daug nuveikti.

Teigiamai ataskaitą 
vertino ir sėkmės linkėjo 
rajono meras Vaclovas An-
drulis, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Reda Kaž-
dailienė, draugijos  nariai 
Povilas Maziliauskas, Vi-
talija Leonavičienė, Onu-
tė Gedvigienė, Vanda But-
kienė ir kiti.

Kelmė:

Į Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinę konferenciją 
susirinko visas būrys organizacijos narių. 

Panevėžio r.: Didžiąsias šventes pasitinka 
giesmėmis

�� Laiške „Bičiulystei“ Zi-
ta Petronienė papasakojo, 
kaip Panevėžio r. Šilagalio 
kaimo gyventojai, neįgalieji 
rengiasi Velykoms.

Verbų sekmadienį ne-
šėmės į bažnyčią žalias 
kadagio, žiedais pasipuo-
šusias karklo šakeles. Šis 
pašventintas vilties ir ti-
kėjimo simbolis saugos ir 
globos mūsų namus.

Šilagalio kaimo žmo-
nės ir dalis panevėžiečių, 
kaip ir kasmet, renkasi į 
kultūros centre esančią sa-
lytę-koplytėlę ir visą Gavė-
nios laikotarpį gieda Kris-
taus nueito kančios kelio 
giesmes, maldas. Ši gie-
dojimo tradicija Šilagalyje 
siekia kelis dešimtmečius, 
net senbuviai nebepamena, 
kada tiksliai tai prasidėjo. 

Kaime yra Kristaus 
Karaliaus Katedra, o įsi-
senėjusias tradicijas ypač 
puoselėja Aloyzo ir Emi-

lijos Kuodžių šeima bei vi-
sų mylimas kultūros cen-
tro meno vadovas Jonas 
Mališauskas.

Po šv. Velykų vėl rink-
simės ir visą gegužės mė-
nesį, šlovindami šv. Mer-
gelę Mariją, giedosime 
Mojavos giesmes, birželį 
giesmes bei maldas skir-
sime Švenčiausiajai Jėzaus 
širdžiai.

Po giesmių ir mal-
dų susirinkusieji klauso-
si ,,Šarmos“ folkloro ko-
lektyvo liaudies dainų ir 
vietinių poetinio žodžio 
meistrų skaitomų posmų.

Už visą organizacinį 
darbą ir atsidavimą seno-
sioms tradicijoms norime 
padėkoti J. Mališauskui, 
kuris skatina ir veda visus 
į priekį su malda, su dai-
na, poezija ir su muzika.

Šilagaliečiai visą Gavėnią gieda giesmes ir maldas.
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Kviečiama LND  konferencija
Šių metų gegužės 16 d. 10 val. adresu Mėguvos g. 13, Šven-

toji, Palangos sav., vyks Lietuvos neįgaliųjų draugijos visuo-
tinis narių susirinkimas – ataskaitinė konferencija.

Darbotvarkė:
 9.30 – 10.00 Dalyvių (delegatų) registracija
10.00 – 10.10 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.
10.10 – 10.30 Pirmininkaujančio, sekretoriaujančio ir 
 balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
10.30 – 12.00 LND pirmininko 2018 m. veiklos ataskaita 
 ir jos tvirtinimas.
12.00 – 12.20 LND finansinė 2018 m. ataskaita ir jos 
 tvirtinimas.
12.20 – 13.30 LND veiklos krypčių aptarimas, diskusijos, 
 pasisakymai.

Įkurti savo verslą paskatino 
profesinės reabilitacijos 

programa 
Halina nuėjo užsiregistruo-

ti į tuometinę darbo biržą, nors 
nieko nesitikėjo – pati nežino-
jo, kuo jai čia gali padėti. Su-
laukė pasiūlymo pasimokyti – o 
gal kas nors iš to išeis. Pasirinko 
verslo vadybą Valakupių reabi-
litacijos centre pagal profesinės 
reabilitacijos programą. Mokėsi, 
viską dėjosi į galvą, bet tada dar 
neįsivaizdavo, kad galėtų įkurti 
savo verslą. Tačiau tokia mintis 
galvoje vis sukosi. O ir reabili-
tacijos centro darbuotojai drą-
sino. Vieną dieną moteris sa-
ko nusprendusi, kad galėtų ati-
daryti savo kulinarijos studiją. 
Jau turėjo tokios patirties. Tai-
gi ėmėsi veiklos. Įsteigė indivi-
dualią įmonę, pasivadino „BBQ 
Mom‘s cooking studio“ (Barbe-
kiu mamos kulinarinė studija), 
Valakupių reabilitacijos centras 
padėjo parengti verslo planą, 
nuolat palaikė, patarė. Moteris 
susirado studiją miesto centre ir 
rugsėjį pakvietė į ją pirmuosius 
klientus – visus, norinčius iš-
mokti gaminti skanų, kokybišką 
maistą. Ji sako norinti parodyti, 
kad kiekvienas gali pasigaminti 
sau mėgstamų patiekalų ir visai 
nebūtina pirkti šaldytų produk-
tų, kurių sudėtis neaiški. Hali-
na dirba dar neseniai, tačiau jau 
dabar gali pasakyti, kad spren-
dimas įkurti savo studiją buvo 
sėkmingas. 

Moteris sako sulaukian-
ti nemažai norinčių pasimo-
kyti maisto gaminimo subti-
lybių. O pamokos gali būti pa-
čios įvairiausios – nuo patarimų, 
kaip pasiruošti mėsą, pasirink-
ti prieskonius ir iškepti puikų 
kepsnį arba kaip pasidaryti gerą 
naminę dešrą, o gal vyniotinių 
Velykoms. O kur dar desertai. 
Pasak Halinos, puikų krembriu-
lė pasigaminti nėra sudėtinga, 
reikia tik žinoti keletą dalykų. 
Taip pat Halinos studijoje gali-
ma išmokti pasidaryti naminių 
makaronų, raviolių, burgerių, 
picų ir pan. Moteris siūlo įvai-
rių virtuvių – braziliškos, mek-
sikietiškos, Vietnamo, Izraelio, 
Gruzijos, Prancūzijos, Tailan-
do – patiekalų gamybos pamo-
kėles. O kokių patiekalų galima 

pagaminti ant kepsninės! Ne tik 
mėsą, kaip visi įsivaizduoja, bet 
ir daržovių, desertų. Labai pui-
kus ant kepsninės keptas sūris. 
Moteris sako galinti prisitaiky-
ti prie visų poreikių: ji pati turi 
sveikatos problemų, todėl skati-
na ir kitus valgyti sveiką, švie-
žią, kokybišką maistą. Į kulina-
rijos studiją ateina alergiškų, gli-
timo netoleruojančių žmonių – 
visais atvejais yra išeičių. Gali-
ma naudoti glitimo neturinčius 
miltus, cukrus pakeičiamas ki-
tais produktais. Į studiją atei-
nantiems vegetarams ir vega-
nams irgi yra ką pasiūlyti. 

Kviečiami ir vaikai – čia jie 
gali švęsti gimtadienius ar sma-
giai praleisti laiką su klasės drau-
gais: daryti sveikuoliškas salotas, 
pasigaminti naminių makaronų, 
įdomesnių burgerių, picų (ne tik 
tradicinių, bet ir brokolių pa-
grindu), įvairių desertų. Galima 
pasimokyti įvairiausių dekoravi-
mo būdų. Į tokią pamoką prieš 
Kalėdas Halina buvo pakvietusi 
„Sos vaikų kaimo“ gyventojus. 
Su jais kartu gamino kalėdinius 
namukus. Halina planuoja kada 
nors pabandyti su vaikais pažiū-
rėti kokį nors kulinarinį filmą, 
pvz., „La troškinys“ ir pagaminti 
tą patį patiekalą kaip filme.

Mielai padeda kitiems 
H. Bovševič savo studijo-

je mielai priima ir specialiųjų 
poreikių turinčius vaikus: įvai-
rių specialiųjų mokyklų, dienos 
centrų lankytojus. Ji džiaugiasi, 
kad ateina autizmo spektro su-
trikimą ar Dauno sindromą tu-
rintys vaikai. Kiek džiaugsmo 
tai jiems suteikia maisto gami-
nimas! „Gaminti skaniai ir svei-
kai gali visi – viskas yra įmano-

ma, tik reikia šiek tiek žinių“, – 
įsitikinusi Halina. Ji pasiryžusi 
pamokyti šiuos vaikus išsivirti 
kad ir paprasčiausią sriubą, pa-
siruošti salotų ar išsikepti kek-
siuką... mikrobangų krosnelėje. 
Kulinarijos studijos vadovė jau 
ne kartą lankėsi vaikų onkolo-
gijos skyriuje. Prieš Kalėdas su 
čia gulinčiais vaikais puošė ka-
lėdinius sausainius, per Užga-
vėnes kepė blynus, sklindžius, 
darė kaukes iš blynų. Netrukus 
vėl ten važiuos – gamins vely-
kinius sausainius. Halina sako, 
kad tokia veikla jai labai maloni, 
ypač būna smagu, kai matai, kad 
vaikai sveiksta. Viena mergaitė 
prieš Kalėdas buvo neseniai po 
kaulų čiulpų operacijos, silpnu-
tė, o atvykus antrą kartą – daug 
žvalesnė, sustiprėjusi. 

Halina per Užgavėnes buvo 
nuvykusi ir į Valakupių reabili-
tacijos centrą, kur lankosi daug 
žmonių su sunkia negalia. Čia 
atsivežė kepsninę, kepė įvairius 
blynus, visus vaišino. „Noriu 
savo pavyzdžiu parodyti, kad 
gyvenime viskas įmanoma“, – 
sako H. Bovševič. Jos teigimu, 
negalią turintys žmonės dažnai 
yra silpni ne tik fiziškai, bet ir 
morališkai. Juk ir jai pačiai buvo 
labai sunku susitaikyti su užklu-
pusia negalia. Tačiau labai svar-
bu nenuleisti rankų. „Atsiverkit, 
ir pasaulis jums atsivers“, – lin-
ki kulinarijos studijos vadovė. 

Įgyvendino savo svajonę
Jau praėjo treji metai po pa-

skutinės operacijos, Halina vėl 
gyvena įdomų gyvenimą, dir-
ba mėgiamą darbą. Tiesa, viena 
koja iki galo neatsistatė, per il-
gai laukta operacijos, dėl to bu-
vo pažeistas raumuo. Tačiau tai, 
kad moteris verslui vadovauja 
pati, leidžia jai laisvai planuo-
ti savo laiką. Kai pavargsta, gali 
atsisėsti, prigulti, o ir darbo va-
landos nėra tokios ilgos. 

Tiesa, nėra lengva susitvar-
kyti su visais formaliais daly-
kais. „Jei iš pat pradžių būčiau 
žinojusi, kad kursiu savo verslą, 
iš mokslų būčiau pasiėmusi daug 
daugiau“, – prisipažįsta Halina. 
Ji pasakoja, kad profesinės rea-
bilitacijos metu buvo galimybė 
susipažinti ir su buhalterijos pra-
džiamoksliu, ir su darbo kodek-
su, mokesčiais, kitais teisiniais 
ypatumais. Be to, buvo nema-
žai laiko skirta kompiuterinėms 
programoms įsisavinti. Halina 
džiaugiasi, kad užmezgė ryšius 
su kolegomis – viena mergina, 
kuri pagal profesinės reabilita-
cijos programą mokėsi dizaino, 
sukūrė jos studijai logotipą.

Moteris sako, kad dalyvavi-
mas profesinės reabilitacijos pro-
gramoje pakeitė jos gyvenimą. 
„Įgijau reikiamų žinių, pradėjau 
kitaip mąstyti. Svarbiausia – pa-
tikėjau savimi. Pati nebūčiau ry-
žusis kurti verslo, – dalijasi pa-
tirtimi H. Bovševič. – Galvoju – 
50 metų, kiek čia to gyvenimo, 
reikia daryti tai, kas tau teikia 
džiaugsmą, o taip pat ir kitiems.“ 

aurelija BaBINsKIENė

Netekusi sveikatos moteris 
atrado savo kelią

(atkelta iš 1 psl.)

Į Barbekiu mamos kulinarinę studiją užsuka ir vaikai, ir suaugusieji.

Halina - patiekalų ant kepsninės 
ekspertė. 

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) šiemet, kaip ir kas-
met, negalią turinčius žmo-
nes pakvies į įvairius rengi-
nius, stovyklas, koncertus. 
Plačiau apie tai, kas laukia 
šiemet, pasakoja LND ren-
ginių koordinatorė Saulė Vė-
jelienė. 

Sezono renginiai prasidės 
LND konferencija ir seminaru 
LND asocijuotiems nariams. Šie 
renginiai vyks gegužės 15–17 
dienomis Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre. 

„Birželio mėnesį į stovyklas 
pakviesime vaikus. Pamatę, kad 
poreikis yra didelis, nusprendė-
me surengti 2 stovyklas: vaikams 
nuo 5 iki 11 metų (birželio 25–
30 d.) ir paaugliams nuo 12 iki 
17 metų (liepos 22–27 d.). Ma-
tome, kad skiriasi jų poreikiai bei 
galimybės, tad ir programos bus 
kitokios“, – sako S. Vėjelienė. 

Vaikų stovykloje, į kurią pa-
prastai susirenka labai įvairią, 
kartais ir itin sunkią, turintys 
vaikai, bus skatinama kuo dau-
giau laiko praleisti gamtoje, at-
verti savo kūrybinius talentus 
per įvairias menines veiklas. 
Stovyklai vadovaus kūrybos 
mokytojas Saulius Šestavickas. 

Paauglių stovykloje bus sie-
kiama atskleisti vaikų gebėji-
mus, talentus, padėti jiems la-
biau pasitikėti savimi, todėl pa-
sirinkta superherojaus tema. 
Stovykloje paaugliai bus skati-
nami būti kuo aktyvesni, kuo 
daugiau pagal galimybes judėti, 
sportuoti. Stovyklai vadovaus 
Dovydas Mikaliūnas, kuris yra 
socialinis pedagogas, animato-
rius, renginių vedėjas, turi ro-
botikos mokytojo kvalifikaciją 
ir kitokios patirties. Kaip ir kas-
met, kartu su vaikais atostogauti 
kviečiami ir jų tėvai. Jiems bus 
sudarytos galimybės bendrauti 
su daugeliui jau gerai pažįstama 
psichologe Vidute Ališauskaite. 

Pasak S. Vėjelienės, kasmet 
stengiamasi paįvairinti ir negalią 
turintiems kūrėjams skirtas kū-
rybines stovyklas. Šiemet meni-
nį polinkį turinčiuosius LND 
pakvies pasimokyti karpinių. 
Stovyklai vadovaus tradicinių 
amatų meistrė, tautodailininkė 
Virginija Jurevičienė. Stovyklos 
dalyviai mokysis karpyti užuo-
laidėles, atvirukus, knygų skir-

tukus, nuotraukų rėmelius ir 
kitų dalykų. Kūrybinė stovyk-
la „Karpiniai iš praeities“ vyks 
liepos 1–6 dienomis Šventojoje. 

Rugpjūčio 26–31 d. į sto-
vyklą „Neregėta Aš“ jau antrą 
kartą kviečiamos negalią turin-
čios moterys. Moterų saviugdos 
trenerė Jurga Juodkazytė per 
įvairias veiklas padės joms la-
biau pasitikėti savimi, išmokti 
džiaugtis gyvenimu. 

Rugsėjo 2–6 dienomis Šven-
tojoje susiburs negalią turintys 
literatai. Šiųmetinė jų kūrybinės 
stovyklos tema – „Amžini lietu-
vybės ąžuolai“. Stovyklai vado-
vaus literatūros kritikė, rašytoja 
Neringa Mikalauskienė. 

Pasak S. Vėjelienės, laukia-
ma Kultūros tarybos skelbto 
konkurso rezultatų – pateikti 
fotografų kūrybinės stovyklos 
ir „puodeliavimo“ dirbtuvių su 
dailininke Nomeda Marčėnaite 
finansavimo projektai. 

Ir žinoma, liepos 18 dieną 
visi kviečiami atvykti į tradi-
cinį susitikimą Talačkoniuo-
se. Čia vyks amatų mugė, kon-
certuos ansamblis „Sare roma“. 
Šių metų susitikimas bus skir-
tas Baltijos kelio 30-mečiui, ta 
proga šventę paįvairins Kara-
liaus Mindaugo pėstininkų ba-
taliono kariai, kurie į šventę at-
veš įvairios karinės amunicijos. 

Na, o rudenį (rugsėjo–spa-
lio mėnesiais) tradiciškai visus 
meno kolektyvus suburs „Vil-
ties paukštė“. Regionuose vyks 
6 turai, o baigiamąjį koncer-
tą planuojama lapkričio mėnesį 
surengti Anykščiuose. 

„Organizuodami renginius 
siekiame atsižvelgti į tradicijas, 
palaikyti tas veiklas, kurios yra 
pasiteisinusios ir pamėgtos žmo-
nių, tačiau norime keistis, tad 
ieškome naujų formų, – sako 
S. Vėjelienė. – Kviečiame visus 
sekti informaciją Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos tinklalapyje 
www.draugija.lt ir kai bus pa-
skelbti kvietimai, suskubti re-
gistruotis.“

„Bičiulystės“ inf. 

Laukia įdomios stovyklos 
ir smagūs renginiai 

Saulė Vėjelienė.
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Daktaras
Aiskauda

Pradėkime nuo kiaušinių die-
nos normos. Vaikai ir vy-

resnio amžiaus žmonės gali per 
dieną suvalgyti vieną kiaušinį, 
jaunuoliai ir darbingo amžiaus 
asmenys – du. Nors iš pirmo 
žvilgsnio šios kiaušinių nor-
mos atrodo pernelyg mažos, ta-
čiau reikia turėti omenyje, kad 
per dieną dar suvalgomi trys ar 
net daugiau riebių pagrindinių 
patiekalų ir kitokių valgių. De-
ja, retam valgytojui rūpi atski-
rų valgių virškinimo trukmė 
ir kad tarp valgių reiktų daryti 
pertraukas. 

Kai kurių produktų 
virškinimo trukmė

Virti kiaušiniai virškinami 
apie 45 min., kopūstai, mor-
kos – 50 min., daržovių salotos 
su aliejumi – 60 min., bulvės ir 
kitos krakmolingos daržovės – 
1,5–2 val., grūdų košės, ankš-
tinės daržovės (pupos, pupelės, 
žirniai ir kt.), pieno produktai – 
apie 2 val., paukštiena – apie 2 
val., riešutai, įvairios sėklos – 
apie 3 val., jautiena – apie 4 val., 
aviena, kiauliena – apie 5 val.; 
vaisių ir daržovių sultims su-
virškinti prireikia 15–20 min., 
daug vandens turintiems vai-
siams ir uogoms – 20 min., cit-
rusiniams vaisiams – apie 30 
min., šviežioms daržovėms, tu-
rinčioms daug vandens – apie 
30–40 min., obuoliams, kriau-
šėms, persikams – apie 40 min. 

Pastabos:
1) moterų organizmas virš-

kina ilgiau nei vyrų;
2) kai nesveiki virškinimo or-

ganai, taip pat kai maistu (ypač 
blogai sukramtytu) užpildytas 
skrandis, virškinimo trukmė 
pailgėja;

3) maisto perteklius apsun-
kina virškinimo sistemą, todėl iš 
didelės maisto masės įsisavina-
ma nedaug maistinių medžiagų; 
maitinantis normaliai, virškini-
mui sunaudojama 10 % organiz-
mo energijos, persivalgant – 60 %;

4) persivalgymas blogina 
mąstymo procesą: mažiau krau-

jo patenka į galvos smegenis, 
daugiau – į skrandį.

Dažno persivalgymo 
pasekmės 

 nutukimas (95 % žmo-
nių nutunka dėl persivalgymo, 
5 % – dėl kitų priežasčių); 
 onkologinės ligos;
 aterosklerozė (organizmas 

gauna su maistu daug gyvūni-
nių riebalų, atsiranda daug per-
teklinio cholesterolio, dėl ate-
rosklerotinių plokštelių siaurėja 
kraujagyslės).

Persivalgymo įpročiai:
 greitai suvalgomas dide-

lis maisto kiekis, valgoma to-
liau netgi tuomet, kai jaučia-
mas sotumas;
 stengiamasi nevalgyti ma-

tant kitiems žmonėms, valgoma 
viskas, kas pakliūna po ranka;
 valgoma gulint, dirbant, 

sportuojant, einant, važiuo-
jant ir t.t.

Kaip išvengti persivalgymo:
 nevalgyti stovint, ką nors 

dirbant, žiūrint televizorių, 
skaitant ir t. t.; 

Paaiškinimas: stovinčio žmo-
gaus smegenys ilgai negauna sig-
nalo, kad organizmas jau sotus. 
  nevalgyti paskubomis 

(skubant, mažai kramtant dau-
giau suvalgoma; sotumo pojū-
tis atsiranda tik po 20 minučių). 
  valgyti per dieną 5–6 

kartus;
Paaiškinimas: daugiausia 

maisto reiktų suvalgyti per pus-
ryčius ir pietus. 
 nevengti daržovių, vaisių 

(kiekvienu konkrečiu atveju ge-
riausias patarėjas – gydytojas); 
 grįžus į namus susilaiky-

ti nuo valgymo pirmąsias 15–20 
minučių; 

Paaiškinimas: tuo metu būna 
didelė tikimybė, kad suvalgysite 
viską, ką rasite šaldytuve.
 rasti kokį nors patrauk-

lų užsiėmimą, kuris atitolintų 
mintis nuo valgymo;
 jeigu gydytojas nenurodo 

kitaip, valgyti reiktų ne tuomet, 
kai tuščias skrandis, o kai atsi-
randa apetitas;
 nevalgyti dešrų, kumpių 

(kitokių rūkytų gaminių), ma-

jonezo bei nenatūralių maisto 
produktų; 
 pakankamai gerti švaraus 

negazuoto vandens; 
 pakilti nuo stalo ne tuo-

met, kai jaučiatės pasisotinę vi-
su 100 procentų, o kai dar šiek 
tiek norisi valgyti;
 pagal galimybę duoti rau-

menims darbo (patars gydy-
tojas).

Dažniausiai pasitaikantys 
persivalgymo požymiai:
 viduriuose atsiranda sun-

kumo pojūtis; 
 pykinimas; 
 vėmimas; 
 viduriavimas. 
Blogesni dalykai: persival-

gymas kenkia kasai (neretai to-
kius ligonius netgi tenka ope-
ruoti), gali atsirasti žarnų ne-
praeinamumas (gyvybei pavo-
jinga būsena).

Virtų kiaušinių laikymas
1. Virtus kiaušinius galima 

laikyti šaldytuve (temperatū-
ra nuo + 20 iki + 40 C) tik vie-
ną savaitę. 

2. Šiam reikalui netinka šal-
dytuvo durelių viršuje esan-
ti kiaušinių dėtuvė, nes varsto-
mos durelės sukelia temperatū-
rų pokyčius. 

3. Pravartu kiaušinius per-
dėti į stiklinį, emaliuotą, meta-
linį ar plastikinį indą (geriausia 
jį laikyti šalia galinės šaldytu-
vo sienelės), kuris, be kitko, dar 
apsaugo ir nuo pašalinių kvapų. 
Beje, jei kiaušiniai laikomi ne 
šaldytuve, o kambario tempera-
tūroje, jų galiojimo terminas – 
2 paros, tačiau geriau taip laiko-
mus kiaušinius suvartoti per ar-
timiausias 12 valandų.

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

Komentarai
 Šiuolaikinis žmogus su-

valgo du kartus daugiau negu, 
pavyzdžiui, prieš kokį tūkstantį 
metų. Per ilgus šimtmečius mū-
sų organizmas beveik nepasikei-
tė, tačiau kai kas labai pakito – 
tai maisto kokybė. 

vos Parkinsono ligos draugijo-
je ir skyriuose Vilniuje, Kaune, 
Jurbarke, Panevėžyje, Šiauliuo-
se, Telšiuose. Daugiau informa-
cijos apie šią draugiją galima 
rasti: www.parkinsonas.org.

Skaičiuojama, kad Lietuvo-
je šia liga serga 1 iš 280 gyven-
tojų. Parkinsono liga – lėtinis 
progresuojantis neurologinis su-
sirgimas, kurio metu nyksta ju-
desių kontrolėje dalyvaujančios 
galvos smegenų ląstelės. Šiai li-
gai būdingi motoriniai simpto-
mai: sulėtėję judesiai, sukausty-
ti raumenys, drebėjimas bei ne-
stabili pusiausvyra. Pasireiškia 
ir kiti požymiai: susilpnėja arba 
dingsta uoslė, sutrinka miegas, 
pakinta balsas, pakumpsta lai-
kysena, pakinta eisena, sutrum-
pėja žingsniai bei dingsta rankų 
mostai einant, sunkiau atsisto-
ti ir pan. 

vLK ir „Bičiulystės“ inf.

Pernai kovai su Parkinsono 
liga iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) iš-
leista 4,8 mln. eurų, praneša 
Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK). Tai – 14 proc. 
daugiau nei 2017 m., kai bu-
vo panaudota per 4,17 mln. 
eurų. VLK kartu su Lietuvos 
Parkinsono ligos draugija ra-
gina nedelsiant kreiptis į šei-
mos gydytoją, jei tik įžvelgia-
mi pirmieji ligos simptomai. 

Privalomuoju sveikatos 
draudimu apsidraudusiems yra 
apmokamos visos reikiamos as-
mens sveikatos priežiūros pa-
slaugos, įskaitant medicininę re-
abilitaciją, taip pat brangūs tyri-
mai bei procedūros. Pernai tam 
išleista daugiau nei 2,87 mln. 

eurų. Ligonių kasos Parkinso-
no liga sergantiesiems apmoka 
ne tik paslaugas, bet ir reikia-
mus vaistus. Šiuo metu kom-
pensuojami 9 pavadinimų vais-
tiniai preparatai.

„Pernai beveik 11 tūkst. pa-
cientų, sergančių Parkinsono 
liga, vartojo kompensuojamuo-
sius vaistus. Tam buvo išleista 
beveik 1,9 mln. eurų PSDF biu-
džeto lėšų. Galime pasidžiaug-
ti, kad nuo praėjusių metų lie-
pos Parkinsono liga sergantiems 
gyventojams gerokai sumažėjo 
kompensuojamųjų vaistų prie-
mokos – visi šiai ligai gydyti 
skirti vaistai jau kompensuoja-
mi 100 proc.“, – sako VLK Vais-
tų kompensavimo skyriaus pa-
tarėja Irma Medžiaušaitė. VLK 
atstovės teigimu, gyventojai dėl 
sumažėjusių kompensuojamųjų 
vaistų priemokų pernai sutaupė 
daugiau kaip 220 tūkst. eurų.

Pasak Lietuvos Parkinsono 
ligos draugijos atstovų, šia liga 
dažniausiai susergama sulaukus 
50-60 metų, tačiau linkę susirg-
ti vis jaunesni žmonės. „Kartu 
su ligonių kasų specialistais ra-
giname pastebėjus pirmuosius 
simptomus nedelsti ir kreiptis į 
savo šeimos gydytoją, kuris iš-
duos siuntimą gydytojo neuro-
logo konsultacijai“, – sako drau-

gijos atstovas Vaclovas Tunaitis.
Lietuvos Parkinsono ligos 

draugija ir ligonių kasos kvie-
čia sergančius žmones ir jų ar-
timuosius rūpimus klausimus 
apie ligonių kasų kompen-
suojamas paslaugas ir gydymą 
teikti info@vlk.lt arba telefonu 
8 5 232 2222. Taip pat aktualią 
informaciją bei savitarpio para-
mą, pagalbą galima gauti Lietu-

Neįtikėtina, tačiau maisto 
gausa skrandį gali išplėsti (jei 
lyginsime su normalia būsena) 
iki 6 kartų. Žinoma, tai mak-
simumas, kuris žalingas ne tik 
savijautai, bet ir sveikatai. Be-
je, išsiplėtęs skrandis prade-
da „reikalauti“ vis daugiau ir 
daugiau maisto, o jo pertek-
lius labai apsunkina virškini-
mo sistemą. 
 Nuo gausaus valgio pra-

deda skaudėti išsipūtusį skran-
dį, pykina, tačiau kai visa tai 
praeina, vėl grįžta didelis ape-
titas. Virškinimo organai nuo-
latos būna perpildyti, atsiranda 
nevisiškai suvirškinto maisto 
bei kraują nuodijančių bakteri-
jų. Pasitaiko, kad dėl to kai ka-
da net nedidėja svoris, nes orga-
nizmas neįsisavina nesuvirškin-
to maisto dalelių. 
 2002–2003 metais moks-

lininkams pavyko rasti 6 naujus 
genus, kurie susiję su nutukimu. 
Manoma, kad visame pasaulyje 
gali būti nuo 40 iki 70 % nutu-
kusių žmonių vien tik dėl šių 6 
genų kombinacijos. Apkūnių tė-
vų vaikai paprastai mėgsta riebų 
maistą, kratosi daržovių ir daž-
niau linkę persivalgyti.

Jau vien persivalgymas ga-
li pažeisti žmogaus genetinę 
struktūrą (žinoma, čia turima 
omenyje ne atskirų genų, o jų 
grupių pokyčiai). Tuomet su-
laukiama ne tik nutukimo, bet 
dar ir diabeto, širdies ir krauja-
gyslių ligų. 

Dažno persivalgymo prie-
žastys:
 šeimos įprotis;
 praeityje išgyventas badas;
 sunki vaikystė; 
 nuoskaudos;
 daug prieskonių turintis 

maistas;
 nenatūralus maistas, sto-

kojantis vitaminų ir mineralinių 
medžiagų;
 alkoholio vartojimas;
 nuobodulys (neturėjimas 

kuo užsiimti);
 nepasitenkinimas gyveni-

mu, darbu, stresai.
Romualdas oGINsKas

Nereta šventinių vaišių bėda – persivalgymas

Pernai kovai su Parkinsono liga prireikė beveik 5 mln. eurų 

„Bičiulystės“ archyvo nuotr.
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Žmogaus gyvenimas – amži-
nas laimės troškimas. Lai-

mė yra vienas iš tų paslaptin-
gų dalykų, apie kuriuos kalba-
me būtuoju ar būsimuoju laiku, 
o gal nenusigręžkime nuo šios 
dienos, padarykime ją laimin-
ga. Ko reikia laimės troškuliui 
numalšinti? Mylėti ir būti my-
limam. Suprasti ir būti supras-
tam. Reikia tikėti gyvenimu, sa-
vimi. Žinoti, kad daug kas pra-
eina, kad aš galiu keistis. JAV 
psichologai, tirdami žmones 
su negalia, nustatė, kad dau-
guma jų sumažino savo lūkes-
čius, atrado naujų tikslų ir ne-
sijaučia daug nelaimingesni už 
sveikuosius. 

Kas gali mums padėti? Vi-
sų pirma – muzika, kuri savo 
aukštyn keliančiais angeliškais 
sparnais atveria mūsų jausmus, 
sušildo. 

O kaip žmogaus širdį sušildo 
poezija! Ji padeda pajusti grožį ir 
darną, pažiūrėti į gyvenimą kaip 
į didžiausią dovaną, padeda ne-
pavargti būti žmonėmis. 

Bet didžiausia laimė – mums 
artimi, brangūs žmonės, kurie 
su mumis ir šalia mūsų. Matyki-
me ir girdėjime juos, gebėkime 
įeiti į jų širdis. Priimkime juos 
tokius, kokie jei yra, ir tada lai-
mė pati mus suras. 

Jei pajuntame po kojomis 
svyruojančią žemę, prisimin-
kime, kad savo mintimis, jaus-
mais, išgyvenimais galima pasi-
dalyti su tais, kurie pajėgtų mus 
suprasti. Tada viskas tarytum 

sumažėja, iškilusias problemas 
pamatome kitaip. 

Gyvenime galėtume daž-
niau pasidžiaugti ir padėkoti 
už tai, ką turime, likimui, ar-
timiesiems. Nereikia pamiršti, 
kad pragmatiškasis „ką aš gau-
siu?“ ne visada nusveria „ką ki-
tam duosiu?“

Norėdami būti laimingi, tu-
rėtume labiau domėtis kitais, 
suteikti jiems nors ir nedaug 
džiaugsmo, mažiau kreipti dė-
mesį į smulkmenas. 

Dažnai mes negalime pa-
keisti ar kontroliuoti situacijos 
ir aplinkybių, bet galime keisti 
ir kontroliuoti požiūrį į tai, kas 
atsitinka, supa ar įtraukia mus į 
įvykių sūkurį.

Pagal psichologų tyrimus, 
laimingiausi (patiriantys dau-
giausiai malonių išgyvenimų ir 
mažiausiai nemalonių) yra ra-
maus būdo, besidomintys aplin-
ka, išlaikantys pusiausvyrą žmo-
nės, o liūdniausi – į save įsigili-
nę, dirglūs žmonės,

Būkime laimingi!
Janina ožaLINsKaItė

Radviliškis

Pamėginkime būti 
laimingi

Į Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybą 
(NDNT) kreipiasi negalią tu-
rinčių vaikų tėvai, kad nebe-
gauna savivaldybių mokėtų 
tikslinių išmokų. Esą taip yra 
dėl to, kad pasikeitė neįgalu-
mo nustatymo tvarka.

Situaciją komentuoja NDNT 
Dokumentų valdymo skyriaus vy-
riausioji specialistė Nomeda Pi-
kelytė.

Tikslinių kompensacijų mo-
kėjimas pasikeitė ne todėl, kad 
NDNT kitaip nustato vaikų ne-
įgalumą ir specialiuosius porei-
kius, o todėl, kad nuo 2019 m. 
sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos 
Respublikos tikslinių kompen-
sacijų įstatymas.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
galiojusiame Lietuvos Respubli-
kos tikslinių kompensacijų įsta-
tyme buvo nurodyta, kad tiks-
linės kompensacijos skiriamos 
vaikams, kuriems buvo nusta-
tytas sunkus arba vidutinis ne-
įgalumo lygis (netaikant rei-
kalavimo, kad būtų nustatytas 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis). Slaugos išlaidų tiksli-
nė kompensacija buvo skiriama 

ir mokama nustačius specialųjį 
nuolatinės slaugos poreikį. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įga-
liojus minėto įstatymo pakeiti-
mo įstatymui, ši nuostata bu-
vo pakeista: teisę gauti priežiū-
ros (pagalbos) ir slaugos išlaidų 
tikslinę kompensacijas turi as-
menys, kuriems yra nustatytas 
specialusis nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) arba nuolatinės 
slaugos poreikis. 

Siekiant išsaugoti vaikų, ku-
riems iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
buvo nustatytas sunkus arba vi-
dutinis neįgalumo lygis, teises 
ir garantijas, paskirta tikslinė 
kompensacija bus mokama iki 
nustatyto neįgalumo lygio ter-
mino pabaigos.

Paaiškiname, kad NDNT, 
vertindama vaiko neįgalumo ly-
gį, kartu įvertina bei nustato ir 
jo specialiuosius poreikius (ži-
noma, jei jie atitinka tesisės aktų 
nustatytus kriterijus). Taigi at-
vykti į NDNT atlikti pakartotinį 
vertinimą reikia tik tuomet, kai 
pasikeičia vaiko sveikatos būklė 
ar baigiasi nustatytas neįgalumo 
ar specialiųjų poreikių terminas. 
Tam reikia turėti gydančio gy-
dytojo parengtą siuntimą.

Pasikeitė ne vaikų negalios 
nustatymo tvarka, o Tikslinių 

kompensacijų įstatymas

Konsultuojame, komentuojame

Su kvilingo technika biršto-
niškius supažindino bičiuliai iš 
Pasvalio. Svetingai priėmusiems 
Birštono neįgaliesiems jie atve-
žė dovaną – paveikslą, kuriame 
iš susuktų siauručių popieriaus 
juostelių buvo sudėliotas ange-
las. Daugybę įvairių amatų iš-
bandžiusios moterys netruko 
išsiaiškinti šios neįprastos tech-
nikos subtilybes ir pačios ėmė-
si darbo – iš popierinių ritinėlių 
bandė komponuoti ir atvirukus, 
ir paveikslėlius. „Darbeliai gra-
žūs, deja, nepraktiški. Į voką jų 
neįdėsi, sveikinimo neišsiųsi. O 
kai sugalvojom šią techniką pa-
naudoti margučiams, prie to ir 
apsistojom“, – sako pirmininkė. 

Kantrybės ir kruopštumo 
išbandymas  

Prie Birštono neįgaliųjų 
draugijos pavasarine viziti-
ne kortele tampančių spalvin-
gų velykaičių kūrimo priside-
da kone visi į draugiją su ko-
kiais nors reikalais užsukantys 
neįgalieji. Pasak J. Senavaitie-
nės, daugiausiai laiko prireikia 
popierinėms juostelėms susuk-
ti, tad smulkių juostelių ir me-
dinių dantų krapštukų, ant ku-
rių jos sukamos, galima rasti ne 
tik darbo terapijos kabinete, bet 
kone visose draugijos patalpo-
se. Darbas nesudėtingas, ir, pa-
sak pirmininkės, jeigu rankų są-
nariai sveiki, vieną kitą ritinė-
lį nesunkiai susuka ir pasikon-
sultuoti užėjęs, ir belaukiantis, 
kol sukasi skalbimo mašina su 
jo atneštais drabužiais, drau-
gijos narys. Pirmininkė šypso-
si: šis užsiėmimas labai ramina, 
todėl tampa net savita terapija.

Pirmieji birštoniškių ve-
lykaičiai nebuvo tokie dailūs. 
Kiek vienam darbui reikia įgū-
džių. „Iš pradžių patys juosteles 
karpėmės – buvome nusipirkę 
specialų popieriaus pjaustymo 
įrankį, bet jis greitai atšipo, juos-
telės nebuvo lygios ir dailios“, – 
pasakoja J. Senavaitienė. 

Tikru proveržiu tapo savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
Birutės Jakučionienės pasiūly-
mas. Socialinės reabilitacijos neį-
galiesiems paslaugų bendruome-
nėje projekto įgyvendinimu be-
sidominti savivaldybės atstovė, 
lankydamasi Neįgaliųjų draugi-

joje, matė, kaip moterys vargsta 
pjaustydamos tas spalvotas juos-
teles. Jai kilo mintis, kad šį darbą 
galėtų atlikti dokumentų naiki-
nimo aparatas. Pabandė – viskas 
kuo puikiausiai pavyko. J. Sena-
vaitienė džiaugiasi, kad savival-
dybė neatsisako padėti neįgalie-
siems ir tai, kam moterys skirda-
vo ištisas valandas, dabar padaro-
ma per keliolika minučių. 

O štai juostelių sukimo ne-
pakeis joks aparatas. Šiam dar-
bui ir pasitelkiami į draugiją už-
sukantys jos nariai. Pasak pir-
mininkės, niekas neskaičiuoja, 
kiek vienam kiaušiniui papuošti 
tų skirtingo dydžio volelių rei-
kia. Kartais popierines juosteles 
kerpa pusiau, kartais – į tris ar 
net keturias atkarpas padalina. 
Vien popieriaus penkių, šešių ar 
ir dar daugiau skirtingų spalvų 
nusiperka. Gerai, kad jo suran-
da Prienuose kanceliarinėmis 
prekėmis prekiaujančioje par-
duotuvėje, o jeigu kokios nors 
spalvos ar atspalvio pasigenda, 
prekybininkai nuolatinėms pir-
kėjoms specialiai užsako. Juk 
kartais net juodo ar tamsiai ru-
do, labiau velykaičio raštus iš-
ryškinančio, prisireikia. 

Kokie spalviniai deriniai pa-
puoš velykaitį, priklauso nuo 
juos dėliojančių žmonių fanta-
zijos. Kartais gražiai tarpusavyje 
„sugula“ pasteliniai popieriaus 
sukinukai, kartais nugali ryš-
kios spalvos. Kiekvienas gali pa-
sirinkti pagal savo skonį.

Velykaičių ornamentai 
gimsta savaime

Velykaičių raštai ir orna-
mentai – Janinos Paukštienės 
fantazijos rezultatas. J. Sena-
vaitienė sako, kad kopijuoti ne-
mėgstanti auksarankė interne-
to platybėse idėjų neieško. O ir 
ji pati prisipažįsta, kad imdama 
į rankas kiaušinio formos put-
plastį dažnai net neįsivaizduoja, 
kaip jis atrodys, kai kruopščiai ir 
atidžiai suklijuos tuos mažyčius 
popierinius volelius. „Ant kiau-
šinio pagrindo pieštuku pasižy-
miu tik centrinius taškus, kad 
margučio raštai būtų tvarkin-
gi, taisyklingi, o paskui viskas 
gimsta tarsi savaime“, – pasa-
koja Janina.

Ketvirtus metus į šį užsiėmi-
mą panyranti moteris kaskart su-
galvoja kokių nors naujovių. Šie-

met ant kiaušinio pagrindo pa-
bandė sudėlioti plazdančią tris-
palvę. Gražus darbelis išėjo. Jį 
pamačiusi viena klientė penkis 
tokius tautinius velykaičius pa-
daryti užsakė. Visi jie iškeliavo į 
Vokietiją. Janina džiaugiasi, kad 
per didžiąsias pavasario šventes 
jie kažkam primins už tūkstan-
čių kilometrų likusią gimtinę. 

Janinos margučiuose nepa-
matysi nė menkiausios baltos 
vietos. Net menkiausią tarpe-
lį ji randa kuo užpildyti. Mote-
ris neslepia ir namuose ne vieną 
valandą prie velykaičių pralei-
džianti. „Šis darbas taip įtraukia, 
kad nė nematai, kaip laikas pra-
lekia, – šypsosi Janina. – Pernai 
dar dviese draugijoje velykaičius 
klijavome, o šiemet likau viena. 
Bet padariau daugiau nei pernai 
abi – apie 50 margučių sukom-
ponavau.“

Be kvilingo technika sukur-
tų margučių neapsieina ir Jani-
nos šeimos velykinis stalas – jį 
moteris visada papuošia nedide-
liu krepšeliu su pora tokių gra-
žuolių. Žinoma, tai dekoracija, 
akcentas. „Kol vaikai dar buvo 
maži, mėgau vašku įvairiausius 
ornamentus dėlioti, o užaugus 
net anūkams apsistojau prie pa-
prastesnio būdo – kiaušinius ap-
vynioju pavasarinių augalų lape-
liais, šakelėmis, svogūnų lukš-
tais ir grožimės jų atspaudais ant 
velykaičių“, – pasakoja J. Paukš-
tienė. Tiesa, kad turėtų įgūdžių 
visai nepamirštų, vieną kitą dar 
ir vašku numargina.

Praverčia būreliuose įgyti 
įgūdžiai 

Per ketverius metus, kai 
birštoniškės savaip margina ve-
lykaičius, šio amato išmoko ne-
mažai draugijos narių. J. Se-
navaitienė sako, kad iš kuror-
to tokie margučiai pasklido ir 
po aplinkinius miestus, jų gali-
ma pamatyti įvairiose šventėse, 
mugėse. Pirmininkė džiaugiasi, 
kad draugijoje įgyti įgūdžiai pa-
deda užsidirbti vieną kitą eurą, 
prisidurti prie nedidelių neįga-
lumo pensijų. 

Birštono neįgaliųjų draugi-
jos parduotuvėje tokią velyki-
nę puošmeną galima nusipirk-
ti už 3,5 euro. Pinigai, kuriuos 
pavyksta gauti už bendrą darbą, 
pasak J. Senavaitienės, panaudo-
jami popieriui, putplasčio kiau-
šiniams pirkti. „Norime, kad šis 
ciklas nenutrūktų, kad vis kitos 
moterys galėtų išmokti šio ama-
to“, – sako pirmininkė. 

Neįgaliųjų organizacijos va-
dovė džiaugiasi, kad floristikos, 
darbo terapijos būreliuose įgyti 
įgūdžiai sustiprino moterų pa-
sitikėjimą savimi. Savo jėgas 
jos pasiryžo išmėginti neseniai 
Jiezne surengtoje abilimpiado-
je. Penkių moterų komanda ir 
Velykų vainiką kūrė, ir margu-
tį vilnos sruogomis dekoravo, ir 
paveikslą iš vilnos dėliojo. Kas 
žino, gal nauja patirtis biršto-
niškes paskatins sugalvoti dar 
ką nors originalaus ir nematyto.

aldona MILIEŠKIENė

Velykų puošmena – margučiai iš 
spalvoto popieriaus ritinėlių

(atkelta iš 1 psl.)

Prieš Velykas Julijai Senavaitienei (kairėje) ir Janinai Paukštienei darbo ne-
trūksta.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. ANTRADIENĮ – 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 22 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite (kart.). 06:35 Stilius. (kart.). 
07:30 Premjera. Skruzdėliukas Z. 
08:55 Velykų zuikis. 10:30 Premjera. 
Krudžiai. 12:10 Šokiai laukinėje gam-
toje. 1, 2 d. Meilės šokis. (subtitruo-
ta). 13:55 Klausimėlis.lt. 14:10 Romo 
Dambrausko ir grupės gyvo garso 
koncertas „Prisiliesk“. 16:00 Premjera. 
Sengirė. 17:25 Loterija „Keno Loto“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Velykos su „Dviračio žiniomis“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Rimanto Kau-
kėno fondo paramos koncertas „Už 
pergalę gyventi“. 23:45 Rožinė pan-
tera 2. N-7. 01:15 Velykinis koncertas 
„Pavasario balsai“. (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 Klausimėlis.lt. 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Šokiai laukinėje gam-
toje. 1 d. Meilės šokis. (subtitruota, 
kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Šokiai laukinėje gamtoje. 2 d. Išliki-
mo šokis. (subtitruota, kart.).

Antradienis, balandžio 23 d. 
09:20 Senis. N-7. 233 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/13 s. 11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 4. N-7. 4/10 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. N-7. 52 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
(Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengali-
jos“. 2 d. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. 12 beždžionių 3. N-14. 3/5 
s. 23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 24:00 
LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 
2. N-14. 2/9 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Neužmiršti. Dokumenti-
nis filmas. 4 d. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo 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 (Ne)emigran-
tai. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
52 s. (kart.).

Trečiadienis, balandžio 24 d. 
09:20 Senis. N-7. 234 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/14 s. 11:15 Aukštuomenės dakta-
ras 4. N-7. 4/11 s. 12:00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 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 die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 53 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gyvenimas. (sub-
titruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Aš – laidos vedėjas. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Po vienu dan-
gum. N-14. 1 s. 24:00 LRT radijo ži-
nios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/10 
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Sti-
lius. (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 Dvira-
čio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“. 2 d. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
53 s. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 25 d.
09:20 Senis. N-7. 235 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/15 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 
4. N-7. 4/12 s. 12:00 Gyvenimas. (sub-
titruota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 

Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 54 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
(subtitruota). 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.). 22:45 Dviračio žinios. 23:10 
Premjera. Babilonas Berlynas. N-14. 
11 s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 
Tvin Pyksas 2. N-14. 2/11 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. 
(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 ži-
nios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Specialus tyrimas. (subtitruota, 
kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 54 s. (kart.).

Penktadienis, balandžio 26 d. 
09:20 Senis. N-7. 236 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/16 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 
4. N-7. 4/13 s. 12:00 (Ne)emigrantai. 
(subtitruota, kart.). 13:00 Vartotojų 
kontrolė. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 55 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 19:30 Beatos 
virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis 
protas. 22:50 Fantastiškas penkta-
dienis. Premjera. Programišiai. N-14. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyve-
nimas. (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 sukti-
nis 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. 
55 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 27 d. 
06:05 Ekspedicija „Nuo Balti-

jos iki Bengalijos“. 2 d. (kart.). 07:00 
Premjera. Mumija Dumis ir auksinis 
skarabėjus. 08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3. 3/6 d. Rifai. Mirtina 
oazė. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Singapūras – klestin-
tis atogrąžų rojus. 1 d. Laukinės gam-
tos apsuptyje. (subtitruota). 13:50 
Premjera. Džesika Flečer 7. N-7. 7/6, 
7/7 s. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Lote-
rija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikini-
mų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Tei-
sė žinoti. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių 
duetų konkursas. 23:00 Viskas vardan 
meilės. N-7. 00:30 Programišiai. N-14. 
(kart.). 02:40 Pasaulio dokumentika. 
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidosko-
pas 3. 3/6 d. Rifai. Mirtina oazė. (sub-
titruota, kart.). 03:30 Pasaulio doku-
mentika. Singapūras – klestintis ato-
grąžų rojus. 1 d. Laukinės gamtos 
apsuptyje. (subtitruota, kart.). 04:25 
Džesika Flečer 7. N-7. 7/6, 7/7 s. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 28 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi 
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 13 s. Suma-
ni sodietė. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 5 d. 
Australijos smarkuoliai. (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Papūgų 
planeta. (subtitruota). 13:50 Mis Mar-
pl 1. N-7. 1/1 s. Lavonas biblioteko-
je. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loteri-
ja „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savai-
tė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21:30 
Premjera. Laisvės kaina. Disidentai. 
12 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30 
Apetitas meilei. N-14. 24:00 Premje-
ra. Mama persekiotoja. N-14. 01:30 

tV3
Pirmadienis, balandžio 22 d. 
00:55. Greitojo reagavimo bū-

rys. 02:30. Lemiamas tyrimas (kart.). 
04:30. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 3. 05:00. Paskutinis iš Magikianų 4, 
4. 06:00. Televitrina 3. 06:15. Žuviukas 
Nemo (kart.). 08:05. Šuo, kuris išgel-
bėjo Velykas. 09:55. Pono Poperio 
pingvinai. 11:45. Kaimiečiai Beverly-
je. 13:35. Šanchajaus riteriai. 15:50. 
Kūdikis už 30 milijonų. 18:30. TV3 ži-
nios 112. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 112. 19:30. Džiunglių kny-
ga. 21:45. Egzodas. Dievai ir karaliai.

Antradienis, balandžio 23 d. 
00:50. Pasitikėjimas 1, 5. 01:40. 

Kvantikas 3, 7. 02:30. Ekstrasensai 
detektyvai 5, 20. 03:25. Pasitikėjimas 
(kart.) 1, 5. 04:20. Kvantikas (kart.) 3, 7. 
05:10. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 5. 05:35. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 4, 6. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 6. 
06:55. Simpsonai (kart.) 10, 18. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 17, 7. 07:55. Svajo-
nių sodai (kart.) 33. 08:55. Meilės sū-
kuryje 190. 10:00. Meilės miestas 1, 
43. 11:00. Meilės miestas 1, 44. 12:00. 
Paskutinis iš Magikianų 4, 7. 12:30. Pa-
skutinis iš Magikianų 4, 8. 13:00. Pa-
žadėtoji 6, 306. 14:00. Pažadėtoji 6, 
307. 15:00. Simpsonai 15, 16. 15:30. 
Simpsonai 15, 17. 16:00. TV3 žinios 80. 
16:25. TV3 orai 80. 16:30. TV Pagalba 
13, 36. 18:30. TV3 žinios 113. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 113. 
19:30. Prieš srovę 19, 16. 20:30. Pra-
keikti 7, 40. 21:00. TV3 vakaro žinios 
64. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 64. 22:00. Kietas riešutėlis 4.0.

Trečiadienis, balandžio 24 d. 
00:40. Pasitikėjimas 1, 6. 01:40. 

Kvantikas 3, 8. 02:30. Ekstrasensai 
detektyvai 5, 21. 03:20. Pasitikėjimas 
(kart.) 1, 6. 04:25. Kvantikas (kart.) 
3, 8. 05:15. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 4, 7. 05:40. Paskutinis iš Magi-
kianų (kart.) 4, 8. 06:10. Televitrina 3. 
06:25. Aladinas (kart.) 1, 156. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 15, 16. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 15, 17. 07:55. Prieš srovę 
(kart.) 19, 16. 08:55. Meilės sūkuryje 
191. 10:00. Meilės miestas 1, 45. 11:00. 
Meilės miestas 1, 46. 12:00. Paskutinis 
iš Magikianų 4, 9. 12:30. Paskutinis iš 
Magikianų 4, 10. 13:00. Pažadėtoji 6, 
308. 14:00. Pažadėtoji 6, 309. 15:00. 
Simpsonai 15, 18. 15:30. Simpsonai 
15, 19. 16:00. TV3 žinios 81. 16:25. 
TV3 orai 81. 16:30. TV Pagalba 13, 
37. 18:30. TV3 žinios 114. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 114. 19:30. 
Gero vakaro šou 5, 32. 20:30. Pra-
keikti 7, 41. 21:00. TV3 vakaro žinios 
65. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 65. 22:00. Centurionas. 22:25. 
Vikinglotto 17.

ketvirtadienis, balandžio 25 d. 
00:00. X mutantai 1, 13. 01:00. 

Pasitikėjimas 1, 7. 02:00. Kvantikas 
3, 9. 02:50. Ekstrasensai detektyvai 
5, 22. 03:45. X mutantai (kart.) 1, 13. 
04:35. Pasitikėjimas (kart.) 1, 7. 05:30. 
Paskutinis iš Magikianų (kart.) 4, 9. 
06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas 
(kart.) 1, 157. 06:55. Simpsonai (kart.) 
15, 18. 07:25. Simpsonai (kart.) 15, 19. 
07:55. Gero vakaro šou (kart.) 5, 32. 
08:55. Meilės sūkuryje 192. 10:00. 
Meilės miestas 1, 47. 11:00. Meilės 
miestas 1, 48. 12:00. Paskutinis iš Ma-
gikianų 4, 11. 12:30. Paskutinis iš Ma-
gikianų 4, 12. 13:00. Pažadėtoji 6, 310. 
14:00. Pažadėtoji 6, 311. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 312. 15:00. Simpsonai 15, 20. 
15:30. Simpsonai 15, 21. 16:00. TV3 ži-
nios 82. 16:25. TV3 orai 82. 16:30. TV 
Pagalba 13, 38. 18:30. TV3 žinios 115. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
115. 19:30. Farai 12, 32. 20:30. Prakeik-
ti 7, 42. 21:00. TV3 vakaro žinios 66. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
66. 22:00. Žala.

Penktadienis, balandžio 26 d. 
00:10. Nusikalstami protai. Kita-

pus sienų 2, 1. 01:05. Pasitikėjimas 1, 
8. 01:55. Kvantikas 3, 10. 02:45. Ekstra-
sensai detektyvai 5, 24. 03:45. Nusi-
kalstami protai. Kitapus sienų (kart.) 
2, 1. 04:30. Pasitikėjimas (kart.) 1, 8. 
05:20. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 10. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Kem-
piniukas Plačiakelnis (kart.) 1, 144. 
06:55. Simpsonai (kart.) 15, 20. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 15, 21. 07:55. Farai 
(kart.) 12, 32. 08:55. Meilės sūkuryje 
193. 10:00. Meilės miestas 1, 49. 11:00. 

Lnk
Pirmadienis, balandžio 22 d. 
06:15 „Keista šeimynėlė“ (19) 

(kart.). 06:40 „Kung Fu Panda“ (4) 
(kart.). 07:10 „Tomo ir Džerio šou“ 
(11). 07:35 Leo da Vinčis. Misija Mo-
na Liza. 09:10 Alvinas ir burundukai 
2. 10:55 Marmadukas. 12:40 Marsu-
pilamio pėdsakais. N-7. 14:40 Preky-
bos centro kietuolis. Las Vegas. N-7. 
16:35 Didžiosios motušės namai 2. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 PREMJERA Andrius Ma-
montovas su orkestru. Šiaurės naktis 
pusė penkių. 22:05 PREMJERA Lietu-
viški svingeriai. N14. 22:28 Telefoninė 
loterija 1634. 22:30 Tęsinys Lietuviški 
svingeriai. N14. 00:00 PREMJERA Mei-
lužis iš Pietų. N14. 02:10 Neliečiamie-
ji (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 23 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(763). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (764). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (765). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (12). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (181). N-7. 08:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (182). N-7. 
09:55 Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7. 
10:25 „Namai, kur širdis“ (47). 11:00 
Bus visko (kart.). 12:00 Yra, kaip yra. 
N-7. 13:00 „Mano likimas“ (17). N-7. 
14:00 „Mano likimas“ (18). N-7. 15:00 
„Dvi šeimos“ (42). N-7. 15:30 „Dvi šei-
mos“ (43). N-7. 16:00 Oplia! N-7. Hu-
moro šou 16:35 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:40 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo... 
Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (46). N-7. 
21:00 „Monikai reikia meilės“ (58). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Žmo-
gus be praeities. N14. 00:20 „Judan-
tis objektas“ (8). N-7. 01:15 Meilužis iš 
Pietų (kart.). N14.

Trečiadienis, balandžio 24 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(766). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (767). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (768). N-7. 07:35 „To-
mo ir Džerio šou“ (13). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (183). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (184). 
N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(58) (kart.). N-7. 10:25 „Namai, kur šir-
dis“ (48). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 
„Paveldėtoja 2“ (46) (kart.). N-7. 12:00 
Yra, kaip yra. N-7. 13:00 „Mano liki-
mas“ (19). N-7. 13:55 „Mano likimas“ 
(20). N-7. 14:55 „Dvi šeimos“ (44). N-7. 
15:25 „Dvi šeimos“ (45). N-7. 16:00 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 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. Infošou. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (47). 
N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ 
(59). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Baltųjų rūmų šturmas. N14. 01:10 „Ju-
dantis objektas“ (9). N-7. 02:05 Žmo-
gus be praeities (kart.). N14.

ketvirtadienis, balandžio 25 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(769). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (770). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (771). N-7. 07:35 „To-
mo ir Džerio šou“ (14). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (185). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (186). 
N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(59) (kart.). N-7. 10:25 „Namai, kur šir-
dis“ (49). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 
„Paveldėtoja 2“ (47) (kart.). N-7. 12:00 
Yra, kaip yra. N-7. 13:00 „Mano liki-
mas“ (21). N-7. 14:00 „Mano likimas“ 
(22). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (46). N-7. 
15:30 „Dvi šeimos“ (47). N-7. 16:00 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 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. Infošou. 20:00 
Valanda su Rūta. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (60). N-7. 21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Eliziejus. N14. 00:35 
„Judantis objektas“ (10). N-7. 01:30 
Baltųjų rūmų šturmas (kart.). N14. 
03:40 Alchemija. VDU karta. 04:10 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 26 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (772). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (773). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (774). N-7. 07:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (15). 08:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (187). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(188). N-7. 09:55 „Monikai reikia mei-
lės“ (60) (kart.). N-7. 10:25 „Namai, 
kur širdis“ (50). 11:00 Valanda su Rūta 
(kart.). 12:00 Yra, kaip yra. N-7. 13:00 
„Mano likimas“ (23). N-7. 14:00 „Mano 
likimas“ (24). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ 
(48). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (49). N-7. 
16:00 KK2 (kart.). N-7. Infošou. 16:35 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Druska. N-7. 
23:00 Pasaulių karas. N14. 01:20 Eli-
ziejus (kart.). N14.

Šeštadienis, balandžio 27 d. 
06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (14) 

(kart.). 06:40 „Žvėrelių būrys“ (23). 
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keista 
šeimynėlė“ (20). 07:35 „Kung Fu Pan-
da“ (5). 08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (13). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio nuotykiai“ (11). 09:05 „Ogis ir tara-
konai“ (42). 09:15 „Ogis ir tarakonai“ 
(44). 09:25 KINO PUSRYČIAI Meškiu-
kas Jogis. 11:00 Gaisrinės šuo. 13:10 
Staiga trisdešimties. N-7. 15:10 Auksi-
nis berniukas. N-7. 17:00 Gyvūnų pa-
saulis. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Legendos susivienija. 
21:20 Atrastoji žemė. N14. 23:15 Se-
noji mokykla. S. 01:05 Pasaulių ka-
ras (kart.). N14.

Sekmadienis, balandžio 28 d. 
06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (15) 

(kart.). 06:40 „Žvėrelių būrys“ (24). 
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Svei-
ki atvykę į „Veiną““ (1). 07:30 „Kung Fu 
Panda“ (6). 08:00 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (14). 08:30 „Tomo ir 
Džerio nuotykiai“ (12). 09:00 „Ogis ir 
tarakonai“ (43). 09:10 KINO PUSRYČIAI 
Šuniški šokiai. 10:50 Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis. N-7. 12:35 Bukas ir 
bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą. N-7. 
14:20 Apgavikai. N-7. 16:40 Ne vienas 
kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Fina-
lo ketvertas. N-7. 22:30 PREMJERA Su-
sikaupk. N14. 00:35 Galutinis tikslas. 
N14. 02:25 Atrastoji žemė (kart.). N14.

btV
Pirmadienis, balandžio 22 d. 
07:05 40-asis Tarptautinis Mon-

te Karlo cirko festivalis (kart.). 09:25 
Pono Septimo restoranas. N-7. 11:15 
„Heraklis“ (2). N-7. 13:05 Nikulino cir-
kas. Auksinis sezonas. 15:10 Žmogus 
- orkestras. N-7. 17:00 Betsafe–LKL. 
Lietkabelis - Neptūnas. 19:30 Mumi-
jos sugrįžimas. N-7. 22:00 Mumija. 
Drakono imperatoriaus kapas. N-7. 
00:10 Prieglobstis. N14. 02:20 Netark 
nė žodžio (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 23 d. 
06:25 „Mentalistas“ (47) (kart.). 

N-7. 07:20 „Stoties policija“ (19) (kart.). 
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(12) (kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis fa-
ras“ (22) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ 

Meilės miestas 1, 50. 12:00. Paskuti-
nis iš Magikianų 4, 13. 12:30. Pasku-
tinis iš Magikianų 4, 14. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 313. 13:30. Pažadėtoji 6, 314. 
14:00. Pažadėtoji 6, 315. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 316. 15:00. Simpsonai 15, 22. 
15:30. Simpsonai 16, 1. 16:00. TV3 ži-
nios 83. 16:25. TV3 orai 83. 16:30. TV 
Pagalba 13, 39. 18:30. TV3 žinios 116. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
116. 19:30.  Žuvytė Dorė. 21:25. Kari-
bų piratai. Ant keistų bangų.

Šeštadienis, balandžio 27 d. 
00:10. Laiko kilpa. 02:20. Kietas 

riešutėlis 4.0 (kart.). 04:35. Kvantikas 
3, 10. 05:25. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 4, 11. 06:15. Televitrina 3. 06:30. 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 165. 
07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 
7. 07:30. Aladinas 1, 158. 08:00. Ilgo 
plauko istorija 1, 1. 08:30. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 145. 09:00. Virtuvės 
istorijos 9, 17. 09:30. Gardu Gardu 7, 
18. 10:00. Svajonių ūkis 5, 34. 10:30. 
Būk sveikas! 1, 13. 11:00. Noriu šio dar-
bo! 1, 2. 12:00. Netikras princas. 13:55. 
Karingoji gražuolė Vendė Vu. 15:45. 
Havajai 5.0 5, 519. 16:45. Ekstrasen-
sų mūšis 19, 3. 18:30. TV3 žinios 117. 
19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 
117. 19:25. Eurojackpot 17. 19:30. Tur-
tuolis vargšas 1, 10. 21:00. Bruklinas. 
23:10. Auklė pagal iškvietimą.

Sekmadienis, balandžio 28 d. 
01:05. Karibų piratai. Ant keis-

tų bangų (kart.). 03:30. Žala (kart.). 
05:20. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 12. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Il-
go plauko istorija (kart.) 1, 1. 07:00. 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 8. 07:30. 
Aladinas 1, 159. 07:55. Ilgo plauko is-
torija 1, 2. 08:30. Mamyčių klubas 21, 
17. 09:00. Kulinarinis detektyvas 2, 17. 
09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 
17. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 17. 
10:30. Svajonių sodai 14, 34. 11:30. 
Ričis Didysis. 13:10. Keistuolis ir gra-
žuolė. 15:20. Kadetė Kelė. 17:30. Visi 
mes žmonės 2, 13. 18:30. TV3 žinios 
118. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 118. 19:30. Lietuvos talentai 6, 9. 
22:30. Matau tik tave.

Lrt
(4) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mū-
šis“ (10) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties po-
licija“ (20). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (13). N-7. 15:55 „Pasku-
tinis faras“ (23). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (5). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (48). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(3). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (11). 
N-7. 21:00 Pavojingos gatvės. N14. 
23:10 Mumijos sugrįžimas (kart.). 
N-7. 01:30 Mumija. Drakono impera-
toriaus kapas (kart.). N-7. 03:15 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (3) (kart.). N-7.

Trečiadienis, balandžio 24 d. 
06:40 „Mentalistas“ (48) (kart.). 

N-7. 07:35 „Stoties policija“ (20) 
(kart.). N-7. 08:35 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (13) (kart.). N-7. 09:35 „Pa-
skutinis faras“ (23) (kart.). N-7. 10:35 
„Kobra 11“ (5) (kart.). N-7. 11:35 „Eks-
trasensų mūšis“ (3). N-7. 13:45 „Stoties 
policija“ (21). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (14). N-7. 15:55 „Pasku-
tinis faras“ (24). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (49). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(4). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (12). 
N-7. 21:00 „Ledynmečio grėsmė“ (1). 
N-7. 22:55 „Ledynmečio grėsmė“ (2). 
N-7. 00:50 Pavojingos gatvės (kart.). 
N14. 02:40 „Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius“ (4) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 25 d. 
06:40 „Mentalistas“ (49) (kart.). 

N-7. 07:35 „Stoties policija“ (21) (kart.). 
N-7. 08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(14) (kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis fa-
ras“ (24) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ 
(6) (kart.). N-7. 11:35 „Ekstrasensų mū-
šis“ (4). N-7. 13:45 „Stoties policija“ 
(22). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (15). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ 
(25). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (7). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(50). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (5). N-7. 
20:25 „Tautos tarnas“ (13). N-7. 21:00 
Reindžeriai. N14. 23:05 „Ledynmečio 
grėsmė“ (1) (kart.). N-7. 00:55 „Ledyn-
mečio grėsmė“ (2) (kart.). N-7. 02:35 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (5) (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 26 d. 
06:25 „Mentalistas“ (50) (kart.). 

N-7. 07:20 „Stoties policija“ (22) 
(kart.). N-7. 08:20 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (15) (kart.). N-7. 09:20 „Pa-
skutinis faras“ (25) (kart.). N-7. 10:20 
„Kobra 11“ (7) (kart.). N-7. 11:20 „Eks-
trasensų mūšis“ (5). N-7. 13:45 „Sto-
ties policija“ (23). N-7. 14:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (16). N-7. 15:55 
„Paskutinis faras“ (26). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (51). N-7. 19:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (15) (Wrestling 
- RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (15) (Wrestling - Smack-
Down). N-7. 21:30 Nežemiška audra. 
N14. 23:15 Reindžeriai (kart.). N14. 
01:10 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ 
(5) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 27 d. 
07:00 „Vaikai šėlsta“ (25). 07:30 

„Vaikai šėlsta“ (26). 08:00 „Vaikai šėls-
ta“ (27). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 
Lietuvos rinktinė - Pasaulio rinktinė. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ (3). 10:30 „Iš vi-
sų jėgų“ (20). N-7. 11:00 „Būk ekstre-
malas“ (20). N-7. 11:30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi“ (6). N-7. 12:40 „Dži-
no viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“ 
(5). 13:10 „Džino viešnagė Italijoje. 
Saulėtos salos“ (6). 13:40 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (11). N-7. 16:25 „Nusikaltimų 
miestas“ (4). N-7. 17:00 Betsafe–LKL. 
Pieno žvaigždės - Žalgiris. 19:30 Mes 
vieno kraujo. Muzikinis talentų šou. 
22:10 MANO HEROJUS Garbės reika-
las. N14. 00:05 AŠTRUS KINAS Berin-
go jūros pabaisa. N14.

Sekmadienis, balandžio 28 d. 
06:30 Lietuvos rinktinė - Pasau-

lio rinktinė (kart.). 07:30 „Vaikai šėls-
ta“ (3) (kart.). 08:00 „Iš visų jėgų“ (20) 
(kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveika-
tos kodas televitrina. 10:00 „Vaikai 
šėlsta“ (4). 10:30 „Nepaliesta Meksi-
ka“ (1). 11:35 „Iš visų jėgų“ (21). N-7. 
12:05 „Būk ekstremalas“ (21). N-7. 
12:35 „Džinas. Nepažintoji Italija“ 
(1). 13:05 „Ekstrasensų mūšis“ (12). 
N-7. 15:25 „Nusikaltimų miestas“ (5). 
N-7. 15:55 Dakaras. Merzugos ralis. 
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis - Ry-
tas. 19:30 „Žiurkių medžiotojas“ (11). 
N-7. 20:30 „Žiurkių medžiotojas“ (12). 
N-7. 21:30 „Iliuzija“ (7). N-7. 22:30 „Kri-
minalinė Maskva“ (7). N14. 23:30 Ne-
žemiška audra (kart.). N14. 01:10 Be-
ringo jūros pabaisa (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pasaulio dokumentika. Ypatingi gy-
vūnų jaunikliai. 5 d. Australijos smar-
kuoliai. (subtitruota, kart.). 02:15 Pa-
saulio dokumentika. Papūgų plane-
ta. (subtitruota, kart.). 03:10 Savai-
tė. (kart.). 04:05 Klausimėlis.lt (kart.). 
04:20 Mis Marpl 1. N-7. 1/1 s. Lavonas 
bibliotekoje. (kart.).
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Jos idėją iš Latvijos parvežusi 
Dzūkijos pagrindinės mokyklos 
direktorė Vilija Sušinskienė ne-
abejoja, kad smėlio terapija bus 
itin naudinga specialiųjų porei-
kių vaikams.

Smėlio klasės įranga jau pra-
dėta ruošti  naudoti. Netrukus 
ji dar bus papildyta. Pirmiau-
sia smėlio klasę išbandys ir  ja 
naudosis Dzūkijos pagrindi-
nės mokyklos specialiųjų po-
reikių mokiniai, kuriems smė-
lio terapija labai reikalinga. Su 
jais dirbs įvairių sričių specia-
listai: ergoterapeutė, psicholo-
gė, socia linė pedagogė, specia-
liųjų klasių, gydomosios gim-
nastikos mokytojai.

Smėlio klasėje planuojami 
individualūs seansai su vaikais. 
Vienu metu specialistai dirbs su 
1–3 vaikais.  

Galimybę  apsilankyti  smė-
lio terapijos klasėje turės ir vai-
kai iš kitų ugdymo įstaigų. Be to, 
šioje klasėje vyks smėlio terapi-
jos pristatymai, kuriuose daly-
vaus atstovai iš kitų šalių.

Užsiėmimuose su mokiniais 
bus naudojamas specialiu kris-
talu apdirbtas smėlis. Dzūkijos 
pagrindinės mokyklos lavina-
mosios klasės mokytojo Tomo 
Gurskio teigimu, šiltas smė-
lis padeda stabilizuoti mokinių 
emocinę būseną, ramina hiper-
aktyvius ir aktyvina pasyvius 
vaikus, koreguoja laikyseną, ge-
rina bendravimo įgūdžius, akty-
vina kraujotaką, padeda atsipa-
laiduoti protui ir kūnui.

 Smėlio klasė Dzūkijos pag-
rindinėje mokykloje įrengta įgy-
vendinant Erasmus+ projektą. 
Jos  įranga kainavo 12 000 eurų.

Užsiėmimai smėlio klasėje
Ina Grigūnaitė naujienų portale www.alytusplius.lt rašo apie 
Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje baigiamą įrengti šilto 
smėlio metodikos klasę. Tai – pirmoji tokia klasė šalyje.

Svajonės pildosiNeįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Australės ir amerikietės liki-
mai nustebino panašumais 
ir... skirtumais. Abi gimė su 
Dauno sindromu, ne pačia 
sunkiausia jo forma, bet ir ne 
lengviausia. Jos išgarsėjo vi-
same pasaulyje ne dėl įgimtų 
talentų, o dėl ypatingų cha-
rakterių.

Sutrikdė tiesioginę 
televizijos transliaciją
Australė Džordžija Knol 

akimirksniu išgarsėjo per savo 
smalsumą. Prieš trejus metus ji 
atsitiktinai buvo Kvinslendo oro 
uoste, kai iš ten vyko tiesioginė 
televizijos transliacija. Džordžija 
šokinėjo už reporterio nugaros, 
mosavo ranka ir kažką šūkčio-
jo. Gerai, kad patyręs reporte-
ris nesutriko, pakvietė Džordži-
ją arčiau mikrofono ir paklausė, 
ką ji nori pasakyti. Mergina lai-
minga šypsojosi, perdavė linkė-
jimus tėvams ir... nuėjo.

Jos sesuo Katrina sako, kad 
nuo to laiko Džordžija tapo lėk-
tuvų, lakūnų, stiuardesių gerbė-
ja. Ir labai žinoma, nes ją vėliau 
į studiją pakvietė garsus prodiu-
seris. Tiesa, žinomumą Džordži-
ja panaudojo labai protingai. Ka-
dangi mergina tapo Australijoje 
labai populiari, ją paskyrė neįga-
liųjų ambasadore. Kai reikėdavo 
pakovoti už žmonių su negalia 
reikalą, Džordžijos pagalba labai 
praversdavo. 

Tačiau ir dangaus tema nie-
kur nedingo. Neseniai Džordži-
ja nusifilmavo tokiame siužete: 
ji kambaryje („lėktuvo salone“) 
rodo keleiviams, kaip užsiseg-
ti gelbėjimo liemenę. Katrina šį 
filmuką įkėlė į internetą. Kresna 
mergina gėlėta suknele negrakš-
čiais judesiais kažką rodo... Ar 
buvo galima tikėtis ką nors su-
žavėti? Ar kas nors išgirs jos 
svajonę nors valandėlę pabūti 
stiuardese? 

Viena diena padebesiuos  
„Jetstar“ oro bendrovėje dir-

ba labai akyli žmonės, nes jie su-
prato, kaip pasikeis šis bjaurusis 
ančiukas, kai pateks į profesio-
nalų rankas.

Sutvarkė plaukus, pasiu-

vo puikųjį stiuardesės kostiu-
mėlį, išmokė gražių manierų ir 
pakvietė vieną dieną tapti įgu-
los nare. Reikėjo pamatyti, ko-
kia išdidi Džordžija ėjo per oro 
uostą kartu su kitomis stiuarde-
sėmis! Stovėjo ties išėjimo var-
tais, sveikino besirenkančius 
keleivius. Jos šypsena buvo to-
kia užkrečianti, kad visi kelei-
viai ėjo į lėktuvo saloną lyg pa-
valdiniai, toliau nešantys jai su-
teiktą laimę.

„Jetstar“ pakvietė merginą į 
vietinį reisą iš Brisbeno į Makė-
jų. Kitos stiuardesės vėliau sakė, 
kad tos dienos, kai su jomis dir-
bo Džordžija, niekada nepamirš. 
Bet kokį veiksmą ji sugebėjo pa-
versti ypatingu stebuklu. Šypso-
josi ir įgula, ir keleiviai. Džor-
džija yra tokia džiaugsminga, 
kad visi iškart tampa jos drau-
gais. Anot vienos iš stiuardesių, 
mergina buvo tikra dovana įgu-
lai ir visi tą dieną buvo laimingi.

„Nežinau, ar Džordžija suge-
bėtų nuolat dirbti, – sako Katri-
na. – Ateitis parodys. Ji mėgsta 
būti tarp žmonių, nori veiklos. 
Jai labai patiko lėktuve demons-
truoti, kaip užsidėti gelbėjimo 
liemenę. Ji patiekė patiekalus, 
išklausė keleivių pageidavimus, 
linkėjo jiems geros nuotaikos ir 
sėkmingo skrydžio. Jautėsi labai 
svarbi ir reikalinga. Šis patyri-
mas jai bus labai naudingas. Pa-
matysime, kaip tai pasireikš. Juk 
jau vykdo įvairias užduotis, nes 
yra neįgaliųjų ambasadorė. Darė 
tai ir padebesiuose. Ir keleiviai, 
ir lėktuvo įgula tą įsimintiną 
dieną tikrai labai daug suprato 
apie negalią turinčius žmones.“

6 metus 6 valandas – 
kasdien 

Amerikietė Julisa Arescure-
naga 2008-aisiais pirmą kartą 
visai atsitiktinai pateko į zum-
bos treniruotę. Kas tai yra zum-
ba? Tai – ir šokis, ir aerobika, ir 
kultūrizmas – viskas suplakta į 
žaismingą choreografiją. Treni-
ruotė labai primena šventę, nes 
kiekvienas judesys kelia nuotai-
ką. Tačiau tuo pat metu ener-
gingai tirpinami riebalai. Tai-
gi, į zumbos treniruotes ateina 
ir liekni, ir storuliai, kiekvienas 
su savo tikslais.

Be abejo, labai svarbus tre-
neris, dažniausiai tai – gerai 
zumbą įvaldžiusi mergina, ku-
ri rodo judesius ir juda kartu 
su grupe. Trenerės darbas labai 
svarbus, nes reikia ne tik pačiai 
judėti, bet ir matyti visą gru-
pę, vadovauti, patarti, parodyti.

Julisa buvo sužavėta per pa-
čią pirmą treniruotę. Ji iškart 
suprato, kad nori ne tik išmokti 
šokti zumbą, bet ir mokyti ki-
tus. Vadinasi, teks pamiršti sa-
vo sindromą, teks išmokti būti 
drąsiai, energingai.

Net sunku patikėti: Julisa 6 
metus kasdien treniravosi po 6 
valandas, kol pagaliau įrodė savo 
gebėjimą ir pasiekė tai, ko norė-
jo. Ji dirba San Franciske.

Tikrai, Julisa išliejo nemažai 
prakaito, kol tobulai įvaldė sa-
vo ne visai paklusnų kūną. Kai 
mokai kitus, pats turi idealiai at-
likti kiekvieną veiksmą. Kelias-
dešimt porų akių stebi tave. Su-
klysi – jie pakartos tavo klaidą.

Julisa neskleidžia tokios vi-
dinės šilumos ir meilės visiems 
žmonėms, kaip Džordžija. Išsi-
kėlusi tikslą tapti zumbos trene-
re, daug ko atsisakė ir susikon-
centravo į kūno lavinimą. Ji savo 
kūną ištreniravo taip, kad rau-
menys, sąnariai dirba kone ats-
kirai, tik taip Julisa gali pajusti 
ir šokio malonumą.

Zumbą žmonės šoka net 125 
šalyse, bet tokios trenerės turbūt 
niekur kitur nėra.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIKIENė

Australė Džordžija Knol tapo lėktuvo įgulos nare.

Amerikietė Julisa Arescurenaga – pirmoji Jungtinėse Valstijose zumbos mo-
kytoja, turinti Dauno sindromą.

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

Grupinio gyvenimo namų vado-
vė Raimonda Ulianskienė tvir-
tina, kad tokia įstaiga – tai pri-
artėjimas bent žingsniu prie va-
karietiško požiūrio, kaip turėtų 
atrodyti ori senatvė. Dešimt li-
gonių, globojami kelių darbuo-
tojų, čia gyvena namų sąlygo-
mis: gali šeimininkauti virtu-
vėje, auginti gėles ir daržoves, 
rengti angliškas arbatos gėrimo 
popietes su artimaisiais ir net rū-
pintis keturkojais. 

Naujai pastatytame name vis-
kas suprojektuota iki smulkiau-
sių detalių tam, kad sergantieji 
Alzheimerio liga ir demencijo-
mis galėtų gyventi kuo patogiau. 
Name įrengti septyni kambariai: 
trys dviviečiai ir keturi vienvie-
čiai. Taip pat didelis jaukus val-
gomasis bei pagalbinės patalpos. 
Čia gyvenantieji šeimininkauja 
kaip namuose. „Viskas taip su-
planuota, kad judėjimas galėtų 
vykti ratu. Viena iš šia liga ser-
gančiųjų bėdų, kad jie dažnai pa-
siklysta, o toks pastato planavi-
mas užkerta tam kelią“, – pasako-
jo G. Ulianskienė. Visos erdvės, 
net baldai ar kitos detalės sužy-
mėtos, aiškiai atskirtos užrašais, 
ryškesnėmis spalvomis ar perma-
tomais baldais. Net kambariai tu-
ri savo pavadinimus ar tematiką, 
pavyzdžiui, aguonų, jūros, lubi-
nų, snieguolių, grybų ir kt. Visa-
me name labai daug detalių, ku-
rios padeda orientuotis aplinkoje. 

Kiekviename kambaryje yra 
net po supamąjį krėslą – kad gy-
ventojos galėtų atsipalaiduoti ir 
nurimti. Namų jaukumą kuria 
čia gyvenantys murklė Katry-
tė ir mišrūnas Rakaliukas. Akį 
traukia itin spalvingi kambariai 
ir kitos erdvės. Pasak R. Ulians-
kienės, spalvos, kaip ir garsai, tu-

ri labai didelį poveikį – jos vei-
kia atmintį ir emocinę būseną. 
Būna, kad net pacientų emocinė 
būklė per porą mėnesių pagerėja. 
Kitaip nei slaugos ar senelių na-
muose, grupinio gyvenimo na-
mų gyventojos dažniausiai į sa-
vo kambarius grįžta tik pailsėti. 
Čia žmonės gyvena kartu, vienas 
kitam padeda, atlieka tam tikrus 
buities darbus. Net maistą mo-
čiutės, prižiūrimos darbuotojos, 
gaminasi pačios. 

R. Ulianskienės teigimu, čia 
gyvenančioms senjorėms labai 
svarbi rutina – ji suteikia sau-
gumo jausmą. Kiekviena pui-
kiai žino, kada pietauti, o kada 
laikas užsiimti įvairiomis veik-
lomis, kurių čia gana daug. Po 
pietų laukia muzikos terapeu-
tė arba ergoterapeutė. Netrukus 
prasidės ir sėjos darbai – grupi-
nio gyvenimo namų gyvento-
jos jau ruošiasi į šalia namų su-
kastas pakeliamas lysves sodin-
ti gėlių ar daržovių, iš kurių vė-
liau pačios gamins pietus. Viena 
mėgiamiausių veiklų – eiti pasi-
vaikščioti į šalia esantį miškelį. 
Sėjami net linai, grikiai ar kitos 
kultūros, rengiamos linų nuė-
mimo ir kitos šventės. Tai la-
bai džiugina močiutes. Prie va-
karienės stalo senjorės paprastai 
sėdasi jau su chalatais ir vaka-
roja prie arbatos puodelio. Šeš-
tadienio popietėmis rengiamos 
angliškos arbatos gėrimo cere-
monijos. Jau nuo ryto močiutės 
kepa sausainius ir pasipuošusios 
laukia atvykstančių artimųjų. 
Čia gyvenančios senjorės mau-
domos du kartus per dieną, pa-
talynė ir drabužiai taip pat kei-
čiami kasdien. Pasak R. Ulians-
kienės, norisi keisti požiūrį, kad 
senas žmogus turi kvapą. 

Orus gyvenimo saulėlydis –  
ne tik Vakaruose 

Naujienų portale www.naujienos.alfa.lt skaitome Linos Dran-
seikaitės straipsnį apie prieš beveik ketverius metus Panevėžio 
rajone, Naujikų kaime, duris atvėrusius grupinio gyvenimo na-
mus sergantiesiems demencijomis ir Alzheimerio liga. 
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Gamtos burtaiPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas

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

Sveikas, pavasari! Visi pajuto-
me, kad tu – savo viešpati-

joje. Mus džiugina ilgesnės die-
nos, šviesesni rytai, saulės bu-
činiai. Tik vėjas niekaip negali 
nurimti. Išmoko labai gražiai iš-
daigėliškai švilpauti. Nerimsta, 
pračiuožia medžių viršūnėmis, 
pakedena šakas, pakužda, kaip 
jis myli savo mišką. Išdykauda-
mas vieną kitą medelį nulaužia, 
šakelėmis žemę apibarsto. Lie-
jasi trelės ir tada, kai jo išdykę 
pirštai bando vaikų žandus pa-
žnaibyti.

Jau visu gražumu subaltavo 
snieguolės. Žibučių mėlis kvie-
čia praeivius stabtelti, pasigro-
žėti žydromis akelėmis – juk 
Neringos miškuose jų nerasi. 
Pamarys pražydo krokų jūra – 
tai darbščių jaunuolių dovana. 
Balti, mėlyni žiedeliai dėkoda-
mi meiliai šypsosi. Beržai palie-
jo saldžias sultis. Sako, kaip nie-
kada, šįmet labai dosniai.

Vienas kitas mažas paukš-
telis prastrypčioja pievele. Juos 

nustelbia varnos, kurios krank-
sėjimu suardo rytmečio tylą. Jos 
sugeba sukviesti drauges į ras-
tą puotą.

Grįždama autobusu iš Nidos, 
nustebau dėl didžiulės kormora-
nų gausos virš marių. Jie spar-
nais kedeno vandenį, varydami 
žuvų guotą vienon vieton. Gra-
žu pažiūrėti, kaip sutartinai dir-
ba paukščiai. Baugu pažvelgus 
į gulinčius medžius, prašančius 
pagalbos.

Marios vis dar paniurusios, 
be šypsenos. Jas dengia rūkas, 
neleidžiantis bangelėms žais-
ti saulėje, apsikabinti, pakviesti 
paukščius paplaukioti bangose.

Jūra šypsodamasi stebi, kaip 
ankstyvi gintaro rinkėjai ieško 
išmestų gintarėlių. Kas netingi, 
prisirenka, tik reikia ateiti anks-
ti po audros. 

Pasisekė, pavasarėli, kad ba-
landis – verbų, Velykų, švento 
vandens ir šventos ugnies mė-
nuo. Tavo mėnesį rišamos ver-
bos, marginami gyvybę ir pri-
sikėlimą simbolizuojantys ve-

lykiniai kiaušiniai. Prieš Vely-
kas šventinama ugnis ir vanduo. 
Gražu pažiūrėti, kaip moterys 
margina kiaušinius. Yra Juod-
krantėje darbštuolių, kurios su-
geba juos išdrožinėti nuostabiais 
raštais. Ačiū joms už darbštu-
mą, meilę. 

Antroji Velykų diena sutei-
kia daug džiaugsmo vaikams. 
Savo anūkams pasakojau, kad 
miške gyvena senutė Velykė. Ji 
į kiškiais pakinkytą vežimą su-
sideda nudažytus kiaušinius ir 
naktį išvežioja vaikams. Kaip 
mažieji laukdavo tų dovanų! 
Nueidavo pas kaimynus papra-
šyti, kad uždarytų šunis, neleis-
tų išbaidyti kiškių. Dažnai vai-
kai paruošdavo krepšelius lauk-
tuvėms. Juos apklijuodavo pa-
veikslėliais. Gal Velykė nespės 
visko padaryti, gal reikia padėti? 
O kiek džiaugsmo radus krepše-
lį su lauktuvėmis!

Tu, pavasari, esi tikras bur-
tininkas. Ačiū už šilumą, už iš-
dalintus burtus.

aldona BaLsEvIčIENė 
Juodkrantė

Visi ilgesingai laukėme pa-
vasario. Nusibodusios buvo 

tos ilgos naktys ir nykios, pilkos 
dienos, galvojimas apie trapų, 
vis tirpstantį gyvenimą. 

Suaižėjo ir ištirpo upėse le-
dai, nuskambėjo, nučiurleno 
pavasariniai vandenys. Atrodė, 
kad ir žemė kartu čiurleno. 

Pavasaris įsigali su pirmai-
siais žiedais, kai pražysta šal-
pusniai, kai blindės iškelia savo 
mielus kačiukus, aukso dulkelė-
mis vaišina biteles. Kiekvienas 
pavasariu džiaugiasi ir džiugina 
kitus savaip. Gamta – tai am-
žinas stebuklas. Čia viskas gra-
žu, čia viskas kvepia. Kad ir ap-
temdo kartais dangų pilki de-
besys ir prasiaučia šlapdriba, vis 
tiek jau pavasaris – tai metų ry-
tas. O girioje išdidūs rausvažie-
džiai žalčialunkiai ginčijasi su 
mėlynom žibutėm, kurių žie-
dai kvap nesni. Kiekvieną kar-
tą, kai einu pasigrožėti žibutė-
mis, prisimenu, kaip vaikystėje 
pirmą kartą žibuokliauti vedė-
si tėtukas. Ėjome toli toli, pro 

gurgiantį upelį į tamsias miš-
ko gelmes. Einant pro šakotus 
medžius tėtis lenkė galvą prieš 
medį. Prisimenu tą spengian-
čią miško tylą, atšutusių drebu-
lių kvapą, samanų vėsą. Kažkur 
kiauksėjo vieniša lapė. 

Ten, kur stovėjo aukšti, seni 
medžiai, lingavo eglynai, stai-
ga aukštai pasigirdo piktas urz-
gimas. Užvertę galvas aukštai 
medyje pamatėme į katę pana-
šų, piktai išsišiepusį dėmėtą žvė-
rį. Tėtis teištarė – lūšis. Paėmė 
mane už rankos ir liepė skubėti 
iš šios girių tankmės. Ėjau, kiek 
kojos nešė... Nepamačiau nei ži-
bučių, nei rausvažiedžio žalčia-
lunkio. Tik pasiekus palaukę, 
kur švytėjo baltmarškiniai pa-
miškės beržai, nurimau.

Visada pasiilgstu gimtinės 
laukų – savo vaikystės žemės. 
Nieko nėra gražesnio už pir-
mąjį žibutės ar šalpusnio žie-
dą, už pavasarinių žemės kva-
pų dvelksmą – ten, kur virš dir-
vonų suvirpa vieversių – arto-
jų paukščių sidabro gaidos, kur 

kuoduotosios pempės striksi nuo 
kupstelio ant kupstelio ir šaukia: 
„Sveiki gyvi, sveiki gyvi...“ Kur 
rausvoje aušroje švytėdami pa-
vasariniu džiaugsmu lazdynai 
ir blindės kviečia ateiti ir žada 
aukso dulkelių. Ten, kur brėkš-
tant žarom girdisi gervių trimi-
tai ir gandrai linkčiodami žings-
niuoja po pažliugusias pievas... 
Ten, kur beržo viršūnėje tupinti 
pilkaliemenė varna traukia sere-
nadą savo išrinktajai, o palaukė-
se prie sodybų švilpauja varnė-
nai ir džiūgauja suradę inkilė-
lius, prisimindami savo tolimas 
keliones. Ten, kur saulės laida 
lieja nenusakomų spalvų paletę 
ir į pamiškės laukus išbėga  mie-
los stirnaitės. Tada žemė būna 
tokia kvapni ir švelni, laukian-
ti beriamo grūdo. Taip ir nori-
si pavaikščioti basai, pajusti že-
mės vėsą...

Bus Velykos – naujas, dan-
giškas pavasaris dvasioje. Ir 
žmonės, ir paukščiai, ir medžiai 
klausysis Velykų varpų...

Gražina KaLvaItIENė 
Kazlų Rūda 

Nepavėluok –
Pavasaris vėl grįžta
Baltais baltais
Vilties žiedais.

Džiaugsmo ašara 
Mano ašara džiaugsmo tu būk
Ant ištiškusio spindulio stygų...
Nenutrauk jų – atsargiai 

priglusk
Šitą vakarą nuostabiai tylų.
                                                          
Apsigaubkime rūko vėsa
Ir žvilgsniu išnaršykim sietyną,
Kur, palaimos kelių vedina, 
Žvaigždėmis laimė byra ir 

byra...

Lašas ašaros džiaugsmo 
karštos

Ant ištiškusio spindulio stygų
„Mėnesienos sonatą“ mums 

gros
Šitą vakarą nuostabiai tylų...

ačiū tau
Širdies erdvėje paukšteliu 

pakilk,
Tik nepasiklysk – viltį 

sugrąžink...

Ačiū tau, ačiū, kad esi
Vėjo dvelkime, paukščio 

čiulbesy.

Ant mano delnų saulė nusileis –
Sielos virpesys žiedu prasiskleis.

Ačiū tau, ačiū, kad esi
Mano širdyje, saulės spinduly.

Tavo akimis pažvelgia dangus.
Dieną užmarštin vėl nuplaus 

lietus.

Ačiū tau, ačiū, kad esi
Saulės šypsena, tirpstanti širdy...

aldona MaKsvYtIENė
Vilkaviškis

aš grįšiu 
Aš grįšiu žiedais
Per pavasario pūgą – 
Nubėgs šypsena
Žilo sodo takais.
Tas rausvas baltumas
Į širdį sugūra,  
Pavirsdamas
Meilės saldžiais pažadais.

Aš grįšiu lietum
Šiltą vasaros naktį,
O ašaros skaidrios
Mūs sielas nuplaus. 
Kas augo, žydėjo,
Bijosim netekti,
Kaip krintančios žvaigždės –
Dangaus.

Vaivorykščių tiltais
Aš rudenį grįšiu, 
Vėsos atsigersiu
Ir žemės spalvų,
O žiemą snaige tau
Ant delno pražysiu... 
Netirpsiu, nevysiu –
Žydėsim kartu.

Aš grįšiu stipri
Per gyvenimo pūgą
Ir rudenio šokį
Dar šoksim drauge.
Akimirkos laimės
Lai šėlsta ir dūksta
Triukšmingam lietaus
Ir žiedų ošime...

Nepavėluok  
Nepavėluok –
Jau bunda žemė
Ir žvelgia plukių akimis.
Skrenda pavasaris
Į šventę –
Paukščių giesmių
Čiurlenimu atgims.

Nepavėluok –
Mūs sodo vyšnios
Greit baltą nuometą
Išskleis.

Pavasaris – tai metų rytas

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.


