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Valstybės kontrolė: nėra užtikrinama, kad visi vaikai 
gautų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas

Paslaugos teikiamos 
labai netolygiai

Pasak valstybės auditorių, 
ankstyvoji vaikų reabilitacija yra 
vienas iš pagrindinių dalykų, ga-
lintis užkirsti kelią raidos sutriki-
mų turinčių vaikų neįgalumui ar-
ba sumažinti jo lygį. Tai yra kom-
pleksinė pagalba šeimai, augi-
nančiai vaiką iki 7 metų, kuriam 
pastebėtas raidos sutrikimas ar 

jo rizika. Ankstyvosios reabilita-
cijos paslaugas asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje teikia specia-
listų komanda: gydytojas, medici-
nos psichologas, logopedas, kine-
ziterapeutas, slaugytoja. Teikiant 

stacionarias ankstyvosios reabi-
litacijos paslaugas, prie koman-
dos prisijungia ir ergoterapeu-
tas, socialinis darbuotojas. Anks-
tyvosios reabilitacijos metu ne tik 
diagnozuojami įvairūs vaikų rai-

kės G. Adiklienės kūrybos paroda 
tapo jaukiu ir šiltu krašto tradici-
jų, jo papročių puoselėjimo ren-
giniu. Tokį įspūdį papildė tauti-
niais drabužiais vilkinčios mo-
terys. Parodą pristačiusios Ute-
nos rajono savivaldybės Kultūros 
skyriaus vyriausiosios specialis-
tės Zitos Mackevičienės, vilkėju-
sios autentiškais aukštaitiškais 
tautiniais drabužiais, pavyzdžiu 

pasekė ir Utenos „Bočių“ narės, 
šiai progai tautinius drabužius 
pasisiūdino ir parodos autorė G. 
Adiklienė. Taigi šioje parodoje 
Utena ne tik pagerbė gabią sa-
vo krašto tautodailininkę, bet ir 
gražiai pradėjo Tautinio kostiu-
mo metus. 

Jubiliejinė paroda Utenos ra-
jono neįgaliųjų draugijos narei 
G. Adiklienei – labai svarbus įvy-

dos sutrikimai, jei reikia, skiria-
mas paslaugų kompleksas, bet ir 
mokoma prisitaikyti, lavinama, 
ruošiama ugdymui švietimo sis-
temoje. Dirbama ne tik su vaiku, 
bet ir su jo šeima. 

Deja, Valstybės kontrolė nu-
statė, kad šios paslaugos ne vi-
siems vaikams prieinamos – 27 
savivaldybėse nėra ankstyvosios 
reabilitacijos paslaugas teikian-
čių įstaigų, kuriose vaikui būtų 
nustatyta tiksli raidos sutrikimo 
diagnozė, numatyti pagalbos bū-
dai. Tokiu atveju vaikai siunčia-
mi į kitoje savivaldybėje esančią 
ankstyvosios reabilitacijos pas-
laugas teikiančią įstaigą. Atliktas 
auditas parodė, kad dėl nepakan-
kamai išvystytos ankstyvosios re-
abilitacijos infrastruktūros labai 
netolygus šių paslaugų teikimo ly-
gis šalyje: 12-oje savivaldybių jas 
gavo mažiau nei 10 vaikų iš 1000 
(galima palyginti – 13-oje savi-
valdybių tokios pagalbos sulau-
kė daugiau nei 100 vaikų iš 1000). 
Pavyzdžiui, 2013 ir 2014 metais 
ankstyvosios reabilitacijos pa-
slaugos nebuvo suteiktos nė vie-
nam Švenčionių rajono savivaldy-
bėje gyvenančiam vaikui iki 7 me-
tų, o, tarkim, Šiaulių mieste tuo-
met šias paslaugas gavo 226 vai-
kai (iš 1000). Valstybės kontrolės 
išvados rodo, kad ypač sudėtin-
ga situacija Vilniaus apskrityje.  

Utenos kraštotyros mu-
ziejuje surengta jubilieji-
nė tautodailininkės Geno-
vaitės Adiklienės kūrybos 
paroda gražiai papildė 
tautos paveldo aruodą. Į 
jį savamokslė meno kūrė-
ja suguldė kelias dešimtis 
primityviajai dailei priski-
riamų paveikslų, krašto 
archaiškas tradicijas me-
nančių molio dirbinių – 
keraminių žaislų, švilpy-
nių. Daugiau kaip dvi de-
šimtis autorinių parodų 
surengusios, dvigubai tiek 
įvairių tautodailininkų 
ekspozicijų savo darbais 
paįvairinusios meninin-
kės kūryba pakylėja virš 
kasdienybės, žavi papras-
tumu ir nuoširdumu.

Tautos paveldo 
aruodas

Aukštaitiškasis 
Pirosmanis

Valstybės kontrolė nagri-
nėjo, ar vaikams užtikri-
namos ankstyvosios re-
abilitacijos paslaugos ir 
galimybė būti ugdomiems 
kartu su kitais. Paaiškėjo, 
kad tai pasiekiama ne vi-
siems. Apie tai, ką įžvelgė 
Valstybės kontrolė, kalbė-
jomės su valstybės audito-
rėmis Gražina Voitkevičie-
ne, Virginija Paunksniene 
ir Jovita Juzoniene. Šį kar-
tą – apie ankstyvąją vaikų 
reabilitaciją. 

Integracijos keliu

Jau aštuonerius metus neišsprendžiama Vaiko raidos centro patalpų problema.

Genovaitė Adiklienė jubiliejinėje parodoje.

G. Adiklienė. „Grįžtame iš Kaziuko turgaus“.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Paroda pradėjo Tautinio 
kostiumo metus

Į Utenos kraštotyros muzie-
jų daugybę menui neabejingų 
žmonių, garbių svečių sukvietusi 
70-metį mininčios tautodailinin-

kis. Jai tautodailininkė rengėsi itin 
kruopščiai. Iš pradžių šia proga 
ketino pristatyti naujausius savo 
paveikslus, tačiau vėliau apsigal-
vojo – jubiliejinėje parodoje žiū-
rovų širdis džiugino brandžiausi 
jos darbai. 

Utenos kraštotyros muziejuje 
pristatytą jubiliejinę tapybos eks-
poziciją papildė ir pirmoji Geno-
vaitės molinukų paroda „Molio 
pradžiamokslis“.

Pirmoji paroda – dar 
besimokant mokykloje 

G. Adiklienė sako piešianti 
visą savo gyvenimą. Pasak jos, 
visi į mokyklą eiti pradėję vai-
kai to mokomi. Taip prasidėjo 
ir jos pažintis su daile. Moteris 
prisipažįsta niekada nemaniu-
si, kad piešia geriau nei kiti, to-
dėl labai nustebo mokykloje iš-
vydusi savo piešinių parodėlę.  
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Kupiškis:

Sunkumai išmoko nepasi-
duoti nusivylimui, ieško-

ti kad ir menkų vilties žen-
klų nesibaigiančio sunkme-
čio problemų apsuptyje. Ne-
įgaliųjų organizacijos jau 
susitaikė su kasmet menks-
tančiu finansavimu, brangs-
tančiais išsilaikymo kaštais, 
ir vis dar tyliai pasvajoja – 
gal šiemet bus lengviau....

„Gal tikrai turim ryž-
tingiau kalbėti, visos neį-
galiųjų organizacijos akty-
viau tarpusavyje bendra-
darbiauti, neleisti atsakin-
giems valdžios žmonėms 
formaliai, neveiksmingai 
spręsti mūsų reikalus. Žen-
klų, kad įmanomi pokyčiai, 
jau matyti, tik reikia juos 
skatinti, auginti“, – taip ma-
no Kupiškio rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Bronė Kaleinikovienė. 

Prieš pat naujuosius me-
tus Kupiškio rajono tary-
ba sudarė Neįgaliųjų reika-
lų komisiją, patvirtino šios 
komisijos veiklos nuosta-
tus. Iki šiol rajone tokios 
komisijos nebuvo, anot kai 
kurių politikų, nebuvo po-
reikio. Ar tikrai? Komisijoje 
bus 14 narių, jai priklausys 
savivaldybės darbuotojai, 
visų neįgaliųjų organizaci-
jų vadovai, ji posėdžiaus ne 
rečiau kaip kartą per ketvir-
tį, tikėtina, turės ką spręsti. 

Metų sandūroje me-
ro pavaduotojas Aurimas 
Martinka, kuruojantis kul-
tūros, švietimo, sporto ir 
socialinę sritis, miesto kul-
tūros centre surengė šven-
tinę visų rajono neįgaliųjų 
organizacijų vadovų arba-

Nauji metai – su viltingais ženklais

tėlę, pakvietė juos išsaky-
ti savo pastabas ir pasiūly-
mus dėl svarbiausių proble-
mų, poreikių ir lūkesčių, pa-
pasakojo apie savivaldybės 
planus ir galimybes. Iki šiol 
tokio pasikalbėjimo irgi nė-
ra buvę. Pabendrauti atvyko 
Neįgaliųjų draugijos, Krašto 
žmonių su negalia sąjungos, 
Specialiosios kūrybos drau-
gijos „Guboja“, Aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos rajono 
filialo vadovai ir atstovai.

„Vicemeras apgailesta-
vo dėl menkstančio finansa-
vimo, savivaldybė neturi iš 
kur pridėti lėšų, bet pabrė-
žė, kad visos organizacijos 

galėtų nuosekliau bendra-
darbiauti, koordinuoti sa-
vo vykdomas veiklas, veiks-
mingiau panaudoti turimą 
transportą, techninės pa-
galbos priemones, susivie-
nyti teikiant projektus, ben-
dradarbiauti su seniūnijo-
mis, kaimo bendruomenė-
mis, išnaudoti neseniai ra-
jone įsteigtų daugiafunkci-
nių centrų galimybes, – ap-
tartas problemas prisimi-
nė B. Kaleinikovienė. – Kita 
vertus, visos aktyvinimo ga-
lios yra pačios savivaldybės 
rankose.“ 

Šį tą savivaldybė jau da-
ro. Neseniai startavo Integ-

ralios pagalbos plėtros Ku-
piškio rajono savivaldybėje 
projektas. Tai yra pagalba 
sunkios negalios artimuo-
sius namuose slaugantiems 
žmonėms, dirba dvi mobi-
lios komandos. Projektas 
bus vykdomas 3 metus. Tarp 
18 paslaugas namuose gau-
nančių klientų yra 4 Neįga-
liųjų draugijos nariai. Tai di-
delė ir svari parama sunkių 
ligų ištiktiems kupiškėnams. 

Naujų galimybių Neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė B. Kaleinikovienė mato 
aktyvioje Kupiškio miesto 
vietos veiklos grupės veik-
loje. Ieškant visada galima 
surasti sau darbo, tik nori-
si, kad draugijos dienos už-
imtumo ir Socialinių pas-
laugų centro darbuotojams 
savo laiko ir sveikatos sąs-
kaita netektų taisyti visų 
valdžios neapsižiūrėjimų, 
klaidų, kompensuoti neį-
vykdytų pažadų. Iš kur to-
kie nuogąstavimai?

„Todėl, kad šiemet lėšų 
mums skirta bent 1 tūkst. 
eurų mažiau, o paslaugų 
įvairovė ir apimtys nė kiek 
nemažėja, netgi didėja. Gau-
dami atlygį, tarkim, už 3 va-
landas, realiai dirbam tiek, 
kiek reikia, kiek yra klien-
tų, tik tada jau esam sava-
noriai. Betgi savanoriauja-
me savo bičiuliams, socia-
liai remtiniems žmonėms, 
bėdų ir problemų ištiktie-
siems. Tuo savo optimizmą 
auginam, kantrybę palai-
kom“, – baigėme pokalbį su 
draugijos vadove.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos dienos užimtumo ir sociali-
nių paslaugų centro skalbykloje Virginija Malinauskienė skalbia, 
nepaisydama, ar bus už tai atlyginta, ar teks dirbti savanoriškai. 

Jau nuo 2011 metų Lietuvių kalbos institutas ir UAB 
,,Biuro įranga“ rengia nacionalinį Vinco Kudirkos 

dailyraščio konkursą ,,Rašom“. Gerinti mokinių raš-
tingumą buvo nutarta išanalizavus 2009–2012 me-
tų valstybinio lietuvių gimtosios kalbos brandos eg-
zamino rezultatus, tarptautinio raštingumo ir skai-
tymo tyrimų duomenis. Išvada – Lietuvos mokinių 
pasiekimai lyginant su kitomis šalimis blogėja. Ir ne 
tik mokinių. Kaip taikliai yra pastebėjusi Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, pretenduojame tapti šalimi, tu-
rinčia didžiausią neraštingų žmonių su aukštuoju iš-
silavinimu skaičių. Konkursas apima visas amžiaus 
grupes, pradedant trečiokėliais ir baigiant niekuomet 
nesenstančiais senjorais. Šiemet jis prasidėjo sausio 
10 dieną ir tęsis visą mėnesį. 

Pirmais metais dailyraščio diktantą rašė 65 tūkst. 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių. Ir nors 
dailiai rašančių entuziastų skaičius vėlesniais me-
tais sumažėjo (2016 m. jų buvo 20 tūkst.), džiugu, 
kad ši tradicija tęsiasi, plečiasi ir teikia vilčių. Dai-
laus rašto konkursu siekiama populiarinti rašymą 
ranka ir ugdyti taisyklingo rašymo įgūdžius. Moks-
lininkai teigia, kad rašymas ranka yra labai svarbus 
žmogaus raidos procese – lavina atmintį, skatina 
kūrybiškumą bei fantaziją, moko atidumo, susikau-
pimo. Na, o jei raštas dar ir gražus, jis kelia estetinį 
žavesį. Ne vienas esame matę suvenyrų iš Rytų ša-
lių, kur gražiai tušu ant šilko užrašyti hieroglifai at-
rodo kaip paslaptingi meno kūriniai. Na, o tie, kurie 
negali savo ranka rašyti, visuomet gali pasidžiaugti 
kitų pasiekimais. 

Ne vienas iš mūsų, jei sveikatos būklė leido lan-
kyti bendrojo lavinimo mokyklas, atsimename dai-
lyraščio pamokas. Specialiai tam skirtus liniuotus 
sąsiuvinius, rudas rašalines ir plunksnakočius me-
diniu koteliu bei metaline plunksna. Pradinių klasių 
moksleiviams dailyraštis buvo tikra kančia: bet ku-
ris neįgudusios rankos virptelėjimas baigdavosi dė-
mėmis, kurias vadinome kleckais. O kiek vargo bū-
davo su rašalinėmis: tai nukrito, tai rašalas portfely-
je ar drabužio kišenėje išsiliejo. Visą romaną galima 
parašyti ir apie plunksnakočius: praeidavo ne vienas 
mėnuo, kol pirmokėlis išmokdavo plunksna nedras-
kyti sąsiuvinio, o ją atsargiai spaudžiant popieriuje 
palikti gražias raides. Žodžiu, taip prieš gerą pusšimtį 
metų mes mokėmės tapti raštingais. Tie, kurie norė-
jome, tokiais ir tapome, nes kontrolinius darbus bei 
rašinėlius, prašymus rašėme ranka. 

Negaliu užmiršti ir pirmųjų parkerių atsiradimo. 
Tuomet nebuvome dar nieko girdėję apie amerikie-
čių firmą ,,Parker“ ir mūsų pirmieji plastmasiniai ra-
šikliai buvo tikra tos produkcijos parodija. Su šypse-
na atmenu mus, pradinukus, – visi buvome kaip ve-
lykiniai margučiai išmarginti rašalo dėmėmis – vie-
nų rankos, kitų veidai ar net kojos. 

Mūsų jaunystėje laiškai buvo pagrindinė bendra-
vimo priemonė per atstumą. Mokslininkų, meninin-
kų, politikų ir eilinių žmonių laiškuose visi gyvenimo 
aspektai buvo aptariami jau nuo senovės. Na, o mei-
lės laiškus tai jau tikrai rašėme visi. 

Ne vienas pamename ir neįgaliųjų laikraščio 
,,Draugo žodis“ gimimą, jo platinimą perrašant ranka, 
neįgaliųjų veteranų susirašinėjimo laiškus. Būtų labai 
gaila, jei visas šis nematerialus paveldas prapultų, o 
pavojus jau čia pat. Paskambinusi keliems šio judė-
jimo veteranams labai nuliūdau – laiškus jie jau su-
naikino (jei ne jie, tai giminaičiai). Gaila, kad neįga-
liųjų organizacijos neturi savo muziejaus, bet perda-
vus tuos laiškus ir perrašytus laikraščio egzemplio-
rius krašto muziejams ar Lietuvos archyvui, mes ga-
lėtume bent dalį šio gražaus ir prasmingo epistolia-
rinio literatūros žanro išsaugoti istorijai. Gal ateityje 
mūsų vaikai ar anūkai Nacionalinio muziejaus eks-
pozicijoje žiūrės ir skaitys tuos laiškus, kaip kad mes 
dabar skaitome mūsų iškilių žmonių susirašinėjimą. 

Rašom... 

Apie tai,
kas

jaudina

Telšiai: 
�� Lietuvos neįgaliųjų ir 

pensininkų bendrijos pre-
zidentas Antanas Grigalis 
„Bičiulystės“ skaitytojus in-
formuoja, kas tapo bendri-
jos darbštuolėmis. 

Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijoje iš-
rinktos rankdarbių būre-

Išrinktos auksarankės 
lio, kuriam vadovauja Stefa 
Pocienė, 2016 metų darbš-
čiausios narės. Tai Vida Ša-
kalienė, Ieva Rumbutienė, 
Genovaitė Krasauskienė, 
Kazimiera Šorienė, Elena 
Žaltūrovič. Visa bendrija 
džiaugiasi gražiais šių mo-
terų darbeliais. Rankdarbių būrelio narės. 

�� Romutė Udrakienė „Bi-
čiulystei“ pasakoja apie Aly-
taus klubo „Artritas“ veiklą 
ir ateities užmojus. 

Socialinio darbo pra-
džia Alytaus mieste – 1990 
metai, „Artrito“ klube – 
1991-ieji, kai jis buvo įre-
gistruotas. Jo nariais tapo 
žmonės, kurie atsakingai 
žiūrėjo į ligą ir turėjo no-
ro sau padėti. Klubas visus 
šiuos metus dirbo sklan-
džiai – ugdė savarankiš-
ko gyvenimo įgūdžius, no-
rą padėti šalia esančiam. 
Aišku, neįmanoma išveng-
ti problemų, ypač sveika-
tos srityje. Norisi, kad ne-
įgalieji rastų pagalbą, kad 
situacija gerėtų – nereiktų 

laukti ilgus mėnesius vi-
zito pas aukštesnio lygio 
specialistus, dažniau būtų 
skiriamas reabilitacinis gy-
dymas. Norime tikėti, kad 
mes dar spėsime sulaukti 
sėkmingų pokyčių, geres-
nės ateities.

2016 metais klubo veik-
la buvo skirta narių, žmo-
nių su negalia, dvasinei ir 
fizinei sveikatai. Tam pa-
laikyti reikia daug žinių 
ir praktinės patirties. Vie-
niems įsigilinti į visa tai 
nėra paprasta, todėl tiks-
linga jungtis į bendramin-
čių bendrijas. Mūsų klu-
bas suteikia galimybes ne 
tik bendrauti tarpusavyje, 
bet ir palaikyti glaudžius 
ryšius su medikais, kito-

mis visuomeninėmis or-
ganizacijomis. Klubas yra 
patogus ir tuo, kad galima 
teikti projektus, įgyven-
dinti sveikatos, paslaugų 
neįgaliesiems programas. 
Svarbiausia tai, kad klubo 
nariai gali tobulėti patys, o 
taip pat sukauptą išmintį 
skleisti kitiems. 

Esame dėkingi už mū-
sų veikos palaikymą Lietu-
bos artrito asociacijos pre-
zidentei Onai Telyčėnie-
nei, Alytaus miesto savi-
valdybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėjai Sona-
tai Dumbliauskienei, Vidz-
girio bendruomenės cen-
tro direktorei Loretai Trai-
navičienei, Alytaus miesto 
savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro kolektyvui, 
medikams Virginijai Lietu-
vininkienei, Valdui Dumb-
liauskui ir daugeliui kitų, 
kurie buvo šalia.

Norisi, kad 2017 metais 
klubo nariai ugdytų sveikos 
gyvensenos kultūrą, kad čia 
būtų plėtojamos švietimo, 
fizinio aktyvumo veiklos, 
suteikiama galimybė rea-
lizuoti save. Ne visi esame 
pakankamai stiprūs, kad 
atlaikytume gyvenimo ruti-
ną, įtampą, išbandymus. Pa-
laikymas, kurį gauname iš 
bendraminčių, panašaus li-
kimo žmonių, labai svarbus 
ir reikšmingas – jis mus su-
stiprina dvasiškai: suteikia 
vilties, tikėjimo ir pasitikė-
jimo savo jėgomis. 

Alytus: Gyventi kaip šeimoje
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Akis bado / širdį glosto 

Šakių rajone gyvenanti Zita 
Treinienė „Bičiulystei“ at-

siuntė nuotraukų, kuriose nu-
fotografuotas įėjimas į Gelgau-
diškyje, Mokyklos gatvėje, esan-
čią parduotuvę, priklausančią 
tinklui „Aibė“. Jos savininkas – 
Arūnas Tarnauskas. Moteris pa-
ti apsiperka šioje parduotuvėje, 
nes ji arčiausiai jos namų. Kitos 
parduotuvės jau toliau, už kvar-
talo. Z. Treinienė prisipažįsta, 
kad vaikščioja sunkokai, toliau 
eidama jau pasiima vaikštynę su 

ratukais, todėl patekti į parduo-
tuvę jai – didelis iššūkis. „Aplin-
kui gyvena daug negalią turinčių 
žmonių ir senukų, kuriems tik-
rai baugoka šiais laiptais lipti. 
Ypač kai lyja ir laiptai šlapi. Tu-
rėklai ir patys laiptai papuvę“, – 
rašo moteris. Pasak jos, neto-
li gyvena du žmonės, judantys 
vežimėliais. Jie į šią parduotuvę 
tikrai nepateks. Vienas lankosi 
toliau esančioje parduotuvėje, 
kitas dirba Šakiuose, tad apsi-
perka ten.

Į parduotuvę patekti 
neįmanoma

Šalčininkų, Ukmergės, Širvintų, 
Trakų, Elektrėnų savivaldybėse 
ankstyvosios reabilitacijos pas-
laugas gauna labai mažai vaikų, 
jos teikiamos tik vienoje vietoje – 
Vilniaus mieste. 

Apklausus poliklinikas, ko-
dėl vaikai, kuriems poliklinikoje 
buvo nustatyta raidos sutrikimo 
rizika, negavo ankstyvosios rea-
bilitacijos paslaugų, gautas atsa-
kymas, kad daugeliu atvejų tėvai 
atsisako vykti į kitame mieste 
esančią įstaigą. Pagrindinė prie-
žastis – lėšų stygius (kelionės, gy-
venimo išlaidos ir pan.). Dalis iš 
jų buvo konsultuoti vaikų neuro-
logo, logopedo arba reabilitologo, 
tačiau išsamesnis raidos vertini-
mas nebuvo atliktas. 

Didelės eilės, trūksta 
specialistų

Dėl nepakankamai išvysty-
tos ankstyvosios reabilitacijos 
paslaugų infrastruktūros susi-
daro didelės eilės. Pavyzdžiui, 
2016 m. I ketvirtį Vaiko raidos 
centre Vilniuje ambulatorinių 
ankstyvosios reabilitacijos pas-
laugų teko laukti 140 dienų (sie-
kiamybė būtų 25 dienos), vaikų 
reabilitacijos ligoninėje „Lop-
šelis“ Kaune – 57 dienas. Dar il-
gesnės stacionarių ankstyvosios 
reabilitacijos paslaugų eilės: jos 
tenka laukti ir 150 dienų. Pa-
sak valstybės auditorių, pernai 
laukimo laikas siektiną normą 
(60 kalendorinių dienų) virši-
jo apie 2,5 karto. Įstaigos nuro-
dė to priežastis – didelis pacien-
tų skaičius, specialistų, patalpų 
trūkumas. 

Be to, didžioji dalis ankstyvo-
sios reabilitacijos paslaugų tei-
kiama stacionare tik dėl to, kad 
vaikai negali gauti šių paslaugų 
savo regione ambulatoriškai. Ta-
čiau taip neefektyviai naudoja-
mos lėšos, už tą sumą galėtų būti 
suteikta daugiau paslaugų, ypač 
jei vaiko negalia yra lengvesnė.

Kita problema – specialis-
tų trūkumas. Ne visose įstaigo-
se paslaugas teikė visos sudėties 
specialistų komanda. Ypač trūko 
logopedų, medicinos psichologų, 
gydytojų, turinčių socialinio pe-
diatro sertifikatą. Iš 20 asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų, ku-
rios per metus teikė daugiau nei 
3 500 ankstyvosios reabilitacijos 
ambulatorinių paslaugų, tik vie-
noje visų specialistų užimti etatai 
atitiko nustatytus normatyvus. 
Kai kurie specialistai buvo įdar-
binti vos 0,1 ar 0,16 etato. 

Netinkamas 
diagnozavimas

Kita labai didelė problema – 
vaiko raidos sutrikimo diagno-
zavimas. Anot Valstybės kontro-
lės atlikto audito, šalies mastu 
nėra parengtų ir patvirtintų vai-
kų raidos sutrikimų diagnostikos 
ir gydymo metodikų ar tvarkos 
aprašų, trūksta patikimų diag-
nostikai skirtų priemonių (tes-
tų, klausimynų, vertinimo skalių, 
metodikų). 

Nuo 2000 m. nebuvo peržiū-
rėtas ir atnaujintas naudotinų 
testų sąrašas. Valstybinio audi-
to metu apklaustos ankstyvo-
sios reabilitacijos įstaigos išsakė 
nuomonę, kad privalomai nau-
doti testai (pvz., DISC, Miunche-
no funkcinė raidos diagnostika) 
nėra patikimi. 

Kai kurios įstaigos nurodė pa-
čios įsigyjančios vaiko raidos ver-
tinimo skales, testus, metodikas, 
klausimynus. Juos išsiverčia ir 
naudoja, tačiau jie nėra adaptuo-
ti mūsų šaliai. Įstaigos teigia, kad 
labai stinga autizmo sutrikimui, 
intelektui, savarankiškumui, ju-
desiams ir pan. dalykams įvertin-
ti skirtų šiuolaikiškų testų. Be to, 
trūksta diagnostikos pagal amžių. 
Testai, skirti kūdikiams ar kitiems 
mažiems vaikams, naudojami ir 
vyresniųjų raidai įvertinti. Pasau-
lyje jau seniai naudojamos pažan-
gesnės diagnostikos priemonės.

Auditorių manymu, būtina 
kuo greičiau patvirtinti pagrindi-
nių vaikų raidos sutrikimų (pvz., 
cerebrinio paralyžiaus, Dauno ir 
autizmo sindromų ir kt.) diag-
nostikos ir gydymo metodikas, 
kurias taikytų visos ankstyvo-
sios reabilitacijos paslaugas tei-
kiančios įstaigos. Taip pat Svei-
katos apsaugos ministerija turė-
tų inicijuoti trūkstamų diagnosti-
kos testų kūrimą arba įsigijimą ir 
pritaikymą naudoti Lietuvoje. Be 
to, trūksta ir ministerijų bendra-
darbiavimo. Švietimo ir mokslo 

ministerijos sukurtos metodikos 
galėtų būti naudojamos ir sveika-
tos srityje.

Sprendimo būdų yra 
Valstybės auditorės pabrėžia, 

kad labai svarbu, jog raidos su-
trikimų turintiems vaikams bū-
tų kuo anksčiau suteiktos koky-
biškos ankstyvosios reabilitaci-
jos paslaugos. Vienas iš galimų 
sprendimų būdų, gerinant anks-
tyvosios reabilitacijos paslaugų 
prieinamumą – suformuoti mo-
bilias komandas, lankysiančias 
atokiose vietovėse gyvenančius 
pacientus. 

Šiuo metu ankstyvosios rea-
bilitacijos stacionarios paslaugos 
teikiamos tik trijose vietose: Vil-
niaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikų Vaikų ligoninės 
filialuose – Vaiko raidos centre 
ir sanatorijoje „Saulutė“ Druski-
ninkuose; taip pat Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto ligoni-
nės Kauno klinikų filiale „Lopše-
lis“. Ankstyvosios reabilitacijos 
stacionaro padaliniai turėtų bū-
ti įsteigti tretinio lygio paslaugas 
teikiančiose įstaigose (tokios yra 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiau-
liuose). Dar viena didelė proble-
ma – Ilgiau kaip aštuonerius me-
tus neišsprendžiamas Vaiko rai-
dos centro perkėlimo iš avarinės 
būklės patalpų į šio centro veiklai 
pritaikytas patalpas klausimas. 

Kita vertus, nereikėtų apsi-
riboti vien sveikatos priežiūros 
įstaigomis. Vaikams ir šeimoms 
kompleksinę pagalbą galėtų teik-
ti socialinių paslaugų, dienos, 
bendruomenės centrai, kai ka-
da – ugdymo įstaigos. 

Taip pat bendruomeninės pa-
slaugos vaikams ir jų šeimoms 
galėtų būti organizuojamos per-
tvarkomuose sutrikusio vysty-
mosi kūdikių namuose. Tokių 
pavyzdžių yra – Vilniaus sutri-
kusio vystymosi kūdikių namai 
jau teikia ankstyvosios reabilita-
cijos, dienos globos, atokvėpio ir 
kitokias paslaugas. 

Valstybės auditorių manymu, 
labai trūksta socialinių paslaugų, 
medicinos ir švietimo sektorių 
bendradarbiavimo. Šią situaciją 
spręsti galėtų padėti ES lėšomis 
finansuojama priemonė „Kom-
pleksinės paslaugos šeimai“ ir 
kitos iniciatyvos. Tačiau daug 
kas priklauso nuo savivaldybių – 
kiek jos bus aktyvios, dalyvaus 
projektuose, pasinaudos galimu 
finansavimu.

Aurelija BABiNSkieNė 
Autorės nuotr. 

Valstybės kontrolė: nėra užtikrinama, 
kad visi vaikai gautų ankstyvosios 

reabilitacijos paslaugas
(atkelta iš 1 psl.)

„Svarbiausia atiduoti gerumą, 
nes jis paprastai grąžinamas.“

M. Ortmanas 
Sakoma, kad žmogus savo pri-

gimtimi yra davėjas, o ne ėmėjas. 
Duodami ne prarandame, o įgyja-
me. Mūsų yra tiek, kiek mes suge-
bame save išdalyti kitiems.

Dažną rytą pagalvoju, ką šian-
dien reikėtų pasveikinti su gimta-
dieniu, gal kam reikėtų pasiųsti 
užuojautą mirus artimam žmo-
gui, gal kam parašyti laišką. Ži-
nau, kad kiekvieną rytą sutar-
tą valandą prie telefono mano 
skambučio laukia atokiame kai-
me gyvenanti devyniasdešimt-
metė močiutė. Tikiuosi, kad ir 
po trumpo pokalbio jai prašvie-
sėja diena, ji pasijunta esanti rei-
kalinga.

Pasineriant į tokius kasdieniš-

kus reikalus tarsi sumažėja, nu-
blanksta ir tavosios negandos, ta-
vieji rūpesčiai ir skauduliai.

Ar pastebėjote, kaip būna 
šviesu, kaip nušvinta diena, jei 
jums pavyksta suteikti kam nors 
bent truputį džiaugsmo?

Mano draugai, vasarą pabuvo-
ję užsienio šalyse, sugalvojo pa-
sidalyti kelionių įspūdžiais. Nors 
mano maršrutas gana ribotas: 
lova–stalas–langas, manau, kad 
teks pabuvoti Venecijoje, Kreto-
je, Romoje.

Šildo ir vaikų atnešami pietūs 
bei jų lyg ir nevaikiškas klausi-
mas: „Kaip jūs gyvenate?“

Japonų patarlė sako, kad vie-
nas mielas žodis gali sušildyti 
trims žiemos mėnesiams.

Argi sunku jį ištarti?
Janina OžAliNSkAiTė 

Gerumo galia

Ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiantis Vaiko raidos centras glaudžiasi 
ankštose, tokiai veiklai nepritaikytose patalpose.
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Daktaras
Aiskauda

augusiesiems, vaikams alogeni-
nę transplantacija tenka atlikti 
ir sergant nepiktybinėmis krau-
jo ligomis – imunodeficitais, me-
tabolinėmis, įgimtomis kraujo li-
gomis. Be transplantacijos šios li-
gos būtų mirtinos.“

Vaikų onkohematologinių li-
gų gydymas yra didžiulė, brangi 
investicija į žmogaus normalų ir 
produktyvų gyvenimą ateityje, 
prilygstantį sveiko, niekada šia 
liga nesirgusio žmogaus gyveni-
mui. Kaulų čiulpų transplantaci-
jų per metus padaroma apie 20.

Per 15 metų Vaikų ligoninės 
gydytojų onkohematologų ko-
manda sukaupė tiek žinių ir pa-
tirties, kad šiandien jų teikiamo-
mis paslaugomis naudojasi ne tik 
Lietuvos, bet ir Latvijos gyven-
tojai. Pernai metais kaulų čiulpų 
transplantacija atlikta penkiems 
kaimyninės šalies vaikams.

„Bičiulystės“ inf. 

Pasak Vaikų onkohematolo-
gijos centro vadovės dr. Jelenos 
Rascon, nuo pat Kaulų čiulpų 
transplantacijos poskyrio įkūri-
mo dienos Vaikų ligoninės spe-
cialistai yra pasiekę gerų, pasau-
linius standartus atitinkančių re-
zultatų. Lietuvoje, kaip ir visame 
pasaulyje, pasveiksta daugiau nei 
80 proc. nuo onkohematologinių 
ligų gydomų vaikų.

Alogeninės kaulų čiulpų trans-

plantacijos atliekamos radus vai-
kui tinkamą giminingą ar negimi-
ningą donorą ar panaudojus virkš-
telės kraują. Dr. J. Rascon teigimu, 
donoro paieška vykdoma ir Lie-
tuvos negiminingų kaulų čiulpų 
donorų registre, kuriame yra per 
10 tūkst. donorų, ir pasaulio regis-
truose, kuriame sukaupta per 16 
mln. donorų gyvybinė medžiaga.

Be 100 alogeninių kaulų čiul-
pų transplantacijų šiame centre 
atlikta ir 90 autologinių trans-
plantacijų, kada persodinamos 
paties mažojo paciento ląstelės. 

„Vaikų ir suaugusiųjų onkohe-
matologinės ligos ir jų gydymas 
gerokai skiriasi, – sako gydytoja 
onkohematologė dr. J. Rascon, – 
vaikams daug dažniau prireikia 
sudėtingesnėmis, pavojingesnė-
mis laikomų alogeninių trans-
plantacijų, tačiau be jų vaikai ne-
turėtų nė menkiausios galimybės 
išgyventi.“

Dėl pagerėjusios diagnosti-
kos, pastarąjį dešimtmetį įdieg-
tų molekulinių, genetinių tyrimų, 
pagerėjusio aprūpinimo pažan-
giais vaistais, kiekvieno pacien-
to gydymas tampa maksimaliai 
individualizuotas. „Kiekvienam 

vaikui yra nustatomas jo ligos ge-
netinis atspaudas ir pagal tai pa-
renkamas gydymas, kad kuo efek-
tyviau būtų sunaikintas navikas, 
o gydymas sukeltų kuo mažiau 
vėlesnių komplikacijų, – aiškina 
dr. J. Rascon. – Skirtingai nei su-

Aminorūgštimis vadinamos 
organinės rūgštys (bendra 

formulė H3N-CHR-COOH), kurių 
molekulės, susijungusios tarpu-
savyje, sudaro įvairias grandi-
nines struktūras, suteikiančias 
skirtingų rūšių baltymams spe-
cifinių savybių. Taigi, baltymai 
yra ne kas kita, kaip ilga mole-
kulių grandinė, sudaryta iš ami-
norūgščių. Mūsų organizmas 
negali tiesiogiai iš maisto įsi-
savinti baltymų, todėl pradžio-
je jie suskaidomi į aminorūgš-
tis (šį darbą atlieka fermentai), 
kurios per virškinimo sistemą 
patenka į kraują, o su juo pa-
siekia ląsteles.

Viena aminorūgščių grupė va-
dinama pakeičiamosiomis ami-
norūgštimis (reikiamą jų kiekį 
sveikas organizmas pasigami-
na pats), kita – nepakeičiamo-
siomis (žmogaus organizmas jų 
nesintetina arba sintetina nepa-
kankamai, todėl turi būti gauna-
mos su maistu). Beje, dar yra va-
dinamosios iš dalies nepakeičia-
mosios aminorūgštys, kurios to-
kiomis tampa tam tikru periodu 
(pvz., organizmui augant, sveiks-
tant po ligų), t. y. kai suintensyvė-
ja baltymų sintezė.

Triptofano poreikis 
padidėja esant:

  nerimui, depresijai, neu-
rozei, 
 miego sutrikimams,
 premenstruaciniam sindro-

mui (ypač jam kartojantis), 
  padidėjusiam nerviniam 

dirglumui ir agresyvumui,
 sezoniniams funkciniams 

sutrikimams, 
 lėtinėms širdies ir krauja-

gyslių ligoms,
 anoreksijai,
 bulimijai (labai padidėjęs 

alkio jausmas),
 galvos skausmui dėl migre-

nos (ir kitų priežasčių),
 padidėjusiam skausmo po-

jūčiui,
 priklausomybei alkoholiui,
 pastoviam nuovargiui.

Pagrindiniai triptofano sty-
giaus požymiai: nervinis dirglu-
mas; miego sutrikimai; greitas 
nuovargis; dažnai pasikartojan-
tys galvos skausmai; potraukis 
vartoti alkoholinius gėrimus.

Natūralūs triptofano 
šaltiniai

Kadangi ši aminorūgštis – ne-
pakeičiama visų gyvų organizmų 
dalis, todėl triptofano šaltinių 
reikia ieškoti baltymų turinčiuo-
se augalinės ir gyvūninės kilmės 
maisto produktuose. Žemiau pa-
teikiami triptofano kiekiai mili-
gramais (mg), kiekvieno maisto 
produkto svoris – 100 g.

Mėsos produktai: kalakutie-
na, triušiena – 330 mg, vištie-
na – 290 – 330 mg, veršiena – 
250 mg, jautiena – 220 mg, avie-
na – 210 mg, kiauliena – 190 mg.

Žuvys, jūros produktai: rau-
donieji ikrai – 960 mg, juodie-
ji ikrai – 910 mg, kalmarai – 
320 mg, stauridė – 300 mg, silkė – 
250 mg, lašiša – 220 mg, men-
kė – 210, karpis, otas, sterkas – 
180 mg, jūros ešerys – 170 mg, 
skumbrė – 160 mg.

Pieno produktai: olandiškas 
sūris – 790 mg, lydytas sūris – 
500 mg, riebi varškė – 210 mg, 
liesa varškė – 180 mg, pienas, ke-
fyras – 40 mg.

Riešutai, saulėgrąžų sėklos: 
žemės riešutai – 750 mg, mig-
dolai – 630 mg, kedro riešu-
tai – 420 mg, saulėgrąžų sėklos – 
300 mg, pistacijos – 300 mg, laz-
dyno riešutai – 193 mg.

Pupelės, žirniai, kruopos: sojų 
pupelės – 600 mg, pupelės, žir-
niai – 260 mg, grikių kruopos – 
180 mg, sorų kruopos – 170 mg, 
avižinės kruopos – 160 mg, mie-
žinės kruopos – 120 mg, perlinės 
kruopos – 100 mg.

Kiti produktai: vištų kiauši-
niai, šokoladas – 200 mg, džio-
vinti abrikosai – 150 mg, grybai – 
130 mg, makaronų gaminiai – 
130 mg, kvietinė duona – 100 mg.

Pastabos
1. Tiek triptofaną, tiek kitas 

aminorūgštis mūsų organizmas 
efektyviau įsisavina ne iš mais-
to papildų ar vaistinių preparatų 
(beje, kartais jie tiesiog būtini), o 
iš natūralių šaltinių.

2. Triptofano dienos norma 
apskaičiuojama taip: jūsų kūno 
svoris (kg) padauginamas iš 3,5. 

3. Triptofano preparatai ga-
li būti vartojami tik tuomet, kai 
juos paskiria gydytojas, ir jokiu 
būdu nepatartina viršyti nusta-
tytos dozės. Mat nuo kraujyje at-
siradusio didelio kiekio triptofa-
no galima susirgti šlapimo pūs-
lės vėžiu! 

Kas gerina triptofano 
įsisavinimą

Kad mūsų organizmas 100 
procentų įsisavintų triptofaną, 
būtina jo sąveika su vitaminais 
(toliau – vit.) C, B6, folio rūgštimi 
(vit. B9), magniu ir geležimi.

Vit. C šaltiniai: erškėtuogės, 
šaltalankio uogos, juodieji ser-
bentai, saldieji pipirai, kiek ma-
žiau jo esama kopūstuose, citru-

siniuose vaisiuose, agrastuose, 
braškėse, pomidoruose, bulvėse, 
kepenyse. Paros norma suaugu-
siems – 60 mg, nėščiosioms – 80 
mg, žindyvėms – 100 mg. Varto-
jant ypač dideles vit. C dozes ne 
tik sumažėja jo įsisavinimas, bet 
dar gali pykinti, prasidėti vėmi-
mas, kartais susergama inkstų 
akmenlige (akmenys susidaro 
iš oksalo rūgšties). Šio vitamino 
daugiau reikia ištikus stresui, ki-
lus infekcijos pavojui ir valgant 
daug baltymų turintį maistą. Rū-
kantieji sunaudoja tik 60 % į or-
ganizmą patekusio vit. C.

Vit. B6 šaltiniai: visos daržo-
vės, žuvies, mėsos, pieno produk-
tai, kiaušiniai, mielės, miltai, ke-
penys. Suaugusiam žmogui per 
parą reikia vidutiniškai nuo 1 iki 
1,4 mg. Vit. B6 poreikis priklauso 
nuo amžiaus, lyties, mitybos, ben-
dros sveikatos būklės bei gauna-
mo baltymų kiekio ir todėl dažnai 
kinta. Jo daugiau reikia vartojant 
vaistus nuo pastojimo, antibioti-
kus ir vaistus nuo depresijos, taip 
pat dirbantiems sunkų fizinį dar-
bą, sportininkams, vartojantiems 
baltymingą maistą. Nėščiosioms 
ir žindyvėms vit. B6 per parą vi-
dutiniškai reikia 2 mg.

Folio rūgšties (vit. B9) šaltiniai: 
petražolės, špinatai, salotų lapai, 
kepenys, inkstai, kiaušiniai, pie-
nas, alaus mielės. Suaugusiems 
folio rūgšties paros norma – 
300 mikrogramų (toliau – mkg). 
Nėščiosioms šios rūgšties per pa-
rą reikia 400 mkg, žindyvėms – 
480 mkg. Nuolat viršijant reko-
menduojamą folio rūgšties nor-
mą gali varginti nemiga, apskri-
tai pablogėti savijauta.

Magnio šaltiniai: duona, kruo-
pos, sėlenos, petražolės, krapai, 
špinatai, žirniai, pupelės, juodoji 
arbata, džiovinti grybai, kakava, 
krabai, krevetės, jūros kopūstai, 
moliūgai, taip pat magnio yra ir 
geriamajame vandenyje. Beje, 
perdirbant grūdus netenkama 
80 % viso magnio kiekio. Dau-
giausia magnio yra augaliniuose 
produktuose, ypač žaliuose, nes 

jis yra chlorofilo sudedamoji da-
lis. Suaugusiems per parą reikia 
300 mg magnio, nėščiosioms – 
350 mg, žindyvėms – 380 mg. Be-
je, 2/3 pagyvenusiųjų su maistu 
magnio gauna 75 % mažiau nei 
rekomenduojama. Tai skatina 
kaulų išretėjimą. Magnio trūksta 
ir turintiems priklausomybę al-
koholiui. Beje, perdozavimas la-
bai pavojingas sergantiems ke-
penų ligomis.

Geležies šaltiniai: jautiena, 
paukštiena, žuvis, kiaušinio try-
nys, ankštiniai augalai, avižų 
dribsniai, grūdų produktai, vyš-
nios, obuoliai, slyvos, lapinės 
daržovės. Labai mažai geležies 
yra piene, jo produktuose, dau-
gumoje šakniavaisių, aukščiau-
sios rūšies miltuose. Mūsų or-
ganizmas geležį geriau įsisavi-
na iš gyvūninių maisto produktų 
(pvz., mėsos) negu iš augalinių. 
Geležį įsisavinti padeda vit. C, 
trukdo – didelės kalcio, cinko ir 
mag nio dozės. Geležies atsargų 
gali sumažėti vartojant antibio-
tikus, vaistus, neutralizuojan-
čius skrandžio sulčių rūgštingu-
mą (antacidus). Beje, kava taip 
pat mažina geležies atsargas. Per 
parą vyrams ir vyresnėms nei 50 
metų amžiaus moterims geležies 
rekomenduojama gauti 10 mg, 
19–49 m. moterims – 15 mg, nėš-
čiosioms – 25 mg, žindyvėms – 
20 mg per parą.

Bendros išvados
Esant kraujyje pakankamai 

triptofano koncentracijai, suma-
žėja alkio pojūtis, noras vartoti 
saldumynus ir alkoholinius gė-
rimus, greičiau atsiranda sotu-
mas, palankiai veikiama širdies ir 
kraujagyslių sistema, gerėja mie-
gas (greičiau užmiegama, geriau 
išsimiegama), išnyksta chroniško 
nuovargio požymiai, dingsta ner-
vinė įtampa (tai padeda lengviau 
atsipalaiduoti), agresyvumas, pa-
gerėja nuotaika, padidėja fizinis 
ir protinis darbingumas, suma-
žėja insulto galimybė. 

Romualdas OGiNSkAS

Triptofanas: gerina nuotaiką, mažina 
nuovargį, priklausomybę alkoholiui 

Alogeninė kaulų čiulpų transplantacija atlikta 100-ajam pacientui
Vaikų ligoninės, VUL San-
tariškių klinikų filialo 
Vaikų onkohematologi-
jos centre, kuriame jau 
15 metų atliekamos kau-
lų čiulpų transplantacijos 
Lietuvos vaikams, aloge-
ninį kaulų čiulpų perso-
dinimą patyrė 100-asis 
pacientas.
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Pedagogai jau tada įžvelgė mer-
gaitės gabumus menui. Sklai-
dant 2015 m. išleistą Genovaitės 
ir Kazimiero Adiklių kūrybą pri-
statantį albumą, negalima nepa-
stebėti ir pirmojo 12-metės mer-
gaitės tapybos darbelio. Jos ga-
bumai jau tada buvo akivaizdūs. 

Tiesa, tokiam savo talento pri-
pažinimui Genovaitė daug dėme-
sio neskyrė, šių gebėjimų nei puo-
selėjo, nei tobulino ir savo gyveni-
mą susiejo ne su menu, o su vaikų 
ugdymu – pasirinko ikimokykli-
nių įstaigų pedagogės specialybę. 
Vis dėlto metams bėgant likimas 
ją privertė prisiminti užslėptą ta-
lentą. 47-erius metus G. Adiklienė 
mokė mažuosius įvairių gyvenimo 
pažinimo paslapčių. Tarp jų – ir 
meno. „Nebuvo nė dienos, kad ran-
kose nelaikyčiau teptuko, – šyp-
sosi Genovaitė. – Mokiau vaikus ir 
žmogutį, ir kačiuką ar šuniuką, ir 
namus ar gėlytę nupiešti. Ko gero, 
dėl to kai pati ėmiausi tapybos, pa-
sirinkau būtent primityviąją dailę.“

Išskiria savitas  
braižas

Šiam savo pasirinkimui 
G. Adiklienė ištikima iki šiol. Mo-
teris neslepia – meno žinovai ją 
sutartinai ragina nesumodernė-
ti, neatsitraukti nuo primityvio-
sios dailės. 

Genovaitė to daryti ir neke-
tina. Tapytojai smagu, kad žmo-
nės ją atpažįsta iš savito brai-
žo. Moteris prisimena ne kartą 
įvairiose parodose susitikusi su 
skulptoriumi Vidu Cikana, žavė-
josi jo iš akmens išskaptuotais 
kūriniais. Artimiau menininką 
pažino dalyvaudama Zypliuo-
se vykusiame neįgaliųjų kera-
mikos plenere. Tačiau tada mo-
lio lipdymu tik pradėjusi domė-
tis moteris ypatingo skulpto-
riaus dėmesio į save neatkrei-
pė. Užtat kai Vilniuje sureng-

toje respublikinėje tautodaili-
ninkų parodoje V. Cikana priėjo 
prie Genovaitės ir pasakė pagal 
paveikslų braižą šią dailininkę 
seniai pažįstąs, todėl džiaugia-
si galėdamas iš tikrųjų susipa-
žinti, moteris pasijuto labai pa-
maloninta. 

Primityvioji tapyba G. Adik-
lienei 2005 metais atvėrė duris į 
Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 
Dar po trejų metų jai buvo suteik-
tas meno kūrėjos statusas. 

Genovaitei labai brangus ir 
Monikai Bičiūnienei atminti skir-
tose primityvistų parodose pel-
nytas pripažinimas (2013 m. 
jai teko Rimo Bičiūno premija, 
2015  m. – žiūrovų simpatijos). 

Primityvioji tapyba iš kitų 
menininkų Genovaitę išskiria 
ir „Aukso vainiko“ parodose. 
2014 m. regioninėje parodoje jai 
skirta pirmoji vieta. G. Adiklie-
nės paveikslai buvo eksponuoti 
ir respublikinėje tų metų „Auk-
so vainiko“ parodoje. Nors apdo-
vanojimo uteniškė tąkart nepel-
nė, tačiau, pasak jos, vien patekti 
tarp geriausiųjų tautodailininkų 
kūrybos – jau didelis laimėjimas. 

Istorijas pasakojantys 
paveikslai 

G. Adiklienės paveiksluose – 
tradicinio lietuviško kaimo idilė. 
Vos ne visuose juose – kaimiš-
ka troba, malūnas ir arkliai. Dar, 
žinoma, žmonės. Daugelyje pa-
veikslų žaidžia ir siaučia vaikai. 
Natūralu, kad kone pusę amžiaus 
kiekvieną dieną su vaikais ben-
dravusi tapytoja juos ir paveiks-
luose „apgyvendino“. Šie persona-
žai tapytojos kūriniams suteikia 
gyvybės ir žaismės. 

O štai pačios menininkės są-
sajų su kaimu surasti daug sun-
kiau. Juk ji – tikra miestietė, gi-
musi ir augusi Panevėžio centre. 
Tačiau, ko gero, didžioji daugu-
ma Genovaitės kartos vaikų ne-
užaugo be pas senelius ar kitus 
giminaičius praleistų vasaros 
atostogų, smagių talkų, tradici-
nių švenčių. Moteris šiltai pri-
simena netoli Panevėžio kaime 
gyvenusią tetą Aneliutę. Dažna 
viešnia Genovaitė ten buvusi. Iki 
šiol gyvi ir krikštatėvio Prano, 
ant laikraščio skiautės arklius 
piešti mėgdavusio ir krikštaduk-
tę tai daryti skatinusio, pamo-
kymai. Jis vis ragino geriau įsi-
žiūrėti į šiuos gyvulius, bandyti 
juos nupiešti... O kiek valandų 
už krūmų pasislėpusi ji tuos ar-
klius stebėjo! Užtat jos paveiks-
luose jie tokie tikroviški. Gal ne 
visada taisyklingų formų, simet-
riški, tačiau visada gyvi, tarsi į 
juos žiūrėdamas girdėtum kano-
pų bildesį, iš šnervių sklindan-
tį prunkštimą, užuostum garuo-
jančio prakaito kvapą...

Gamtai, jos grožiui neabejin-
ga G. Adiklienė neslepia – jai vi-
sada maloniau piešti ne papras-
tą peizažą, o į jį įpinti ir žmones, 
ir gyvulius, kurie padeda papa-
sakoti kokią nors istoriją. Žvelgi 
į Genovaitės tapytus žiemos vaiz-
dus ir taip norisi dūkti kartu su 

vaikais, svaidytis sniego gniūžtė-
mis, šildytis prie laužo ar skrieti 
su į roges pakinkytu žirgu. Jeigu 
G. Adik lienė tapo Užgavėnes, tai 
tikrai nesitenkina vien Morės de-
ginimu. Jos paveiksle gyvenimas 
virte verda: ir kipšas ant trobos 
stogo ropščiasi, ir gandras sna-
pu kalena, muzikantai melodijas 
plėšia, moteriškės karštais bly-
nais tiesiai iš keptuvės vaišina. 

Iš daugelio G. Adiklienės tapy-
tų paveikslų alsuoja mūsų tautos 
papročiai ir tradicijos, gražiai pa-
pildydami sakytinį, rašytinį tau-
tos paveldo aruodą. 

Laukia tautinio paveldo 
sertifikato

Dar viena kūrybos šaka, kuria 
Genovaitė susidomėjo vos prieš 
pusantrų metų – keramika. Taip 
moteris tęsia Amžinybėn iške-
liavusio vyro Kazimiero kūrybi-
nį kelią. Pirmojoje molinukams 
skirtoje ekspozicijoje „Molio pra-
džiamokslis“ – daugiau kaip pus-
šimtis jos nulipdytų keraminių 
žaislų, švilpynių. Savo lipdinius 
tautodailininkė taip pat priskiria 
primityviajam menui ir džiaugia-
si atradusi dar vieną tautinio pa-
veldo gaivinimo versmę. Moteris 
nemažai domėjosi molinių žaislų 
istorija. Pasak jos, archeologinės 
iškasenos byloja, kad su kerami-
niais žirgeliais, lėlėmis, švilpynė-
mis ir įvairiomis gyvūnų skulptū-
rėlėmis Lietuvos vaikai žaidė nuo 
senų senovės. 

G. Adiklienei smagu, kad pa-
mažu grįžta keramikų dėme-
sys vaikams: atsiranda moli-
niai krikšto kryželiai, puodeliai, 
šaukšteliai. Jaunavedžiams dova-
nojami šeimos židiniai, dekoruo-
tos skrynelės. Ir Genovaitė prieš 
rugsėjį visiems anūkams kerami-
nes pieštukines padovanoja. 

„Kazimiero lipdytos švilpynės 
buvo sertifikuotos kaip tautinio 
paveldo gaminiai. Tokį sertifikatą 
savo žaislams, kitiems lipdiniams 
tikiuosi gauti ir aš, – pasakoja tau-
todailininkė. – Jis suteikiamas tik 
seniesiems, šimtametes tradicijas 
turintiems amatams: iš vytelių 

pintiems gaminiams, molio lip-
diniams, karpiniams ir pan.“ Ge-
novaitė juokauja: čia negelbsti 
jos – tautodailininkės, meno kū-
rėjos – titulai. „Tapyba neįtraukta 
į sertifikuojamų meno šakų sąra-
šą, – pasakoja ji. Ir čia pat pridu-
ria: – Yra nuomonė, kad tarp ser-
tifikuotų gaminių galėtų atsirasti 
sakralinės tematikos paveikslai. 
Tada galėčiau pabandyti laimę.“

Pirmuosius savo sakralinei 
tapybai priskiriamus paveiks-
lus G. Adiklienė visuomenei pri-
statė Rokiškio krašto muziejuje 
rengiamoje prakartėlių parodo-
je. Į ją savo kūrybą suveža įvai-
rių krypčių tautodailininkai. Trys 
karaliai apdovanoja visus paro-
dos dalyvius. 

Genovaitė neslepia – būtent 
ši paroda tapo paskata labiau 
pasigilinti į naują temą. Pama-
žu jos kūrinių kolekciją ėmė pa-
pildyti šventųjų paveikslai: Šv. 
Pranciškus, Šv. Kazimieras ir kiti. 
G. Adik lienė tapo uteniškės kar-
pinių meistrės Odetos Tumėnai-
tės-Bražėnienės sumanytos pa-
rodos „Angelai“ bendraautore, 
savo sakralinius paveikslus eks-
ponavo jau nebeveikiančioje Už-
palių miestelio cerkvėje sureng-
toje religinės tematikos kūrinių 
parodoje. O kai Utenos neįgalieji 
važiavo susitikti su pranciškonų 
vienuoliu Astijum, Genovaitė įda-
vė savo paveikslą. Jis iki šiol kabo 
vienuolio kabinete.

Telšiuose minint 600 metų 
krikšto jubiliejų, vyskupas Jonas 
Boruta pakvietė tautodailininkus 
atvežti savo kūrybos darbų. Į iš-
kilmes atvykusių tikinčiųjų šir-
dis džiugino ir G. Adiklienės ta-
pyti šventieji. 

„Utenos krašto primityviojo 
meno tapytojų kontekste Geno-
vaitė Adiklienė yra tarsi mūsų 
aukštaitiškas Pirosmanis. Tau-
todailininkės paveikslai paper-
ka savo nuoširdumu, gebėjimu 
imliai stebėti pasaulį, mokėjimu 
„atrakinti“ jo esmę“, – G. Adiklie-
nės kūrybą apibendrina menoty-
rininkė Dalia Puodžiukienė. 

Aldona MilieškieNė

Aukštaitiškasis Pirosmanis
(atkelta iš 1 psl.)

Genovaitė Adiklienė su savo sielos bičiulėmis neįgaliomis dailininkėmis (iš kai-
rės): Vaidilute Juškiene, Danute Bileišiene, Birute Valiukiene.

G. Adiklienė. „Visas kaimas blynais kvepia. Užgavėnės“.

Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministras Eitvydas Bin-

gelis tęsia darbo vizitus į socia-
linės globos įstaigas. Neseniai jis 
lankėsi ministerijai pavaldžiuose 
Utenos, Zarasų, Skemų, Kupiškio, 
Aknystos bei Jasiuliškių sociali-
nės globos namuose, kur iš arti 
susipažino su šių įstaigų veikla 
ir aktualijomis.

Viceministras E. Bingelis ak-
centavo, kad Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija jau ieško ga-
limybių socialinės globos įstai-
gose teikti kokybiškesnes pas-
laugas, užtikrinti geresnę jose 
gyvenančių žmonių su negalia ir 
senyvo amžiaus žmonių gyveni-
mo kokybę. Tam reikia pasitelk-
ti ir vietos bendruomenes, nevy-
riausybinį sektorių, savivaldos įs-
taigas,  įtraukti savanorius. 

„Siekiant suteikti daugiau įvai-
rių paslaugų, svarbų indėlį gali 

įnešti savanoriai – jie, remiantis 
gerąja kitų šalių patirtimi, galėtų 
padėti užpildyti bendravimo trū-
kumą, padėti vienišiems, pagalbos 
reikalingiems žmonėms išeiti pa-
sivaikščioti, palydėti į parduotu-
vę, prasmingai leisti laiką. Tačiau 
ypač svarbus vaidmuo užtikrinant 
paslaugų kiekį ir kokybę tenka sa-
vivaldybėms, todėl bendravimui 
su savivalda bus skiriama daug 
dėmesio“, – teigia E. Bingelis.

Susitikęs su socialinių įstai-
gų vadovais E. Bingelis domėjo-
si, ar regionuose yra steigiami 
savarankiško gyvenimo namai, 
atkreipė dėmesį į socialinio dar-
bo svarbą.

Šalyje veikia 33 Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai pa-
valdūs suaugusiųjų socialinės 
globos namai, juose gyvena 6 564 
asmenys.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Ministerija siekia geresnės gyvenimo kokybės globos įstaigose 

E. Bingelis lankėsi globos įstaigose.

Genovaitę Adiklienę sveikina Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Sandra Ragaišytė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 6.35, 
8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 9.05 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 30 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 100 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/5 s. 
(kart.). 10:45 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Ten, kur namai 2. N-7. 2/6 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Sa-
vanoriai“. N-7. 12 s. 22:20 Trumposios 
žinios. 22:25 Premjera. Oro erdvės gy-
nėjai. (subtitruota). 23:00 Trumposios ži-
nios. 23:05 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7. 21 s. 00:05 Savaitė. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 100 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, sausio 31 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 101 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/6 s. 
(kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 11:30 Bėdų 
turgus. (Subtitruota, kart.). 12:10 Oro er-
dvės gynėjai. (subtitruota, kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, 
kur namai 2. N-7. 2/7 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Dokumentinė - istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Trumposios žinios. 23:25 Da Vin-
čio demonai 2. N-14. 2/7 s. (subtitruota). 
00:15 Stilius. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
101 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Emigrantai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Dokumentinė - istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, vasario 1 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 102 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/7 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Dokumentinė - istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, kur na-
mai 2. N-7. 2/8 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Premjera. 
Nuoga Macha. N-14. 00:25 Trumposios 
žinios. 00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 102 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 2 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 103 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/8 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, 
kur namai 2. N-7. 2/9 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 

centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Premjera. Džeris Ma-
gvairas. N-7. 01:05 Trumposios žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 103 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, vasario 3 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

104 s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 
2/9 s. (kart.). 10:50 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:20 Ten, kur namai 2. N-7. 2/10 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:55 Spor-
tas. 18:58 Orai. 19:05 Gamtos inspek-
toriai. 19:30 Muškietininkai 2. N-7. 2/2 s. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Prem-
jera. Pasiutęs Šuo ir Glorija. N-7. 00:25 
Trumposios žinios. 00:30 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 104 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 1 
s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
„Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
„Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka. 
(tęsinys, kart.).

Šeštadienis, vasario 4 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Dokumentinė - istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. (kart.). 07:55 Premjera. 
Tobotai 1. 2 s. 08:20 Tatonka ir mažie-
ji draugai. 12 s. 08:30 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas. 8 s. 08:45 Džiunglių 
knyga 1. 40 s. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Įdomiau-
sios pasaulio keistenybės. 4 d. (subti-
truota). 13:05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingas mašalų gyveni-
mas. (subtitruota). 14:05 Džesika Flečer. 
N-7. 5, 6 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Klausimėlis.lt. 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Subtitruota). 
19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 „Eurovizija 2017“. 
Nacionalinė atranka. 22:50 Trumposios 
žinios. 22:55 Bridžitos Džouns dieno-
raštis. N-7. 00:30 Trumposios žinios. 
00:35 Pasaulio dokumentika. Įdomiau-
sios pasaulio keistenybės. 4 d. (subti-
truota, kart.). 01:30 Pasaulio dokumen-
tika. Paslaptingas mašalų gyvenimas. 
(subtitruota, kart.). 02:20 Džesika Flečer. 
N-7. 5, 6 s. (kart.). 03:50 Klausimėlis.lt. 
04:05 Stilius. (kart.). 04:45 Lietuvos pa-
triotai. Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, vasario 5 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gimto-
ji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Premjera. Tobotai 1. 3 
s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 41 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 16 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 11 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Erdvės. Pasaulio 
žavesys. 12 d. Keiptaunas. Afrikos gro-
žio karalius. (subtitruota). 13:00 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Pumos. Ko-
va už būvį. (subtitruota). 14:00 Puaro. 
N-7. 9/4 s. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Laisvės vėliav-
nešiai. 16:30 Karinės paslaptys. 17:15 
Auksinis protas. (kart.). 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3. 2 s. 21:50 Trum-
posios žinios. 21:55 Premjera. Prakeik-
tas telefonas. N-7. 23:30 Trumposios ži-
nios. 23:35 Kino žvaigždžių alėja. Tiltas 
per Kvai upę. N-7. (kart.). 02:10 Pasau-
lio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žave-
sys. 12 d. Keiptaunas. Afrikos grožio ka-
ralius. (subtitruota, kart.). 03:05 Pasau-
lio dokumentika. Pumos. Kova už būvį. 
(subtitruota, kart.). 03:55 Puaro. N-7. 
9/4 s. (kart.). 05:30 Klausimėlis.lt. (kart.).

Pirmadienis, sausio 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (8). N-7. 06:55 Simpsonai 
(13). N-7. 07:25 Simpsonai (14). N-7. 
07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2522). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 12:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(50). N-7. 13:25 Simpsonai (15). N-7. 
13:55 Simpsonai (16). N-7. 14:25 Pa-
žadėtoji (1047). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1048). N-7. 15:30 Itališka meilė (108). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (32). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (13). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Slaptasis agentas. N-7. 
00:10 Raitelis be galvos (8). N-7. 01:10 
Naujokė (20). N-7. 01:35 Naujokė (21). 
N-7. 02:05 Naujokė (22). N-7.

Antradienis, sausio 31 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (9). N-7. 06:55 Simpsonai 
(15). N-7. 07:25 Simpsonai (16). N-7. 
07:55 Rezidentai (32). N-7. 08:25 Bru-
to ir Neto (13). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2523). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (51). 
N-7. 13:25 Simpsonai (17). N-7. 13:55 
Simpsonai (18). N-7. 14:25 Pažadėtoji 
(1049). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1050). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (109). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (33). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Bruto ir Ne-
to (14). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Teta Helena. N-7. 00:55 Raitelis 
be galvos (9). N-7. 01:50 Naujokė (23). 
N-7. 02:15 Trapučio parkas (13). N-14.

trečiadienis, vasario 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (10). N-7. 06:55 Simpso-
nai (17). N-7. 07:25 Simpsonai (18) 
(R). N-7. 07:55 Rezidentai (33). N-7. 
08:25 Bruto ir Neto (14). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2524). N-7. 10:00 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 11:00 Prieš sro-
vę. N-7. 12:00 Hubertas ir Staleris (1). 
N-7. 12:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(52). N-7. 13:25 Simpsonai (19). N-7. 
13:55 Simpsonai (20). N-7. 14:25 Pa-
žadėtoji (1051). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1052). N-7. 15:30 Itališka meilė (110). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (34). N-7. 20:00 
Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Bruto ir 
Neto (15). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Rizikin-
ga erzinti diedukus. N-14. 00:50 Rai-
telis be galvos (10). N-7. 01:40 Kerš-
tas (1). N-7.

ketvirtadienis, vasario 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (11). N-7. 06:55 Simpsonai 
(19). N-7. 07:25 Simpsonai (20). N-7. 
07:55 Rezidentai (34). N-7. 08:25 Bru-
to ir Neto (15). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2525). N-7. 10:00 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 11:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 12:00 Hubertas ir Staleris (2). 
N-7. 12:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(53). N-7. 13:25 Simpsonai (21). N-7. 
13:55 Simpsonai (22). N-7. 14:25 Pa-
žadėtoji (1053). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1054). N-7. 15:30 Itališka meilė (111). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (35). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (16). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Au-
klės. N-7. 00:25 Raitelis be galvos (11). 
N-7. 01:25 Kerštas (2). N-7.

Penktadienis, vasario 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (12). N-7. 06:55 Simpsonai 
(21). N-7. 07:25 Simpsonai (22). N-7. 
07:55 Rezidentai (35). N-7. 08:25 Bruto 
ir Neto (16). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2526). N-7. 10:00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 11:00 Farai. N-7. 12:00 Hubertas 
ir Staleris (3). N-7. 12:55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (54). N-7. 13:25 Simpso-
nai (1). N-7. 13:55 Simpsonai (2). N-7. 
14:25 Pažadėtoji (1055). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1056). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (112). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Kung Fu 
Panda. N-7. 21:15 Divergentė. N-14. 
00:05 Smagus pasivažinėjimas 2. Mir-
tis kelyje. N-14. 01:50 Skaitovas. N-14.

Šeštadienis, vasario 4 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (20). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (9). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (19). 08:00 Ančiukų 
istorijos (21). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Grožio 

Pirmadienis, sausio 30 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (53). 07:05 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (12). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“ (18). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (125). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (126). 
N-7. 09:45 24 valandos. N-7. 10:30 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:35 Bus visko (kart.). 13:30 Būk 
mano meile! N-7 14:25 „Nakties karalie-
nė“ (12). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Sala. N14. 00:55 „Menta-
listas“ (15). N-7. 01:45 „Strėlė“ (9). N-7. 
02:35 „Detektyvė Džonson“ (16). N-7.

Antradienis, sausio 31 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (54). 07:05 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (13). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“ (19). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (127). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (128). 
N-7. 09:45 24 valandos. N-7. 10:30 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 13:30 Būk 
mano meile! N-7 14:25 „Nakties karalie-
nė“ (13). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Anapus nežinomybės. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Žudy-
mo sezonas. N14. 23:55 „Mentalistas“ 
(16). N-7. 00:50 „Strėlė“ (10). N-7. 01:40 
„Detektyvė Džonson“ (17). N-7.

trečiadienis, vasario 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (55). 07:00 „Robomo-
bilis Polis“ (1). 07:15 „Robomobilis Po-
lis“ (2). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (20). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (129). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (130). N-7. 09:45 
24 valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:40 KK2 (kart.). N-7. 13:30 Būk ma-
no meile! N-7 14:25 „Nakties karalienė“ 
(14). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:25 Blogiausias Lietuvos vairuo-
tojas 2. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Porininkai. N14. 00:05 „Mentalis-
tas“ (17). N-7. 01:00 „Strėlė“ (11). N-7. 
01:50 „Detektyvė Džonson“ (18). N-7.

ketvirtadienis, vasario 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (56). 07:00 „Robomo-
bilis Polis“ (3). 07:15 „Robomobilis Po-
lis“ (4). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (21). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (131). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (132). N-7. 09:45 
24 valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:40 KK2 (kart.). N-7. 13:30 Būk ma-
no meile! N-7 14:25 „Nakties karalienė“ 
(15). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Vienintelis šū-
vis. N14. 00:30 „Mentalistas“ (18). N-7. 
01:25 „Strėlė“ (12). N-7. 02:15 Sveika-
tos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, vasario 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (57). 07:00 „Robomo-
bilis Polis“ (5). 07:15 „Robomobilis Po-

lis“ (6). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (22). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (133). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (134). N-7. 09:45 24 
valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
Nuo... Iki... (kart.) 13:30 Būk mano meile! 
N-7 14:25 „Nakties karalienė“ (16). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Tik nesijuok. N-7. 22:00 Pik-
tas vairuotojas. N14. 00:00 Šikšnospar-
niai. Sunaikinimo operacija. N14. 01:35 
Vienintelis šūvis (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 4 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 „Ro-

bomobilis Polis“ (3) (kart.). 06:40 „Robo-
mobilis Polis“ (4) (kart.). 06:55 „Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys“ (20) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (4). 07:45 „Ančiukai Duo-
niukai“ (5). 08:10 „Denis Vaiduokliukas“ 
(53). 08:35 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (22) (kart.). 09:00 „Tomo ir Dže-
rio šou“ (25). 09:30 „Ponas Bynas“ (23). 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 
Stebuklingos letenos. 11:55 Šunelis 
Pingas. 13:40 Žandaras Niujorke. N-7. 
15:35 PREMJERA Ostinlendas. N-7. 
17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Batuotas katinas Pūkis. 21:15 Pi-
ko valanda 3. N-7. 22:55 Norbitas. N14. 
00:50 Piktas vairuotojas (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 5 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 „Ro-

bomobilis Polis“ (5) (kart.). 06:40 „Robo-
mobilis Polis“ (6) (kart.). 06:55 „Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys“ (21) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (5). 07:45 „Ančiukai Duoniu-
kai“ (6). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (1). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (26). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 „Pe-
liukas Stiuartas Litlis“ (3). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Kempiniukas Plačiakelnis. 
11:35 Partneriai. N-7. 13:45 Prielipa. 
N-7. 15:40 Pričiupom! N-7. 16:10 Pri-
čiupom! N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 PREMJERA Me-
rūno koncertas „Muzika Lietuvai“. 2016 
m. 21:50 PREMJERA Gravitacija. N-7. 
23:35 Sukrečiantis skrydis. N-7. 01:30 
Piko valanda 3 (kart.). N-7.

Pirmadienis, sausio 30 d. 
06:40 Sveikatos ABC televitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (26) (kart.). N-7. 
08:05 „Mistinės istorijos“ (62) (kart.). 
N-7. 09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:05 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(40) (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (350) (kart.). N-7. 12:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (4). N-7. 
14:20 „Viena už visus“ (1). N-7. 14:50 
„Tokia tarnyba“ (27). N-7. 15:45 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (351). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 PREMJERA Voratinklis. 
Juodos tulpės. I dalis. N-7. 19:30 Farų 
karai. Gyvatė žolėje. I dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. Realybės šou 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (48). N-7. 21:30 Nak-
ties įkaitas. N14. 23:50 Įstatymo tarnai 
(kart.). N-7. 02:10 „Sekso magistrai“ (3) 
(kart.). N14. 03:10 „Sekso magistrai“ (4) 
(kart.). N14. 04:10 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (48) (kart.). N-7. 04:35 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (9) (kart.). 04:55 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (10) (kart.). 
05:15 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(11) (kart.). 05:35 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (12) (kart.).

Antradienis, sausio 31 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(20). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (27) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (1) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (1) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (351) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (5). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (2). N-7. 14:50 „Tokia 
tarnyba“ (28). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (352). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 PREMJERA Voratinklis. Juodos 
tulpės. II dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Gyvatė žolėje. II dalis. N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. Realybės šou 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (49). N-7. 21:30 Pini-
gų kalba. N14. 23:30 Nakties įkaitas 
(kart.). N14. 01:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (20) (kart.). N-7. 02:25 „Dalasas“ 
(5). N-7. 03:10 „Penktoji pavara“ (5). 
03:55 Visi vyrai - kiaulės... 2 (49) (kart.). 
N-7. 04:20 „Penktoji pavara“ (4) (kart.).

trečiadienis, vasario 1 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(21). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (28) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (2) 

TV3

LNK

BTV

mėnuo. N-7. 10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Undi-
nė. 13:05 Išprotėjęs profesorius. N-7. 
15:00 Greitis. N-7. 17:20 Ekstrasen-
sų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25 Eurojackpot. 19:30 Aš - super-
hitas. N-7. 21:30 Nevykėliai po prie-
danga 2. N-14. 23:50 Abraomas Lin-
kolnas. Vampyrų medžiotojas. N-14. 
01:45 Liepsnojanti meilė. N-14.

Sekmadienis, vasario 5 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (21). 07:00 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (10). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (20). 08:00 
Ančiukų istorijos (22). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Šoklusis 
bičiulis. N-7. 12:45 Išprotėjęs profeso-
rius 2. Klampų šeimynėlė. N-7. 14:50 
Mėnulio princesė. N-7. 16:15 Simpso-
nai (8). N-7. 16:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Lietuvos talen-
tai. N-7. 22:00 Non-Stop. N-14. 00:10 
Neįmanoma misija. N-7.

LRT
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(4) (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (2) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (352) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (6). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (3). N-7. 14:50 „Tokia 
tarnyba“ (29). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (353). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 PREMJERA Voratinklis. Juodos 
tulpės. III dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Gyvatė žolėje. III dalis. N-7. 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (50). N-7. 21:30 Išdavikas. 
N14. 23:40 Pinigų kalba (kart.). N14. 
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (21) 
(kart.). N-7. 02:10 „Dalasas“ (6). N-7. 
02:55 „Penktoji pavara“ (6). 03:40 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (50) (kart.). N-7. 
04:05 „Penktoji pavara“ (5) (kart.).

ketvirtadienis, vasario 2 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(22). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (29) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (3) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(5) (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (3) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (353) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (7). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (4). N-7. 14:50 „Tokia 
tarnyba“ (30). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (354). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 PREMJERA Voratinklis. Juodos 
tulpės. IV dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Gyvatė žolėje. IV dalis. N-7. 20:30 Gy-
venimiškos istorijos. 21:30 Panelė Me-
adows. N14. 23:10 Išdavikas (kart.). 
N14. 01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(22) (kart.). N-7. 01:55 „Dalasas“ (7). 
N-7. 02:40 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (4) (kart.). N-7. 03:25 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (5) (kart.). N-7. 04:10 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 3 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(23). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (30) 
(kart.). N-7. 08:05 „Nikonovas ir Ko“ 
(5). N-7. 09:05 „Nikonovas ir Ko“ (6). 
N-7. 10:05 „Voratinklis“ (4) (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (354) 
(kart.). N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (8). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(5). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (31). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (355). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (9). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (4) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (4) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:30 
Sumokėti viską. N-7. 23:30 Panelė Me-
adows (kart.). N14. 01:05 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (23) (kart.). N-7. 01:50 
„Dalasas“ (8). N-7. 02:35 Sumokėti vis-
ką (kart.). N-7. 04:10 „Nikonovas ir Ko“ 
(5) (kart.). N-7. 05:00 „Nikonovas ir Ko“ 
(6) (kart.). N-7.

Šeštadienis, vasario 4 d. 
06:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (6) 

(kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (7) (kart.). N-7. 08:05 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (8) (kart.). N-7. 09:00 Au-
topilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Blogas 
šuo!“ (5). 11:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato kvalifikacija. Trakai. 12:05 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 12:35 „Mistinės is-
torijos“ (65). N-7. 13:40 „Mistinės istori-
jos“ (1). N-7. 14:45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (9) (kart.). N-7. 15:45 „Kas žudi-
kas?“ (12). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 17:55 „Paskutinis faras“ (6). 
N-7. 19:00 „Ponas Bynas“ (1). N-7. 19:30 
Muzikinis iššūkis. 21:30 Čempionas 2. 
N14. 23:25 Balsai iš anapus. Sugrįži-
mas. S. 01:05 „Dalasas“ (7) (kart.). N-7. 
01:50 „Dalasas“ (8) (kart.). N-7. 02:35 
Muzikinis iššūkis (kart.). 04:05 „Mistinės 
istorijos“ (1) (kart.). N-7. 04:55 „Blogas 
šuo!“ (5) (kart.).

Sekmadienis, vasario 5 d. 
06:35 Lietuvos galiūnų čempionato 

kvalifikacija. Trakai (kart.). 07:30 Sveika-
tos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
„Viena už visus“ (115). N-7. 09:35 „Vie-
na už visus“ (116). N-7. 10:10 „Blogas 
šuo!“ (6). 11:15 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (13). 11:45 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (14). 12:15 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (15). 12:45 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (16). 13:15 Sveikini-
mai. 15:50 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (15). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 17:55 „Paskutinis fa-
ras“ (7). N-7. 19:00 „Ponas Bynas“ (2). 
N-7. 19:30 „PREMJERA Ekstrasensų 
mūšis“ (1). N-7. 21:00 Bejėgis teisingu-
mas. N14. 22:50 „Sekso magistrai“ (5). 
N14. 00:00 „Sekso magistrai“ (6). N14. 
01:05 Čempionas 2 (kart.). N14. 02:45 
Balsai iš anapus. Sugrįžimas (kart.). S. 
04:15 „Ekstrasensų mūšis“ (1) (kart.). 
N-7. 05:20 „Blogas šuo!“ (6) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Rankų ir kojų neturintis 
prancūzas Filipas Kroizo-
nas įgyvendino savo sva-
jonę – įveikė visą Pietų 
Amerikoje vykusio pres-
tižinio Dakaro ralio tra-
są. Iš 317 ralį pradėju-
sių lenktynininkų jį baigė 
tik 58. Tai pavyko tik vie-
nam iš trijų Dakare daly-
vavusių lietuvių ekipažų. 
F. Kroizonas per 2 savaites 
nuvažiavo visus 9 tūkst. 
km ir Buenos Aires pasie-
kė 49-tas. 

Klaipėdos miesto ir rajono, Šilu-
tės rajono ir Neringos savivaldy-
bių teritorijose ketinama neįga-
liųjų poreikiams labiau pritaiky-
ti turizmo infrastruktūrą. 

Klaipėdos savivaldybės Pro-
jektų skyriaus vedėja Elona Jur-
kevičienė paaiškino, kad uosta-
miestyje planuojama diegti neįga-
liesiems skirtas ženklinimo prie-
mones. Jos regėjimo bei judėjimo 
negalią turintiems asmenims pa-
dės lengviau orientuotis mieste.

Numatoma, kad uostamiesty-
je bus pastatytas regėjimo nega-
lią turintiesiems pritaikytas da-
lies senamiesčio maketas, kurį 
bus galima liesti.

Taip pat prie labiausiai lan-
komų objektų turėtų būti įtaisyti 
informaciniai stendai, pritaikyti 
akliesiems bei silpnaregiams – 
juose informacija bus pateikiama 
didesniu šriftu arba netgi Brai-
lio raštu.

Uostamiestyje taip pat turėtų 
atsirasti ir specialios nukreipia-
mosios rodyklės, kad judėjimo 
negalią turintiems asmenims bū-
tų paprasčiau rasti tuos objektus, 
kuriuos patogu pasiekti neįgalio-
jo vežimėliu.

Skaičiuojama, kad įgyven-
dinti šiam projektui preliminari 
Klaipėdai tenkanti lėšų suma bus 
daugiau nei 59 tūkst. eurų.

Neįgalieji uostamiestyje turistaus 
patogiau

Radvilė Rumšienė portale klaipeda.diena.lt rašo apie numatomus 
pokyčius, kurie prisidės prie patogesnio negalią turinčiųjų kelia-
vimo pajūryje.  

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kai negalia tampa 
gyvenimo varikliu 

27-erių dvynukės Vidmantė ir Gin-
tarė pasaulį išvydo 1990-aisiais. 
Nors dvynės gimė iš pažiūros svei-
kos, pasak mergaičių mamos Edi-
tos Navickienės, dėl medikų ne-
apdairumo abi liko paralyžiuotos 
visam gyvenimui. Vis dėlto dabar 
mergaičių būklė gerokai geresnė, 
nei anuomet prognozavo medikai. 
Vidmantė su vaikštyne gali vaikš-
čioti, baigė vidurinę mokyklą bei 
kolegiją. Visiškai medikų „nura-
šyta“ dvynė sesuo Gintarė juda tik 
su neįgaliojo vežimėliu, nekalba, 
tačiau nepasiduoda ir kartu su se-
se kaip įmanydama stengiasi ženg-
ti į priekį. 

Edita pasakoja pirmagimių su-
silaukusi septyniolikos. Dvynukės 
gimė septintąjį nėštumo mėnesį. 
Keitėsi gydytojų pamaina. Gydy-
tojas į namus išėjo pusvalandžiu 
anksčiau. Vos gimusios mergaitės 
buvo sumestos į kriauklę. Kai jos 
nenumirė, buvo išneštos į nauja-
gimių skyriuje esantį inkubatorių, 
kuris nebuvo įjungtas. Dar viena 
aplinkybė, kuri lėmė dukrų cere-
brinį paralyžių – žaidžiantys vai-
kai. Jie kieme apvertė stovintį ve-
žimėlį su miegančiomis mergytė-
mis. Vidmantė iš vežimėlio išrie-
dėjo, o Gintarė iškrito. Tada mo-
teris išgirdo gydytojų verdiktą – 
pagal jų prognozes Vidmantė vi-
są gyvenimą turėjo praleisti neį-
galiojo vežimėlyje, o dvynė sesuo 
niekada nematyti saulės šviesos, 
negirdėti, nepakilti iš lovos. 

 „Kai sužinojau, kad mergai-
tės turės negalią, nepasidaviau ir 

iš visų jėgų stengiausi, kad mano 
dukroms būtų kuo geriau, jos bū-
tų savarankiškos“, – kalbėjo E. Na-
vickienė. Ji ėmė važinėti į Vilnių ir 
Kauną, belstis į visų medikų duris, 
kad šie padėtų mergaitėms. Dvy-
nukės patyrė po daugiau nei pen-
kias operacijas, iki 18 metų nuo-
lat buvo gydomos sanatorijose bei 
reabilitacijos centruose. Jos lankė 
darželį, skirtą vaikams su nega-
lia. Vėliau jis tapo Šiaulių speci-
aliojo ugdymo centru, kur vaikai 
su negalia galėjo mokytis ir baig-
ti 12 klasių. Pasak Editos, darže-
lis-mokykla buvo įsteigta jos ir 
dar penkių mamų iniciatyva. Vid-
mantė teigė, kad be cereb rinio pa-
ralyžiaus ji turi ir erd vės suvoki-
mo sutrikimą. Kitaip tariant, ne-
siorientuoja aplinkoje, bet kurią 
akimirką gali paklysti ir nerasti 
kelio namo.

Vidmantei negalia netrukdo 
dalyvauti įvairiuose renginiuo-
se, seminaruose, konferencijose, 
savanoriauti. Šiaulietė rašo eilė-
raščius, domisi fotografija, psi-
chologija, organizuoja renginius, 
projektus.

Dėl negalios jai teko patirti ir 
patyčių. Skaudžiausias prisimini-
mas Vidmantei – kuratorės elge-
sys kolegijoje, kurioje ji studija-
vo. Dėl jo mergina buvo privers-
ta nutraukti mokslus. Nuolatinė 
kova už būvį jautrią, trapią ir sa-
vimi nepasitikinčią mergaitę pa-
vertė stipria kovotoja, kuri rūpi-
nasi ne tik savo, bet ir sesers, ar-
timųjų bei kitų neįgaliųjų gerove.

Ligoninės kriauklėje mirti paliktos 
dvynės iki šiol kovoja už būvį

Gerda Morozovienė portale lrytas.lt pasakoja dvynukių iš Šiaulių 
istoriją. 

Herojų nėra
Iš pradžių F. Kroizonas ne-

kėlė sau pernelyg didelių tikslų. 
„Aš esu čia, kad parodyčiau, jog 
viskas yra įmanoma. Nėra jokių 
superherojų, tik didelės pastan-
gos. Nuveikiau milžinišką dar-
bą, ruošiausi dvasiškai ir fiziš-
kai“, – sakė lenktynininkas. Pa-
matyti Dakarą „iš vidaus“ buvo 
Filipo vaikystės svajonė. Juk tai 
legendinis, žinomiausiais ralis. 
„Mėgstu nuotykius. Man patin-
ka būti komandos dalimi. Į prie-
kį gena noras siekti savo tikslų, 
kai 99 proc. žmonių sako, kad tai 
neįmanoma. Dakaras tobulai ati-
tinką šią filosofiją“, – sakė Filipas. 

F. Kroizoną palaikė visas bū-
rys inžinierių, jo partnerė Siu-
zana. Tačiau lenktynininkas bu-
vo vertinamas taip pat kaip visi 
kiti – jokių nuolaidų, jokio papil-
domo laiko. 

Šioms varžyboms Filipas in-
tensyviai ruošėsi 2 metus. Pir-
miausiai reikėjo įtikinti Dakaro 
ralio direktorę Etienę Lavin, kad 
jis gali lygiavertiškai varžytis su 
kitais. Kai jau turėjo leidimą ki-
šenėje, ieškojo rėmėjų. Kad ga-
li sėkmingai dalyvauti tokio po-
būdžio varžybose, 48-erių vyriš-
kis įrodė prieš metus vykusiame 
Maroko ralyje užėmęs 15 vietą. 

Tada F. Kroizonui trūko 100 
tūkst. eurų, kad galėtų varžytis 

Dakare. Pamatęs, kaip vairuoja 
šis rankų ir kojų neturintis nu-
trūktgalvis, 2 kartus Dakarą lai-
mėjęs Naseras Al Atijahas iš Ka-
taro nedvejodamas išrašė čekį 
visai sumai. 

Bet kurį automobilį pareng-
ti tokioms sudėtingoms varžy-
boms kainuoja labai brangiai, 
tačiau Filipo atvejis – ypatin-
gas. F. Kroizonas vairuoja spe-
cialiai jam pritaikytą BMW X6. 
Automobilį jis valdo hidrauline 
svirtimi, įrengta taip, kad būtų 
patogu ją judinti dešine bige. Ši 
svirtis – ir vairas, ir akcelerato-
rius, ir stabdžiai. Su kairiąja bige 
lenktynininkas reguliuoja elek-
troninius prietaisus. „Mano au-
tomobilis – beveik mano kūno 
tąsa. Viską galiu daryti 2 ranko-
mis vairuodamas po 10–15 va-
landų kasdien“, – sako Filipas, 
įrodęs, kad su tinkamai pritai-
kyta transporto priemone jis gali 
varžytis su geriausiais pasaulio 
lenktynininkais, vairuojančiais 
milžiniškas sumas kainavusius 
automobilius. Beje, F. Kroizono 
elektrinis vežimėlis taip pat jam 
specia liai sukonstruotas, jis kai-
navo 24 tūkst. eurų. 

Visko teko mokytis  
iš naujo 

Kad ne tik gerai vairuoja, bet 
nestokoja ir fizinės ištvermės bei 
valios, F. Kroizonas įrodė anks-
čiau, kai 2010-aisiais perplau-
kė Lamanšą. Tuo metu jis labai 
išgarsėjo, nes padarė, atrodytų, 
žmogui be galūnių neįmanomą 
dalyką. Tada F. Kroizonas sakė: 
„Norėjosi įrodyti, kad negalia 
nesustabdo tavęs, kai ko nors 
labai nori.“ 

Galūnių Filipas neteko 1994 
metais, po patirto elektros šo-
ko. Tada jam buvo 26-eri, turė-
jo sūnų, žmona laukėsi antrojo. 
Tuo metu vyriškis dirbo meta-
lo liejykloje, planavo persikel-
ti į naują butą, nes tuometinis 
tapo per mažas jaunai šeimai. 

Savo namuose, stovėdamas ant 
metalinių kopėčių, Filipas tvar-
kė ant stogo esančią televizijos 
anteną. Netrukus per jį perėjo 
20 tūkst. voltų elektros srovė. 
Vyriškis prilipo prie kopėčių. 
Kaimynas nelaimę pastebėjo ir 
pagalbą iškvietė tik po 20 minu-
čių. Ligoninėje buvo amputuo-
tos visos Filipo galūnės: kairė 
ranka – virš alkūnės, o dešinė – 
šiek tiek žemiau. Teko nupjauti 
ir abi kojas žemiau kelio. Gali-
ma tik įsivaizduoti, kaip jautė-
si jaunas stiprus vyras, kai su-
prato, kad teks mokytis gyventi 
be rankų ir be kojų. Jis prisipa-
žįsta kurį laiką nematęs gyve-
nime jokios prasmės ir manęs, 
kad verčiau jau mirti. 

Viskas yra įmanoma 
Dar reabilituodamasis F. Kroi-

zonas pamatė per televizorių mo-
terį, kuri perplaukė Lamanšo są-
siaurį. Tai jį pakerėjo. Filipas už-
sidegė noru ir pats tai padaryti. 
Atsirado tikslas gyventi, nors iš 
pirmo žvilgsnio atrodė, kad tai 
neįmanoma. Vyriškis ėmė treni-
ruotis. Pradžia buvo katastrofiš-
ka – Filipui trūko ištvermės, spe-
cialiai jam sukonstruoti plauki-
mo protezai buvo griozdiški, ne-
patogūs. Bet vyras nepasidavė. 
Plaukiojo po 5 valandas kasdien. 
Dalyvavo treniruotėse kartu su 
Prancūzijos jūrų policininkais. 
Išbandė įvairius protezus, kol ra-
do tinkamiausią variantą. Inten-
syvios treniruotės truko 2 metus. 
2010-aisiais F. Kroizonas paga-
liau ryžosi plaukti per Lamanšą. 
Niekada anksčiau nesportavęs 
rankų ir kojų neturintis vyriškis 
per 13 valandų padarė tai, kas 
pavyksta ne kiekvienam profe-
sionaliam sportininkui. Apie tai 
buvo plačiai rašoma pasaulio ži-
niasklaidoje. 

Po šio įvykio užsispyręs vy-
riškis nesustojo. Vėliau pratęsė 
šį savo žygį. Plaukdamas simbo-
liškai suvienijo 5 žemynus: Rau-
donąja jūra nuplaukė iš Azijos į 
Afriką, Europą ir Afriką sujungė 
įveikdamas Gibraltarą, nuplau-
kęs iš Papua Naujosios Gvinėjos 
Okeanijoje į Indoneziją susiejo 
Australiją ir Aziją, įveikęs Berin-
go sąsiaurį sujungė azijinės Rusi-
jos dalies ir Aliaskos (JAV) kran-
tus. Plaukė nepaisydamas savęs, 
ekstremaliomis sąlygomis, kar-
tais – vandens temperatūrai sie-
kiant vos 3 laipsnius. „Viskas yra 
įmanoma jei turi valios įveikti sa-
ve“, – sako F. Kroizonas. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
emilija STONkUTė

       Sveikiname
Sveikiname sausio mėnesį gimtadienius šventusius 

Telšių neįgaliųjų pensininkų draugijos pirmininką  
Martyną Poškevičių, Utenos rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Sandrą Ragaišytę, Raseinių  
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Janę Stasevičienę. 

Tegul Jūsų viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis  
ir vis pirmyn vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas!

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Gaidžio metus 
sutinkant

Išlaukti
Prie tavo tylos prisiglausiu
Ir nieko, ir nieko neklausiu.
Bijodama tylą užgauti, 
Bijodama audrą iššaukti.
Tereikia išlaukti, išlaukti.

Žmogau, kartą mano mylėtas, 
Žmogau, neberandantis vietos, –
Sustoki,  nurimk,  atsipūski, 
Giliai iš širdies atsiduski.
Kelius, tarsi tyčia, užpustė.

Lai žodžiai negrįš skaudūs, 
kandūs,

Kai vakaras sklęs priešais langus
Tarytumei mistinis paukštis
Virš ašarą stingdančio sausio, 
Virš visko, ko gal nesulauksiu.

Vienas žingsnis
Prašai dangaus dar vieno 

žingsnio –
Ne pro rugius, ne link bedugnės.
Nedaug iš ko ir liko rinktis,
Įveikus vandenį ir ugnį.
 
To vieno žingsnio kaulyt gėda  –
Bateliai prieškambary dulka.
Surado vėjai lizdui vietą –
Po tavo stogu visas pulkas.
 
O tau nors peržengti per slenkstį
Ir seną beržą apkabinti.
Delnais nereikia veido dengtis,
Širdis pajus – supranta, girdi...
 
Ir vėjų tų – bala nematė!
Tik va, kad kojos nebeklauso.
Dažnai į dangų kyla akys,
Gal smėlio kas pripylė?
Sausos...

Negi viskas...
Negi viskas taip ims ir praeis, 
Tarsi sapnas viduržiemį gilų?
Susipins ir veidai, ir vardai, 
Kartais džiuginę, kartais nuvylę.
 
Tik dabar tai visai nesvarbu –
Apkabintum visus iki vieno!
Padėkotum, kad buvo kartu
Ar užsuko trumpam tavo sielon.
 
Negi viskas taip ims ir praeis, 
Liks tik snaigės lašelis ant skruosto?
Kaip ta snaigė paika, nežinai, 
Čia namai ar tik laikinas uostas.
 
Blykšta žvaigždės, ryškėja dangus.
Ar girdi? Tai gyvenimas brenda
Sniegu girgždančiu vis dar į mus, 
Ačiū Dievui, nubudusius randa.

Jau trikdo
Jau trikdo nebe klausimai –
Atsakymų žinojimas.
Iš žvilgsnio priešais išskaitai:
Gyvenimo stokojame.
 
Šio keisto amžiaus tarpdury
Į platų glėbį liūdesio
Įpuolėm tarsi genami –
Nei neigsi to, nei liudysi.
 
Nors tai Kanovičiaus mintis –
Mes, kaip tos ,,žvakės vėjyje’’, –
Pasaulio vartai atviri
Išeiti nesuspėjusiems.
 
Kažkas čia ąžuolais vešės,
Kažkas kris žemėn gilėmis.
Te žodžiai jus svetur pasieks, 
Kad ilgimės, kad mylime!

Svajūnė GRiTkUVieNė 
Mažeikiai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

I dalis
– Na, pagaliau sulaukėte savo 

metų, – mestelėjau vyrui, skai-
tydama netrukus prasidėsian-
čių Ugningojo gaidžio metų pra-
našystes. 

– Kieno metų? – nuo spren-
džiamų sudoku knygelės pakilo 
vyro galva. 

– Gaidžio metų.
– ???
– Subendrinau vyrišką gimi-

nę. Pasipūtę lyg gaidžiai, puikuo-
jatės ryškiomis plunksnomis... 

– Bet be mūsų neapsieinate, – 
išpūtė gurklį vyras.

O man staiga šovė netikėta 
mintis: 

– Gal atšvęskime dar vienus 
Naujuosius? Šįsyk – pagal rytie-
čių kalendorių. Jeigu iškilmingai 
ir tikruoju laiku sutiksime Gai-
džio metus, gal jis mums dides-
nę sėk mę iškakariekuos. Pamė-
ginkim pagauti sėkmę už... skiau-
terės... Tik ką dėsime ant stalo?

Vyras mano idėjai nesiprie-
šino.

– Jeigu nieko nesugalvoji, pa-
gamink savo trio: kepta višta, bal-
ta mišrainė ir „Napoleonas“, nes 
išgirdau, kad riebalai ir choleste-
rolis netgi naudingi organizmui.

– Tabu. Kur tai matyta kepti 
vištą Gaidžio metais. Nerūstink 
likimo. Na, ji lyg ir gaidžio žmona.

– Ne žmona, o jo haremo oda-
liska, – ironizavo brangusis. 

Supykau. 
– Išvirsiu kiaušinių.
– Ne Velykos gi. Gaidžio metai 

į duris beldžiasi. Atsibusk.
– Kiaušinis simbolizuoja kos-

minį pradą. Sakyk, o kas pirmiau 
atsirado: višta ar kiaušinis?

negalima, tai... 
Staiga vyro veidas nušvito ir 

jis iškilmingu balsu pranešė: 
– Jeigu jau švenčiame – tai 

švęskime! Paruošk prancūzišką 
stalą. Nežiūrėk taip į mane, už-
teks vieno padoraus patiekalo.

Pajutau, kad pradedu vėl jaus-
ti gyvenimo žavesį ir sušukau: 

– Pate de foie gras.
– Ką tokio?
– Žąsies kepenėlių paštetas. 

Dieviškas skonis ir, – nekaltai pri-
dūriau, – girdėjau, labai naudin-
ga vyrams.

Nustebau, kad vyro skruostai 
raustelėjo.

– O ką gersim?
– Prancūzišką šampaną.
– Išprotėjai. Žinai jo kainą?
– Trečdalis pensijos. Pamanyk, 

sveikatos remontui ne tiek išlei-
džiam, – ir atsiduso: – C est le vie.

Vyras paniro į sudoku pasau-
lį, o aš ėmiausi spręsti moterišką 
galvosūkį: kur rasti pinigų mažai 
juodai suknelei.

II dalis
Paruošiau šventinį stalą. Žą-

sies kepenėlių paštetas puikiai 
pavyko. Iškepiau dvi bagetes. Il-
giausiai terliojausi su madleno-
mis, bet rezultatas atpirko įdėtą 
triūsą. Tačiau mano veidą tem-
dė debesėlis, jo didenybė EURAS 
ŽIAURUSIS atsuko nugarą ir maža 
juoda suknelė nutolo lyg miražas.

Laikrodžio rodyklėms artė-
jant prie 12, vyro paklausiau, kur 

svajonių gėrimas? Jis pliaukštelė-
jo sau per pakaušį ir sušuko:

– Pamiršau atšaldyti. Paieš-
kok šaldiklyje ledo. Šaldysim 
taurėse.

– Tai jau nebus šampanas, o 
šampanizuotas vynas. Beje, o kur 
kibirėlis ledui?

– Visi kibirai ir kibirėliai sodo 
namelyje prikrauti obuolių.

– Gersim nešaldytą, – pakėliau 
balsą. Sulig mano reziumė pasi-
girdo laikrodžio dūžiai. Gaidžio 
metai žengė pro duris, o vyras vis 
knebinėjo kamštį, kuris niekaip 
nenorėjo paklusti jo rankoms.

– Duok man, – trūko kantrybė.
– Ne, tai vyriška... – supy-

kęs pakratė neklusnųjį butelį ir 
kamštis šovė, tarsi Vezuvijaus 
vulkanas, į lubas. Tauraus skys-
čio fontanas nuo lubų sidabri-
niais purslais suputojo ant mano 
išeiginio chalato, vyro kostiumo, 
stalo, nusileidęs ant grindų, išsi-
liejo trečdalio pensijos bala. Žiū-
rėjome, lyg stabo ištikti.

– Reikėjo užkišti pirštu, – po 
laiko sušukau. 

– Viskas, – tarė vyras. Pažvel-
gęs, kiek liko, supylė man į tau-
rę ir siekė pašteto. Pajutau, kaip 
sudiržusioje sieloje prasikalė iš-
blyškusi meilės snieguolė.

– Yra pusė butelio „drato“, per-
nykščio, – pasiūliau.

Susidaužėme taurėmis. Mano 
akys nukrypo į balą ant grindų. 
Atsinešusi šluostą ėmiau sausin-
ti, bet batelių padai pranešė, kad 
reikėtų išplauti svetainę. Ėmiau-
si darbo. Vyras saliamoniškai pa-
reiškė:

– Mūsų pats brangiausias bu-
tas šiame name. O gal ir visame 
mieste. Kur matei, kad grindys 
būtų plaunamos šampanu? Na, 
gal ir plaunamos, bet PRANCŪ-
ZIŠKU tikrai ne.

Gražina ČekAViČieNė, Jonava

Sninga. Tyliai krenta baltos, 
purios snaigės. Pasaulis ima keis-
tis. Nušvinta namų stogai, me-
džiai, krūmai, tvoros, kiemai, pie-
vos. Tik kelių provėžos kai kur 
juoduoja nuo patižusio sniego. 
Snaigės vis krenta ir krenta. 

Medžiai pasidabino baltomis 
karūnomis. Jie išdidžiai dairosi 
aplinkui. Krūmų šakelės vos iš-
laiko snaigių kupetą. Storu ap-
klotu pasipuošė stogai, tvoros, 
kiemuose snaudusios mašinos. 
Nebeliko pramintų takelių, au-
galų stagarėlių. 

Purus snaigių patalas priglu-
do prie žemės. 

– Sveika, mieloji, – šnabžda 
jos. – Mes tavęs pasiilgome. Juk 
ir tu mūsų laukei. Pavargai visus 
globodama, maitindama. O mes 
tavęs niekada nepamiršome. Mū-
sų broliai, lietaus lašai, vis kalba 
apie tave, pasakoja, kokia tu gra-

ži visais metų laikais. Jie aplanko 
tave pavasarį, kai išsprogsta pir-
mieji pumpurai, kai iškelia galvas 
snieguolės, žibuoklės, kai augalų 
pumpurus nubučiuoja saulė. Esi 
nuostabi, kai gegužę visus svai-
gina ievos, alyvos. Jų kvapas ver-
čia žmones plačiau šypsotis, pa-
miršti rūpesčius, su meile žvelg-
ti į supantį pasaulį. Vėliau praei-
nantiems žmonėms šypsosi bijū-
nų, ramunių žiedai.

Jei tavęs nebūtų, brangioji, 
nešvytėtų sodai raudonšoniais 
obuoliais, kriaušėmis, slyvomis. 
Ačiū saulei, kuri padeda išliūliuo-
ti kiekvieną augalėlį.

Tu, žeme, nuostabi. Dabar il-
sėkis, kaupk jėgas, nes tau jų rei-
kės. Mūsų viešnagė trumpa. Lik 
mūsų išbučiuota. Sapnuok gra-
žius sapnus, kurie tau suteiktų 
jėgų, neleistų pavargti.

Aldona BAlSeViČieNė 
Juodkrantė

Snaigių išbučiuota

Humoreska

– O kaip tu 
manai? – išsisu-
ko jis.

– Aišku, višta. 
– Aha. Jeigu 

„Po gimtinės dangum“ Konkursui

Sniego rožynas. Varvekliai. Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.


