
Vasario 5 dieną Lietuvos kurčiųjų sporto 
komitetas paminėjo veiklos sukaktį. Kad 
šventė būtų išskirtinė, sportininkai pasirinko 
sueigai lietuviško maisto restoraną Vilniuje 
„Marceliukės klėtis“. Trečio aukšto salė tiesiog 
plyšo svečiais – jų susirinko net 72.

Pakilęs kalbėti LKSK prezidentas Aleksas 
Jasiūnas pirmiausia gręžėsi į organizacijos is-
toriją. Oficiali komiteto „gimimo“ diena - 1990 
m. sausio 26-oji. Demonstruojant nuotraukų 
albumą ne vienas renginio dalyvis nostalgiškai 
šypsojosi. 20 metų pakeitė sportininkų veidus, 
statusą. Buvusieji rinktinių nariai dabar jau 
įkopė į veteranų amžių. Kai kurie tiesiog mė-

gaujasi pelnytu poilsiu ir sporto renginiuose 
vis mažiau dalyvauja. Dar kiti labai aktyvūs 
ir šiandien. 

Prezidentas apie kiekvieną pirmos ka-
dencijos vykdomojo komiteto narį rado ką 
pasakyti. Kaip kitaip, jie juk dėl savo indėlio 
seniai jau tapo Lietuvos kurčiųjų sporto 
istorijos „puslapiais“. Tai  K. Jasnauskas,  
G. Sabukienė, A. Jurkša, A. Kubaitis, R. Balai-
šis, R. Dovydėnas, V. Kanapienis, E. Karpaus-
kas, Š. Pečiulis ir, žinoma, pats kalbėtojas.
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FINANSAVIMAS: kasmet  va-
sario kovo mėnesiais sudaromos 
einamųjų metų projektų sąmatos. 
Neįgaliųjų organizacijas pinigai 
pagal iš anksto planuotas  ir vėliau 
ekspertų vertintas veiklas pasiekia 
per Neįgaliųjų reikalų departa-
mentą. 2010 m. vasario mėn. 9 d.   
departamentas paskelbė 2010 m. 
finansavimo duomenis. Šių metų 
Neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos projektų finansavimas 
vienus vykdytojus nudžiugino, o 
kitus nuvylė. Paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektams 
įgyvendinti iš viso Draugijos orga-
nizacijoms skirta  1 mln. 588 tūkst. 
litų. Tai 118 tūkst. mažiau negu 
pernai. Atkreiptinas dėmesys, kad 
šiemet finansavimas pagerėjo ma-
žosioms kurčiųjų organizacijoms, 
didžiosios (5 teritorinės valdybos) 
gavo ženkliai mažiau. Skaitytojai 
tuo gali įsitikinti patys. Skaičiai 
pateikiami tūkstančiais litų: VšĮ 
„Akiračio“ redakcija – 80 (per-
nai 75); Alytaus p/o – 25 (10 ); 
VšĮ Kauno KRC – 378 (408); Kė-
dainių p/o – 7 (5); VšĮ Klaipėdos 
KRC 170 (200); Mažeikių kurčiųjų 
draugija – 38 (18); VšĮ Panevėžio 
KRC – 190 (210); VšĮ RKRC – 
125 (150); VšĮ Šiaulių KRC – 177 
(200); Telšių kurčiųjų draugija 
„Tyla“ – 16 (10); Utenos p/o – 23 
(10); Vilkaviškio p/o – 15 (10); VšĮ 
Vilniaus KRC – 344 (400).

Neįgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo projektui įgyvendinti šie-
met skirta 350 tūkst. litų, tai 62 
tūkst. litų mažiau negu pernai.

Išaugo Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų tei-
kimo 2009-2012 metų programos 
2010 m. projekto finansavimas. 
Šiemet iš viso LKD reikmėms skir-
ta 496 tūkst. litų. Programos 2009 
m. projektui įgyvendinti buvo gau-
ta 277,66 tūkst. litų.

MUGĖ: Vilniaus KRC tarpi-
ninkauja Draugijos nariams, no-
rintiems dalyvauti tradicinėje Ka-
ziuko mugėje ir bandantiems išsi-
pirkti prekybos vietą. Sveikiesiems 
rankdarbių gamintojams dalyvavi-
mas visas 3 dienas truksiančiame 
liaudies meistrų  ir šiaip išradingų-
jų renginyje atsieis mažiausiai 270 
litų (1 diena pigiausiai – 90 litų). 
Kurtiesiems, manoma, bus taiko-
mos dvigubos, o gal ir trigubos 
nuolaidos. Mugė vyks kovo 5-7 
dienomis.

TRUMPIAU: nuo vasario vi-
durio iki kovo vidurio visos LKD 
Vilniaus organizacijos dirbs 4 die-
nas per savaitę, t.y. pirmadieniais-

ketvirtadieniais. Penktadieniais 
darbuotojai dirbs namuose. Tuo 
laikotarpiu neplanuojama  Šv. Ka-
zimiero g.3 pastate rengti ir jokių 
bendruomeninių renginių. Toks 
sprendimas priimtas sistemos or-
ganizacijų vadovų pasitarime, vy-
kusiame vasario 8 dieną. Siekiama 
taupyti LKD pastato Vilniuje  išlai-
kymo išlaidas. Kaip bus elgiamasi 
po to, kol kas nenuspręsta. Didžia 
dalimi ateities sprendimus „dik-
tuos“ gautos komunalinių mokes-
čių sąskaitos.

Bus ir viena išimtis. Vilniaus 
AGKVC vertėjai, dirbantys Šv. Ka-
zimiero g.3 pastate, paslaugas ben-
druomenei teiks ir penktadieniais, 
iki 12 val. Popiet kurtieji raginami 
dėl vertimo kreiptis į centrinę Vil-
niaus AGKVC būstinę – Rinktinės 
g. 50. 

MAŽEIKIAI: vasario 4-ąją 
Mažeikių bendruomenės centre 
buvo surengta atvirų durų diena. 
Tądien savo veiklą visuomenei 
pristatė Cerebrinio paralyžiaus 
asociacijos ir Lietuvos kurčiųjų 
draugijos  Mažeikių skyriaus at-
stovai. Centro vadovė Audronė 
Šimkuvienė pradėdama renginį 
prisipažino, kad nesitikėjo tokio 
didžiulio žmonių antplūdžio ir jų  
domėjimosi centro veikla. Taip pat 
padėkojo LKD prezidentei Romai 
Klečkovskajai, liaudies teatro „Mi-
mika“ režisierei Janinai Mažeikie-
nei ir aktoriams, kad nepabūgo 
slidžių kelių bei šaltuko ir atvyko į 
renginį. Jų parodyta programa su-
šildė ir pagyvino renginį. 

Apie Mažeikių bendruome-
nės cenrto veiklą ir jos energin-
gąją vadovę A.Šimkuvienę galite  
paskaityti LKD tinklapio www.lkd.
lt rubrikoje „Mūsų žmonės“, o su 
kurčiųjų kūrybiniais darbais galite 
susipažinti virtualioje meno gale-
rijoje „Mažeikiškių rankdarbiai“.  
Straipsnis „Mažeikių kurtieji ku-
ria planus ir džiaugiasi nuveiktais 
darbais“ taip pat publikuojamas 
ir sausio mėn. „Akiratyje“ Nr. 1 
(293).      

PATEIKĖ: Vilniaus KRC par-
tnerio teisėmis parengė dar vieną 
projektą. Tai Švietimo mainų pa-
ramos fondo „Mokymosi visą gy-
venimą“ Grundtvig 1 partnerysčių 
projektas  „Europos tarptautiniai 
mainai“, kuris vadinasi „Aš esu 
tai, ką aš valgau“. Pagal šį projektą 
skirtingų kultūrinių ir socialinių 
grupių žmonės per maisto tradici-
jas susipažins ir bendraus. Be lie-
tuvių, programoje dalyvaus norve-
gai, belgai, turkai, italai. Projektą 
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koordinuos prancūzai.
DALYVAUS: tradicinėje res-

publikinėje 38-ojoje mėgėjų tea-
trų šventėje „Kauno rampa 2010“  
ketina dalyvauti ir Vilniaus KRC 
liaudies teatras „Mimika“. Kovo 
20 dieną 14 val. rodys spektaklį 
„Gyvasties prisilietimas“ (teksto 
autorė ir spektaklio režisierė Ja-
nina Mažeikienė). Kauno kultū-
ros centras kovo 17-20 dienomis 
vyksiančios šventės programoje 
mūsų scenos veikalą pristato kaip 
„Aukso paukštės 2008“ geriausio 
suaugusiųjų mėgėjų teatro spekta-
klį. Bilietus galima įsigyti Kauno 
kultūros centro „Tautos namai“ 
(Vytauto pr. 79) bei Kauno valsty-
binio dramos teatro kasose.

MOKYMAI: po ilgos pertrau-
kos sistemos organizacijų vadovai 
buvo pakviesti į mokymus. „Aki-
ratis“ jau rašė, kad jie vyko pro-
jekto „Lietuvos kurčiųjų draugijos 
organizacijų institucinių gebėjimų 
stiprinimas bei darbuotojų kvali-
fikacijos kėlimas“ „TOBULĖKIME 
KARTU“ lėšomis (projekto vadovė 
S. Litvinaitė). Projektą vykdo VšĮ 
RKRC. Seminare „Personalo va-
dyba“  LKD organizacijų vadovai 
buvo supažindinti su darbuotojų 
atrankos, komplektavimo princi-
pais, darbo sutarčių nutraukimo ir 

kitais darbo santykius reglamen-
tuojančiais teisės aktais. Vadovai 
turėjo galimybę pagilinti žinias 
darbo apmokėjimo sistemų srityje, 
daugiau sužinoti apie motyvaciją 
atlyginimu ir kitomis socialinėmis 
garantijomis. Jie buvo mokomi 
tinkamai sudaryti darbo sutartis. 
„Organizacijų vadyba“ semina-
ro dalyviai sužinojo apie skirtin-
gų vadovavimo stilių privalumus 
ir trūkumus, mokėsi  veiksmin-
gai perduoti užduotis, bendrauti. 
Jiems buvo formuojami pagrindi-
niai lyderio įgūdžiai, aiškinama, 
kaip darbo grupę „reorganizuoti“ 
į darbo komandą, suderinti skir-
tingų žmonių vaidmenis koman-
doje ir paversti tai bendra sėkme. 
Klausytojams ypač patiko tinka-
mos bendravimo atmosferos kū-
rimo mokymai, pasakojimas apie 
kūno kalbos įtaką bendravimui ir 
kt. Kad teorinės žinios ilgiau iš-
liktų, buvo skirta daug praktinių 
užduočių, kurias klausytojai atliko 
atsitiktinumo principu surinkti į 
vienkartines grupes.

KURSAI: Surdologijos cen-
tras planuoja, kad pirmąjį šių 
metų pusmetį bus suburtas iki 
šiol rekordinis lietuvių gestų kal-
bos besimokančiųjų grupių skai-
čius - 15-18. Mokymai apims ne 

tik didžiuosius Lietuvos miestus, 
bet ir Pakruojį, galbūt Anykščius. 
Gestų kalbos mokysis tėvai, sur-
dopedagogai, kurčiųjų profesijos 
mokytojai, studentai, pedagoginių 
psichologinių tarnybų darbuoto-
jai, kurčiųjų artimieji, policininkai, 
ugniagesiai, medikai, apkurtę as-
menys, sistemos darbuotojai. Or-
ganizacija pagal galimybes steng-
sis kuo lanksčiau prisiderinti prie 
klausytojų poreikių. Kai kur mo-
kymai vyks ištisą savaitę ir iš karto 
baigsis, kai kur bus mokoma keletą 
mėnesių šeštadieniais, dar kitur - 
po darbo valandų keletą kartų per 
savaitę beveik pusmetį. Seminarų 
lektoriai – daugiausia asmenys, ap-
mokyti 2005 – 2008 m. Surdologi-
jos centro vykdyto ES struktūrinių 
fondų projekto lėšomis.

RAŠO: laikraščio „Sportas“ 
Lietuvos parolimpinio komiteto 
(LPOK) 20-mečio veiklos datai 
paminėti parengtoje publikacijoje 
„Parolimpiečių pagreitis“ išskirti-
niame kontekste minimas Lietuvos 
kurčiųjų sporto komitetas. LPOK 
prezidentas V. Kvietkauskas, spe-
cialiai ta proga surengtame rengi-
nyje apžvelgdamas įsimintinus pa-
rolimpinio judėjimo įvykius, gerai 
atsiliepia apie visas tris neįgaliųjų 
sporto organizacijas, bet vėliau jis 

teigia: „...vis dėlto geriausiai verti-
nu Kurčiųjų sporto komiteto ir jo 
prezidento Alekso Jasiūno, kuris 
pažįsta kiekvieną Lietuvos kurčią 
žmogų, apvažiuoja visas mokyklas, 
klubus, darbą.“ Antrajame laikraš-
čio puslapyje įdėta nuotrauka, ku-
rioje A. Jasiūnas LPOK apdovano-
jimą – Garbės ženklą – atsiima iš 
Seimo pirmininkės I. Degutienės 
rankų. Iškilmėse garbingiausiais 
LPOK apdovanojimais pagerb-
ti tik du asmenys. Be LKSK pre-
zidento, Garbės ženklas įteiktas 
garsiai sportininkei, Parolimpinių 
žaidynių medalininkei Aldonai 
Grigaliūnienei.

NAUJA: 2009 m. gruodžio 
29 d. sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymu Nr. V-1072 pakeista 
tvarka “Dėl profilaktinių sveikatos 
tikrinimų sveikatos priežiūros įs-
taigose”. Tvarkoje pakeistas darbų 
ir aplinkos veiksnių sąrašas, drau-
džiantis dirbti atitinkamus darbus 
sutrikusios klausos asmenims. 
Prie išlikusių draudžiamų darbų 
sąrašo numatyta išimtis - “indivi-
dualiu atveju dėl galimybės dirbti 
sprendžia gydytojas otorinola-
ringologas”. Apie visa tai - http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=363219

Prezidentė aiškinosi neįgaliųjų integracijos problemas
Vasario 3 d. prezidentė 

Dalia Grybauskaitė prezi-
dentūroje susitiko su neįga-
liaisiais, aktyviai besireiš-
kiančiais mokslo, sporto, 
meno ir kitose srityse, bei jų 
organizacijų atstovais ir ap-
tarė neįgaliųjų integracijos 
problemas. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenimis, šaly-
je yra beveik 260 tūkst. neįgalių 
žmonių.

Tardama sveikinimo žodį ša-
lies vadovė pabrėžė, kad žmonės, 
susidurdami su fiziniais ir psicho-
loginiais sunkumais, sugeba siek-
ti aukštumų, kai kiti ir turėdami 
visas galimybes sugeba “dejuoti ir 
prašyti”.

“Džiaugiuosi, kad visi esate la-
bai aktyvūs, ir tai yra pavyzdys vi-
siems mums, ypač dabar, kai daug 
kas mėgstame dejuoti, kai nelabai 
yra dėl ko dejuoti, tiesiog taip pa-
togiau. Esame prie stalo, kuris yra 
lygus, nėra nei aukštesnių, nei 
svarbesnių, visi čia esame vienodai 
lygūs, vienodai svarbūs.  Noriu pa-

sidalyti mintimis, noriu išklausyti 
jus”, - kalbėjo D.Grybauskaitė.

Susitikime buvo diskutuojama 
apie neįgaliųjų užimtumą, įsidar-
binimo galimybes, viešųjų erdvių 
prieinamumą bei sportavimo sąly-
gas ir aptariama, ko reikia sėkmin-
gai neįgaliųjų integracijai. Valsty-
bės vadovė aiškinosi, ko trūksta, 
kad būtų užtikrinta reali neįgalių-
jų integracija į visuomeninę ir kul-
tūrinę veiklą bei atsirastų daugiau 
socialinių paslaugų teikėjų. Taip 
pat buvo aptariamas JT neįgalių-
jų teisių konvencijos ratifikavimo 
klausimas. Tikimasi, kad ji Lietu-
voje bus ratifikuota jau pavasarį.

Prezidentės teigimu, neįgalūs 
žmonės turi sulaukti realios, o ne 
deklaratyvios pagalbos. Tam de-
ramą dėmesį privalo skirti ne tik 
Seimas ir Vyriausybė, bet ir savi-
valda, jos institucijos bei vietos 
bendruomenės.

Sociologijos mokslus Vytauto 
Didžiojo universitete studijuojanti 
Rūta Kupčinskaitė pabrėžė, kad di-
džiausia problema norintiems stu-
dijuoti neįgaliems žmonėms, ypač 
ištiktiems judėjimo sutrikimų, yra 
jiems nepritaikyta aplinka.

Nepritaikytą aplinką, kalbėda-
mas apie neįgaliųjų įsidarbinimo 
kliūtis, minėjo ir aukštosios moky-

klos dėstytojas Juozas Bernatavi-
čius. Pasak jo, kliūtimis įsidarbinti 
neįgaliems žmonėms taip pat tam-
pa nepagrįsta darbdavių nuostata, 
kad tokie žmonės ne taip gerai 
atliks jiems patikėtą darbą bei dėl 
ekonominės krizės itin išaugusi 
konkurencija darbo rinkoje.

Diskusijoje Prezidentūroje 
kurtiesiems atstovavo LKD pre-
zidentė Roma Klečkovskaja, Lie-
tuvos kurčiųjų sporto komiteto 
pirmininkas Aleksas Jasiūnas ir 
sportininkai A.Kulbokaitė bei  
A. Bareikis. Deja, dėl laiko stokos 
mūsų atstovams žodis nebuvo su-
teiktas. Tik diskusiją koordinavu-
si pareigūnė, pristatydama mūsų 
sportininkus, pabrėžė jų aukštus 
pasiekimus tarptautinėse arenose, 
o susitikimo dalyviai juos pasvei-
kino gausiais plojimais.

Susitikime taip pat dalyvavo 
Socialinės apsaugos ir darbo, Švie-
timo ir mokslo ministerijų, Kūno 
kultūros ir sporto departamento, 
Seimo bei Vilniaus savivaldybės 
atstovai.

„Akiračio“ inf.

Po diskusijos, kaip įprastai, neįgalieji nusifotografavo kartu su prezidente 
Dalia Grybauskaite.
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LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja teigia nudžiugusi, kai  „Lie-
tuvos rytas“ susidomėjo pagalbos 
telefono prieinamumo kurtiesiems 
problema. Sausio 29 d. paskelbto-
je A. Murauskaitės publikacijoje 
„Susidūrę su pavojais kurtieji – 
bejėgiai“ pateikiamos pačių kur-
čiųjų papasakotos istorijos, kurios 
vaizdžiai rodo, koks pažeidžiamas 
mūsų visuomenėje negirdintis pi-
lietis, atsidūręs kritinėje situaci-
joje: mobiliuoju telefonu jis pats 
negali prisišaukti jokios skubios 
pagalbos. R. Klečkovskaja rašiny-
je pasakoja visą nueitų kelių, ieš-
kant atsakingų institucijų pagal-
bos, epopėją. Į kokias ministerijas 
kreiptasi, kokie pasiūlymai teikti, 
kokia LKD pagalba projektams 
įgyvendinti siūlyta. 

Prezidentę nustebino VRM 

pavaldume esančio Bendrojo pa-
galbos centro  (BPC) viršininko  
A. Kedavičiaus atsakymas. Jame  
rašoma, kad LKD,  sprendžiant šį 
klausimą, buvo „pradingusi“ dve-
jiems metams. 

R. Klečkovskają įskaudino tei-
ginys, kad „ji (suprask, LKD) ne-
gali sudaryti savo bendruomenės 
narių sąrašo, kad mes žinotume 
jų telefonų numerius“. Pašnekovė 
neatsistebėjo, kad būtent kurčiųjų 
siūlymas atsigręžė prieš juos pa-
čius. Vadovė jau praėjusią vasarą 
ragino centrą kaip vieną pigiausių 
būdų skirti kurtiesiems atskirą pa-
galbos telefono numerį, kuriuo šie 
galėtų siųsti pagalbos prašymus. 

Dėl to ji net pasiūlė Draugijos 
pagalbą: surinkti ir pateikti cen-
trui visų šalies kurčiųjų telefonų 
numerių sąrašą.  

A. Kedavičiaus papasakota 
įvykių „versija“ visai kitokia.

Vis dėlto prezidentė ir tąkart 
sutramdė emocijas  ir dar kartą 
paskambino į BPC. Ji pasiteiravo, 
ar bendrojo pagalbos telefono rei-
kalai „pajudės“, jei LKD rekordiš-
ku greičiu - per dvi savaites - pa-
teiks minėtų telefonų sąrašą. Deja, 
paaiškėjo, kad BPC nei to reikia, 
nei tai kurtiesiems padės. 

Redakcijos žiniomis, toks įvy-
kių traktavimas spaudoje papik-
tino Seimo narę L. Graužinienę, 
NRD direktorę G. Paliušienę. Abi 
vadovės yra gerai informuotos 
apie šią problemą ir pačios daly-
vauja jos sprendime, todėl įtikin-
ti jas tuo, ko nėra, ne taip lengva. 
Apmaudu, kad klaidinama visuo-
menė.

Matyt, organizacija prieš vi-
suomenę norėjo pasirodyti „tei-
giama“ ir „pamiršo“ apie LKD 
dedamas pastangas. Todėl jas pri-
mename. Būtent Draugijos inici-

atyva (Vilniaus KRC parengė ir 
laimėjo projektą)  yra planuojama, 
remiantis Norvegijos patirtimi,  
parengti naudojimosi  BPC pas-
laugomis kurtiesiems galimybių 
studiją. BPC, LKD yra Vilniaus 
KRC vykdomo projekto partne-
riai. Šiuo projektu nevyriausybinė 
organizacija ketina pagelbėti vals-
tybinėms institucijoms rasti pro-
blemos sprendimo atspirties tašką 
ir taip įnešti savo indėlį. 

Vis dėlto su vienu A. Kedavi-
čiaus publikacijoje paskelbtu teigi-
niu sunku nesutikti. Jis teigia, „esu 
priešininkas to, kai pirma padaro-
ma, o paskui pagalvojama“. Kur-
tieji tokiam požiūriui pritaria ir 
stebisi, kad eilučių autorius publi-
kuotame laiške to nepritaikė sau.

Parengė „Akiratis“  

Vasario  3 d. „Verslo žinios“ 
rašė, kad „Į Olandijos rinką nusi-
taikiusi tekstilės įmonė „Vikada“ 
subūrė dar keturias šio sektoriaus  
bendroves ir po pusmetį trukusio 
pasirengimo visos įmonės iš vers-
lo misijos grįžo turėdamos realių 
galimybių plėsti savo eksporto ge-
ografiją“.

„Akiratis“ vasario viduryje 
pasiteiravo „Vikados“ direktorės 
Ginos Ramanauskienės, ar dėtos į 
Olandiją viltys pasiteisina.

Direktorė patvirtino, kad ben-
dradarbiavimas tęsiasi. Jau dviem 
potencialiems klientams išsiųsti 
kolekcijų pavyzdžiai. Vieną firmą 
domina biuro rūbai (pvz., banki-
ninkams), kitą – namų tekstilės 
siuviniai (užuolaidos, staltiesės). 
Įdomu tai, kad užsakovai olandai, 
pasak pašnekovės, nori pirkti ne 
darbą, bet kolekcijas. Tai intriguo-
jantis iššūkis. Ir dar vienas laiptelis 
aukštyn. 

Bet „Vikados“ akiratis daug 
platesnis nei viena šalis. Kai krizei 
įsibėgėjus, vienas švedas savinin-
kas, bendradarbiavęs su kurčių-
jų bendrove net 10 metų, uždarė 
įmonę, administracija realiai pa-
juto, kaip pasiteisina toliaregiška 
politika. Siuvimo versle šiandien 
viskas itin nepastovu, todėl pro-
dukciją gaminti vienam ar net 
keliems klientams tiesiog negali-

ma. Jų reikia daug. Pokalbio metu 
direktorė suskaičiavo ne mažiau  
kaip 5 naujus užsakovus, su kuriais 
bendradarbiavimo trukmė tesiekia 
pusę metų. Tai klientas iš Anglijos, 
net trys iš Švedijos, vienas iš Olan-
dijos, surastas dar prieš misiją. Ir 
dar daug potencialių. “Na, ir kas, 
kad užsakovų reikalavimai skirtin-
gi, kad pratintis prie jų nedėkingas 
reikalas, į priekį judėti reikia”,- 
mano strategė.

Paklausta, ar partneriai laiku 
atsiskaito, direktorė teigia, kad du 
senesnieji klientai iš Anglijos ir 
Vokietijos jau pelnę įmonės pasiti-

kėjimą, o rizikingesniems užsako-
vams, kol jie neatsiskaito, vilniečiai 
produkcijos netiekia.

Nors esą Rusijos rinka itin 
sudėtinga, Lengvosios pramonės 
asociacijos dėka įsiskverbta ir į ją. 
Kovo pradžioje įmonė veža savo 
sukurtą siuvinių kolekciją į Sankt 
Peterburgą ir turi planų bent dalį 
jos parduoti. Lūkesčiai motyvuo-
ti. Tai tiksliniai klientai, su kuriais 
derybos jau įpusėjusios.

Teiraujuosi, ar rusiškai rinkai 
skirta kolekcija tapati LITEXPO 
parodų centre demonstruotajai. 
Pasirodo, ne visai. G. Ramanaus-

kienė informuoja, kad ši papildyta 
naujais modeliais, yra visiškai at-
skirta nuo kitų parodoje kartu da-
lyvavusių ir savo gebėjimus siuvi-
nyje apjungusių bendrovių. Poniai 
Ginai norisi ir aiškių atsakomybės 
ribų, ir galimybės pagal situaciją 
manevruoti, todėl nusprendė, kad 
vikadiečiai siūs vieni. Modelius 
bendrovei kuria drabužių dizai-
nerė Loreta Skrinskaitė. Pašneko-
vė žada, kad kolekcija ateityje bus  
pristatyta ir mūsų bendruomenei.

Administracija imasi planų pa-
gyvinti metalo baro veiklą ir nuo 
sezoninio darbo, orientuoto tik į 
iešmų gamybą, pereiti prie plates-
nio gaminių asortimento. Tikė-
jimo, kad gali pavykti, atsirado, 
kai savo jėgomis remontuojantis 
įmonę kurtieji sugebėjo pagaminti 
metalines duris ir kitus reikalingus 
daiktus.

Direktorė džiaugiasi, kad 
sunkmečiu žmonės ėmė dirbti 
atidžiau, atsakingiau, ėmė labiau 
branginti darbo vietą. Anot jos, 
darbo našumas net šiek tiek paau-
go. Atlyginimai nesumažėjo, įmo-
nė dirba viena pamaina 5 dienas 
per savaitę. 

Šiuo metu čia triūsia 110 dar-
buotojų, iš jų 45 proc. neįgaliųjų. 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

    Žodis – ne žvirblisR e p l i k a

Sunkmečiu “Vikada”  demonstruoja gyvybingumą

Aktualijos

Nauja “Vikados” siuvinių kolekcija.
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Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje moky-
kloje (PKNPM) atidaryta impre-
sionistinė, begaline ramybe  ir 
senove dvelkianti Vilniaus dailės 
akademijos magistrantės Jovitos 
Gronskytės darbų paroda „Aliejus, 
drobė, kartonas.“

„Ką tik moderniai suremon-
tuotoje mokykloje norėjosi su-
rengti kitokią, išskirtinę, įspūdingą 
parodą. Įdomu tai, kad supažin-
dino su jauna ir  talentinga tapy-
toja bei parodą padėjo mums su-
rengti Lietuvos kurčiųjų draugijos 
mėnraštis „Akiratis.“ Redakcijai 
esame už tai nuoširdžiai dėkingi“, 
– džiaugėsi parodos kuratorius, ži-
nomas dailininkas ir dailės moky-
tojas Povilas Šiaučiūnas. 

Pasak jo, pirmąjį elektroninį 
laišką iš jaunosios menininkės jis 
gavo po to, kai „Akiratyje“ buvo 
išspausdintas straipsnis, kuriame 
buvo rašoma apie PKNPM re-
to talento kurčios trečios klasės 
mokinės Sonatos Jarmalavičiūtės 
kūrybą.  Jovita, studijuojanti ne 
tik tapybos restauravimą, bet ir 
lankanti papildomus pedagogikos 
specialybės kursus, dailės mokyto-
jui parašė norinti daugiau sužinoti 
apie dailės ugdymo procesą. Taip 
užsimezgė jaunos tapytojos ir ži-
nomo dailininko bendravimas. 

P. Šiaučiūnas sakė greitai su-
pratęs, kad į jį kreipėsi tikrai ta-

lentinga mergina, kuriai klausos 
negalė nesutrukdė save atskleisti 
moksle ir kūryboje. „Tai gražus 
pavyzdys mūsų  ugdytiniams“, – 
sakė dailės mokytojas ir pabrėžė, 
jog būtent tai jį paskatino surengti 
Jovitos parodą mokykloje. 

Parodos autorė P. Šiaučiūnui 
buvo pateikusi įvairia technika at-
liktų darbų, bet kadangi merginos 
studijos labai artimai siejasi su ta-
pyba,  parodos kuratorius pasiūlė 
jai surengti tapybos darbų parodą.

„Įspūdingai atrodo senove 
dvelkiantys paveikslai šiuolaiki-
niame interjere. Portretai, natiur-
mortai, peizažai atlikti klasikine 
technika ir klasikinėmis medžia-
gomis. Tai aliejinė tapyba ant lino 
ir kartono. Portretuose iš tamsaus 
rudo,  kraplakinio fono į mus žvel-
gia šviečiantys orių moterų veidai, 
pageltęs Kristaus kūnas, šviesios 
rankos... Realistiškai, subtiliai per-
teikiami veidai, rūbai, draperijos.  
Natiurmortai ir peizažai impresio-
nistiški, turtingesni spalvomis”, – 
pristatydamas Jovitos parodą kal-
bėjo P. Šiaučiūnas.

Dailininkas neslėpė susižavė-
jimo jaunos menininkės kūryba ir 
viešai pažadėjo parašyti Jovitai re-
komendaciją,  kai  ji  nuspręs stoti 
į Lietuvos dailininkų sąjungą.

 Parodos autorę sveikinusi 
PKNPM direktorė Danutė Kriščiū-
nienė pabrėžė, jog viena iš moky-
klos stiprybių – meninių gebėjimų 
ugdymas. Čia vienodą startą turi 
tiek profesionalai, tiek mokiniai. Ji 
atkreipė dėmesį, jog Jovitos darbai 
traukia dėmesį sodriomis spalvo-
mis, klasikine prabanga ir dvasios 
ramybe.  „Tapyba jaunystėje ir 
man buvo labai artima“, – prisipa-
žino direktorė ir palinkėjo jaunajai 
dailininkei įdomių ir prasmingų 
darbų.  

Dvidešimt trejų metų  Dailės 
akademijos magistrantė J. Grons-

kytė gimė ir augo Joniškyje. Pasak 
Jovitos, jos gabumai dailei buvo 
pastebėti jau darželyje. Nepaisant 
klausos negalės tėvai ją leido į Jo-
niškio dailės mokyklą, kurią 2000 
metais sėkmingai baigė. 2001 me-
tais mergina pradėjo mokytis Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre, kur įgijo pagrindi-
nį ir vidurinį išsilavinimą. „Mano 
tėveliams atrodė, kad aš dar galiu 
tobulėti, todėl jie paskatino mane 
studijuoti J. Vienožinskio dailės 
mokykloje. 2004 metais šią mo-
kyklą sėkmingai baigiau,“- pasa-
kojo J. Gronskytė. Dabar mergina 
džiaugiasi magistrantūros studijo-

mis Vilniaus dailės akademijoje. 
Jaunoji dailininkė jau yra su-

rengusi aštuonias personalines 
parodas. Jos darbai buvo ekspo-
nuojami Šiaulių savivaldybėje, 
LR Seime, Vilniaus dailės akade-
mijos bibliotekoje, Nacionalinėje 
M.Mažvydo bibliotekoje, Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centre ir 
Lietuvos kurčiųjų draugijos tinkla-
pyje www.lkd.lt .

Be tapybos, Jovita dar domi-
si fotografija, labai mėgsta šokti, 
dažnai lankosi teatre, laisvalaikiu 
kuria sages.

Laima LAPĖNIENĖ

Vasario 2 d. Šiaulių darbo rin-
kos mokymo centre klausos nega-
lės žmonėms surengtas seminaras  
apie profesinę reabilitaciją. Semi-
naras sukėlė didžiulį susidomėji-
mą, į jį atvyko kurtieji iš miesto ir 
Šiaulių rajono. 

Šiuo metu Neįgaliųjų profesi-

nės reabilitacijos centras klausos 
negalės žmonėms siūlo 4 progra-
mas naujoms specialybėms įsigy-
ti: meno dirbinių iš odos gamin-
tojo mokymo programą, juvelyro 
mokymo programą, kompiuterio 
operatoriaus mokymo programą ir 
dailiųjų medžio dirbinių mokymo 

programą.
Seminare Neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos centro vadovė Aušra 
Benikienė atsakė į visus iškilusius 
klausimus, papasakojo apie moky-
mus, aprodė mokymosi vietas.

Šiuo metu, padedant Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos centro dar-

buotojams, mokytis pradėjo jau 
trys kurtieji. Artimiausiu metu 
prie jų prisidės dar 5 asmenys.

Raimonda Monstvilaitė
Įdarbinimo tarpininkė

„Akiračio” publikacija dailininkę paskatino 
surengti dar vieną parodą

Šiaulių kurtieji mokosi naujų specialybių 

Priimkit pagarbą, priimkit švelnų žodį 
Priimkit žodžio tylą laukuose, 

Kaip gera šiandien mums 
Visiems žinoti, kad didi šventė 

Ir nerimas Jūsų širdyje. 

Šiaulių kurčiųjų bendruomenė sveikina “Senolių” 
pirmininkę Vitaliją Girdziušienę 70-čio proga ir linki 

puikios sveikatos bei dvasinės stiprybės.

Parodos atidarymo momentas (iš dešinės):  parodos kuratorius, 
žinomas dailininkas ir dailės mokytojas Povilas Šiaučiūnas, Vilniaus 
dailės akademijos magistrantė Jovita Gronskytė,  PKNPM direktorė 
Danutė Kriščiūnienė, gestų kalbos vertėja. 

Vi l n i a u s  d a i l ė s  a ka d e m i j o s 
magistrantė Jovita Gronskytė.
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Vasario 12 d. Kaune vyko VI 
Lietuvos mokytojų novatorių foru-
mas. Renginys prasidėjo diskusija 
„Ką daryti, kad mokyklose daugė-
tų mokytojų novatorių?“ Diskusi-
joje dalyvavo švietimo ir mokslo 
ministras Gintaras Steponavičius,  
Švietimo informacinių technologi-
jų centro direktorius Vaino Braz-
deikis, Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto studijų prorektorius doc. 
Dr. Vytautas Bernotas, Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio vidurinės mo-
kyklos mokytoja novatorė Tatjana 
Kriliuvienė ir bendrovės „Micro-
soft Lietuva“ generalinis direkto-
rius Mindaugas Glodas.

„Mokytojai novatoriai –  tai 
ugdymo proceso varikliai, be per-
stojo ieškantys naujų ir įdomių 
mokymo formų, – kalbėjo švietimo 
ir mokslo ministras. – Nuasme-
ninta ir biurokratizuota švietimo 
sistema neigiamai veikia novato-
riškumą, todėl svarbiausias mūsų 
žingsnis yra išvaduoti mokytojus 
nuo biurokratinių darbų, atsisa-
kyti rutininės kontrolės, išlaisvinti 
mokytojus kūrybinei laisvei, kad 
tie mokyklų varikliukai nestokotų 
įkvėpimo ir nuolat primintų, jog 
gyvenimas nestovi vietoje“.   

Mokytoja novatorė iš Kuršė-
nų atkreipė ministro dėmesį, kad 
mokytojų pastangos ir rizika dirb-
ti naujai dažnai lieka nesuprastos 
tėvų, mokinių, besiruošiančių 
brandos egzaminams, kuriuose 
kūrybos gana maža.

Ministras patikino, kad nacio-
nalinio egzaminų centro darbuoto-
jai dirba ir stengiasi, jog mokytojų 
novatorių indėlis taptų prasmin-
gas tikrinant mokinių žinias. Pats 
ministras teigė, kad mokydamasis 
visada vadovavosi lotynišku posa-
kiu „Non scholae, sed vitae disci-
mus“ („Mokomės ne mokyklai, o 
gyvenimui“).

Mokytoja Tatjana Kriliuvienė 
negailėjo aštrių žodžių ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto studijų 
prorektoriui doc. dr. Vytautas Ber-
notui teigdama, jog į mokyklas at-
ėję jauni pedagogai rašo dešimties 
metų senumo planus, pamokose 
nenaudoja inovatyvių metodų. 
Įgūdžių ir pasitikėjimo savimi šie 
specialistai įgauna tik padirbėję 
mokykloje, universitete to neįgyja 
per visus studijų metus. Prorek-
torius pabrėžė, kad universitetas 
– tik pirmas slenkstis, tik pradžia 

to kelio, kurį pasirenka mokytojas. 
Universitetas suteikia tik iš-

silavinimą, o naujoji darbovietė 
(mokykla) ir jos bendruomenė 
pasidalina darbo patirtimi, nau-
jovėmis ir praktiniais pavyzdžiais, 
reikalingais mokytojo darbui. 

 „Microsoft Lietuva“ generali-
nis direktorius Mindaugas Glodas 
pacitavo nugirstą frazę „buliminis 
mokymasis“, kurios autorius taip 
apibūdino ugdymąsi: „Iki egza-
mino tik valgai ir valgai. Per eg-
zaminą viską išspjauni ir pasakai, 
kad to gyvenime daugiau nebepri-
reiks“. Mokytojai novatoriai, direk-
toriaus žodžiais, tai visą gyvenimą 
besimokantys žmonės, kurie ren-
gia ne „rijikus“, o tokius pat kaip ir 
jie visą gyvenimą besimokančius 
mokinius. Kad mokytis būtų dar 
įdomiau ir prieinamiau, M. Glo-
das papasakojo apie jų kompanijos 
idėją ateityje virtualioje erdvėje 
organizuoti įvairius mokymus, se-
minarus, konferencijas. 

Diskusijos metu iš salės pasi-
girdo siūlymas susiaurinti ugdy-
mo programas išmokant mokinius 
mažiau, bet kūrybiškiau. Ministro 
Gintaro Steponavičiaus atsakymas 
buvo trumpas ir konkretus:

„Dalyvaudamas šiame forume, 
aš pamačiau, kad Lietuvoje yra 
daug mokytojų, norinčių ir suspė-
jančių išdėstyti šiandienines ugdy-
mo programas kūrybiškai“. 

Konkurso „Virtuali kelionė 
klasėje“ rezultatai

Antroje mokytojų novatorių 
forumo dalyje buvo apžvelgti Švie-
timo ir mokslo ministerijos bei 
kompanijos „Microsoft Lietuva“ 
rengiamo konkurso „Virtuali ke-
lionė klasėje“ rezultatai. Švietimo 
informacinių technologijų centro 
mokymo skyriaus vedėja Asta Bui-
nevičiūtė papasakojo, kad konkur-
sas organizuojamas jau šešti me-
tai. Šiemet konkursui per rugsėjo 
- lapkričio mėnesius buvo pateikti 
385 mokytojų novatorių darbai. 
Ekspertai atrinko 187 darbus, 
skirtus publikuoti elektroninėje 
erdvėje kaip tinkamus IKT taiky-
mo pavyzdžius mokytojams. Iš šių 
darbų atrinkti geriausieji, kurie 
buvo apdovanoti kompanijos „Mi-
crosoft Lietuva“ prizais. 

Didžiuoju prizu ir kelialapiu į 
Europos mokytojų novatorių foru-
mą Berlyne buvo įvertinti Kauno 
jėzuitų gimnazijos fizikos moky-
tojos Rigondos Skorulskienės su-
kurtas metodinis darbas „Dangaus 
kūnai“ ir Klaipėdos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės moky-
klos mokytojų Sigitos Koroliovės 
(šių eilučių autorė) ir Jolitos Stum-
brienės integruotas lietuvių kalbos 
ir dailės projektas „Adomo Micke-
vičiaus „Gražina“ ekrane“. 

Projekto idėja gimė skaitant I 
epinės poemos dalį, kai supratau, 
kad vaikai sunkiai suvokia skaito-
mą tekstą. Per septynias savaites 
Adomo Mickevičiaus herojė Gra-
žina kartu su Naugarduko pilies 
gyventojais buvo perkelti į pieši-
nius, kurie naudojant kompiuteri-

nės programos „Windows Movie 
Maker“,  atgijo ir papasakojo visą 
lietuvių kovos su kryžiuočiais is-
toriją. 

Mokiniai „keliaudami laiku“ 
atkūrė poemoje aprašytus istori-
nius įvykius. Papildydami kino 
filmą titrais,  įtvirtino sintaksės ir 
skyrybos žinias, plėtojo žodyną ir 
lavino kalbą.  Dalyvaudami disku-
sijoje aptarė Gražinos poelgio pa-
sekmes ir lengvai rado atsakymą į 
sudėtingą poemos klausimą: „Gra-
žinos poelgis buvo didvyriškas, 
kilnus ar lengvabūdiškas?“ Kino 
filmas ir specialiai jam sukurta 
reklama buvo pristatyti mokyklos 
bendruomenei Vasario 16 d. skir-
tame renginyje.

Šiuo darbu nuo šiol galės pa-
sinaudoti kiekvienas Lietuvos 
mokytojas supažindindamas ug-
dytinius su Adomo Mickevičiaus 
kūryba. Švietimo informacinių 
technologijų centro interneto por-
tale šiuo metu skelbiama daugiau 
nei 1000 mokytojų novatorių dar-
bų. Tai nemaža duomenų bazė, ga-
linti padėti ieškantiems galimybių 
taikyti informacines technologi-
jas. Tačiau Švietimo informacinių 
technologijų centro direktorius  
V. Brazdeikis įsitikinęs, kad šį 
skaičių būtų galima padvigubinti, 
nes didžioji dalis Lietuvos pedago-
gų turi sukūrę puikių ir originalių 
metodinių darbų, tačiau nedrįsta 
jų parodyti kolegoms. 

Norisi tikėti, kad ateityje šią 
bazę papildys ir  mokyklų, ugdan-
čių sutrikusios klausos vaikus, mo-
kytojų darbai, nes inovatyvios ug-
dymo priemonės – puiki proga la-
vinti klausos negalę turinčių vaikų 
asmenybės suvokimą, koordinuoti 
vizualinį, girdimąjį, erdvinį suvo-
kimą, mokyti orientuotis erdvėje, 
lavinti skaitymo, rašymo, kalbėji-
mo, skaičiavimo ir kitus įgūdžius. 
Patraukliai apipavidalintuose  dar-
buose gausu novatoriškų ugdymo 
metodų, kurie lengvai pritaikomi 
kasdieniame darbe. Kiekvienoje 
priemonėje kūrybiškas mokytojas, 
atradęs ką nors įdomaus ir nau-
dingo, gebės pritaikyti tai dirbda-
mas su savo mokiniais, nes visas 
pedagogo darbas yra nesibaigianti 
kūryba!

Sigita KOROLIOVĖ
KKNP mokytoja  

„Microsoft Lietuva“ didysis prizas – 
kurčiųjų mokytojomsAktualijos

Švietimo informacinių technologijų centro mokymo skyriaus vedėja Asta 
Buinevičiūtė, mokytojos Sigita Koroliovė ir Jolita Stumbrienė, programos 
„partneriai mokyme“ koordinatorė, UAB „Microsoft Lietuva“ atstovė Ieva 
Zdanytė po apdovanojimų ceremonijos. 
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Sausio 22 d. Kauno kul-
tūros centre „Tautos namai“ 
buvo parodytas dviejų dalių 
spektaklis jaunimui “Svei-
ki!” Tai neeilinis spektaklis 
- jaunimo asociacija „Teatro-
nas“,  bendradarbiaudama 
su Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centru, su-
griovė sieną, skiriančią mūsų 
bendruomenę nuo teatro, 
kurio spektakliuose aktoriai 
kalba lietuvių kalba. Tądien 
spektaklis buvo verčiamas į 
lietuvių gestų kalbą.

Nematomos sienos įvairiais 
gyvenimo aspektais išdygsta tarp 
klausos negalės žmonių  ir girdin-
čiųjų. Jas sukuriame mes patys - 
žmonės. Tačiau žmonės jas gali ir 
sugriauti. Džiugu, kad keičiantis 
visuomenės požiūriui, tolerantiš-
kumo lygiui šios sienos viena po 
kitos griūna.

Jaunimo asociacija 
„Teatronas“

Jaunimo asociacijos „Teatro-
nas“ veikla unikali - visą meninę 
veiklą joje vykdo aukštojo mokslo 
nebaigęs jaunimas. Spektaklį su 
vertimu į gestų kalbą nusprendė 
parodyti po to, kai sužinojo, kokių 
galimybių įsilieti į kultūrinį gyve-
nimą turi kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų bendruomenė.

“Gyvenimas privedė prie kū-
rybos, kūryba – prie pažinties su 
kurčiųjų bendruomene, o ji savo 
ruožtu - vėl prie kūrybos. Asme-
niškai man skaudu, kad negaliu 
pasidalinti su kitu žmogumi savo 
meile teatrui vien dėl to, kad jis yra 
netekęs klausos. Asociacijos “Te-
atronas” nariai šiltai ir tolerantiš-
kai priėmė žinią apie tai, kad scena 
dalinsis su gestų kalbos vertėjais. 
Kartu repetavo, glaudžiai dirbo, 
bet vieni kitiems netrukdė ir net 
išmoko kelių naujų žodžių nauja 
kalba. Po spektaklio paklausti, ar 
jautė kokį nors skirtumą, aktoriai 
teigė, kad  “kažkas tuščio prisi-
pildė. Viduje kažko atsirado dau-
giau”, - sakė spektaklio režisierius 
Gildas Aleksa.

Vertėjų darbas
Lietuvos gestų kalbos vertėjų 

asociacijos prezidentės ir Kau-
no apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorės Ramunės 

Leonavičienės komentaras: „Šis 
spektaklis mūsų centrui buvo di-
džiulis iššūkis. Mus sužavėjo jau-
nų žmonių iniciatyva ir noras, kad 
spektaklyje galėtų dalyvauti ne tik 
girdintieji, bet ir kurtieji žiūrovai. 
Manau, kad tai ne paskutinis mū-
sų projektas kartu. 

Gestų kalbos vertėjai neturėjo 
daug laiko pasiruošti šiam spek-
takliui, bet šeši vertėjai dvi savai-

tes kiekvieną dieną intensyviai 
ruošėsi šiam vertimui. Spektaklis 
tikrai gan sudėtingas ir tinkamai 
perduoti norimą mintį ne taip pa-
prasta. Norint tinkamai pasiruošti 
tokiam vertimui mažiausiai reikė-
tų poros mėnesių repeticijų. 

Kad kurtieji galėtų pajusti, 
kada groja muzika, negirdintiems 
žiūrovams buvo išdalinti pripūsti 
balionai, kurie vibruoja grojant 
muzikai.

Pirmą kartą spektaklį vertėme 
gimtąja kurčiųjų kalba. Dėl šios 
priežasties vertimas buvo dar su-
dėtingesnis. Niekam ne paslaptis, 
kad dauguma gestų kalbos vertėjų 
vertimą atlieka vadinamąja „kal-
ke“. Taip jau susiklostė Lietuvoje, 
kad vėliau apkurtę ar neprigirdin-
tys labiau mokėjo kovoti už savo 
teises nei įgimtą kurtumą turintys 
kurtieji. Tad ir gestų kalbos vertė-
jams nebuvo svarbu gerai mokėti 
gimtąją kurčiųjų kalbą. Vis tiek 
buvo reikalaujama, kad vertimas 
būtų atliktas „kalke“. Todėl labai 
norėjosi, kad nors kartą būtų at-
kreiptas dėmesys į kurčius žmo-
nes, kalbančius gimtąja kurčiųjų 
kalba. Spektaklyje buvo ir vėliau 

apkurtusių, kurie parodė savo ne-
pasitenkinimą vertimu, tačiau tu-
rime išmokti būti tolerantiškesni 
vieni kitiems. Labiau suprasti vie-
ni kitus. 

Negaliu pasakyti, kad vertimą 
atlikome puikiai, bet, kiek buvo 
įmanoma per tokį trumpą laiką, 
viskas buvo padaryta. Dar norė-
čiau padėkoti Kauno apskrities 
gestų kalbos  vertėjų centro ver-

tėjoms už pastangas verčiant šį 
spektaklį”. 

Susirinko kurčiasis 
jaunimas

Tarp salės žiūrovų buvo nema-
žai klausos negalią turinčio jauni-
mo. Dalyvavo ir Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos (KKJO) Ta-
rybos nariai. „Dviejų dalių spek-
taklis jaunimui “Sveiki” man as-
meniškai patiko. Spektaklis buvo 
gan aktualia tema šiuolaikiniam 
jaunimui. Apie psichologinius 
sutrikimus, apie jaunuolius, pati-
riančius smurtą, prievartą, pačius 
smurtautojus. Norima suteikti pa-
galbą jiems. Po tokio spektaklio 
buvo galima pamąstyti apie mus 
supantį pasaulį, neleisti jaustis vie-
nišam. Privalu informuoti kitus, 
kad pagalba jaunimui visada bus 
suteikta, tereikia tik išdrįsti apie 
tai prabilti. Neužsidaryti savyje. 

Idėja, kad spektaklis būtų ver-
čiamas į lietuvių gestų kalbą, - pui-
ki! Vertėjos palaikė puikų kontaktą 
tarpusavyje ir su žiūrovais. Tik trū-
ko gero apšvietimo. Mano many-
mu, tokie spektakliai, kuriuose gali 
dalyvauti ne tik girdinti visuome-

nė, bet ir kurčiųjų bendruomenė, 
sulauktų daugiau dėmesio. Kurtie-
ji jaučiasi mažiau diskriminuojami 
ir pasijunta laukiami. KKJO vardu 
norime padėkoti puikiems akto-
riams už puikų spektaklį ir vertė-
joms už paaukotą laiką ir galimybę 
įsilieti į visuotinę kultūrą, kuri iki 
šiol buvo prieinama tik girdintie-
siems“, – sakė KKJO pirmininko 
pavaduotoja Dovilė Vaserienė.

Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro padėka

„Dėkoju spektaklio režisieriui 
Gildui Aleksai ir jauniesiems ar-
tistams, kurie mus suprato ir ge-
ranoriškai sutiko bendradarbiauti 
su Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centru. Labai dėkoju ges-
tų centro direktorei Ramūnei Le-
onavičienei, pavaduotojui Arūnui 
Bražinskui, vertėjoms už nuoširdų 
darbą. Tikimės ir daugiau matyti 
spektaklių, kuriuos galės žiūrėti ir 
suprasti kurtieji. Dėkoju kurčiųjų 
bendruomenės vardu“, - padėką 
sakė Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė Jūratė Pugačiaus-
kienė.

Straipsnio pabaigoje norėčiau 
pabrėžti gestų kalbos vertėjų svar-
bą. Vertėjos – tai tiltas tarp girdin-
čiųjų ir kurčiųjų, kuris mums yra 
be galo svarbus. O už tai, kas yra 
svarbu, reikia kovoti. Nepamirški-
me ne tik reikalauti iš vertėjų, bet 
ir patys duoti. Ačiū visiems, kas 
nepagailėjote savo laiko pasidalin-
ti mintimis.  

KĘSTUTIS VAIŠNORA

Kaune spektaklis su vertimu į gestų kalbą

Jaunimo asociacijos “Teatronas” nariai šiltai ir tolerantiškai priėmė žinią, kad scena dalinsis su gestų 
kalbos vertėjais.
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L. da Vinci programa 
priartino Anglijos patirtį

Vilniaus kurčiųjų reabilitaci-
jos centras 2009-2010 m. pagal 
Leonardo da Vinci programą 
vykdo projektą “Kurčiųjų pro-
fesinio orientavimo specialistų 
kvalifikacijos kėlimas“ (Nr. LLP-
LdV-VETPRO-2009-LT-0210). 
Projekte taip pat dalyvauja trys 
partneriai, kaip ir Vilniaus KRC, 
teikiantys kurtiesiems profesinio 
orientavimo ir/ar konsultavimo 
paslaugas. Tai Vilniaus kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis 
profesinio mokymo centras; tėvų, 
auginančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija PAGA-
VA; Psichosocialinės  ir darbo 
integracijos centras. 

Keturiose įstaigose šioje sri-
tyje dirba 17 darbuotojų. Faktiš-
kai visi jie praėjusių metų pabai-
goje sėmėsi patirties Jungtinėje 
Karalystėje (JT), Londone. Tarp 
jų – ir 5 sutrikusios klausos dar-
buotojai. Pagrindinis projekto 
ir vizito tikslas – perimti gerąją 
aptariamos srities veiklos patirtį. 
Projekto vadovė - Vilniaus KRC 
psichologė Rūta Mackanienė. 

Vizito programą parengė, 
viešnagės patogumais rūpino-
si projekto partneris iš JK „CE-
DRON“. 

Lietuviai susipažino su JK 
bendra darbo paieškos ir įdarbi-
nimo sistema; su kurčiųjų profe-
sinio orientavimo, konsultavimo 
ir įdarbinimo struktūra; su kur-
čiųjų profesinėmis galimybėmis;  
kurčiųjų organizacijų įtaka šiam 
procesui.

  
Kurčiųjų įdarbinimas 

– kurčiųjų organizacijų 
rūpestis

Kurčiųjų įdarbinimu ir kon-
sultavimu Anglijoje iš esmės už-
siima kurčiųjų organizacijos. Kai 
kurčiasis kreipiasi dėl įdarbini-
mo, atitinkami organizacijų dar-
buotojai, dažniausiai vadinami 
tarpininkais, ieško darbo pagal 
skelbimus internete ir spaudoje, 

kartu su kurčiuoju aptaria, ko-
kios kvalifikacijos ir įgūdžių rei-
kia vienam ar kitam darbui atlik-
ti, padeda parengti ir nusiųsti CV 
darbdaviui. Kad kurčiasis geriau 
pasirengtų atrankos pokalbiui su 
darbdaviu ir tvirčiau jaustųsi, po-
kalbis būna netgi iš anksto „repe-
tuojamas“ ir po to aptariama, į ką 
reikia atkreipti didžiausią dėmesį. 
Eidamas pokalbio pas darbdavį 
kurčiasis gauna nemokamas ges-
tų kalbos vertėjo paslaugas. 

Anglijoje gestų kalbos ver-
tėjai yra aukštos kvalifikacijos ir 
jų darbas labai vertinamas, taip 
pat ir finansine prasme. Vieno 
susitikimo metu buvo pasakyta, 
kad parengti kvalifikuotą gestų 
kalbos vertėją – tas pats kaip pa-
rengti gerą gydytoją; reikia tiek 
pat laiko ir sąnaudų. 

Paslaugų kurtiesiems 
pranašumai

Lietuvos ir Jungtinės Kara-
lystės pagalbos kurtiesiems siste-
mos turi panašumų ir skirtumų. 
Pagrindiniai panašumai – nacio-
nalinės gestų kalbos pripažintos 
gimtosiomis kurčiųjų kalbomis; 
kurtiesiems asmenims teikiamos 
vertimo paslaugos. Tačiau Jung-
tinėje Karalystėje labiau išplėtota 
paslaugų ir pagalbos kurtiesiems 
asmenims sistema bei aktyviau 
dirbama su visuomene. Įstaigo-

se plačiai taikomos FM sistemos 
(garso perdavimo radijo bango-
mis tiesiai į klausos aparatą sis-
tema). Organizacijos raginamos 
ir skatinamos teikti kurtiesiems 
draugiškas paslaugas, atliekama 
jų patikra naudojant slapto pirkė-
jo metodą ir kt. Plačiai taikomas 
vadinamasis „deaf-awarenes“ 
(kurtumo supratimas); siekiama 
šviesti visuomenę, kad ji turėtų 
daugiau žinių apie kurtumą ir 
būtų tolerantiškesnė kurtiesiems.

Kurčiųjų organizacijos, kurios 
rūpinasi kurčiųjų įdarbinimu, 
taip pat suteikia kurtiesiems in-
formacijos apie jiems priklausan-
čias lengvatas. JK geros sąlygos 
imigrantų įsidarbinimui. Tiesa, 
yra daugybė privalomų biurokra-
tinių dalykų. Bet, jei „popieriai“ 
tinkamai tvarkomi, galima susi-
grąžinti nemenką dalį nuo atlygi-
nimo sumokėtų mokesčių. 

Kaip sakė JK organizacijų 
atstovai, darbe su kurčiaisiais 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
ne jų kurtumo lygiui, o žmogaus 
individualybei. Būtent tai leidžia 
pasiekti geresnių rezultatų.

Įdarbinimui - 
3 organizacijos

Delegacija iš Lietuvos vizito 
metu aplankė  Karališkąjį naci-
onalinį kurčiųjų institutą, kurio 
veikla aprėpia apie 9 milijonus 

JK gyventojų, turinčių įvairaus 
laipsnio klausos sutrikimų, vi-
suomenės informavimą, pre-
vencines priemones. Pagrin-
dinė tikslinė šios organizacijos 
grupė yra apkurtę žmonės, 
kurie nėra britų gestų kalbos 
vartotojai. Organizacija vyk-
do informacines kampanijas, 
konsultuoja darbdavius, atlieka 
girdėjimo palengvinimo prie-
monių testavimą, leidžia infor-
macinius leidinius. Lietuvoje 
tokios įstaigos atitikmens nėra. 

Taip pat pabuvota Kara-
liškojoje kurčiųjų asociacijo-
je, kuri rūpinasi interesais ir 
gerove tų kurčiųjų, kurių pa-
grindinė kalba yra gestų kalba. 
Organizacija teikia labai platų 
profesionalių paslaugų spektrą, 

pradedant vertimu į gestų kalbą. 
Vertimo paslaugos čia prieina-

mos visada. Ši organizacija taip 
pat teikia paslaugas gestų kalba 
per internetą, tokias kaip teisi-
nė pagalba, konsultavimas apie 
pašalpas, įdarbinimą, socialinio 
būsto programas, skolas. Lietu-
voje šios paslaugos yra išskaidy-
tos per keletą organizacijų. 

Dar viena įstaiga, teikianti 
kurtiesiems paslaugas, - tai  Bre-
akthrough Deaf-Hearing Integra-
tion (Proveržis kurčiųjų ir girdin-
čiųjų integracijoje). Tai nevyriau-
sybinė organizacija, valdoma va-
dovų tarybos. Ji teikia labai platų 
spektrą paslaugų. Viena iš svar-
biausių veiklų yra bendruomenės 
centrų kurtiesiems steigimas ir 
palaikymas (community centers). 
Londone yra 4 tokie bendruome-
nės centrai, kuriuose daugumą 
darbuotojų sudaro kurtieji. 

Vizito dalyviai apsilankė vie-
noje iš Londono kurčiųjų kavi-
nėje-klube. Tai bendruomeninė 
organizacija, kurioje žmonės su-
sirenka pabendrauti ir kartu leisti 
laisvalaikį. Programa apėmė ir 
lankymąsi Lietuvos ambasadoje.

Kurtieji – aktyvi 
įdarbinimo sistemos dalis

Lietuvius stebino ir džiugino 
tai, kad vizito metu pranešimus 
jiems daugiausia skaitė kurtieji. 
Svečiai turėjo galimybę ilgai dis-

    Pažintis su Jungtinės Karalystės 
įdarbinimo sistema

Pasaulyje

Projekto dalyviai Londone.
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kutuoti ir išsiaiškinti visus rūpi-
mus dalykus, pasidalyti savo pa-
tirtimi. 

Lankantis kurčiųjų organiza-
cijose lietuviams buvo galimybių 
susitikti su kitų šalių kurčiaisiais, 
pamatyti, ko jie yra pasiekę ir 
kaip dirbama atsižvelgiant į kur-
čiųjų poreikius ir sukauptą patir-
tį. Kadangi kurtiesiems yra užti-
krinamos gestų kalbos vertimo 
paslaugos, taip pat kurčiųjų orga-
nizacijose dirba ir patys kurtieji, 
dėl darbo besikreipiantys sutri-
kusios klausos asmenys neturi 
bendravimo problemų. Įsitikinta, 
kaip toli Jungtinė Karalystė yra 
pažengusi kurčiųjų integracijos 
srityje – ir plačioji visuomenė, ir 
patys kurtieji.

Tėvų galimybės rinktis
Jungtinėje Karalystėje eg-

zistuojanti kurčiųjų įdarbinimo 
ir konsultavimo sistema leidžia 
kurčių vaikų tėvams jaustis sau-
giai. Jie žino, kad jų vaikais bus 
pasirūpinta, kad įgiję profesiją jie 
nebus palikti likimo valiai, galės 
kreiptis ir gauti kvalifikuotą pa-
galbą, bus atsižvelgta į jų porei-
kius.

Anglijoje tėvai gali rinktis, 
kokiu metodu bus mokomas jų 
kurčias vaikas: jie gali leisti kur-
čią vaiką į specialiąją kurčiųjų 
mokyklą arba vaikas gali moky-
tis integruotai bendrojo lavinimo 
mokykloje arba klasėje. Antruoju 
atveju mokinys gauna gestų kal-

bos vertėjo paslaugas. Ugdymas 
abiem būdais yra tokio lygio, kad, 
nepriklausomai nuo mokyklos, 
mokslus baigęs kurčiasis toliau 
gali mokytis ir įgyti specialybę 
kartu su girdinčiaisiais. Specia-
liųjų profesinio rengimo kurčiųjų 
mokyklų Anglijoje nėra.

JK įgyvendinta visuotinė 
naujagimių klausos patikra. Tėvai 
labai anksti sužino, jei jų vaikas 
negirdi. Tai leidžia pradėti kurčio 
vaiko reabilitaciją nuo ankstyvo-
jo amžiaus ir ateityje pasiekti ge-
resnių mokymosi rezultatų. Pas-
taruoju metu daug tėvų renkasi 
kochlearinę implantaciją; tokiu 
atveju valstybė užtikrina poope-
racinę reabilitaciją. 

  

Anglų kalbos svarba
Vizitas taip pat parodė, jog 

būtina motyvuoti kurčiuosius 
mokytis anglų kalbos ir ieškoti 
būdų pradėti veikti šia linkme. 
Anglų kalba padidina kurčiųjų 
galimybes užmegzti kontaktus ir 
bendrauti su kitų šalių kurčiai-
siais, keistis informacija, daly-
vauti visuomenės gyvenime. Su-
sitikimų metu pateikti pavyzdžiai 
parodė, kaip iš kitų šalių atvykę 
kurtieji įsikuria Anglijoje, randa 
darbo. Jiems sudaromos galimy-
bės bendrauti, bendradarbiauti, 
įgyti naujos patirties ir įgūdžių.   

  Parengė:
Rūta MACKANIENĖ

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Į pateiktą klausimą nėra 
tiesaus atsakymo. Tačiau 
mums pasirodė įdomus 
kurčio prancūzo Marco 
Renard’o straipsnis, kuris 
buvo publikuotas informa-
ciniame leidinyje. Jis buvo 
skirtas 1-ajam Darbo ir mo-
kymų forumui, vykusiame 
Briuselyje.

„Labai norisi atsakyti, kad 
kurtiesiems ir neprigirdintie-
siems prieinami visi darbai, ka-
dangi jie atstovauja visoms pro-
fesijoms! Tačiau, be abejo, mes 
žinome, kad kurtieji gali dirbti 

ne visus darbus, pavyzdžiui, jie 
negali pilotuoti lėktuvo... Bet 
jeigu jūs jaučiate ypatingą aistrą 
aviacijai, tai neprieinamą darbą 
galite „pakeisti“ kitu, pasirink-
dami kokią nors specialybę iš 
tos pačios pramonės šakos (pro-
jektavimą, dizainą, valdymą). Be 
to, ir tą patį darbą galima įvai-
riai dirbti. Pavyzdžiui, vargu ar 
kurčias vaistininkas galėtų ap-
tarnauti klientus, tačiau jis gali 
tapti labai geru tyrimų laborato-
rijos darbuotoju. 

Todėl reikėtų surinkti išsa-
mią informaciją apie praktiškai 
įmanomus darbus, o tai pada-
ryti galima tik vienu būdu – ap-

klausus suaugusius kurčiuosius 
ir neprigirdinčiuosius. Būtent 
jie turi reikalingą patirtį, ku-
ri padės nustatyti problemas ir 
priimti tinkamus sprendimus. 
Tai nereiškia, jog taip rasite 
„modelį“, kurį galima kopijuoti, 
tačiau būtina pasinaudoti visų 
patyrimu, kartais labai skirtingu 
ir netgi prieštaringu, ir tik tada 
kurti profesijos modelį, atitin-
kantį jūsų poreikius.

Raktas į sėkmę – atras-
ti pusiausvyrą tarp to, ką jums 
patinka daryti, ir darbo rinkos 
pasiūlymų. Jei jums patinka, tai 
ką studijuojate, tuomet bus pa-
prasčiau (turiu pasakyti, kad tik 
potraukis prie profesijos padeda 
įveikti ilgas ir sudėtingas studi-
jas). Tačiau pomėgį reikėtų de-
rinti su blaiviu realizmu. 

Kai kurie kurtieji mano, kad 
jie galėtų dirbti kurčiųjų ben-
druomenėje. Ir išties turime 
puikių sėkmės pavyzdžių. Antra 
vertus, ir kurčiųjų pasaulyje nėra 
tiek daug darbų, kuriuos galima 
būtų dirbti: aktorius, specialusis 
pedagogas, gestų kalbos moky-
tojas, socialinis darbuotojas...

Turime būti realistai. Darbas, 
kuriame reikia nuolat bendrauti 
telefonu, susitikti su daugybe 
įvairių žmonių, bendrauti su 
nepažįstamaisiais, yra tikrai ne 
mums. Ir priešingai – į kurtumą 
nereikia žvelgti su panieka: mes 
esame ne tik kurtieji, mes esame 
vyrai ir moterys – asmenybės 

su savo charakteriais ir talen-
tais, savitumais ir gabumais. Ir, 
be abejo, kai kuriais nedideliais 
trūkumais... 

Galiausiai privalome galvoti 
apie ateitį ir žinoti, kad:

•	 Klausa	 bėgant	 laikui	
negerėja. Pagalvokite apie tai ir 
geriau pasirinkite tokią profesi-
ją, kad galėtumėte dirbti net ir 
tuo atveju, jei visiškai apkurstu-
mėte.

•	 Kad	 ir	 neaukšto	 lygio,	
bet paklausios srities diplomas 
padės lengviau susirasti darbą 
nei aukštojo mokslo, bet nepa-
klausios specialybės diplomas.

•	 Dar	 vienas	 labai	 svar-
bus dalykas profesiniame gyve-
nime – nepriklausomybė. Jeigu 
jūs dažnai negalėsite apsieiti 
be kitų pagalbos – be padėjėjo 
ar be vertėjo, tai susidursite su 
daugybe problemų ir patirsi-
te nesėkmių... Pavyzdžiui, kam 
mokėti padėjėjui? Tikėtina, kad 
įgijęs patirties vieną dieną padė-
jėjas užims kurčiojo vietą. Ben-
dradarbis atsikratys kurčiojo 
kaip naštos (taip gali atsitikti bet 
kuriame darbe). Pelnu dalijama-
si ne visuomet teisingai. 

Iš prancūzų kalbos išvertė 
Ieva VANAGAITĖ

Informacijos šaltinis: http://
www.ffsb.be/?q=node/59 

Kokios profesijos prieinamiausios kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems?

Nepraeis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors ir plyštų iš skausmo širdis.

Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai
Tik sapne kai kada aplankys.

Skaudžią netekties valandą dėl mylimo vyro 
mirties nuoširdžiai užjaučiame Kurčiųjų 

draugijos Panevėžio senjorų klubo „Atgaiva“ 
pirmininkę Nijolę Leigienę ir jos artimuosius.

 Kurčiųjų draugijos Kauno senjorų klubo narių 
vardu 

Pirmininkė Danutė Ramonienė
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A.Jasiūnas nuotraukomis pa-

darė LKSK administracinio darbo 
apžvalgą, paminėjo dalyvavimą 
Tarptautinio kurčiųjų sporto ko-
miteto renginiuose. Nepamiršta nė 
viena lietuvių kultivuojamos spor-
to šakos istorija. Atiduota pelnyta 
duoklė sporto veteranams. Prisi-
mintos visos kurčiųjų žaidynės, 
ilgėliau stabtelėta prie vieno kito 
Europos ir pasaulio čempionato. 
Paliko pėdsaką kurčiųjų sporto 
judėjimo renginiai, moksleivių 
žaidynės. Prezidentas išreiškė vil-
tį, kad netrukus LKSK interneto 
svetainėje visiems lankytojams bus 
galimybė susipažinti su tądien sve-
čiams paviešinta informacija apie 
kurčiųjų sporto pasiekimus. 

Jie išties įspūdingi. 5 kartus da-
lyvauta Kurčiųjų olimpinėse žaidy-
nėse ir nė karto negrįžta be meda-
lių. 1993 metais Sofijoje – 1 sida-
bro medalis. 1997 m. Kopenhagoje 
jau - 1 aukso, 2 sidabro, 2 bronzos 
medaliai. Ir taip toliau. Bet visuo-
met augimo linkme – tiek delega-
cijos dydžiu, tiek pelnytų medalių 
skaičiumi. Svaiginami rezultatai 
pasiekti 2009 m. Taipėjuje – net 
13 apdovanojimų. Šiandien  LKSK 
sąskaitoje - 32 olimpinių medalių 
kraitis. Trofėjų, pelnytų pasaulio ir 
Europos čempionatuose, komiteto 
administracija jau ir neskaičiuoja.

Sukakties proga kurčiųjų 
sportininkų pasveikinti atvyko 
pats restorano savininkas Vytenis 
Urba. Jam, aštuntajame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje liejusiam 
prakaitą krepšinio aikštelėje, esą 
didelė garbė po savo pastoge pri-
imti gausų būrį atletų. Sportas iki 
šiol liko jo didžioji aistra. V. Ur-
ba – 1979 metų SSRS pirmenybių 
bronzos medalio laimėtojas. Šei-
mininkas visiems renginio daly-
viams atminčiai įteikė po keraminį 
suvenyrą.

 LKSK administracija tądien 
buvo ypač dosni dėkodama ir ap-
dovanodama. Juos nuosekliai fi-
nansiškai rėmusiai LKD, Lietuvos 
parolimpiniam komitetui (LPOK), 
Kūno kultūros ir sporto komitetui, 
LKSK sporto klubams, kurčiųjų 
mokykloms, visų laikų geriausiems 
sportininkams, treneriams, gydy-
tojams, masažuotojams, taip pat ir 
administracijos darbuotojams.

Paskelbtos 2009 metų nomi-
nacijos. LKSK vykdomasis komi-
tetas praėjusių metų geriausiais 
sportininkais pripažino:  Tomą 
Kuzminskį (orientavimosi spor-
tas) (Nr.1), Larisą Voroneckają 
(lengvoji atletika), Kristiną Do-
vydaitytę (badmintonas), Birutę 
Aleknavičiūtę (paplūdimio tinkli-
nis), Justiną Navlicką (krepšinis). 
Metų trenerio nominaciją pelnė 
Laimis Drazdauskas, olimpinės 
orientavimosi sporto rinktinės 
treneris. Jo vadovaujami vyrai ir 
moterys Taipėjuje iškovojo net 6 
medalius. 2009 m. labiausiai nu-
stebinusiu sportininku pripažintas 
orientacininkas Vytautas Remei-
ka. Jo sąskaitoje – trys olimpiniai 
medaliai.  Ištikimiausia sportinin-
ke pripažinta krepšininkė Danutė 

Šerelienė, Lietuvai atstovavusi net 
penkeriose Kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse. 

Negailėjo „solenizantui“ gerų 
žodžių ir svečiai. Visiems turbūt 
į atmintį kris LKD prezidentės R. 
Klečkovskajos bei viceprezidentės 
S. Litvinaitės  pažadas remti kur-
čiųjų sportą ir ateityje. Vadovės 
linkėjo, kad atletų pasiekimai būtų 
tokie ir dar labiau stulbinantys tre-
čiojoje veiklos dekadoje.

Gražiausiai LKSK indėlį į Lie-
tuvos sportą apibūdino Lietuvos 
parolimpinio komiteto (LPOK) 
prezidentas V. Kvietkauskas. Pir-
miausia kalbėtojas pabrėžė, kad 
vasario 26 d. įsimintina visoms 
neįgaliųjų sporto organizacijoms. 
Aklųjų, neįgaliųjų ir kurčiųjų 
sporto federacijos „gimė“ tos pa-
čios dienos rytmetį. Po pietų bu-
vo įsteigtas Lietuvos parolimpinis 
komitetas.

Anot prezidento, iš visų trijų 
federacijų kurčiųjų organizacija 
išsiskiria ypatingais pasiekimais. 
Juokais tai įvardijęs žodžiu „prisi-
dirbo“ prezidentas pripažino, kad 
dėl aukštų kurčiųjų pasiekimų 
šiemet stinga lėšų visam neįgalių-
jų sportui. Juk kurtiesiems reikia 

mokėti premijas, stipendijas, rasti 
lėšų tolesnei veiklai. Ir vis dėlto tai 
visą sporto bendruomenę stebina 
ir džiugina! Kurčiųjų trofėjai rodo, 
kad jie biudžeto lėšų vėjais nelai-
do. Baigdamas savo kalbą V. Kviet-
kauskas patikino, kad iki šiol kur-
čiųjų sportas neįsivaizduojamas 
be Alekso (A. Jasiūno – redakcijos 
pastaba). Pastabą kurtieji palydėjo 
pritarimo „katutėmis“. 

LKSK pasveikinti atvyko Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
atstovas V. Stankevičius, Lietuvos 
aklųjų sporto federacijos prezi-
dentas L. Balsys, Lietuvos neįga-
liųjų sporto federacijos generalinė 
sekretorė I. Burim, LPOK genera-
linis sekretorius G. Zavackis. Šil-
tų žodžių, suvenyrų ir gėlių „savo 
komitetui“ negailėjo patys sporti-
ninkai, treneriai, kurčiųjų moky-
klų atstovai, sporto klubų pirmi-
ninkai.

Vėliau svečiai skanavo „Marce-
liukės klėties“ virėjų paruoštų lie-
tuviškų patiekalų, vaišinosi vynu 
ir vaisvandeniais. Šventė, prasidė-
jusi vidurdienį, truko net penkias 
valandas ir baigėsi tik pavakare.  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Atvirose stalo teniso jaunųjų 
varžybose, kurios vyko Vilniaus 
V.Sirokomlės vidurinės mokyklos 
sporto salėje, dalyvavo ir kurtieji. 
Sportininkai varžėsi meistriškumo 
lygio grupėse. Kiekvienoje grupėje 
pirmųjų vietų nugalėtojai buvo ap-

dovanoti taurėmis, antrų, trečių ir 
ketvirtų vietų bei paguodos turnyro 
laimėtojai - medaliais, visi dalyviai 
- diplomais. 

B grupės I pogrupyje R. Kovec-
kis užėmė antrą vietą, o V. Michai-
lova - 5 vietą. II pogrupyje K. Vei-

taitė užėmė antrą vietą. B grupės 
finale R. Koveckis užėmė 3-ią vietą, 
o K. Veitaitė – 4-ą vietą. 

Paguodos turnyre V. Michailo-
va užėmė 3-ią vietą. Mūsų žaidėjai 
gavo medalius ir diplomus. Šioms 
varžyboms buvo gerai pasiruošta, 

nes kovo mėnesį vyks Lietuvos kur-
čiųjų moksleivių žaidynės Panevė-
žyje. 

G. Strumskis    
Stalo teniso sekcijos 

pirmininkas

Kurčiųjų sporto komitetui – 20 metųSportas

Ištikimiausia sportininke pripažinta 
krepšininkė Danutė Šerelienė, 
Lietuvai atstovavusi net penkeriose 
Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse. 

Nuotraukoje (iš kairės): praėjusių metų geriausias sportininkas Tomas 
Kuzminskis (orientavimosi sportas),  metų trenerio nominaciją pelnęs Laimis 
Drazdauskas ir 2009 m. labiausiai nustebinusiu sportininku pripažintas 
orientacininkas Vytautas Remeika. 

Stalo teniso turnyras
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Mūsų žmonės Alekso vardas siejasi su keturių 
dešimtmečių kurčiųjų istorija

Organizacijos steigėjas ir 
vadovas

Nuo pat įsikūrimo 1990 m. 
sausio 26 d. Lietuvos kurčių-
jų sporto komitetui vadovauja 
64-erių Aleksas Jasiūnas. Spor-
tininkai prezidentu pasitiki ir vis 
renka vadovu dar vienai ir dar vie-
nai kadencijai. Jis mynė Lietuvos 
kurtiesiems takus pasaulyje ir Eu-
ropoje. Tuometė Lietuvos kurčiųjų 
sporto federacija anksčiau už kitas 
kurčiųjų organizacijas tapo tarp-
tautinių savo srities sąjungų nare.  
A. Jasiūnas - visų bandymų inicia-
torius, naujų idėjų skleidėjas, ben-
drų pastangų vairininkas.

Pasaulio prizininkų kal-
vė – kurčiųjų mokyklos ir 

girdinčiųjų varžybos
Tai paprastas ir nuoširdus 

žmogus. Daugelio kurčiųjų są-
monėje jis pirmiausia įsitvirtinęs 
kaip vyresnysis draugas, globėjas, 
bet ne aukštas pareigas užimantis 
vadovas. Sistemoje jį visi šaukia 
Alekso vardu, o gestais jį rodo, 
kaip jaunystėje - pirštus po nosimi 
sulenkdami į „ūsiukus“.

 Organizacijos sukakties pro-
ga duodamas interviu prezidentas 
daugiausia kalbėjo ne apie tarp-
tautinius pasiekimus, bet pradė-
jo nuo mažų dalykų. Lietuvos ir 
Baltijos šalių moksleivių žaidynių 
organizavimo, Lietuvos kurčiųjų 
sporto čempionatų rengimo. Jo 
nuomone, būtent tokiose varžy-
bose kalasi būsimų talentų daigai. 
Vėliau Komitetas per savo klubus 
juos jau sąmoningai augina, grūdi-
na, šlifuoja.

Pasak pašnekovo, labai svarbu 
LKSK sportininkų dalyvavimas 
Lietuvos girdinčiųjų čempiona-
tuose. Anot jo, natūralu, kad visų 
tarptautinėse arenose pergales 
skinančių sporto šakų, tokių kaip 
lengvoji atletika, krepšinis, ba-
dmintonas, plaukimas, stalo teni-
sas, orientavimosi sportas, paplū-
dimio tinklinis, atstovai dalyvauja 
sveikųjų varžybose. Čia labai gera 
talentų kalvė. Šiuo metu LKSK są-
rašuose – 73 elitiniai sportininkai.

 
Svarbiausias LKSK rūpestis 

– sveika bendruomenė
Bet Aleksas mano, kad orga-

nizacijos veiklos negalima sieti 

vien su aukštais rezultatais. Svarbu 
sportinis judėjimas, tradicinėmis 
tapusios vasaros ir žiemos sporto 
šventės, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 
I-IV klasių mokiniams. Ir čia nu-
veikta ne mažai. Lietuvos kurčiųjų 
sporto judėjime šiuo metu daly-
vauja daugiau kaip 1400 asmenų. 

Aplinkybės „lipdė“ 
organizatorių

Pačiam pašnekovui atrodo 
savaime suprantama, kad jo dalia 
– būti organizatoriumi. Jau moky-
kloje jis įsitraukė į sportinę veiklą. 
Pirmiausia jam patiko ir sekėsi 
bėgti ilgas distancijas. Kiek paau-
gęs užsikrėtė organizaciniu darbu. 
Mokyklos mokinių tarybos pirmi-
ninkas, komjaunimo organizacijos 
sekretorius ir daugybės  būrelių 
pirmininkas. 

Virtuvės „šefo“ patirtis
Kurčiųjų mokyklą Aleksas 

pradėjo lankyti Vilniuje. Kai ma-
ma pervažiavo gyventi ir dirbti į 
Klaipėdą, nuo 3 klasės jį pasiėmė 
arčiau savęs – į Rusnės kurčiųjų 
mokyklą. Intriguoja, kad lietuvių 
kalbos mokytoja V.Geleževičienė 
sekmadieniais jam patikėdavo 100 
Rusnės mokinių... skrandžius. Ir 
Aleksas puikiai su užduotim susi-
dorodavo. Mokiniai būdavo, kaip 
ir darbo dienomis, pamaitinami 
3 kartus per dieną. Beje, berniu-
kas niekad neužsikraudavo visos 
valgio gaminimo naštos vien sau, 
visada burdavo darbo komandą. 
Taip ir brendo organizatorius. 

Gestų kalbos puoselėtojas
Kai antrą kartą Aleksas po 

8 klasės grįžo mokytis į Vilniaus 
kurčiųjų mokyklą, bendraamžiai jį 
sutiko šaltai. Priežastis buvo „ide-
ologinė“. Rusnėje kurčiųjų ugdyme 
buvo taikomas išimtinai žodinis 
metodas. Kurtiesiems atsakinėjant 
liepdavo laikyti rankas už nugaros, 
kad gestais sau „nepadėtų“. Na, o 
Vilniuje aplinka buvo liberalesnė. 
Mokytojai kartais ir „nematyda-
vo“, kad kurtieji vartoja gestus. 
Pamažu Aleksas bendraamžius 
vilniečius pavijo - puikiai išmoko 
gestų kalbą. Ne šiaip jis dabar titu-
luojamas kaip vienas raiškingiau-
siai gestais kalbančių vyresniosios 
kartos atstovų. 1967 m. A. Jasiūnas 
baigė kurčiųjų mokyklą.

Vilniaus įmonėje – sporto 
instruktorius

Per gyvenimą vos pora pirmų-
jų darbo mėnesių pašnekovas pra-
leido ne kurčiųjų sistemoje. Tuo-
met jį susirado LKD pirmininko 
pavaduotojas P. Petrikauskas ir pa-
kvietė į tuometį Vilniaus gamybinį 
mokymo kombinatą (dabar „Vi-
kada“) sporto renginių organiza-
toriumi. Aleksas vedė gamybines 
mankštas, organizuodavo ne tik 
įmonės, bet ir Vilniaus kurčiųjų 
sporto renginius, bendradarbius 
įtraukė į sveikųjų varžybas. Jo nie-
kada nestabdė negalėjimas girdė-
ti ir negąsdino girdintys žmonės. 
Kartais atrodo, kad pašnekovas į 
negalę tiesiog nekreipia dėmesio. 
1967 m. jis įtikino kolektyvą da-
lyvauti gamybinės mankštos kon-

kurse. Tuomet Vilniaus kombinato 
kurtieji Sovietų sąjungoje laimėjo 
2 vietą tarp įmonių, buriančių iki 
500 darbuotojų. 

Apkeliavo pusę Sovietų 
sąjungos

Pamažu jauno organizatoriaus 
sparnai dar labiau sutvirtėjo. Jo 
jau nebaugino vadovauti kurčiųjų 
sportininkų delegacijai, vykstan-
čiai į bet kokią Sovietų sąjungos 
vietą. Beje, iš pradžių be vertėjo, 
nes jų trūko, ir be tvirtų rusų kal-
bos žinių. Bet ir tokiomis aplin-
kybėmis kurtieji susitvarkydavo 
sklandžiai. Norėdamas būti visiš-
kai tikslus pašnekovas pabrėžia: 
„Nukeliauta buvo ne toliau Uralo 
į plotį ir ne toliau Armėnijos, iki 
Afganistano sienos į ilgį. Paprastai 
delegacijai vadovaudavau arba aš, 
arba Stasys Linkevičius“. 

Ilgametis saviveiklininkas
LKSK prezidentas išbandė save 

ne tik sporte. Buvo ilgametis „Mi-
mikos“ teatro aktorius, Vilniaus 
KRC liaudies šokių kolektyvo na-
rys. Jam su J. Valiene atliekant pa-
grindinius vaidmenis spektaklyje 
„Ei, žmonės“ (režisierius J. Vaitie-
kaitis)  „Mimika“ pelnė liaudies 
teatro vardą. „Tuomet, - prisime-
na pašnekovas, - žiūrovai verkė...“ 
Buvo vaidinama gestais, vertėjas 
vertė girdintiesiems.

Vilniaus TV pirmininkas
Padirbęs Vilniaus įmonėje vos 

pusę metų A. Jasiūnas buvo, pasak 
jo, kooptuotas į LKD. Tapo Vil-
niaus KRC pirmininku. Daugiau 
kaip 22 metus jis buvo atsakingas 
už vilniečių sportinio ir kultūri-
nio gyvenimo turinį. Kaip minėta, 
1990 m. sporto organizacija nuo 
Draugijos atskilo ir Aleksas tapo 
jos vadovu. Bet nuo LKD organi-
zacinės veiklos neatitrūko. Su ne-
ilgomis pertraukomis yra Draugi-
jos Respublikinės valdybos narys, 
visą laiką -  LKD konferencijų ir 
suvažiavimų dalyvis. Surado laiko  
A. Jasiūnas ir tolesniems moks-
lams: yra baigęs dabartinę Vil-
niaus kolegiją, įgijęs bibliotekinin-
ko specialybę. 

Nukelta į 12 p. 

Sausio mėnesį, minint Lietuvos parolimpinio komiteto 20-metį,  Aleksui 
Jasiūnui buvo įteiktas aukščiausias šio komiteto apdovanojimas - Garbės 
ženklas. 



2010 m. vasario Nr. 2 (294)12

Atkelta iš 11 p. 

Išdaigos atėmė klausą
Klausą berniukas prarado tie-

siog išdykaudamas. Kartą nuta-
rė su dviem pusseserėmis traukti 
burtus, kas bėgs per vienkiemio 
sniegą basas. Likimas lemtį skyrė 
jam. Sulygtą distanciją jis įveikė, 
bet sumokėjo klausa. Būdamas 6 
metų nuo pasaulio buvo atskirtas 
tylos zona. Tyloje jis rado savo li-
kimą. Po 8 klasės buvo galimybė 
pabandyti integruotis. A. Jasiūnas 
norėjo mokslus tęsti su girdinčiai-
siais. Tuomet mokytoja V. Geleže-
vičienė paslėpė baigimo pažymėji-
mą ir tiesiog privertė jį grįžti į Vil-
nių mokytis su kurčiaisiais. Kaip iš 
laiko perspektyvos Aleksas vertina 
tokį elgesį? Niekaip. Nei teisia, nei 
teisina. Kas žino, kas būtų, jei bū-
tų.

Laisvalaikis be liūdesio 
atiduotas darbui

Bandau sužinoti ką nors as-
meniško. Pašnekovas tikina, kad 
neturi kuo nustebinti. Kai  prieš 
daug metų namus paliko sūnus 
Liutauras (dabar jam - 37-eri) 
ir dukra Laura (32 m.), juodu su 
žmona Raimonda gyvena dviese. 

Kai dėl naminio gyvūnėlio, tai, 
tarsi teisindamasis, sako, kad ne-
turi todėl, kad nebūtų juo kada rū-
pintis. Sporto organizatoriaus da-
lia – savaitgalio varžybos, užimtos 
vasaros. Tikina, kad jaučia nostal-
giją nepanaudotoms atostogoms 
ir ketina su žmona Raimonda pa-
keliauti. Bet ir vėl planus nukelia 
neapibrėžtam laikui. Anot jo, kada 
nors. 

Hobiai ir kuklumas
Paklaustas apie hobius, iš pra-

džių neigia jų turįs. Teigia, kad net 
kolektyvinį sodą turėjęs atiduoti, 

nes dėl nuolatinio buvimo kelyje 
ar varžybose šis dirvonavo. Savo 
ausimis girdėjau, kaip ne viena 
bendradarbė Alekso yra teiravusis 
mažų kulinarinių gudrybių, todėl 
nesitraukiu. Galų gale pašnekovas 
pasiduoda. Esą jam patinka virti 
sriubas ir sekasi ruošti salotas. Ži-
nau, kad net labai gerai sekasi. Jis 
praktiškas ir išradingas kulinaras.  

Ir vėl apie sportą
Taip juokais priešgyniaudami 

vienas kitam vėl gręžiamės į spor-
tą. Kitaip neįmanoma. Beveik ne-
užsiveria durys: A. Jasiūnas reika-

lingas treneriams, kurtiems spor-
tininkams, savo kolektyvo darbuo-
tojams. Ant stalo guli šviežiausias, 
ką tik pelnytas apdovanojimas 
– 2010 m. Lietuvos parolimpinio 
komiteto 20-mečio proga įteiktas 
Garbės ženklas už didelius nuo-
pelnus vystant neįgaliųjų sportą. 
LKSK prezidentas rodo dar iški-
lesnį – 2005 m. iš Prezidento ran-
kų pelnytą ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Karininko kryžių. Kitus 
apibūdina trumpučiu „ir taip to-
liau“.

Ranka apvesdamas visus gra-
žuolius sporto trofėjus, kuriems 
vos užtenka vietos kabinete, pa-
šnekovas prašo: „Turi parašyti, kad 
tai – ne mano asmeninis nuopel-
nas, bet visų mūsų sportininkų, 
trenerių, gydytojų, masažuotojų ir 
dar daugelio kitų žmonių kruopš-
taus darbo ir didelių pastangų re-
zultatas“.

Mūsų bendruomenė maža ir 
mes visi arti vienas kito. Bet kai 
atsitraukiame, tuomet akivaiz-
džiai pamatome, kokie gražūs ir 
prasmingi buvo Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto pirmieji du vei-
klos dešimtmečiai. Į visas metų 
ir pergalių viršūnes atletus vedė 
Aleksas.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Mūsų žmonės 

Siaučiant speigui ir pū-
goms, Anapus išėjo vienas 
talentingiausių Lietuvos ra-
šytojų - poetas, pedagogas, 
keliautojas  Bronius Jauniš-
kis. Iki jo 90 metų jubilie-
jaus buvo likę tiek nedaug. 
Savo pedagogine veikla jis 
prisidėjo ir prie  kurčiųjų 
moksleivių ugdymo, dirbo 
Vilniaus kurčiųjų mokyklos-
internato (Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras) direktoriumi.

   
Pirmieji gyvenimo 

žingsniai
Vyriausiam Felikso ir Mela-

nijos Jauniškių sūnui Broniui pir-
mąsias raides teko pažinti  Utenos 
mokykloje. Tėvas buvo siuvėjas. 
Bet 1927 m. šeima Zarasų raj. Bai-
bių kaime nusiperka žemės, tad 
sūnus čia tęsia mokslus, įrašomas 

į angelaičius, pradeda tarnauti 
bažnyčioje ministrantu, sukuria 
pirmuosius posmus, pasakaites... 
Aplinkiniai pastebi jo gabumus, 

jo išskirtinį norą mokytis. Tačiau 
tėvo planai kitokie: baigus trečią 
skyrių pasodina šalia gizelių, o atė-
jus pavasariui – moko arti! Tik vi-

sos  pastangos nugręžti sūnų nuo 
mokslo rezultatų neduoda. Už-
drausti vaisiai tik dar labiau ska-
tina jų siekti... Vaikas lipte prilipęs 
prie kaimyno rekomenduotos „Sa-
višvietos“, o neįkandamus dalykus 
padeda perprasti mokytojas Al-
fonsas Grigonis. „Šį mokytoją ger-
biau ir tebegerbiu, jo nuotrauką lig 
šiol tebenešioju kaip laimę nešantį 
talismaną“, - vėliau savo kūriniuo-
se pasakos rašytojas.

Savarankiški žingsniai, 
apsisprendimas

Eidamas 18–uosius jis palieka 
namus, įstoja į Saleziečių vienuo-
lyną aspirantu, svajoja būti misio-
nieriumi, vykti į Italiją ir mokslus 
tęsti gimnazijoje. Čia baigia  penk-
tą ir šeštą skyrių. Tačiau netikėta 
Sovietų Sąjungos okupacija sujau-
kia planus. Vis dėlto, gerų žmonių 
paremiamas,  tęsia mokslą Kauno 
suaugusiųjų  gimnazijoje, vėliau – 
Ukmergės mokytojų seminarijoje. 

Darbai, pralenkę svajones                                                                                                          

Susitikime su prezidente D.Grybauskaite kurčiųjų sportininkų vadovas 
A.Jasiūnas kartu su krepšininku A. Bareikiu ir orientacininke A.Kulbokaite 
nepraleido progos nusifotografuoti. 

Buvęs Vilniaus kurčiųjų mokyklos-internato direktorius, poetas, pedagogas, 
keliautojas  Bronius Jauniškis. 

(1920-03-21 –  2010-01-31) 
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Ją baigęs, įstoja į Kauno kunigų 
seminariją. Bet prasideda karas, 
darbas, tremtys....

1946 m. B. Jauniškis  pradeda 
lietuvių kalbos ir literatūros studi-
jas Vilniaus valstybiniame univer-
sitete. Garsių profesorių, dėstytojų  
autoritetas tampa tvirtu postūmiu 
eiti didžiuoju literatūros keliu! 

Mokosi, pamažu įsitraukia į 
kūrybą ir dirba pedagoginį darbą. 
Nors, kaip vėliau prisipažins: „Bu-
vau žurnalistas, o pedagogas iš rei-
kalo“. Bet buvę jo mokiniai dabar 
byloja kitaip...

Visas rašytojo gyvenimo ir kū-
rybos kelias buvo labai sudėtingas: 
protu sunkiai suvokiamų politinių 
įvykių karuselės vingiai, karo ir 
pokario sumaištys, tremtys ir brol-
žudiškos kovos... Net ir atėjusiam 
į literatūrą su gabumais įveikti 
ypatingus spaudos, cenzūros rei-
kalavimus buvo sudėtinga. Reikėjo 
pritapti. Būti tuo, kuo niekada ne-
buvo! Antireliginė veikla taip pat 
jo niekada neviliojo, nors buvo į 
ją įsuktas iš reikalo, gelbėdamasis 
nuo arešto, persekiojimų, trem-
ties... Kitos išeities tada nebuvo.

Antras gyvenimo etapas
Kiek šviesesnis gyvenimo eta-

pas -  po rašytojo 60–mečio, apie 
1980 m. Socializmas tapo laisves-
nis, vėrėsi sienos, laisvės nuojauta 
dar visai netikru pavidalu, bet jau 
buvo kažkur šalia... Jis priimamas 
į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Išsi-
ruošia aplankyti savo draugų, pa-
žįstamų į tremties vietas. 

Krasnojarsko srityje prie prof. 
kunigo J.Gusto kapo pasiryžta nu-
vykti į Indiją, kur misionieriavo jo 
gerbiamas  kunigas. Knygoje „Ko-
brų sala“ yra  dalis novelių, parsi-
vežtų iš kelionių po Sibirą. 

Prasidėjęs laisvėjimas atvedė 
Lietuvą prie Nepriklausomybės 
atkūrimo. B.Jauniškis ėjo visur su 
pirmaisiais atgimimo „balsais“: Są-
jūdžio Steigiamasis  suvažiavimas, 
Baltijos rankų stiprybė, Kruvinasis 
sekmadienis, ėjo visur... Kol su-
plevėsavo trispalvė virš Gedimino 
pilies.

Atkūrus Lietuvoje  Nepriklau-
somybę jis su draugais rašytojais 
atkuria Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungą (LNRS). 1990 m  
rašytojo S. Bataičio bute suburia-
ma LNRS valdyba, pirmininku 
išrenkamas B.Jauniškis. Netrukus 
suruošiami pirmieji literatūriniai 
vakarai Anykščiuose, Prienuose, 
Lazdijuose, Kaune. LNRS susirin-

kimuose priimami vis nauji nariai.
Kai buvo švenčiamas rašytojo 

75 metų jubiliejus,  jis buvo para-
šęs jau 36 knygas. Jų gausa lenkė 
net slapčiausias jaunystės svajo-
nes!

Kūrybos tematika įvairi, impo-
nuoja kelionių įspūdžiai, įdomiai 
pateikta dokumentinė medžiaga, 
nagrinėjanti lietuvių misionierių 
veiklą pasaulyje, žavi nušlifuoti 
aforizmai, per gyvenimą surinkti 
neįkainojami tautosakos lobiai ir 
visiems suprantamas kalbos sti-
lius. / „Mokiausi aš rusų, mokiau-
si germanų, /Lotynų skambesiu 
lengvu džiaugiaus.../  Bet nepa-
miršau aš niekad, kad LIETUVA 
/ Ir jos kalba – tai mano.../ Kad ji 
man dovanota žemės ir dangaus./ 
-  subtiliu eiliuotu žodžiu įtaigiai 
pabrėžia savo pasirinkimą  poetas 
ir rašytojas.

Aktyviai bendradarbiavo ir 
periodinėje spaudoje, recenzavo 
savo kolegų knygas, rašė  joms 
pratarmes. Ypatingą vietą užima 
jo kūryba patiems mažiausiems 
skaitytojams. Daugumą knygų 
iliustravo jo žmona dailininkė Al-
girda Karaliūtė. Subtilius jausmus 
skleidžiantys filosofiniai, fantasti-
niai darbai natūraliai įsilieja tarp 
tekstų... Du nepaprastų gabumų 
žmonės pasiaukojamai rėmė vie-

nas kitą kūryboje ir 
gyvenime.

Ši moteris - ra-
šytojo brandžiau-
sios, kūrybingiau-
sios gyvenimo dalies 
palydovė, moteris, 
ištiesusi jam Pegaso 
sparnus į kūrybos 
aukštumas!

 
Pedagoginis 

darbas Vilniaus 
kurčiųjų moky-
kloje–internate

Švietimo minis-
terijoje B.Jauniškis 
gavo pas iū lymą 
dirbti Kurčiųjų mo-
kyklos – internato  
direktoriumi. Iš pra-
džių daug kas buvo 
nauja ir neįprasta. 
Jautrūs, nekalban-
tys iš visos Lietuvos 
suvažiavę vaikai kė-
lė gailestį. O padėti 
kuo?! Trūko surdo-
pedagoginės litera-
tūros, vadovėlių... 

B et  direkto-
riaus planai buvo 

dideli: įstojo į Vilniaus pedago-
ginį institutą tęsti mokslų, baigė 
defektologijos kursus ir gavo sur-
dopedagogo atestatą,  subūręs  tris 
pedagoges, išleido  elementorių 
kurtiesiems „Žvaigždutė“, pasinėrė 
į naujos mokyklos statybą, įrengė 
amatų klases, klausos kabinetą, 
sporto aikštynus, šalia jų - netgi 
nedidelį baseiną. 

Šviesus žmogus ieškojo nau-
jovių surdopedagogikos srityje, 
nuolat  buvo palaikomi dalykiniai 
ryšiai su kitomis kurčiųjų moky-
klomis. Daug straipsnių mokinių 
ugdymo klausimais publikavo 
spaudoje, nuoširdžiai visuomenė 
priėmė jo apysaką „Tikras stebu-
klas“ (apie kurčią mergaitę, išmo-
kusią kalbėti....). Sudarė ir išleido 
vaikų meno saviveiklai rinkinį 
„Vaikų teatras“. Kurtiesiems savi-
veiklininkams parašė pjesių gestų 
kalba: „Gestų stebuklas“, „Mano 
lūpos kalba“, „Raudonkepuraitė“ 
ir kt. 

Mylėjo vaikai „savo“ direktorių 
ir už turiningas ekskursijas: gru-
pėmis dviračiais išvažinėjo bene 
visą Vilniaus kraštą, valtimis plau-
kiojo Neries, Nemuno upėmis iki 
Kuršių... Senos, jau laiko paliestos 
nuotraukos mena keliones į Le-
ningradą, Kijevą, Rygą, Minską.

Kaunietė D. Z. Rudokaitė pa-
sakoja, kad direktorius buvo, pa-
našiai kaip ir J. T. Vaižgantas,  „dei-
mančiukų“ ieškotojas. Pastebėjęs 
jos gabumus dailei, jis pasirūpino, 
kad ši tęstų mokslus dailės mo-
kykloje. „Mes visi žinojome, kad 
mūsų direktorius rašo naktimis 
knygas, daug dirba, susitikinėja su 
įdomiais žmonėmis. Jis mums bu-
vo autoritetas“, - prisimena  D.Z. 
Rudokaitė.

Rašytojo B.Jauniškio elgesys 
maloniai nustebino  ir  negirdin-
tį kaunietį Aleksandrą Katakiną. 
Vasaros metu jie su žmona lankėsi 
Druskininkuose. Vaikščiojant po 
kurortą ir netikėtai prisėdus prie 
stalelio, dėmesį patraukė lektorius, 
kurio nepažinojo. Kadangi žmo-
nių dėmesys buvo didelis, jie taip 
pat stengėsi suvokti paskaitos es-
mę. Baigęs kalbėti oratorius priėjo 
prie jų ir lyg vizitinę kortelę ištiesė 
naują knygą... Tai buvo B. Jauniškis 
-  jų mokyklos direktorius! Praži-
lęs, todėl ir nepažino jo. Jis šiltai 
sveikinosi, juokavo, pasakojo, lyg 
nebūtų kalbos barjero.

Kurčiųjų literatų 
skatintojas

B. Jauniškio kūryba užima 
tvirtą vietą lietuvių literatūroje. 
Mes, kurtieji, turime didžiuotis 
artimai pažinoję rašytoją. Jis buvo 
ir pirmojo (1984 m., Vilniuje) kur-
čiųjų „Poezijos pavasario“  dalyvis, 
literatų kūrybos skatintojas. Jo ir 
dabartinio LNRS  valdybos pirmi-
ninko Vlado Burago parama, sva-
rus žodis didžia dalimi lėmė ir tai, 
kad LNRS  narių gretose šiandien 
yra kurčiųjų literatų.

Garbaus amžiaus rašytojo el-
gesys įsiminė ir LNRS renginiuose. 
Paprastai ateidavo anksti, su „vy-
turiukais“, atsisėsdavo pirmose ei-
lės su pilnu lagaminu savo knygų. 
Į renginio pabaigą šis likdavo tuš-
čias. Po skaitomų eilėraščių dažną  
pamalonindavo dovanota  knyga, 
geru žodžiu ar drąsiu palinkėji-
mu. Senatvėje jis labai panašėjo  į 
ąžuolų girioje mąstantį žilagalvį 
žynį, kurio žvilgsnis mato visus ir 
viską.

Kurčiųjų bendruomenė nuo-
širdžiai liūdi netekusi, talentingo 
rašytojo ir užtarėjo, reiškia užuo-
jautą žmonai dailininkei Algirdai 
Karaliūtei, sūnui  Rimantui ir ar-
timiesiems.

Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ-MACIONYTĖ

Daugumą Broniaus Jauniškio knygų iliustravo 
jo žmona dailininkė Algirda Karaliūtė -  rašytojo 
brandžiausios, kūrybingiausios gyvenimo dalies 
palydovė, moteris, ištiesusi jam Pegaso sparnus į 
kūrybos aukštumas.
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Statistikos duomenimis, 
Lietuvoje kasmet gimsta 
apie 30-40 kurčių ir nepri-
girdinčių vaikų, vienas iš 
tūkstančio naujagimių - su 
žymiu klausos sutrikimu. Iš 
viso yra apie 1,1 proc.,  t.y. 
apie 9 tūkst., sutrikusios 
klausos vaikų.

Ankstyvojo amžiaus speci-
aliųjų poreikių vaiką, jo šeimą 
bei susijusias tarnybas paremia 
ir įgalina ankstyvoji prevencija 
vaikystėje. Šios pagalbos teiki-
mas sutrikusios klausos vaikui ir 
jo šeimai yra tiesiogiai susijęs su 
ankstyvu sutrikimo išaiškinimu, 
nustatymu. Ankstyvas klausos 
sutrikimo diagnozavimas pir-
maisiais vaiko gyvenimo mėne-
siais gali apsaugoti nuo tragiškų 
ribotos komunikacijos padari-
nių, žemų mokymosi laimėjimų 
bei visą gyvenimą trunkančios 
priklausomybės dėl pavėluoto 
klausos sutrikimo nustatymo 
(Yoshinago-Itano, 1995).

Kaip tarnybos remia sutri-
kusios klausos vaikus ir jų 

šeimas?
Vakarų šalyse, pvz., JAV, XX 

a. pirmoje pusėje ankstyvojo 
amžiaus kurtiems ir neprigirdin-
tiems vaikams jau buvo sukurta 
nemažai ikimokyklinio ugdymo 
programų (Coonery, 1933). Vė-
liau, apie 1940-uosius, Džono 
Treisio klinika išleido namų ko-
respondencijos kursą, skirtą su-
trikusios klausos vaikų šeimoms. 
Ši programa prieš 13 metų yra 
pasiekusi ir Lietuvos surdopeda-
gogus. 

JAV aštuntąjį-devintąjį de-
šimtmečiais prasidėję pažangūs 
pokyčiai audiologijos bei klausą 
gerinančių technologijų srityse 
paskatino ankstyvosios inter-
vencijos sutrikusios klausos vai-
kams plėtrą. 

Pirmas žingsnis, suteikiantis 
kurčiam vaikui galimybę išmokti 
suvokti kalbą ir kalbėti, - anks-
tyvas klausos sutrikimo nustaty-
mas.

Pasak JAV audiologės M.M. 
Baranauskas, JAV ligoninėse sie-

kiama šimtaprocentinės kūdikių 
klausos patikros. Realiai patikri-
nama 83-98 proc. kūdikių. Nu-
stačius klausos sutrikimą, ame-
rikiečių audiologų tikslas – iki 
8-12 savaičių amžiaus mažyliui 
suderinti klausos aparatus. Rūpi-
namasi, kad būtų kuo anksčiau 
sudarytos palankios sąlygos su-
trikusios klausos vaiko kalbos 
vystymuisi, nes:

vaiko kalba sparčiausiai 
vystosi pirmaisiais gyvenimo 
metais; per kalbą lavėja vaiko 
pažintiniai gebėjimai, kurie tu-
ri įtakos asmenybės vystymuisi; 
per kalbą įgyjamos žinios apie 
pasaulį; kalbant galima visaver-
tiškiau komunikuoti su supančia 
aplinka;  per kalbą vaikas kultū-
riškai ,,įauga“ į du pasaulius: gir-

dinčiųjų ir kurčiųjų.
Vakarų šalyse ankstyvoji in-

tervencija remiasi į šeimą orien-
tuotomis nuostatomis: 1) soci-
alinė pagalba daro įtaką šeimos 
gyvenimui, 2) vaiko poreikiai 
geriausiai patenkinami, patenki-
nant šeimos poreikius, 3) šeimos 
turi teisę koreguliuoti interven-
cijos procesą. Per maždaug 45 
dienas su vaiko, kuriam nustaty-
tas klausos sutrikimas, šeima su-
sisiekia ankstyvosios prevencijos 
komanda: pediatras, socialinis 
darbuotojas, psichologas, au-
diologas, spec.pedagogas, vaiko 
priežiūros specialistas ir kt. At-
sižvelgiant į sutrikusios klausos 
vaiko motorinį, pažintinį, kalbos 
bei socialinį ir emocinį vystymą-
si, yra sudaromas bendras indi-

vidualus ankstyvosios pagalbos 
sutrikusios klausos vaiko šeimai 
planas. Tėvams įteikiama knyga 
,,Vaiko, kuriam identifikuotas 
klausos sutrikimas, tėvų užrašai“, 
kurioje yra išsami informacija 
apie šią negalę, dažniausiai už-
duodami klausimai ir atsakymai, 
terminų žodynas, įstaigų (taip 
pat ugdymo institucijų) adresai, 
naudingos internetinės nuoro-
dos.

Lietuvos patirtis
Lietuvoje ankstyvosios inter-

vencijos tarnybos veikia jau nuo 
1996 m. Tačiau po trylikos me-
tų veiklos pripažįstama, kad iki 
šiol dar nėra aiškios valstybės ir 
savivaldybės institucijų ir įstaigų 
veiksmų schemos, atsakomybės 
tarp šių institucijų ir įstaigų pa-
sidalijimo, nėra aišku, kas turėtų 
koordinuoti kompleksinės pagal-
bos teikimą (Vaikų nuo gimimo 
iki privalomojo mokymo pra-
džios gyvenimo ugdymo sąly-
gų gerinimo aprašas, Žin, 2009, 
Nr.138-6073). Remiantis aprašu, 
įgyvendinamu 2009–2012 me-
tais, reikia aiškiau apibrėžti tiks-
lines grupes ir joms reikalingą 
pagalbą, kurti visų vaikų pirmi-
nio raidos įvertinimo sistemą.

 2009 m. lapkričio mėnesį 
būsimus tėvelius pasiekė gera 
naujiena. Vyriausybės nutari-
me ,, Dėl vaikų nuo gimimo iki 
privalomojo mokymo pradžios 
gyvenimo ir ugdymo sąlygų ge-
rinimo modelio aprašo patvir-
tinimas“ įgyvendinimo priemo-
nių plane numatyta parengti bei 
patvirtinti ankstyvojo kūdikių 
ir vaikų raidos sutrikimų nusta-
tymo mokymo programą šei-
mos gydytojams ir slaugytojams 
bei aprūpinti šeimos gydytojus 
priemonėmis kūdikių ir vaikų 
raidos sutrikimų patikrai atlikti. 
Remiantis šiuo nutarimu, Lietu-
voje pagaliau bus pradėtas dieg-
ti otoakustinės emisijos (OAE) 
testas, arba visuotinė naujagimių 
klausos patikra. Šis testas, greitai 
ir objektyviai nustatantis kūdi-
kio klausos sutrikimą, pasaulyje 
žinomas nuo 1978 metų – t.y. 
daugiau nei 30 metų. Yra įro-
dyta, kad ankstyvas nustatymas 
ir intervencija sustiprina vaiko 

Augtumas P. rengiasi mokyklai.

Konsultuojame šeimas, auginančius vaikus su kochleariniais implantais.

Specialioji surdopedagoginė pagalba 
sutrikusios klausos vaikui ir jo šeimai

Surdopedagoginė  
pagalba
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pasiruošimą mokyklai, drauge 
sumažina poreikį ilgalaikėms 
specialiosioms paslaugoms. 

Iki šiol, jei naujagimis nepri-
klausė rizikos grupei, jo klausa 
ligoninėje nebuvo tiriama. Kad 
vaikas negirdi, tėvai kartais su-
žino po metų, dvejų ar net dar 
daugiau! Vėlyva diagnozė nei-
giamai veikia vaiko kalbos vys-
tymąsi, jo emocinę bei protinę 
raidą. 

Antras svarbus žingsnis po 
klausos sutrikimo diagnozavi-
mo – neatidėliotina surdope-
dagoginė pagalba vaikui ir jo 
šeimai. Vaiko klausos negalė 
artimiesiems, ypač girdintiems, 
– visada didelis išbandymas, su-
keliantis virtinę klausimų: ko-
kia jo ateitis? kaip bendrauti su 
kurčiu vaiku? kokios galimybės 
jam išmokti kalbėti sakytine kal-
ba? kur kreiptis dėl specialiosios 
surdopedagoginės pagalbos? kas 
padeda kaime gyvenančiai sutri-
kusios klausos vaiko šeimai? ir 
t.t. 

 ,,Nežinojau, kur kreiptis. 
Radau per internetą...“, ,,Rinkau 
informaciją apie pagalbą, teikia-
mą sutrikusios klausos vaikams 
ir tėveliams...“, ,,Gydytoja davė 
adresą...“ – taip apie surdope-
dagoginės pagalbos paieškas 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro Socialinės 
integracijos ir konsultavimo 
skyriaus surdopedagogėms pa-
sakoja sutrikusios klausos vaikų 
tėveliai. Tokia situacija išryškina 
daugiau nei 10 metų veikiančios 
ankstyvosios intervencijos siste-
mos netobulumus. Sistemos, ku-
ri viltingu tėvų lūkesčiu siejama 
su ankstyvojo amžiaus vaikų bei 
jų šeimų teise sulaukti jiems rei-
kalingos pagalbos. 

Šalies sutrikusios klausos 
vaikų ugdymo įstaigos, tarp jų 
ir mūsų Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centras, 
jokių duomenų apie naujai iden-
tifikuotus klausos negalės vaikus 
negauna – sveikatos priežiūros 
įstaigose galioja Asmens duome-
nų apsaugos įstatymas. Surdope-
dagogams iki šiol telieka tikėti, 
kad konkretaus vaiko atveju su-
siklostys palankios aplinkybės: 
gydytojas išsamiai patars, kur 
arčiausiai rasti specialiąją sur-
dopedagoginę pagalbą, o tėve-
liai bus aktyvūs ir organizuoti. 
Pasitaiko, kad ir patys tėveliai 
delsia vesti  sutrikusios klausos 

vaiką į specialiąją ugdymo įstai-
gą manydami, kad vaikas dar per 
mažas. Kartais, ypač girdintiems 
tėvams, dar iš praeitų laikų likęs 
neigiamas specialiųjų ugdymo 
įstaigų įvaizdis. Dėl minėtų bei 
kitų priežasčių savalaikė speci-
alioji surdopedagoginė pagalba 
vaikui lieka nesuteikta.

Patvirtinus Vyriausybės nu-
tarimą ,,Dėl vaikų nuo gimimo 
iki privalomojo mokymo pra-
džios gyvenimo ir ugdymo są-
lygų gerinimo modelio aprašo 
patvirtinimo“, priemonių įgy-
vendinimas 2009-2012 m. padės 
užtikrinti, kad  nė vienas vaikas, 
ypač ankstyvojo amžiaus, ku-
riam reikia specialiosios pagal-
bos, nebus paliktas be paramos.

Vienintelė įstaiga
Lietuvos kurčiųjų ir nepri-

girdinčiųjų ugdymo centras 
- vienintelė šalies ugdymo įstai-
ga, teikianti sutrikusios klausos 
asmenims vidurinį išsilavinimą. 
Centro specialistai turi nemažą 
patirtį konsultuojant sutrikusios 
klausos vaikų tėvus bei teikiant 
šeimoms specialiąją surdope-
dagoginę pagalbą. Individualios 
konsultacijos tėvams (globėjams), 
auginantiems sutrikusios klausos 
vaikus, vyksta minėtame Sociali-
nės integracijos ir konsultavimo 
skyriuje (surdopedagogių el.pašto 
adresai: daiva.burkauskiene@
lknuc.lt, ilona.bliakeviciene@
lknuc.lt, ruta.vysniuniene@lknuc.
lt). Skyriuje atliekamas surdope-
dagoginis sutrikusios klausos 
vaikų vertinimas. Vyksta nemo-
kamos individualios klausos, 
tarties ir kalbos lavinimo praty-
bos vaikams, turintiems klausos 

sutrikimą (taip pat kochlearinių 
implantų naudotojams), ugdo-
miems visiškos integracijos bū-
du. 

Skyriuje kasmet apsilanko 
dešimtys tėvų, auginančių vai-
kus, turinčius klausos sutrikimą, 
taip pat yra konsultuojami šalies 
bendrojo lavinimo mokyklų mo-
kytojai bei kiti specialistai. 

Iškilus klausimams dėl su-
trikusios klausos vaikų ugdymo, 
šalies tėvai (globėjai), artimieji, 
mokytojai, logopedai, specialieji 
pedagogai ir kiti specialistai gali 
kreiptis į skyrių telefonu: 8-5 215 
49 56. 

Kol kas dėl nesuderintų švie-
timo, socialinių ir sveikatos pas-
laugų veiksmų ne visos šeimos, 
auginančios sutrikusios klausos 
vaikus, sulaukia ankstyvosios 
specialiosios surdopedagoginės 
pagalbos. 

Socialinės integracijos ir 
konsultavimo skyriaus dar-
buotojai apie LKNUC teikiamą 
specialiąją surdopedagoginę bei 
metodinę pagalbą, šeimų kon-
sultacijas, tėvus bei visuomenę 
informuoja įvairiomis priemo-
nėmis ir būdais: spaudoje, in-
ternete, per sveikatos priežiū-
ros įstaigas. Praėjusiais mokslo 
metais lankstinukai platinti 
aštuoniuose rytinės ir pietryčių 
Lietuvos rajonų pirminės sveika-
tos priežiūros centruose ir poli-
klinikose bei dvylikoje Vilniaus 
miesto poliklinikų. Informacija 
apie mūsų centrą buvo paskelb-
ta didžiausiuose šalies regionų 
laikraščiuose. Centro surdope-
dagogai apie sutrikusios klausos 
vaikų ugdymo aktualijas publi-
kuoja Lietuvos kurčiųjų draugi-

jos mėnraštyje ,,Akiratis“, infor-
maciniame leidinyje ,,Švietimo 
naujienos“. Šioje srityje taip pat 
bendradarbiaujama su Vilniaus 
Santariškių universitetinės vaikų 
ligoninės Vaikų otorinolaringo-
logijos skyriuje veikiančio Vaikų 
klausos tyrimų poskyrio gydyto-
jais, Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vai-
kus, bendrija ,,Pagava“.

Socialinės integracijos ir 
konsultavimo skyriaus komanda 
yra parengusi medžiagą ketu-
riems informaciniams lanksti-
nukams: ,,Apie klausos sutriki-
mą“, ,,Apie pagalbą sutrikusios 
klausos asmenims“, ,,Apie koch-
learinius implantus“, ,,Kochlea-
rinis implantas negali atstatyti 
normalios klausos, tačiau pade-
da geriau girdėti“, kuriuos pagal 
projektą ,,Iškritusių iš mokyklos 
mokinių grąžinimas“ išleido 
Specialiosios pedagogikos ir psi-
chologijos centras.

Tėvų ir surdopedagogų 
bendradarbiavimas būtinas

Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro Sociali-
nės integracijos ir konsultavimo 
skyrius – į šeimą orientuotas, 
bendradarbiavimą skatinantis 
padalinys. Šiais mokslo metais 
skyriaus organizuojamas indi-
vidualias klausos, kalbos ir tar-
ties lavinimo pratybas lanko 15 
sutrikusios klausos vaikų. Jose 
vaiko tėvų įtraukimas į ugdymo 
procesą yra būtinas. Tėvai ska-
tinami tapti aktyviais ugdymo 
proceso dalyviais, drąsiau da-
lintis savo žiniomis, įgūdžiais 
bei patirtimi. Juk tėvai yra vaikų 
kasdienio gyvenimo ekspertai, 
o mes, surdopedagogai, – žinių, 
mokėjimų tiekėjai. Skyrius vado-
vaujasi taisykle, kad vaikas vys-
tysis ir ugdysis žymiai sparčiau 
ir kokybiškiau, jei tėvai ir speci-
alistai vaikui padės kartu, o ne 
izoliuotai. Tokia bendra kryptin-
ga veikla orientuota į partnerys-
tę, kuri suteikia geresnių galimy-
bių tenkinti specialiuosius vaiko 
poreikius. Su individualias pra-
tybas lankančių vaikų tėveliais 
aptariame individualias kurčių 
ir neprigirdinčių vaikų ugdymo 
tęstinumo gaires, surdopedago-
ginius bei surdopsichologinius 
integruoto ugdymo aspektus. 

Rūta VYŠNIŪNIENĖ
LKNUC surdopedagogė

Gretutė A. mokosi kalbinio kvėpavimo pratimų. 
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Angelų   prisilietimas
Panevėžio kurčiųjų ir nepri-

girdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
bendruomenė  ir Panevėžio po-
litikių klubas „Veiklios moterys“ 
pagamino šešiasdešimt baltų an-
gelų bei didžiulę popierinę angelo 
skulptūrą ir jais papuošė centrinę 
Panevėžio rajono Naujamiesčio 
Šv. Mato evangelisto koplyčią. Tai 
protėvių statyta ir vandalų išnieki-
na šventovė, kurios herbe regimas 
Angelas.

Pilietinė meno akcija ‚,An-
gelų prisilietimas prie Nevėžnin-
kų koplyčios“ į Panevėžio rajono 
Naujamiesčio Šv. Mato parapiją ir 
Lietuvos kankinių bažnyčią Ber-
čiūnuose sukvietė ne tik daug ža-
vaus jaunimo, bet ir patriotiškai 
nusiteikusių vyresniųjų minią.

Reikšmingą Lietuvos istorijos 
dieną, sausio 13-ąją, buvo išgirs-
tas tvirtas istoriko žodis, pristatyti 

regiono kūrėjų darbai, moksleivių 
literatūrinė kompozicija ,‚Jiems 
laisvė buvo jų likimas“, uždegta 

trylika Laisvės laužų, dainuotos 
patriotinės dainos, vaišintasi ar-
bata. Tylos malda ištartas pažadas 
nepamiršti ir padėti likimo valiai 
paliktai Nevėžninkų koplytėlei. 
Nevėžninkai – viena seniausių Pa-
nevėžio krašto vietovių.

Ši akcija – tai viena iš tarp-
tautinio, edukacinio kūrybinių 
dirbtuvių ir renginių ciklo „Kurk 
Lietuvoje!“ dalis. Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės  mokyklos bendruomenės 
nariai kartu su Panevėžio politikių 
klubu „Veiklios moterys“ aktyviai 
įsitraukė į šią pilietinę kultūrinio 
paveldo apsaugos ir meno akciją. 

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
PKNPM direktorė 

Sporto šventės Vilniaus kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis 
profesinio mokymo centre tampa 
kurčiųjų bendruomenės tradicija. 
Šiais metais šventė surengta va-
sario 5 d. ir buvo skirta Lietuvos  
valstybės atkūrimo dienai pami-
nėti. Šventėje dalyvavo mokiniai 
iš Vilniaus kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų reabilitacinio profesinio 
mokymo centro (VKNRPMC), 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro (LKNUC), 
Lietuvos sutrikusios klausos vai-
kų ikimokyklinio ugdymo centro, 
taip pat svečiai iš Vilniaus miesto 
5-o policijos komisariato (5PK), 
Veliučionių specialiųjų vaikų au-

klėjimo ir globos namų (VSVA-
GN), Vilniaus „Šilo“ specialiosios 
mokyklos. Šventėje apsilankė ir 
Antakalnio seniūnas A. Vaitkus 
bei kiti seniūnijos atstovai.

Dalyviai lauke žaidė futbolą, 
traukė virvę, patalpose žaidė stalo 
tenisą ir smiginį. Darželio auklėti-
niams buvo surengtos linksmosios 
estafetės. 

Varžybų nugalėtojai. Stalo te-
nisas: I. A. Zanevič (LKNUC), II. 
S. Bairanov (VSVAGN), III. G. 
Strigockytė (VKNRPMC). Smi-
ginis: I. D. Černeckas (LKNUC), 
II. J. Lapinskaitė (VKNRPMC), 

III. P. Čadin (VKNRPMC). Vir-
vės traukimas: I. Vilniaus m. VPK 
5-o policijos komisariato koman-
da, II. VKNRPMC komanda, III. 
LKNUC komanda. Futbolas: I. 
VKRPMC komanda, II.  LKNUC 
komanda, III. VSVAGN. Futbolo 
varžybų finale VKNRPMC ko-
manda 2:0 įveikė varžovus.

Varžybų sirgaliai šildėsi prie 
laužo, buvo vaišinami karšta arba-
ta, po varžybų dalyviai ir svečiai 
buvo vaišinami pietumis.

VKNRPMC inf.

Mes ir visuomenė

Sporto šventė VKNRPMC

Pilietinės meno akcijos ‚,Angelų prisilietimas prie Nevėžninkų koplyčios“ 
dalyviai.

Emocijos liejosi futbolo aikštelėje.

Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro 
direktorius E.Endrijaitis darželio auklėtinius pradžiugino gardumynais.


