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Meno šventė suardė tylą susitikimų džiaugsmu

Šiauliuose  liepos 3 dieną  nušurmuliavo respublikinė kurčiųjų meno saviveiklos šventė „ Pabūkime kartu“. Pasirodė meno kolek-
tyvai  iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Kėdainių, Raseinių, Marijampolės.  Šventės šeimininkai šiauliečiai pirmą 

kartą šiai tradicinei šventei pasirinko netradicinę aplinką – ne gamtos prieglobstį, o prekybos ir pramogų centro „Tilžė“ erdvę.

Daugiau –  10-11 p.

Jaunieji krepšininkai pasaulio čempionate nusileido tik 
amerikiečiams

Lenkijoje, Liublino mieste, 
birželio 25 – liepos 3 dienomis 
vyko pirmasis pasaulio kurčių-
jų jaunimo (iki 21 metų) krep-
šinio čempionatas, kuriame 
Lietuvos vaikinų ir merginų 
rinktinės iškovojo garbingas 

antrąsias vietas.

Daugiau – 12-13 p. 
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Trumpai apie mus    

Šiame numeryje 
 

Aktualijos

2-3  Trumpai apie mus
4  Respublikinės valdybos posėdyje
5  Kurčiųjų mokyklų problemas išgirdo ir Seimo pirmi-
  ninkė
6-7  „Atropa“ ir „Elkada“ krizei traukiantis
7-8  Keičiasi projektų paraiškų formos
9  Mokymo patirties sėmėsi  Norvegijoje
10-11 Meno šventė suardė tylą susitikimų džiaugsmu 

Sportas

12-13 Jaunieji krepšininkai pasaulio čempionate nusileido
  tik amerikiečiams
13  ICSC kurčiųjų šachmatų olimpiada ir 30-tasis kon-
  gresas
13  „Olimpinės dienos“ bėgime – ir kurtieji

Pasaulyje

14-15 Turtinga Norvegijos patirtis

Mes ir visuomenė  
                               
16  Renginiai, trukę visą dieną, džiugino kauniečius 

APDOVANOJIMAS: birželio 
17 d. iškilmingai paminėtos Kau-
no apskrities viršininko adminis-
tracijos 15-osios veiklos metinės 
ir pagerbti apskrities partneriai, 
bendraminčiai, draugai, kolegos.  

Tarp jų -  Kauno apskrities kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro direktorė Laimutė Gervins-
kiene. Už pasiekimus profesinėje 
veikloje, aktyvią vadybinę veiklą, 
profesionalų darbą kurčiųjų švie-
timo ir specialiųjų poreikių asme-
nų ugdymo srityje ir tarptautinių 
švietimo mainų projektų vykdy-
mą mokyklos vadovė apdovanota 
Kauno apskrities viršininko garbės 
ženklu.

KONFERENCIJA: Europos 
gestų kalbos vertėjų asociacija (EF-
SLI) paragino visus suinteresuo-
tus asmenis dalyvauti asociacijos 
rengiamoje konferencijoje, vyk-
siančioje rugsėjo 10-12 dienomis 
Glazge. Pirmos dienos renginys 
bus atviras visiems stebėtojams. 
Bus teikiamos vertimo paslaugos 
į  tarptautinę gestų ir anglų kalbą. 
Kitas dvi dienas bus rengiamos 
plenarinės sesijos, taip pat darbas 
organizuojamas sekcijomis. Pra-
nešimai bus verčiami į prancūzų, 
rusų, britų gestų bei į tarptautinę 
gestų kalbą.

Konferencijos tema yra „Si-
nergija – judėjimas pirmyn kartu“. 
Konferencijoje įžanginį praneši-
mą perskaitys Adam Kosa, pirmas 
kurčiasis Europos parlamento 
narys. Daugiau informacijos ga-
lima rasti internete adresu http://
www.efsli2010.org.uk/papers.html 
arba siųsti užklausimus organiza-
toriams elektroniniu paštu enqui-
ries@efsli2010.org.uk.

KVIEČIA: Kolumbijos uni-
versiteto (JAV, Niujorkas) Žmo-
gaus teisių studijų institutas siūlo 
dalyvauti Žmogaus teisių gynimo 

programoje, kurios tikslas yra sti-
printi asmeninius gebėjimus dirb-
ti žmogaus teisių gynimo srityje. 
Programos trukmė – 2011 m. rug-
pjūčio-gruodžio vidurys. Studijų 
programoje kviečiami dalyvauti 
teisininkai, žurnalistai, gydytojai, 
mokytojai, socialiniai darbuotojai, 
bendruomenių aktyvistai, NVO 
nariai, dirbantys su seksualiniu 
smurtu tarp lyčių, vietiniu smurtu, 
mažumų teisėmis, darbo teise, mi-
gracija, socialine atskirtimi, ir t.t. 
Dalyviams bus apmokama kelio-
nės ir apgyvendinimo išlaidos, nu-
matyta stipendija. Dieninių studijų 
studentai ir valstybės tarnautojai 
nebus priimami. Daugiau infor-
macijos anglų kalba ir dalyvio an-
ketas galima rasti interneto adresu  
http://hrcolumbia.org/hrap/apply/
instructions/  arba http://www.
mladiinfo.com/2010/06/09/human-
rights-advocates-program-usa/. 
Anketos priimamos iki 2010 m. 
lapkričio 19 d.

ŽENKLAS „NEĮGALUSIS“: 
pastaruoju metu vežimėliuose 
sėdintiems asmenims buvo vis 
sunkiau rasti laisvų vietų statyti 
automobilius neįgaliojo ženklu pa-
žymėtose vietose. Dėl to atsirado 
poreikis šį klausimą svarstyti Ne-
įgaliųjų reikalų tarybos posėdyje. 
Jo metu buvo nubalsuota suteikti 
teisę statyti automobilius neįgalio-
jo ženklu pažymėtose vietose tik 
asmenims, kurių darbingumo ly-
gis ne didesnis kaip 25 proc. Nors 
ir priešinosi kitų neįgaliųjų orga-
nizacijų vadovai, tarp jų ir LKD, 
sprendimas buvo priimtas.  Dėl 
to Draugija SADM išsiuntė raštą, 
kuriame, be kita ko, rašoma: „2010 
m. birželio 13 d. pakeista asmenų, 
turinčių teisę naudoti skiriamą-
jį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo 
tvarka. Lietuvos kurčiųjų draugija 
reiškia susirūpinimą, jog žmonės, 
turintys kurtumo negalią, nepa-
tenka į grupę, turinčią teisę įsigy-
ti ir naudoti ženklą „Neįgalusis“. 
LKD sutinka, jog judėjimo negalią 
turintiems asmenims yra būtina 
palikti laisvų vietų, kurios yra pa-
žymėtos ženklu „Neįgalusis“ (pie-
šinys su vežimėliu). Bet asmenys, 
turintys kurtumo negalią, negali 
statyti automobilio ne tik ženklo 
“Neįgalusis“ vietoje, bet ir praran-
da teisę naudotis stovėjimo aikš-
telėmis nemokamai. Tai kurčiųjų 
jokiu būdu netenkina. Taip pat 
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kurtumo negalią turintys asmenys 
netenka galimybės pasinaudoti šia 
teise būdami užsienyje. Atkrei-
piame Jūsų dėmesį, kad užsienyje 
taisyklės nedraudžia stovėti skiria-
muoju ženklu „Neįgalusis“ pažy-
mėtose vietose bet kurios neįga-
liųjų grupės asmenims. ...Taip pat 
atkreipiame Jūsų dėmesį į akivaiz-
dų faktą, kad krizės Lietuvoje sąly-
gomis sutrikusios klausos asmenis 
ypač prislėgė nedarbas. Kurtieji 
pateko į socialinės atskirties gru-
pę, kuriai nepaprastai sunku su-
sirasti darbą, integruotis į darbo 
rinką, juos slegia pragyvenimo pa-
jamų nepakankamumas, o sociali-
nės, jiems priklausančios išmokos, 
yra, palyginti, mažos. Dėl to LKD 
dėl anksčiau išdėstytų argumentų 
prašo apsvarstyti ir realiai įvertinti 
padėtį bei palikti anksčiau galio-
jusias lengvatas dėl ženklo „Neį-
galusis“ naudojimo sutrikusios 
klausos asmenims. Ypač tiems, 
kurių darbingumo lygis neviršija 
35 procentų.“. 

Draugija jau informuota, kad 
jos skundas apsvarstytas. Nepaten-
kintų nauja tvarka yra labai daug, 
todėl apsispręsta artimiausiu me-
tu šį klausimą svarstyti iš naujo. 
Tikimasi kurtiesiems palankesnio 
sprendimo.

POSĖDIS: birželio 29 d. per 
Lietuvos televiziją transliuotas 
gedulingas Seimo posėdis, skirtas  
mirusiam Lietuvos prezidentui A. 
Brazauskui pagerbti, buvo verčia-
mas į lietuvių gestų kalbą. Jį vertė 
Vilniaus AGKVC ir Lietuvos tele-

vizijos darbuotoja Rima Kiesienė.
LAIMĖJO: Vilniaus KRC 

laimėjo ir 2010 m. birželio 1 d. – 
2011 m. liepos 30 d. įgyvendins 
Švietimo mainų paramos fondo 
L. da Vinci projektą „Profesinio 
orientavimo specialistų, dirbančių 
su kurčiais asmenimis, kvalifika-
cijos kėlimas“. Projekto vertė – 22 
100 EUR (daugiau kaip 76 300 
Lt). Projekto koordinatorė – Rūta 
Mackanienė. Vilniaus KRC pro-
jekto partneriai: RKRC, Vilniaus 
m. ir apskrities verslininkų darb-
davių konfederacija, Psichosocia-
linės ir darbo integracijos centras, 
PAGAVA, VKNRPMC. Svarbiau-
sia numatoma projekto veikla – 
įdarbinimo specialistų stažuotė 
Vokietijoje. Jai rengiamasi 2010 m. 
rugpjūčio 21-28 d.  

SKAIPAS: Vilniaus KRC ką 
tik įdiegė naujovę – paslaugas 
teiks per skaipą. Prisijungti galima 
adresu vilniaus_kurciuju_klubas. 
Vilniaus bendruomenė raginama 
aktyviai naudotis paslauga.

STOVYKLA: liepos 13-22 d. 
Vilniaus KRC surengė vaikų vasa-
ros poilsio stovyklą „Tylioji pasaka 
6“. Ji vyko Vilniaus rajono poilsia-
vietėje „Vivo green resort“. Stovy-
kloje poilsiavo ir pramogavo apie 
40 vaikų. 

ŠVENTĖ: liepos 23-24 d. 
Raseinių pirminė kurčiųjų orga-
nizacija surengė III-ąją kurčiųjų 
tarprajoninę sporto šventę. Tradi-
cine jau tapusi šventė vyko Kelmės 
rajone, Seduloje prie Bridveišio 
ežero. 

EUROPA: baigėsi projektas 
„Pavasario diena Europoje2010“. 
Šią kasmetinę kampaniją organi-
zuoja “European Schoolnet” Euro-
pos Komisijos iniciatyva. Kampa-
nija siekia supažindinti mokyklas 
su Europos problemomis, pro-
paguoti vietos ir Europai svarbių 
reikalų sąveiką. „Pavasario diena 
Europoje“ yra skirta visos Europos 
pradinėms ir vidurinėms moky-
kloms. Prisijungę prie „Pavasario 
dienos“ kampanijos, mokytojai ir 
mokiniai galėjo dalyvauti daugy-
bėje veiklų, konkursuose ir disku-
sijose tinkle ir gyvai. Visi šie rengi-
niai – inovacinis ir kūrybinis mo-
kymosi būdas, skirtas susipažinti 
su įvairiomis Europos temomis. 
2010-aisiais metais projekte daly-
vavo 6193 mokyklos, 10144 moky-
tojai. Buvo pravesti 4083 renginiai. 
Pirmosios 1000 mokyklų, projekto 
svetainėje www.springday2010.net  
papasakojusios apie savo rengi-
nius, buvo apdovanotos specialiais 
mokymo priemonių rinkiniais: 
gairėmis, lipdukais, Europos že-
mėlapiu ir plakatais. Klaipėdiečiai 
užregistravę renginį „Pavasario 
diena Klaipėdos kurčiųjų moky-
kloje“ 403-uoju numeriu, šiandien 
jau džiaugiasi spalvingu ir infor-
matyviu mokymo priemonių rin-
kiniu, padėsiančių susipažinti su 
Europos valstybėmis ir jų gyven-
tojais. 

SVEIKATINGUMAS: birže-
lio 7 d. Kauno apskrities kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tro mokiniai aktyviai ir įdomiai 

sportavo Lietuvos kūno kultūros 
akademijoje. Čia klausos negalią 
turintiems vaikams surengta Svei-
katingumo diena “Sportuoti gali-
ma smagiai”. 

Diena prasidėjo nuo moko-
mosios programos „Kur gimė 
Lietuvos sportas“. Jos metu Kauno 
sporto halės istoriją papasakojo 
LKKA Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedros lektorius Saulius 
Kavaliauskas. Vėliau mokiniai ap-
žiūrėjo S. Dariaus ir S. Girėno sta-
dioną. Kur sužinojo daug įdomios 
informacijos apie kiekvieną iš sta-
diono sektorių. Po to vaikų laukė 
staigmena – galimybė žaisti golfą. 
LKKA magistrantas M.Zienius 
mokė golfo žaidimo technikos, pa-
sakojo apie galimybes treniruotis 
šią sporto šaką.

Vaikai susitiko ir su 2009 m. 
kurčiųjų olimpinių žaidynių pa-
plūdimio tinklinio III vietos lai-
mėtoja, LKKA studente Birute 
Aleknavičiūte. 

Vėliau vaikai žaidė lauko te-
nisą, krepšinį bei susipažino su 
galimybėmis mokytis taikomosios 
fizinės veiklos. Šios katedros ve-
dėja ne tik pristatė mokslus Aka-
demijoje, bet ir pasakojo, kad čia 
mokosi du kurtieji, dar trys jau yra 
baigę mokslus Akademijoje. 

ATOSTOGOS: „Akiračio“ re-
dakcija rugpjūčio mėnesį atos-
togaus. Tad su savo skaitytojais 
kitąkart susitiksime jau rugsėjį. 
Gražios vasaros ir malonių įspū-
džių.    

Liepos 13 d. vilnietė Laura Va-
lytė išskrido į Jungtines Amerikos 
Valstijas, kur dalyvaus pasaulio 
kurčiųjų merginų grožio konkurse 
„Miss Deaf International 2010“. 

Į grožio konkursą, vyksiantį 
JAV Nevados valstijoje, Las Vega-
se liepos 14-24 dienomis, mergina 
išvyko kartus su savo draugu Ra-
faeliu Evitanu. 

Laura aktyviai ruošėsi daly-

vauti pasaulio kurčiųjų merginų 
grožio konkurse. Vilnietei gra-
žuolės įvaizdį padėjo kurti mados 
namų „Cantas“ dizaineris Egidijus 
Sidaras (sumodeliavo ir pasiuvo 
dvi kokteilines ir dar vieną sukne-
lę finalui) bei modelių agentūra 
Modilina“. Agentūroje mergina 
mokėsi dailios laikysenos ir sce-
nos įgūdžių. Jai buvo diegiamas 
pasitikėjimas savimi. Laurai talki-
no ir rėmėjus padėjo surasti LGK 
vertėja Danguolė Dragūnienė. 

Mergina scenoje – ne naujokė. 
Ji - viena pagrindinių kurčiųjų šo-
kių kolektyvo „Tyla“ narių, dalyva-
vo televizijos laidoje „Dvi minutės 
šlovės“, festivalyje „Mados infek-
cija 2010“ buvo modelis. Lauros 
kolekcijoje yra ir titulų. 2004 m. 
„Mis Tylioji Lietuva“  konkurse ji 

pelnė “Mis foto” titulą.
Rengdamasi konkursui mergi-

na skyrė daug energijos 
ir asmeninių lėšų. Vien 
kelionė į renginį ir iš jo 
Laurai atsieis 4 tūkst. 
litų, o kur dar apdarai, 
aksesuarai ir kita. Į pa-
galbą LKD narei atėjo 
Draugija. RV posėdyje 
jai buvo skirta 1 tūkst. 
litų finansinė parama. 
Kitą tūkstantį pridėjo 
R. Klečkovskaja iš pre-
zidentei skirto repre-
zentacinių lėšų fondo.

Apie L. Valytės ke-
tinimą dalyvauti gro-
žio puotoje rašė nau-
jienų portalas alfa.lt. 

„Akiračio“ inf.

L.Valytė dalyvaus kurčiųjų grožio konkurse Las Vegase 

Į grožio konkursą Laurą išlydėjo draugė Monika 
(kairėje), gestų kalbos vertėja Danguolė 
Dragūnienė, kuri Laurai talkino ir  padėjo surasti 
rėmėjus.



2010 m. rugpjūčio Nr. 8 (300)4

Rokiruotės „Atropoje“
RV liepos 8 d. posėdyje 

pirmuoju klausimu svarstytas 
Kauno UAB „Atropa“ direkto-
rės R. Ramonienės prašymas 
nuo rugpjūčio 2 d. atleisti ją iš 
darbo. Prašymo motyvai yra as-
meniniai. Į posėdį kartu atvyko 
„Atropos“ darbuotoja, kurią di-
rektorė valdybai pristatė kaip sa-
vo siūlomą įpėdinę. Tai 42 metų 
vyresnioji buhalterė-finansinin-
kė Dalia Kučinskienė. Įmonėje 
ji yra išdirbusi 24 metus. Yra 
įgijusi aukštąjį išsilavinimą, turi 
ekonomistės kvalifikaciją. Šiuo 
metu „Atropoje“ faktiškai atlieka  
trejopas funkcijas: finansininko, 
personalo vadybininko, taip pat 
atsakinga už ataskaitų ir kitų do-
kumentų pateikimą darbo biržai. 
Dėl moters energingumo ir pati-
kimumo R. Ramonienė ir pasiū-
lė ją atsakingoms pareigoms. 

RV nariai nusprendė D. Ku-
činskienei naujose pareigose 
skirti trijų mėnesių bandomąjį 
laikotarpį. Naujoji vadovė RV 
narių buvo įpareigota parengti 
ir kitame RV posėdyje pristaty-
ti savo veiklos programą. Apsi-
spręsta rinktis vadovą iš įmonės 
darbuotojų ir neskelbti konkur-
so laisvai darbo vietai užimti. 
Apsisprendimą sąlygojo karti 
patirtis: į konkursus ateina vi-
siškai nežinomi žmonės, iš do-
kumentų neįmanoma nustatyti 
jų patikimumo ir sąžiningumo, 
todėl viską lemia jų gebėjimas 
sklandžiai rašyti ir save kuo ge-
riau pristatyti. 

Ar D. Kučinskienė iš laiki-
nosios direktorės taps nuolat 
einančią pareigas, valdyba spręs 
vėliau.

Dėmesio centre – 
dar kartą „Elkada“

Apie kritišką padėtį Panevė-
žio kurčiųjų įmonėje RV posė-
džiuose pastaruoju metu disku-
tuota ne kartą. Sudaryta darbo 
grupė net vyko į vietą aiškintis 
padėties. Jau atrodė, kad „Elka-
da“ neišliks rinkos sąlygomis, 
bankrutuos. Dėl to buvo svarsto-
ma galimybė bendrovę restruk-
tūrizuoti, likviduoti ir pan., o 
dar vėliau – palūkėti ir pažiūrėti, 
kas bus. Šįkart įmonės vadovas 

pristatė visiškai pasikeitusį įmo-
nės vaizdą. 

Be kitų dalykų, RV nariai di-
rektoriaus G. Gantarskio teiravo-
si, ar jis domėjosi nekilnojamojo 
turto pastarojo meto kainomis 
Panevėžyje ir ar apsimoka šiuo 
metu parduoti garažus, apie ku-
riuos kalbėta ankstesniuose RV 
posėdžiuose. Įmonės vadovas sa-
kė kreipiąsis į dvi nekilnojamojo 
turto firmas, bet esą jos siūlo ne-
realiai žemą kainą – 200 litų už 
kvadratinį metrą (garažų plotas 
– 1400 kv. m). Direktoriaus nuo-
mone, bet kokiu atveju parduoti 
pusdykiai neverta. 

Taip pat RV narių siūlymu 
G. Gantarskis įpareigotas kas 
ketvirtį valdybai ir LKD vyriau-
siajai finansininkei R. Sakalaus-
kaitei pateikti balansą bei pelno 
ir nuostolių ataskaitą.

Pajamų iš poilsio 
paskirstymas

Prezidentės Romos Kleč-
kovskajos siūlymu nuo šiol kur-
čiųjų reabilitacijos centrams, 
pardavusiems visus jiems skirtus 
kelialapius į poilsio namus „Var-
pelis“ Šventojoje, paliekama tam 
tikra suma nuo gautų lėšų. Pa-
tvirtintas štai tokios proporcijos: 
Vilniaus ir Kauno KRC, kurių 
lovų skaičius yra didžiausias, pa-
liekama 5 lovų kainos suma, Pa-
nevėžio KRC – 3 lovų. Tikimasi, 
kad tai didins teritorinių organi-
zacijų suinteresuotumą parduoti 
visus kelialapius.

Pastato perspektyvoms 
numatyti – darbo grupė

LKD centrinė būstinė Vilniu-
je, esanti Šv. Kazimiero g.3, tebe-
lieka didelis Draugijos rūpestis. 
Prezidentė informavo, kad vis 
sunkiau atitikti pastato saugai 
keliamus reikalavimus ir gauti 
reikiamus leidimus tęsti patal-
pose veiklą dėl to, kad pastatas 
vis labiau yra, vis didesnius jo 
plotus apima pelėsis, apšvietimo, 
šildymo, kanalizacijos sistemos 
yra itin prastos būklės. O lėšų 
remontui nėra. Kyla komunali-
nių paslaugų kainos, bet finan-
savimas joms dengti iš biudžeto 
kitąmet numatomas mažinti. 
Pastatas prastai pritaikytas biuro 
reikmėms, todėl jame nėra gali-

mybių didinti paslaugų kurtie-
siems apimtis.

Skaitytojams primename, 
kad maždaug prieš porą metų 
dalis kurčiųjų bendruomenės 
pasipriešino R. Klečkovskajos 
sprendimui pastatą senamiesty-
je parduoti ir už gautus pinigus 
statytis arba nusipirki patalpas 
ne centre, kur kainos būtų že-
mesnės. Kažkada netekusi ga-
limybės veikti, dabar R. Kleč-
kovskaja nenori viena prisiimti 
atsakomybės už esamą padėtį. 
Todėl pasiūlė sudaryti darbo 
grupę, kuri rūpinsis pastato atei-
timi. Jos teikimu pasiūlyti, o val-
dybos nariams balsavus išrinkti 
darbo grupės nariai vilniečiai. 
Tai R. Klečkovskaja, A. Jasiūnas,  
V. Pivoras, M. Minkevičius, L. 
Vinickas.  

Diskutuota dėl 
LGK lektorių

 Kauno ir Panevėžio KRC 
direktorės maždaug prieš mėne-
sį atsiuntė Surdologijos centrui 
laišką, prašydamos rasti gali-
mybių LGK lektorius miestuose 
įdarbinti ne pagal paslaugų, bet 
pagal darbo sutartis. Savo siūly-
mus vadovės įtikinamai motyva-
vo. Į posėdį kviesta Surdologijos 
centro direktorė N. Krasniaus-
kienė atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus ir diskutavo, nuo kada 
būtų galima tokius asmenis įdar-
binti, ar jie turėtų pakankamą 
darbo krūvį ir pan. Tai yra svar-
bu kreipiantis į Neįgaliųjų reika-
lų departamentą (NRD) ir pra-
šant leidimo įdarbinti Surdologi-
jos centre darbuotojus, gyvenan-
čius kituose miestuose nei veikia 
organizacija. Didžiausias kol kas 
trukdys imtis esminių pokyčių 
LGK mokymo bare -  ES struk-
tūrinių fondų lėšomis apmokytų 
lektorių skaičius ir išsilavinimas. 
Yra lektorių su aukštuoju išsila-
vinimu, bet jie turi darbą ir ne-
ketina jo keisti, o kiti lektoriai 
neturi tinkamo išsimokslinimo. 
Nenorėdama trukdyti posėdžio 
laiko J. Pugačiauskienė pasiūlė 
diskusiją pratęsti atskirai susi-
rinkus KRC ir Surdologijos cen-
tro vadovėms.

Kiti klausimai 
R. Klečkovskaja informavo, 

kad, atsižvelgiant į kurčiųjų po-
reikius, buvo kreiptasi į bendro-
ves, prekiaujančias audiologine 
įranga, ir prašyta iš jų parduoda-
mų techninės pagalbos priemo-
nių surengti nuolatinę parodą 
kurtiesiems. Vadovė informavo, 
kad bendrovės atsisakė ekspo-
nuoti savo prekes be tiesioginių 
kontaktų su kurčiaisiais. Bet jos 
sutiktų rengti kilnojamąsias par-
odas, kuriose regioninės kurčių-
jų bendruomenės būtų supažin-
dintos su technologinėmis nau-
jovėmis. Parodų pageidaujančios 
organizacijos paprašytos apie tai 
tiesiogiai informuoti LKD.

Baltijos televizija pradėjo 
įgyvendinti projektą, kurį su-
daro socialinių laidų, pavadin-
tų „Ar kiekvienas laimingas?“, 
ciklas apie neįgaliuosius. Tele-
vizijos direkcijos pageidavimas 
– neįgalieji turi būti įdomios 
asmenybės, įrodžiusios, kad su-
geba įsitvirtinti sudėtingame 
šiuolaikiniame pasaulyje. Prezi-
dentė, suprasdama, kad tai yra 
puiki kurčiųjų integracijos į vi-
suomenę priemonė, ragino KRC 
administracijas teikti projektui 
kuo įdomesnius, daug pasieku-
sius žmones.

Taip pat vadovė ragino pra-
dėti teikti informavimo ir kon-
sultavimo paslaugas skaipo pa-
galba. Kurtiesiems toks bendra-
vimas ypač patogus.

KRC vadovės paprašytos 
pateikti patikslintą LKD narių 
skaičių rajonais, kuris iki šiol 
dažniausiai buvo skaičiuojamas 
ir dėl to nebuvo tikslus. Taip pat 
informuotos, kad rudenį LKD 
planuoja pirminių organizacijų 
vadovams surengti paraiškų ren-
gimo NRD mokymus.

Posėdyje pranešta apie ren-
giamą Lietuvos kurčiųjų isto-
rijos leidinį. Manoma, kad tai 
bus išliekamosios vertės knyga 
įdomi ir reikalinga kurtiesiems. 
Kadangi leidinio rengimas ir lei-
dyba nėra finansuojami biudžeto 
pinigais, paraginti visi bendruo-
menės nariai savo lėšomis prisi-
dėti prie jo leidybos bei ieškoti 
privačių rėmėjų.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

Respublikinės valdybos posėdyjeAktualijos
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Birželio 16 d. Seime vyko 
Lietuvos kurčiųjų ugdymo 
įstaigų vadovų susitikimas 
su Seimo pirmininke Irena 
Degutiene. Susitikimą ini-
cijavo Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKNPM) 
direktorė Danutė Kriščiū-
nienė.

 Panevėžio, Kauno, Klai-
pėdos, Telšių, Šiaulių kurčiųjų 
ugdymo įstaigų vadovai išsakė 
pačias opiausias problemas: dėl 
mokyklų priklausomybės keiti-
mo, „mokinio krepšelio“ meto-
dikos tobulinimo, kurčiųjų mo-
kyklų autonomiškumo, regioni-
nių mokyklų statuso, finansavi-
mo ir kt. Pasitarime, kuriame 
buvo aptariamos šios problemos, 
be Seimo Pirmininkės, dalyvavo 
Seimo vicepirmininkė Virginija 
Baltraitienė, švietimo ir moks-
lo viceministras Vaidas Bacys, 
finansų ministerijos bei Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros ko-
miteto atstovai. 

Visų mokyklų vadovų var-
du kalbėjusi PKNPM direktorė  
D. Kriščiūnienė Seimo pirmi-
ninkei bei dalyvavusiems val-
džios atstovams išsakė bendrą 
susirūpinimą dėl kurčiųjų moky-
klų ateities ir kurčiųjų ugdymo 
įstaigų sistemos koordinavimo 
nebuvimo. Anot jos, jau metus 
Vyriausybėje pateikti prašymai 
ir argumentai, kad visos kur-
čiųjų mokyklos ir po apskričių 
pertvarkos turėtų vieną steigėją 
– Švietimo ir mokslo ministeri-
ją, kol kas lieka be atsako. Šiuo 
metu Lietuvoje esančios šešios 
kurčiųjų mokyklos yra paval-
džios net trims steigėjams: ŠMM 

(Vilniaus), apskritims (Kauno, 
Telšių, Klaipėdos, Panevėžio), 
savivaldybei (Šiaulių). „Apie ko-
kią koordinaciją ir bendrą visų 
mokyklų darbą galima kalbėti?“ 
- klausė D. Kriščiūnienė. 

Seime valdžios atstovams 
buvo priminta, kad dėl neaiškios 
kurčiųjų mokyklų padėties tėvai 
Panevėžyje ir Klaipėdoje net rin-
ko parašus prašydami, kad mo-
kyklos būtų pavaldžios Švietimo 
ir mokslo ministerijai. Parašai 
buvo įteikti Švietimo ir moks-
lo ministerijai, Seimo nariams. 
Klausimą dėl Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos steigėjo funkcijų per-
davimo Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komitetas analizavo 
devynis kartus ir savo poziciją 
ne kartą išdėstė Vyriausybei bei 
Švietimo ir mokslo ministerijai. 

D. Kriščiūnienė valdžios at-
stovams išsakė  mokinių tėvų ir 
mokyklos bendruomenės  su-
sirūpinimą dėl to, kad perda-
vus kurčiųjų mokyklų steigėjo 
funkcijas miestų savivaldybėms 
visoms mokykloms iškils pro-
blemų dėl finansavimo. Mat ap-
skaičiuojant „moksleivio krep-
šelį“ klasės moksleivių skaičiaus 
vidurkis koeficientui nustatyti 
yra vienodas, t.y. toks pat kaip ir 
specialiųjų mokyklų - 10 vaikų. 
Nors, pagal patvirtintas Lietu-
vos higienos normas, neprigir-
dinčiųjų klasėje gali būti 5-10, 
o kurčiųjų – 5-8 vaikai. Pasak  
D. Kriščiūnienės, „mokinio 
krepšelio“ metodika buvo for-
muojama neatsižvelgiant į šiuos 
svarbius dokumentus. Realiai 
visose kurčiųjų mokyklų klasėse 
mokinių skaičiaus vidurkis ne-
siekia 10, dėl to iškyla finansa-
vimo problemų. Pastaruoju me-
tu daugėja kompleksinę negalią 

turinčių mokinių, besimokančių 
tose pačiose klasėse, todėl būti-
na didinti tokiems mokiniams 
koeficientą. 

PNKM direktorė kalbėjo ir 
apie Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos atnaujinimą. Nuo 2009 
m. liepos mėnesio pabaigos 
mokyklos projektui „Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos renovacija“ 
skirtas iki 2 675 590 litų finan-
savimas pagal Lietuvos 2007-
2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panau-
dojimo strategiją ir Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 
priemonę „Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas naciona-
liniu lygiu“. Taip pat gauta lėšų 
iš Švietimo ir mokslo ministeri-
jos - 215 tūkstančių litų vidaus 
patalpų darbams. „Kelia nerimą, 
ar perdavus savininko teises ir 
pareigas miesto savivaldybei bus 
užtikrintas mokyklos vykdomo 
investicinio projekto tęstinu-
mas valstybės lėšomis“, – sakė  
D. Kriščiūnienė.

Buvo išsakyti visų įstaigų 
vadovų nuogąstavimai dėl kur-
čiųjų mokyklų autonomiškumo. 
Pabrėžta, kad būtų didžiausia 
regresija, jei kurčiųjų mokyklos 
būtų prijungtos prie specialiųjų 
mokyklų. Kreipdamasi į I. De-
gutienę ir kitus valdžios atstovus 
PKNPM direktorė paprašė atsi-
žvelgti į tai, kad norint ramaus 
ir produktyvaus darbo, išvengti 
mokinių priverstinės integracijos 
į bendrojo lavinimo mokyklas 
būtų tikslingiausia, kad kurčiųjų 
ugdymo įstaigos, kol taps regio-
ninės, visos būtų pavaldžios ne 

savivaldybėms, bet Švietimo ir 
mokslo ministerijai. 

Šiais opiais klausimais visų 
pasitarime dalyvavusių kurčiųjų 
mokyklų vadovų nuomonės su-
tapo.

Seimo pirmininkė įdėmiai 
išklausiusi problemų, nusistebė-
jo, kad kurčiųjų ugdymo įstaigų 
sistema nekoordinuojama. Anot 
jos, jei yra centras (Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras), turi likti ir regioninės 
mokyklos. Jai buvo nesupranta-
mas sprendimas, kad šešios to-
kio paties pobūdžio mokyklos 
turės du skirtingus steigėjus.  
I. Degutienė pritarė D. Kriščiū-
nienės iškeltam klausimui, kodėl 
mokyklos neturi savo regiono 
klausos negalią turinčių vaikų 
sąrašų. Jos manymu, į kitą tokį 
pasitarimą būtina pakviesti ir re-
gionuose dirbančius gydytojus, 
nes būtent jie pirmieji sužino 
apie šeimą ištikusią negandą. Jie 
ir turėtų informuoti tėvus (glo-
bėjus, rūpintojus) apie kurčiųjų 
ugdymo įstaigas, kad tėvai gautų 
tikslią informaciją ir patys galėtų 
rinktis mokyklą, kuri jų vaikui 
būtų geriausia.

Pasak PKNPM direktorės, 
Seimo pirmininkė parodė daug 
dėmesio išsakytoms proble-
moms, tačiau galutinio sprendi-
mo dar laukiama. 

Tai, kad kurčiųjų įstaigų va-
dovai galėjo susitikti su I. De-
gutiene, daug pastangų įdėjo 
Seimo vicepirmininkė Virginija 
Baltraitienė ir Lietuvos švietimo 
darbuotojų profesinės sąjungos 
atstovai.

Laima LAPĖNIENĖ

Kurčiųjų mokyklų problemas išgirdo ir Seimo pirmininkė

Didžiausią nerimą kurčiųjų ugdymo įstaigų vadovėms kelia mokyklų 
priklausomybės ir finansavimo klausimai.  

Valdžios atstovai įdėmiai išklausė kurčiųjų ugdymo įstaigų problemas, 
tačiau konkretaus atsakymo negalėjo duoti.
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Kauno kurčiųjų įmonės 
direktorė keičia  pareigas

„Atropos“ direktorė Ra-
munė Ramonienė liepos  
8 d. LKD Respublikiniame 
valdybos posėdyje paprašė 
leidimo nuo rugpjūčio 2 d. 
trauktis iš direktorės par-
eigų.

„Akiratis“ paprašė vadovės 
palyginti padėtį įmonėje jos va-
dovavimo laikotarpio pradžio-
je ir dabar. Taip pat atsakyti į 
klausimą, kas paskatino keisti 
vadovės postą į žemesnio ran-
go administracijos darbuotojos 
pareigas įmonėje – asmeninės 
priežastys ar kritinė „Atropos“ 
padėtis.

Direktorė atsakė į korespon-
dentės klausimus. Dabartinės 
vadovės darbo stažas įmonėje – 
35-eri metai. Pirmosios pareigos 
– darbo užmokesčio skyriaus 
normuotoja. Vėliau – kadrų sky-
riaus vyresnioji specialistė, po to 
darbo užmokesčio skyriaus vir-
šininko pavaduotoja, viršininkė. 
2001 m. pabaigoje pradeda eiti 
UAB „Atropa“  direktorės par-
eigas. 

2001 m. pabaiga, 2002 m.  
R. Ramonienė galynėjasi su 
pirmtakės palikimu – 885 tūkst. 
Lt fizinių asmenų pajamų mo-
kesčio skola (dabar gyventojų 
pajamų mokestis). Vyksta nuo-
latinės derybos su Valstybine 
mokesčių inspekcija, Finansų 
ministerija dėl skolos nurašymo. 
Nuolat blokuojamos „Atropos“ 
sąskaitos, įmonei tampa sunku 
vykdyti finansines operacijas. 
Bet aktyviai į  derybas su val-
džios institucijomis įsitraukia 
ankstesnis LKD vadovas P. Ga-
siūnas ir galų gale pavyksta pa-
siekti, kad 2002 m. pabaigoje 
skola „Atropai“, taip pat ir „El-
kadai“ būtų nurašyta. 

2002 m. pabaigoje galutinai 
bankrutuoja „Atropos“ dukte-
rinė įmonė „Kurtenis“. Tiesa, 
„Kurtenio“ byrėjimas prasidėjo 
dar prieš R. Ramonienei tam-
pant vadove ir iš viso truko be-
veik 5 metus. 

2003 m. vasarą kurčiųjų ben-
druomenę sukrečia žinia apie 
gaisrą „Atropos“ siuvimo bare. 

Kolektyvas nenuleidžia rankų, 
mobilizuojasi. Per 2-3 dienas 
perkrausto siuvimo mašinas į 
trečią aukštą ir tęsia darbą. Tuo 
pačiu metu remontuoja gaisro 
nuniokotą antrą aukštą: keičia 
langus, dažo sienas, morališkai 
pasenusią apšvietimo sistemą 
pakeičia nauja, modernizuoja 
priešgaisrinę apsaugos sistemą, 
įrengia maitinimosi zoną. Iš dar-
bo vietų steigimo lėšų vietoj 5 
sudegusių siuvimo mašinų įsigy-
ja 12 naujų. Tais pat metais siu-
vimo baras perkraustomas atgal. 
Kadangi įmonės pastatai drausti, 
„Lietuvos draudimas“ sumoka 
31 tūkst. litų draudimo kompen-
saciją.

2004 m. bendrovė dirba sta-
biliai, įsigyja  krovininį sunkve-
žimį produkcijos gabenimui ir 
dar 6 naujas siuvimo mašinas. 

2005 m. parduodamas admi-
nistracinis įmonės pastatas. Be-
je, šis faktas bendruomenėje 
sukelia nevienareikšmę reakciją. 
Kalbų sklando įvairių. Faktas, 
kad „Atropa“ gautą sumą pada-
lina pusiau: dalį perveda į LKD 
balansą. 2006 m. už likusias lėšas 
modernizuoja šildymo sistemą - 
įsidiegia dujinį šildymą.  

2007 m. – įmonei pelningiau-
si. R. Ramonienei vadovaujant, 
tai vienintelei metai, kuriuos 
bendrovė baigia ne nuostolin-
gai, bet turėdama 151 tūkst. Lt 
pelno. Deja, pelno nematyti – jį 

suryja anksčiau 
s u s i k aupu s i o s 
skolos.

2008-2009 m. 
– krizė. „Atropa“ 
lėtai krinta į duo-
bę, kurioje vis 
dar nesimato du-
gno. Užsakymų 
trūksta iki 2010 
m. kovo imtinai. 
Užsakovai „nu-
muša“ siuvimo 
paslaugų kainas. 
Siuvėjo darbas 
vis labiau nuver-
tinamas.  2009 
m. pasitaiko mė-
nesių, kad dar-
bo visiškai nėra. 
Pastate kartais 
tebūna tik.... di-
rektorė.

2010 m. ba-
landį padėtis 

pradeda stabilizuotis. Beje, pa-
grindiniai 5-6 užsakovai tebe-
lieka tie patys. Šis sąrašas pasi-
pildo naujais kontaktais tik tais 
atvejais, kai nuolatinių užsakovų 
pasiūlymuose atsiranda spragų. 
Šiuo metu užsakymų yra užtekti-
nai, kitas dalykas, kad kainos te-
belieka žemos, nors ir pastebima 
augimo tendencija. Darbininkai 
dirba pilnu pajėgumu, o admi-
nistracija, vadinamieji „laikinin-
kai“, – vis dar keturias dienas per 
savaitę. 

2002—2007 m. „Atropos“ 
apyvarta siekė arba viršijo 1 mi-
lijono litų ribą, 2008-2009 m. 
smuktelėjo lygiai perpus. 2001 
m. įmonėje dirbo 193 darbuoto-
jai, iš jų 83 neįgalieji (43 proc.). 
2010 m. „Atropoje“ darbuotojų 
sumažėjo iki 86 darbuotojų, o 
neįgaliųjų skaičius santykinai 
išaugo – 55 neįgalieji (beveik 64 
proc.). Pasak R. Ramonienės, 
pastarasis rodiklis nėra palankus 
bendrovei. Beveik visos siuvė-
jos – senbuvės, atėjusios į įmonę 
kartu su ja ar dar anksčiau. Tad 
po 35 metų darbo metų, anot 
pašnekovės, retai pasitaiko, kad 
žmogus dirbtų našiau nei jau-
nystėje. Štai neseniai darbą pali-
ko 75 metų siuvėja, dar tebedirba 
kurčia ir girdinti moterys, kurių 
amžius – 70 metų. Per R. Ra-
monienės laikotarpį į kolektyvą 
įsiliejo vos 5-6 naujos siuvėjos. 

Rasti naujų darbuotojų – „Atro-
pai“ tebelieka problema.

Palikdama postą vadovė pri-
sipažįsta galbūt nepakankamai 
įdėjusi pastangų siuvėjų kolekty-
vui atnaujinti. Anot jos, stabdė 
gailestis – kurčiųjų senjorų nesi-
ryžo mesti į gatvę. 

Pašnekovės prognozė šiems 
metams: jei išliks panašios užsa-
kymų tendencijos, įmonė metus 
gali baigti gal net be nuostolių, 
daugiausia turėti 50 tūkst. litų 
nuostolį. Jos teigimu, tai visai 
neblogai, nes visos kurčiųjų įmo-
nės, išskyrus „Neverestą“, faktiš-
kai kasmet baigia nuostolingai. 

Didelių pelnų vadovė nepro-
gnozuoja ir tolimesnėje ateityje, 
bet tikina, kad išsaugoti darbo 
vietas kurtiesiems yra visiškai 
realus dalykas.

R. Ramonienė palieka parei-
gas, kai įmonė turi apie 21 tūkst. 
litų įsiskolinimą. Didžiausią 
skolos dalį sudaro dar už gegu-
žę nesumokėta atlyginimų dalis 
administracijos darbuotojams. 
Biudžetui įsiskolinimų nėra, o 
tai, anot vadovės, svarbiausia. 
Beje, atlyginimai iki šių metų 
įmonėje niekada nevėlavo.

Pašnekovės teigimu, iš par-
eigų ji traukiasi dėl asmeninių 
priežasčių. 

„Atropos“ vadovė nuo rug-
pjūčio 1 d. paprašė LKD RV 
leisti jai užimti personalo va-
dybininkės pareigas. Laikinąja 
įmonės direktore jos siūlymu 
taps vyresnioji buhalterė-finan-
sininkė Dalia Kučinskienė.  

Panevėžio kurčiųjų 
įmonė ropščiasi iš 
finansinės duobės

Kaip informavo direktorius 
Gytis Gantarskis, padėtis „El-
kadoje“ šiuo metu - stabili. Siu-
vimo užsakymų tiek, kad tenka 
padirbėti ir viršvalandžių, ir šeš-
tadieniais. Žmonės neprotestuo-
ja: norėdami užsidirbti daugiau, 
sutinka dirbti ilgiau. „Elkados“  
siuvėjos garsėja darbo kokybe ir 
sugeba siūti aukštos  kvalifikaci-
jos reikalaujančius siuvinius. Jų 
specializacija – sijonai, palaidi-
nės, švarkeliai, suknios. 

Garsas apie įmonę, galinčią 
atlikti sudėtingiausius užsaky-
mus, plinta greitai. Tad dabar 

„Atropa“ ir „Elkada“ krizei traukiantisAktualijos

„Atropos“ vadovė nuo rugpjūčio 1 d. paprašė LKD RV 
leisti jai užimti personalo vadybininkės pareigas.
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panevėžiečiai jau bent kartais 
gali rinktis, kurių užsakymų im-
tis, o kurių atsisakyti. 

Kitas dalykas, kad, norėda-
ma priimti daugiau užsakymų, 
įmonė turėtų įdarbinti daugiau 
darbuotojų. Deja, darbo biržos 

siūlomų kan-
didatų kvalifi-
kacija  admi-
n i s t r a c i j o s 
dažnai neten-
kina. 

Atsiskaitė 
su „Elkada“ 
ir vienas pa-
grindinių už-
sakovų, kaip 
rašėme, dar 
ne taip seniai 
įmonei buvęs 
skolingas net 
150 tūkst. litų. 
Jo užsakymus 
įmonė vykdo 
ir dabar. Beje, 
jis ir dar kitas 
partneris, kaip 
buvo, taip ir 

lieka stambiausi užsakovai. Įmo-
nė nuolat bendradarbiauja su 
dar 4-5 smulkesniais užsakovais. 
Užsakymų „Elkada“ šiuo metu 
turi daugiau kaip dviem mėne-
siams į priekį.

Kadangi Panevėžyje trūksta 

kvalifikuotų siuvėjų, tenka galvo-
ti ir apie paprastesnės kvalifika-
cijos reikalaujančius užsakymus. 
Šia linkme taip pat dirbama. Štai 
ką tik surastas naujas partneris 
atveža gaminti bandomąją par-
tiją sveikatinimo priemonių. Ti-
kimasi, kad jį tenkins „Elkados“ 
paslauga ir jis taps nuolatiniu 
bendrovės partneriu. Derama-
si su viena Lietuvos įmone dėl 
medžiaginių žaislų ir suvenyrų 
gamybos.

Surinkimo barui (čia suren-
kamos rogutės ir stalo žaidimai) 
užsakymų šiemet taip pat dvi-
gubai daugiau nei kitais metais. 
Tiesiog nepaaiškinama darbo 
gausa. Kad užsakymus įmonė 
galėtų atlikti sparčiau, G. Gan-
tarskis į darbą priėmė du jaunus 
kurčiuosius, taip pat į šį barą 
perkėlė keletą silpnesnių siuvėjų. 
Vadovas džiaugiasi, kad čia dar-
buotojai pritapo kur kas geriau.

Įmonė ieško būdų sumažinti 
netiesiogines gamybos sąnaudas. 
Rekonstruoja pirmame aukšte 
esančias lyginimo baro patalpas 

ir ketina čia perkelti siuvimo 
barą, o antro ir trečio aukšto pa-
talpų savo reikmėms nenaudoti. 
Taip už šildymą šaltuoju metų 
laikotarpiu tektų mokėti mažiau.

Ir vis dėlto, ar „Elkada“ at-
sities, niekas šiandien pasakyti 
negali. Kažkada 400 tūkst. litų 
ribą peržengusi skola šiandien 
sumažinta truputį mažiau kaip 
per pusę, bet tebelieka didelė. 
Džiugina bent tai, kad jau kelis 
mėnesius įmonė pilnai sumoka 
privalomus einamuosius mokes-
čius biudžetui ir pajėgia dalimis 
atidavinėti ankstesniąsias skolas: 
Sodrai, valstybinei mokesčių ins-
pekcijai, dengti šildymo išlaidas, 
PVM skolą, pamažu atsiskaityti 
su girdinčiais darbuotojais, ati-
davinėti gyventojų pajamų mo-
kestį.

LKD administracijos nuo-
mone, padėtis įmonėje per tris 
pastaruosius mėnesius sparčiai 
pagerėjo ir tai teikia vilčių.  

  
Parengė Nijolė 

KRASNIAUSKIENĖ

Nuo liepos 1 d. įsigalioja 
nauji Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų 
finansavimo tvarkos ir Ne-
įgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo projektų finansavi-
mo tvarkos aprašai. Kartu 
su jais - teikiamų paraiškų 
formos. 

Šių metų neįgaliųjų so-
cialinės integracijos progra-
mas bus baigtos finansuoti 
pagal senąją tvarką.

Naujai tvarkai aptarti - 
seminaras

 Kad būtų lengviau pildyti 
pasikeitusias paraiškų formas, 
atitikti visus projektų teikimui 
keliamus reikalavimus, Neįga-
liųjų reikalų departamento va-
dovės – direktorė G. Paliušienė 
ir direktorės pavaduotoja J. Mi-
kulėnienė liepos pradžioje  LKD 
centrinėje būstinėje regioninių 
Draugijos organizacijų atsto-
vams surengė mokymus. 

Susitikime dar kartą pakar-
tota, kad SADM nuo kitų metų 

plečia pareiškėjų skaičių. Nuo 
šiol, be neįgaliųjų asociacijų ir jų 
įsteigtų viešųjų įstaigų, paraiškas 
galės teikti labdaros ir paramos 
fondai, religinės bendruomenės 
ir bendrijos, viešosios įstaigos, 
kurių steigėjai nėra valstybės įs-
taigos ir savivaldybių adminis-
tracijos. Dar viena sąlyga – pri-
valoma vienerių metų patirtis 
teikiant neįgaliesiems socialinės 
reabilitacijos nuolatinio pobū-
džio paslaugas. Nuolatinio po-
būdžio paslaugos suprantamos 
kaip pasikartojančios, periodi-
nio pobūdžio paslaugos, teikia-
mos ne rečiau kaip vieną ar kelis 
kartą per savaitę. 

Lektorės teigė, kad nuo šiol 
supaprastinamos paraiškos for-
mos: bus rašoma mažiau, orga-
nizacijos teikiami skaičiai tekste 
„neskęs“. Bet salėje susirinkusieji 
dėl tokių teiginių kraipė galvas – 
faktiškai paraiškų formos ir po 
pakeitimų netapo paprastesnės. 

Projektų vertinimo 
komisija

Kinta projektų vertinimo 
ir atrankos komisijos sudėtis. 
Anksčiau ją sudarė SADM ir 

ŠMM ekspertai, nuo šiol paraiš-
kas vertins 2 SADM ir 1 savival-
dybių asociacijos ekspertas. Jų 
nuomonėms smarkiai išsiskyrus 
“arbitru“ taps dar vienas SADM 
ekspertas.

Galutinė planuojamų paraiš-
kų teikimo data – einamųjų me-
tų rugpjūčio 5-oji. 

Projektų prioritetai

Paraiškas galima teikti per 
koordinuojančią organizaciją 
(mūsų atveju, LKD) arba tiesio-
giai Departamentui.  Prioritetas 
bus teikiamas projektams, pa-
teiktiems per koordinuojančią 
organizaciją. Iš viso yra numaty-
ta 7 projektų prioritetai. Vienas 
svarbiausių prioritetų – projektas 
turi būti skirtas neįgaliesiems, 
kuriems nustatytas sunkus ar 
vidutinis neįgalumo lygis, arba 
0-40 proc. darbingumo lygis.  
Svarbūs ir kiti dalykai: ar projek-
tu didinamas neįgaliųjų savaran-
kiškumas ir užimtumas, ar pro-
jektas turi įtakos neįgaliųjų ir jų 
šeimos narių gyvenimo kokybei. 
Kaip minėta, tampa ypač aktua-
li organizacijos patirtis teikiant 
nuolatinio pobūdžio paslaugas 

ir kt. Prie SADM ministro įsaky-
mo tvirtinami priedai. Antrasis 
priedas –  projektų vertinimo 
anketa. Jame nurodoma, kiek ir 
už ką organizacija gali pelnyti 
balų. Pvz., už projekto atitikimą 
prioritetams daugiausia galima 
pelnyti 10 balų. Už tinkamai 
aprašytą projekto įgyvenimą 
galima gauti 15 balų ir t.t.  Dau-
giausia galima surinkti 100 balų. 
Projektai, surinkę mažiau nei 50 
balų, anketoje traktuojami kaip 
atmestini. 

Reikalavimai projektams, 
tinkamos ir netinkamos 

finansuoti išlaidos

Viešnios supažindino su 
reikalavimais projektams. Pvz., 
projektas turi prisidėti prie ne-
įgaliųjų savarankiškumo didi-
nimo, atitikti Aprašo 12 punkte 
nurodytą remiamą veiklą. Turi 
būti pagrįsta finansavimo iš biu-
džeto būtinybė. Negali būti du-
bliuojamas finansavimas iš kitų 
valstybės biudžeto programų, 
Europos Bendrijos lėšų, savival-
dybių biudžetų ir kt. 

 
Nukelta į 8 p.

Keičiasi projektų paraiškų formos

„Elkados“ direktrorius Gytis Gantarskis džiaugiasi, kad 
šiuo metu įmonė siuvimo užsakymų turi tiek, kad tenka 
padirbėti ir viršvalandžių, ir šeštadieniais.
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Seminare dėmesio skirta 
projektų remiamoms veikloms 
aptarti, apibūdintos tinkamos ir 
netinkamas finansavimo išlai-
dos. Tinkamos išlaidos yra api-
būdintos 13 ir 17 Aprašo punk-
tuose, netinkamos – 19 punkte. 
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 
šiol ilgalaikio turto bus galima 
įsigyti tik prisidėjus 50 proc. 

savų lėšų. Išlieka reikalavimas 
galimiems paprastojo patalpų 
remonto darbams: savas indėlis 
turi sudaryti ne mažiau 50 proc. 
lėšų. Patalpų nuomą planuoti 
galima tik nuolatinio pobūdžio 
veiklai, o dalyvių maitinimą - 
kai renginys vyksta ne trumpiau 
kaip 6 val. 

Netinkamomis išlaidomis 
bus laikomos išlaidos apmokė-
ti už darbą asmenims, gaunan-
tiems paslaugas užimtumo vei-
klose. 

Taip pat nebus laikomos tin-
kamomis reprezentacinės išlai-
dos. 

Nuo šiol neleidžiama pla-
nuoti maistpinigių, tegali būti 
renginio dalyvių maitinimas.

Nevyriausybinių organiza-
cijų atstovai ir toliau turės va-
dovautis priedų ir priemokų 

mokėjimo tvarka, Vyriausybės 
nustatyta 2003 m. kovo 3 d. Va-
dinasi, ir ateityje bendras priedų 
ir priemokų dydis negalės viršy-
ti 25 proc. nuo bendro projekte 
dirbančių darbuotojų pagal dar-
bo sutartis darbo užmokesčio 
sumos. Taip pat neįgaliųjų orga-
nizacijoms lieka galioti ir SADM 
ministro  2009 m. sausio 20 d. 
įsakymas, apibrėžiantis darbuo-
tojų darbo apmokėjimo sąlygas.

Šventės gali likti įvardytos 
projektuose, bet negali būti ro-
domos kaip projekto rezultatas, 
kadangi neturi nuolatinio pobū-
džio požymio. Tad jos gali būti 

kaip paslaugos rezultatas, nuola-
tinės  veiklos tąsa. 

Koordinavimo išlaidos

Nuo šiol, kai projektą teikia 
koordinuojanti organizacija, 
vykdanti 5-10 projektų, bus gali-
ma planuoti projektų koordina-
vimo išlaidas ir teikti atskirą jų 
sąmatą. Kai organizacija vykdo 
5-10 projektų, galima koordina-
vimui planuoti 3 proc. sumą nuo 
projektams planuojamų lėšų,  
11-20 projektų – 4 proc., 21-30 
projektų – 5 proc., daugiau kaip 
31 projektas – 7 proc.  lėšų. Vie-
nam darbuotojui priskiriama ko-
ordinuoti 5-10 projektų, 2 dar-
buotojams atitinkamai 11-20, 3 
darbuotojams - 21-30 projektų. 

Naujovė, kad iki gruodžio 31 
d. koordinuojančios organizaci-

jos turės pateikti ne mažiau kaip 
50 proc. koordinuojamų projek-
tų tikslinio lėšų panaudojimo 
patikrinimo ataskaitų.

Reikalavimai paraiškoms

Nuo šiol griežtai reglamen-
tuojami reikalavimai paraiš-
koms. Paraiškos forma pateikta 
kaip Aprašo priedas Nr. 1. Pa-
raišką sudaro koordinuojančios 
organizacijos pristatymo lapas 
su atitinkamais antspaudais ir 
parašais. Pristatymo lape dar 
svarbesniu projekto finansavimo 
sėkmei dalyku tampa tinkamas 

grafos, kurioje surašoma pa-
tirtis praėjusiais ir einamaisiais 
metais, užpildymas. Tai tarsi 
garantas, kad juridinis asmuo 
nėra atsitiktinis neįgaliųjų ben-
druomenėje projektus teikiančių 
organizacijų sąraše ir nuolatinio 
pobūdžio veiklą vykdo ne pir-
mus metus. 

Taip pat koordinuojanti or-
ganizacija užpildo teikiamų pro-
jektų suvestinę, teikia projektų 
koordinavimo išlaidų  detalią 
sąmatą.  

Vietoj lydraščio žemiau po 
minėtomis lentelėmis prisista-
tanti kiekviena teritorinė neį-
galiųjų organizacija teikia savo 
socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenė-
je projekto paraišką, įrašydama 
formos viršuje numerį. Numeris 
prilygsta lydraščio numeriui. 

Nauja forma nuo ankstesnio-
sios skiriasi ir jų būtina nepai-
nioti. Jas supainiojus ir pateikus 
senąją, paraiška vertinama ne-
bus.

Ilgėja priedų, teikiamų prie 
paraiškos, sąrašas. Svarbu mi-
nėtą sąrašą išstudijuoti. Jei trūks 
priedų, paraiška taip pat vertina-
ma nebus. Atkreiptinas dėmesys, 
kad reikiamas pažymas teikia ir 
koordinuojanti, ir vykdančioji 
organizacija. Neįgaliųjų depar-
tamentui bus teikiamas 1 origi-
nalas su priedais ir 3 kopijos su 
priedų kopijomis  bei elektroni-
nė paraiškos forma.  

Kodėl geriau terminuotos 
sutartys?

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento atstovės pabrėžė, kad nuo 
šiol rekomenduoja su darbuoto-
jais pasirašyti terminuotas sutar-
tis. Oponentams įrodinėjo, kad 
jie painioja organizacijos veiklą 
ir projektines veiklas. Atkrei-
pė dėmesį, kad nuo priežasčių, 
nepriklausančių nuo departa-
mento, paraiškos pasirašomos 
ne anksčiau kaip einamųjų metų 
kovą balandį. Jų manymu, ter-
minuotos sutartys tokiu atveju 
yra reali išeitis: jei paaiškės, kad 
veikla nefinansuojama, atleisto 
metų pabaigoje darbuotojo bus 
galima iš naujo nepriimti. Pa-
reiškėjai prieštaravo, kad specia-
listai paprastai projektuose dirba 
palyginti ilgai, jų sutartys seniai 
iš terminuotų pasikeitė į neter-
minuotas. Todėl susirinkusieji 
klausė, ką daryti, jei asmuo ne-
sutinka neterminuotos sutarties 
keisti į terminuotą. 

G. Paliušienė siūlė apsvarsty-
ti vidinės reorganizacijos galimy-
bes, laiku įspėjant neįgaliuosius 
ir įgaliuosius darbuotojus apie 
numatomą atleidimą. Susirin-
kusieji oponavo, kad tokiu atve-
ju gresia išeitinių kompensacijų 
mokėjimas ar ginčai teismuose. 
Abi puses tenkinančio atsaky-
mo nerasta. Viešnios akcentavo, 
kad tokiu atveju, kai organizacija 
planuoto finansavimo negaus, 
o darbuotojų sutartys bus ne-
terminuotos, finansines „pase-
kmes“ teks prisiimti organizacijų 
vadovams. 

Užrašė Nijolė 
KRASNIAUSKIENĖ

Aktualijos

 Neįgaliųjų reikalų departamento vadovės – direktorė G. Paliušienė ir direktorės pavaduotoja J. Mikulėnienė liepos 
pradžioje  LKD centrinėje būstinėje regioninių Draugijos organizacijų atstovams surengė mokymus. 
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VšĮ Surdologijos centras 
kartu su Švietimo ir mokslo 
ministerija, Lietuvos kur-
čiųjų draugija, Neįgaliųjų 
reikalų departamentu prie 
SADM, Vilniaus kolegi-
jos Pedagogikos fakultetu, 
Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centru 
bei Skadaleno (Norvegija) 
metodiniu centru vykdo 
Norvegijos finansinių me-
chanizmų subsidijų schemos 
„Patirties perdavimas ir 
bendradarbiavimo ryšių 
tarp vietinio, regioninio ir 
euroregioninio lygio partne-
rių Lietuvoje ir Norvegijoje 
stiprinimas“ paprojektį „Lie-
tuvių gestų kalbos mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimas: 
Norvegijos patirties pritai-
kymas Lietuvoje“. 

Siekiant gerinti lietuvių ges-
tų kalbos mokymo ir vartojimo 
paslaugų organizavimo kokybę 
numatoma pasitelkti Norvegijos 
patirtį. Vienas iš pagrindinių da-
lykų, norint perimti gerąją patir-
tį, yra tiesioginės diskusijos. 

Gegužės 25-29 d. buvo su-

rengta stažuotė Norvegijoje. Jo-
je dalyvavo Švietimo ir mokslo 
ministerijos,  Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie SADM, Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos, Surdo-
logijos centro, Vilniaus kolegijos, 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro bei  
Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro atstovai.

Stažuotės metu dalyviai 
aktyviai bendravo su Ska-
daleno metodinio centro 
darbuotojais bei partneriais. 
Buvo susitikta su centro di-
rektore ponia Bitten Ikdahl. 
Direktorė pristatė centro 
vykdomą veiklą bei ateities 
planus. Centre lietuviams 
buvo skaitomos paskaitos 
(paskaitas skaitė Oslo uni-
versiteto dėstytojai Kristian 
Skedsmo, prof. Arnfinn Mu-
ruvik Vonen).

 Centro darbuotojai pri-
statė vykdomus gestų kalbos 
tyrimus. Taip pat išsamiai su-
pažindino su Norvegijos patirti-
mi rengiant gestų kalbos vertėjus 
ir mokytojus, diskutuota apie 
tėvų ir pedagogų bendradar-
biavimo svarbą ugdant kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus. Ypač 
daug laiko ir dėmesio lietuviams 
skyrė centro darbuotojas Oddva-

ras Hjulstadas. 
Įdomus ir itin vertingas susi-

tikimas įvyko Trondheime (cen-
trinėje Norvegijos dalyje.). Bu-
vo apsilankyta Sor Trondelago 
universitetinėje kolegijoje. Šioje 

švietimo įstaigoje yra rengiami 
gestų kalbos vertėjai bei kurtieji 
mokytojai. Fakulteto dėstytojai 
papasakojo apie tai, kaip sekė-
si kurti šias studijų programas, 
kaip sekasi jas įgyvendinti, pri-
statė kolegijos parengtas moko-
mąsias priemones, skirtas kur-

tiesiems ir neprigirdintiems 
moksleiviams. 

Vėliau buvo apsilankyta 
Mollerio išteklių centre, ku-
riame gestų kalbos mokytoja 
ir mokomosios medžiagos 
rengėja Guri Amundsen išsa-
miai pristatė, kokios mokymo 
priemonės kurtiesiems ir ne-
prigirdintiesiems yra rengia-
mos. Čia buvo diskutuota apie 
galimybes įtraukti televiziją į 
mokomosios medžiagos ren-
gimą. Lietuviai pasidalijo sa-
vo patirtimi bei itin domėjosi 
norvegų šios srities patirtimi. 

Taip pat buvo pristatytos 
kompiuterinės programos, 

interneto puslapiai, parengti šio 
centro ir skirti kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymui. 

Trondheimas garsus ne tik 
Mollerio išteklių centru, bet ir 
unikaliu Kurčiųjų muziejumi, 
kuriame girdintieji lietuvių de-
legacijos nariai turėjo puikią 
progą pajusti, ką reiškia būti 
kurčiuoju. 

Drauge su Skadaleno meto-
dinio centro darbuotoju Oddva-
ru Hjulstadu taip pat apsilankyta 
Skadaleno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre, kuria-
me susipažinta su kurčiųjų ir jų 
šeimų mokymo galimybėmis. 

Taip pat daug kalbėta apie Nor-
vegijos ir Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų bendruomenių 
bendravimo ir bendradarbia-
vimo panašumus ir skirtumus, 
kylančias problemas ir jų spren-
dimą. 

Stažuotė Norvegijoje iš tiesų 
buvo naudinga. Ne vienam kilo 
galybė minčių ir idėjų, kurias 
bus bandoma įgyvendinti. Bū-
tent dėl šios priežasties stažuo-
tės dalyviai birželio 18 d. rinkosi 
Lietuvos kurčiųjų draugijoje į 
apskritojo stalo diskusiją. Toks 
skirtingų institucijų siekis ben-
drauti ir bendradarbiauti teikia 
vilčių, jog bendromis pastango-
mis bus įgyvendinta ne viena iš 
Norvegijos parsivežta idėja.

Parengė Vilniaus kolegijos 
Pedagogikos fakulteto 

Filologijos katedros vedėja 
Vaiva JUŠKIENĖ

Mokymo patirties sėmėsi  Norvegijoje

Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai 
finansuoja Lietuva.

Lietuvių delegacija prie Sor-Trondelago universitetinės kolegijos. 

Lietuvių delegacija Trondheimo kurčiųjų muziejuje.
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Prekybos ir pramogų centro 
„Tilžė“ lankytojai turėjo progos 
pamatyti, kokiais talentais yra 
turtinga kurčiųjų bendruomenė.  
Į viršų kilo ne tik kurčiųjų žiūro-
vų rankų „saulutės“, aidėjo ir plo-
jimai. Pirmą kartą išvydę tokią 
šventę girdintieji neslėpė nustebi-
mo: „Kurtieji, o taip gražiai šoka, 
dainuoja, vaidina“.

Šventės laukimas
Gerokai prieš šventės pradžią 

erdvioje „Tilžės“ centro fojė prie 
fontano jau šurmuliavo gausus 
šventės dalyvių būrys.  Kas dar 
repetavo, kas grimavosi ir ruošė-
si pasirodymui.  Kas bendravo su 
draugais iš kitų miestų ar ieškojo 
vietos žiūrovams skirtoje aplinko-
je. 

Čia ir šventės globėja - Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 
prezidentė Roma Klečkovskaja. 
Pakalbinta prezidentė įžvelgė, jog 
neįprasta aplinka šventei suteiks 
privalumų ir naujų spalvų: „Tai 
nuostabu – yra galimybė centro 
lankytojams, praeiviams pasižiū-
rėti, kas tie kurtieji, koks jų menas. 
Kurčiųjų bendruomenei ši šventė 
turi didelę reikšmę. Informacijos 
vieniems apie kitus trūksta, per 
metus kartą suvažiavę į vieną vietą 
gali ir parodyti, ko yra pasiekę, ir į 
kitus pasižiūrėti, pabendrauti“.

Prezidentės teigimu, šventės 
tradicija ypač saugoma dėl to, kad 
kurtiesiems visuomenės šventės 
vis dar tolimos. Jie į jas neina, nes 
nėra galimybių jas suprasti, „iš-
girsti“.  

„Mūsų žmonės labai laukia 
meno šventės - išsibarstę po visą 
Lietuvą labai nori vienas su kitu 
bendrauti“,- tvirtino Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro di-
rektorė Alina Juciuvienė.

Iš Panevėžio į šventę atvyko 
pusšimtis kurčiųjų bendruomenės 
atstovų. Kitų miestų delegacijos 
buvo tokios pat gausios. Kaunie-
čiai pirmą kartą bendrą pasirody-
mą surengė su Kauno apskrities 
kurčiųjų atstovais  iš Kėdainių, 
Marijampolės, Raseinių.

„Rajonų žmonės yra ne mažiau 
išradingi ir kūrybingi, norintys ak-
tyviai veikti, - sakė Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centro direktorė 

Jūratė Pugačiauskie-
nė. - Specialiai šventei 
rengėme programą, 
visus metus repetavo-
me, kad pasidžiaug-
tume pasirodymais, 
bendravimu ir ben-
dradarbiavimu.“

Petras Levickas, 
šokėjas iš Kauno, try-
lika metų šokantis 
pagyvenusių kurčiųjų 
žmonių tautinių šokių 
grupėje „Patrepsėlis“, 
apgailestavo, jog ko-
lektyvas mažėja, bet 
teigė: „Mes vis tiek 
nepasiduodame, dir-
bame, repetuojame, 
esame kaip viena šei-
ma, nieko nepalieka-
me nuošalyje“. 

Sūnaus Evaldo pa-
sirodymo su šiauliečių 
raiškiojo judesio te-
atru nekantriai laukė Laima  Po-
celiukienė. Ji pati lanko šio teatro 
repeticijas, bet dėl ligos šį kartą 
negalėjo repetuoti šventei stato-
mame spektaklyje. Septynmetis 
Evaldas buvo  jauniausias šventės 
pasirodymų dalyvis.

 Ponia Laima teigė, jog klau-
sos negalia netrukdo tapti nei vai-
dintoju, nei šokėju ar dainininku: 
„Mes puikiai jaučiame muzikos 
ritmą, orientuojamės pagal garso 
vibraciją“.  

Šventei prasidėjus tuo galima 
buvo akivaizdžiai įsitikinti. Ypač 
tai stebino pirmą kartą kurčiųjų 
šventę stebėjusius girdinčiuosius 
žiūrovus. „Nuostabu, kaip gražiai 
kurtieji bendrauja, šoka, vaidina“,  
- sakė labai dėmesingai šventę ste-
bėjęs centro „Tilžė‘‘ lankytojas iš 
Biržų Dalius Skaburskis.  

Pirmą kartą kurčiųjų pasiro-
dymą matęs vyras sakė, jog kur-
čiuosius būtina kviesti į bendras 
visuomenės šventes.

Trys valandos kūrybos 
džiaugsmo

Šventės vedėjas šiaulietis akto-
rius Vladas Baranauskas pakvietė 
kolektyvų atstovus sunešti degan-
čias žvakeles į bendrą šventės au-
kurą. Sveikinimo žodį tarė LKD 
prezidentė Roma Klečkovskaja, ir 
šventė prasidėjo.

Pirmieji nuotaikingą vaidini-
mą parodė panevėžiečiai, suvai-

dinę sceną „Karališkoji puota” iš 
judesio spektaklio „Pelenė“. Pane-
vėžio kolektyvui vadovauja cho-
reografė Genovaitė Sipavičienė ir 
režisierius Evaldas Stokė.

Estafetę iš jų perėmė šiau-
liečiai. Režisieriaus Virginijaus 
Dargio vadovaujamas šiauliečių 
raiškiojo judesio teatro kolektyvas 
suvaidino pantomimos spektaklį 
„Vienos dienos gyvenimas“. Iš-
raiškinga kūno kalba artistai pa-
sakojo apie kasdienybės vargus ir 
džiaugsmus. 

Klaipėdiečių programa žiūro-
vus sužavėjo temperamentingai 
atliekamomis šokių kompozicijo-
mis ir imituojamomis dainomis. 
Klaipėda turi liaudies ir ritminių 
šokių, imituojamos dainos kolek-
tyvus. Klaipėdos šokėjėliams va-
dovauja  Alina Birbalaitė.     

Profesionaliu judesio išraiš-
kingumu stebino vilniečiai - “Mi-
mikos“ teatro artistai, sušokę bala-
dę apie Severiutę, ir teatro panto-
mimos trupė  „Mimai“, parodžiusi 
vaizdelius „Linksmieji žaidimai“. 

Šokio-baladės atlikėjai Lau-
ra ir Ramūnas, kurių šokį pasta-
tė choreografas Mantas Svirskys, 
pasirodė ir šalies žiūrovams  po-
puliarioje televizijos laidoje „Dvi 
minutės šlovės“.  Vilniečių teatrui 
vadovauja režisierė J. Mažeikienė.

Įspūdingą ir turtingą progra-
mą parodė kauniečiai, šokę ir vai-
dinę, imitavę dainas. Žiūrovams 
patiko vaidinimas „Du šlavėjai“, 

kuriame humoristinius vaidmenis 
kūrė J. Miliauskienė ir V. Kirvaitis. 
Smagiai suko šokio ratelius pagy-
venusių žmonių kolektyvo nariai. 
Žavėjo imituojamosios dainos at-
likėjai  M. Sinkevičius ir K. Vaiš-
nora ir ritminio šokio kolektyvo 
šokėjos. 

Kauniečiai gali pasigirti bene 
ilgiausia kūrybinės veiklos patirti-
mi. Ji trunka jau daugiau nei pusę  
amžiaus. Kauno kurtieji menine 
kūryba užsiima net penkiuose sa-
viveiklos būreliuose.

Kauniečiams talkino kėdai-
niškiai  ir raseiniškiai, suvaidinę  
humoro nestokojančius gyveni-
miškus vaizdelius. Kartu su kau-
niečiais pasirodė dainą imitavusi 
marijampolietė J. Javarauskienė.

Beje,  Kėdainių kolektyvo vai-
dinimas “Antelė“ vienintelis bu-
vo įgarsintas – verčiamas iš gestų 
kalbos. Vertėjavo pati kėdainiškių 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
vadovė Veronika Gilienė. 

V. Gilienė įsitikinusi, jog į kur-
čiųjų šventes reikia kviesti ir svei-
kųjų bendruomenę. Kėdainiuose 
jau taip daroma ir sulaukta miesto 
bendruomenės dėmesio ir gerų at-
siliepimų. Kita vertus, ji mananti, 
jog reikia ir kurčiuosius „stumti“ 
į bendrus visuomenės renginius.  
Kad jie  išlaisvėtų. 

Šiltų akimirkų – daug
Tris valandas trukusią šventę 

vainikavo padėkos ir siurprizai. 
Šiauliečiai, šventės šeimininkai, 
padėkas, gėles bei originalias balio-
nų puokštes įteikė šventės globėjai 
R. Klečkovskajai, svečių delegacijų 
vadovams.  Drąsiausi šventės daly-
viai buvo apdovanoti nemokamu 
pasivažinėjimu kartingais.

Gražių akimirkų netrūko per 
visą  šventę. Jas kūrė ir šventės pla-
katas, kuriame kurčiųjų bendrys-
tę simbolizavo rankų delnų ratas, 
ir kiekvienos delegacijos surašyti 
plakatuose linkėjimai su dalyvių 
parašais ir ąžuolo vainikai, kuriais 
buvo papuošti kolektyvų vadovai. 

Tokiu vainiku vainikuotas 
šiaulietis režisierius V. Dargis iš 
karto pateko į savo kolektyvo glė-
bį.  „Trejus metus dirbu su kur-
čiaisiais, man tai didžiulė patir-
tis, - prisipažino režisierius. - Gal 
aš kažkiek jiems ir duodu, bet jie 
man duoda dar daugiau.  Tai labai 
jautrūs žmonės, niekada nepamirš 

Meno šventė suardė tylą susitikimų džiaugsmuAktualijos

Padėkos žodžių sulaukė šventės rengėjų vadovė 
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė 
Genutė Adomaitienė, ilgametis draugijos 
darbuotojas Stasys Linkevičius, kuriam teko 
organizuoti pirmąsias kurčiųjų meno šventes. 
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tau padėkoti – net už  smulkme-
ną.“    

Šventėje pasveikintos kurčiųjų 
veiklai daug jėgų atiduodančios 
ir jubiliejus šiemet švenčiančios  
LKD padalinių vadovės - Klaipė-
dos kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorė Nijolė Kaminskienė, 
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro direktorė Genovaitė Adomai-
tienė, Kauno rajono p/o pirminin-
kė Malvina Stankauskienė. LKD 
prezidentė padėkojo ir buvusiam 

ilgamečiam draugijos darbuotojui 
Stasiui Linkevičiui. Būtent jam te-
ko organizuoti pirmąsias kurčių-
jų meno šventes, kurios pradėtos 
rengti  prieš aštuoniolika metų. 

Šventės rengėjų vadovė Geno-
vaitė Adomaitienė, Šiaulių kurčių-
jų reabilitacijos centro direktorė, 
džiaugėsi, kad šventė praėjo pui-
kiai. Nors ir ne gamtoje surengta. 

Šiauliečių kurčiųjų bendruo-
menė buria 170 narių. Prie šventės 
rengimo prisidėjo ne  vienas – tarp 

jų  centro skiautinių būrelio narės, 
rengusios atminimo dovanėles 
šventės dalyviams.    

„Daug turėjau gerų padėjėjų, 
suradome  ir rėmėjų, visiems esu 
labai  dėkinga, - sakė G. Adomai-
tienė. - Mes per ilgai tylėjome ir 
nėjome į visuomenę, o reikia eiti. 
Visuomenė vis dar mažai žino, ko-
kie talentingi ir šaunūs yra kurtieji 
žmonės. Visiems linkiu dalytis ge-
rumu. Daugiau šypsenų.“ 

Šventės rengėjo estafetę LDK 

prezidentė R. Klečkovskaja per-
davė Panevėžiui. Čia ji vyks kitų 
metų vasarą.

Šventę Šiauliuose rėmė preky-
bos ir laisvalaikio centras „Tilžė“, 
muzikinis klubas-smuklė „Juonė 
pastogė“, FUN2GO, armėnų resto-
ranas „Ararat“,  bendrovės „ Alne-
ra“ ir „DEidėja“.

Ieva RAČKAUSKAITĖ

Raseiniškių pasirodymas.

Gerokai prieš šventės pradžią erdvioje „Tilžės“ centro fojė prie fontano jau šurmuliavo gausus šventės dalyvių būrys. Jaukiai įsitaisę jie  bendravo 
tarpusavyje.

Kauno saviveiklininkai.

Šiltų akimirkų netrūko.

Kar tu su šiauliečių raiškiojo 
judesio teatro kolektyvu vaidino ir 
jauniausias šventės dalyvis Evaldas. Panevėžiečių Pelenė.
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Čempionate dalyvavo 12 
rinktinių vaikinų ir 8 rinktinės 
merginų iš įvairių pasaulio šalių: 
Lenkijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Ukrainos, Baltarusijos, 
Airijos, Rusijos, Švedijos, Estijos, 
Didžiosios Britanijos, Venesuelos, 
Izraelio, Kanados, Turkijos ir, ži-
noma, Lietuvos. Lietuvos merginų 
komanda atsidūrė A grupėje kartu 
su Lenkijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Ukrainos komandomis. 
Lietuvos vaikinų komanda grū-
mėsi B grupėje su Izraelio, Rusijos, 
Švedijos, Kanados ir Turkijos ko-
mandomis.

Merginų kovos
Merginų komandos treneriai 

– Remigijus Balaišis ir Žilvinas 
Aleksandravičius. Apie komandos 
pergalę ir dalyvavimą čempiona-
te „Akiračio“ korespondentė kal-
bėjosi su Ž. Aleksandravičiumi. 
Treneris patenkintas sidabro me-
daliais. ,,Sidabro medaliais Lietuva 
turi džiaugtis“, – neslėpė terneris, 
nors teigė, kad pirmoji ir trečioji 
vietos laimimos, o antroji reiškia 
pralaimėjimą. Ž. Aleksandravičius 
mano, kad JAV komanda auksą 
laimėjo pelnytai, nes savo varžo-
vus per visą čempionatą tiesiog 
triuškino. Treneris nerimavo, kad 
kova su JAV Lietuvos komandos 
nepalaužtų psichologiškai, tačiau 
baimintasi be reikalo. Lietuvos 
merginų rinktinė pasaulio čempi-

onate JAV komandai nusileido du 
kartus: pirmą kartą A grupėje, o 
antrą kartą – finale. Finale trene-
rio tikslas buvo nusileisti JAV ko-
mandai ne daugiau nei 25 taškais. 
Tikslą pasiekti pavyko – Lietuvos 
komanda nuo pirmosios vietos 
nugalėtojų atsiliko tik 23 taškais.

Prizinę vietą iškovoti padė-
jo trenerių taktika, psichologinis 
komandos nuteikimas, gydytojų, 
masažuotojų komandinis darbas. 
Lietuvos krepšininkėms trūko 
ūgio, jėgos kovojant dėl kamuo-
lio po krepšiu. Komandai taip pat 
trukdė didelis atotrūkis tarp ko-
mandos lyderių ir kitų komandos 
narių, nors šią tendenciją treneris 
pastebėjo ir kitų šalių komandose.

Ž. Aleksandravičius negailėjo 
gražių žodžių krepšininkei Ga-
brielei Valaitytei ir sakė, kad ko-
manda be jos – kaip ,,Žalgiris“ be 
Arvydo Sabonio. Taip pat pagyri-
mais išskyrė krepšininkes Gražiną 
Jočytę, Jurgitą Jankutę ir Jurgitą 
Šegždaitę, pastaroji iškovojo net 
tris asmeninius titulus. J. Šegždaitė 
buvo pripažinta geriausia įžaidė-
ja, krepšininke, kuri atliko dau-
giausia rezultatyvių perdavimų ir 
buvo įtraukta į simbolinį žaidėjų 
penketuką. Į jį pateko ir G. Jočytė, 
kaip geriausiai atakuojanti gynėja. 
Treneris ypač gyrė jaunąją krep-
šininkę Ramunę Eskertaitę, kurią 
apibūdino kaip gabią, mąstančią 
žaidėją. Pabrėžė, kad Ramunė atei-
tyje gali būti komandos lyderė ir 
moterų komandos narė. Treneris 

taip pat gyrė Brigitą Šekurovaitę, 
tačiau skatina ją tobulėti. Ž. Alek-
sandravičius kalbėjo apie krepši-
nio teikiamas galybes gyventi ki-
tą – išskirtinį gyvenimą. Žaidėjo 
noras tobulėti ir talentas atveria 
fantastiškas galimybes, kuriomis 
reikia pasinaudoti dabar. Kalbė-
damas apie jaunuosius talentus 
Ž. Aleksandravičius apgailestavo, 
kad čempionate dėl šeimyninių 
priežasčių nedalyvavo Domantė 
Šerelytė, kurią ateityje mato mo-
terų rinktinėje. Ji turėtų lygiuotis į 
savo mamą Danutę Šerelienę, kuri 
jau penkis kartus gynė Lietuvos 
garbę olimpinėse žaidynėse.

Ž. Aleksandravičiaus teigimu, 
siekdami merginų komandų pro-
fesionalumo, per varžybas teisėjai 
neturėtų joms nuolaidžiauti, prasi-
žengimus turėtų vertinti griežčiau. 

Treneris sakė, kad nors Vy-
riausybės ir žiniasklaidos dėmesys 
kurčiųjų sportiniams laimėjimams 
yra itin nedidelis, komanda ne-
pavargdama gina Lietuvos garbę 
įvairiose varžybose ir pelnytai lai-
mi prizines vietas. Ž. Aleksandra-
vičius pabrėžė lietuvių gestų kal-
bos svarbą treniruojant komandą, 
todėl jis noriai plečia ir tobulina 
gestų kalbos žinias bendraudamas 
su kolega treneriu R. Balaišiu. ,,Ši 
pergalė patvirtino, kad Lietuva – 
krepšinio šalis“, – baigė pokalbį  
Ž. Aleksandravičius. 

Vaikinų kovos
Vaikinų komandai prizinę 

vietą pasiekti padėjo treneriai Al-
girdas Jurkša ir Algimantas Šatas. 
Apie čempionatą ,,Akiračiui“ pa-
sakojęs A. Šatas džiaugėsi Lietuvos 
vaikinų rinktinės laimėta antrąja 
vieta.

,,Sidabro medaliai Lietuvai yra 
didelė pergalė, nes kurčiųjų Lietu-
voje nedaug. Vien Venesueloje yra 
milijonas kurčiųjų“, – sakė trene-
ris. A. Šato nuomone, laimėti auk-
so medalius sutrukdė finale dary-
tos krepšininkų klaidelės: lemia-
mu momentu prarastas kamuolys, 
nepataikyti baudų metimai (finale 
iš 15 baudų įmestos 7). Be to, JAV 
universiteto rinktinė sudaryta iš 
studentų, kurių dauguma jau – 21 
metų. 

Bronzos medalius iškovojo Ve-
nesuelos krepšininkai, „mažajame“ 
finale 96:67 (24:14, 24:20, 23:17, 
25:16) nugalėję Izraelio ekipą.

Finalinėse rungtynėse Lietuvos 
krepšininkai visą laiką pirmavo, 
JAV atliko persekiotojų vaidmenį, 
tačiau rungtynių pabaigoje lietu-
vius įveikė nuovargis, jauni žaidė-
jai neišlaikė krūvio. Krepšininkas 
Karolis Bireta dėl baudų buvo pri-
verstas palikti aikštelę, nors pate-
ko į simbolinį žaidėjų penketuką. 
Treneris A. Šatas apgailestavo, kad 
čempionate nedalyvavo susižeidęs 
krepšininkas Tomas Kleiza, su 
kuriuo Lietuvos rinktinė tikriau-
siai būtų išplėšusi auksą. Taip pat 
trūko Gedimino Žuko, kuris dėl 
traumos lemiamose rungtynėse 
nedalyvavo. Treneris prognozavo 

Jaunieji krepšininkai pasaulio čempionate 
nusileido tik amerikiečiamsSportas

Merginų komanda. Pirmoje eilėje iš kairės: Aurelija Kožiūraitė, Jurgita 
Šegždaitė, Gintarė Lesmanavičiūtė, Ramunė Eskertaitė, Gražina Jočytė.
Antroje eilėje iš kairės stovi: Marius Minkevičius (komandos vadovas), 
Žilvinas Aleksandravičius (trenerio asistentas), Brigita Šekurovaitė, Gabrielė 
Valaitytė, Eimutė Gindriūnaitė, Aurelija Janušytė, Jurgita Jankutė, Remigijus 
Balaišis (vyr. treneris), Modestas Paulauskas (masažuotojas).

Vaikinų komanda. Pirmoje eilėje iš kairės: Lukas Pečiulis, Gediminas Žukas, 
Romas Meškinis, Paulius Orda, Andrius Kudirka, Eimantas Krukonis.
Antroje eilėje iš kairės stovi: Aleksas Jasiūnas (komandos ir delegacijos 
vadovas), Algirdas Jurkša (vyr. treneris), Ryšardas Gripinskis, Karolis Bireta, 
Edvinas Kriūnas, Andrej Zenevič, Deividas Gindriūnas, Algimantas Šatas 
(trenerio asistentas), Kazimieras Jasnauskas (masažuotojas).
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pasižymėjusių krepšininkų ateitį: 
,,Gediminas Žukas, Romas Meški-
nis yra krepšininkai, kurie gali iš-
sikovoti vietą kurčiųjų vyrų rink-
tinėje“.

Kalbėdamas apie priešinin-
kus treneris paminėjo pusfinalyje 
aktyvia gynyba išsiskyrusią Ve-
nesuelos komandą. Rungtynės su 
ukrainiečiais, turkais taip pat bu-
vo nelengvos. Susitikimas su Tur-
kijos komanda treneriui įsiminė, 
nes per varžybas lietuviai izoliavo 

geriausią Turkijos tritaškinin-
ką, neleido jam mesti tritaškių.  
A. Šatas pajuokavo, kad varžybos 
su Izraelio komanda galėtų pava-
dinti ne krepšiniu, o rankiniu, nes 
priešininkai nuolat prasižengdavo 
griebdami lietuvius už rankų. Nors 
teisėjai nefiksavo pražangų, buvo 
abejotinų sprendimų, leista žaisti 
grubiai, lietuviai psichologiškai 
nepalūžo, susiėmė ir išplėšė perga-
lę Izraelio komandai iš rankų.

A. Šatas pasidalijo kurčiųjų ko-

mandos ateities planais ir viltimis 
suburti 15–16 metų vaikinų rink-
tinę, nes auga nemažas jaunųjų ta-
lentų būrys. ,,Ugdykime pamainą 
vyrų rinktinei“, – skatina treneris 
ir tarsteli, kad labai kurčiųjų krep-
šiniui trūksta ne tik Vyriausybės 
dėmesio, bet ir lėšų elementariems 
dalykams: krepšinio stovykloms 
organizuoti, startiniams mokes-
čiams, masažuotojų, gydytojų 
ir net trenerių algoms. Treneris  
A. Šatas mato profesionalią Lietu-

vos kurčiųjų krepšinio komandos 
ateitį, planuoja pergales, nori iš-
laikyti aukštą komandos žaidimo 
lygį, todėl tikisi deramo finansavi-
mo, dėmesio ir įvertinimo.

Sveikiname merginų ir vaiki-
nų komandas su pergale ir linki-
me svaiginančios karjeros, kvapą 
gniaužiančių pergalių ateityje.

Ieva ČEREŠKAITĖ

Birželio 3-13 dienomis 
prie pat Atlanto vandenyno 
esančiame Estorilo mieste, 
Portugalijoje vyko ICSC 
kurčiųjų vyrų ir moterų 
šachmatų olimpiada ir pir-
masis pasaulio kurčiųjų 
šachmatų žaibo čempio-
natas. 

Olimpiadoje varžėsi 17 vyrų ir 
7 moterų komandos. Žaibo čem-
pionate, kuriame buvo žaidžiama 
pagal greitųjų žaidimų, t.y. 5 mi-
nučių trukmės, taisykles, dalyvavo 
52 žaidėjai; tarp jų ir 11 moterų. 

Olimpiadoje stipriausia vy-
rų komanda įrodė esanti kroatų 
rinktinė. Sidabro medalį laimėjo 

lenkai, bronzos medalį – ukrainie-
čiai. Tarp moterų geriausiai sekėsi 

rusėms, už jų rikiavosi ukrainietės 
ir lenkės.

 Žaibo čempionato nugalėtoju 
tapo S. Salov iš Vokietijos. Pra-
našiausia tarp moterų buvo rusė  
J. Botalova. 

 Lietuva nei olimpiadoje, nei 
pasaulio šachmatų žaibo čempio-
nate nedalyvavo.

Šių eilučių autorė E. Marcinke-
vičienė Lietuvai atstovavo birželio 
10 d. vykusiame ICSC 30-ajame 
kongrese, į kurį susirinko 22 šalių 
atstovai. 

Kongrese buvo paminėta ICSC 
60 metų veiklos sukaktis. Iš ti-
krųjų jau daugiau kaip prieš šešis 
dešimtmečius, 1949 metais, Da-
nijoje, Kopenhagoje buvo įkurtas 
Tarptautinis kurčiųjų šachmatų 
komitetas (ICSC).

Kongreso metu vyko preziden-
to, vykdomojo komiteto rinkimai, 
buvo pateiktos veiklų ir finansinė 
ataskaitos, teikiami pasiūlymai ko-
miteto veiklai tobulinti. 

 Kongrese trečiai kadencijai iš 
eilės perrinktas ICSC prezidentas 
italas M.Visco. Jis komitetui vado-
vaus  2011-2015 metais. 

Iš ICSC prezidento M.Visco 
rankų bronzos medalį ir diplomą 
už aktyvų dalyvavimą tarptautinė-
je šachmatų veikloje atsiėmė Lie-
tuvos delegatė E. Marcinkevičienė. 
Bronzos medaliais ir diplomais  
taip pat buvo apdovanoti ir dar du 
kongreso delegatai iš Italijos bei 
Kazachstano.

Eglė MARCINKEVIČIENĖ

ICSC kurčiųjų šachmatų olimpiada ir 30-tasis kongresas

Birželio 19 d. Vilniaus 
Vingio stadione vykusiuose 
tradiciniuose Olimpinės 
dienos bėgimuose dalyvavo 
rekordinis bėgimo mėgėjų 
būrys - 1236 žmonės. Tarp 
jų buvo ir kurčiųjų.

Šventėje dalyvavo ir Lietuvos 
Respublilkos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

Ant Gedimino pilies kalno 
uždegtą šventės ugnį Lietuvos 
olimpiečiai, lydimi parolimpiečių 
ir kurčiųjų jaunesnės ir vyresnės 
kartos olimpinių prizininkų Vy-
tauto Remeikos, Larisos Voronec-
kajos, Algirdo Jurkšos, Remigijaus 
Balaišio, Arūno Kubaičio, sostinės 
gatvėmis atnešė į Vingio parką. 

Ten Maskvos olimpinis plau-
kimo čempionas Robertas Žul-
pa deglą perdavė prezidentei 

D.Grybauskaitei, o ji - Kalgario 
olimpinei slidinėjimo čempionei 
Vidai Vencienei, kuri uždegė šven-
tės aukurą. Stadione suliepsnojusi 
olimpinė ugnis paskelbė Olimpi-
nės dienos, skirtos Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 20-me-
čiui, šventės pradžią. Kartu buvo 
apdovanoti ir V Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio bei konkurso 
„Sportas ir aplinka“ nugalėtojai.

Prezidentė D.Grybauskaitė tu-
rėjo duoti startą ir Olimpinės my-
lios bėgikams. Bet dėl darbų gau-
sos šalies vadovei teko anksčiau 
išvykti iš Vingio parko, todėl duoti 
startą ji įpareigojo LTOK prezi-
dentą Artūrą Poviliūną. Olimpi-
nės mylios bėgime dalyvavo 1130 
bėgikų, tarp jų ir mūsų sporti-
ninkai: orientacininkai Adrija 
Kulbokaitė bei Vytautas Remeika, 
sporto klubo „Tyla“ pirmininkas 
Algirdas Jurkša, krepšinio treneris 
Remigijus Balaišis, veteranė Lidija 

Preišagalavičienė, LKNUC sporto 
mokytojas Kazimieras Jasnauskas, 
sporto klubo „Gestas“ pirmininkas 
Arūnas Kubaitis.  Visi finišavusieji 
buvo apdovanoti proginiais marš-
kinėliais.

10 km distancijoje lenktyniavo 
86 sportininkai, tarp jų bėgo kur-
tieji orientacininkai Mantas Vo-

lungevičius bei Sandra Katinaitė. 
Visi įveikusieji šias distancijas 

gavo tradicinius LTOK “Olimpi-
nės dienos” marškinėlius ir Tarp-
tautinio olimpinio komiteto (IOC) 
prezidento Jacques’o Rogge‘o pasi-
rašytus sertifikatus. 

Paruošė Arūnas Kubaitis

„Olimpinės dienos“ bėgime – ir kurtieji

Olimpiečiai su Lietuvos Respublilkos prezidente Dalia Grybauskaite.

ICSC prezidentas M.Visco už aktyvią 
tarptautinę šachmatų spor to 
veiklą apdovanoja kaunietę Eglę 
Marcinkevičienę. 
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Bendrijai PAGAVA įgy-
vendinant Norvegijos finan-
sinio mechanizmo fondo 
finansuojamą paprojektį  
Nr.: 2004-LT0009-TES-
2NOR-02-041 „Kurčių vai-
kų sveikatos apsaugos ir 
rūpinimosi vaiku ir šeima 
paslaugų gerinimas pasi-
telkiant Norvegijos patirtį“  
kovo mėnesio pabaigoje 
buvo organizuotas vizitas 
į Norvegiją. Tikslas - susi-
pažinti su šios šalies kurčių 
vaikų sveikatos priežiūros ir 
paramos šeimai sistema. 

Penkios vizito dalyvės 
apsilankė ir susipažino su 
Holmestrando „Nedre Gau-
sen“ kompetencijų centru. Iš 
viso Norvegijoje yra keturi 
valstybiniai kompetencijų 
centrai, kurie organizuoja 
ir teikia paramą kurtiems 
ir neprigirdintiems vaikams, 
jų šeimos nariams bei ben-
drojo lavinimo darželių ir 
mokyklų, kur integruotai 
mokosi kurtieji, auklėtojams 
ir mokytojams. Plačiau apie 
vizito rezultatus galima 
susipažinti paprojekčio sve-
tainėje: http://www.pagava.
w3.lt/2010.03.22-27_sta-
zuote.html . 

Apskritas stalas
Balandžio 28 d. Vilniuje buvo 

organizuotas apskritojo stalo susi-
tikimas dėl visuotinės naujagimių 
klausos patikros įgyvendinimo. 
Susitikimo metu pabrėžta, kad 
įdiegus visuotinę naujagimių klau-
sos patikrą atsiras nauja paslaugos 
reikalaujanti asmenų grupė, t. y., 
sutrikusios klausos naujagimiai 
bei jų tėvai. Visuotinė naujagimių 
klausos patikra yra sudėtinė sutri-
kusios klausos vaikų ankstyvosios 
reabilitacijos dalis, todėl svarbu ne 
tik užtikrinti ankstyvą klausos ne-
tekties diagnozavimą, bet ir sukur-
ti efektyvią visos ankstyvosios rea-
bilitacinės pagalbos sistemą. Aps-
kritojo stalo susitikimo dalyviai, 
išklausę pranešimus ir dalyvavę 

diskusijoje, priėmė Rezoliuciją dėl 
visuotinės naujagimių klausos pa-
tikros organizavimo ir sėkmingo 
įgyvendinimo. Sveikatos apsaugos 
ministerijos planuose visuotinę 
naujagimių klausos patikrą nu-
matyta įgyvendinti  nuo 2012 m. 
sausio 1 d. 

Apskritojo stalo metu priimto-
je rezoliucijoje rekomenduojama 
patikslinti ir papildyti naujagimių 
klausos patikros tvarkos aprašą; 
numatyti preliminarų pareigų pa-
skirstymą ir apmokėjimą; įsigy-
jant patikros aparatūrą numatyti 
lėšas atsarginės įrangos ir detalių 
įsigijimui bei tolesnei aparatūros 
eksploatacijai; numatyti lėšas spe-
cialistams parengti bei išmokyti; 
reglamentuoti duomenų bazės 
administravimą ir koordinavimą, 
duomenų perdavimo šeimos gy-
dytojams ar socialiniams darbuo-
tojams tvarką; parengti lankstinu-
ką sutrikusios klausos naujagimių 
tėvams su pagrindine informacija 
apie vaikų kurtumą; sukurti kom-
pleksinį sutrikusios klausos vaikų 
ankstyvosios reabilitacijos modelį, 
apimantį medicinos, socialines ir 
švietimo paslaugas. 

Norint tinkamai pasirengti pa-
tikrai reikia, kad kas nors imtųsi 
organizuoti procesą: sudaryti dar-
bo grupę, rengti reguliarius susiti-
kimus ir ataskaitas. Kol kas norin-
čiųjų neatsiranda.

Mokymai 
Birželio 1-2 d. Vilniuje buvo 

organizuoti mokymai „Naujagi-
mių patikra. Medikų vaidmuo gi-
mus kurčiam vaikui. Norvegijos 
patirtis“. Mokymus vedė Norvegi-
jos Aust Agderio apskrities ligoni-
nės Audiologijos skyriaus vadovas 
daktaras Georgas M. Trælandas 
ir „Nedre Gausen“ kompetencijų 
centro Konsultacijų skyriaus va-
dovė Elisabeth Mikkelsen. Mo-
kymai apėmė platų temų spektrą: 
visuotinės naujagimių klausos 
patikra Norvegijoje; kaip ir kodėl 
patikra tapo privaloma visoms li-

goninėms; medicinos, socialinio 
ir švietimo sektoriaus bendradar-
biavimas; naujagimių klausos di-
agnostikos, klausos aparatų parin-
kimo naujagimiams problemos; 
pirminė pagalba vaikui ir šeimai, 
kodėl tėvai turi būti įtraukiami 
nuo pat pradžių ir kt.

Kaip informavo Vilniaus uni-
versiteto vaikų ligoninės Ausų, no-
sies ir gerklės ligų skyriaus vedėja 
dr. Eglė Bradauskienė, prieš dešimt 
ar penkiolika metų ligoninėms ga-
vus reikiamą aparatūrą Lietuvoje 
buvo pradėtos diegti regioninės 
naujagimių klausos patikros pro-
gramos. Šiandien kai kuriose ligo-
ninėse ši patikra ir toliau vykdo-
ma geros valios ir savanoriškumo 
principu. Kitur aparatūra sugedo, 
ji neatnaujinama, nenustatyta pa-
tikros tvarka ir atsakomybė, tad 
iš tiesų sistema nefunkcionuoja, 
vyksta tik rizikos grupės naujagi-
mių klausos patikra.

Norvegijoje visuotinė naujagi-
mių klausos patikra įgyvendinama 
nuo 2008 m. Sutrikusios klausos 
vaikams sveikatos apsaugos pas-
laugas teikia Sveikatos ministeri-
ja, o ugdymo paslaugas - Švietimo 
ministerija. Pirmiausia medikai 
parengė visuotinės naujagimių 
klausos patikros protokolą, kuris 
Norvegijoje susideda iš penkių 
pakopų. Švietimo specialistų pa-
stangomis rengiantis patikrai buvo 
organizuoti seminarai ir konfe-
rencija kartu su gydytojais, sie-
kiant užtikrinti efektyvų bendra-
darbiavimą. Buvo sudaryta grupė 
STRAKS, į kurios sudėtį įeina au-
diologas, surdopedagogas ir soci-
alinis darbuotojas ir kuri privalo 
teikti pirminę pagalbą šeimai: su-
sisiekti su tėvais per savaitę po to, 
kai naujagimiui diagnozuojamas 
klausos sutrikimas. Taip pat buvo 
parengtas informacinis lankstinu-
kas ir leidinys tėvams.

Norvegijoje naujagimių klau-
sos testas atliekamas per tris die-
nas nuo kūdikio gimimo, esant 
neigiamam rezultatui, antras tes-

tas atliekamas per 2-3 savaites. 
Gydytojas Georgas M. Trælandas 
išsamiai paaiškino, kodėl vieni  
testai netinka naujagimiams, ko-
kios galimos diagnostikos paklai-
dos, į ką atkreipti dėmesį atliekant 
testus, kad pavyktų išvengti arba 
kiek įmanoma sumažinti paklai-
das. Mažiems kūdikiams labai 
sudėtinga ne tik patikrinti klausą, 
bet ir parinkti klausos aparatus. Į 
procesą būtina įtraukti ir tėvus (o 
vėliau ir pedagogus), nes jie dau-
giausia laiko būna su vaiku ir gali 
greičiausiai pastebėti, jei kyla ko-
kių problemų. Audiologai infor-
muoja tėvus, kokius testus atlieka 
su vaiku, kam to reikia, kokie testų 
rezultatai. 

Lektorė Elisabeth Mikkelsen 
papasakojo, kad „Nedre Gausen“ 
kompetencijų centras teikia pas-
laugas 500 sutrikusios klausos 
vaikų, centre dirba 60 darbuotojų. 
„Nedre Gausen“ specialistų užduo-
tis – bendradarbiauti su įvairių sri-
čių specialistais, kad šie suprastų, 
ką reiškia kurčias vaikas ir kokia 
pagalba jam reikalinga. Dirbama 
trimis lygiais: 

1.Ligoninės (audiologijos sky-
riai). Ligoninei diagnozavus vaiko 
klausos sutrikimą, apie tai infor-
muojamas Kompetencijų centras, 
kuris dirba sisteminiu principu: 
nuolat lankosi ligoninėje ir tar-
nybose, kur vaikams suteikiamos 
paslaugos. 

2.Techninės pagalbos centrai, 
kurie aprūpina klausos aparatais 
ir kitomis girdėti padedančiomis 
arba kompensacinėmis priemonė-
mis: FM sistemos, mikrofonai, vi-
bruojantys žadintuvai, mirksintys 
skambučiai ir kt. Centrai  nekon-
troliuoja, kaip tai daro  Kompeten-
cijų centro darbuotojai. 

3.Pedagoginės ir psichologi-
nės tarnybos, kurios atsakingos už 
darželinukus ir mokyklų vaikus.  
Centras konsultuoja darželius ir 
mokyklas dėl kurčiųjų vaikų. 

Vaiko klausos negalia verti-
nama ne tik kaip tėvų, bet ir kaip 
valstybės problema ir atsakomy-
bė. Tėvų supratimas ugdant kur-
čią vaiką yra labai svarbus, todėl 
reguliariai organizuojami kursai 
tėvams. Laikomasi nuostatos, kad 
kuo geriau tėvai bus išmokyti, tuo 
geresnių rezultatų su vaiku galima 
pasiekti, kuo geriau tėvai išmano, 

Turtinga Norvegijos patirtis Pasaulyje
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kas vyksta su vaiku, tuo labiau gali 
jam padėti. Kursų metu tėvai gau-
na informacijos, su kokiomis pro-
blemomis teks susidurti auginant 
kurčią vaiką, kokios tėvų teisės, ko 
galima tikėtis iš vaiko ir ką patys 
tėvai turi padaryti – kitaip sakant, 
šeima mokoma gyventi su klausos 
negalią turinčiu vaiku. 

Vaiko ugdymui - AVT 
terapija 

Sutrikusios klausos vaikams 
ugdyti Norvegijoje naudojama 
AVT terapija („auditory verbal 
therapy“ – klausos ir kalbos tera-
pija), Kanados modelis. Kas dvi 
savaites tėvai konsultuojami, kaip 
dirbti su vaiku, konsultacijų tru-
kmė 1-2 val. Centras turi parengęs 
vaizdajuosčių, kur vaizduojamos 
tipinės situacijos, kaip mokyti vai-
kus klausyti ir kalbėti. Konsultanto 
paslaugos tėvams nekainuoja, už 
tą dieną, kai vykstama pas konsul-
tantą arba jis priimamas namuose, 
apmoka valstybė. Atlikus kochle-
arinę implantaciją (šiuo metu ją 
renkasi beveik visi tėvai), pusė tė-
vų renkasi vaikams sakytinę kalbą 
ir pusė tėvų renkasi abi kalbas – 
sakytinę ir gestų kalbą. Specialistų 
nuomone, gestų kalba yra tinka-
mas pasirinkimas, ir jie stengiasi 
įtikinti tuo tėvus, bet renkasi tėvai, 
ko jie nori. Norvegijoje siekiama 
(šiuo metu rekomendacijų lygiu), 
kad klasėje, kur mokosi sutriku-
sios klausos vaikas, nesimokytų 
daugiau kaip 12 vaikų.  Nuo 1997 
metų kurtieji mokosi pagal atskirą 
programą. 

Kompetencijų centras organi-
zuoja specialistų susitikimus. Su-
sitikimuose dalyvauja: ligoninių, 
techninės paramos centrų, klausos 
priemonių firmų, mokyklų speci-
alistai, taip pat kviečiami  savival-
dybių socialinių skyrių atstovai. 

2010 m. birželio 21-23 d. Tau-
ragės rajone buvo organizuoti 
mokymai „Socialinės paslaugos 
šeimai, auginančiai kurčią vaiką. 
Norvegijos patirtis“, kuriuos vedė 
jau pažįstama lektorė Elisabeth 
Mikkelsen ir socialinė darbuoto-
ja, kurčiųjų ugdymo ekspertė Berit 
Fulsaas.

Norvegijoje esantys keturi su-
trikusios klausos kompetencijų 
centrai turi savo mokyklas, kurio-
se yra du skyriai: kurčiųjų ir gir-
dinčiųjų. Tai labai populiarus mo-
kyklų modelis Norvegijoje, daug 
dėmesio skiriančioje integracijai. 
Tokiose mokyklose kompetencijų 

centro specialistai teikia paslaugas 
tėvams, vaikams ir mokytojams. 
Nenorintys ar negalintys mokytis 
šiose mokyklose kelis kartus per 
metus atvyksta į konsultacinius 
mokymus. Atvykusieji iš toliau 
apgyvendinami centro bendrabu-
tyje. Tėvams, praleidusiems darbo 
dienas ar išėjusiems nemokamų 
atostogų ir patyrusiems finansi-

nių nuostolių, suteikiama valsty-
bės kompensacija. Pagalbos savo 
vaikui pobūdį pasirenka patys tė-
vai: jie gali leisti vaiką mokytis į 
prie centro esančią mokyklą; gali 
lankytis konsultacijose; gali leisti 
vaiką į įprastą mokyklą, kurioje 
mokytojai naudojasi centro pa-
rengta metodine medžiaga ir reko-
mendacijomis, skirtomis būtent jų 
vaikui. 

Kompetencijų centras, bendra-
darbiaudamas su apskrities ligo-
nine, klausos techninės pagalbos 
centru, vietos pedagogine ir psi-
chologine tarnyba, užtikrina tin-
kamą paramą vaikui. Kiekvienoje 
mokykloje, integruotai ugdančio-
je klausos negalę turintį vaiką ir 
bendradarbiaujančioje su kompe-
tencijų centru, sudarytos sąlygos 
vaikui bendrauti gimtąja norvegų 
gestų kalba, kadangi klasėje kartu 
su pagrindiniu mokytoju dirba ir 
gestų kalbą mokantis mokytojas. O 
kartą per savaitę gestų kalbos užsi-
ėmimai vyksta visiems pageidau-
jantiems vaikams ir pedagogams. 
Iš tokių mokyklų į kompetencijų 
centrus kurtieji vaikai atvyksta tik 
pasitobulinti. 

Reikia paminėti, kad Norvegi-

joje gestų kalba savo vietą pamažu 
užleidžia sakytinei kalbai, lydymai 
naujai atsiradusios papildomos 
(pagalbinės) gestų kalbos, kuri 
naudojama tik žodinei kalbai pa-
pildyti. Tai įvyko po kochlearinių 
implantų revoliucijos, kuri atvėrė 
galimybių kurtiesiems girdėti ir 
kalbėti. Tad šeimos, auginančios 
vaikus su kochleariniais implan-

tais, vis dažniau atsisako mokytis 
norvegų gestų kalbą, kadangi ir 
tėvams, ir jų atžaloms visiškai pa-
kanka pagalbinės gestų kalbos, ku-
ri savo pobūdžiu ir vartojimu pa-
naši į lietuvių kalkinę gestų kalbą.

Kompetencijų centruose kie-
kvienam vaikui pakartotinai atlie-
kamas klausos tyrimas garso ir 
vaizdo testu (vadinamasis „Iowa 
test“), nes ligoninėje vaikų klau-
sa yra tikrinama visiškoje tyloje 
ir dažnai rezultatai būna geresni, 
tačiau neatitinkantys tikrovės. Io-
vos testu klausa tikrinama, aplinką 
papildant įvairiais garsais, kadangi 
klasėje niekada nebūna idealios 
tylos. Testas padeda mokytojui 
įrodyti vaikams, kad geresnių mo-
kymosi rezultatų jie pasieks ne-
triukšmaudami. 

Iovos testas informuoja moky-
tojus apie vaiko gebėjimą suvokti 
garsus skirtingose garsinėse situ-
acijose bei jo gebėjimą skaityti iš 
lūpų. Kartais testas parodo, kad 
foniniame triukšme tariamus gar-
sus vaikas girdi geriau be klausos 
aparato. Tai signalas, kad laikas 
keisti klausos aparatą. Aparatūra 
ir tyrimo metodika labai paprasta, 
bet ji atlieka ypatingą darbą, todėl 

kiekviena sutrikusios klausos as-
menų ugdymo įstaiga privalėtų ją 
turėti. Deja, tai, kas užsienyje jau 
įprasta ir seniai naudojama, mums 
dar nepasiekiama dėl finansų sty-
giaus.

Dar kartą kalbėta apie koman-
dą STRAKS. Šio žodžio vertimų iš 
norvegų kalbos yra keletas: nedel-
siant, tuojau pat, greitai, iš karto... 

Vos tik naujagimiui 
nustatomas klausos 
sutrikimas, lyg sparag-
telėjus pirštais, ši ko-
manda skuba į pagalbą, 
garantuodama anksty-
vą vaikučio reabilita-
vimą klausos priemo-
nėmis bei jo ugdymą 
- tokia buvo komandos 
pavadinimo idėja, ir 
tai nėra tušti žodžiai. 
Komanda įsipareigoja 
susisiekti su tėvais per 
savaitę nuo diagno-
zės paskelbimo, todėl 
atostogaujant vienam 
iš komandos narių jis 
nedelsiant keičiamas 
kitu specialistu, kad 
nebūtų prarastas svar-
bus ir brangus laikas, 

reikalingas pradėti ma-
žojo paciento lavinimą. 

Tėvų pageidavimu, komanda pati 
atvyksta į jų namus, kur suteikia-
ma pirmoji konsultacija.

 STRAKS komandai ypatingų 
išlaidų nereikia, kadangi regione 
ne kasdien gimsta kurtieji vaikai, 
todėl dviejų specialistų iš kompe-
tencijų centro visiškai pakanka. Po 
kelių susitikimų su STRAKS ko-
manda, darbą perima kompeten-
cijų centro darbuotojai. 

STRAKS komandos ir kompe-
tencijų centrų teikiamos paslaugos 
yra nemokamos. Minėtos įstaigos 
nuolat finansuojamos valstybės, 
kaip ir įprastos gydymo įstaigos. 

Susipažinus su turtinga Nor-
vegijos patirtimi norėtųsi, kad 
nuo 2012 m. Lietuvoje ne tik būtų 
įgyvendinta visuotinė naujagimių 
klausos patikra, bet ir neįgaliems 
girdėti vaikams būtų pradėtos teik-
ti aukščiausios kokybės paslaugos.

 
Sigita KOROLIOVĖ, 

surdopedagogė ekspertė
Joana VANAGIENĖ 

Projekto veiklų organizatorė

Projekto dalyvių susitikimas Norvegijoje.
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Birželio 4 dieną Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos 
centre vyko: lietuvių gestų 
kalbos įteisinimo 15 metų 
paminėjimas, šeimų šventė, 
diskoteka, kinas po atviru 
dangumi. Dalyviai turėjo 
galimybę mėgautis rengi-
niais visą dieną. 

Gestų kalbos įteisinimo 
paminėjimas

„Suprantu, puikiausiai su-
prantu... Niekada nebūsiu aš 
tokia kaip tu... Niekada man 
dainos neskambės kaip tau, nes 
tik rankų kalbą aš akim skai-
tau“, – šiuo Ritos Diečkuvienės 
posmu šventę pradėjo renginio 
vedėja, sociokultūrinės ir nuo-
latinės kultūrinės veiklos užim-
tumo būrelių koordinatorė Vida 
Eskertienė. 

Buvo dar kartą pabrėžta 
gestų kalbos svarba: „Vyriausy-
bė 1995 m. oficialiai pripažino 
gestų kalbą Lietuvos kurčiųjų 
gimtąja kalba. Gimtosios kalbos 
reikšmė žmogaus ir tautos gy-
venime labai didelė. Per gimtąją 
kalbą mes mezgame nenutrūks-
tamus ryšius su savo tėvais, bro-
liais, seserimis, tėvyne. Žmonės, 
ištikti klausos negalios, turi tei-
sę gauti juos dominančią infor-
maciją, jiems turi būti suteiktos 
visos galimybės studijuoti bei 
įgyvendinti savo profesines sva-
jones ir siekius“. 

Šventėje buvo gausu svečių: 
Kauno miesto mero pavaduo-
tojas A. Kurlavičius, miesto ta-
rybos Socialinių, sveikatos ir 
šeimos reikalų komiteto pirmi-
ninkė L. Kudarienė, Socialinių 
paslaugų skyriaus vyriausiosios 
specialistės A. Pauraitė ir O. Zi-
gmantienė, Vilijampolės seniū-
nijos seniūnas A. Mickevičius, 
Vilijampolės seniūnijos soc. dar-

buotojas T. Grinius, Vilijampo-
lės nuovados vadovas R. Kazake-
vičius ir  tyrėja D. Giedraitienė, 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų vaikų reabilitacijos ir ug-
dymo centro „Lingua“ direktorė  
L. Butkevičienė, Petrašiūnų dar-
bo rinkos mokymo centro profe-
sijos mokytoja S. Chrestavičienė, 
keletas kurčiųjų reabilitacijos 
centro vadovų ir kt. Svečiai sa-
kė sveikinimus, linkėjimus, buvo 
kalbėta ir apie problemas. 

Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centro direktorė Jūra-
tė Pugačiauskienė papasakojo 
apie centro veiklą, užsiėmimus. 
„Kurtieji gestų kalba deklamuo-
ja eiles, imituoja dainas. Jie yra 
kultūrinė kalbinė mažuma. Bū-
tų malonu, kad turėtume gestų 
kalbos televizijos diktorių, tuo-
met kurtieji gautų visapusišką 
informaciją. Tokias galimybes 
kurtieji turi Suomijoje, Estijoje 
ir Čekijoje. Mes kreipėmės į pre-
zidentę Dalią Grybauskaitę, kad 

ji taptų kurčiųjų globėja”,- sakė 
J. Pugačiauskienė. Taip pat buvo 
padėkota Seimo narei V. Marge-
vičienei už gegužės 12 dieną su-
organizuotą  konferenciją Seime, 
skirtą šiai datai paminėti. 

LR Seime dalyvavusi ir pra-

nešimą skaičiusi Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos Tarybos 
narė Monika Kumžaitė praneši-
mą pristatė ir Kaune dalyvavu-
siems šventės dalyviams. 

Renginio metu, kaip visa-
da, žiūrovus savo pasirodymais 
džiugino Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centro saviveiklininkai. 
Nuskambėjus paskutiniams dai-
nos žodžiams: “Tad leisk pasvei-
kint, neatsisveikint”, svečiai buvo 
pakviesti pabendrauti prie puo-
delio kavos ir arbatos.

Šeimų šventė
Renginį toliau vedė Kauno 

kurčiųjų reabilitacijos centro 
psichologė Karolina Korzūnie-
nė.  Pasak psichologės, šeimos 
bendravime yra labai svarbus 
komandinis darbas ir vienas 
kito supratimas. Todėl buvo or-
ganizuojamas šeimų konkursas, 
kuriame dalyvavo mamos, tėčiai 
ir vaikai. Dalyviai susiskirstę į 
komandas turėjo atlikti pačias 

įvairiausias užduotis: į degtu-
kų dėžutę reikėjo pririnkti kuo 
daugiau įvairių daiktų, perpilti 
šaukštu vandenį iš vienos stikli-
nės į kitą, atspėti, koks žmogus 
sėdi už uždangos, buvo lenkty-
niaujama surištomis kojomis ir 

pan. Netrūko juoko, geros nuo-
taikos. 

Į Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centrą yra kviečiami savano-
riai, kurie galėtų ir norėtų padė-
ti. Konkursą šeimoms padėjo or-
ganizuoti savanorės: Ieva, Inesa 
ir Erika. Psichologė dėkoja joms 
už pagalbą.

Kinas po atviru dangumi
Neįprastas renginio tęsinys 

vyko 23 valandą reabilitacijos 
centro kieme. Kinas po atvi-
ru dangumi. Iniciatyvos ėmėsi 
Kauno kurčiųjų jaunimo orga-
nizacija. Įėjus į kiemą, dalyvius 
nustebino fakelų bei lempučių 
šviesa. “Dalyvavau jaunimo or-
ganizacijos „Actio Catholica 
Patria“ organizuojamame rengi-
nyje „Kinas po atviru dangumi“. 
Taip ir kilo idėja suorganizuoti 
tai kurčiųjų bendruomenei, jau-
nimui. Jei girdintys gali, mes 
taip pat galim. Noriu padėkoti 
J. Pugačiauskienei bei kitiems 
prisidėjusiems prie organizavi-
mo“, - sakė Kauno kurčiųjų jau-
nimo organizacijos pirmininkas 
Mykolas Balaišis. Buvo rodomas 
filmas „Viskas baigta, Pitai Ton-
gai“. Pagrindinis filmo herojus – 
Frenkis Vaildas – sėkmingą kar-
jerą padaręs didžėjas, gyvenantis 
pašėlusį gyvenimą su visomis to 
pasekmėmis. Greitas gyvenimo 
tempas, linksmybės, alkoholis 
ir narkotikai netrunka atsiliepti 
jo sveikatai – staiga jis supranta, 
kad kursta. Jo profesijai tai pra-
žūtinga, tačiau Frenkis pasiryžęs 
eiti iki galo... 

Žiūrint šį filmą buvo juokau-
ta, kad uodai galėtų išeiti atos-
togų, kurie kėlė nepatogumų, 
tačiau filmas ir geras oras tai 
kompensavo.

Kęstutis VAIŠNORA

Renginiai, trukę visą dieną, džiugino 
kauniečius

Mes  ir visuomenė

Šventės dalyviai filmą žiūrėjo po atviru dangumi fakelų ir lempučių šviesoje.


