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Surengtas pirmasis kurčiųjų kino festivalis
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Tomas Ivanauskas. 
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16-ASIS KONGRESAS: liepos 
18-24 d. Pietų Afrikos mieste Dur-
bane vyks 16-asis pasaulinis kur-
čiųjų kongresas, kurio pagrindinė 
tema - „Pasaulinis kurčiųjų rene-
sansas“. Tai pirmas kartas pasaulio 
istorijoje, kai tokį renginį Pasau-
lio kurčiųjų federacija organizuo-
ja Afrikoje. Kongrese bus aptarti 
kurčiųjų švietimo (išsilavinimo 
prieinamumo, bilingvinio moky-
mo), gestų kalbos (taip pat gestų 
kalbos oficialaus pripažinimo), be-
sivystančių šalių ir žmogaus teisių 
klausimai. Didelį dėmesį kongrese 
numatoma skirti klausimams: kaip 
suvienyti kurčiųjų bendruomenes 
besivystančiose šalyse, kaip spręsti 
konfliktus. Taip pat renginio da-
lyviai bus supažindinti su galimy-
bėmis siekiant kurčiųjų teisių įgy-
vendinimo valstybiniu lygiu.

JAUNIMUI: Pasaulio kurčiųjų 
federacija šiais metais jau penktą 
kartą rengia jaunimo stovyklą. Šių 
stovyklų tikslas yra ugdyti kur-
čiųjų organizacinius ir lyderystės 
įgūdžius, taip pat suteikti galimy-
bę kurtiesiems jaunuoliams iš viso 
pasaulio susitikti, bendrauti ir da-
lintis idėjomis.

Šiemet stovykla vyks liepos 
6-14 d. Pietų Afrikos Durbano 
kurorto  prabangiame pakrantės 
viešbutyje. Stovykloje kviečiami 
dalyvauti 18-30 metų kurtieji. Kie-
kvienos šalies kurčiųjų asociacijos 
arba kurčiųjų jaunimo organizaci-
jos gali siūlyti iki 4 žmonių (2 vyk-
siančius į stovyklą, 2 atsarginius). 

BRIUSELIO DEKLARACIJA: 
Europos kurčiųjų asociacija infor-
muoja, kad Briuselio deklaracija 
buvo pirmą kartą paminėta Par-
lamente. Škotijos Parlamente kul-
tūros ir užsienio reikalų ministrė 
Fiona Hyslop sakė, kad Briuselio 
deklaracija yra svarbus žingsnis 
Škotijoje vartojamų kalbų raidoje. 
Ji teigė, kad nors gestų kalba kol 
kas nėra pripažinta kaip oficiali 
kalba Škotijoje, faktiškai valstybė-
je ji buvo laikoma kalba ir buvo 
dosniai finansuojamas gestų kal-
bos mokytojų ir vertėjų rengimas. 
Fiona Hyslop patikino, kad gestų 
kalbos pripažinimo klausimas šiuo 
metu aktyviai svarstomas. Tai su-
teikia vilties, jog netrukus Škotijo-
je gestų kalba bus įteisinta oficia-
liai. Primename, kad lapkričio 19 
d. buvo pasirašyta 2010 m. Briuse-
lio deklaracija dėl gestų kalbų Eu-

ropos Sąjungoje. Šiuo dokumentu 
siekiama gestų kalbą pripažinti ly-
giaverte nacionalinei kalbai.

MOKYMAI VAIKAMS: Suo-
mijos kurčiųjų asociacija infor-
muoja, kad liepos 8-27 dienomis 
Helsinkyje bus organizuojama jau 
ketvirtoji Europos vaikų dramos ir 
menų stovykla, kurios tema – cir-
kas.

Šios vasaros stovyklos tikslas 
yra suteikti motyvuotiems 10-15 
metų vaikams, vartojantiems gestų 
kalbą, galimybę gauti papildomą 
dramos ir menų mokymą. Tai taip 
pat puiki proga vaikams susipažin-
ti su įvairių šalių kultūromis. Sto-
vykloje bus vartojama tarptautinė 
gestų kalba.

Stovyklai baigiantis įvyks 
šventė, kurioje vaikai demonstruos 
savo darbus. Šventėje apsilankyti 
galės visi norintys.

Registracijos į stovyklą mokes-
tis 300 eurų. Registruotis galima 
iki balandžio 30 d. Iš visų norinčių 
dalyvauti stovykloje bus atrinkti 
24 vaikai. Daugiau informacijos 
tinklapyje www.ecdass2011.org .

RINKIMAI: Vasario 27 d. 
vyksiančiuose savivaldos rinki-
muose į Neringos tarybą kandi-
datuos ir mūsų bendruomenės na-
riai: tautodailininkas Robertas Si-
maitis, ne tik su žmona Liucija, bet 
ir su sūnumi Karoliu. Rinkimuose 
jie dalyvaus kartu su Tėvynės Są-
jungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos bendraminčiais. 
Kaip jiems sekėsi, skaitykite kovo 
mėnesio „Akiratyje“.

SKAIPAS: Kaipėdos gestų kal-
bos vertėjų centras jau naudojasi 
„Skype“ programa: adresu klpges-
tuvertejai galite susiekti su vertė-
ju ir užsakyti vertimo paslaugas.  
Taip pat yra sukurtas tinklapis 
http://www.gestuvertimocentras.
lt .

GESTŲ KALBA: antrąjį pra-
ėjusių metų pusmetį Surdologijos 
centras, atsakingas už suaugusiųjų 
lietuvių gestų kalbos (LGK) moky-
mą, LGK kursus organizavo ketu-
riuose Lietuvos miestuose: Vilniu-
je, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. 
Kursų metu LGK lektoriai iš viso 
mokė 156 kurčių vaikų girdinčius 
tėvus, visuomenės atstovus, viešų-
jų tarnybų darbuotojus. Iš jų - 28 
būsimus ir esamus medicinos dar-
buotojus, 28 policininkus ir ugnia-
gesius bei 100 visuomenės atstovų. 
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Pagal LGK vertėjams parengtas 
mokymo programas kvalifikaciją 
tobulino 17 LGK vertėjų. 

Primename, kad prasidėjo re-
gistracija į nemokamus lietuvių 
gestų kalbos kursus. Tai 25-50 val. 
gestų kalbos pradžiamokslis arba 
kursai pažengusiesiems. Regis-
truotis galima interneto svetainė-
je www.surdo.lt. Pirmenybę turės 
anksčiau užsiregistravę klausyto-
jai.

AUKCIONAS:Klaipėdos uni-
versiteto Sveikatos mokslų fakul-
tetas surengė aukcioną, kuriame 
buvo parduodami Klaipėdos mies-
to kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
mokyklos vaikų piešiniai. Visos 
surinktos lėšos - 1190 litų - skirtos 
gaisro nuniokotai gyvūnų globos 
įstaigai "5 pėdutės".

Aukcionas praėjo sėkmingai. 
Jau dėl pirmojo iš vienuolikos pie-
šinių susikibta rimtai. Kaina nuo 
pradinės 50 litų šoktelėjo net iki 
150. Jame buvo vaizduojamas liū-
tas. Ne ką mažesnio dėmesio su-
silaukė ir kiti piešiniai. Aukciono 
organizatoriai džiaugėsi, jog vaikai 
sutiko savo gražiausius darbus tie-
siog padovanoti, nelaukdami už 
juos jokio atlygio.

Gyvūnų prieglaudos steigėja 
taip pat negailėjo gražių žodžių 
tiek piešinius dovanojusiems vai-
kams, tiek atvykusiems į aukcioną. 
Jos manymu, tai įrodo, jog yra ne 
tik gražiai kalbančių, bet ir realius 
darbus darančių žmonių. Surinkti 
1190 litų ir pinigai suaukoti į fa-
kultete pastatytą aukų dėžutę pa-
naudoti gyvūnų sterilizacijai.

SAUGESNIS INTERNETAS: 
vasario 8 d. jau aštuntąjį kartą 
daugiau nei 60 pasaulio šalių bu-
vo minima Saugesnio interneto 
diena. Šią dieną Europoje ir už jos 
ribų Saugesnio interneto naciona-
liniai centrai organizavo daug ren-
ginių, atkreipiančių dėmesį į jau 
itin svarbią problemą – saugumą 
internete. Klaipėdos miesto kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos 
jaunieji žurnalistai kartu su vado-
ve Sigita Koroliove pasidomėjo, 
ar suvokia žmonės apie virtualio-
je erdvėje slypinčius pavojus. Jie 
parengė anketą ir apklausė savo 
mokyklos mokinius, mokytojus ir 
vienos Klaipėdos gimnazijos gim-
nazistus. Iš viso buvo apklausti 26 
respondentai. Džiugu, kad tiek su-
augę, tiek mokiniai panašiai suvo-
kia interneto teikiamą naudą bei 
reaguoja į galimus pavojus, slypin-
čius kitoje ekrano pusėje.

VALENTINAS: VKRC ir Vi-
KJO vasario 12 d. VKRC salėje 
surengė Valentino dienos šventę, 
į kurią susirinko daug jaunimo. 
Vakaro metu vyko šokiai, žaidi-
mai, geriausios porelės rinkimai. 
Taip pat buvo parodytas naujas 
„Mimikos“ spektaklis „Trys my-
limos“, pastatytas pagal Žemai-
tės apsakymą, režisuotas Janinos 
Mažeikienės. 

Šventės metu surengta ir pre-
zervatyvų dalinimo akcija. Prezer-
vatyvų davė ŽIV ir AIDS paveiktų 
moterų ir jų artimųjų asociacija 
„Demetra“.

Šiuo metu Vilniaus kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų reabilitacinia-
me profesinio mokymo centre 
vykdomas projektas "Asmenų, 
turinčių klausos negalią, prakti-
ka Vokietijos įmonėse", sutarties 
Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0379, 
finansuojamas ES Leonardo da 
Vinci programos koordinavimo 
paramos fondo. 

Pagrindinis projekto tikslas - 
kelti jaunuolių su klausos negalia 
konkurencingumą ir palengvinti 
jų integraciją į laisvą darbo rinką, 

sudarant jiems sąlygas įgyti tinka-
mą kvalifikaciją stažuojantis Vo-
kietijos įmonėse.

Projekto tikslinė grupė – 
klausos negalią turintys Vilniaus 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pro-
fesinio mokymo centro III kurso 
moksleiviai, besimokantys baldų 
apmušėjo- apdailininko specialy-
bės. Stažuotės trukmė – nuo 2011 
m. vasario mėn. 19 d. iki 2011 m. 
balandžio mėn. 2 d.  

VKNRPC inf.  

Tarptautinis kurčiųjų 
sporto komitetas prane-
šė, kad neįvyks 17-osios 
Kurčiųjų žiemos olimpinės 
žaidynės. Jos atšauktos, nes 
Slovakijoje turėjusių vyk-
ti žaidynių organizacinis 
komitetas nesugebėjo jų 
tinkamai surengti. 

Tarptautinio kurčiųjų sporto 
komiteto vadovė Tiffany Granfors 
teigė, kad jiems buvo tvirtinama, 
jog organizatorių iš Slovakijos fi-
nansinė padėtis ir pasirengimas 
yra geri. Tačiau atvykus į žaidynių 
vietą paaiškėjo, kad tai neatitinka 
tiesos. Slovakai laiku nesumokėjo 
paslaugas turėjusiems teikti par-
tneriams, todėl pastarieji nutrau-
kė sutartis su Kurčiųjų olimpinių 
žaidynių organizatoriais. Tiffany 
Granfors teigė, kad labai apgailes-
tauja dėl šios nesėkmės ir daro vis-
ką, kad tai kuo mažiau pakenktų 
kurtiesiems sportininkams ir kur-
čiųjų sportui.

Sausio mėnesio „Akiratyje“ 
rašėme, kad vasario 18 - 26 d. 
Aukštuosiuose Tatruose (Slova-
kija) vyks 17-osios Kurčiųjų žie-
mos olimpinės žaidynės, kuriose 
turėtų dalyvauti apie 700 dalyvių 
iš 28 valstybių. Lietuvai šiose žai-
dynėse turėjo atstovauti slidininkų 
rinktinė: Ramūnas Švedas, Tomas 
Kuzminskis, Vytautas Songinas ir 
sportininkus lydintis asmuo Mari-
jus Rindzevičius.

„Akiračio“ inf.

DĖMESIO!!!

Niekam ne naujiena, kad  Lietuvoje Jehovos liudytojai 
vaikšto pas gyventojus į namus ir ragina žmones tapti jų 
bendruomenės nariais.  Jehovos liudytojų įkyrumas di-
džiulis, o išmonei ribų nėra. Jau yra tokių faktų, kad pas 
kurčiuosius į namus atėjusios Jehovos liudytojos prisistatė 
gestų kalbos vertėjomis ir platino savo tikėjimo literatūrą. 

Perspėjame kurčiųjų bendruomenę, kad nė vieno ges-
tų kalbos vertėjų centro vertėjai tokių paslaugų neteikia. 

Saugokitės apsimetėlių ir apsišaukėlių.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė Ramunė Leonavičienė

Olimpinės 
žaidynės 
neįvyks

Moksleivių stažuotė 
Vokietijoje

Vakarą vedė brolis ir sesuo A. ir L.  Voroneckiai.
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Pirmieji žingsniai gestų kalbos mokytojų 
rengimo link

Sausio 27 d. Lietuvos 
kurčiųjų draugijos patal-
pose Šv.Kazimiero gatvėje 
surengtas kurčiųjų intere-
sams ginti darbo grupės 
susitikimas. Jame daly-
vavo LKD, Surdologijos 
centro, kurčiųjų švietimo 
ir ugdymo įstaigų, PAGA-
VOS, Kauno kurčiųjų re-
abilitacijos centro, Kauno 
gestų kalbos vertėjų centro 
(KAGKVC) atstovai.  Ta-
čiau žmonių susirinko 
mažiau, nei tikėtasi.

“Akiratyje”  rašėme apie gruo-
džio 1 d. Vilniuje vykusį Lietuvoje 
kurčiųjų reikalais besirūpinančių 
organizacijų susitikimą. Jo metu 
buvo aptartos svarbiausios pro-
blemos ir sutarta sudaryti darbo 
grupę iš visų įstaigų atstovų, kurie 
rūpintųsi kurčiųjų bendruomenei 
aktualių klausimų sprendimu.

Sausio mėnesio susitikime 
pagrindinis klausimas buvo gestų 
kalbos mokymas ir mokymasis. 
Susitikime dalyvavo Švietimo ir 
mokslo ministerijos Ikimokykli-
nio ir pradinio ugdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė Teresa Ai-
dukienė, kuri supažindino su mo-
kinio krepšelio metodikos pasi-
keitimais ir padėjo susirinkusiems 
nusibrėžti tolesnes veiklos gaires, 
siekiant sukurti gestų kalbos mo-
kytojų rengimo sistemą Lietuvoje.

Mokinio krepšelyje - 
 lėšos vertimo paslaugai

Kurčiųjų švietimo įstaigų at-
stovai  jau anksčiau buvo išsakę 
susirūpinimą dėl to, kad moky-
klos turės įsteigti vertėjo etatą ir 
nesinaudoti vertėjų centrų pas-
laugomis. T. Aidukienė paaiškino 
situaciją. Ji teigė, kad patikslintoje 
mokinio krepšelio metodikoje mi-
nima vertimo į lietuvių gestų kal-
bą paslauga. Mokyklos, priėmu-
sios mokinį, kuriam reikia vertėjo, 
gaus papildomų pinigų vertimui į 
gestų kalbą. Tuos pinigus mokykla 
galės naudoti keliais būdais: įdar-
binti vertėją, kuris turės jo kvali-
fikaciją patvirtinantį dokumentą 

(tam rengiami vertėjai Vilniaus 
kolegijoje), arba vertėjauti galės 
mokytojas, dirbantis mokykloje 
ir mokantis gestų kalbą, bet netu-
rintis vertėjo kvalifikacijos. Jam 
už vertimo paslaugas būtų galima 
mokėti priemokas.

Vertėjas negali mokyti 
gestų kalbos

Kalbant apie gestų kalbos ver-
tėjus, pereita prie problemos, kad 
Lietuvoje nėra gestų kalbos mo-
kytojų rengimo programos. Svars-
tyta, ar vertėjas galėtų pabūti ir 
gestų kalbos mokytoju mokyklos 
personalui. Tačiau tam nepritarė 
Kauno gestų kalbos vertėjų centro  
direktorė Ramunė Leonavičienė. Ji 
teigė, kad reikėtų griežtai atskirti 
vertimo paslaugas nuo mokymo ir 
kad vertėjas negali būti mokytojas, 
nes jis neturi reikiamo išsilavini-

mo.
Kas tuomet gali mokyti sur-

dopedagogus, vaikus ir kitus žmo-
nes gestų kalbos? Diskutuodami 
susitikimo dalyviai sutarė, kad tą 
geriausiai gali daryti patys kurtie-
ji, kalbantys savo gimtąja kalba. 
T.Aidukienė aiškino, jog kurtieji 
mokytojai, kaip ir visi kiti pedago-
gai, privalo turėti pedagoginį išsi-
lavinimą. Susitikimo dalyviai su-
tarė, kad dirbantiems gestų kalbos 
mokytojams turėtų būti suteiktas 
laikotarpis, per kurį jie turėtų įgyti 
pedagogo kvalifikaciją.

Nėra poreikio rengti vien 
gestų kalbos mokytojus

Kalbant apie tai, kur galėtų 
būti rengiami gestų kalbos moky-
tojai, nuspręsta, kad nėra poreikio 
aukštosiose mokyklose rengti to-
kius specialistus, nes tokios siau-
ros specializacijos žmonių paklau-
sa yra maža. Tačiau priimtinas 
variantas būtų būsimiems moky-
tojams, be jų pagrindinės specia-
lybės, įgyti dar ir gestų kalbos mo-
kytojo specializaciją. 

Kvalifikuoti jau  
dirbančius mokytojus

Po ilgų diskusijų buvo nu-
spręsta, kad svarbiausia yra su-
teikti gestų kalbos mokytojo kva-
lifikaciją kurčiųjų mokyklose jau 
dirbantiems pedagogams. Jiems 
tokie mokymai galėtų būti orga-
nizuojami kaip kvalifikacijos kėli-
mas ar perkvalifikavimas. Susitiki-
mo dalyviai sutarė, jog realiausia 
būtų tokias tęstines studijas rengti 
Vilniaus kolegijoje. Mokytis gestų 
kalbos mokytojo profesijos galėtų 
ne tik jau dirbantys surdopeda-
gogai, bet ir kiti žmonės, puikiai 
mokantys gestų kalbą ir norintys 

dirbti tokį darbą. Studijas baigę 
specialistai galėtų gestų kalbos 
mokyti ne tik vaikus, bet ir suau-
gusiuosius.

T. Aidukienė patarė šiuo klau-
simu kreiptis į Švietimo ir mokslo 
ministerijos Mokslo ir studijų de-
partamentą ir kalbėtis su švietimo  
viceministru. Ji pažadėjo pabūti 

tarpininke. Tolesniu šio klausimo 
sprendimu rūpinsis kurčiųjų švie-
timo įstaigų atstovai, vadovaujami  
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centro (KKNUC) di-
rektorės Laimutės Gervinskienės.

Aktualijos

D ėl gestų kalbos mokytojo 
kvalifikacijos suteikimo kurčiųjų 
m o k y k l o s e  j a u  d i r b a n t i e m s 
pedagogams rūpinsis kurčiųjų 
š v i e t i m o  į s t a i g ų  a t s t o v a i , 
vadovaujami KKNUC direktorės  
L. Gervinskienės

T. Aidukienė  pažadėjo pabūti 
tarpininke dėl tęstinių studijų  
rengti gestų kalbos mokytojus 
Vilniaus kolegijoje.

Kauno gestų kalbos vertėjų centro  
direktorė R. Leonavičienė teigė, kad 
reikėtų griežtai atskirti vertimo pas-
laugas nuo mokymo. 

Kurčiųjų interesams ginti darbo grupės susitikimas.
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Naujagimių patikrai  
nepasiruošta

Organizacijos PAGAVA 
atstovė Joana Vanagienė iškėlė 
klausimą apie visuotinę naujagi-
mių klausos patikrą, kurią pla-
nuojama pradėti vykdyti 2012 
m. Jos nuomone, tam tinkamai 
nepasirengta. 

Seimo Sveikatos reikalų ko-
mitete jau buvo surengtas aps-
kritojo stalo diskusija ta tema, 
tačiau dar yra daug neišspręstų 
klausimų (reikės mokyti gydy-
tojus, sukurti etatus), todėl pla-
nuojama rengti dar vieną disku-
siją ir pasikviesti atstovą iš Nor-
vegijos.

Tėvams būtina suteikti 
daugiau informacijos
J.Vanagienė taip pat kalbėjo 

apie tai, jog kurčiųjų vaikų tėvai 

negauna reikiamos informacijos ir 
pagalbos. 

Pavyzdžiui, Norvegijoje yra 
sukurta pagalbos grupė, kuri pa-
deda tėvams, susilaukusiems 
kurčio vaiko. Joje dirba medikas 
(audiologas), surdopedagogas, 
socialinis darbuotojas. Ta grupė 
susitinka su tėvais, suteikia visą 
reikalingą informaciją: ką reiškia 
turėti kurčią vaiką, koks to vaiko 
kurtumas, kokios galimybės jį re-
abilituoti, kur jis galės mokytis, 
atsako į klausimus. Tokia pagalba 
turėtų būti suteikiama ir tėvams 
Lietuvoje. 

Toliau tėvų informavimo ir 
naujagimių klausos patikros klau-
simais rūpinsis PAGAVA, Lietuvos 
sutrikusios klausos vaikų ikimo-
kyklinio ugdymo centro ir Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro atstovai.

Kreipimąsi dėl  
titravimo

Susitikimo metu Lietuvos kur-
čiųjų draugijos prezidentė Roma 
Klečkovskaja pristatė parengtą 

kreipimąsi, kurį planuojama įteikti 
Seimo pirmininkei, Seimo sociali-
nių reikalų ir darbo komiteto pir-
mininkui, ministrui pirmininkui, 
finansų ir kultūros ministrams dėl 
LTV laidų titravimo. Šiame rašte 
reikalaujama, kad Lietuvoje būtų 
įgyvendinamos pagrindinės Neį-
galiųjų teisių konvencijos nuosta-
tos ir užtikrinamas informacijos 
prieinamumas kurtiesiems titrais. 
Prašoma atkreipti dėmesį į pase-
nusį Nacionalinio transliuotojo 
įstatymą ir jame nurodytas ver-
timo bei titravimo kvotas, kurios 
neatitinka ES teisės aktų bei JT 
Neįgaliųjų teisių konvencijos. Po 
šiuo raštu pasirašys visos svar-
biausios kurčiųjų organizacijos ir 
kurčiųjų švietimo įstaigos (iš viso 
10 organizacijų).

Agnė KARVELYTĖ

Naujajame LNK pro-
jekte ,,Lietuvos supermies-
tas“ Panevėžiui atstovavo 
Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos (PKNPM) 
mokiniai kartu su kon-
certine įstaiga „Panevė-
žio garsas“ - vieninteliu 
profesionaliu pučiamų-
jų instrumentų orkestru 
Aukštaitijos regione. 

Sausio 18 d. vyko laidos filma-
vimas, rungtyniavo keturi miestai 
– Panevėžys, Klaipėda, Šiauliai, 
Marijampolė, ir Dzūkijos etnogra-
finis regionas. Panevėžio miesto 
dainą atliko Radžis. Pučiamųjų 
orkestrui ,,Panevėžio garsas“ mu-
šamaisiais ir kitais instrumentais 
pritarė PKNPM mokiniai, ku-
riuos parengė mokytoja Aldona  
Mikolaitienė. 

Reikia pabrėžti, kad filmavimo 
aikštelėje jaunieji panevėžiečiai - 
jau ne naujokai. Praėjusiais metais 
net dviejuose etapuose jie sėkmin-
gai dalyvavo LNK televizijos pro-
jekte  „2 minutės šlovės.“

„Džiugu, kad Panevėžiui ats-
tovauti buvo pakviesta mūsų ma-
ža mokykla. Tai rodo, kad LNK 
prodiuseriams mes esame įdomūs 
ir jie mumis pasitiki“, – sakė mo-
kyklos direktorė Danutė Kriščiū-

nienė. Pasak jos, su pučiamųjų 
orkestru „Panevėžio garsas“ jau 
anksčiau galvota apie bendrą pro-
gramą. Televizijos projektas tik 
paspartino tokios idėjos įgyvendi-
nimą.

Pasirodymo metu orkestras 
„Panevėžio garsas“ ir PKNPM 
mokiniai atliko dainų „Trys mi-
lijonai“, „Kregždutės“ ir „Mūsų 
dienos kaip šventė“  aranžuotes.  
Keturias minutes ir septyniolika 
sekundžių vaikai grojo kartu su 
profesionalais. Komisija ir žiūro-
vai  buvo sujaudinti ir nustebinti. 

Niekas negalėjo patikėti, kad kur-
ti vaikai taip sutartinai gali groti 
kartu su profesionaliais muzikan-
tais. „Šis pasirodymas parodė, kad 
Panevėžiui atstovauti gali ne tik 
Radžis, bet ir naujos žvaigždės“, 
– susižavėjęs pasirodymu tvirtino 
komisijos narys Jurgis Kairys.

 Devintokė Miglė Bekerytė ir 
septintokė Roberta Balsytė pasiro-
dymo metu debiutavo kaip vertė-
jos.

„Nepaisydami įtampos ir 
nuovargio, vaikai buvo labai pa-
tenkinti. Teigiamų emocijų jiems 

sukėlė ne tik pasirodymas 
scenoje bet ir užkulisiai. 
Vaikai bendravo, fotogra-
favosi su Radžiu, Vitaliju-
mi Cololo, iš arti pamatė 
daug pramogų verslo at-
stovų“, – džiaugėsi moky-
klos direktorė. Ji pabrėžė,  
kad labai svarbu, jog vai-
kai iš arti galėjo pamatyti, 
kaip montuojama scena, 
dekoracijos, apšvietimas, 
mikrofonai, pabendrauti 
su įvairių sričių specialis-
tais. Vaikai su didžiausiu 
susidomėjimu žiūrėjo, 
klausinėjo, domėjosi ir 
savo akimis pamatė,  kiek 
reikia įdėti darbo,  kol 
scena virsta tokia, kokią 
mato televizijos žiūrovai. 
Įdomus atradimas mo-
kiniams buvo ir grimo 
kambarys. Čia visi da-
lyvaujantys programoje 

buvo nugrimuoti, mergaitėms pa-
darytos šukuosenos. 

„Dalyvavimas projekte su-
teikė mokiniams galimybę ne tik 
pasidžiaugti rampų šviesa, paben-
drauti su mūsų žvaigždėmis, bet ir 
pamatyti televizijos užkulisius, su-
žinoti, kad bendrai turi dirbti įvai-
rių specialistų komanda“, – sakė  
D. Kriščiūnienė.

Laima LAPĖNIENĖ

Panevėžiui atstovauti pakviesti ir kurtieji

Susitikimo metu Lietuvos kurčiųjų 
d r a u g i j o s  p r e z i d e n t ė  R o m a 
Klečkovskaja pristatė parengtą 
kreipimąsi dėl LTV laidų titravimo.

Dainininkas Radžis Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
mokinių apsuptyje.
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D. Kriščiūnienė: „Moterys turi progą 
įrodyti, ko jos yra vertos! “

Į Panevėžio rajono 
savivaldą kandidatuojan-
čios  Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos direktorės, 
klubo „Veiklios moterys“ 
įkūrėjos ir prezidentės 
Danutės Kriščiūnienės 
Lietuvos ir Panevėžio 
kurčiųjų bendruomenei 
pristatinėti nereikia. Apie 
ją geriausiai kalba per 13 
vadovavimo mokyklai 
metų inicijuoti ir nuveikti 
prasmingi darbai: JAV 
Gynybinio bendradar-
biavimo štabo (EUCOM) 
lėšomis pastatytas mo-
kyklos trečiasis aukštas 
su erdviomis patalpomis, 
Europos Sąjungos San-
glaudos fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biu-
džeto lėšomis baigiama 
renovuoti mokykla, už-
megzti ryšiai su daugelio 
pasaulio šalių kurčiųjų 

bendruomenėmis, per 
įvairius projektus mo-
kyklai pritraukta per 4 
milijonus litų... 

Nusivylusi korumpuotais po-
litikais ir  valdininkija, moteris 
buvo nutarusi pasitraukti iš poli-
tinės veiklos, tačiau dalyvauti rin-
kimuose į Panevėžio rajono savi-
valdybės tarybą ją paskatino atsa-
komybė kurčiųjų bendruomenei. 
„Negaliu nuleisti rankų, nes kas 
atstovaus Panevėžio regiono kur-

tiesiems, negaliu likti pasyvi, kai 
yra galimybė prisidėti prie kur-
čiųjų problemų sprendimo aukš-
tesniu, savivaldybės lygiu. O kur-
tiesiems labai svarbu savivaldose 
turėti atstovą, suprantantį klausos 
negalės žmonių problemas, gi-
nantį  jų interesus“, – įsitikinusi  
D. Kriščiūnienė.

Į Panevėžio rajono savival-
dybės tarybą mokyklos vadovė  
kandidatuoja kaip nepartinė ir 
nepriklausoma kandidatė. Ka-
dangi, be jos, Panevėžio rajone 
kandidatuoja dar trys nepriklau-
somos kandidatės, buvo nutarta į 
rinkimus eiti  susibūrus  į Veiklių 
moterų koaliciją, sąraše pažymėtą 
Nr.1.  Koalicijos tikslas – nesiskal-
dyti, bet vienyti tiek nepartinius, 
tiek partinius atstovus, ieškant ra-
jono, tautos ir valstybės problemų 
sprendimo būdų. 

Pasak D. Kriščiūnienės, ji ne-
siekianti jokių aukštų postų, ta-
čiau savo žinias ir patirtį norinti 
panaudoti tikslingiems sprendi-
mams ir darbams. „Noriu dirbti ir 
nešti sėkmę tiems, kurie manimi 
pasitikės“, – savo pasiryžimą išsa-
kė moteris.

Programos siekius kandidatė 
tvirtino ne iš piršto išlaužusi. Dau-
gelis jų gimė kalbantis ir bendrau-
jant su Panevėžio  rajono žmonė-
mis, kurčiųjų bendruomene.

Vieni svarbiausių Veiklių mo-
terų koalicijos tikslų ir siekių – 
nuoširdžiai įsiklausyti į gyventojų 
problemas, bendruomenių pa-
siūlymus ir pageidavimus, ieškoti 
sprendimų, susijusių su neįgaliųjų 
ir pensinio amžiaus žmonių koky-
bės gerinimu, užtikrinti psicho-
loginės pagalbos prieinamumą 
ugdymo įstaigose, užkirsti kelią 
išrinktųjų grupėms kurti priori-
tetines ir išskirtines sąlygas tik 
savoms partijoms ir komandoms, 
skatinti gyventojų aktyvumą, 
sprendžiant sveikatos problemas 
ir užtikrinant kokybiškas gydymo 
paslaugas, siekti, kad žmonės pa-
tikėtų ateinančia diena ir aktyviai 
dalyvautų kuriant savo gerovę, 
negaištų laiko nepamatuotiems 
pažadams.

Eidama į rinkimus mokyklos 
direktorė sako jokios viešųjų ryšių 
kampanijos nedaranti: nekabinan-
ti spalvingų plakatų, šūkių, nedali-
nanti kalendorių ir t.t. „Nešvaisto-
me lėšų brangiems lankstinukams 
ar kitokioms priemonėms, nes 
šiuo sunkiu laikotarpiu tai dary-
ti būtų tiesiog gėda. Svarbiausia 
– informacija, kurią skleidžiame 
bendraudami gyvu žodžiu“, – tei-
gia kandidatė į Panevėžio rajono 
savivaldybės tarybą. 

Laima LAPĖNIENĖ

Mūsų moterys

Nieko nekainuojančio gerumo įvertinimas
Sausio 4 d. Kauno ro-

tušėje 26 kauniečiams 
išdalinti Gerumo kris-
talai. Tarp apdovano-
tųjų - centro „Lingua“ 
direktorė Lilijana Butke-
vičienė, įkūrusi vienin-
telę Lietuvoje sutrikusios 
klausos vaikų ugdymo ir 
reabilitacijos įstaigą, kuri 
vaikus parengia integra-
cijai į bendrojo lavinimo 
mokyklas ir visuomenę. 
Taip pat – Rūta Gudai-
tienė, Kauno apskrities 
sutrikusios klausos vaikų 

tėvų bendrijos „Suvoka“ 
įkūrėja, užauginusi klau-
sos negalės sūnų.

Apdovanojimui asmenis kas-
met siūlo patys kauniečiai. Pateik-
tus kandidatus slaptu balsavimu 
atrenka Apdovanojimų komisija. 
Penkis kandidatus gali pasiūlyti 
miesto meras. Šiuo apdovanoji-
mu norima atsidėkoti žmogui už 
širdies gerumą, neatlyginamas 
pastangas, pagalbą neįgaliesiems, 
donorytės propagavimą, patriotiz-
mą ir kt. Kaune gerumo apdova-
nojimai pradėti teikti 2001 m. Iki 
2008 m. šie apdovanojimai buvo 
vadinami Gerumo plytomis. Šiais 
metais Gerumo kristalas kur kas 
puošnesnis: jame įrašytas apdova-
notojo vardas, pavardė, už kokius 
nuopelnus įteikiamas. Taip pat iš-

Kaune Gerumo kristalai buvo įteikti ir klausos negalės vaikais 
besirūpinančioms moterims: Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacijos 
ir ugdymo centro „Lingua“ direktorei Lilijanai Butkevičienei ir Kauno 
apskrities sutrikusios klausos vaikų tėvų bendrijos „Suvoka“ įkūrėjai Rūtai 
Gudaitienei (kairėje).

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė. 



7

Išvykstantiems į užsienį  - riekelė  šv. Agotos duonos
 Vasario 5 dieną Kauno oro 

uoste skrendantiems  į užsienį 
Šiaulių universiteto (ŠU)Humani-
tarinio fakulteto Neakivaizdinio 
skyriaus Ryšių su visuomene spe-
cialybės  absolventės įteikė simbo-
linę dovaną – ryšelį su Šv. Agotos 
duonos rieke. Akciją inicijavo ŠU 
Ryšių su visuomene specialybę 
studijuojanti Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos (PKNPM) auklėtoja 
Laima Lapėnienė. Akciją rengė 
kupiškėnė Regina Vilčinskienė, 
marijampolietės Alma Stočkuvie-
nė, Dalė Samuolienė, kuršėniškė 

Erika Dankisaitė, kelmiškė Vilma 
Dichavičienė.

Studenčių organizuojamos  pi-
lietinės akcijos tikslas  -  dar kartą 
atkreipti valdžios dėmesį į emigra-
ciją. Akcijos organizatorės siekė 
priminti, kad žmonės patys turi 
pasirūpinti savo gerove, nes tie, 
kurie žada tai daryti, po rinkimų 
savo pažadus pamiršta. 

Diena  akcijai buvo pasirinkta 
sąmoningai, mat vasario 5-ąją mi-
nima šv.Agotos – Duonos diena. 
Tikima, kad pašventintas duonos 
gabalėlis saugo nuo nelaimių ir 
nugali bet kokį blogį. Ypatingai 

šv. Agotos duonos galia kliautasi 
ginantis nuo gaisrų, o toli iškeliau-
jančiajam į baltą skepetą būtinai 
buvo įvyniojama šios stebuklingos 
duonos kriaukšlė – kad saugotų 
kelionėje ir laimingai parvestų na-
mo. To paties buvo linkima ir iš-
vykstantiems emigrantams. 

Imdami ryšelį su Šv.Agotos 
duona, išvykstantieji sakė esą la-
bai sujaudinti ir nustebinti.  „Pir-
mą kartą matome tokią nuoširdžią 
ir prasmingą akciją,“ – sakė jie ir  
akcentavo, jog labiausiai jaudina 
žmogaus dėmesys žmogui. Moti-
na, skrendanti paviešėti pas Lon-

done gyvenčius vaikus,  paprašė 
pašventintos duonos ir savo vai-
kams, kurią sakė nuvešianti kaip 
didžiausią dovaną. Kita moteris, 
jau palydėjusi sūnų,  gavusi sim-
bolinį ryšulėlį su duona,  grįžo į 
laukiamąją salę, tikėdamasi per-
duoti ją sūnui.

„Įteikdamos šv. Agotos duo-
ną norime pažymėti, kad ir koks 
būtų žmonių nusivylimas esamais 
procesais, negalime tapatinti vals-
tybės su tėvyne'', - sakė studentės.

„Akiračio“ inf.

graviruotas miesto herbas.
„Akiračio“ skaitytojams pa-

rengėme straipsnį, kuriame R. 
Gudaitienė pasakoja apie tėvų, au-
ginančių kurčius vaikus, bendrijos 
„Suvoka“ steigimą, savo sūnaus la-
vinimo problemas.

Vaiko negalia – skausmas 
ir dideli rūpesčiai

Kad Gudaičių sūnus Gedimi-
nas turi klausos problemų, buvo 
pastebėta antraisiais jo gyvenimo 
metais. Gydymosi įstaigose ištyrus 
klausą, ligos diagnozė buvo negai-
lestinga – abiejų ausų klausos ner-
vo uždegimas. Jo atveju - stiprus 
neprigirdėjimas. Ši nepagydoma 
liga sujaukė šeimos planus ir pri-
vertė kitaip perkainoti gyvenimo 
vertybes. Moteris pasakoja, kad 
pradžioje nebuvo galo ašaroms. 
Bet nugalėjęs sveikas protas vertė 
ieškoti išeities. Dabar prisimena, 
kad, pradedant tuometinės Rau-
donojo kryžiaus ligoninės ausų – 
nosies – gerklės ligų specialistais, 
buvo aplankytos visos rekomen-
duotos gydymo įstaigos. 

Medikamentinės priemonės 
ir įvairūs gydymo metodai tei-
giamų rezultatų nedavė. Reikėjo 
susitaikyti su likimu ir intensy-
viai mokyti vaiką kalbėti. Penke-
rius metus tris kartus per savaitę 
R.Gudaitienė atveždavo vaiką į 
Kauną pas logopedę E.Taurienę. 
Didžiausias darbo krūvis tekdavo 
pačiai mamai namuose. Tuome-
tiniai klausos aparatai, pradedant 
estiškais, buvo prasti, tokio am-
žiaus vaikui nepatogūs, dažnai su-
lūždavo. Mama pati vaiką parengė 
mokyklai, pati ketverius metus 
vežiojo į Kauno „Šilo“ pradinę 
mokyklą. Mat ten dirbo gabi peda-
gogė Angelė Šimukauskienė, paty-
rusi, kaip mokyti klausos negalės 
vaikus. 

Penktą klasę Gediminas pra-
dėjo lankyti jau arčiau namų – 
Julijanavos vidurinėje mokykloje 
- ir sėkmingai ją baigė. Dabar jis 
– Kauno technikos kolegijos an-
trakursis. Reikėtų pabrėžti, kad 
mokykloje jis mokėsi vienoje kla-
sėje su girdinčiu broliu. Bet gerus 
rezultatus greičiau lėmė užsibrėž-
tas tikslas ir atkaklus jo siekimas. 
Mama sakė, kad viskas pasiekta tik 
kantriu darbu. Ir kolegijoje, no-
rint, kad žinios būtų gerai įvertin-
tos, reikia daug mokytis.

 
Bendrijos „Suvoka“  

steigimas
Augindama stipriai nepri-

girdintį sūnų motina pirmiausia 
pasigedo  informacijos. Jos tikrai 
nebuvo, kartais atrodydavo, kad 
kai kam lyg ir patogu naudotis ki-
tų nelaime. Pradėjo atkakliau ieš-
koti realios pagalbos, susipažino 
su tėvais, kurie augina tos pačios 
negalios vaikus. Savo namuose 
Garliavos apylinkėje subūrė savi-
tarpio pagalbos grupę, guodė rū-
pesčių išvargintus tėvus ir ragino 
priimti savo vaiką tokį, koks jis 
yra. 1998 m. kovo mėnesį buvo 
įkurta tėvų, auginančių kurčius 
vaikus, bendrija, kuriai vadovauti 
buvo išrinkta R.Gudaitienė. Ji rū-
pinosi organizacijos įstatymų kū-
rimu, įregistravimu, informacijos 
teikimu apie vaikų lavinimą, to-
lesnį mokymąsi, klausos aparatus, 
jų reikšmę, mokant vaiką žodinės 
kalbos. Siekdama integruoti vai-
kus į visuomenę organizavo vai-
kams ir jų tėvams įvairius piknikus 
gamtoje, įspūdingus gimtadienius, 
neužmirštamus žygius baidarėmis. 
Tokiu būdu skatino kurčius vai-
kus bendrauti, plėsti žinias, lavinti 
kalbą. Organizavo seminarus, rašė 
projektus. Daug metų vaikai vasa-
romis stovyklaudavo Kunigiškėse. 

Kauno klinikose su tėvų pagalba 
šalia surdologų kabinetų buvo 
įrengti stendai, juose pateikta in-
formacija apie kurčių vaikų tėvų 
„Suvoka“ bendrijos veiklą. Tokiu 
būdu organizacija plėtėsi, stiprėjo.

Bendrijos siela
Turinti garbingą apdovanoji-

mą moteris ir toliau spinduliuoja 
gerumu, veide šviečia šypsena, o 
akyse – viltis. Motinos tikėjimas, 
gerumas, pasiaukojimas - neišsen-
kantis.

„Gerumas – tai gyvenimo bū-
das, jis nieko nekainuoja. Jei kie-
kvienas padėtume šalia esantiems, 
žemėje būtų Rojus“, - neabejoja 
tuo R. Gudaitienė. Moteris džiau-
giasi, kad ir užaugę „suvokiečiai“ 
nepamiršo tradicijos burtis, gra-
žiai bendrauja ir dabar.

Dabartinė, trečioji „Suvokos“ 
pirmininkė Ligija Kulikauskienė 
tvirtina, kad Rūta yra visos ben-
drijos siela, be kurios neįmanoma 
įsivaizduoti kurčiųjų vaikų vasaros 
stovyklų ir kitų susibūrimų: „O 
kauniečiai ją pažįsta kaip malonią, 
kompetentingą bendrovės „Zep-
ter International“ Kauno filialo 
vadybininkę, dėmesingą, dirban-
čią neskaičiuojant valandų. Dalį 
savo laiko, kurį galėjo skirti savo 
šeimos gerovės kūrimui, ji atidavė 
mums – tėvams, kurių vaikai ne-
girdi“.

Bendrijos veikla ir  
ateities planai

Nuo 2001 m. „Suvokos“ ben-
drijai vadovauja L. Kulikauskienė. 
Pirmininkė sako, kad darbas labai 
artimas, nes jos sūnus Vytas - kur-
čias. Dabar jam jau 25 m. Sūnus 
didelėmis pastangomis taip pat 
baigė bendrojo lavinimo viduri-
nę mokyklą kartu su girdinčiais. 
Vėliau sėkmingai įstojo į Kauno 

technikos kolegiją, įgijo autotrans-
porto elektronikos inžinieriaus 
specialybę. L.Kulikauskienė VDU 
baigė socialinio darbo magistran-
tūrą. Konsultuoja kurčių vaikų tė-
vus, net nepriklausomai nuo to, ar 
jie yra „Suvokos“ bendrijos nariai. 
Už širdies gerumą, nuoširdžią pa-
galbą neįgaliesiems prieš šešerius 
metus (2005 m.) ji buvo apdova-
nota Gerumo plyta.

Bendrijos darbo rezultatai vi-
siems matomi: anksčiau nedrąsiai 
suburta jaunimo grupelė dabar 
pati jau moka organizuoti įvai-
rius renginius, keliones, šventes. 
Patys pajėgiausi sportininkai įsi-
traukė į Kurčiųjų draugijos veiklą 
( E.Kriūnas, K.Birieta, K.Žižiūnas, 
I.Milkinaitė, J.Zagorskis ). Daug 
jaunimo tolesnį mokymąsi pasi-
renka kolegijose, universitetuose. 
Studentams patinka visuomeninė 
veikla, palaiko gerus santykius su 
girdinčiais ( E.Valavičiūtė priklau-
so KTU studentų atstovybei ).

Pirmininkę liūdina, kad ma-
žamečių tėvai vis dažniau renka-
si kochlearinę implantaciją, nors 
dabar jau yra gerų skaitmeninių 
klausos aparatų. Mano, kad šiuo 
klausimu tėvams trūksta laiko pa-
tikrintų žinių. „Suvoka“ ir toliau 
plečia veiklą, turi patalpas Kauno 
kultūros centre „Tautos namai“. 
Tačiau nedidelei organizacijai, ra-
šant projektus, keliami dideli rei-
kalavimai. Jau yra pateikti projek-
tai jaunimo mainams su Turkija, 
Prancūzija ir Italija. 2010 m. suor-
ganizuota tarptautinė stovykla su 
lenkais Palangoje.

Glaudus abipusis bendra-
darbiavimas vyksta su centru  
„Lingua“.                          

Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ -   

MACIONYTĖ
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Surengtas pirmasis Lietuvoje kurčiųjų 
kino festivalis

Gruodžio 28 d. Vil-
niaus kurčiųjų reabilitaci-
jos centre buvo surengtas 
trumpametražių filmų 
festivalis “Kinas gestų kal-
ba 2010”. Jį suorganizavo 
Vilniaus kurčiųjų jauni-
mo organizacijos (ViKJO) 
pirmininkė Larisa Voro-
neckaja, jai talkino ViKJO 
narė Žana Vaskelienė.

Festivalio atsiradimo 
istorija

L. Voroneckaja pasakojo, kad 
idėja surengti kurčiųjų kino festi-
valį kilo stovykloje „Jaunieji kino 
kūrėjai 2010”.  Joje praeitų metų 
rugpjūčio mėnesį ji dalyvavo kartu 
su Monika Kumžaite. Stovykloje 
filmus kūrė neįgalieji jaunuoliai ir 
jų bendraamžiai studentai. Grįžu-
si iš stovyklos Larisa pradėjo pla-
nuoti ir organizuoti kurčiųjų kino 
festivalį. Spalio pabaigoje  ViKJO 
pirmininke išrinkus Larisą, ji pa-
skelbė, kad kurtieji jau gali kurti 
filmus būsimam festivaliui.

Vertinimo komisija, 
premijos

Festivalyje buvo parodyti šeši 
kurčiųjų sukurti trumpametra-
žiai filmai. Penkis filmus pristatė 
vilniečiai, o vieną - klaipėdiečiai.  
L. Voroneckaja tikėjosi daugiau 
dalyvių, tačiau jų buvo mažai, nes 
kurtiesiems pritrūko laiko pasi-
rengti festivaliui ir sukurti filmus. 

Filmus vertino komisija, ku-
rią sudarė kurtieji Laura Valytė ir 
Arūnas Bražinskas, Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centro psicho-
logė Rūta Mackanienė ir  „Skalvi-
jos“ kino akademijos studentė, da-
lyvavusi stovykloje „Jaunieji kino 
kūrėjai 2010”, Gabrielė Urbonaitė. 
Jie išrinko geriausius filmus įvai-
riose kategorijose. 

Visi šeši filmai gavo po „Os-
karą“ ir pinigines 50 litų premijas. 
„Oskarai“ bei premijos taip pat 
įteikti geriausiam aktoriui, geriau-
siai aktorei, publikai labiausiai pa-
tikusiam filmui. Oskarų statulėles 
pagamino L. Voroneckaja, Kazi-
mieras Dauskurtas, Ž. Vaskelienė 
bei jos vyras Edgaras. Karoliui 

Simaičiui, sukūrusiam festivalio 
logotipą, taip pat skirta 50 litų pi-
niginė premija. 

Trumpai pristatome 
visus filmus:

Gyvybės kaina
Publika geriausiu filmu iš-

rinko Tomo Ivanausko režisuotą 
veiksmo dramą „Gyvybės kaina“, o 
komisija filmui įteikė „Oskarą“ už 
geriausią operatoriaus darbą. 

Tai istorija apie vaikiną, kuris 
sužinojęs, kad serga vėžiu, neno-
ri patirti ligos kančių ir pasamdo 
mafiją, jog jį nužudytų. Tačiau pa-
aiškėja, kad gydytojai supainiojo 
tyrimų rezultatus ir jis yra sveikas. 
Vaikinui tenka sprukti nuo jį per-
sekiojančių mafijozų. Šis filmas iš 
kitų išsiskyrė dinamišku ir įtrau-
kiančiu siužetu ir labai profesiona-
liu operatoriaus darbu. 

Meile, sugrįžk
Romantinės dramos „Meile, 

sugrįžk“  kūrėjai Sandra Katinaitė 
ir Karolis Pilipavičius gavo „Os-
karą“ už geriausią dramą. Filmas 
pasakoja apie vaikino ir merginos 
meilę, jų išsiskyrimo ir susitaiky-
mo istoriją. Šiame filme suvaidi-
nusi Agnė Bražinskaitė buvo ap-
dovanota kaip geriausia aktorė.

Šviesa
Mistinis filmas „Šviesa“ yra 

apie vaikiną, kuris papuola į ava-
riją ir patiria traumą. Jis vis negali 
atsigauti ir mato keistus reginius. 
Šį filmą režisavo ir pagrindinį 
vaidmenį atliko K. Simaitis, ku-
ris buvo įvertintas kaip geriausias 
aktorius. Filmas gavo „Oskarą“ už 

geriausią montažą.

Kurčiųjų  
rankų šou
„Kurčiųjų ran-

kų šou“ – tai žinių 
parodija, režisuota 
Arnoldo Matulio, 
primenanti laidą 
„Dviračio šou“. Šis 
nuotaikingas fil-
mukas su eteryje 
užmiegančiu žinių 
pranešėju, aplink 
besišlaistančia va-
lytoja ir tualetinio 
popieriaus rekla-
mos pertraukėlė-

mis, buvo įvertintas „Oskaru“ kaip 
geriausia komedija.

My life
„My life“ („Mano gyvenimas“)  

-  Andžejaus Voroneckio autobi-
ografinis filmas apie jo gyvenimą 
Vokietijoje, Hamburge. Filmas ap-
dovanotas už geriausią plakatą.

Pasaka be galo
Istorinis filmas „Pasaka be ga-

lo“, kurį pristatė klaipėdiečiai, re-
žisuotas Ninos Šamakovos, pelnė 
„Oskarą“ už geriausią scenarijų. 
Filmas, nufilmuotas pajūryje, pa-
sakoja apie tai, kaip atsirado kur-
tieji, ir apie jų draugystę.

Vizijoje – būsimi  
festivaliai

Festivalis sulaukė didelio kur-
čiųjų susidomėjimo, todėl planuo-
jama juos rengti  ir ateityje. VKRC 
kurčiųjų klubo salė buvo pilna 
žiūrovų, buvo atvažiavusių net iš 

Kauno. Pasak L.Voroneckajos, pa-
vasarį planuojama filmus parody-
ti kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose: Panevėžyje, Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje. Festivalio 
organizatorė tikisi, kad pamatę, 
kokie filmai buvo pristatyti 2010 
m., ateityje kurtieji aktyviau daly-
vaus festivalyje. 

Ateinantiems kurčiųjų filmų 
festivaliams L. Voroneckaja pla-
nuoja ieškoti rėmėjų. Ji norėtų, 
kad kitas festivalis būtų organi-
zuojamas ne kurčiųjų patalpose, 
bet kino teatre ir kaip tikrame 
kino festivalyje dalyviai ir svečiai 
galėtų pereiti raudonu kilimu. 
Festivalis nebūtinai turėtų vykti 
Vilniuje. Jeigu kitame mieste atsi-
rastų rėmėjų, kurie galėtų nemo-
kamai pasiūlyti salę, tuomet filmų 
festivalį būtų galima organizuoti 
ten. Taip pat L. Voroneckaja tikisi, 
kad ateityje bus pristatomi ilges-
ni filmai. Pirmojo festivalio filmai 
truko iki 7 minučių, kitais metais 
ji norėtų matyti 10-15 minučių 
trukmės filmus. O ateityje Lietu-
vos kurčiųjų sukurtus filmus gal-
būt net būtų galima siųsti į tarp-
tautinius kurčiųjų kino festivalius.

L. Voroneckaja planuoja su-
kurti interneto tinklapį ir jame 
sudėti nuotraukas bei filmuotą 
medžiagą iš festivalių. Lankyto-
jai tinklapyje galėtų išsakyti savo 
nuomonę, kaip geriau organizuoti 
festivalius. Taip pat planuojama iš-
leisti 2010 m. kurčiųjų pristatytų 
filmų vaizdajuostes, už kurių par-
davimą gautos lėšos būtų skiria-
mos ateinančių festivalių organi-
zavimui.  

    Agnė KARVELYTĖ

Jaunimo  
žingsniai

Festivalį “Kinas gestų kalba 2010” suorganizavo 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkė 
Larisa Voroneckaja.

Kurčiųjų kino festivalis sulaukė didelio kurčiųjų susidomėjimo.
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Sausio 29 – 30 die-
nomis Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo organizacijų at-
stovams  Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centre buvo surengtas 
informacinis seminaras 
„Kurkim drauge jauno 
žmogaus ateitį“. Šio semi-
naro iniciatorė – Monika 
Kumžaitė, organizatoriai 
– Kauno kurčiųjų jauni-
mo organizacija.

Seminare dalyvavo 22 dalyviai: 
Lietuvos, Kauno, Vilniaus, Klaipė-
dos kurčiųjų jaunimo organizacijų 
pirmininkai, Tarybos nariai bei 
aktyviausi mūsų bendruomenės 
atstovai.  

Renginyje svečiavosi: Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezidentė Ro-
ma Klečkovskaja, Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijos prezi-
dentė Ramunė Leonavičienė, Kau-
no kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro direktorė Laimutė 
Gervinskienė, Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro direk-
toriaus pavaduotojas Arūnas Bra-
žinskas.

Pirmoji seminaro dalis
Pristatyti kurčiųjų jaunimo or-

ganizacijų tikslai, veiklos, planai.
Susirinkus ir užsiregistravus 

dalyviams seminarą pradėjo šei-
mininkai - Kauno kurčiųjų jau-
nimo organizacija. Pirmininkas 
Mykolas Balaišis pasveikino susi-
rinkusiuosius, paskelbė seminaro 
pradžią ir supažindino su darbo-
tvarke. Pirmininko pavaduotoja 
Dovilė Vaserienė pristatė organi-
zaciją, nuveiktus darbus bei atei-
ties planus.

Estafetę iš kauniečių perėmė 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos Tarybos narys Arnoldas 
Matulis, kuris apžvelgė organiza-
cijos aktualijas. Prabilta apie svar-
bią problemą – organizacija neturi 
patalpų, kur galėtų veikti ir dirbti. 
Jaunimas tarpusavyje diskutavo, 
dalijosi pasiūlymais ir patarimais, 
kaip būtų galima spręsti šią pro-
blemą.  

Aptarus visus galimus spren-

dimo būdus į sceną pakilo Klaipė-
dos kurčiųjų jaunimo organizaci-
jos pirmininkė Nina Šamakova ir 
Tarybos nariai. Apie savo veiklą 
kalbėjo trumpai, nes organizacija 
neseniai įsikūrusi. Tačiau klaipė-
diečiai pasidalino savo lūkesčiais 
bei ateities planais.

Vykstant prisistatymams ne 
kartą kilo diskusijų įvairiais klau-
simais. Buvo kalbėta, kad reikia 
siekti glaudesnio bendradarbia-
vimo tarp organizacijų, tartis dėl 
iškylančių problemų ir spręsti jas 
bendromis jėgomis.

Socialinio darbuotojo, infor-
manto – konsultanto, gestų kalbos 
vertėjo darbo specifika bei vaidmuo 
kurčiųjų žmonių gyvenime.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Socialinės gerovės instituto soci-
alinio darbo studijų programos 
antrojo kurso studentas Kęstutis 
Vaišnora (kurčiųjų bendruome-
nės narys, šio straipsnio autorius) 
pasidalino žiniomis apie socialinį 
darbą bei praktikos patirtimi. Pir-
miausia dalyvių paklausta, kas yra 
socialinis darbuotojas. Pasidalinus 
mintimis K. Vaišnora perteikė sa-
vo žinias ir patirtį. Dalyviai akty-
viai uždavinėjo klausimus ir norė-
jo kuo daugiau sužinoti. Studentas 
į visus klausimus atsakyti negalėjo, 

tačiau pasidalijo asmenine nuo-
mone. Suteiktą informaciją daly-
viai pavadino naudinga ir galinčia 
pasitarnauti jų kasdieniniame gy-
venime. 

Dalyviams aiškinta žodžio „in-
formantas“ reikšmė. Remdamasi 
internetiniame puslapyje pateikta 
informacija M. Kumžaitė paaiški-
no, kokios paslaugos yra teikiamos 
kurčiųjų reabilitacijos centruose, 
kokią veiklą atlieka informantas 
– konsultantas. Jaunimas pradėjo 
diskusiją, ar aprašytos paslaugos 
realiai pasiekia kurčiųjų bendruo-
menės narius bei juos pačius, jau-
nus žmones.

Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro direktoriaus 
pavaduotojas Arūnas Bražinskas 
parengė pranešimą apie lietuvių 
gestų kalbą, jos ypatumus ir ges-
tų kalbos vertėjų darbo specifiką. 
Dalyviai gavo nemažai praktinių 
užduočių, kurios padėjo geriau 
perprasti pateiktą informaciją. Po 
pranešimo užvirė įtempta ir ilgai 
užtrukusi diskusija, kurios metu 
dalyviai pasidalijo asmenine patir-
timi, pateikė jiems rūpimus klau-
simus.

Aptartos kurčiųjų jaunimo pro-
blemos, pasidalinta asmenine pa-
tirtimi, teikti pasiūlymai.

Pirmos dalies seminaras bai-
gėsi iki vėlaus vakaro užtrukusia 
diskusija apie socialines, teisines, 
švietimo ir kitas problemas, buvo 
siūlyti sprendimo būdai. Seminaro 
dalyviai - pagal metus jauni, tačiau 
sukaupta savyje asmenine patirti-
mi ir išgyvenimais galėjo pasida-
linti. Pasakodami jauni žmonės 
neišlaikė emocijų ir tas palietė ne 
vieno dalyvio širdį. 

Dalyviams iškilę klausimai 
buvo surašyti ir pateikti svečiams, 
kurie atvyko į antrą seminaro dalį. 

Antroji seminaro dalis
Antra dalis prasidėjo darbu 

grupelėse ir filmavimu. Kiekvie-
nai grupei buvo užduota po ke-
letą klausimų, pavyzdžiui: „Ar 
naudinga įkurti Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo organizaciją? Kodėl?“, 
„Kas yra Neįgaliųjų konvencija? 
Ar ji naudinga? Kodėl?“  ir t.t. Ap-
tarus klausimus vyko filmavimas. 
Buvo nufilmuoti grupelės išrinkti 
atstovai, kurie gestų kalba pateikė 
atsakymus į užduotus klausimus. 
Dėl vaizdinės medžiagos teirautis  
organizatorių.

Nukelta į 10 p.

Informacinis seminaras „Kurkim drauge jauno  
žmogaus ateitį“

Informacinio seminaro „Kurkim drauge jauno žmogaus ateitį“ dalyviai.
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Jaunimo siekiai

Atkelta iš  9 p.

Svečių pranešimai
Pirmoji savo pranešimą pri-

statė Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro direktorė 
L. Gervinskienė. Direktorė pasa-
kojo apie ugdymo centrą, veiklą, 
mokymosi metodus, aplinką, apie 
mokinių motyvaciją mokslui ir 
t.t. Atsakinėjo į dalyvių pateiktus 
klausimus, kurie į ugdymo proble-
mų šaknis padėjo pažvelgti giliau. 
Taip pat kvietė padirbėti savano-
riais ugdymo centre ir patiems 
prisidėti savo veikla, idėjomis.

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentė R. Klečkovskaja  savo 
kalbos pradžioje pabrėžė, kad Lie-
tuvos kurčiųjų draugiją sudaro ne 
LKD prezidentė, o kurčiųjų ben-
druomenės nariai. Dalyvavusiems 
pasakojo apie vykdomą vidaus 
politiką, sunkumus, nuveiktus ir 
planuojamus ateityje darbus. Pre-
zidentė turėjo daug informacijos, 
bet dėl laiko stokos nespėjo visko 
išsakyti. Tačiau pakvietė kitą jau-
nimo seminarą organizuoti Vil-
niuje, kuriame sutiko sudalyvauti 
ir pratęsti savo pranešimą.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentės R. Leona-
vičienės pranešimas suteikė žinių 
apie gestų kalbos vertimo istoriją, 

problemas ir dar daug kitų daly-
kų. Jaunimui patiko jos nuoširdus 
pasidalijimas savo asmenine nuo-
mone, patirtimi. Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos pirminin-
kas Mykolas Balaišis užsiminė 
apie idėją ateityje parašyti projektą 
ir organizuoti bendrą gestų kal-
bos vertėjų ir kurčiojo jaunimo  
stovyklą. 

Dalyvių vardu dėkojame sve-
čiams už skirtą laiką jaunimui. Pa-
dėka gestų kalbos vertėjoms Dalei 
Nevardauskienei ir Erikai Dereš-
kevičiūtei, kurios paaukojo savo 
laisvą laiką, sekmadienio dieną,  ir 
sutiko suteikti vertimo paslaugas.

Po dviejų dalių seminaro vyko 
jo aptarimas bei įteikti pažymėji-
mai, kurie liudijo apie dalyvavimą 
„Kurkim drauge jauno žmogaus 
ateitį“ seminare. 

Jaunimo organizacijų  
pirmininkų mintys

KKJO pirmininkas Mykolas 
Balaišis: „2009 metais vyko taip 
pat dviejų dienų seminaras „Žen-
kime į ateitį kartu“, kuriame daly-
vavo Vilniaus ir Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos. Idėja dar 
kartą suorganizuoti seminarą, ku-
ris būtų skirtas kurčiųjų jaunimo 
organizacijoms, buvo Monikos 
Kumžaitės. Prašėme Lietuvos kur-
čiųjų draugijos finansinės para-

mos ir ją - 1000 litų - gavome. Šis 
seminaras man buvo labai įdomus. 
Dalyviai buvo aktyvūs, nuoširdūs, 
atviri ir išsakė daug problemų. 
Šeštadienį vykusios diskusijos bu-
vo vienos iš karščiausių diskusijų 
mano gyvenime. Noriu, kad jos 
vyktų ne tik seminaruose, bet ir 
miestuose, reabilitacijos centruo-
se. Tikiuosi susitiksime dar kartą“.

ViKJO pirmininkė Larisa Vo-
roneckaja: „Pranešimai ir disku-
sijos buvo įdomios. Antros dalies 
seminaro metu sužinojome daug 
informacijos iš svečių, uždavėme 
jiems daug klausimų. Tačiau pra-
tęsti diskusijoms neužteko laiko. 
Ateityje norisi daugiau tokių se-
minarų“. 

KLKJO prmininkė Nina Ša-
makova: „Seminare dalyvauju pir-
mą kartą ir sužinojau tikrai labai 
daug informacijos. Tikiuosi, kad 
tai padės ateityje. Norėčiau, kad 
tokie seminarai vyktų du kartus 
per metus“,

Šio straipsnio skaitytojams 
pateikiau tik truputį to, kas buvo 
nuveikta, diskutuota seminaro 
metu, bei jaunų žmonių minčių. 
Visko aprašyti straipsnyje nėra ga-
limybių. Reikia pačiam dalyvauti, 
suprasti, pajausti.  Nepamirškime, 
kad kurčiasis jaunimas – kurčiųjų 
bendruomenės ateitis. 

Kęstutis VAIŠNORA

Jauno žmogaus pasaulis - pla-
tus, neaprėpiamas, nes svajonės ir 
siekiai tokie dideli, kad netelpa jame 
pačiame. Jaunam žmogui nelengva 
rasti stiprybės tikėti savo svajonėmis 
ir siekti užsibrėžto tikslo, nepasiduo-
ti sunkumams. Jam reikia padėti. 

“Mano siekiai” - taip pavadin-
ta popietė, vykusi Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
(KKNUC), surinko gausų būrį 
mokyklos mokinių, pedagogų, tė-
velių. Visus maloniai nuteikė nuo-
širdus pokalbis su Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro sociokultūri-
nės ir nuolatinės kultūrinės vei-
klos užimtumo būrelių koordina-
tore Vida Eskertiene ir jos kolege,  
informante – konsultante Gražina 
Dambrauskiene. Abi moterys bu-
vusios šios ugdymo įstaigos au-
klėtinės. Mokiniams buvo labai 
įdomu išgirsti, kaip sekėsi vaikams 
mokytis tuometinėje Kauno pri-
girdinčiųjų mokykloje (taip anks-
čiau  vadinosi KKNUC), kur jie 
mokėsi ir dirbo baigę mokyklą, 
kaip ir ko pasiekė gyvenime pačios 

viešnios. 
Moterys visiems susirinku-

siems kalbėjo apie tai, kaip svarbu 
turėti rimtų, kilnių tikslų gyveni-
me ir kaip svarbu tikėti, kad tavo 
norai ir svajonės išsipildys, žinoti, 
kad nors tu ir negirdi, bet esi toks 
kaip visi. Viešnios skatino vaikus 
mokytis, studijuoti, nebijoti kliū-
čių. Papasakojo apie kitus daug 
pasiekusius kurčiuosius.

Po nuoširdaus ir pamokančio 
moterų pasisakymo, popietės da-
lyvius nudžiugino linksmi padū-
kėliai - centro šokių grupių „Bu-
ratinas“ ir „Vaivorykštė” šokėjai. 
Jų vadovė - Daiva Liaudinskienė,  
jau šeštus metus kurčius vaikučius 
šokti mokanti choreografė. 

O labiausiai visi laukė susitiki-
mo su Laura Valyte ir Vadimu Šuš-
ko. Laura papasakojo vaikams apie 
gyvenimo tikslus, siekius ir sun-
kumus. Pakalbėjo apie dalyvavimą 
šokių projekte ir apie tai, kaip pa-
vyko jį laimėti. Pasakojo apie sun-
kumus, kurie iškildavo mokantis 
šokti. Taip pat papasakojo apie 

dalyvavimą kurčiųjų grožio kon-
kurse Las Vegase JAV. Laura skati-
no vaikus turėti gyvenimo tikslą ir 
atkakliai jo siekti. Mokinius labai 
sudomino merginos pasakojimas, 
vaikai uždavė Laurai daug įdomių 
klausimų. 

Na, o po tokios įkvepiančios ir 
padrąsinančios Lauros kalbos sce-
noje pasirodė J.Urbšio vidurinės 
mokyklos šokių grupė „Idėja“. Lyg 
užburti jausmingą merginų šokį 
stebėjo vyresniųjų klasių berniu-
kai. 

Mokiniai taip pat labai norė-
jo pakalbėti ir su Vadimu Šuško. 
Jis papasakojo popietės dalyviams 
apie savo patirtį šokant su klausos 
sutrikimą turinčia mergina. Pasa-
kojo apie sunkumus, kompromi-
sus, kurių teko siekti dirbant kar-
tu. Taip pat kalbėjo apie pergalės 
džiaugsmą. Jis prisipažino, jog po 
bendro darbo su Laura pasikeitė 
jo požiūris į klausos sutrikimą tu-
rinčius žmones.

  Popietę užbaigė nuostabus 
Lauros ir Vadimo šokis skambant 

dainos žodžiams: “Nepasiduok! 
Nors tikėjimas byra. Nepasiduok! 
Jei svyruoja valia. Nepasiduok! 
Aukščiau kelk galvą. Nepasiduok! 
Likimas renkas tave.”

Dar ilgai nesiskirstė šokio už-
burti  žiūrovai, dar ilgai spragsėjo 
fotoaparatai, dar ilgai nerimo pa-
sididžiavimo džiaugsmas jaunais 
žmonėmis, jų tikėjimu savo jė-
gomis ir atkakliu darbu  pasiekta 
pergale.

Gaila, kad viskas, kas turi pra-
džią, turi ir pabaigą. Popietė buvo 
tikrai šauni ir prasminga. Moki-
niai patyrė nepakartojamų įspū-
džių, kuriuos dar ilgai aptarinėjo 
tarpusavyje. Tikimės, jog ši popie-
tė įkvėpė mokinius siekti savo už-
sibrėžtų tikslų, drąsiai įveikti gy-
venimo sunkumus. Vaikai pamatė 
puikių pavyzdžių, kiek daug gero 
galima nuveikti gyvenime. Svar-
bu tik tikėti savimi, turėti ryžto ir 
kantrybės. 

Socialinė pedagogė Birutė 
VAIČIONIENĖ

Susipažinimo žaidimas.
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Dvi premjeros KKNP mokykloje
Klaipėdos kurčių-

jų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje moky-
kloje pastatytos net 
dvi premjeros. Pirmoji 
– muzikinė pasaka „Pi-
lies istorijos“.

Kai  Klaipėdos mokyto-
jos vardą pelniusi choreogra-
fė Diana Mockuvienė pasiūlė  
sukurti muzikinį spektaklį, 
visi entuziastingai sutiko, nes 
ankstesni šokių mokytojos 
darbai džiugina iki šiol. O mu-
zikinė pasaka „Vilkas ir septyni 
ožiukai“ jau dešimtmetį - sce-
noje. 

Paprašyta fiksuoti pasi-
rengimą naujajam spektakliui, 
pasijutau lyg būčiau įtraukta į 
Dalios Ibelhauptaitės spekta-
klio „Svynis Todas: demonas 
kirpėjas“ komandą. Spekta-
klio kostiumų autorius Juozas 
Statkevičius pasakojo, kad vien 
operos solistės Asmik Grigorian 
kostiumą sudarė net dvylikos da-
lių komplektas. Jo dirbtuvė prieš 
spektaklį panėšėjo į devyniolikto-
jo amžiaus vidurio Londono arte-
lę. Mokyklos siuvimo kambarėlis, 
kuriame plušo auksarankė Stefani-
ja Dubinskienė, atrodė ne prasčiau 
negu garsiojo dizainerio darbo 
vieta. Tik skyrėsi kostiumų temati-
ka ir laikas. Stefanijos valdos dvel-
kė viduramžių pilies prabanga. Ji 
siuvo pilies pajacams kostiumus, 
tvarkė princų ir princesių garde-
robą, derino ir taisė mokytojų bei 
pačių vaikų suneštus kostiumus. 
Ant pakabų mačiau net iš Klaipė-
dos dramos teatro pasiskolintus 
drabužius. Stefanijos siuvyklėlėje 
jaučiausi lyg Anderseno pasakoje 
„Nauji karaliaus drabužiai“, nes ji 
buvo apversta audiniais, blizgu-
čiais, linksmai tilindžiuojančiais 
varpeliais ir spalvingais kaspinais. 
Skirtumas tarp šio vaizdo ir mi-
nėtos pasakos buvo tas, kad mū-
sų pilies gyventojai nebuvo nuogi, 
kaip pagrindinis pasakos herojus 
karalius. Jie žavėjo savo kostiumų 
spalvingumu ir autentiškumu. Tai 
išvydusi supratau, kad laukia įspū-
dingas renginys. 

Pasiruošimas spektakliui vyko 
ne vieną mėnesį, kadangi viskas 
prasidėjo nuo statybų. Visi žino, 
kad šiais laikais pastatyti namą 

yra gana brangu. O mums reikėjo 
pasistatyti pilį! Padėti dekoraci-
jų autorei dailės mokytojai Jolitai 
Stumbrienei suskubo ne tik mo-
kyklos administracija, bet ir mū-
sų kaimynai, 1-osios specialiosios 
mokyklos darbuotojai, padėję ga-
minti pilies detales – kubus ir pi-
ramides.

Premjeros rytas prasidėjo 
grimo studijoje.  Klaipėdos vals-
tybinės kolegijos Kosmetologijos 
specialybės trečiakursės Neringa 
Macijauskaitė, Evelina Navickienė 
ir Laura Vorožeikinaitė, grimuo-
damos jaunuosius aktorius, vykdė 
praktinį projektą. Grimas pranoko 
visus lūkesčius, kadangi studentės, 
žinodamos, kad jas vertins ne tik 
griežti kolegijos dėstytojai, bet ir 
spektaklio žiūrovai, darbą atliko 
itin profesionaliai! 

Jau pirmieji muzikos akordai, 
vaizdingos dekoracijos ir stulbi-
nantys aktorių kostiumai leido 
žiūrovams pasijusti kaip tikroje 
senovinėje pilyje. Ir pati istorija 
buvo tikra. Naujai pastatytoje pily-
je vyko ponų, kuriuos saugojo hu-
sarai ir trys muškietininkai, balius. 
Svaigaus šokio sūkuryje sukosi 
puošniomis suknelėmis vilkinčios 
karalienės ir princesės. Joms išdi-

džiai asistavo autentiškais rūbais 
vilkintys karaliai ir princai. Šven-
tinėje puotoje netrūko ir gardžių 
vaišių, degustacijoje įvertintų 
griežto vyriausiojo muškietininko. 
Kaip ir kiekvienoje pilyje, puotą 
pro langus galėjo stebėti susirin-
kę varguoliai, kurie linksmu rate-
liu bandė pasišildyti ir susikurti 
sau šventę. Prisivalgiusius ponus 
linksmino mažieji pajacai ir pa-
slaptingi mimai, tuo dar labiau su-
kurdami tikroviškumo įspūdį.

Profesionalus muzikinės pa-
sakos scenarijus perkėlė į sceną 
tai, ko vaikai mokėsi ne vienerius 
metus: senovinių šokių atsiradimo 
istoriją, šokių klasifikaciją, žings-
nelius, sukinius ir kitokias figūras. 
Profesionali pedagogė D. Mocku-
vienė suteikė galimybę vaidinime 
dalyvauti ir dideliems (į vaidini-
mą buvo įtraukti net mokytojai), 
ir mažiems, ir pirmūnams, ir tu-
rintiems mokymosi sunkumų vai-
kams. Kiekvienam mokiniui buvo 
skirtas pats svarbiausias vaidmuo, 
kiekvienas su džiaugsmu atliko 
jį. Net tie, kuriems labiau patiktų 
buvimas vienumoje, su plačiomis 
šypsenomis gyveno scenoje ir kū-
rė paslaptingą istoriją. Vaikams tai 
nebuvo sunku, nes jie nedirbo ir 

net nevaidino, o žaisdami pasako-
jo tai, ką kiekvienas jautė. Jiems tai 
sekėsi labai lengvai, be ypatingų 
pastangų, nes žaismingas scenari-
jus leido vaikams taip jaustis. 

Antroji premjera
Po spektaklio įvyko antro-

ji premjera. Šventę tęsė lietuvių 
gestų kalbos mokytojos Ritos 
Gluškovienės iniciatyva pakviesti 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo Klai-
pėdos skyriaus atstovai. Jie kvietė 
visus prisidėti prie aktyvaus jauni-
mo. Ninos Šamakovos, Mindaugo 
Gelumbicko ir Editos Kurajevos 
spektakliukas bei žaidimai išjudi-
no ir vaikus, ir mokytojus, ir tėve-
lius, parodė, kuo gyvens Klaipėdos 
jaunimas. Aktyvistė Nina prašė 
tėvų nepykti ir nedrausti vaikams 
lankytis jų organizacijoje, kurioje 
jaunimas padės mokyklos ugdyti-
niams tapti aktyviais, išradingais 
ir naudingais visuomenės nariais. 
„Dalyvaudami naujojoje organi-
zacijoje vaikai bus tikrai labai lai-
mingi“, - įsitikinusi Nina. 

Sigita KOROLIOVĖ
KKNPM surdopedagogė 

ekspertė

Sigitos Koroliovės nuotraukų koliaže – akimirkos iš premjerinio spektaklio.

Ugdymas
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Sausio 26 d. Vilniaus 
kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų reabilitaciniame 
profesinio mokymo centre 
(VKNRPMC) buvo ati-
darytas suremontuotas 
trečiasis centro bendra-
bučio aukštas. Į atidary-
mo šventę susirinkusius 
svečius ir VKNRPMC 
mokinius pasveikino cen-
tro direktorė Ernesta Ko-
novalčik. Ji pasidžiaugė, 
kad bendrabučio trečiojo 
aukšto remontas yra pir-
masis centro darbuoto-
jų, steigėjų ir socialinių 
partnerių žingsnis centro 
įvaizdžio gerinimo link. 
Kreipdamasi į mokinius 
direktorė sakė, kad tikisi, 
jog jiems centre bus gera 
bei šilta gyventi ir  jie no-
rės čia mokytis.

Šventėje dalyvavo ir 
ŠMM atstovė

Atidarymo šventėje apsilankė 
ir Švietimo ir mokslo ministeri-
jos (ŠMM) Ekonomikos departa-
mento Investicijų skyriaus vedėja 
Laima Kvaraciejienė, kuri prisidė-
jo prie to, kad centro bendrabu-
čio remontui būtų skirtos lėšos. 
L.Kvaraciejienė šventėje sakė: „La-
bai džiugu, kad jūsų mokykla gavo 
nors truputį tų investicijų, kurios 
į Lietuvą atkeliauja iš Europos Są-
jungos ir skiriamos iš valstybės 
biudžeto. Sveikinu visus ir, mieli 
mokiniai, tausokite savo mokyklą, 
kad tai, kas padaryta, išsilaikytų 
kuo ilgiau. Tikimės, jog ateityje 
jūsų mokyklai bus skirta daugiau 
pinigų. Aš tikrai pasistengsiu jums 
pagelbėti. Linkiu smagaus gyveni-
mo naujame bendrabutyje“.

LKD prezidentė Roma Kleč-
kovskaja pasidžiaugė, kad šiais lai-
kais, kai taip trūksta lėšų, jų buvo 
atrasta VKNRPMC bendrabučio 
remontui. Ji pabrėžė, jog bendra-
butis po remonto atrodo kaip trijų 

žvaigždučių viešbutis, ir paragino 
mokinius saugoti ir tausoti su-
remontuotas patalpas kaip savo  
namus.

Šventėje taip pat dalyvavo ir 
mokinius bei centro darbuoto-
jus sveikino Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
direktorė Laimutė Gervinskienė. 
Ji įteikė jos vadovaujamo centro 
mokinių padarytą dovanėlę E. Ko-
novalčik, taip pat padovanojo du 
vaikų sukurtus paveiksliukus pa-
puošti suremontuoto bendrabučio 
sienoms. 

Atidaryme apsilankė ir ran-
govų (įmonės „Šarvas“ ), atliku-
sių remonto darbus, direktorius 
Juozas Leišys. Jis paprašė mokinių 
tausoti ir puoselėti jų darbą.

Bendrabutį pašventino 
kunigas

Bendrabutį pašventino kuni-
gas Julius Sasnauskas, kuris tradi-
ciškai dukart per metus Bernar-
dinų bažnyčioje susitinka  ir ben-
drauja su centro mokiniais ir mo-
kytojais. Kunigas pabrėžė, kad jam 
smagu, jog pagaliau pasitaikė pro-
ga apsilankyti centre, kuris, pasak 
jo, turi tikrų jaukių namų kvapą. 
J.Sasnauskas džiaugėsi, kad į šven-
tę yra pakviestas kunigas, nes tai 
rodo centro žmonių norą gyventi 
Dievo palaimintose patalpose. 

Perkirpus atidarymo juostą, 
svečiai, mokytojai  ir mokiniai 
sugužėjo apžiūrėti suremontuotų 
patalpų, kuriose gyvens mokyklo-
je besimokantys berniukai. Vėliau 

centro direktorė svečiams aprodė 
visą centrą: mergaičių bendrabu-
tį, klases, mokinių darbus. Svečius 
ypač sužavėjo dailiųjų rankdarbių 
gamintojų klasėje esantys darbe-
liai: tapyti ant šilko, siuvinėti karo-
liukais paveiksliukai, skiautiniai ir 
kiti mokinių kūriniai. Susipažinę 
su mokykla svečiai buvo pakviesti 
pasivaišinti centro mokinių, būsi-
mųjų virėjų, iškeptais pyragais ir 
kitais saldumynais.

Bus gerinamos  
mokymosi ir gyvenimo 

sąlygas
Centro bendrabučio trečiojo 

aukšto remontui 100 tūkst. litų 
2010 m. vasarą, atsižvelgusi į tra-
gišką bendrabučio būklę, skyrė 
Švietimo ir mokslo ministerija. Už 
šias lėšas suremontuota 14 berniu-
kų kambarių, auklėtojų kambarys, 
koridorius ir sanitariniai maz-

gai – įrengtos dušinės ir naujos 
prausyklos mokiniams. Už lėšas, 
kurias centras sutaupė per 2010 
m., nupirkti nauji baldai, pataly-
nė ir užuolaidos suremontuotiems 
kambariams.

Tai ne pirmieji centro pastato 
remonto darbai pastaraisiais me-
tais: 2009 m. gauta 150 tūkst. litų, 
už kuriuos pakeisti bendrabučio 
langai ir durys. 

Centre numatoma ir toliau 
tvarkyti patalpas bei gerinti mo-
kymosi ir gyvenimo sąlygas. Nese-
niai gauta labdara – baldų (spintų, 
stalų, spintelių) padovanojo įmonė 
TEO. 

VKNRPMC darbuotojai rašo 
projektą ir pretenduos gauti struk-
tūrinių fondų paramą turimai mo-
kymo bazei pagerinti. Planuojama 
prašyti lėšų atnaujinti baldams 
apmušėjų, stalių, pastatų restau-
ruotojų paslaugoms ir mokymo 
bazei. 

E. Konovalčik sakė, kad taip 
pat tikimasi netrukus atnaujinti ir 
virėjų mokamąją bazę bei išplėsti 
patalpas, nes virėjo specialybė la-
bai populiari tarp centro mokinių. 
Ateityje VKNRPMC planuojama 
mokyti ir konditerio specialybės.

Direktorė tikisi, kad neliks 
nuskriaustos ir centro mokinės - 
pavasarį ar vasaros pradžioje pla-
nuojama prašyti ministerijos lėšų 
jų kambariams atnaujinti. 

Tačiau po truputį centras tvar-
kosi ir savo lėšomis - jau sutvarky-
ta didelė dailiųjų rankdarbių klasė. 

Po atidarymo šventės  E. Ko-
novalčik sakė:  „Kurtiesiems labai 
svarbi vizualinė aplinka ir jie di-

VKNRPMC atidarytas naujai suremontuotas 
bendrabutis

Ugdymas

Suremontuoto bendrabučio atidarymo momentas. 

Moksleiviai kartu su centro direktore džiaugiasi pagerintomis gyvenimo 
sąlygomis.
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Kurčneregių ugdymo patirtis 
Lietuvoje dar nedidelė. Tokiais 
vaikais susidomėta tik po nepri-
klausomybės atkūrimo 1991 me-
tais ir tai skandinavų iniciatyva. 
2004 m. kovo 1 d. Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių ugdymo centre 
įsteigtas vienintelis šalyje Kurčne-
regių skyrius.

 Nuo 2010 m. rudens užsimez-
gė glaudesni ryšiai tarp Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro bei Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių ugdymo centro. 
LKNUC Socialinės integracijos 
ir konsultavimo skyrius pradėjo 
teikti specialiąją surdopedagoginę 
pagalbą keturiems Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių ugdymo centro Kur-
čneregių skyriaus ugdytiniams. 
Tai ikimokyklinio amžiaus vai-
kai, be regos sutrikimų, dar ištikti 
įvairaus laipsnio neprigirdėjimo 
bei kitų sutrikimų. Viena iš ug-
dytinių yra kochlearinio implanto  
naudotoja.

 
Kas gi yra  

kurčneregystė? 
Tai atskira negalia, kuri daro 

poveikį visam žmogaus vystymui-
si, socializacijai ir bendravimui. 
Ją sukelia įvairaus sudėtingumo 
klausos bei regos sutrikimai. 

Pasak Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių ugdymo centro Kur-
čneregių skyriaus vedėjos Dalios 
Taurienės, retai gimsta vaikutis, 
kuris ir blogai matytų, ir blogai 
girdėtų. Dažniausiai būna, kad 
daugiau sutrikusi arba klausa, arba 
rega. Kai sutrinka dvi iš minėtųjų 
organizmo funkcijų, neretai lygy-
bės ženklas reiškia tris ir daugiau, 
nes kurčneregiai dažnai turi kitų 
sudėtingų vystymosi sutrikimų. 
Bet koks papildomas sutrikimas 
(protinis atsilikimas, VCP ir pan.) 
labai apsunkina vaiko galimybes 
mokytis. Tačiau pagrindinė negalė 
visada yra kurčneregystė.

 D.Taurienės teigimu, kur-
čneregystė - sudėtinga problema, 
kuriai įveikti reikia specialaus 
požiūrio, technikos, metodų ir 
programos, sukurtos individua-
liai kūdikiui, vaikui, jaunuoliui ar 
suaugusiam. Gali būti nustatyta 
vien kurčneregystė, tačiau, kaip 
minėta, neretai šie vaikai turi ir ki-

tų sveikatos sutrikimų. Manoma, 
kad Lietuvoje yra apie šimtą kur-
čneregių.

 Pagal regos ir klausos sutriki-
mo laiką ir pobūdį kurčneregystė 
gali būti įgimta ir įgyta. Įgimta 
kurčneregystė būna tiems asme-
nims, kurie jau gimė turėdami su-
dėtingų klausos ir regos sutrikimų 
arba įgijo juos prieš išmokdami 
kalbėti. Įgimtą kurčneregystę turi 
maždaug 1 iš 10 000 gimusių vai-
kų. Ją sukelia motinos nėštumo 
metu persirgtos virusinės ligos, tai 
raudonukė, cytomegalo virusas, 
toksoplazmozė, meningitas, gim-
dymo traumos, įvairūs sindromai, 
hydrocefalija. Daug kurčneregys-
tės atvejų nustatoma dėl Čardžo 
sindromo. 

Įgyta kurčneregystė būtina 
tiems asmenims, kurie gimė ne-
regiais ar silpnaregiais ir vėliau 
prarado klausą, tie, kurie gimė 
kurčiais ar neprigirdinčiais ir vė-
liau prarado regą, bei tie, kurie 
gimė reginčiais ir girdinčiais, bet 
vėliau prarado ir klausą, ir regą. 
Pagrindinė įgytos kurčneregystės 
priežastis yra Ašerio sindromas. 
Tai paveldimas genetinis sutriki-
mas, pasitaikantis 8 ar 10 iš 100 
000 vaikų, kai, be klausos sutriki-
mų, progresuoja regos praradimas 
(aklumas). Yra manoma, kad 4-6% 
visų kurčiųjų serga Ašerio sindro-
mu. Daugiau apie abu sindromus 
galima sužinoti internetinėje pri-
eigoje www.lasuc.lt/kus/ligos.
php#P0201 .

Kaip ugdomi  
kurčneregiai?

 Individualioje veikloje naudo-
jami įvairūs komunikacijos būdai: 
sutartiniai ženklai, garsai, žodžiai, 
gestai, daktilis, paveiksliukai ir už-
rašai. Gestų kalbos mokomasi tak-
tiliniu būdu: tiflopedagogas paima 
vaiko ranką ir daro tam tikrus ges-
tus,  taip kurčneregio vaiko ranka 
jaučia pedagogo gestus. Kartu su 
neverbaliniais bendravimo būdais 
vyksta ir žodinė komunikacija. 
Kurčneregio gestai adaptuojami 
individualiai pagal regos, klausos 
ir motorikos sutrikimo lygį. Kur-
čneregiai ugdomi, remiantis dia-
gnostinės pedagogikos principais. 

Pasak Lietuvos aklųjų ir sil-

pnaregių ugdymo centro Kurčne-
regių skyriaus vedėjos Dalios Tau-
rienės, diagnostinei pedagogikai 
svarbiausia pati ugdymo raida, o 
ne rezultatas. Būtina stebėti, gerai 
pažinti vaiką, turintį kurčnere-
gystės negalią, jį ,,prisijaukinti“. 
D.Taurienės žodžiais tariant, ,,mes 
einame per sunkius dalykus: įlįsti 
į vaiką, tapti jo dalimi“. Nepažinę 
mes jo nesuprasim ir negalėsim 
padėti. Todėl užsienyje didelis dė-
mesys skiriamas kurčneregio as-
menybei, jo individualiems porei-
kiams tenkinti. Ugdyti rekomen-
duojama pradėti kuo anksčiau. 

Pagrindinės nuostatos, ugdant 
kurčneregius yra tokios: ugdymas 
pagal individualias programas; 
ankstyvoji prevencija; tinkamas 
pedagogo profesinis pasirengimas; 
tinkamai parengta aplinka (saugi, 
be kliūčių, pažįstama, struktūruo-
ta, vienas daiktas ryškesnis, pvz., 
staliukas); nekintanti dienotvar-
kė; pasitikėjimo savo jėgomis ug-
dymas; dėmesys komunikacijai, 
padedančiai kompensuoti jo juti-
minį praradimą; nuolatinis indi-
vidualus bendravimas su ugdytoju 
(pageidautina, kad jie dažnai nesi-
keistų); kadangi šie vaikai greitai 
pavargsta, praranda energiją, bū-
tina daryti pauzes, duoti laiko įsi-
žiūrėti/įsiklausyti; ugdymas vyksta 
natūraliomis sąlygomis totalinės 
komunikacijos būdu pagal dia-
gnostinės pedagogikos principus. 

Kas yra kurčneregių 
ugdytojai? 

Pasak D.Taurienės, Lietuvoje 
tokie specialistai nerengiami. Gai-
la, bet ir Šiaulių universiteto stu-
dentams niekas nedėsto kurso apie 
kurčneregystę. Pasitelkiami tiflo-
pedagogai, surdopedagogai, spe-
cialieji pedagogai. Vieni jų žino, 
kaip kompensuoti regą žodinės 
informacijos pagalba, kiti - kaip 
panaudoti regą kompensuojant 
klausos praradimą, treti - kaip la-
vinti sutrikusio intelekto asmenis. 
Tačiau jiems visiems reikia speci-
alaus mokymo apie kurčneregius. 

Vienintelis Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių ugdymo centro 
Kurčneregių ugdymo skyrius, 
vadovaujamas D.Taurienės, kon-
sultuoja kurčneregių vaikų tėvus 

(globėjus) bei pedagogus; teikia 
metodinę pagalbą šalies ugdymo 
įstaigoms, ugdančioms kurčnere-
gių grupei priskiriamus vaikus ar 
turinčių sudėtingų (regos, klau-
sos, judėjimo) sutrikimų; rengia 
metodinę medžiagą, kvalifika-
cijos tobulinimą šalies pedago-
gams. Skyriuje yra sukaupta daug 
metodinės ir vaizdo medžiagos. 
LASUC Kurčneregių ugdymo 
skyrius bendradarbiauja su Jung-
tinių Amerikos Valstijų Perkinso 
mokykla, Skandinavijos šalių spe-
cialistais. (Kurčneregių skyriaus 
vedėjos D.Taurienės telefonas: 8 5 
2471002, el.paštas: dalia@lasuc.
lt).

Dar visai neseniai,  prieš ne-
priklausomybės atkūrimą 1991 
metais, Lietuvoje tokie vaikai bu-
vo priskiriami prie nemokytinų. 
Iki Lietuvai įstojant į Europos 
Sąjungą, Europos Parlamentas 
rekomendavo šią negalią vadinti 
kurčneregyste. Taip pas mus pra-
sidėjo judėjimas dėl kurčneregių 
vaikų ugdymo. Tai, kad Lietuvoje 
kurčneregiai ugdomi pagal tikrąją 
negalią, – didelis pasiekimas. Nuo 
ankstyvojo amžiaus specialiais 
ugdymo ir bendravimo metodais 
ugdyti gabesnieji kurčneregiai 
toliau gali būti ugdomi kurčiųjų 
mokyklose. Didelę konsultavimo 
kurčneregių ugdymo klausimais 
patirtį turinčios D.Taurienės nuo-
mone, apie aktualius kurčnere-
giams klausimus, kaip kad medi-
kų klinikinė diagnostinė patirtis, 
skirtingų sričių specialistų ben-
dradarbiavimas, vertėjų pagalba, 
pedagogų kvalifikacija ir rengi-
mas, būtina kuo plačiau kalbėti . 

Čia puikiai galėtų pagelbė-
ti ir girdinčiųjų, ir kurčiųjų ben-
druomenės atstovai. Juk žmogus 
neina jaunyn, ateis senatvė, o su 
ja daugeliui iš mūsų neišvengia-
mai atsiras klausos bei regos pro-
blemų. Blogiausia, kas tuomet 
gali žmogui atsitikti, – socialinė 
mirtis. Aktyviau kalbėdami apie 
kurčneregių problemas, galime 
keisti visuomenės požiūrį, kad bū-
tų aktyviau sprendžiami jų ugdy-
mo, socializacijos ir bendravimo  
klausimai. 

   
Rūta VYŠNIŪNIENĖ

Ten, kur tamsa ir tyla

džiąją dalį informacijos gauna vi-
zualiniu būdu. 

Tikiuosi, kad tėvai ir kurčių-
jų organizacijų atstovai, apsilankę 
mūsų centre, pamatys, kokie įvyko 

pokyčiai, kokios dabar mokinių 
gyvenimo ir mokymosi sąlygos. 
Manau, kad tikrai galėsim konku-
ruoti su kitomis ugdymo įstaigo-
mis. 

Tikimės, jog bus pasiektas mū-
sų tikslas ir į mūsų centrą mokytis 
ateis daugiau mokinių. Planuoja-
me prieš Velykas rengti atvirų du-
rų savaitę ir kviesti tėvus, kurčiųjų 

organizacijų, mokyklų atstovus, 
kad pamatytų centrą iš arčiau.

Agnė KARVELYTĖ
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Remigijus Balaišis 
mūsų bendruomenei ži-
nomas kaip Lietuvos kur-
čiųjų moterų krepšinio 
rinktinės treneris. Jau-
nystėje išbandęs ne vieną 
sporto šaką, galutinai 
apsistojo ties krepšiniu. 
Anksčiau žinomas kaip 
nepamainomas įžaidėjas 
krepšinio aikštelėje, šioje 
srityje turintis daug ap-
dovanojimų, dabar savo 
patirtį, nepaprastus su-
gebėjimus perduoda jau-
nimui.

Remigijus - grynakraujis 
kaunietis. Jo vaikystė bėgo Žalia-
kalnio rajone.  Šeimoje jis buvo 
penktas vaikas. Jauniausias, visų 
mylimas, bet saikingai lepina-
mas. Gimė girdinčių tėvų šeimo-
je. Viena iš seserų - taip pat ne-
girdinti. Kadangi sesuo mokėjo 
gestų kalbą, Remigijus išsireika-
lavo, kad ir jį išmokytų. Nepai-
sant didelio metų skirtumo, jie 
abu labai sutarė, buvo artimiausi 
draugai ir pagalbininkai.

Mokslas, pomėgiai
Joks laikas nepajėgs ištrin-

ti skaudžiausio prisiminimo, kai 
mažamečiui Remigijui teko palikti 
mylimą šeimą. Vienintelis speci-
alus darželis kurtiesiems vaikams 
buvo Vilniuje. Vėliau Vilniuje jis 
pradėjo lankyti kurčiųjų interna-
tinę mokyklą. Besimokydamas 
judrus, energingas moksleivis įsi-
traukė į sportinę veiklą, save iš-
bandė beveik visose sporto šakose. 
Pirmoji kūno  kultūros mokytoja 
- gabi pedagogė, buvusi Lietuvos 
plaukimo čempionė Valerija Mar-
celienė. Bėgdavo savarankiškai 
treniruotis ir į tuometinio Vil-
niaus pedagoginio instituto salę. 
Geri rezultatai pasiekti lengvojo-
je atletikoje, pirmavo prie šaškių 
lentos, kaip ir dauguma berniukų 
žaidė krepšinį ir vieningai „sirgo“ 
už „Žalgirį“. O ilgas ir dažnas ke-
liones savaitgaliais tarp Kauno ir 
Vilniaus paįvairindavo piešdamas. 
Tėtis greit pastebėjo dar vieną sū-
naus pomėgį ir pasirūpino, kad 
sūnus lankytų Vilniaus vaikų dai-

lės mokyklą. Mokslo metais die-
notvarkė buvo įtempta. Vyresnėse 
klasėse R.Balaišis buvo išrinktas 
mokyklos sporto būrelio pirmi-
ninku. Mena, kad tos pareigos bu-
vo didelis įsipareigojimas ir kartu 
malonus jo, kaip lyderio, tarp ben-
draamžių pripažinimas.

Pasirinkimas
Sakoma, kad gautum iš gyve-

nimo tai, kas geriausia, pirmiausia 
reikia teisingai pasirinkti tai, ko 
nori. Prisimena, kaip jis, būdamas 
vaikas, grįžęs iš Vilniaus pas tėvus, 
kažkokiu mistiniu būdu patekdavo 
į Kauno sporto halę, kai vykdavo 
legendinių komandų Kauno „Žal-
girio“ ir Maskvos CSKA varžybos. 
Nuo tų įspūdingų, nepakartojamų 
akimirkų jo gyvenimas susietas su 
krepšiniu. Krepšinio abėcėlės jis 
mokėsi pas Ramūną Dovydėną.

I983 m. R.Balaišis išvyko į 
Leningradą (dabartinį Sankt Pe-
terburgą). Įsidarbino A.Ždanovo 
vardo laivų gamykloje. Jį priė-
mė į kurčiųjų krepšininkų klubą 
„Neva“. Dalyvavo sąjunginiuose 
kurčiųjų krepšinio čempionatuo-
se. 1984 m., žaisdamas Rusijos 
Tarybų Federacinės Socialistinės 
Respublikos (RTFSR ) sudėtyje, 
laimėjo III vietą. Tačiau Leningra-
de ilgai neužsibuvo – traukė  Lie-
tuva. 1985 – 1986 m. jis – Vilniaus 
kurčiųjų klubo „Gestas“ narys. Vė-
liau persikėlė į Kauną, sukūrė šei-
mą. Jo sūnus Mykolas (iš pirmo-
sios santuokos ) paveldėjo tėčio 
energiją, imlų protą - yra Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijos  
pirmininkas. 

Stulbinančios pergalės ir 
apdovanojimai, mokslai

1987 – 1989 m. R.Balaišis - 
TSRS kurčiųjų krepšinio rinktinės 
narys. Šiai rinktinei atstovauda-
mas 1988 m. Europos kurčiųjų 
krepšinio čempionate laimi aukso 
medalį. 1992 m., atstovaudamas 
Lietuvos kurčiųjų krepšinio rink-
tinei, Europos kurčiųjų krepšinio 
čempionate taip pat pelno aukso 
medalius. 1997 m. Lietuvos kur-
čiųjų krepšinio rinktinė - Olim-
pinių kurčiųjų vasaros žaidynių 
sidabro medalio laimėtoja. Nuo 
1999 m. R. Balaišis - daugkarti-
nis Lietuvos kurčiųjų veteranų 
krepšinio čempionatų, nuolatinis 
Lietuvos krepšinio trenerių asoci-
acijos seminarų dalyvis. 2004 m. 
Lietuvos kūno kultūros akademi-
joje baigė trenerių tobulinimosi 
kursus. 2006 m. gavo krepšinio 
trenerio kategoriją. Dar po dvejų 
metų – Lietuvos nacionalinio tre-
nerio kategoriją. Yra apdovanotas 
padėkomis ir garbės raštais. Ke-
letas medalių pateko į Lietuvos 
sporto muziejų, jo vardas įrašytas 
į neseniai išleistą Lietuvos sporto 
istorijos knygą. Apie Remigijaus 
laimėjimus sporte rengiamasi iš-
leisti knygą.

Trenerio darbas
2004 -2008 m. R.Balaišis buvo 

Lietuvos kurčiųjų moterų rink-
tinės vyriausias treneris, vėliau – 
trenerio asistentas. Šiuo metu jis 
kurčiųjų merginų krepšinio rinkti-
nės vyriausias treneris. Nors treni-
ruoti moteris tikrai nelengva, bet 
be prizų iš rungtynių negrįžtama. 
Pernai vasarą Lenkijoje vykusiame 
pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 
m. krepšinio čempionate lietuves 
lenkė tik amerikietės. 

Jau dabar pradedama ruoštis 

Pasaulio kurčiųjų moterų krepši-
nio čempionatui, kuris vyks 2011 
m. rugsėjo mėnesį Sicilijoje (Ita-
lija).

R.Balaišis treniruoja kurčiuo-
sius moksleivius ir Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tre. Gabūs, perspektyvūs vaikai – 
kurčiųjų krepšinio rinktinės atei-
tis. Treneriui gelbsti ilgametė pa-
tirtis. Kaip treneris jis yra reiklus. 
Griežtų bausmių netaiko, supranta 
vaikų psichologiją, pats prisime-
na vaikystėje skaudžiai išgyventas 
nuobaudas.

Kelionės, laisvalaikis
R. ir L. Balaišių namuose dar 

gyvi prisiminimai iš pastarosios 
tris savaites trukusios kelionės po 
Ameriką, kurioje jie lankėsi savo 
lėšomis praėjusią vasarą. Tuo me-
tu Las Vegase vyko Pasaulinė kur-
čiųjų paroda, todėl jie nusprendė 
užsukti. Joje dalyvavo lankytojai 
iš 73 skirtingų šalių. Kurtiesiems 
buvo išdalintos specialios apy-
rankės, su jomis į parodas įleisti  
nemokamai. 

Renginys lietuvius pribloškė 
eksponatų gausa ir dideliu infor-
macijos srautu kurtiesiems. Vyko 
seminarai, kurčiųjų organizacijų 
pristatymai, konkursas „Mis Deaf 
International“, kuriame dalyvavo 
ir lietuvė L.Valytė. Parodoje lankė-
si ir dvigubą neįgalumą turintys – 
kurti ir akli žmonės. 

Remigijui teko bendrauti ir su 
parodos organizatoriais. Las Ve-
gasas pribloškė grožiu: grojantys 
fontanai, naktimis kylantys fejer-
verkai, dangoraižiai, prabanga, 
televizijos bokštas su įvairiaspal-
vėmis karuselėmis. Jis susigundė 
nuo televizijos bokšto šokti su 
virve...  

Aktyvus sportas suteikė daug 
galimybių. Su krepšinio komando-
mis taip pat aplankyta daug pasau-
lio šalių, surasta bendraminčių, 
draugų. O tai, kas pasiekta jo, kaip 
sportininko ir trenerio, - per sun-
kų,  atkaklų darbą. Renkant šiam 
straipsniui medžiagą Remigijus 
stebino žiniomis, taktu, žmogiš-
kumu.

Praeityje – istorijos puslapių 
verti pasiekimai, rytoj - dar daug 
galimybių...

Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ - MACIONYTĖ

Krepšinis – likimo dovana ir teisingas 
pasirinkimas

Mūsų žmonės

R. Balaišis su žmona Lina Pasaulinėje kurčiųjų parodoje Las Vegase (JAV). 
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Kauno kurčiųjų teri-
torinės valdybos Mari-
jampolės pirminė orga-
nizacija negali pasigirti 
narių gausa, tačiau pir-
mininkė Ala Grigoriana 
moka Suvalkijai pristatyti 
savo bendruomenės kur-
čiuosius kaip darbščius, 
pareigingus visuomenės 
narius, turinčius savitą 
kultūrą ir kalbą. Juk saviti 
esame įdomūs.

Charizmatiškos, energingos 
vadovės ateities planuose – dar glau-
desnis ryšys su visuomene, naujų 
narių paieška kaimuose, užimtumo 
būrelio veiklos plėtra, įtraukiant į 
kūrybinį darbą daugiau jaunimo.

Pasakojant apie Marijampolės 
kurčiuosius, nebegalios nevykę 
posakiai, virtę šmaikščiais anek-
dotais apie suvalkiečius. Kiek su-
pratau, visuose Lietuvos regionuo-
se šios negalės žmonės panašūs: 
labai jautrūs, geraširdžiai darbš-
tuoliai, suvaržyti tylos gniaužtų, 
bet išsaugoję neįkainojamus dva-
sinius lobius.

Anksčiau Marijampolės kur-
čiųjų organizaciją būrė Eugenija 
Štočkiūtė, bet, motinai sunkiai 
sergant, veiklą teko nutraukti. 

A. Grigoriana pradėjo vado-
vauti nuo 2010 m. vasario mė-
nesio. „Pradžioje buvo nedrąsu, 
nepasitikėjau savo jėgomis. Ta-
čiau darbas man patinka, mėgstu 
bendrauti su savo likimo žmonė-

mis, jau įsijaučiau į jų gyvenimo 
problemas. O bendromis jėgomis 
galime pasiekti nemažai. 

Mūsų kolektyvas nedidelis, bet 
draugiškas, dažniausia susiburia 
apie 30 žmonių“, - pasakoja Ala.

Saugiausia vieta –  
gimtinė

Marijampolė – Alai patiki-
miausias gyvenimo uostas. Ji čia 
gimė, augo, sukūrė šeimą. Tik 
mokytis teko išvykti į Kauno ne-
prigirdinčiųjų internatinę moky-
klą, dabartinį KAKNUC, nes nuo 
vaikystės stipriai neprigirdi. Kau-
nas nesuviliojo, baigusi mokslus 
ji grįžo arčiau tėvų. Ala neblogai 
moka ir rusų kalbą, nes tėtis - ru-
sas. Nors vaikystėje dvi kalbas 
mokytis neprigirdinčiai mergaitei 
buvo sudėtinga, gyvenime žinios 
praverčia. 

Jaunyste spinduliuojanti mo-
teris labiausiai nustebino pasa-
kiusi, kad yra trijų anūkų senelė. 
Jos dvi dukros ir du sūnūs, kaip ir 
motina, tvirto charakterio suval-
kiečiai, kurie gimtinės nebenori 
iškeisti į jokius užsienius... 

„Mes visi gyvenam čia, šalia 
vieni kitų. Labai smagu! Kasdie-
nybėje, per šventes ir varguose 
kartu. Vaikai girdintys. Dažnai at-
eina į kurčiųjų šventes jau su savo 
vaikais. Jie visi moka gestų kalbą“, 
- džiaugiasi laiminga mama.

Marijampoliečių 
 problemos ir veikla
„Dirbant su žmonėmis kie-

kviena diena yra ypatinga“, - sako 
pirmininkė. Kaimuose yra maža-
raščių ligotų, kuriuos reikia lan-
kyti. Yra žmonių, kurie nekalba ir 
nemoka gestų kalbos. Sunkesniais 
atvejais visada padeda vertėjos 
Eglė Keidošiūtė ir Gitana Juodie-
nė. Talkina Marijampolės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja Vida 
Bružinskaite. 

Dienas įprasmina darbas su 
žmonėmis, kuriems būtina pagal-
ba. Gražiai bendradarbiaujama  
su kitų rajonų kurčiųjų organiza-
cijomis. 

„Jeigu ne mes – tai kas?“ – štai 
su tokia nuostata Marijampolės 
kurtieji susibūrė į užimtumo būre-
lį. Organizacijoje žmonių nedaug, 
todėl kiekvienam yra ir galimybė, 
ir būtinybė pasireikšti. Kūrybinę 
veiklą mėgstančios moterys: Ala 
Grigoriana, Eugenija Štočkiūtė, 
Jolanta Javarauskienė, Rima Liu-
tvinienė, Regina Kučiauskienė, 
Jurgina Pileckienė susibūrusios 
dalijasi savo sugebėjimais ir žinio-
mis. Kartais atvažiuoja moterų iš 
kaimų. 

„Darbui vadovauja ta, kuri 
pasiūlo idėją, visada siekiu drau-
giškumo, kad kiekviena galėtų 
atskleisti savus sugebėjimus“, - 
atvirauja Ala. Dirbant atsiranda 
įgūdžių ir patirties. Darbščios mo-
terys išmoko dekupažo technikos, 
sėkmingai mokosi lieti želatinos 
žvakes. Šių metų vasario mėnesio 
surengtoje parodoje buvo daug ir 
megztų, nertų darbų, floristinių 
puokščių, įvairių kompozicijų iš 

natūralios žaliavos. Sudomino 
puošnūs vokai, meistriškai pa-
daryti iš tapetų, užsilikusių nuo 
kambario sienų, gražios knygos 
– sveikinimai, suvenyrai. Moterys 
sako, kad įdomesni darbeliai ne-
užsibūna - išdovanojami įvairiose 
šventėse, susitikimuose.

A. Grigoriana praėjusių metų 
rudenį Marijampolės Socialinės 
pagalbos centro apdovanota pa-
dėka už kūrybingą, išradingą ko-
lektyvo pristatymą šventėje „Ru-
duo 2010“. Marijampolės kurčiųjų 
kolektyvas tada iš savo soduose ir 
daržuose užaugintų gėrybių su-
rengė visiems įsimintiną parodą. 
Lankytojus stebino iš obuolių iš-
pjaustytos gulbės, įvairiai išpuoš-
tos cukinijos, moliūgai, linksmi, 
nuotaikingi „kirminai“ ir draugiš-
kas kurčiųjų kolektyvas.

Prie Marijampolės socialinės 
pagalbos centro yra Darbo terapi-
jos padalinys. Jį lanko Juozas Ake-
laitis. Mokosi medžio apdirbimo 
technikos. Kasdien kaip į darbą 
važinėja 8 kilometrus iš Padovi-
nio kaimo. Medis tampa jam pa-
valdus, bando imtis sudėtingesnių 
darbelių, piešia eskizus, vėliau 
pjausto, šlifuoja...Visiškoje tyloje 
gyvenančiam vyrui kūrybinis dar-
bas teikia džiaugsmo ir vilčių.

Dienas įprasmina darbas
Užimtumo būrelio kambarėly-

je dviejuose fotografijų stenduose 
užfiksuotos gražiausios bendrijos 
akimirkos iš ekskursijų, švenčių, 
susitikimų. Tarp asmeninių kur-
čiųjų nuotraukų atsitiktinai radau 
tą, kurioje Alos vyro Gračiko Gri-
goriano įdomiai sukonstruota pa-
vėsinė. Subtilaus skonio armėnas 
praktiškai ir sumaniai papuošė 
sodo aplinką. Aktyvi ir kūrybinga 
užimtumo būrelio narė Rima Liu-
tvinienė savo mintis ir išgyveni-
mus bando išreikšti kurdama dar 
ir eilėraščius.

Pirmininkė mato, kad kiekvie-
no žmogaus galimybės didelės. 
Tereikia mažo stebuklo – gerumo 
ir tikėjimo , kad pažadintum žmo-
guje kūrybinę energiją. Pati Ala 
spinduliuoja šilumą ir gyvenimo 
džiaugsmą. Žino, kad visos dienos 
prasmingos, ir tiki, kad geriausios 
– dar ateity...

   Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ – MACIONYTĖ

Visos dienos prasmingos, o geriausios dar - ateity

Marijampolės darbštuolės, susibūrusios į užimtumo būrelį, išmoko 
dekupažo technikos, sėkmingai mokosi lieti želatinos žvakes,  daug 
mezga, neria, komponuoja floristines puokštes iš natūralios žaliavos.

Naujoji Marijampolės pirminės 
organizacijos pirmininkė Ala 
Grigoriana. 
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 Kurčiųjų kino festivalio filmų 
plakatai

Žiūrovų susidomėjimas filmais buvo didžiulis.

Istorinis filmas „Pasaka be galo“, režisuotas 
Ninos Šamakovos, pelnė „Oskarą“ už geriausią 
scenarijų.

Dvi nominacijas pelnusi Tomo 
Ivanausko režisuota veiksmo 
drama „Gyvybės kaina“.  

„Kurčiųjų rankų šou“, režisuotas 
Arnoldo Matulio, buvo įvertintas 
„Oskaru“ kaip geriausia komedija.

R o m a n t i n ė s  d r a m o s  „ M e i l e , 
sugrįžk“  kūrėjai Sandra Katinaitė ir 
Karolis Pilipavičius gavo „Oskarą“ 
už geriausią dramą. Šiame filme 
suvaidinusi Agnė Bražinskaitė buvo 
apdovanota kaip geriausia aktorė.

Mistinį filmą „Šviesa“  režisavo ir pagrindinį 
vaidmenį atliko K. Simaitis, kuris buvo įvertintas 
kaip geriausias aktorius. Filmas gavo „Oskarą“ už 
geriausią montažą.

„My life“ („Mano gyvenimas“)  
-  Andžejaus Voroneckio 
autobiografinis filmas buvo 
apdovanotas už geriausią 
plakatą.

Kinas


