
L I E T U V O S  K U R Č I Ų J Ų  D R A U G I J O S  M Ė N R A Š T I S

 Teatras ir jo meninė kalba klausos negalės žmonėms – viena iš priimtiniausių 
raiškos priemonių, padedančių išreikšti mintis, jausmus, emocijas. Todėl neatsitiktinai 
mūsų bendruomenei Tarptautinė teatro diena – ypatinga šventė. 
 Pasaulyje ji švenčiama nuo 1962 m., kai XI Tarptautinio teatro instituto kongrese, 
vykusiame Vienoje, UNESCO patvirtino, kad kovo 27-oji bus Tarptautinė teatro diena.

Plačiau skaitykite 8-10 p.
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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Kurčiųjų bendruomenė paminėjo  
Teatro dieną

Šventės Vilniuje vedėjai Orinta Karmazaitė ir 

Arūnas Šaukeckas.

„Mimikos“ režisierė Janina Mažeikienė ir Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro laikinoji direktorė Inga 
Minkevičienė.

Švenės akimirka. 

Kauno saviveiklininkai.
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•Kultūra

6 J.Gronskytė: „Mano gyvenimas – piešimas“
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7 Autobiografinė knyga – iššūkis sau ir gyvenimui
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8-10 Kurčiųjų bendruomenė paminėjo Teatro dieną
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     11 Atvirų durų savaitė VKNRPMC
     12 Pristatome VKNRPMC mokomas specialybes
     13 Kauno moksleiviams – platesnės ugdymosi galimybės
     13 Susipažinimo ir bendravimo savaitė  KKNUC
     14 PKNP mokykla pagerbė rašytoją G. Petkevičaitę-Bitę
  

 
•Naujausios technologijos

14-15  Kochlearinė implantacija
15 Mamos pasakojimas, praėjus aštuoneriems metams 
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Lietuvos vyskupai 2011-uosius 
Lietuvoje paskelbė Dievo Gailes-
tingumo metais.

Vyskupai ragina šiais metais 
geriau suvokti Dievo Gailestingu-
mo slėpinį, pagerbti Gailestingojo 
Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo 
nutapymo istorija ir su tuo, kaip į 
pasaulį pasklido per šv. Faustiną 
perduotas Jėzaus prašymas, puo-
selėti tikinčiųjų piligrimystę į Vil-
niaus Dievo Gailestingumo šven-
tovę bei apmąstyti Dievo nuolat 
mums teikiamas malones.

Balandžio 30 d. – gegužės 1 d., 
švenčiant Dievo Gailestingumo iš-
kilmę, kuri minima antrą Velykų 
sekmadienį, Vilniuje bus surengtas 
nacionalinis Dievo Gailestingumo 
kongresas. Spalio 1-5 dienomis 
Krokuvoje, Lagievnikų Dievo Gai-
lestingumo šventovėje, vyks II pa-
saulinis apaštalinis Gailestingumo 
kongresas.

  •••
„Brangieji broliai ir seserys! Velykose 

nėra nieko magiška. Kaip perėję Raudo-
nąją jūrą žydai pateko į dykumą, taip ir 
Bažnyčia po Kristaus Prisikėlimo gyvena 
istorijoje, kupinoje džiaugsmo ir vilties, 
skausmo ir baimės. Bet vis dėlto ši istorija 
yra pasikeitusi, ją yra paženklinusi naujoji 
ir amžinoji sandora. 

Ši istorija tikrai yra atsivėrusi ateičiai. 
Dėl to, išgelbėti viltimi, tęsiame savo pili-
grimystę, širdyje nešdamiesi seną ir nuolat 
naują giesmę: “Giedokime Viešpačiui: jis 
šlovingai nugalėjo!“ 

 
Iš popiežiaus Benedikto XVI  

sveikinimo

Gailestingojo Jėzaus paveikslo, 
e s a n č i o  V i l n i a u s  D i e v o 
Gailestingumo šventovėje, kopija.

Ir su margučiais, ir su šv.Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!

Palaiminto Prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.

Algirdas Abromaitis
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     Trumpai apie mus
TITRAVIMAS: Lietuvos kur-

čiųjų draugijos (LKD) prezidentė 
Roma Klečkovskaja ir viceprezi-
dentė Svetlana Litvinaitė susiti-
ko su Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto, Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto na-
riais bei LRT generaliniu direk-
toriumi Audriumi Siaurusevičiu-
mi. Susitikime buvo kalbėta apie 
televizijos laidų titravimą. Titra-
vimui užtikrinti būtinas ne tik 
įrangos įsigijimas, bet ir paslaugų 
apmokėjimas titruotojams, etatų 
išlaikymas, o tai yra labai brangu 
ir LRT biudžete tam nepakanka 
lėšų. Nutarta, kad pinigai titravi-
mui turėtų būti skirti per atskirą 
nacionalinę programą. Anksčiau 
minėti komitetai parengs siūlymus 
Seimui ir Susisiekimo ministerijai 
dėl tokios nacionalinės programos 
sukūrimo ir lėšų titravimui numa-
tymo ateinančių metų biudžete. 
Jeigu tokia programa bus sukurta, 
į lėšas titravimui galės  pretenduo-
ti ne tik LRT, bet ir komerciniai 
televizijos kanalai.

SUSITIKIMAS SU SOCIA-
LINĖS APSAUGOS IR DARBO 
VICEMINISTRU: Kovo 31 d. R. 
Klečkovskaja ir S. Litvinaitė susi-
tikime su socialinės apsaugos ir 
darbo viceministru Daliu Bitaičiu 
išreiškė susirūpinimą dėl finansa-
vimo pasikeitimo nuo kitų metų, 
kai planuojama LKD organizacijų 
funkcijas perduoti savivaldybėms. 
R. Klečkovskaja sakė, jog ypač 
nerimauja, kad nebus užtikrintas 
pakankamas finansavimas didžio-
sioms (Vilniaus ir Kauno) organi-
zacijoms ir gali nukentėti išpuose-
lėta kultūrinė veikla bei kurčiųjų 
užimtumo veikla. Taip pat mūsų 
atstovės išreiškė susirūpinimą, kad 
pagal naują tvarką kurtieji netenka 
teisės nemokamai statyti automo-
bilius. D.Bitaitis pakvietė LKD ats-
toves apsilankyti gegužės mėnesį 
vyksiančiame naujų savivaldybių 
merų bei savivaldybių atstovų su-
sitikime ir jame iškelti klausimą 
apie kurčiųjų galimybes nemoka-
mai statyti automobilius. 

PLANUOJAMAS SUSITI-
KIMAS SU SVEIKATOS AP-
SAUGOS VICEMINISTRE:  
R. Klečkovskaja planuoja susitikti 
su sveikatos apsaugos viceministre 
ir aptarti kurčiųjų problemas. Bus 
prašoma, kad valstybė kompen-
suotų didesnę dalį klausos aparatų 

kainos. Siekiama, kad tėvai galėtų 
pasirinkti brangesnius, geresnius 
aparatus, ir jiems būtų kompen-
suojama didesnė jų kainos dalis. 
Taip pat planuojama susitikime 
prašyti leidimo platinti polikli-
nikose LKD parengtą  kurčiųjų 
vaikų tėvams įrašą, kuriame in-
formuojama apie Lietuvos kurčių-
jų bendruomenę, bei kalbėti apie 
numatomą visuotinę naujagimių 
klausos patikrą. 

NAUJAS PRIETAISAS VER-
TIMO PASLAUGOMS: R. Kleč-
kovskaja ketina kreiptis į Neįgalių-
jų reikalų departamentą dėl naujos 
techninės priemonės kurtiesiems 
kompensavimo. Tai yra prietaisas, 
panašus į nešiojamąjį kompiuterį. 
Jį kurčiasis gali pasiimti eidamas 
į įvairias įstaigas. Prietaiso ekrane 
kurčiasis mato vertėją, o vertėjas 
mato kurčiąjį ir šiam suteikia ver-
timo paslaugą būdamas savo dar-
bo vietoje. Šis prietaisas sėkmingai 
naudojamas užsienio šalyse.

TEATRAS: Vilniaus kurčių-
jų liaudies teatras “Mimika” su 
spektakliu „Apie tai“ dalyvavo fes-
tivalyje “ART-Impro “ Kaune ba-
landžio 15 d.  Kazio Binkio teatro 
organizuotame festivalyje pasiro-
dė įvairių sričių menininkai, mė-
gėjai ir profesionalai, kurie nebijo 
ieškoti naujų išraiškos priemonių, 
atviri naujovėms ir netikėtiems iš-
šūkiams.

 „Mimika“ su spektakliu „Apie 
tai“  pakviesta dalyvauti tarptauti-
niame mėgėjų teatrų forume „Ai-
das – 2011“. Renginys vyks rugsė-
jo 22-24 Jonavos rajono kultūros 
centre.

„DORĖ“: Neringos savival-
dybė išleido kultūros almanachą 
„Dorė“, skirtą Neringos 50-osioms 
metinėms. Leidinio autoriai – 
skirtingų kartų menininkai: poe-
tai, prozininkai, dailininkai. Dė-
mesį patraukia dailininkų šeimos 
dinastija. Tarp jų – ir mūsų ben-
druomenės Simaičių šeima. Alma-
nache galima pasidžiaugti  liaudies 
tautodailininko Roberto Simaičio 
keramikos, Liucijos Simaitienės 
floristikos ir Karolio Simaičio gra-
fikos darbais.  

GESTŲ KALBOS INTEGRA-
CIJA: Telšių „Džiugo“ vidurinės 
mokyklos anglų kalbos mokyto-
ja R. Blaževičienė  supažindino 
mokinius su lietuvių gestų kalba. 
Vienuoliktokams tikru iššūkiu ta-

po eilėraštukas „Mano batai buvo 
du...“ Jį reikėjo pasakyti ne įpras-
tais žodžiais, bet lietuvių gestų kal-
ba. Mokiniams talkino Telšių kur-
čiųjų draugijos „Tyla“ pirmininko 
pavaduotoja L. Malinauskienė ir 
šios organizacijos gestų kalbos 
vertėja S. Kavolienė. Mokiniai 
buvo supažindinti su gestų kalbos 
abėcėle, šios kalbos ypatumais. Jie 
galėjo išmokti kasdienybėje reika-
lingų frazių ir patirti, kad ne vien 
žodžiais viską pasakome – daug 
informacijos pateikiama mimika 
ir gestais.

KURSAI: Kauno regiono 
smulkių ir vidutinių verslininkų 
asociacija nuo 2010 m. spalio iki 
šių metų kovo 29 d. pagal projektą 
„Integracija į verslo bendruome-
nę“ suorganizavo kursus, kuriuose 
dalyvavo ir klausos negalios kau-
niečiai. G. Strumskis baigė 20 val. 
kompiuterių pradžiamokslio, 72 
val. verslo pradžiamokslio ir 384 
val. buhalterinės bei kompiuteri-
zuotos buhalterinės apskaitos kur-
sus. V. Strumskis išklausė 72 val. 
verslo pradžiamokslio kursus,  L. 
Balaišienė ir A. Sinkevičiėnė – 20 
val. kompiuterių pradžiamokslio 
kursus.

  KLAIPĖDIEČIAI MOKĖSI 
EISMO TAISYKLIŲ: miesto kur-
tieji balandžio mėnesį jau antrą 
kartą susitiko su Klaipėdos aps-
krities VPK kelių policijos biuro 
vyresniuoju specialistu Virgaudu 
Bružu. 

Per susitikimą gauta daug nau-
dingos informacijos apie Kelių eis-
mo taisyklių pasikeitimus ir baudų 
dydžius, kurios nuo kovo mėnesio 
padidėjo. Vasario mėnesį visi da-
lyvavusieji susitikime gavo atšvai-
tus, knygutes, bukletus, pašventin-

tas atmintines, kuriose surašytas 
Vairuotojo dekalogas iš Katalikų 
bažnyčios dokumento "Sielovadi-
nės gairės esantiems kelyje". Sutar-
ta susitikti ir trečią kartą, dalyvau-
jant policininkų simboliui Amsiui 
- su vaikučiais ir jų tėveliais. 

POILSIS ŠVENTOJOJE: no-
rintieji ateinančią vasarą vykti į 
Šventojoje esančius poilsio namus 
„Varpelis“ kviečiami registruotis 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centre, 28 kabinete. Kelialapių 
kainos: pirmos ir paskutinės pa-
mainų – 60 Lt kurtiesiems (nuo 
80 Lt kitiems), antros pamainos 
– 80 Lt kurtiesiems (nuo 100 Lt 
kitiems), trečios pamainos – 120 
Lt kurtiesiems (nuo 140 Lt), ke-
tvirtos-aštuntos pamainų – 150 Lt 
kurtiesiems (nuo 180 Lt kitiems), 
devintosios pamainos – 110 Lt 
kurtiesiems (nuo 130 Lt kitiems). 
Užsiregistravusieji privalo už ke-
lialapius sumokėti iki gegužės 16 
d.

DOVANA AFGANISTANIE-
ČIAMS: Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos mokiniai aktyviai atsiliepė į 
Karaliaus Mindaugo mechanizuo-
tojo pėstininkų bataliono prašymą 
padėti pasirengti būsimai misijai 
Afganistane. 

Mokyklos direktorė Danu-
tė Kriščiūnienė džiaugėsi, kad su 
kūrybingų mokytojų ir auklėtojų 
pagalba mokiniai pagamino įvai-
rių medžio dirbinių – suvenyrų, 
vėjo malūnėlių, papuošalų, pada-
rė rankdarbių, nupiešė piešinių. Ši 
dovana buvo  stropiai ruošiama vi-
są kovo mėnesį.  Pasak direktorės, 
nors ir kuklius, bet padarytus su 
meile iš visos širdies mokinių dar-
belius perdavėme nepažįstamiems 
tolimos šalies draugams su geriau-
siais linkėjimais. 

Į misiją Afganistane Goro pro-
vincijoje batalionas vyks 2011 m. 
gegužę. Bataliono kariai vykdo 
Lietuvos valstybės įsipareigojimus  
ne tik Lietuvos žmonėms, bet ir 
tarptautinei bendruomenei. Kariai 
lankysis vietos mokyklose, susitiks 
su miestų ir kaimo vietos valdžios 
atstovais, gyventojais. „Mokinių 
parama ir pagalba Karaliaus Min-
daugo mechanizuotajam pėstinin-
kų batalionui prisidės prie lietuvių 
karių saugumo ir sėkmingos tar-
nybos Afganistane“, -  priimdami  
dovanėles dėkojo kariškiai.
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Mūsų palaikymas Japonijos žmonėms
Visus sukrėtė šių metų  

kovo 11 d. Japonijoje įvy-
kęs žemės drebėjimas ir 
cunamis. Dabar kiekvieną 
dieną matome ir girdi-
me, kaip sunkiai gyve-
na nukentėjusių vietovių 
žmonės. Ypač nukentėjo 
Tohoku regionas, esantis 
Japonijos šiaurės rytuo-
se (jap. “tōhoku” reiškia 
„šiaurės rytų“).

Bendrija PAGAVA sužinojo, 
kad Japonijos organizacija „EU-
Japan Fest“, kuri skatina Japoni-
jos ir Europos kultūros mainus, 
organizuoja palaikymo akciją 
„Ganbare Tohoku!!!”, arba „Lai-
kykis, Tohoku!!!“ Organizacija 
prašo žmonių nusifotografuoti 
su japonišku užrašu "Laikykis, 
Tohuku!" ir atsiųsti fotografijas, 
kurios vėliau bus nusiųstos nuo 
žemės drebėjimo nukentėjusio 
krašto žmonėms. Kaip rašo or-
ganizacijos vadovas p. Shuji Ko-
gi, dabar šiems žmonėms labiau-
siai reikia moralinės paramos, 
tai yra nuoširdaus palaikymo, ir 
parodyti, kad visas pasaulis išgy-
vena kartu su Japonija. 

Todėl PAGAVA pakvietė 

savo narius palaikyti japonus, 
kartu ir Japonijos kurčiuosius, ir 
balandžio 4 d. susirinkti prie Ja-
ponijos ambasados. Diena buvo 
lietinga. Iš pradžių manėme, kad 
ateis daugiau žmonių. Tačiau 
tikrai nesvarbu, kiek mūsų susi-
rinko, svarbiausia – mūsų nuo-
širdus noras palaikyti Japoniją! 
Mes fotografavomės laikydami 
plakatą  japonų kalba „Ganbare 
Tohoku!!!” ir mintimis tarsi su-
sijungėme su Japonijos kurčiai-
siais.

Kai PAGAVA nusiuntė Ja-
ponijos organizacijai mūsų 
nuotrauką, netrukus gavo šil-
tą padėką: „Mes gavome jūsų 
su meile padarytą nuotrauką 
ir perduosime ją Japonijos To-
hoku regiono žmonėms, kad 
suteiktų jiems energijos. Jūsų 
maloni parama padės daugeliui 
žmonių, kurie patiria rimtų sun-
kumų.  Mūsų tikslas – surinkti  
10 000 palaikymo nuotraukų.” 
Prie laiško buvo prisegta „nuo-
trauka iš nuotraukų“, kurioje 
daugybė pasaulio žmonių taria 
„Ganbare Tohoku!!!“ O mes dar 
norime pasakyti: “Laikykitės, Ja-
ponijos kurtieji!"

Emilija KISNIERIŪTĖ
„Akiračio“ jaunimo  

korespondentė

Telšių kurčiųjų drau-
gijos pirminė organizacija 
veikia jau 36 metus. Ta-
čiau prieš 15 metų Telšių 
kurčiųjų draugija „Tyla“ 
tapo savarankiška, nepri-
klausoma organizacija. Ji 
teikia pagalbą sutrikusios 
klausos žmonėms, jun-
gia į bendraminčių ratą 
klausos negalios asmenis, 
jų šeimos narius bei arti-
muosius.

Šiai gražiai sukakčiai pami-
nėti kovo mėnesį draugija „Tyla“ 
surengė kultūrinį renginį.

„Penkiolika metų parodo, 

kaip seniai jau esame ir kiek 
daug jau padarėme“, - kalbėjo 
Telšių kurčiųjų draugijos „Ty-
la“ pirmininkas Stasys Kavolius. 
Pirmininkas padėkojo drau-
gijos nariams, kad visą tą laiką 
buvo kartu, dirbo, linksminos, 
o sunkiomis akimirkomis vieni 
kitiems padėjo, užjautė, palaikė. 
Dėkojo už jų aktyvumą, darbš-
tumą ir sakė, kad draugijos na-
rių geri darbai puošia ne tik 
draugiją, bet ir miestą, kuriame 
gyvename. S. Kavolius taip pat 
dėkojo už tai, kad ne kartą klau-
sos negalią turintys žmonės savo 
megztomis kojinėmis, pirštinė-
mis, šalikėliais sušildė senelių 
namuose gyvenančius senelius, 
vaikų globos namuose ir socia-
linės rizikos šeimose augančius 
vaikus. Pasodinti medeliai puo-

šia miesto prieigas.
Draugijos „Tyla“ pirminin-

kas nuoširdžius padėkos žodžius 
tarė nuolatiniams rėmėjams: 
Telšių rajono savivaldybei, soci-
alinės paramos ir rūpybos sky-
riui.

Sukakties proga  kurčiųjų 
draugiją „Tyla“, jos narius, pir-
mininką  sveikino Telšių rajono 
savivaldybės vicemeras Vytautas 
Kleiva, administracijos direkto-
rius Kęstutis Trečiokas, Sociali-
nės paramos ir rūpybos skyriaus 
vyr. specialistės Rasa Vičkačkie-
nė ir Indrė Bertavičienė, Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centro, Telšių skyriaus vedėjas 
Romas Antanas Butkus, Telšių 
kurčiųjų mokyklos mokytoja 
Liuda Rūta Skirkienė.

Draugijos „Tyla“ organizuo-

tą renginį vainikavo koncertinė 
programa, imituojamas dainas 
atliko patys draugijos nariai. 
Dainuoti liaudies dainų gestų 
kalba, skambant akordeono mu-
zikai, buvo pakviesti ir visi sve-
čiai. Telšių muzikos mokyklos 
direktoriaus Antano Kontauto 
ir šios mokyklos vyr. mokytojo 
Algimanto Pleškio dėka lietuvių 
liaudies dainos renginyje sus-
kambo naujai.

Po renginio Telšių kurčių-
jų draugijos „Tyla“ pirmininkas 
dalyvius pakvietė prie šventinio 
stalo. Čia buvo dalijamasi prisi-
minimais, aptartos įgyvendintos 
ir ateities idėjos, pasigrožėta flo-
ristų puokščių paroda.

Organizatoriai

Aktualijos

Telšiškiai paminėjo draugijos įkūrimo 15 metų sukaktį

Pagaviečiai prie Japonijos ambasados išreiškė savo palaikymą nuo žemės 
drebėjimo ir cunamio  nukentėjusio Tohoku regiono žmonėms.

Nuotraukų koliaže – daugybė pasaulio žmonių taria „Ganbare Tohoku!!!“
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Lietuvos  kurčiųjų 
draugijos įmonėje “Vi-
kada” vyrauja optimisti-
nės nuotaikos. Naujausia 
drabužių kolekcija su-
laukia gerų atsiliepimų, 
o įmonėje įdiegti kokybės 
standartai, sumažintos 
sąnaudos ir didėjantis 
darbo našumas padėjo 
“Vikadai” 2010 m. baigti 
pelningai.

Įdiegti kokybės ir aplin-
kosaugos standartai
Įmonė pastaruoju metu 

ypač daug dėmesio skyrė koky-
bės ir aplinkosaugos standar-
tams diegti. Įdiegtas kokybinis 
ISO 9001 standartas padeda 
įmonei gerinti veiklą, lengviau 
organizuoti ir kontroliuoti  
procesus. 

„Vikada“ siekia tausoti 
aplinką ir efektyviau panaudo-
ti savo resursus, todėl įdiegė 
aplinkosaugos standartus ISO 
14001 ir EMAS. „Vikada“ pri-
klauso pirmajai įmonių gru-
pei, Lietuvoje įgyvendinančiai 
EMAS standartą. Šis standartas 
nustato, kad įmonė turi viešin-
ti savo duomenis, kaip tausoja 
aplinką, kokių priemonių tam 
imasi. Greitai šią informaciją 
bus galima rasti „Vikados“ tin-
klalapyje.

„Vikada“ kuria lininius 
drabužius moterims
Prieš metus „Vikada“ su di-

zainere Loreta Skrinskaite su-
kūrė moteriškų lininių drabužių 
kolekciją 2011 m. vasarai. Da-
bar ji parduodama Olandijoje ir 
Vokietijoje, ieškoma galimybių 
kolekciją pardavinėti ir Skandi-
navijos šalyse. 

Įmonės direktorė Gina Ra-
manauskienė teigė, kad šią ko-
lekciją bus bandoma pardavinė-
ti ir Lietuvoje, nors čia rinka po 
krizės atsigauna lėčiau, nepigių 
išskirtinių drabužių paklausa 
dar maža. Balandžio 29 d. ko-
lekcija bus pristatyta Kaune, 
laisvalaikio namuose „Nauti-
lus“. Po pristatymo paaiškės, 

kur Lietuvoje bus galima įsigyti  
šios kolekcijos „Vikados“ lini-
nių drabužių. Įmonės direktorė 
sakė, kad svarstomi variantai 
pardavinėti kolekciją internete 
arba mažose elitinių ir madingų 
rūbų parduotuvėse, vadinamose 
butikais. 

Paklausus, ar „Vikada“ ne-
planuoja atidaryti savo parduo-
tuvės, G. Ramanauskienė teigė, 
kad nuo šio žingsnio sulaiko di-

delės išlaidos. Kadangi kolekcija 
gana ekstravagantiška ir brangi, 
parduotuvę reikėtų steigti kur 
nors senamiestyje, o ten patal-
pų nuomos kainos didelės. Taigi 
daug realesnis variantas būtų 
prekiauti internete.

Įmonės pelno šaltinis - 
optimizavimas

Direktorė džiaugėsi, kad 

praėję metai „Vikadai“ buvo 
pelningi. Ji sakė: „2008 metais, 
kai prasidėjo krizė, turėjome 
mažiau darbo. Tačiau niekada 
nebuvo taip, kad užsakymų la-
bai trūktų, didesnė problema 
– užsakovai sumažino kainas. 
Dabar jau galime šiek tiek pa-
kovoti ir dėl kainų, nes užsienio 
rinkos jau metai, kai atsigauna.“ 
G. Ramanauskienės teigimu, 
pagrindinis pelno šaltinis – op-
timizavimas įmonėje. 2010 m. 
išaugo „Vikados“ apyvarta, su-
mažėjo sąnaudos, padidėjo dar-
bo našumas. 

Ateities planai
„Vikada“ šiemet rugpjūčio 

mėnesį planuoja savo lininę 
kolekciją pristatyti drabužių iš 
natūralių audinių parodoje IN-
NATEX Vokietijoje.

Kas antrus metus įmonė sa-
vo gaminius pateikia garsioje 
parodoje Paryžiuje „Zoom by 
Fatex“. Kadangi dalyvavo per-
nai, šiemet „Vikada“ parodoje 
nedalyvaus. G. Ramanauskienė 
teigė, kad dažnai yra pigiau ir 
tikslingiau kolekcijas pristatyti 
tiesiai prekybininkams, o ne da-
lyvauti parodose. 

„Vikada“ planuoja ateityje 
plėsti  vieną iš nepagrindinių 
savo veiklų – metalo gamybą. 
Šiuo metu ji vykdoma tik nuo 
pavasario iki rudens, G. Rama-
nauskienė norėtų, kad metalo 
gamyba būtų vykdoma ištisus 
metus.

Taip pat planuojama re-
novuoti gana apleistas įmonės 
patalpas. Reikėtų sudėti plasti-
kinius langus, atnaujinti šilumi-
nius mazgus, nes dabar mokami 
labai dideli komunaliniai mo-
kesčiai.

Ateityje toliau bus kuriamos  
lininių drabužių kolekcijos.  
G. Ramanauskienė tikisi 2012 
m. vasarai pristatyti naują  
kolekciją. 

Kalbėdama apie įmonės 
ateitį direktorė sakė: „Esame 
iškėlę sau tikslą, kad šie me-
tai būtų dar geresni nei praėję. 
Tikiuosi, tai pasieksime. Jeigu 
2011 m. turėsime daugiau pel-
no, investuosime į žmones, kel-
sime jų motyvaciją.“

Agnė KARVELYTĖ

„Vikadoje“ optimistinės nuotaikos

Įmonės direktorė Gina Ramanauskienė džiaugėsi, kad praėję metai „Vikadai“ 
buvo pelningi.

Dizainerės Loretos Skrinskaitės sukurta lininių drabužių kolekcija 2011 m. 
vasarai.
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Kovo  mėnesį Drus-
kininkų M.K. Čiurlionio 
meno mokyklos Vaikų 
dailės galerijoje atidary-
ta dailinininkės Jovitos 
Gronskytės personalinė 
paroda „Sustabdytos aki-
mirkos“. Ji veikė iki balan-
džio vidurio.

Parodą atidarė LSKD „Gubo-
ja“ Druskininkų skyriaus socialinė 
darbuotoja Diana Lukošiūnaitė. 
Ji citavo Hermanno Hesse’s min-
tį: „Mūsų sielai būdingas žavesys, 
kuriuo galime pasitikėti, ji ieško 
visumos ir stengiasi ištaisyti kie-
kvieną spragą, kiekvieną trūkumą. 
Ji stengiasi kiekvieną nesugebėji-
mą kompensuoti laimėjimu kitoje 
srityje ir švelniausiu, gražiausiu 
skambesiu veikia jautriausius, sil-
pniausius ir nelaimingus žmones, 
kad pašlovintų gyvenimą, kad iš-
tartų „taip“, kad pašlovintų Dievą“.  

Tuo gražiu skambesiu, tuo gy-
vu žmogaus žvilgsniu paveiksluose 
ir prabilo menininkė J.Gronskytė. 
Iš jos sielos gelmių sklido kažko-
kia šviesa, kuri, sužaižaravusi pa-
slaptingais žiburiukais akyse, iš 
karto apgobė visus susirinkusius. 
O atvira nuoširdi šypsena dar la-
biau suartino. Atrodė, kad  esa-

me seniai pažįstami. Mūsų buvo  
nedaug. Branduolį sudarė pana-
šaus likimo sesės ir  broliai, turin-
tys klausos negalią. 

Jovita kurčia nuo vaikystės. Ji 
studijuoja Vilniaus dailės akade-
mijoje. Yra II kurso tapybos res-
tauracijos specialybės magistrantė. 

Dailininkė surengė jau nema-
žai grupinių ir personalinių paro-
dų Vilniuje, Šiauliuose, Joniškyje, 
Panevėžyje. Į Druskininkus savo 
darbus atvežė antrą kartą. Jos pa-
veiksluose dominuoja žmonės. 
Negaliu paveikslų vertinti profesi-
onaliai, neturiu tokio išsilavinimo, 
bet galiu perteikti, ką jaučiau. Iš 
pirmų metų studijų akademijoje – 
portretai iš natūros, piešti anglimi 

ir pieštuku. Nors spalvos juodos ir 
pilkos, tų žmonių žvilgsniai man 
atrodė gyvi. Jie kvietė sustoti ir 
pabūti su jais. Daug minčių su-
kėlė  paveikslas „Batai iš tolimos 
kelionės“. Jame nutapyti jau gerai 
panešioti, įgavę įvairių spalvų ir 
atspalvių, suvarstyti raišteliais ba-
tai – aulinukai. Aš ten mačiau ir 
savo gyvenimo kelionės detales... 
Šalių jų kabėjo paveikslas „Laivas“.   
Jūros bangų teliūškuojamas nedi-
delis burinis laivas. Šį paveikslą Jo-
vita nutapė per vieną naktį. Jame 
sudėta tiek daug jausmų. Jie visi 
tokie šviesūs. Taip ir norisi sėsti 
į tą laivą ir plaukti per gyvenimo 
jūrą. 

Paskutiniai dailininkės pa-

veikslai – portretai iš natūros. Be-
je, pozuotojos leidžia jas „kopijuo-
ti“ tris kartus, po 3 valandas. Lai-
ko nedaug. Paveiksluose moterys 
pozuotojos, aprengtos renesanso 
stiliaus rūbais.  Ir čia prikaustė jų 
žvilgsniai: susirūpinę, kiti mąslūs, 
kiti laimingi, bet visi gyvi. 

Jovitos darbuose – viskas na-
tūralu ir tikra. Tas labai paveikė 
mano sielą. Ji  piešia, tapo, kai gera 
nuotaika. Nemėgsta tamsių spal-
vų. Mergina ne tik dailininkė. Ji – 
menininkė. Daro seges, auskarus, 
pakabukus. Mėgsta dirbti dekupa-
žo technika. 

Ji aktorė, suvaidinusi ne vieną 
vaidmenį „Mimikos“ teatre. Ges-
tų kalba giedojo giesmes. Šokėja. 
Savo sugebėjimus įprasmino šiuo-
laikiniuose, pramoginiuose, tau-
tiniuose šokiuose. Tik tam dabar 
nelieka laiko. Viską reikia skirti 
studijoms. Tai dabartinis jos gyve-
nimo tikslas. 

Nepakartojamas gyvenimo, 
gamtos ir kelionių akimirkas mer-
gina įamžina fotonuotraukose. 
Mėgsta keliauti. Kelionė į Aliaską  
padarė neišdildomų įspūdžių, vis 
dar gyva svajonė – dar kartą ten 
apsilankyti. 

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Nė viena šeima neapseina be  išmargintų Velykų kiaušinių. Juos 

margina vaikai, tėveliai ir seneliai. 
Labai smagu tokius margučius ri-
denti, kiaušiniauti ir valgyti. Tiesa, 
ne visi sugeba išmarginti gražiai, 
spalvingai ir meniškai. Šiaulie-
čiams pasisekė, jie dovanų gavo 
kūrybingai išmargintų ilgalaikių 
kiaušinių. Šiaulių kurčiųjų reabi-
litacijos centro darbuotojus savo 
kūrybos drožtais ir margintais 
kiaušiniais apdovanojo Vaclovas 
Onaitis. 

Mūsų šaunusis Vaclovas vi-
sada kupinas minčių ir energijos. 
Kaip ir kiekvienas menininkas, 
medžio drožėjas, jis svarbų įvykį 
ar reikšmingą šventę įprasmina 
darbais iš medžio. Turi subtilų hu-
moro jausmą ir tai perteikia savo 
drožiniuose. 

Šiais metais jis dalyvavo Res-

publikinėje konkursinėje liaudies 
meistrų parodoje „Aukso vaini-
kai“. Tautodailininkams šio kon-
kurso nominacija yra vienas iš 
svarbiausių įvertinimų. Jas kasmet 
skiria Lietuvos liaudies kultūros 
centro sudaryta komisija meis-
trams, kurie tęsia vietinių senųjų 
amatų tradicijas kurdami vaizdi-
nės ir taikomosios dailės bei kryž-
dirbystės darbus. 

V. Onaitis 45-ojoje Šiaulių 
krašto tautodailininkų parodoje 
įvertintas trečiosios vietos “Aukso 
vainiko” diplomu. Parodoje 280 
autorių pristatė tapybos, meninės 
kalvystės, Užgavėnių kaukių ir 
skulptūros darbų. Iš viso galima 
buvo pasigrožėti 1391 darbu. 

Zita REIZMANIENĖ

Kultūra

Tautodailininko velykinė dovana šiauliečiams

J.Gronskytė: „Mano gyvenimas – piešimas“

Vaclovas Onaitis 45-ojoje Šiaulių krašto tautodailininkų parodoje įvertintas 
trečiosios vietos “Aukso vainiko” diplomu.

Dailinininkės Jovitos Gronskytės (trečia iš kairės) personalinė paroda 
„Sustabdytos akimirkos“ suartino panašaus likimo seses ir  brolius. 
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Paminėta Moters diena
Vilniaus kurčiųjų moterų klu-

bas, vadovaujamas Galinos Žavo-
ronok ir Nijolės Karmazienės, ko-
vo 19 d.  pakvietė kurčiąsias mo-
teris paminėti Tarptautinę moters 
dieną. 

Po sveikinimų kovo 8-tosios 
proga Ramunė Buikauskienė pa-
pasakojo apie šventės kilmę ir kuo 
ši šventė ypatinga.  N. Karmazie-
nė gestų kalba skaitė poeziją apie 
moteris bei vaidino klounadą. Per 
šventę moterys kūrė popierines 
gėles.

 Tradiciškai per Moters dienos 
šventę vyko skaniausių patiekalų 
rinkimai. Šiemet moterys gamino 
salotas su žuvimi. Konkurse daly-
vavo 9 moterys. Skaniausias salo-
tas rinko komisija: vilnietės Rūta 
Rentelienė ir Audronė Skibienė 
bei kaunietė Audronė Mykolaitie-

nė. Konkurso nugalėtojomis tapo 
Alma Kardokienė, Jolita Černajie-
nė ir Aldona Galečianienė. Joms 
buvo įteikti prizai – „Tupperwa-
re“ gaminiai. Šios firmos įsteigtas 
dovanėles gavo ir kitos skaniausių 
salotų konkurse dalyvavusios mo-
terys.

Po nugalėtojų apdovanojimų 
moterys vaišinosi salotomis ir kei-
tėsi receptais.

Klubo tikslas – moterų 
užimtumas

Vilniaus kurčiųjų moterų klu-
bas įsikūrė prieš 9 metus. Į klu-
bo susitikimus, vykstančius kelis 
kartus per metus, susirenka apie 
30-40 nuolatinių narių, o kartais į 
susitikimus ateina ir apie 50 mo-
terų.  Svarbiausia moterų klubo 
veikla – kasmetinis moters dienos 
minėjimo organizavimas. Organi-

zuojamos ir įvairios paskaitos apie 
sveikatą, maisto gaminimą, mote-
rys kviečia agentus iš įvairių firmų 
papasakoti apie prekes. Kartą bu-
vo surengta paskaita apie tai, kaip 
persiūti senus drabužius. Moterų 
klubo tikslas – suteikti galimybę 
moterims susitikti, pabendrauti, 
dalytis idėjomis ir informacija, 
keistis patiekalų receptais, nors 
trumpam ištrūkti iš namų, pailsėti 
nuo šeimos ir kasdienės rutinos.

Palaikomi ryšiai su  
švedėmis

Vilniaus kurčiųjų moterų klu-
bas palaiko draugiškus ryšius su 
kurčiųjų moterų klubu iš Švedijos. 
Kai lietuvės šventė savo  klubo 5 
metų  sukaktį, į Vilnių buvo atvy-
kusios kelios švedės. Jos pasakojo 
apie savo gyvenimą, švediškus pa-
tiekalus. Vėliau kelios lietuvės vie-

šėjo Švedijoje.
Švedijos kurčiųjų moterų klu-

bas turi senas tradicijas. Vilnietės 
džiaugiasi, kad gali iš jų pasisemti 
veiklos idėjų. G.  Žavoronok juo-
kavo, kad vilniečių moterų klubas 
skiriasi nuo švedžių tuo, kad pas 
mus į susitikimus moterys gali 
atsivesti ir antrąsias puses, o Šve-
dijoje vyrai į moterų susitikimus 
neįleidžiami. Panašūs kurčiųjų 
moterų klubai egzistuoja daugely-
je Europos šalių. 

Artėja 10 metų jubiliejus
Kitąmet Vilniaus kurčiųjų 

moterų klubas švęs savo 10 metų 
jubiliejų. G.  Žavoronok ir N.  Kar-
mazienė sakė, kad ta proga pla-
nuojama rengti šokoladinių tortų 
konkursą.

Agnė KARVELYTĖ

Autobiografinė knyga – iššūkis sau ir gyvenimui 
Lietuvos  kurčiųjų 

sporto istorija verčia dar 
vieną reikšmingą pusla-
pį: buvęs nepamainomas 
įžaidėjas kurčiųjų krep-
šinio aikštelėje, daugkar-
tinis tarptautinių turny-
rų, Europos čempionatų, 
1997 m. olimpinių vasa-
ros žaidynių prizininkas, 
dabartinis kurčiųjų mer-
ginų rinktinės vyriau-
siasis treneris kaunietis 
Remigijus Mykolas Balai-
šis išleido autobiografinę 
knygą „Kurčiojo aistra 
oranžiniam kamuoliui“.

Tai dar vienas jo iššūkis sau ir 
gyvenimui. Knygoje, kaip ir krep-
šinio aikštelėje, Remigijus drąsus 
ir atkaklus: nuosekliai pasako-
ja apie akmenuotą kelią į sporto 
aukštumas, turint sunkią klausos 
negalią. Autorius atskleidžia krep-
šinio pasiekimų spindesį ir kasdie-
nybės prakaito spalvas. Pasakoja, 
kad visus vargus atperka nepakar-
tojamas pergalių džiaugsmas!

Knyga supažindina skaityto-

ją su Lietuvos kurčiųjų krepšinio 
istorija, laimėjimais, sportininkų 
problemomis, su kuriomis jie su-
siduria garsindami Lietuvos kur-
čiųjų krepšinį šalies ir pasauliniu 
mastu.

Geros idėjos, patarimai 
ir materialinė pagalba

Pačiomis geriausiomis idė-
jomis visada paremia mylintys ir 

mylimi žmonės. Imtis 
tokio neįprasto sporti-
ninkui darbo, kaip auto-
biografinės knygos rašy-
mo, skatino žmona Lina. 
Šiomis mintimis ji pasi-
dalijo su šeimos drauge, 
Remigijaus gera pažįsta-
ma, Raseinių pirminės 
kurčiųjų organizacijos 
informante-konsultan-
te Genovaite Eidukevi-
čiene. „Aš asmeniškai 
Remigijų pažįstu nuo jo 
vaikystės, tiksliau, dar 
nuo tų metų, kai mes su 
jo sesute Regina mokė-
mės Vilniaus kurčiųjų 
mokykloje. Vėliau  su juo 
daug bendraudavome, 
todėl įgijau pasitikėji-
mą. Sužinojusi žmonos 
Linos idėją ją parėmiau, 
patariau nedelsiant imtis 

d a r b o ir žadėjau kiek galėdama 
padėti“, - prisiminimais dalijosi 
Genutė. 

Ji džiaugėsi,  kad pirmam kur-
čiam sportininkui pavyko išleisti 
knygą. „Tegul ir daugiau gabių 
žmonių išdrįsta tą padaryti, jei tik 
turi ką įdomaus papasakoti“, - sakė 
G.Eidukevičienė.

Autobiografinės knygos rašy-
mas – kietas riešutas, o šiuo atveju 

dar painesnis. Daug svarbių isto-
rija tapusių įvykių, datų reikalavo 
tikslumo ir ypatingo kruopštumo. 
Vertimo klausimais autoriui talki-
no Kauno apskrities gestų kalbos 
vertimo centro vertėjai Aleksan-
dra Šablevičienė ir Vytautas Va-
liauga. 

Rengdamas leidinį Remigijus 
įdėjo daug pastangų: knyga gausiai 
iliustruota nuotraukomis – daugu-
ma iš jų spalvotos. Todėl spausdi-
nant knygą teko pakloti nemažą 
sumą pinigų. Už materialinę pa-
galbą autorius dėkingas Lietuvos 
krepšinio federacijai, Kauno kur-
čiųjų sporto klubui „Tyla“, UAB 
„Neveresta“, VšĮ Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centrui, Gintauto 
Labanausko labdaros ir paramos 
fondui, Remigijaus Ačo labdaros 
ir paramos fondui, Seimo nariui 
(Raseiniai) Edmundui Jonylai.

Rengiant knygą autoriui buvo 
daug painaus darbo, spausdinant 
prisidėjo ir savo lėšomis. Įdomi 
knyga, be abejonių, nudžiugins 
kiekvieną skaitytoją.

Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Plačiau skaitykite  
tinklapyje www.lkd.lt

Vilniaus moterų klubas
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Vilniečiai Tarptautinę 
teatro dieną paminėjo 
balandžio 9 d.

Prisiminta “Mimikos” 
istorija

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centre šventę vedė įspūdinga va-
karine suknele pasipuošusi Orinta 
Karmazaitė ir Arūnas Šaukeckas. 
Pradžioje prisiminta “Mimikos” 
istorija. Teatras “Mimika” įkurtas 
1953 m. Ilgus metus jam vadovavo 
aktorius Jonas Vaitiekaitis. 1982 
m. kolektyvui suteiktas liaudies 
teatro vardas, o nuo 2003 m. „Mi-
mikos“ režisiere dirbo Janina Ma-
žeikienė. Abiejų režisierių kūrybi-
nis darbas pasižymėjo puikiomis 
įžvalgomis ir vizualumu. 

Per teatro gyvavimo istori-
ją sukurta daugybė įvairių žanrų 
spektaklių. „Mimika“ – tai ne žo-
džio, o judesio, gesto, abstrakcijos 
teatras. Vis dėlto judesių kalba gali 
būti tokia pat išraiškinga kaip ir 
tekstas. Kurčiam aktoriui kūnas - 
lyg instrumentas. 

Teatras „Mimika“ vaidino ne 
tik Lietuvoje, bet ir Sankt Peter-
burge, Maskvoje, Rygoje, Minske, 
Tbilisyje, Kijeve, Milane ir t. t. 

Teatras pelnė ne vieną apdovano-
jimą Olandijos, Čekijos, Italijos, 
Lenkijos, Turkijos, Ispanijos, Da-
nijos tarptautiniuose festivaliuose 
bei konkursuose. 2005, 2006 ir 
2008 m. ”Mimika” tapo „Atspin-
džių“ šventės laureate. Taip pat 
teatras yra laimėjęs mėgėjų meno 
kolektyvų apdovanojimą „Aukso 
paukštė“. 2009 m. Lietuvos mėgėjų 
teatrų šventėje “Tegyvuoja teatras” 
J. Mažeikienė apdovanota už ryš-
kiausią sezono spektaklį „Gyvas-
ties prisilietimas“, o „Mimikos“ 

scenografas Nojus Petrauskas – už 
geriausią scenografiją. Šių metų 
kovo 26 d. Jonavos kultūros cen-
tre vykusioje šventėje „Tegyvuoja 
teatras“ N. Petrauskas buvo nomi-
nuotas už ryškiausią sezono sce-
nografiją, o spektaklis „Apie tai“ – 
kaip ryškiausias sezono spektaklis.

Svarbiausia „Mimikos“ teatro 
veiklos siekiamybė padaryti neį-
galiųjų gyvenimą turtingesnį, įdo-
mesnį, atskleisti kurčio žmogaus 
kūrybingumą ir individualumą. 
Susirinkusiesiems į šventę buvo 

parodytos skaidrės su įamžinto-
mis „Mimikos“ teatro gyvenimo ir 
spektaklių akimirkomis.

Programą parengė 
 kauniečiai

Šventėje pasirodė Kauno savi-
veiklininkai, o vilniečiai aktoriai 
šįkart sėdėjo salėje tarp žiūrovų. 
Rasa Plukaitė imitavo nuotaikin-
gas dainas „Moterys kaip gėlės žy-
di žydi“ ir „Hey, gražuoli“. Marius 
Lankutis ir Mindaugas Jurkša, pa-
sipuošę jūreiviška simbolika, atli-
ko dainą „Mes – vyrai“. M. Jurkša 
taip pat imitavo dramatišką kūrinį 
„Palikti viską poilsyje“, o Saulius 
Nainis scenoje pasirodė su daina 
„Vėjo pasaka“. Šoko moterų tauti-
nių ir ritminių šokių kolektyvai. 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (KKRC) pantomimos kolekty-
vas rodė pantomimas „Meilė“ ir 
„Sportininkai“. Per pastarąjį pasi-
rodymą į sceną „pasimankštinti“ 
klounai kvietė ir žiūrovus iš salės.

Apdovanoti 
 nusipelniusieji teatrui

Padėkos už veiklą raštai įteik-
ti „Mimikos“ teatro aktoriams bei 
žmonėms, kurių scenoje nemato-
me, bet kurie labai prisideda prie 
sėkmingos teatro veiklos. Padėko-
mis ir dailiomis statulėlėmis, de-
koruotomis kaukėmis, apdovanoti 
teatrui labiausiai atsidavę kurtieji 
aktoriai: Nikolajus Skiba, Audro-
nė Skibienė, Genovaitė Vengalytė, 
Nijolė Karmazienė, Valdas Katu-
tis, Laura Valytė, Ramūnas Bu-
keika, Daiva Skavronskytė, Edita 
Lapinskaitė. Taip pat buvo apdo-
vanoti režisieriai. J. Vaitiekaitis pa-
gerbtas už tai, kad jo puikiai įver-
tinti spektakliai apkeliavo pasaulį 
ir įrodė, kad kurčiųjų menas yra 
savita kultūra. Įteikiant apdovano-
jimą J. Mažeikienei A. Šaukeckas 
sakė: „J. Mažeikienė spektaklius 
kurtiesiems kuria jau 30 metų. Ji 
leidžia aktoriui mąstyti, ieškoti, 
rasti. Režisierė sukūrė daugybę 
spektaklių ir laimėjo daugybę ap-
dovanojimų.“ Pagerbtas ir choreo-
grafas Mantas Svirskys, kuris pats 
vaidino spektaklyje „Apie tai“.

Kultūra

Vakaro pabaigoje simboliškai pabrėždami miestų draugystę kartu pasirodė 
kauniečiai Rasa Plukaitė ir Saulius Nainis bei vilniečiai Ramūnas Bukeika su 
Renata Norvilaite. Jie drauge atliko dainą „Ugnis ir ledas“.

Kurčiųjų bendruomenė    paminėjo Teatro dieną
Vilniuje Teatro diena dovanojo bendravimo džiaugsmą

Baigiantis renginiui į sceną buvo pakviesti ir pasveikinti visi kauniečiai šokėjai, aktoriai ir jų vadovai. Jiems už 
nuostabią programą dėkojo Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro laikinoji direktorė Inga Minkevičienė.
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Šventėje skambėjo 
 padėkos

Į sceną tarti žodžio buvo pa-
kviestos KKRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė ir Kauno kultūros 
ir meno vadovė Vida Eskertienė. 
J. Pugačiauskienė sakė: „Man labai 
malonu dalyvauti jūsų šventėje. 
Džiaugiuosi už visus mūsų savi-
veiklininkus. Džiaugiamės, kad 
mūsų Kauno kolektyvas galėjo 
prisidėti prie šitos gražios šven-
tės: padainuoti, pašokti, parodyti 
klounadą. Sveikiname visus su pa-
vasariu, artėjančiomis Velykomis, 
džiaugiamės, kad šiandien gali-
me pabūti su jumis.“ Kauno ko-
lektyvas vilniečiams padovanojo  
šakočių.

Vėliau padėkos žodį teatro 
žmonėms tarė Lietuvos kurčiųjų 
draugijos prezidentė Roma Kleč-
kovskaja: „Labai ačiū Jums, nes 
parodėte visuomenei, parodėte 
tarptautinėje arenoje, kad Lietu-
vos kurčiųjų menas ir kultūra yra 
aukšto lygio. Janina, nenuleis-
kite rankų, linkiu ir toliau turėti 
tiek energijos ir toliau dirbti.“  
R. Klečkovskaja ir Svetlana Litvi-
naitė padovanojo „Mimikos“ tea-
trui didžiulį tortą, kurį iškepė Vil-
niaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
reabilitacinio profesinio mokymo 
centro mokiniai.

Agnė KARVELYTĖ
Šį didžiulį tortą „Mimikos“ teatrui iškepė Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
reabilitacinio profesinio mokymo centro mokiniai.

Kurčiųjų bendruomenė    paminėjo Teatro dieną

Kaune Teatro diena paminėta neįprastai
Kauno reabilitacinio centro 

kurčiųjų bendruomenė Tarptau-
tinę teatro dieną rinkosi į Kauno 
pantomimos ir plastikos teatrą. 
Čia jie turėjo galimybę pamaty-
ti vienos dalies muzikinį komik-
są „Mylėk karštai“ ir susitikti su  
LNK projekto „Šok su manimi“ 
nugalėtojais Laura Valyte ir jos 
partneriu Vadimu Šuško.

Balandžio 2 d. Kauno panto-
mimos ir plastikos teatro salė bu-
vo pilna smalsių žiūrovų. 

Nuotaikingas ir visiems 
suprantamas spektaklis

Valandą trunkančiame spek-
taklyje skambėjo lietuviškos es-
trados pradininko Antano Ša-
baniausko dainos. Dalis iš mūsų 
visiškai negalėjo gėrėtis muzikos 
garsais, tačiau fokstroto, tango, 
valso melodijas įtaigia mimika, 
judesiais scenoje atkūrė profesio-
nalūs aktoriai.

Komikso veiksmas vyko tar-
pukariu, Lietuvos laikinosios sos-
tinės priemiestyje. Jaunas vaikinas 
niekaip nerado kelio į mylimos 
Marytės širdį. Painiuose reika-
luose jį gelbėjo klajojantis muzi-
kantas. Du vyrai ėmėsi nelengvo 
uždavinio – į savo pusę palenkti 
merginos tėvus.

Jų planas – „genialus“ir be jo-
kių apribojimų: kaime sukeliamas 
gaisras, mylimosios tėvas nuvilio-

jamas į Raudonųjų žibintų – Ne-
muno gatvę. Su pykčiu, kerštu, 
meile visomis spalvomis liejosi gy-
venimo aistros tol, kol triumfavo 
karšta meilė.

Žiūrovams gerą nuotaiką ga-
rantavo veržlus, dinamiškas veiks-
mas ir šaunus aktorių kolektyvas. 
Šviesias spalvas skleidė nuotai-
kingi personažai,  liaudiškais mo-
tyvais kurti sceniniai kostiumai. 
Dailininko Vytauto Krasausko 
minimalios, bet funkcionalios 
scenos dekoracijos puikiai pertei-
kė tarpukario visuomenės stilių ir 
dvasią. Mieli kaimo vaizdai susi-
liejo su subtiliai pritaikyta dainų 
melodija. 

Mums, negirdintiems,  labai 
svarbu ir tai, kad ši meno šaka 
prieinama: pasibaigus spektakliui 
žiūrovų akyse nesimatė abejonių 
ir jokių klaustukų – viskas be žo-
džių, bet iki galo buvo suprasta.

Po spektaklio žiūrovai dėkojo 
ilgai netilusiais aplodismentais, 
kurtiesiems įprastomis „saulu-
tėmis“. Renginio organizatorės 
– Kauno reabilitacinio centro di-
rektorė Jūratė Pugačiauskienė, 
kultūrinės veiklos koordinatorė 
Vida Eskertienė aktorius apdova-
nojo gėlėmis ir visus pasveikino su 
Tarptautine teatro diena.

Susitikimas su šokėjais
Antroje šventės dalyje buvo 

žiūrovų lauktas susitikimas su te-
levizijos projekto „Šok su manimi“ 
šokėjais Laura Valyte ir jos par-
tneriu Vadimu Šuško. Daug kam  
pažįstama iš televizijos ekranų 
pora visus pavergė savo nuošir-
džiomis šypsenomis ir draugišku 
bendravimu. 

Po renginio pastebėjome, kad 
Laura šlubavo, bet šokio „Nepasi-
duok“ sūkuryje ji pademonstravo, 
kad scena yra ta vieta, kurioje ji 
moka pamiršti net skausmą. 

Mūsų Laura plastiška ne tik 
šokdama, jos gestų kalba – graži, 
išraiškinga ir aiški. O tai, kas gra-
žu ir nauja, tiek gyvenime, tiek 
scenoje yra greit pastebima ir įver-
tinama. Tai turbūt pagrindinis sė-
kmės garantas, toliau –   darbas ir 
dar kartą darbas.

Kauniečiams buvo įdomu pa-
bendrauti su žinomais šokėjais. 
Abu jie žavėjo nuoširdumu. Lau-
ra bendrų ateities planų neišda-
vė. Šokių-bendravimo studijos 
„Dance Time“ vadovas Vadimas 
Šuško sakė, kad dar anksti apie 
tai kalbėti. Bet savitarpio suprati-
mas ir darbas neturi nueiti veltui. 
Tuo pasinaudos dirbdami ateityje. 
Jų bendra idėja – padėti klausos 
negalios žmonėms išmokti šokti. 
„Laura labai įdomi asmenybė“, - 
teigė jos šokių partneris. Pasiektos 
pergalės rodo, kad surastas tinka-
mas abiem pusėms bendravimo 

būdas.

Ateityje - bendri  
pastatymai

Spektaklio „Mylėk karštai“ re-
žisierius Arūnas Katkauskas sakė, 
kad jų teatrą su Kauno kurčiųjų 
reabilitaciniu centru sieja ilgametė 
draugystė. „Džiaugiuos abipusiu 
bendradarbiavimu, brandiname 
naujus bendrus pastatymus ateity-
je, vienas jų jau vyks šiais metais. 

Nuostabiai šiltas šio spekta-
klio priėmimas suteikia vilčių, 
kad klausos negalios žmonės ras 
ir daugiau mūsų teatro spektaklių. 
Juk mūsų bendra kalba – gestas. Ir 
tai mus visus vienija. Kaip vienija 
meilė menui, teatrui. Ačiū jums už 
jūsų nuoširdumą“, - atviravo reži-
sierius.

Teatras užbūrė ne puošnia 
erdve, mobilia scena, bet puikia 
režisūra, profesionalia aktorių vai-
dyba, šiltu priėmimu. Mes tiesiog 
atitrūkome nuo kasdienybės, pri-
silietėme prie meno subtilybių, o 
pabuvę kartu esame vieningesni. 

Šventė visiems dovanojo  
bendravimo džiaugsmą, kuris 
kaip naujai atrasta viltis vėl laki ir  
saulėta.

              Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ
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Panevėžyje studentų spektakliai – gestų kalba

Po ilgos, šaltos ir niūrios žie-
mos šiauliečiai susibėgo į kur-
čiųjų klubą švęsti „ Saviveikli-
ninkų dienos“.

Kovo 27-ąją pasaulis mini 
Tarptautinę teatro dieną, tai ko-
dėl mums to nepadarius?

Per šešiasdešimt kurčių-
jų klubo gyvavimo metų buvo 
labai daug nuostabių žmonių, 
kurie  Šiauliuose ir visoje Lietu-
voje skleidė saviveiklinio meno 
gėrį ir grožį. Todėl ir sukvietė-
me visus dabartinius ir buvu-
sius saviveiklininkus į šventę. 
Jų, šokusių, vaidinusių ar kitaip 
puoselėjusių meną, susirinko net 
keturiasdešimt vienas.

Susitikimą pradėjome savo 
nauju raiškiojo judesio teatro 
„Saulė“ pasirodymu „Greitkelis 
2011“. Būrelio vadovas Virgi-
nijus Dargis parinko labai ak-
tualią šiuo metu temą. Žmonės 
yra  tarsi pamišę dėl greičio ir 
prabangos. Neįsivaizduojame 
gyvenimo be automobilio ir jais 
lekiame per laiką, gyvenimą ir 
žmones, pamindami žmogišku-
mo normas.

Pasirodymas buvo priimtas 
labai šiltai. Vyko įvairios disku-
sijos ir aptarimai.

Po trumpos pertraukėlės 
įvyko išsami šešiasdešimties me-
tų kultūrinės veiklos apžvalga. Į 
sceną kvietėme savo veteranus. 
Nuo 1960 m.  klubo veikloje 
dalyvavo visų  mylimi ir gerbia-
mi: Ona ir Algirdas Kugrėnai, 
Monika ir Antanas Lekavičiai, 
Algirdas ir Donė Bisliai, Regina 
ir Leonas Grincevičiai, Gražina 
Kalačiova, Eugenija Kensminie-
nė, Juozas Kekys. Metų našta 
spaudžia jų pečius, bet jie jaus-
mingai ir žvaliai pasakojo savo 
išgyvenimus ir prisiminimus. 
Patys gražiausi prisiminimai – 

apie J. Grušo 5 veiksmų herojinę 
dramą „Herkus Mantas“,  pasta-
tytą 1962 m. Šis spektaklis gyva-
vo daug metų.  Jį šiauliečiai rodė 
Lietuvos miestuose ir mieste-
liuose. Buvo nuvažiavę į Latviją, 
Baltarusiją ir net į Maskvą.

O buvo taip. Už dideles pa-
stangas ir laimėjimus Centro 
valdyba suteikė galimybę šiau-
liečiams susitikti su Maskvos 
kurčiaisiais. Režisierė Nijolė 
Mirončikaitė pritaikė scenarijų 
rusų auditorijai ir išvertė tekstą 
į rusų kalbą. Dekoracijos užėmė 
labai daug vietos, todėl jos bu-

vo sukrautos į dėžes ir išvežtos 
traukiniu. Patys atlikėjai skrido 
lėktuvu. Dalyviai buvo paten-
kinti savo pasirodymu, kelione 
ir įspūdžiais. Pavargę ir laimingi 
grįžo į Šiaulius.

Prisiminimų popietę paįvai-
rino pirmoji gestų kalbos vertėja 
Virginija Palčiauskienė. Ji labai 
vaizdžiai nupasakojo klubo kū-
rimosi eigą. V. Palčiauskienė pri-
siminė, kaip šiauliečiai kūrėsi tai 
vienuose, tai kituose namuose, 
vis ieškodami geresnės vietelės 
savo veiklai. Visa salė susižavė-
jusi gaudė jos žodžius ir gestus, 
norėdami suprasti ir įsiminti tų 
dienų šiauliečių išgyvenimus. 
Jaunimas tai išgirdo pirmą kartą 
ir buvo sužavėti.

Saviveiklininkų šventę pa-
puošė kurčiųjų meno mėgėjų pa-
gaminti darbai. Stendai mirgėjo 
nuo skiautinių būrelio moterų 
kruopščių ir spalvingų siuvi-
nių. Daug darbų buvo sukurta iš 
odos ir medžio. Visų akis traukė 
veltine technika padaryti papuo-
šalai ir būrelio vadovės Virgini-
jos Pauliukonienės lėlės. 

Zita REIZMANIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės moky-
klos (PKNPM) bendruomenė 
šią dieną minėjo Panevėžio kur-
čiųjų reabilitacijos centre. Pasak 
mokyklos direktorės Danutės 
Kriščiūnienės, Teatro dienos 
proga centre vyko netradicinis 
renginys-pamoka.

Mokiniai, vadovaujami mu-
zikos ritmikos mokytojos Aldo-
nos Mikolaitienės ir chemijos 
mokytojos Albinos Krikščiūnie-
nės, ta proga parengė miniatiūrą 
„Princesės sapnas stebuklų šaly-
je“. Vaidinimą pagyvino įdomios 
cheminės reakcijos. 

Kurtiesiems meninę pro-
gramą parodė iš sostinės atvykę 
Vilniaus pedagoginio univer-
siteto Meno edukologijos insti-
tuto teatro pedagogikos I kurso 
studentai (vadovas Vytautas 
Kontrimas). Studentų dalyvavi-

mas šventėje nebuvo atsitiktinis:  
viena iš jų studijų programos 
disciplinų yra gestų kalba, ku-
ria ir buvo kalbama vaidinant.  
PKNPM mokiniai buvo sužavėti 
trimis svečių parodytais spekta-
kliukais. „Studentai vaidino kal-
bėdami kurtiesiems suprantama 
gestų kalba, todėl  vaikai spek-
taklį žiūrėjo lyg užburti, salėje 
buvo mirtina tyla“, - įspūdžiais 
dalijosi mokyklos direktorė.  

Renginio pabaigoje svečiai 
mokiniams pasiūlė daug įdomių 
žaidimų. Į juos jie labai greitai 
įsitraukė ir mielai žaidė. 

D. Kriščiūnienė pažymėjo, 
jog malonu, kad  netradicinia-
me  renginyje, skirtame Tea-
tro dienai paminėti, dalyvavo 
visi mokyklos bendruomenės  
nariai.  

Laima LAPĖNIENĖ

Scenoje – saviveiklos veteranai.

Saviveiklininkų diena Šiauliuose

PKNPM mokiniai su būsimaisiais teatro pedagogais iš Vilniaus.

Kultūra
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VKNRPMC mokinių praktika Vokietijoje

Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų reabili-
tacinio profesinio moky-
mo centro (VKNRPMC) 
mokiniai, besimokantys 
baldų apmušėjo ir pastatų 
restauratoriaus specia-
lybių, šį pavasarį buvo 
išvykę atlikti praktikos 
Vokietijoje. 

Dešimt VKNRPMC) 3-iojo 
kurso baldų apmušėjo ir pastatų 
restauratoriaus specialybės moki-
nių į Vokietiją vyko pagal projektą 
"Asmenų, turinčių klausos nega-
lią, praktika Vokietijos įmonėse" 
LLP-LdV-IVT-2010-LT-0379, fi-
nansuojamą ES Leonardo da Vinci 
programos koordinavimo para-
mos fondo. Šio projekto sąmata – 
23 928 eurai.

Projekto partneriu VKNR-
PMC pasirinko Vokietijos kurčių-
jų asociaciją ir profesinę sąjungą 
(DVGSS), su kuria bendradar-
biaujama ir į praktikas vykstama 
jau nuo 2006 m. Mokiniai gyveno 
ir dirbo Šiaurės Vokietijos mies-
te Šverine. Už praktikos dalyvių 
priežiūrą buvo atsakingi VKNR-

PMC pedagogai, dalyvavę vizite 
lydinčio asmens teisėmis. 

Prieš vykstant į Vokietiją, 
praktikantai mokėsi specifinių 
terminų vokiečių-lietuvių kalba, 
reikalingų sėkmingam prakti-
kos atlikimui, rašytinės buitinės 
ir kasdienės vokiečių kalbos, kad 
galėtų savarankiškai orientuotis 
kasdienėse gyvenimo situacijose, 
suprastų svarbiausią rašytinę in-
formaciją.

Šešių savaičių stažuotės metu 
mokiniai dirbo įvairius remonto ir 
pagalbinius darbus įmonėje, kuri 
perka ir restauruoja senus butus.  
Mokiniai įtvirtino profesines ži-
nias ir įgūdžius, susipažino su nau-
jausiomis Lietuvos įmonėse dar 
netaikomomis technologijomis, 
jų efektyviu panaudojimu, išmoko 
atsakyti už galutinę atlikto darbo 
kokybę. Taip pat įgavo patirties 
dirbti ir bendrauti daugiataučio 
darbo kolektyvo aplinkoje. Moki-
niai praktika Vokietijoje liko labai 
patenkinti, jiems patiko vokiečių 
tvarka ir draugiškumas. Tarptau-
tinės praktikos patirtis sustiprino 
kurčiųjų pasitikėjimą savimi, savo 
sugebėjimais bei savo specialy-
bės galimybėmis. Mokiniai įgavo 
daugiau motyvacijos integruotis į 

darbo rinką. 
Vokietijoje mokiniai ne tik 

dirbo, bet ir turėjo galimybę susi-
pažinti su šalimi. Kartu su moky-
tojais praktikantai lankėsi Ham-
burge, Berlyne, Šverino zoologijos 
sode. Darbdavys skatino kurčiųjų 
motyvaciją ir rūpinosi jų laisvalai-
kiu – vaikai galėjo lankytis baseine 
ar boulinge.

Mokiniai po praktikos gavo 
Sertifikatą ir Europass dokumen-
tą, kuris padės geriau perteikti in-
formaciją darbdaviams apie kitoje 
šalyje įgytą patirtį, žinias ir gebė-
jimus. Šie dokumentai, įrodantys 

praktinę patirtį, padės mokiniams 
įsidarbinti ir pakeisti darbdavių 
negatyvią  nuomonę klausos nega-
lės žmonių atžvilgiu. 

Ateityje VKNRPMC vėl pla-
nuoja siųsti mokinius į praktiką 
Vokietijoje. Jau parengti projektai, 
gegužės mėnesį turėtų paaiškėti, ar 
bus gautas finansavimas. Netrukus 
atsiversianti Vokietijos darbo rin-
ka teikia vilčių, kad po praktikos, 
norintieji įsidarbinti Vokietijoj, 
galės tai padaryti.

Agnė KARVELYTĖ
UR-1

Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro  
mokiniai ir vadovai Vokietijoje. 

Balandžio 26-29 d.
Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitaciniame profesinio mokymo centre

vyks Atvirų durų savaitė.

Maloniai kviečiame kurčiuosius ir neprigirdinčius jaunuolius, jų tėvus ir globėjus, kurčiųjų organiza-
cijų atstovus apsilankyti profesiniame centre, pasidomėti teikiamomis paklausiomis šiuolaikinėje darbo 

rinkoje profesijomis.

Visą savaitę veiks mokinių darbų paroda, o balandžio 28 d. 12.30 val. vyks jau tradicinė tapusi viktorina „Mūsų profesijos“.

Daugiau informacijos apie specialybes:

http://www.kpmc.vilnius.lm.lt/n/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9 ,
apie priėmimą:

http://www.kpmc.vilnius.lm.lt/n/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=18 .

Iki pasimatymo VKNRPMC!

Švietimas
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 Neseniai teko lankytis 
Vilniaus kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų reabilitaci-
niame profesinio mokymo 
centre (VKNRPMC) ir 
bendrauti su Centro dar-
buotojais bei mokiniais.  
Šiame straipsnyje trumpai 
pristatysiu, kokių speci-
alybių galima mokytis  
Centre. Jaunuoliai, norin-
tys su VKNRPMC susipa-
žinti išsamiau, kviečia-
mi balandžio pabaigoje į 
atvirų durų dienas. 

Pastaruoju metu VKNRPMC 
ypač daug dėmesio skyrė mokinių 
gyvenimo ir mokymosi sąlygoms 
gerinti. Neseniai “Akiratyje” rašė-
me apie suremontuotą berniukų 
bendrabutį. VKNRPMC direktorė 
Ernesta Konovalčik sakė, kad jau 
gautos lėšos ir mergaičių bendra-
bučiui remontuoti. Tikimasi, kad 
remontas bus baigtas iki ateinan-
čių mokslo metų pradžios.

VKNRPMC mokiniai mokosi 
iš specialiai kurtiesiems pritaikytų 
vadovėlių, kuriuos rengė Centro 
mokytojai. Vadovėliai parašyti ne-
sudėtinga kalba, juose gausu sim-
bolių ir paveikslėlių.  VKNRPMC 
darbuotojai nuolat rengia įvairius 
projektus, ieško galimybių gauti 
finansavimą mokymo bazei atnau-
jinti ir mokiniams vykti į praktiką 
užsienyje.

Norintieji mokytis VKNR-
PMC turi tik pristatyti reikiamus 
dokumentus. Stojamųjų egzami-
nų nėra. Į leidybos darbuotojų ir 
moteriškų drabužių siuvėjų spe-
cialybes gali stoti mokiniai, įgiję 
pagrindinį išsilavinimą. Stojant į 
kitas specialybes pagrindinis išsi-
lavinimas nebūtinas. VKNRPMC 
mokiniai įgyja profesinį išsilavi-
nimą. Norintiems įgyti vidurinį 
išsilavinimą sudaromos galimybės 
lankyti vakarinę mokyklą. 

Centro darbuotojai teigė, kad 
pagrindinė problema, su kuria 
susiduriama visose profesinėse 
mokyklose, - menka mokinių mo-
tyvacija. Tačiau mokytojai labai 
stengiasi mokinius sudominti, pa-
rinkti jiems užduotis ir padėti ras-

ti praktikos vietas pagal kiekvieno 
individualius gebėjimus. 

VKNRPMC galima mokytis 
įvairių specialybių.

Virėjas
Pasirinkę virėjo specialybę mokosi 
virti, kepti įvairius patiekalus, ga-
minti gėrimus, serviruoti stalus. Taip 
pat mokiniai mokosi teorinių dalykų 
apie maisto prekes, mitybą, fiziologi-
ją ir higieną. Virėjo profesija – gana 
populiari. Mokytoja Aušra Reinienė 
džiaugėsi, kad šiuo metu puikiai 
sekasi „Rimi“ praktiką atliekančioms 
mergaitėms. Kai parduotuvėje jau-
tėsi gripo epidemija, praktikantės 
sėkmingai pakeitė susirgusias virėją 
ir vyr. virėją. Paklausta, kaip sekasi 
mokiniams, baigusiems mokslus, 
mokytoja sakė, kad norintys dirbti 
paprastai įsidarbina be vargo. Ji 
minėjo, kad viena buvusi mokinė 
dabar dirba virėja Airijoje, kita ne-
prigirdinti mergaitė sėkmingai įstojo 
į Vilniaus kolegiją mokytis maisto 
ruošimo technologo specialybės.

Centre planuojama ateityje 
mokyti konditerio specialybės, bet 
tam būtina gauti finansavimą ir 
įrengti didesnę virtuvę, nes  turi-
mų patalpų nepakanka.

Pastatų restauratorius
Pasirinkusieji pastatų res-

tauratoriaus specialybę mokomi 
bendrųjų statybos ir restauravimo 
darbų:  tinkavimo, dažymo, mū-

rijimo, betonavimo ir kitų darbų.  
Mokiniai atlieka praktiką įvairio-
se statybos įmonėse, jiems orga-
nizuojamos praktikos užsienyje. 
Mokytojas Gintautas Kunikauskas 
teigė, kad baigusiems studijas ir 
suinteresuotiems dirbti moki-
niams įsidarbinti sekasi ne blogiau 
nei girdintiesiems: „Darbdaviai į 
kurčiuosius žiūri geranoriškai ir 
pirmiausia kreipia dėmesį į žmo-
gaus gebėjimus, o ne į negalią.“  

Leidybos darbuotojas
Leidybos darbuotojo specia-

lybės mokiniai mokosi redaguoti 
tekstą, maketuoti leidinius, apdo-
roti vaizdus, grafinio dizaino, aklo 
spausdinimo. Praktiką jie atlieka 
bankuose, leidyklose. Centro dar-
buotojai teigė, kad šios specialy-
bės mokiniams anksčiau nebūda-
vo problemų įsidarbinti, bet šiuo 
metu sunkiau, nes spaustuvės, 
leidyklos per krizę atleido daug 
darbuotojų. 

Moteriškų drabužių 
siuvėjas

Moteriškų drabužių siuvėjo 
specialybės atėję mokytis mokiniai 
pirmiausia mokosi siūti įvairias 
siūles. Vėliau pradeda siūti ne-
sudėtingus gaminius – staltieses, 
krepšius, patalynę, prijuostes. Ga-
liausiai mokosi siūti sudėtinges-
nius moteriškus rūbus – sijonus, 
palaidines. Taip pat mokiniai daro 

iškarpas, išmoksta konstravimo, 
modeliavimo pradmenų. Praktiką 
atlieka įvairiose siuvimo įmonėse 
(nuolatinės VKNRPMC partnerės 
yra „Vikada“, „Auksinė adatėlė“), 
gabesnius mokinius priima ir di-
zaineriai. Mokytoja Jolanta Jakšto 
apgailestavo, kad pastaruoju metu 
ši specialybė nėra labai populiari. 
Jos nuomone, taip yra dėl mažo 
siuvėjų darbo užmokesčio.

Dailiųjų rankdarbių 
gamintojas 

Pasirinkę dailiųjų rankdarbių 
gamintojo specialybę mokomi 
įvairių rankdarbių technikų: siu-
vimo, siuvinėjimo, mezgimo, nėri-
mo, audimo, skiautinių, karpinių, 
vilnos vėlimo, audinių marginimo, 
floristikos pagrindų, tapybos ant 
šilko ir retųjų technologijų. Šios 
specialybės mokiniams neseniai 
įrengta nauja klasė, taigi pagerės jų 
mokymosi sąlygos. Šios specialy-
bės  mokiniai su mokytoja lankosi 
įvairiuose muziejuose, galerijose, 
parodose, susijusiose su tekstile. 
Mokiniai rengia ir savo darbų par-
odas, VKNRPMC mokinių darbai 
buvo eksponuojami Seime. Šiemet 
baigs pirmoji šios specialybės mo-
kinių laida. Įsidarbinti pagal spe-
cialybę jiems gali būti nelengva, 
tačiau, pasak Centro darbuotojų, 
jie galės užsiimti individualia vei-
kla, būtų liaudies meistrų, rūbų 
modeliuotojų pagalbininkai. Svar-
bu ir tai, kad mokydamiesi rank-
darbių mokiniai tiesiog turi užsiė-
mimą, atskleidžia savo kūrybinius 
sugebėjimus. VKNRPMC užmez-
gė ryšius su Vilniaus dailės akade-
mijos Tekstilės katedra. Tikimasi, 
kad tai padės Centro mokiniams 
rasti ryšių su tekstilininkais. 

Baldų apmušėjas
Baldų apmušėjo specialybės 

mokiniai išmoksta gaminti, res-
tauruoti ir remontuoti baldus. 
Taip pat moka kitus staliaus dar-
bus, gali skaityti brėžinius. Baigę 
mokslus jaunuoliai dirba baldų 
gamybos ir remonto bei medienos 
apdirbimo įmonėse. Į darbą juos 
dažnai priima VKNRPMC pa-
talpose įsikūrusi baldų gamybos 
įmonė „Gultuva“. 

Agnė KARVELYTĖ

Švietimas Pristatome VKNRPMC mokomas specialybes

Pastaruoju metu VKNRPMC ypač daug dėmesio skyrė mokinių gyvenimo 
ir mokymosi sąlygoms gerinti.  Nuotraukoje moksleiviai džiaugiasi 
suremontuotu berniukų bendrabučiu . Tikimasi iki ateinančių mokslo metų 
pradžios suremontuoti ir mergaičių bendrabutį.
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Susipažinimo ir bendravimo savaitė  KKNUC

Kauno kurtiems ir ne-
prigirdintiems mokiniams 
atsirado galimybė gauti 
kokybiškesnį jų poreikius 
ir galimybes atitinkantį ug-
dymą. Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras (KKNUC) kovo 
22 d. pasirašė sutartį dėl 
Europos socialinio fondo ir 
Švietimo ir mokslo ministe-
rijos finansuojamo projekto 
„Mokinių, turinčių klausos 
sutrikimą, kompetencijų 
ugdymas, siekiant mažinti 
jų socialinę atskirtį“ (VP1-
2.3-ŠMM-05-K-01-030) 
įgyvendinimo.

 Šio projekto tikslas – ugdy-
ti sutrikusios klausos mokinių 
kompetencijas, teikiant specialią-
ją pedagoginę pagalbą ir vykdant 
neformaliojo švietimo programas, 
siekiant mažinti jų socialinę at-
skirtį. Projekte dalyvauja mo-
kiniai, turintys klausos ir kom-
pleksinių sutrikimų, Pedagoginės 
psichologinės tarnybos priskirti 
nedidelių, vidutinių, didelių speci-
aliųjų ugdymosi poreikių turinčių 
asmenų grupei iš Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
bei partneriais pasirinktos Kauno 
„Paparčio“ pradinės mokyklos.

Projektą įgyvendinant mo-

kiniams teikiama specialioji pe-
dagoginė pagalba per pamokas. 
Mokytojams pamokose padeda 
specialieji pedagogai, surdopeda-
gogai, mokytojas padėjėjas, kurie 
lavina mokinių klausą, tartį, ko-
munikacinius gebėjimus, formuo-
ja regimojo, girdimojo suvokimo, 
pažintinės veiklos, sensomotori-
kos įgūdžius, padeda specialiųjų 
poreikių mokiniams įsisavinti ug-
dymo turinį, atsižvelgdami į kie-
kvieno mokinio gebėjimus. 

Įgyvendinant partnerystės vei-
klas, specialioji pedagoginė pagal-
ba teikiama ir partnerio mokyklos 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniams. Specialioji pedagogė 
per pamokas padeda 6 Kauno „Pa-
parčio“ pradinės mokyklos pradi-
nukams. Sėkmingai veiklai vykdy-
ti iš projekto lėšų ketiname įsigyti 
3 kompiuterius, 2 bevieles girdėti 

padedančias FM sistemas ir moky-
mo priemones, skirtas specialia-
jam ugdymui. 

Dvi neformaliojo ugdy-
mo programos

Vykdant projektą platesnės 
galimybės atsivėrė ir neformaliojo 
švietimo srityje. Krizės metu, kai 
sumažėjo neformaliojo ugdymo 
programų pasiūla, vaikams iš tiesų 
buvo sunku rasti nišą savo pomė-
giams ir saviraiškai. Pradėjus vyk-
dyti projektą „Mokinių, turinčių 
klausos sutrikimą, kompetencijų 
ugdymas, siekiant mažinti jų so-
cialinę atskirtį“ KKNUC pradėtos 
vykdyti dvi neformaliojo ugdymo 
programos. Neformaliojo ugdymo 
programa, skirta mokinių naudo-
jimosi IKT įgūdžiams tobulinti, 
pritaikyta 1-4, 5-9 klasių moki-
nių komunikacinei kompetencijai 

plėtoti, informaciniam išprusimui 
bei informacinei kultūrai ugdyti. 
Programos tikslas – mokyti dirbti 
kompiuteriu atsakingai, tikslingai 
ir saugiai taikyti šiuolaikines tech-
nologijas, siekti, kad informacinių 
komunikacinių technologijų sri-
tyje mokiniai įgytų žinių ir paty-
rimo, leisiančių gyventi visavertį 
gyvenimą žinių visuomenėje. 

Neformaliojo ugdymo pro-
grama, skirta mokinių saviraiškos 
gebėjimams ugdyti, siekiama su-
daryti prielaidas specialiųjų ugdy-
mosi poreikių turinčiam mokiniui 
tapti kūrybinga ir laisva asmeny-
be, galinčia išreikšti savo sugebėji-
mus, bendrauti ir bendradarbiauti, 
puoselėti vertybines nuostatas ir 
bendruosius gebėjimus, būtinus 
kiekvienam žmogui nuolat kintan-
čioje sociokultūrinėje aplinkoje. 

Ši programa sudaryta iš kelių 
saviraiškos krypčių: vaidybinės, 
judesio raiškos, sporto, dailės, 
technologinio raštingumo. Kie-
kvienas mokinys dalyvauja jam 
patinkančiame pasirinktos kryp-
ties būrelyje. 

Neformaliojo švietimo pro-
gramų veiklose dalyvauja ir Kau-
no „Paparčio“ pradinės mokyklos 
mokiniai. Neformaliojo švietimo 
programos padeda tobulinti mo-
kinių gebėjimus, užtikrinti moki-
nių užimtumą ir veiklą ne tik po 
pamokų, bet ir per mokinių atos-
togas. Birželio mėnesį, pasibaigus 
ugdymo procesui, suplanuotos 
dvi  mokinių išvykos į Ignaliną ir 
Druskininkus.

Renata  
VALAITYTĖ-RAMUCKIENĖ

Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo 
centras gegužės 30 –birže-
lio 3 d. tradiciškai rengia 
Susipažinimo ir bendra-
vimo savaitę su būsimai-
siais savo mokiniais ir jų 
tėveliais. 

Į Centro parengiamąją klasę 
priimami septynerių metų vaikai. 
Per šią savaitę būsimieji mokiniai 
susipažins su ugdymo centru, bū-

sima mokytoja, kitais vaikais. Su-
sipažinimo savaitės užsiėmimų 
pradžia 10 val. Taip pat į Centrą 
priimame klausos sutrikimą tu-
rinčius vaikus (kurčius ir neprigir-
dinčius) į aukštesnes klases.

Centre mokiniai įgyja pagrin-
dinį išsilavinimą. Greta įprastų 
dalykų Centre vyksta lietuvių 
gestų kalbos, muzikos ritmikos, 
dalykinės – praktinės veiklos pa-
mokos, tarties, kalbos mokymo 
ir klausos lavinimo individualios 
pratybos. Po pamokų ugdymą tę-
sia surdopedagogai auklėtojai, ku-

rie veda popamokinius kalbos ug-
dymo užsiėmimus, padeda ruošti 
namų darbus, organizuoja išvykas.

Vaikai yra nemokamai maiti-
nami Centro valgykloje, gyvenan-
tys ne Kaune – apgyvendinami 
Centro bendrabutyje. Centras rū-
pinasi ne tik mokinių ugdymu bei 
laisvalaikio organizavimu, bet ir jų 
sveikata.

Tėveliai, norintys leisti vaiką 
mokytis į ugdymo centrą, patei-
kia tokius dokumentus:  prašymą; 
audiogramą (klausos tyrimo pa-
žymą); gimimo liudijimo kopiją; 

neįgaliojo pažymėjimo kopiją; 
neįgalumo lygio pažymos kopiją; 
medicininę pažymą f 027 apie vai-
ko sveikatos būklę; vaiko sveikatos  
raidos istoriją su profilaktiniais 
skiepais (jei turi); pedagoginės 
psichologinės tarnybos išvadas (jei 
turi); dokumentą apie įgytą išsi-
lavinimą arba mokymosi pasieki-
mus (jei anksčiau mokėsi).

Daugiau informacijos tele-
fonais (8 37) 332 503, (8 37) 332 
598; www.nim.kaunas.lm.lt

Kauno moksleiviams – platesnės ugdymosi galimybės

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Laimutė 
Gervinskienė pasirašo sutartį dėl Europos socialinio fondo ir Švietimo ir 
mokslo ministerijos finansuojamo projekto „Mokinių, turinčių klausos 
sutrikimą, kompetencijų ugdymas, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį“ 
įgyvendinimo.
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Visą kovo mėnesį Panevėžio 
kultūros ir švietimo erdvėse vy-
ko renginiai, konferencijos, veikė 
parodos, skirtos rašytojos Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms 
gimimo metinėms paminėti. 

Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje moky-
kloje (PKNPM) kovas taip pat 
buvo skirtas vienos iškiliausių šio 
krašto moterų jubiliejui paminėti: 
bibliotekininkas Vilius Glušokas 
surengė knygų parodą „G. Pet-
kevičaitei – Bitei – 150“, lietuvių 
kalbos mokytojos Laimutė Beina-
rauskienė, Danutė Matuzienė, is-
torijos mokytoja Vida Liberienė, 
tarties mokytoja Rima Lavickienė 
pakvietė mokyklos bendruomenę 
pakeliauti Bitės takais. 6-9 klasių 
mokiniai skaitė G. Petkevičaitės-
Bitės kūrybą, rinko prasmingiau-
sias rašytojos mintis, jas surašė 
balto popieriaus lapuose ir paruo-
šė stendą, skirtą šiai progai. Moky-
klos foje puikavosi vaikų parengta 
bitučių paroda. 

Kovo 22 d. PKNPM mokiniai 
kartu su mokyklos direktore Da-
nute Kriščiūniene dalyvavo miesto 
bibliotekoje vykusiame G. Petke-

vičaitės-Bitės knygos „Karo metų 
dienoraštis“ pristatyme. „Prieš 
renginį bibliotekoje apžiūrėjome 
šia proga parengtą senų knygų 
parodą ir net pravedėme užsiėmi-
mą. Vaikai noriai skaitė ištraukas, 
lavino tartį. Nekasdienėje erdvėje 
jiems tai sekėsi geriau nei per pa-
moką“, - džiaugėsi direktorė.

Pristatydama G. Petkevičaitės-
Bitės trimis tomais išleistą „Karo 
metų dienoraštį“ leidėja Jerutė 
Vaičekauskienė padėkojo tiems, 
kurie finansavo šios knygos lei-
dybą. Viena šio leidinio rėmėjų  
– PKNPM direktorė D. Kriščiū-
nienė. 

Reikia pažymėti, kad tai ne 

vienintelė geros valios panevėžie-
čių parama įamžinant rašytojos 
palikimą. Kovo 29 d. Panevėžio 
muzikiniame teatre vykusiame 
labdaros koncerte, kuriame buvo 
renkamos lėšos rašytojos namams 
Šv. Zitos gatvėje atkurti, savo auką 
šiam kilniam tikslui skyrė ir Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos bendruo-
menė.

Kovo 30 d. Panevėžio apskri-
ties G. Petkevičaitės-Bitės viešojo-
je bibliotekoje konferenciją atidarė 
prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji  
sakė, kad G. Petkevičaitė-Bitė yra 
išskirtinė Lietuvos ir Europos as-
menybė. Savo aktyvia visuomeni-
ne veikla ir idėjomis ji šimtu metų 
pralenkė tą laiką, kuriuo gyveno. 
„Prieš šimtmetį G. Petkevičaitės-
Bitės pradėtos idėjos ir darbai, 
telkiantys visuomenę Lietuvos 
kūrimui ir mažinantys socialinę 
atskirtį tarp šalies žmonių, siekis 
įtvirtinti moterų lygiateisiškumą, 
sutelkti visuomenę Lietuvos kūri-
mui aktualu ir šiandien“,  - kalbėjo 
D. Grybauskaitė. 

Laima LAPĖNIENĖ

Kochlearinis implantas – tai 
naujoviška ir patvirtinta medicinė 
priemonė, padedanti  girdėti kur-
tiems ir labai neprigirdintiems as-
menims. Kochlearinės implantaci-
jos metodas, naudojamas daugiau 
kaip 20 metų, pripažintas kaip 
saugus ir patikimas. Tai patvirtina 
ilgametė patirtis ir daugiau negu 
170 000 kochlearinių implantų 
vartotojų visame pasaulyje. 

Dažnai kochlearinio implanto 

sistema yra vienintelė viltis žmo-
nėms, kuriems nepadeda įprasti-
niai individualūs klausos aparatai. 
Kai yra didelis klausos sutrikimas, 
klausos aparatai negali tinkamai 
apdoroti akustinių signalų, todėl 
žmonės negali girdėti paukščių 
čiulbėjimo, upelio čiurlenimo ar 
žmonių kalbos. Vienintelė galimy-
bė grįžti į visavertį garsų pasaulį 
yra klausos nervo stimuliacija 
naudojant kochlearinį implantą. 

Kochlearinio implanto siste-
ma – tai nepaprastas įrenginys, su-
jungiantis naujausias medicinos, 
audiologijos, biomedicininės inži-
nerijos, elektronikos ir ergonomi-
kos žinias. Lietuvoje kochlearinė 
implantacija atliekama nuo 1998 
metų. 

Kochlearinis implantas susi-
deda iš dviejų dalių: vidinės – pa-
ties implanto; išorinės – kalbos 
procesoriaus.

Vidinė dalis yra implantuoja-
ma per operaciją, trunkančią apie 
2 valandas. Vidinę dalį sudaro 
imtuvas: stimuliatorius ir plonytis 
elektrodų pluoštelis, kurie yra im-
plantuojami paciento galvoje po 
oda. Kochlearinis implantas lieka 
ausies sraigėje visam gyvenimui 
ir nebekeičiamas. Šis implantas 
siunčia elektrinius signalus tiesiai 
į klausos nervą, aplenkdamas pa-
žeistas receptorines plaukines ląs-

PKNP mokykla pagerbė rašytoją  
G. Petkevičaitę-Bitę

Švietimas

Naujosios 
technologijos

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje: PKNPM mokiniai 
su direktorė D. Kriščiūniene (pirma iš kairės), leidėja J. Vaičekauskiene, 
Panevėžio mero pavaduotoja G. Umbrasiene. 

Rubrikoje „Naujausios technologijos“ su-
pažindinsime skaitytojus su technikos naujovėmis, 

kurios pagerina kurčių bei neprigirdinčių žmonių gyvenimo 
kokybę. Visiems žinoma, kokia svarbi kurčiųjų gyvenime techni-

kos priemonių – elektroninis paštas ir internetas, dvipusiai pranešimų 
gavikliai, teksto telefonai, dispečerinės telekomunikacinės tarnybos, video 

ir vertimo tarnybos, signalizacijos įrenginiai, klausos aparatai, garso stiprinimo 
aparatūra, indukcinės kilpos ir girdėti padedančios sistemos – plėtra. Šiai sri-

čiai priskiriami ir kochleariniai implantai, kurie neabejotinai lemia naujus  
pokyčius.

 Šiame numeryje supažindiname su kochleariniais  
implantais. Kochlearinė 

implantacija
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Kai išgirdome gydyto-
jos žodžius: „Jūsų vaikas 
negirdi“, rodos, pasaulis 
ėmė slysti iš po kojų. Kad 
ir kaip gydytoja stengėsi 
raminti, jokios paguodos 
negirdėjome. Mums rū-
pėjo vienintelis klausimas: 
„Nejaugi jau niekas negali 
padėti?“ Kai gydytoja 
pasakė, kad septynių vai-
kų tėveliai jau ieško lėšų 
kochleariniam implantui 
(tai buvo 2001 m.), aš pa-
sižadėjau padaryti viską, 
kad mano sūnus Jonukas 
girdėtų!

Kaip ir visiems sutrikusios 
klausos vaikams, pirmiausia Jonu-
kui buvo rekomenduota panešioti 
klausos aparatus ir pažiūrėti, kiek 
jie gali padėti girdėti. Beveik dve-
jus metus kantriai pratinome vai-
ką prie klausos aparatų, laukėme 
rezultatų, ieškojome informacijos, 
kurie aparatai geresni. Buvome 
nupirkę ir skaitmeninius klausos 
aparatus, bet ir jie nepadėjo. Gal 
daugiau dėl kantraus darbo, o ne 
dėl aparatų Jonas, būdamas ketve-
rių metų, mokėjo pasakyti keletą 
žodelių: ate, mama, tete.

Kai rinkome pinigus kochle-
ariniam implantui (tam prireikė 
taip pat beveik dvejų metų), kai 
kurie žmonės norėjo atkalbėti nuo 
tokio „baisaus žingsnio“. Į tai aš vi-
sada atsakydavau: „Kas bus – tas, 
bent jau būsiu išbandžiusi visas 
galimybes.“ O mūsų, kaip tėvų, 
lūkesčiai iš pradžių buvo tokie pa-
prasti: mums atrodė, kad pakaktų, 

jog sūnus girdėtų bent mašinos 
signalą.

Kadangi niekada nepraradau 
vilties, kad Jonukas girdės, jau 
nuo lopšelinuko amžiaus leido-
me jį į bendrojo lavinimo darželį 
„Varpelis“. Du kartus per savaitę 
važinėjome į Lietuvos sutrikusios 
klausos vaikų ikimokyklinio ugdy-
mo centro dienos skyrių, B. Dva-
riono muzikos mokykloje lankė-
me muzikos terapijos užsiėmimus, 
kuriuos organizavo bendrija PA-
GAVA. Visa tai darėme tam, kad 
lavintume sūnaus klausą ir kalbą. 
Muzikos terapijos pamokas lankė-
me iki šių mokslo metų, kol mo-
kyklos administracija sudarė tam 

sąlygas; labai apgai-
lestaujame, kad nuo 
šių mokslo metų 
pasikeitė situacija ir 
nebeliko pedagogų 
etatų, kad padėtų 
lavinti vaikų klausą 
pasitelkiant muziką.

Jonukui buvo 
atlikta kochlearinė 
operacija, kai jam 
buvo 4 metai. Pir-
mosios klausymo 
valandėlės parei-
kalavo daug darbo 
ir kantrybės. Visi 
draugai ir pažįstami 
žinojo, kad atėjus 
į svečius reikės už 
durų kantriai pa-
laukti, kol Jonukas 
išgirs durų skambu-
tį. Kiekvieną dieną 
nors po pusvalandį 
su vaiku dirbdavo-
me prie elementa-
rių garsų ir žodžių. 
Pirma mokėmės 
klausyti, po to kar-
toti, suvokti žodžių 

prasmę, kalbėti sakinukais ir t. t.
Važiuodami automobiliu į 

kaimus Ignalinos ir Anykščių ra-
jonuose, kur gyvena vyro ir mano 
tėvai, per ilgas keliones kalbėda-
vome tik su Jonuku, jam skyrėme 
visą dėmesį, laukdami iš jo atsaky-
mų ir klausimų.

Pasiruošti mokyklai laiko bu-
vo nedaug, per trejus metus reikė-
jo išmokti ne tik klausyti, suprasti, 
bet ir kalbėti. Nors švietimo įsta-
tymai jau neleido vaikams dvejus 
metus būti priešmokyklinio ug-
dymo grupėje, buvau pasiryžusi 
tai padaryti, nes maniau, kad po 
papildomų metų Jonukas turės di-

desnį žodyno ir žinių bagažą. Ne-
norėjau traumuoti ir vaiko, todėl 
„antrus metus“ priešmokyklinę 
grupę jis lankė jau kitame Vilniaus 
darželyje gražiu pavadinimu „Bi-
tutė“. Per tuos metus tikrai buvo 
padaryta didelė pažanga. Tad pir-
mą klasę Jonukas pradėjo lankyti 
Medeinos pradinėje mokykloje 
būdamas aštuonerių metų, ir aš 
iki šiol džiaugiuosi tokiu pasirin-
kimu.

Mums, tėvams, ne kartą buvo 
tikrai baisu, nes kildavo daugybė 
abejonių: kaip vaikui seksis moky-
tis, draugauti su bendraamžiais, ar 
jis pritaps prie kolektyvo? Pirmuo-
sius metus ir rytais, ir po pietų ei-
davome pas mokytoją ir klausda-
vome, ką turime daryti, kad vaikui 
būtų lengviau mokytis. Bet iš tiesų 
nebuvo taip baisu, kaip bijojome. 
Gal tik ketvirtoje klasėje pajutome 
sunkumus, bet viskas įveikiama su 
mokytojos ir mokytojos padėjėjos 
pagalba. Medeinos pradinė moky-
kla ne tik teigia, kad priima mo-
kytis integruotai, bet ir siekia su-
daryti visas sąlygas vaikui jaustis 
puikiai ir gauti maksimumą žinių.  

Dabar, kai po kochlearinės im-
plantacijos praėjo beveik aštuone-
ri metai, ne tik mes, artimieji, ga-
lime kalbėtis ar pasiginčyti su sū-
numi, bet ir visi kiti bendraudami 
supranta jį, o jis – pašnekovus. Jo-
nas lanko bendrojo lavinimo mo-
kyklą, turi draugų ir yra linksmas, 
laimingas. Kai mokykloje reikėjo 
parašyti rašinėlį tema „Kas yra 
laimė?“, Jonukas papasakojo savo 
dar trumpo gyvenimo istoriją, kad 
jam laimė – tai girdėti!

  
Asta GIRNIENĖ

 Jonuko mama

Dabar, kai po kochlearinės implantacijos praėjo 
beveik aštuoneri metai, ne tik  artimieji gali kalbėtis 
ar pasiginčyti su Jonuku, bet ir visi kiti bendraudami 
supranta jį, o jis – pašnekovus.

teles. Tai reiškia, kad stimuliuojant 
klausos nervą net ir kurčias žmo-
gus gali girdėti garsus. 

Labai svarbi yra medžiaga, iš 
kurios pagaminta vidinė kochlea-
rinio implanto dalis, bei implanto 
dydis. Implantai yra gaminami iš 
tokių medžiagų kaip titanas, plati-
na ir silikonas, t. y. biologiškai to-
leruojamų, tvirtų ir patikimų. 

Išorinė dalis vadinama kalbos 
procesoriumi. Ši dalis atsakinga 

už taisyklingą kochlearinio im-
planto veikimą. Vartotojas ne-
šioja kalbos procesorių už ausies 
– panašiai kaip klausos aparatą. 
Svarbu, kad kiekvienas pacientas 
galėtų pasirinkti jam tinkamiausio 
kochlearinio implanto sistemą. Tai 
užtikrina ne tik patogumą, bet ir 
psichologinį komfortą bei puikų 
girdėjimą. 

Kaip veikia kochlearinis im-
plantas?

 Garsas patenka per mikrofo-
ną; garsas siunčiamas iš mikro-
fono į kalbos procesorių; kalbos 
procesorius analizuoja ir verčia 
garsus į koduotus signalus; ko-
duoti signalai siunčiami į siųstuvą; 
siųstuvas siunčia kodus per odą į 
vidinį implantą; vidinis implan-
tas paverčia kodus elektriniais 
signalais; signalai siunčiami elek-
trodams, stimuliuojantiems gyvy-
bingas nervines skaidulas. Signalai 

atpažįstami kaip garsai per smege-
nų dalį, atsakingą už klausos jau-
trumą. 

Lietuvoje gyvena daugiau kaip 
160 vaikų ir suaugusių, naudojan-
čių kochlearinių implantų siste-
mas. Jų amžius labai įvairus – nuo 
vienų iki penkiasdešimties metų, 
kai suaugusieji yra apkurtę po li-
gos ar traumos. 

Neringa IVOŠKIENĖ

Mamos pasakojimas, praėjus aštuoneriems metams po 
kochlearinės implantacijos 
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Oranžinio kamuolio magijaMes ir visuomenė

Kovo mėnesį Klaipė-
dos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje startavo pro-
jektas „Oranžinio kamuo-
lio magija“, kurį mokyklos 
bendruomenė skiria Lie-
tuvoje vyksiančiam Eu-
ropos vyrų krepšinio čem-
pionatui. Apie kiekvieno 
lietuvio aistrą krepšiniui 
sklando legendos visame 
pasaulyje. Todėl ir mo-
kinių susidomėjimas šia 
sporto šaka seniai nieko 
nebestebina. 

Naujasis projektas ne tik re-
klamuoja krepšinį, bet ir kviečia į 
įvairias veiklas. Projekto renginiai 
yra integruojami į pamokas ir ne-
formaliojo ugdymo užsiėmimus. 

Kovo mėnesio pirmosiomis 
dienomis projekto autoriai pa-

kvietė Lietuvos kurčiųjų ugdymo 
įstaigas dalyvauti Respublikiniame 
kūrybiniame konkurse „Oranžinės 
legendos“, kurio tikslas – išmo-
kyti mokinius kurti reklaminius 
filmus, pristatančius savo miestą 
sportininkams ir jų sirgaliams, at-
vyksiantiems į Europos krepšinio 
čempionatą. Smagu, kad į kvieti-

mą atsiliepė visos mokyklos. Vai-
kų kūryba bus parodyta birželio 
mėnesį Lietuvos surdopedagogų 
posėdyje Klaipėdoje. Šiame rengi-
nyje taip pat bus paskelbti ir apdo-
vanoti konkurso nugalėtojai. 

Mokyklos estetikos būrelis 
kartu su vadove Jolita Stumbriene 
kuria knygą, dalyvausiančią tradi-

ciniame Respublikiniame moks-
leivių meninių projektų konkurse. 
Jo tema – „Knyga“: „Oranžinio 
kamuolio užrašai“. Šiame konkur-
se jaunieji menininkai dalyvaus 
jau trečius metus iš eilės. Vaikų 
kūryba kiekvienais metais yra eks-
ponuojama Lietuvos dailės muzie-
juje, Prano Domšaičio galerijoje 
Klaipėdoje. 

Mokyklos žurnalistų būrelis 
kalbos ugdymo pamokoje sukūrė 
interviu. Jį kovo 24 d., padedant 
gestų vertėjai Violetai Galdikie-
nei, moksleiviai paėmė iš LCC 
tarptautinio universiteto krepšinio 
komandos kapitono  Pauliaus Žur-
nos ir trenerio Mariaus Tamolio. 

„LCC Moose“ komandos narių 
ir mokyklos jaunųjų žurnalistų Ne-
ringos Gulbinskaitės, Rūtos Rama-
nauskaitės, Deivido Brazio ir vado-
vės Sigitos Koroliovės pokalbį skai-
tykite LKD tinklalapyje www.lkd.lt .

SIGITA KOROLIOVĖ
KKNPM mokytoja

Nuotraukoje (iš kairės) Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
vertėja Violeta Galdikienė, jaunoji žurnalistė Rūta Ramanauskaitė, 
žurnalistų būrelio vadovė Sigita Koroliovė, „LCC Moose“ komandos treneris 
Marius Tamolis, komandos kapitonas Paulius Žurna, žurnalistas Deividas 
Brazys ir jo bendraklasė Neringa Gulbinskaitė

Kovo 4 d. į Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centrą rinkosi 
klausos negalią turintys 
savanoriai: mokinių tė-
vai, buvę mokiniai, kiti 
kurčiųjų bendruomenės 
atstovai. Penkiolika sava-
norių atsiliepė į pedagogų 
kvietimą aktyviai daly-
vauti mokinių Savivaldos 
dienoje. 

Savanorių misija – padėti 
mokiniams ir pedagogams kurti 
veiksmingą „Mokinių skatinimo 
ir drausminimo sistemą“. 

Susipažinę su dienotvar-
ke, susitikę su centro vadovais, 
aptarę galimas sėkmes ir nesė-
kmes, savanoriai kibo į darbą. 
Dešimties mokinių grupei vado-
vavo du savanoriai. 

Savivaldos dienos dalyvius, 
susirinkusius į salę aptarti dar-
bo rezultatų, pasveikino Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorė Jūratė Pugačiauskienė 
ir ugdymo centro direktorė Lai-
mutė Gervinskienė, kuri, akcen-

Savivaldos diena
 ugdymo centre tuodama sėkmingo bendradar-

biavimo pradžią, ragino ir toliau 
aktyviai dalyvauti  kuriant kur-
čiųjų bendruomenės jaunosios 
kartos kultūrą.

Apibendrindami diskusijas 
grupėse, savanoriai pažymėjo, 
kad mokiniai dirbo labai noriai, 
kėlė mokinių ugdymosi ir gy-
venimo centre problemas, siūlė, 
kaip jas spręsti.

„Mokinių skatinimo ir 
drausminimo sistemos“ kūrimas 
buvo tęsiamas kovo 15 d. Tądien 
centro psichologė Vilma Nar-
kevičienė pažymėjo: „Mokinių 
aktyvumas parodė, kad jie nori 
būti tikrais savo mokyklos šei-
mininkais.“

Neformaliojo švietimo ir 

socializacijos skyriaus vedėja 
Dalia Šarkienė (šio straipsnio 
autorė) ypač džiaugėsi savano-
rių - buvusių mokinių požiūriu 
į sistemos kūrimą, jų gebėjimu 
išskirti prioritetus, drąsiai kelti 
mokinių elgesio problemas ir ge-
bėjimą tapti vaikams mokytojais 
ir draugais.

 „Mokinių skatinimo ir 
drausminimo sistemos“ projektą 
savanoriai – mokinės mama Li-
na Agintaitė  ir buvęs mokinys 
bei mokytojas Vytautas Valiauga 
- pristatė mokinių tėveliams ir 
pakvietė į diskusiją. 

Dalia ŠARKIENĖ


