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Džiugina stalo tenisininkai

I.Augaitytės laimės receptas
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Geriausia 2011 m. laida vaikams – su 
vertimu į gestų kalbą
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Kurčiosios rašinys apie gene-
tiką pelnė pripažinimą  
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Balandžio 26 – gegužės 7 dienomis Tokijuje (Japonija) vyko Pasaulio kurčiųjų stalo teni-
so čempionatas. Lietuviai gerai pasirodė tarp trylikos šalių dalyvių: komandinėse varžybose 
mūsų sportininkai laimėjo sidabro medalį. Pasaulio prizininkų trejetas išsirikiavo tokia tvarka: 
Kinija, Lietuva, Pietų Korėja. Lietuvių komandą sudarė keturi vyrai (iš kairės): K. Žižiūnas,  
G. Juchna, D. Takinas, V. Narkevičius. 
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4-5 Suvažiavime – daugiausia dėmesio pastatų, vertimo pas-
laugų ir LGK mokymo klausimams
5 Kilnių paieškų kelyje – konkreti parama
6 Kurčiųjų bendruomenės ir vertėjų susitikimas
7 Kurčiųjų bendruomenė nerimauja dėl Gestotyros skyriaus
ateities
7 Stulbinantis Eko medis Panevėžyje

Mūsų žmonės
8 Ievos Augaitytės laimės receptas
9 Laiko vingiuose – prisiminimai apie A. Zinių

Sportas
10 Džiugina stalo tenisininkai
11 Paaiškėjo stipriausios krepšinio komandos
11 Vilniaus kurčiųjų plūdinės žūklės čempionato atgarsiai

Ugdymas
11 Gebėjimai tikrinti per linksmą viktoriną
12 Kurčiosios rašinys apie genetiką pelnė pripažinimą
12 Šiuolaikinis požiūris į sutrikusios klausos vaikų ugdymą
13 Akademikų dovana specialiesiems pedagogams
13-14 Negalia nėra stabdys siekiant norimo tikslo
14 Geriausia 2011 m. laida vaikams – su vertimu į gestų 
kalbą
15 Mokykla – pirmoji gyvenimo pakopa

Mes ir visuomenė
16 Ievos Augaitytės kūryba 
16  Tapyba – nauja, dar neišsemta kūrybos versmė

SEMINARAS. Surdologijos 
centras bei Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinė mo-
kykla gegužės 24 d. 11 val. moky-
kloje (Parko g. 19) rengia semi-
narą „Gestų kalbos įtaka kurčiųjų 
bendruomenei“. Bus perskaityti 3 
pranešimai: „Gestų kalba ir komu-
nikacija“ (pranešėja L. Voronecka-
ja), „Kurtieji ir kultūra“ (V. Pivo-
ras), „Kurčiųjų istorija: nuo praei-
ties iki dabarties“ (A. Bražinskas). 
Visi lektoriai – kurtieji. Seminaro 
trukmė – apie 1,5 val. Suaugu-
siesiems seminaro dalyviams bus 
išduoti Panevėžio pedagogų švie-
timo centro pažymėjimai. Kviečia-
me dalyvauti.

LAIMĖJO. Lietuvos kurčiųjų 
draugija laimėjo dar vieną 2012 
m. vasario 3 d. skelbtą Leonardo 
da Vinci programos mobilumo 
projektų konkursą. Įstaiga gavo 
teisę įgyvendinti projektą „Patir-
ties tiltas per Europą“. Kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų asmenų įdarbini-
mo specialistų (tarpininkų) kva-
lifikacijos tobulinimas Europos 
dimensijoje – Graikijos patirtis 
(projekto Nr. LLP-LdV–PLM-
2012-LT-0741). Skiriamos dotaci-
jos suma – 24 161 EUR (apie 84 
tūkst. Lt).

SUSITIKIMAS I. Gegužės 
10 d. Vilniaus m. savivaldybėje 
surengtas bendras neįgaliųjų aso-
ciacijų vadovų, Neįgaliųjų reikalų 
departamento (NRD) ir savival-
dybių atstovų pasitarimas. Disku-
tuota dėl dabar galiojančios ben-
druomeninių neįgaliųjų projektų 
finansavimo tvarkos. Primename, 
kad pagal ankstesnę tvarką teri-
torinės neįgaliųjų organizacijos 
pagal negalios pobūdį finansa-

vimą gaudavo per respublikinę 
neįgaliųjų organizaciją. Nuo šių 
metų teritorinės neįgaliųjų orga-
nizacijos projektus konkurso tvar-
ka teikia pagal gyvenamąją vietą 
savo savivaldybėms. Susitikime 
daug kalbėta, ginčytasi, reikštas 
nepasitenkinimas naująja tvarka, 
paviešinta daug neigiamų pavyz-
džių ir konfliktų. Todėl apsispręsta 
ateityje bendruomeninių projektų 
finansavimo tvarkos aprašą keisti. 
Jis bus paprastinamas. Taip pat sa-
vivaldybės įsipareigojo rengti su-
sitikimus su neįgaliųjų organiza-
cijomis ir organizuoti projektams 
rengti mokymo seminarus.

SUSITIKIMAS II. Gegužės 10 
d. Švietimo ir mokslo ministerijoje 
laikinai einanti pareigas Bendro-
jo ugdymo ir profesinio mokymo 
departamento direktorė G. Šeibo-
kienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) prezidentė R. Klečkovskaja, 
Surdologijos centro, Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro (LKNUC) atstovai, Vil-
niaus universiteto doktorantas M. 
Danielius diskutavo dėl LKNUC 
Gestotyros ir metodinių priemo-
nių rengimo skyriaus ateities. Dė-
mesio centre buvo rengiamo Lie-
tuvių gestų kalbos (LGK) žodyno 
finansavimo klausimai bei LKD 
išdėstyta pozicija, kad mokslinis 
darbas nebūtų vykdomas moky-
kloje. G. Šeibokienę domino Ges-
totyros ir metodinių priemonių 
skyriaus atsiradimo priešistorė. 
Taip pat vadovė prašė pagrįsti žo-
dyno rengimo iškėlimo į mokslo 
instituciją priežastis, domėjosi, 
ką suinteresuotos įstaigos iki šiol 
nuveikė dėl skyriaus perkėlimo. 
Susitarta per kitą susitikimą pa-

Trumpai apie mus

Skelbimas
 Vilniaus kurčiųjų mokyklos internato X laidos 

abiturientai kviečiami į jubiliejinį susitikimą. 

Birželio 16 dieną buvusios Vilniaus kurčiųjų 
internato mokyklos X laidos abiturientai žada 
rinktis Panevėžyje 18 val. kavinėje „Žiogelis“.  
Susitikimas jubiliejinis – mokyklą jie baigė prieš 
40 metų. 
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teikti ŠMM Gestotyros ir metodi-
nių priemonių rengimo skyriaus 
ateities gairių projektus, pasiūlyti 
finansavimo šaltinius. Kitas susi-
tikimas planuojamas birželio vi-
duryje.

KREIPĖSI. LKD kreipėsi į 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos (SADM) Lygių galimy-
bių skyrių, prašydama dar kartą 
svarstyti nemokamo automobilių 
statymo mokamose aikštelėse kur-
tiesiems klausimą. Toks sprendi-
mas priimtas po to, kai nė viena 
savivaldybė neišdrįso imtis inici-
atyvos ir savaip reguliuoti savo te-
ritorijoje nemokamą automobilių 
statymą kurtiems asmenims. Buvo 
paaiškinta, kad įvesti savo tvarką 
joms tiesiog per brangu. Sunkiai, 
bet pamažu užsitikrinusi kitų neį-
galiųjų asociacijų palaikymą dabar 
Draugija siekia, kad būtų šaukia-
mas dar vienas Neįgaliųjų reikalų 
tarybos posėdis, kuriame būtų su-
sitarta atšaukti dabar galiojančią 
SADM patvirtintą tvarką. Pagal ją 
kurtieji neseniai neteko galimybės 
automobilius statyti nemokamai.  

CENTRINĖS EUROPOS 
KURČIŲJŲ SĄJUNGA. Balan-
džio 13-15 d. Centrinės Europos 
kurčiųjų draugijos (CEKT) ir Eu-
ropos kurčiųjų sąjungos atstovė 
Annika Pabsch Miunchene pasira-
šė susitarimą dėl Centrinės Euro-
pos kurčiųjų sąjungos įkūrimo. Ši 
sąjunga pasitelkė idėjas iš skandi-
navų ir Europos kurčiųjų sąjungų 
modelių. CEKT stiprins bendra-
darbiavimą tarp Centrinės Euro-
pos kurčiųjų draugijų ir Europos 
kurčiųjų sąjungos, koordinuos, 
organizuos ir vykdys  seminarus, 
kongresus, kultūrinius festivalius 
bei kitus renginius.

CEKT tikslai: teisinė bazė; 
mokymasis, trunkantis visą gy-
venimą; išsilavinimas; įsidarbini-
mas; kurčiųjų kultūra.

Sąjungos narės: Austrija, Bel-
gija (FEVLADO), Vokietija, Švei-
carija, Olandija. 

Galima narė - Vengrija. 
Galimi nariai ateityje: Liuk-

semburgas, Lenkija, Čekija, Slova-
kija, Belgija (FFSB).

MENO ŠVENTĖ. Respubli-
kinę meno šventę šiemet rengia 
Kauno KRC. Centras pakvietė 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenę 
į renginį birželio 30 d. COMBO 
restorane prie Nemuno (Raudon-
dvario pl. 107, Kaunas). Šventės 

atidarymas – 14 val.  
POEZIJOS PAVASARIS. Ge-

gužės 25 d. 11 val. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre vyks tradici-
nis kurčiųjų poetų „Poezijos pava-
sario“ renginys. Jo metu numato-
ma pristatyti ir literatų būrelio na-
rių Alinos Juciuvienės ir Aldonos 
Gemos Stankevičienės išleistas 
naujausias poezijos knygas.

KONKURSAS. Birželio 1 d. 
Šiauliuose rengiamas 2-asis res-
publikinis geriausio LGK metų 
vertėjo konkursas. Jis vyks kon-
certinės įstaigos Šiaulių valstybi-
nis kamerinis choras „Polifonija“ 
salėje (Aušros al. 15). Renginio 
organizatoriai – Šiaulių apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras kartu 
su kurčiųjų bendruomene, Lietu-
vių gestų kalbos vertėjų asociaci-
ja ir viešąja įstaiga Surdologijos 
centras. Renginio globėja – Seimo 
narė V. V. Margevičienė. Konkur-
sas skiriamas skatinti LGK vertėjų 
kvalifikacijos tobulinimą, popu-
liarinti vertėjo profesiją, didinti 
LGK sklaidos apimtis.

FESTIVALIS I. Gegužės 31 
– birželio 1 d. Menų spaustuvėje 
(Šiltadaržio g. 6, Vilnius) rengia-
mas neįgaliųjų teatrų festivalis 
„Begasas“. Konkursinėje progra-
moje pakviesta dalyvauti ir Vil-
niaus KRC liaudies teatro „Mimi-
ka“ trupė. Kurtieji rodys spektaklį 
„Apkabink kylantį“ (spektaklio 
vadovė ir režisierė J. Mažeikienė, 
kitas režisierius T. Varnas). Spek-
taklis bus rodomas gegužės 31 d. 
Juodojoje salėje. Renginio pradžia 
– 11 val. Kviečiame aktyviai daly-
vauti ir palaikyti „Mimiką“.  

FESTIVALIS II. Vilniaus 
KRC liaudies teatras „Mimika“ 
pakviestas dalyvauti ir planuoja 
vykti į rugpjūčio 8-12 d. Estijoje 
rengiamą kurčiųjų teatrų festivalį. 
Plačiau apie tai – kituose „Akira-
čio“ numeriuose.

FESTIVALIS III. Gegužės 16 
d. 12 val. Šiaulių filharmonijos 
salėje (Aušros al. 15) surengtas 
5-asis respublikinis sutrikusios 
klausos vaikų ir jaunimo festivalis 
„Tylos skambėjimas“. Jame meni-
nę programą pristatė 5 didžiųjų 
Lietuvos miestų kurčiųjų mokyklų 
ugdytiniai ir Šiaulių KRC raiškiojo 
judesio teatras „Saulė“. 

Festivalį organizavo Lietuvos 
surdopedagogų asociacijos Šiau-
lių skyrius ir Šiaulių sutrikusios 
klausos vaikų ugdymo centras. Jis 

skirtas ugdymo centro 20-mečio 
sukakčiai. Apie renginį plačiau – 
kituose „Akiračio“ numeriuose. 

TĖČIAMS. Kurčiųjų ben-
druomenė pakviesta dalyvauti 
gegužės 31 d.  į Rotušės aikštėje 
vakare (po 18 val.) rengiamame 
Tėvo ir Tarptautinės vaikų gynimo 
dienoms skirtame renginyje „Odė 
tėvui“. 

Vilniaus KRC liaudies teatras 
„Mimika“ į šventę vyksta su dova-
nomis. Vilniečiams ir miesto sve-
čiams jie parodys trumpą spekta-
kliuką „Tėvas ir sūnus“. Renginyje 
bus verčiama į gestų kalbą.

MAGIJOS FESTIVALIS.  
Balandžio  22-29 d. Helsinkyje 
(Suomija) vyko 14-asis pasaulio 
kurčiųjų magijos festivalis. Jame 
dalyvavo 35 kurtieji magai iš 10 
pasaulio valstybių. Lietuvai atsto-
vavo du Panevėžio kurčiųjų kul-
tūros centro magai Michail Cho-
vanskich ir Vilius Glušokas. 

Per iškilmingą ceremoniją kie-
kvienam magui buvo įteikta nauja 
knyga „Kurčiųjų magijos istorija". 
Knygos autorius – Saimonas Kar-
melis (Simon  Carmel).

KONFERENCIJA. Panevėžy-
je vykusi tarptautinė konferencija 
„Galimybės ir perspektyvos klau-
sos negalią turintiems asmenims 
ugdymo, mokslo įstaigose ir dar-
bo rinkoje“ sulaukė politikų, val-
džios, Darbo biržos, Lietuvos švie-
timo profesinės sąjungos atstovų, 
svečių iš Estijos bei visų, turinčių 
kontaktą su sutrikusios klausos as-
menimis, dėmesio.

Pasak konferencijos rengėjos 
ir koordinatorės, Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKNPM) direk-
torės Danutės Kriščiūnienės, tai 
pirmoji tokio pobūdžio konferen-
cija Panevėžio regione, jos tikslas 
– Europos profesinio orientavimo 
standarto perspektyvų Lietuvoje 
įgyvendinimas. 

Konferencija – Radviliškio 
technologijų ir verslo mokymo 
centro vykdomo projekto „VOGS 
+ DEAF“ dalis. Todėl joje buvo 
pristatytas „VOGS + DEAF“ me-
todas Panevėžio regiono gyven-
tojams, atskleistos ugdymo ga-
limybės ir perspektyvos klausos 
negalią turintiems asmenims bei 
parengtos metodinės rekomenda-
cijos „VOGS + DEAF“ metodui 
įgyvendinti Lietuvoje. Plačiau tin-
klalapyje www.lkd.lt . 

Gegužės 30 – birželio 1 d.  
Austrijoje vyks I tarptautinis kon-
gresas, skirtas šeimai ,,Ankstyvoji 
intervencija kurtiesiems ir nepri-
girdintiesiems vaikams“. Daugiau 
informacijos: http://www.fcei2012.
org/en/ 

Birželio 28, 29 d. Santjage, Ga-
licijoje (Ispanija), vyks REACH112 
baigiamoji konferencija “XXI am-
žiaus lygios teisės naudotis tele-
komunikacijomis ir ateinančios 
kartos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagalbos telefono 112 pasiekiamu-
mas“. Daugiau informacijos: http://
www.eud.eu/uploads/Reach112_1.
pdf.

Liepos 22 – 25 d. Londone 
(Jungtinė Karalystė) vyks Kurčiųjų 
verslo paroda. Daugiau informaci-
jos: http://www.deafbizexpo2012.
com/.

Liepos 24 – 29 d. Toronte (Ka-
nada) vyks 8-oji tarptautinė kur-
čiųjų istorijos konferencija ,,Kur-
čiųjų gyvenimo istorijos: biogra-
fijos ir autobiografijos“. Daugiau 
informacijos:

http://www.dhiconference2012.
ca/.

Rugsėjo 13 d. Vienoje (Aus-
trija) vyks Europos gestų kalbos 
vertėjų forumo kurčiųjų vertėjų 
seminaras. Daugiau informacijos: 
http://www.efsli.org.  

Rugsėjo 14-16 d. Vienoje 
(Austrija) vyks 20-asis Europos 
gestų kalbos vertėjų metinis susi-
rinkimas ir konferencija ,,Susipa-
žinkite! Jėga ir atsakomybė gestų 
kalbos vertime“. Daugiau infor-
macijos: http://www.efsli.org/2012/
index.php.

Rugsėjo 17 – 19 d. Grace 
(Austrija) vyks Europos gestų kal-
bos vertėjų forumo seminaras. 
Daugiau informacijos:

http://www.uni-graz.at/ue-
do1www/uedo1www-veranstaltun-
gen/efsli_rainers__seminar.htm.

Spalis 16 – 18 d. Sidnėjuje 
(Australija) vyks 2-oji Pasaulio 
kurčiųjų federacijos tarptautinė 
konferencija ,,Kurčiųjų žmonių ly-
gybė“. Daugiau informacijos:

http://www.wfdsydney2013.
com/.

Tarptautinės 
 konferencijos  

2012 metais
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Bendruomeniniai projektai
Balandžio 26 d. Lietuvos 

kurčiųjų draugijos (LKD) 
patalpose surengtas XIX 
ataskaitinis LKD suvažia-
vimas. 

Prezidentė R. Klečkovskaja 
delegatams atsiskaitė už Draugijos 
bendruomeninių projektų vykdy-
mo  2011 m. rezultatus (šių  ir kitų 
projektų sąmatas galima rasti LKD 
tinklalapyje www.lkd.lt, todėl čia 
jos neaptariamos). 

Apžvelgdama 2012 m. finan-
savimą vadovė atkreipė dėmesį 
į tai, kad paslaugų ir užimtumo 
kokybė priklauso ne tik nuo dar-
bo sąlygų, bet ir nuo vadovų bei 
darbuotojų pastangų. Pranešėja 
kėlė pavyzdžiu glaudų pastarųjų 
keleto metų Kauno KRC ben-
dradarbiavimą su savivaldybe ir 
paviešino, kokių 2012 m. tai da-
vė rezultatų. O štai Panevėžio, o 
ypač Šiaulių KRC finansinė pa-
dėtis nepavydėtina. Tai atsiliepia 
ir paslaugų kurtiesiems apimčiai 
bei trukmei. Pranešėja analizavo, 
dėl kokių priežasčių kurčiųjų rea-
bilitacijos centrai atsidūrė tokioje 
padėtyje. 

Taip pat vadovė ragino, kad 
organizacijos nelauktų, kol kur-
tieji kreipsis į centrą, bet pa-
čioms įstaigoms siūlyti jiems 
įvairių renginių ir iniciatyvų. Mat  
2013 m. finansavimas bus ski-
riamas pirmiausia atsižvelgiant į 
paslaugų kurtiesiems apimtį.

Iš gerųjų žinių R. Klečkovs-
kaja paminėjo SADM rengiamą 
sprendimą, kuriuo finansavimas 
neįgaliųjų įstaigoms būtų numa-
tomas iš karto 3 metams. T. y. 
darbo sutartys su darbuotojais 
galės būti tęsiamos 3 metus. Taip 
pat ji informavo apie dedamas 
pastangas, kad atnaujinant neį-
galiųjų įstaigų technologinę bazę 
neįgaliųjų organizacijoms užtektų 
prisidėti 20 proc. savų lėšų, bet ne 
50 proc. kaip iki šiol.

Asociacijos veikla
R. Klečkovskaja apžvelgė ir 

LKD asociacijos veiklos rezul-
tatus. Ji pasidžiaugė surengtais 
seminarais girdintiesiems apie 

kurčiuosius (10 seminarų), te-
levizijų dėmesiu gestų kalbai ir 
kurtiesiems bei tuo, kad pavyko 
įtikinti atsakingas institucijas iš-
maniojo telefono pranašumais 
kurtiesiems. 

Belieka pasiekti, kad nuo 
2014, 2015 m., kai vertėjų cen-
truose bus įdiegtas nuotolinis 
vertimas, būtų padidinta kom-
pensacija už G3 vaizdo telefonus  
kurtiesiems nuo 500 Lt iki 1000 
Lt. Tuomet kurtieji galės gauti 
nuotolinio vertimo paslaugą ir 
gestais bendrauti tarpusavyje. 

Dar vienas pasiekimas – gali-
mybė dalyvauti kartu su PAGAVA 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(SAM) sudarytoje tarpžinybinėje 
grupėje ir taip nulemti, kad kur-
tiesiems būtų kompensuojama 
nebūtinai pačių pigiausių ir pras-
čiausių klausos aparatų kainos 
dalis. 

Be to, pavyko pasiekti, kad 
Švietimo ir mokslo ministerija 
(ŠMM) išgirdo kurčiųjų pageida-
vimą rengti lietuvių gestų kalbos 
mokytojus, kurie vėliau gestų 
kalbos mokytų vaikus ir suaugu-
siuosius. Jau suburta pageidau-
jančiųjų grupė, numatoma, kad 
mokslus jie pradės 2012 m. rude-
nį ir mokysis metus. O štai vaiz-
dinę informaciją pavyko pasiekti 
įdiegti tik naujose viešojo trans-
porto priemonėse, o senajame 
transporte „bėgančiosios eilutės“, 
deja, nebus. 

Labai naudingas bendruome-

nei buvo projektas „Darbo link“.  
Buvo įdarbinta 410 kurčiųjų. Dar-
bo birža žada palikti mūsų cen-
truose įdarbinimo tarpininkus 
dirbti ir toliau. Lietuvos savival-
dybių asociacija palaikė kurčiųjų 
poreikį socialinius darbuotojus 
įdarbinti KRC. Bet tai dėl būtino 
lėšų perskirstymo įmanoma ne 
anksčiau kaip 2013 m. 

Dėl nemokamo mašinų sta-
tymo kurtiesiems derybos dar 
tebevyksta. SADM Draugijai lie-
pia derėtis su savivaldybėmis, o 
šios laikosi skirtingų nuomonių. 
Palaiko kurčiuosius daugiausia 
rajonų savivaldybės. Tačiau LKD 
kol kas nepasiduoda ir ateityje 
vėl ketina derėtis su atsakingomis 
institucijomis. 

LKD aktyviai dalyvauja Ne-
įgaliųjų teisių konvencijos įgy-
vendinimo procese. Informacijos 
prieinamumas naudojantis titrais, 
gestų kalba ir kt. – šios veiklos 
išdava. Parengta daugiau kaip 30 
raštų ir kreipimųsi į atsakingas 
institucijas siekiant sklandesnės 
kurčiųjų integracijos. Surengti 3 
darbuotojų kvalifikacijos tobu-
linimo seminarai, 10 aktyvaus 
poilsio renginių, 3 kultūros ren-
giniai, perskaitytos 7 paskaitos 
už sistemos ribų. Pranešėja ypač 
daug dėmesio pranešime skyrė 
„kovoms“ su Lietuvos nacionali-
ne televizija ir Seimu dėl laidų bei 
posėdžių transliacijos su titrais 
arba su vertimu į gestų kalbą.

LKD ataskaita įvertinta gerai. 

Taip pat apsispręsta, kad LKD 
rinkimų konferencija, kai bus 
renkama nauja Draugijos vado-
vybė, vyks 2013 m. balandį. Joje 
dalyvaus kitos kadencijos nauji 
išrinkti delegatai. 

ES ir kitų vykdomų  
projektų aptarimas

Viceprezidentė S. Litvinaitė 
pristatė LKD vykdomus nebiu-
džetinius projektus. Štai projektas 
,,Nugalėkime prietarus“  vykdo-
mas kartu su bendrija ,,Pagava“. 
Jis skirtas kurčius vaikus auginan-
tiems tėvams. ,,Tiny signs“ („Kū-
dikių gestai“) projektas populiari-
na gestų kalbą. 

Pastebėta, kad girdintį vai-
ką mokant gestų jis ima greičiau 
kalbėti, todėl gestus imta varto-
ti darželiuose. Deja, pedagogai, 
nemokėdami gestų kalbos, patys 
sugalvoja įvairių gestų. LKD sie-
kia juos išmokyti tikrosios gestų 
kalbos. 

Projektas „Darbo link“ sudarė 
sąlygas įdarbinimo tarpininkams 
kelti kvalifikaciją užsienyje. Pro-
jektu ,,Stiprūs ir matomi būdami 
kartu“  siekiama stiprinti IT bazę 
ir kelti darbuotojų kvalifikaciją. 
Projektu ,,Prabylam apie tylą“ sie-
kiama gauti  ES struktūrinių fon-
dų paramą laidoms versti į gestų 
kalbą.

  
Surdologijos centro  

ataskaita
SC direktorė N. Krasniauskie-

nė atsiskaitė už 2011 m. veiklas, o 
SC darbuotoja I. Čereškaitė supa-
žindino su 2012 m. įstaigos pra-
dėtomis įgyvendinti naujovėmis. 
Tai kurčiųjų bendruomenei atsa-
kymai ir lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų konsultacijos pagal pateiktus 
klausimus apie lietuvių gestų kal-
bą ir kurčiuosius. Taip pat infor-
muota apie vykdomas vertėjų ap-
klausas nuotoliniu būdu siekiant 
pagerinti vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo kursus.

Pranešimas apie gestų 
kalbą

Pranešėjas A. Bražinskas ragi-
no siekti, kad lietuvių gestų kal-

Aktualijos

 LKD XIX ataskaitinio suvažiavimo delegatai.

     Suvažiavime – daugiausia dėmesio pastatų,      
vertimo paslaugų ir LGK mokymo klausimams
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Telšių kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų draugijos 
pirmininkas Stasys Kavolius 
padeda bendruomenės na-
riams sparčiau integruotis į 
visuomenę. Anot jo, vienas 
aktualiausių integracijos 
dalykų -  pagelbėti nepri-
girdintiems žmonėms įsigyti 
geresnės kokybės klausos 
aparatus. 

Dabar tik reta šeima teišgali 
už klausos pagerinimo priemonę 
mokėti kelis tūkstančius litų, kom-
pensacija yra juokingai maža. Ilgų 
paieškų kelyje atkaklų pirmininką 
likimas suvedė su Telšių LIONS 

klubo nariais. 
Balandžio 14 d. Žemaitės dra-

mos teatre buvo paminėtas Telšių 
LIONS klubo 15 metų gimtadie-
nis. 

Renginyje dalyvavo ir Telšių 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų drau-
gijos atstovai. Jubiliejaus proga   
S. Kavolius įteikė padėkos raštą. 
Jame sudėjo nuoširdžiausius padė-
kos žodžius už nuolatinę pagalbą 
įsigyjant klausos aparatus, už su-
teiktą pagalbą girdėti ne vien šir-
dimi. Atsiimdamas padėkos raštą, 
klubo LIONS prezidentas Evaldas 
Jurkonis paskelbė naujausią nu-
tarimą: klausos negalią turinčiam 
Giedriui Mitkevičiui skirti 2000 
litų klausos aparatui įsigyti. Čia 

pat scenoje tuomet buvusiam vai-
kinui įteiktas labdaros dydį patvir-
tinantis dokumentas. Šiuo metu 
Giedrius mokosi Vilniaus kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų reabilitacinia-
me profesinio mokymo centre.  
G. Mitkevičius yra trečias narys, 
kuriam LIONS klubas suteikė pa-
ramą klausos aparatui gauti. 

Salė nuščiuvo, kai imituojamą 
dainą atliko draugijos duetas.Tai 
buvo dar vienas padėkos ženklas 
žmonėms, mokantiems suprasti ir 
sugebantiems dalyti gerumą. Ilgais 
plojimais lydėjo ir scenoje pasiro-
džiusią akląją dainininkę luokiškę 
Vaidą Butautaitę. Jai prieš kele-
tą metų klubas pagelbėjo įsigyti 
kompiuterį, dabar šiek tiek padeda 

studijuojant. 
Nors šventės iškilmėse dėmesį 

traukė tikri scenos karaliai - ope-
ros solistai E. Seilius, K. Zmailaitė, 
aktorė E. Jackaitė, profesionalaus 
šokio žavesį demonstravo „Žuvė-
dros“ duetas, neįgaliųjų pasirody-
mai sutikti su ypatingu susidomė-
jimu.

Telšių kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų draugijos pirmininkas džiau-
giasi, kad dar vienam jaunuoliui 
klausos aparatas atvers platesnį 
akiratį į pasaulį, padės mokan-
tis, ir tikisi, jog įžiebta gerumo  
kibirkštėlė neges. 

              
   Aldona STANKEVIČIENĖ

Kilnių paieškų kelyje – konkreti parama

bos (LGK)  mokymas taptų speci-
alybe, kad LGK būtų tyrinėjama, 
kad LGK būtų mokomi ne tik 
girdintieji, bet ir kurtieji. Be to, 
reikėtų, kad būtų organizuojamos 
atskiros mokymosi grupės kurčių 
vaikų tėvams ir daugiau mokymų 
vyktų viešąsias paslaugas teikian-
tiems specialistams. 

Pranešėjas kalbėjo, kad uni-
versitete turėtų būti įsteigta ges-
tų kalbos filologijos specialybė ir 
vertėjus būtų galima  rengti uni-
versiteto lygiu. Taip pat galėtų bū-
ti rengiami ir surdopedagogai. 

A. Bražinskas kalbėjo, kad 
gestų kalbos pagrindai turėtų bū-
ti privalomi aukštosioms moky-
kloms, rengiančioms medikus ir 
policininkus. Pasak jo, įtvirtinant 
LGK, reikia daugiau nuoseklumo, 
kryptingumo.

Revizijos komisijos 
 ataskaita

Revizijos komisijos pirmi-
ninkė D. Bartkienė apžvelgė LKD 
vykdytus projektus ir gautas bei 
panaudotas lėšas. Ji informavo, 
kad LKD finansinis turtas 2011 
m. gruodžio 31 d. sudarė beveik  
4 mln. 200 tūkst. Lt. 

Pirmininkė informavo, jog 
patikrino Draugijos administruo-
jamą beprocentį paskolų fondą 
fiziniams asmenims ir nustatė, 
kad 2011 m. bendra paskolų fon-
do vertė buvo 28 tūkst. Lt, pateikė 
ataskaitą, kaip paskolos yra ati-
duodamos. 

Taip pat apžvelgė 2011 m. 
Draugijos patvirtinto 30 tūkst. Lt 

vertės piniginio rezervo panaudo-
jimą. 

Apibendrindama revizorė 
konstatavo, kad lėšos 2011 m. 
panaudotos tinkamai. Ji pasiūlė 
Draugijos finansinę atskaitomybę 
tvirtinti. Delegatai tokiai išvadai 
pritarė. 

Netrukus balsų dauguma 
buvo suformuotas ir 2012 m. re-
zervinis fondas. RV poreikiams 
nutarta skirti 20 tūkst. Lt, prezi-
dentės reprezentacinėms išlai-
doms - 9 tūkst. Lt, Revizijos ko-
misijos poreikiams - 1 tūkst. Lt ir 
24 tūkst. Lt finansiniams įsiparei-
gojimams vykdyti (atsiskaitymas 
NRD už Šiaulių KRC pastatą).  

Diskusijos 
Pristačius LKD pastato Vil-

niuje mainų klausimą diskusijų 
nekilo. R. Klečkovskaja informa-
vo apie pasirengimą mainams, 
užsiminė, kad 2012 m. rudenį, vė-
liausiai žiemą, numatoma iš sena-
miesčio kraustytis į kitas patalpas. 

Daugiau klausimų ir pasiū-
lymų sulaukta dėl poilsio namų 
„Varpelis“. S. Litvinaitė informa-
vo, kad kasmet mažėja „Varpely-
je“ poilsiaujančių kurčiųjų skai-
čius ir kad pastatui reikia kapita-
linio remonto. Taip pat paviešino 
aklųjų siūlymą aklųjų ir kurčiųjų 
pastatus pardavinėti kartu. 

Galų gale suvažiavimas apsi-
sprendė: „Varpelio“ likimą įgalioti 
spręsti Respublikinę valdybą.

M. Balaišis informavo, kad 
„RIMI“ platinamoje anketoje 
kurtieji vadinami nebyliais. Prašė 

aktyviau skleisti informaciją apie 
tikslių pavadinimų vartojimą. 

V. Valiauga domėjosi, ką vei-
kia ataskaitose minimi asmeninis 
asistentas ir diktorius. LKD va-
dovės paaiškino, kad diktoriai yra 
atsakingi už medžiagos vertimą 
arba rengimą LGK ir jos paskel-
bimą LKD tinklalapyje. Asmeni-
nis asistentas dar kitaip yra vadi-
namas informantu konsultantu. 
Kurtiesiems paslaugas teikiančius 
asmenis tiksliau būtų vadinti pas-
taruoju vardu.

Be to, V. Valiauga kėlė kurčių-
jų švietimo klausimą: nepakan-
kamos mokinio krepšelio lėšos 
ir pan. Jam pritardamas E. Mar-
cinkevičius informavo, jog Kau-
ne renkami parašai, kad kurčiųjų 
vidurinis mokslas būtų pratęstas 
iki 14 metų, beveik kaip buvo 
anksčiau. Dėl mokymosi trukmės 
kurtieji susiginčijo. 

R. Klečkovskaja neslėpė, kad 
vienos mokyklos gal net per daug 
linkusios savo problemas spręs-
ti naudodamosi LKD pagalba, o 
kitos, priešingai, nenoriai eina į 
dialogą. Pernelyg didelis kišima-
sis į švietimo reikalus vertintas 
atsargiai. Pasak LKD vadovių, jos 
negali kištis į kitos sistemos dar-
bą. Išskyrus, žinoma, gestų kalbos 
vartojimą.

A. Bražinskas nerimavo dėl 
mokinių profesinio orientavimo. 
Aukštesnių klasių mokiniai jo 
nuolat klausinėja, kur stoti. Ga-
limas daiktas, ši veikla pedagogų 
apleista. S. Litvinaitė paminėjo, 
kad, be mokyklų, yra karjeros 

centrai, jaunimo profesinio orien-
tavimo centrai, kurie taip pat ga-
li kurtiesiems padėti. Nors LKD 
negali spręsti švietimo problemų, 
bet jei kurčiųjų jaunimas pagei-
daus, profesinio orientavimo se-
minarus gali surengti ir Draugija. 

J. Pugačiauskienė ragino glau-
džiau bendradarbiauti LKD, kur-
čiųjų tėvams ir pedagogams, tuo-
met ir problemų būtų mažiau. Ji 
pabrėžė LGK lektorių įdarbinimo 
ir LGK kursų svarbą. Apgailesta-
vo, kad šiemet nerengiami kursai 
visuomenei ir kurtiesiems.

Ypač aštri diskusija kilo dėl 
vertimo paslaugų po darbo. Ją iš-
kėlė A. Jurkša. 

S. Litvinaitė siūlė vertėjų cen-
trams taikyti slankųjį darbo gra-
fiką. LKD nariai, dirbantys vertė-
jais, protestavo. Esą po darbo jie 
nori būti su savo šeimomis, be to, 
taip dirbant dar labiau bus jaučia-
mas vertėjų stygius, siūlė ieškoti 
kitokių išeičių. Kokios tos išeitys, 
neįvardijo. 

Kai A. Bražinskas užtarė ver-
tėjus, S. Litvinaitė metė repliką, 
kad jis turbūt kalbėjo kaip AG-
KVC darbuotojas, bet ne kurčia-
sis. Salėje pradėta ploti. 

Aistras ramino R. Klečkovs-
kaja. Ji pakvietė dalyvauti gegužės 
9 d. Vilniuje vykusioje diskusijoje 
šiuo klausimu, be to, išreiškė viltį, 
kad įdiegus nuotolinį vertimą bus 
geriau panaudojamas vertėjų dar-
bo laikas ir atsiras laisvų rankų 
dirbti vakarais.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  
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Aktualijos
Gegužės 9 d. Vilniuje 

vyko emocingas kurčiųjų 
bendruomenės ir vertėjų 
atstovų susitikimas dėl gestų 
kalbos vertimo paslaugų 
teikimo ir kokybės Vilniaus 
gestų kalbos vertėjų centre 
(VGKVC). 

Diskusijoje dalyvavo Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
(NRD) prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos direktorė 
Genovaitė Paliušienė, Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezidentė 
Roma Klečkovskaja, Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė Ramunė Leonavičie-
nė, VGKVC direktorius Dainius 
Jakutis.

Kurčiųjų skundai 
Sus i t i k i mo  pr a d ž i o j e 

 R. Klečkovskaja suteikė ga-
limybę kalbėti į salę gausiai 
susirinkusiems kurtiesiems. 
Vienas po kito ant scenos užlipę 
žmonės dėstė savo problemas. 
Dažniausiai skambėjo skundai 
dėl sunkumų gauti vertimo 
paslaugas po darbo valandų ir 
savaitgaliais. Kurtieji vardijo 
įvairias situacijas, kai jiems 
prireikia vertėjų po 17 valandos: 
poliklinikoje, namo, sodų ar 
garažo bendruomenės susiti-
kimuose, tėvų susirinkimuose 
darželiuose, darbe, konferen-
cijose, renginiuose ir semina-
ruose. Viena studentė piktinosi, 
kad vertėją gauna tik dviem 
paskaitoms per dieną. Kurtieji 
išreiškė nepasitenkinimą ir ver-
timu „kalke“ bei nekokybišku 
vertėjų darbu.

D. Jakutis žadėjo ieškoti 
sprendimų

VGKVC direktorius D. Ja-
kutis, išklausęs kurčiųjų kalbas, 
tvirtino, kad VGKVC teikia 
vertimo paslaugas ir po darbo 
valandų bei savaitgaliais, jei 
kurtieji jas užsisako iš anks-
to. Jis pateikė ir tai įrodančią 
statistiką. Direktorius aiškino, 
kad vertėjų centrai negali dirbti 
visą parą, nes neturi budinčios 

įstaigos statuso, tačiau kurčiųjų 
pageidavimu galėtų dirbti nuo 7 
iki 20 val. Jis teigė pateiksiantis 
tokį siūlymą NDT ir derinsian-
tis su vertėjais. Ilgesnis darbo 
laikas, pasak jo, galėtų būti įgy-
vendintas jau nuo liepos mėne-
sio. D. Jakutis taip pat pasakojo, 
kad planuoja sudaryti sutartis 
su laisvai samdomais vertėjais, 
kurie nedirbs vertėjų centre, 
bet savaitgaliais teiks paslaugas.

Kurtieji pageidavo, kad 
VGKVC dirbtų kurčias vertė-
jas, o D. Jakutis sakė, jog prieš 
tai reikia parengti pareigybės 
aprašymą, turi būti patvirtintas 
etatas ir darbo užmokestis. Di-
rektorius žadėjo stengtis, kad 
kitąmet atsirastų kurčio vertėjo 
etatas.

Atsakydamas į skundus dėl 
vertimo kokybės, D. Jakutis ska-
tino atskirti vertimą ir kurčiojo 
tikslo pasiekimą. Pasak jo, ver-
tėjas neprivalo konsultuoti, kaip 
išspręsti problemą, jis tik verčia, 
taigi jei kurčiasis neišsprendžia 
savo bėdų, tai yra jo asmeninė, 
o ne vertėjo problema.

Kurtieji kritikavo VGKVC 
darbuotojus ir palaikė  

D. Dragūnienę
Kurčiųjų priekaištų arba 

palaikymo sulaukė ir konkretūs 
asmenys. Kalbėtojai nepagailėjo 
kritikos VGKVC direktoriaus 
pavaduotojui Aleksui Jasiūnui. 
Jis kaltintas dėl to, kad visą 
dėmesį skiria sportui ir nebūna 

VGKVC. Kurtieji buvo nepa-
tenkinti ir VGKVC sekretore, 
ją vadino arogantiška. Pats  
D. Jakutis kritikuotas už tai, kad 
nemoka gestų kalbos ir negali 
spręsti, kuris vertėjas yra geras.

Įdarbinimo tarpininkė 
Danguolė Dragūnienė sulaukė 
didelio bendruomenės palai-
kymo. Kurtieji piktinosi, kad ji 
nepriimama į darbą VGKVC. 
Pati D. Dragūnienė teigė darbo 
negavusi, nes D. Jakutis norėjo 
priimti vertėją vyrą. 

Direktorius pripažino, jog 
iš tiesų nori, kad VGKVC dirb-
tų daugiau vyrų, nes vyriškoji 
kurčiųjų bendruomenės dalis 
neturėtų būti skriaudžiama. 
Be to, vertėjas vyras geriau 
susitvarkytų tuomet, kai tenka 
versti neblaiviems ar teistiems 
kurtiesiems.

Vertėjai prašė kurčiųjų  
supratingumo ir palaikymo

Susitikime savo poziciją 
emocingai ir nuoširdžiai išdėstė 
ir VGKVC dirbantys vertėjai. 
Skambėjo skundai dėl to, kad 
nėra ryšio tarp vertėjų ir kur-
čiųjų, vertėjai nesulaukia pa-
garbos, gauna iš kurčiųjų daug 
neigiamos energijos. Vertėjos 
aiškino, kad ne visada gali dirbti 
po darbo valandų, nes turi mažų 
vaikų, asmeninį gyvenimą. Jos 
skundėsi, kad niekas negina 
vertėjų, rūpinasi tik kurčiųjų 
teisėmis.

R. Leonavičienė siūlė pa-

galvoti apie tai, ar šalyje ir taip 
trūkstant vertėjų, jų dar nesu-
mažės, jeigu bus įvestas darbas 
pamainomis. Ji pabrėžė, kad 
vertėjas yra ne techninė prie-
monė, kurią po darbo valandų 
galima padėti į stalčių. Vertėjas 
yra žmogus, todėl ir jam reika-
lingas supratimas ir pagalba.

G. Paliušienė raginimas 
Susitikimo pabaigoje kal-

bėjo ir G. Paliušienė. Ji tvirtino, 
kad išgirdo kurčiųjų pagei-
davimus dėl ilgesnio vertėjų 
centrų darbo laiko, žadėjo apie 
tai diskutuoti su vertėjų centrų 
vadovais. Tačiau yra įvairių 
niuansų, todėl labai greitai pro-
blema nebus išspręsta.

G. Paliušienė tvirtino, jog 
vertėjų kvalifikacija bus verti-
nama nuo 2014 m., kai pradės 
galioti lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų atestacijos tvarkos aprašas. 
Tai padaryti anksčiau, pasak jos, 
neįmanoma, nes nėra pinigų 
daugiau mokėti aukštos kvali-
fikacijos vertėjams. 

NRD direktorė pabrėžė, jog 
kurčiųjų noras, kad visos verti-
mo paslaugos būtų nemokomas, 
nebus išpildytas. Nemokamos 
turi būti tik būtinosios paslau-
gos, o už kitas (pavyzdžiui, 
vertimą per asmenines šventes) 
teks susimokėti patiems. 

Išklausiusi kurčiųjų nepasi-
tenkinimą Lietuvos televizijoje 
(LTV) dirbančiais gestų kalbos 
vertėjais, G. Paliušienė sakė, 
kad dabar LTV sudarė sutartį 
su VGKVC, o ne su vertėjais 
asmeniškai, taigi VGKVC di-
rektorius galės vertėjus keisti ir 
dirbti televizijoje skirti tinka-
miausius. Ji taip pat džiaugėsi, 
jog perėjimas prie skaitmeninės 
televizijos suteiks daugiau šansų 
versti ir titruoti laidas.

G. Paliušienė ragino ben-
druomenę nesiskųsti, nesipykti, 
bet visiems būti tolerantiškiems. 
Pasak jos, kurčiųjų ir vertėjų 
pagarba turi būti abipusė. 

Agnė KARVELYTĖ

Kurčiųjų bendruomenės ir vertėjų susitikimas

Į Vilniuje vykusį kurčiųjų bendruomenės ir vertėjų atstovų susitikimą 
susirinko gausus būrys kurčiųjų.
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Gegužės 3 d. pasitarti 
dėl Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre (LKNUC) veikian-
čio Gestotyros ir metodinių 
priemonių rengimo skyriaus 
(toliau - skyrius) ateities 
susirinko Vilniaus kole-
gijos, Surdologijos centro, 
LKNUC bei  skyriaus  atsto-
vai ir tie kurčiųjų bendruo-
menės nariai, kuriems ypač 
rūpi lietuvių gestų kalbos 
reikalai.

Priežastis – neaiškios skyriaus 
perspektyvos. Lietuvių gestų kal-
bos vartojimo ir vertėjų paslaugų 
teikimo 2009–2012 m. programos 
vykdytojus lėšos pasiekdavo iš 
vienintelio šaltinio – Neįgaliųjų 
reikalų departamento. Bet šiemet 
programa įgyvendinama paskuti-
nius metus. 2013-2017 m. vietoj 
programos rengiamas tarpinstitu-
cinis gestų kalbos vartojimo pla-

nas. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) pavaldumo 
įstaigos – LKD, Surdologijos cen-
tras, vertėjų centrai – aktyviai 
teikia savo siūlymus šiam planui. 
Švietimo ir mokslo ministerijai 
(ŠMM) pavaldaus skyriaus spe-
cialistams viskas klojasi ne taip 
sklandžiai, nes jau keleri metai, 
kai ŠMM išardė Specialiojo ugdy-
mo skyrių. 

Galutinai neapsispręsta ir ge-
gužės 3 d. pasitarime. Pirmiausia 
dėl to, kad LKD privalėjo disku-
tuoti ir iš keleto pasiūlymų pasi-
rinkti vieną sprendimą. Konkre-
čių, apgalvotų siūlymų niekas iš 
dalyvavusiųjų nepateikė. 

Skyriaus laikinoji vedėja  
V. Kavaliauskaitė palaiko ir sky-
riaus iškėlimo iš LKNUC, ir jo 
palikimo mintį. Jai svarbiausia – 
užtikrintas, tolygus finansavimas.

LKD atstovai: R. Klečkovskaja, 
A. Bražinskas, V. Valiauga laikosi 
nuomonės, kad gestų kalbos žody-
no rengimo darbai neturėtų vykti 

mokykloje. Esą tam reikia labiau 
prestižinės įstaigos. Daugelyje 
Europos valstybių panaši veikla 
vykdoma universitetuose ar nepri-
klausomose įstaigose, kai kur – įs-
taigose, veikiančiose prie kurčiųjų 
organizacijų.

VU doktorantas M. Danie-
lius diskusijos pabaigoje suabejo-
jo dėl galimybių skyrių perkelti į 
Vilniaus universitetą. Didesnė, 
jo manymu, tikimybė, kad skyrių 
priglobs Lietuvių kalbos (LKI) 
institutas. Kartą jau tokį variantą 
(tuomet visos veiklos buvo vyk-
domos SC) inicijavo Neįgaliųjų 
reikalų departamentas. Vis dėlto 
tuomet pačią paskutinę minutę 
sumanymo atsisakė pats LKI, išsi-
aiškinęs, kad lietuvių gestų kalba 
nėra lietuvių kalbos forma, o ats-
kira, savarankiška kalba.

LKNUC pozicijai atstovavusi 
D. Burkauskienė pažymėjo, kad 
nei Vilniaus universitetas, nei, ko 
gero, LKI nesiims jam nebūdingos 
funkcijos – metodinių priemonių 

klausos sutrikimų turintiems vai-
kams rengimo. Tad galimas daly-
kas, kad Gestotyros ir metodinių 
priemonių rengimo skyrius, apie 
2005 m. atskilęs nuo SC, dabar 
pats suskils į dvi dalis. Tokiam 
smulkiam skaidymui nepritarė 
Surdologijos centro darbuotojas  
V. Pivoras.

A.Bražinskas nerimavo, kad 
nors lietuvių gestų kalbos žody-
nas rengiamas jau kelerius metus, 
kurčiųjų bendruomenė juo laisvai 
naudotis negali. Jis vis dar nepa-
teiktas virtualioje erdvėje. Be to, 
gestų kalbos tyrinėjimas beveik 
nevykdomas, specialistų nėra. Žo-
dyno rengėjai dirba patys sau, o 
bendruomenė apie jų pasiekimus 
beveik nieko nežino ir jais nesi-
naudoja.

R. Klečkovskaja pasiūlė savo 
paramą ieškant naujo steigėjo. Ar-
timiausiu metu dėl to pradedama 
diskutuoti su ŠMM specialistais.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Panevėžio Juozo Mil-
tinio dramos teatro vesti-
biulį papuošė penkių metrų 
aukščio medis, kurio lapai 
pagaminti iš stiklinių bu-
telių. Prie stulbinančio Eko 
medžio kūrimo  prisidėjo ir 
Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM) mokiniai.

Panevėžyje gyvenantis ži-
nomas menininkas, amerikietis 
Markas Ekstrandas, pasitelkęs  
PKNPM mokinius, Panevėžio  
A. Bandzos kūdikių namų auklė-
tinius, teatro aktorius, miesto me-
dikus įrodė, kad iš antrinių žaliavų 
galima sukurti stulbinantį meno 
kūrinį.

Medžiui  sukurti  buvo pa-
naudoti 288 alaus ir vyno buteliai. 
Dalį  jų M. Ekstrandas surinko iš 
miesto kavinių, kitus sunešė drau-
gai ir pažįstami. Metalinį medžio 
kamieną sukonstravo ir įtvirtino 
bendrovės „Vitoka ir Ko“ specia-
listai, bet didžiausią ir kūrybiš-
kiausią darbą atliko vaikai. Pasak 

PKNPM direktorės Danutės Kriš-
čiūnienės, su menininku M. Eks-
trandu mokykla bendradarbiauja 
jau keletą metų. Per tą laikotarpį 
vaikai mokėsi kurti papuošalus, 
įvairius suvenyrus. Tačiau tokiame 
analogų neturinčiame projekte te-
ko dalyvauti pirmą kartą. 

Direktorė pabrėžė, kad į pro-
jektą įsitraukė 20 mokinių. „Sti-
klo lakštus vaikai dekoravo lipnia 
juosta. Dekoruodami stengėsi 
panaudoti liaudiškus motyvus. 
Paruošti lakštai buvo dedami į 
stiklapūtę. Todėl lipnia juosta 
aplikuotos vietos liko skaidrios, o 
neuždengtos buvo padengtos smė-
liu“, – apie parengiamuosius dar-
bus pasakojo D. Kriščiūnienė.

Visą kūrybinį procesą kuravo 
Panevėžio apskrities G. Petkevi-
čaitės-Bitės viešosios bibliotekos 
fotografas Virginijus Benašas, 
PKNPM dailės mokytojas Povilas 
Šiaučiūnas, technologijų mokyto-
jai: Rita Kasparienė ir Ramūnas 
Kabelis bei projekto koordinatorė 
– mokyklos direktorė  D. Kriščiū-
nienė.  

Šios  idėjos tąsa –  sukurtas 

ekofilmukas  „Stiklo antras gy-
venimas. Eko medis.“  Kūrybinę 
grupę sudarė: ketvirtos klasės mo-
kinys Jonas Švalbonas, dailės mo-
kytojas Povilas Šiaučiūnas, chemi-
jos mokytoja Albina Kriščiūnienė. 
Filmavo informacinių technologi-
jų mokytojas Ramūnas Kabelis. 

Filmukas išsiųstas Europos 

Parlamento narės Radvilės Mor-
kūnaitės-Mikulėnienės vykdomo 
projekto konkursui „Žaliasis ko-
das.“

„Ši nauja veikla suteikė vai-
kams neįkainojamų potyrių“, – 
džiaugėsi mokyklos direktorė.

Laima LAPĖNIENĖ

Kurčiųjų bendruomenė nerimauja dėl Gestotyros 
skyriaus ateities

Stulbinantis Eko medis Panevėžyje

Vaikus džiugino kūrybinis procesas ir galimybė tuščią butelį prikelti naujam 
gyvenimui.
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Mūsų žmonės
Ieva Augaitytė – Vil-

niaus dailės akademijos 
(VDA) tekstilės specialybės 
III kurso studentė. Kurčioji, 
gimusi muzikantų šeimoje, 
nuo vaikystės pamėgo meną 
– piešė ir net pramoko groti 
pianinu. 

Su „Akiračio“ skaityto-
jais Ieva dalijasi mintimis 
apie studijas, kūrybą, atei-
ties planus ir svajones.

Kodėl pasirinkai tekstilės 
studijas?

Pasirinkau tekstilės specialy-
bę, nes man buvo įdomu susipa-
žinti su medžiagomis, audimu, 
įvairiomis tekstilės technikomis. 

Ar lengvai įstojai į VDA?
Ne iš karto pavyko įstoti į 

VDA, bandžiau dvejus metus. 
Antru bandymu įstojau. Pir-
mą  kartą stojau į tapybą, o an-
trą kartą pasirinkau tekstilę. Po 
nesėkmės pirmais metais galėjau 
tiksliai apsispręsti, ko noriu. 

Ar esi patenkinta studijo-
mis?

Man patinka studijos VDA. 
Būna sunku, bet esu labai laimin-
ga. Džiaugiuosi, kad pasirinkau 
būtent tekstilės specialybę. Ji yra 
labai įvairi, tikrai gali rasti, kas 
tau arčiau širdies. Daug dėmesio 
skiriama kitoms meno šakoms: 
grafikai, tapybai. Dabar daug 
pasirenkamųjų dalykų, ir tos pa-
sirinktos disciplinos man labai 
įdomios.

Kokie pasirenkamieji da-
lykai labiausiai patiko? Kokių 
technikų mokeisi VDA?

Nuo praeitų metų galima 
rinktis disciplinas. Buvau pasi-
rinkusi fotografijos istoriją, me-
no psichologiją, informatiką me-
nininkams, psichologijos įvadą. 
Labiausiai patiko architektūros 
pagrindai, vizuali komunikacija, 
XX a. taikomoji dailė ir dizainas. 
Šį pusmetį esu pasirinkusi tapy-
bą, grafiką, veltinį. Audžiame 
įvairiomis audimo staklėmis, ant 
rėmų, mokomės kompiuterinio 
dizaino, siuvinėti, marginti audi-
nius. Mokomės įvairių technikų, 
bet svarbiausia - sugalvoti idėją ir 
ją pavaizduoti. Labiausiai patin-
ka audimas, nors pradžioje man 

sunkiai sekėsi austi. Patinka apli-
kacija, mezgimas, audinių dažy-
mas, piešimas ant šilko. 

VDA mokausi ne tik įvairių 
tekstilės technikų, bet ir kilimų 
bei audinių rašto projektavimo. 
II kurse pagal mano  sukurtą 
projektą Lentvario kilimų fabri-
kas išaudė žalios spalvos rankų 
darbo kilimą.

Kas tave įkvepia kurti? Ką 
mėgsti vaizduoti savo kūriniuo-
se?

Esu smalsi ir linksma! Ir tai 
mane įkvepia kurti. Negaliu pa-
sakyti, ką labiausiai mėgstu vaiz-
duoti. Būna įvairiai. Vaizduoju 
tai, kas man svarbu.  

Kokiais savo sukurtais teks-
tilės darbais labiausiai didžiuo-
jiesi?

Labiausiai  didžiuojuosi savo 
aplikacijos darbu „Giminė“, velti-
niu „Laimės receptas“, miniatiūra 
„Vilnius“.

Kiekvieną pusmetį gauname 
užduotis, kurias turime atlik-
ti pasirinkta technika. III kurse 
buvo tema „Mano  laimės recep-
tas“. Reikėjo atskleisti šitą idėją 
tekstilės technika. Kadangi tikrai 
jaučiuosi laiminga studijuoda-
ma VDA tekstilę, tad ir receptą 
man surašė ne gydytoja, bet ma-
no dėstytoja – prof. Eglė Ganda 
Bogdanienė. Veltinyje surašytos 
to pusmečio užduotys: mes na-
grinėjome senovės Egipto koptų 
(krikščionių), Renesanso, baroko 
bei Bauhauzo tekstilę. Išvelti žo-
džiams parinkau gydytojų rašy-

seną – neaiškią, sunkiai įskaito-
mą. Tad mano darbas išėjo žais-
mingas, su humoru. Ilgai kūriau 
eskizą, nes užtruko, kol subrendo 
idėja, kol pasirinkau raštą. Po 
to mėnesį vėliau savo „receptą“. 
Dirbau nuo ryto iki vakaro, nes 
skubėjau baigti iki peržiūros (taip  
vadinasi mūsų atsiskaitymai).

Ar dėl to, kad negirdi, kyla 
problemų studijuojant?

Aišku, kad kyla sunkumų. 
Negaliu suprasti visko, kas kal-
bama paskaitoje, dėstytojų aiški-
nimų. Gaila, nesuprantu, apie ką 
kalba kurso draugai. Pradžioje 
buvo sunkiau. Dabar ir aš pri-
pratau, ir žmonės priprato prie 
manęs, suprato, kaip su manimi 
bendrauti. Dėstytojai, studentai 
yra draugiški su manimi. Susi-
rašinėju su jais, susitariu dėl už-
duočių. Man  pasisekė, kad esu 
Tekstilės katedroje, nes čia ypač 
šilta, draugiška atmosfera. Dės-
tytojai supratingi ir geranoriški. 
Dažnai jie duoda savo vaizdo ar 
rašytinę medžiagą. Paskaitose 
padeda gestų kalbos vertėjos. 

Ar planuoji mokytis magis-
tratūroje?

Norėčiau studijuoti magistra-
tūroje, bet labai  sunku įstoti. Ir 
mokytis sunku.

Kur buvo eksponuoti tavo 
darbai? 

Nedaug parodų esu suren-
gusi. Jos vyko „Gedimino 9“, 
Tautinių bendrijų namuose. Tai 
buvo piešinių, grafikos ir tapy-
bos darbų parodos. Tada dar ne-

studijavau tekstilės. Pernai mano 
kilimas buvo eksponuojamas 
„Domus“ galerijoje. Dalyvavau 
skiautinių parodoje manufaktū-
roje – galerijoje „Jūratė“ su savo 
siūta lovatiese. Dabar svajoju su-
rengti personalinę tekstilės darbų 
parodą.

Grįžkime šiek tiek į praeitį. 
Prisimink savo vaikystę. Kada 
pradėjai piešti? Kokioje moky-
kloje mokeisi?

 Gimiau Klaipėdoje, užaugau  
Vilniuje. Ketverių metų pradėjau 
lankyti pagrindinės mokyklos 
„Gama“ meno studiją. Atrodo, 
14 metų pradėjau piešti vaikų ir 
jaunimo kūrybos centre „Dailės 
kalba“. Baigiau Vilniaus kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
trą ir Justino Vienožinskio dailės 
mokyklą. Truputį moku groti pi-
aninu. Lankiau Balio Dvariono 
muzikos mokyklą. Tuo metu ten 
veikė klasė vaikams su klausos 
negalia.

Apie kokį darbą svajoji? 
Ką norėtum veikti, kai baigsi 
mokslus?

Svajoju apie kūrybinį bei pe-
dagoginį darbą. Tačiau manau, 
kad dar daug reikės mokytis.

Kai baigsiu studijas, norėčiau 
kurti tekstilės darbus, tapyti. Da-
bar dar sunku spręsti. Norėčiau 
dirbti audinių dizaino srityje. 
Svajoju keliauti, pamatyti, kaip 
žmonės gyvena, ypač įdomu, 
kaip vystoma tekstilė kitur. Man 
patinka dirbti su vaikais. Norė-
čiau juos mokyti tekstilės.

Ką mėgsti veikti laisvalai-
kiu?

Domiuosi viskuo, kas susiję 
su menu: parodomis, teatru, kinu 
ir fotografija. Laisvalaikiu  ben-
drauju su draugais, lankau paro-
das. Dabar laisvo laiko būna labai 
mažai.

Kokia didžiausia tavo svajo-
nė?

Mano didžiausia svajonė - 
turėti gražią šeimą, kurti ir kad 
mano kūryba būtų reikalinga 
žmonėms.  

Kalbino Agnė KARVELYTĖ

I.Augaitytės  darbų paroda 
-  LKD tinklapio www.lkd.lt  

Virtaualioje meno 
 galerijoje. 

Ievos Augaitytės laimės receptas

Ieva jaučiasi laiminga studijuodama VDA tekstilę, todėl ir jos darbui „Mano  
laimės receptas“ receptą surašė ne gydytoja, bet dėstytoja–prof. Eglė Ganda 
Bogdanienė. 
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Dar balandžio mėnesį 
į „Akiračio“ redakciją at-
skriejo kaunietės draugijos 
veteranės Leonardos Parše-
lienės žinutė. Kauno senjorų 
klubo „Poilsis“ vardu ji pra-
šė praskleisti laiko uždangą, 
prisiminti ir papasakoti apie 
vieną darbščiausių, ilgai 
atsakingas pareigas ėjusį, 
netituluotą kurčiųjų ben-
druomenės metraštininką, 
visuomenininką Augustiną 
Zinių. 

Šiemet gegužės 14 d. jam bū-
tų sukakę 80 metų. Rugsėjo 19 d. 
sueis ketveri metai nuo jo mirties.

Augustino gyvenimo kelias 
nebuvo lengvas: tai dramatiška 
vidinė kova, ieškojimai, valingas 
priešinimasis įvairioms kliūtims. 

Jis gimė ir augo Panevėžio 
rajono Ibutonių kaime, gražioje 
sodyboje. Pavasarį, sukakus mo-
kykliniam amžiui, tėvai jį užrašė 
į parengiamąjį kursą į pirmą kla-
sę. Susirgęs meningitu, visą vasarą 
berniukas buvo gydomas Kėdai-
nių, Panevėžio ligoninėse, po to 
dar namie. Pasveiko, bet neteko 
klausos. Teta, mamos sesuo, gy-
veno Kaune. Ji sužinojo, kad lai-
kinojoje sostinėje veikia Kurčių 
– nebylių institutas (taip prieška-
riu vadinosi Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų mokykla). 1939 m. 
Augustinas pradėjo lankyti pirmą 
klasę šioje mokykloje. Devynias 
klases su pertrauka dėl karo ir 
okupacijos baigė tik 1950 m.

Toliau mokėsi batsiuvio spe-

cialybės tuometėje Vilniaus kur-
čiųjų amatų mokykloje ir ją 1952 
m. baigė. Pagal įgytą spacialybę 
dirbo neilgai. Iš kitų bendradarbių 
skyrėsi stropumu, reiklumu, apsi-
skaitymu, aktyvia veikla – vaidi-
no, sportavo, turėjo visuomeninių 
pareigų.

1953 m. jam buvo pasiūlyta 
dirbti Vilniaus miesto kurčiųjų 
klubo vedėju. Netrukus sukū-
rė šeimą. Gyventi nebuvo kur ir 
jauna šeima išvyko gyventi pas 
žmonos tėvus į Ukmergę. 1956 
m. LKD pirmininkė E. Zabielienė 
paragino grįžti į Vilniaus įmo-
nę. Suteikė mažutį būstą, paskyrė 
dirbti įmonės avalynės baro vedė-
ju. Dirbdamas baigė vakarinę mo-
kyklą, daug laiko skyrė savišvietai. 

LKD įmonė ekonomiškai sti-
prėjo, augo ir plėtėsi, reikėjo di-
rektoriaus pavaduotojo. Šios par-
eigos buvo pasiūlytos A. Ziniui. 
Reikėjo rūpintis kurčiųjų įdarbini-
mu, jų mokymosi reikalais, kultū-

rine veikla, bendrabučio priežiūra 
ir kt.

Eidamas šias pareigas Augus-
tinas įsiminė kaip nepailstantis 
kurčiųjų veiklos ir kultūros pro-
paguotojas. Visą gyvenimą daug 
skaitė, mėgo bendrauti su žmo-
nėmis. Teikdavo daug pasiūlymų, 
kuriuos įgyvendinus kurčiųjų so-
cialinis statusas gerėjo.

Organizavo kelionę dviračiais 
aplink Lietuvą, ekskursijas į kitas 
respublikas, skatino integraci-
jos procesus. Buvo aktyviausias 
kurčiųjų laikraščio „Akiratis“ 
steigimo iniciatorius. Domėjosi 
leidybos reikalais. Sužinojęs, kad 
leidinys parvežtas iš spaustuvės, 
skubėdavo į klubą jo pasiimti. 
Visada džiaugdavosi nauju mėn-
raščio numeriu. Augstinas buvo 
neetatinis „Akiračio“ redakcijos 
korespondentas, parašė nemažai 
probleminių straipsnių, kritinių 
ir biografinių rašinių. Brangino ir 
kaupė užsiprenumeruotus „Aki-

račio“ numerius. Bendruomenės  
šviesuolis 15 metų akylai saugo-
tus kiekvieno mėnesio laikraščius 
padovanojo „Akiračio“ redakcijai. 
A. Ziniaus dėka redakcija  turi vi-
siškai sukomplektuota mėnraščių 
archyvą.

Augustinas mėgo savo darbą, 
domėjosi politika, sekė  kultūrinio, 
socialinio gyvenimo tendencijas. 
Jis visada galėjo žmonėms patar-
ti, padėti. Įmonės darbuotojai jį 
išrinko profsąjungos pirmininku. 
Į šias pareigas buvo renkamas ke-
letą kadencijų iš eilės ir išdirbo iki 
pat išėjimo į senatvės pensiją.

Sulaukusio garbingo jubilie-
jaus Augustino veiklumas neleido 
apsiriboti ramiu darbu sode. Jis 
įkūrė Vilniaus senjorų klubą „Bi-
čiuliai“ ir jam ilgą laiką vadovavo. 
Šiuo pavyzdžiu pasekė kitų mies-
tų kurtieji. Taip vyresnio amžiaus 
žmonėms atsirado naujos veiklos, 
kuri neleido tapti pasyviais gyve-
nimo stebėtojais.

Ir būdamas brandaus amžiaus 
Augustinas mėgo būti tarp žmo-
nių, aktyviai dalyvavo draugijos 
visuomeninėje veikloje – buvo 
LKD CV IR LKD Vilniaus teri-
torinės valdybos plenumų narys, 
suvažiavimų delegatas. Kartu su 
žmona užaugino du vaikus – du-
krą ir sūnų.

Likimas netikėtai šį darbš-
tų žmogų išplėšė iš mūsų tarpo. 
Anksti iškeliavusio Anapilin Au-
gustino nepamiršo draugai. Suka-
kus jo 80-mečiui vėl jį prisimena-
me kaip šviesulį kurčiųjų draugi-
jos istorijoje.

Vanda VAITKUTĖ 

Laiko vingiuose – prisiminimai apie A. Zinių

Šiemet gegužės 14 d. A. Ziniui būtų sukakę 80 metų. 

            Mielai Olgai KULVIS,

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas. 
Jis neša mus kaip trykštanti srovė, 

Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga, 
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės ... 

Tebūna visos jūsų dienos gražios 
Lyg gaivinanti versmė, 

Nors valandų saulėtų ir bus nemaža 
Dalint save kitiems - gyvenimo prasmė ! 

    
Su gražiu jubiliejumi sveikina
Kauno kurčiųjų bendruomenė 

Kurčiųjų mėnraščio „Akiratis“ redaktorė 
Genė KARKLIENĖ ką tik atšventė gražią,  
patirtimi nuspalvintą asmeninę sukaktį.

Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ir „Akiračio“ 
redakcijos kolektyvas sveikina sukaktuvininkę 

su šia ypatinga diena ir linki:

Tebūna visos dienos be šešėlių,
Keliai neklaidūs veda tik į priekį,
Tegul sėkmės bures išskleidę vėjai

Jų niekada kelionėj nepalieka!
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Iš Tokijuje (Japonija) 
balandžio 26 – gegužės 7 d. 
vykusio pasaulio kurčiųjų 
stalo teniso čempionato Lie-
tuvos sportininkai parsivežė 
tris medalius: 1 sidabro ir 2 
bronzos. Lietuvių komandą 
sudarė keturi vyrai: G. Juch-
na, D. Takinas, K. Žižiūnas, 
V. Narkevičius. Juos į varžy-
bas lydėjo treneris A. Majo-
rovas ir delegacijos vadovas 
A. Jasiūnas. Lietuviai gerai 
pasirodė tarp 13 šalių da-
lyvių: mūsų sportininkams 
pavyko įsiterpti į pasaulio 
lyderių trejetą.

Mažai kas nežino, kad sta-
lo tenisas yra Azijos, ne Europos 
žemyno žaidimas. Todėl Lietuvos 
kurčiųjų sporto komitetas (LKSK) 
juolab džiaugiasi ir didžiuojasi 
lietuvių sėkme. Čempionate buvo 
laukiama 17 komandų, bet dėl lė-
šų stokos keturios šalys paskutinę 
minutę atsisakė dalyvauti varžy-
bose. 

Komandinės varžybos   
Varžybų maratoną lietuviai 

pradėjo, pasak A. Jasiūno, sėkmin-
game pogrupyje. Varžovai nebu-
vo per stipriausi. Visi jie - Iranas, 
Vengrija, Japonija – krito nuo lie-
tuvių rankos tuo pačiu rezultatu 
3:0. Aštuntfinalyje lietuviams teko 
susigrumti, pasak A. Jasiūno, su 
jauna, stipria ir ambicinga Taiva-
no komanda. Bet ir jie buvo par-
klupdyti tuo pačiu rezultatu 3:0.  
Ketvirtfinalio kova su rusais ir vėl 
baigta 3:0.

Tik pusfinalio varžybose su 
korėjiečiais lietuviai buvo priversti 
leisti varžovams „pasispardyti“ ir 
nugalėti „ne sausai“ – 3:1.

O štai finale – ir vėl rezultatas 
0:3, deja, šįkart - Kinijos koman-
dos naudai. Tad pasaulio prizinin-
kų trejetas išsirikiavo tokia tvarka: 
Kinija, Lietuva, Pietų Korėja.

Dvejetų varžybos
Šiose varžybose lietuviams 

neįveikiamos buvo tik dvi ki-
nų poros. Pirmąją vietą pelnė  
V. Cungo (W. Cong) ir Dz. Čaosiu-
jės (Z. Chaoxue) dvejetas, antrąją – 
 L. Čangdzono (L. Changjoon) ir  

P.Kvangeuno (P. Kwangeun) tan-
demas. Bronzos medalius Lietuvai 
padovanojo G. Juchnos ir D. Taki-
no duetas. 

Individualios kovos
Tik vienetų varžybose Tai-

vano atstovas V. Čich-Chsuanas 
(W. Chih-Hsuan) pranoko kiną  
V. Cungą, o lietuvis G. Juchna liko 
trečias. 

Trenerio vertinimas
Nuo 2008 m. kurčiuosius tre-

niruojantis A. Majorovas teigia 
esantis patenkintas žaidėjais tiek 
treniruočių laikotarpiu, tiek var-
žybose. Jo nuomone, palypėti laip-
teliu aukščiau buvo galima nebent 
komandinėse varžybose. Anali-
zuodamas lemiamo susitikimo 
pralaimėjimo priežastis A. Majo-
rovas didžiausia kliūtimi įvardija 
psichologinę įtampą ir itin anks-
tyvą žaidimo laiką. „Sportininkai 
buvo šiek tiek susikaustę,- teigia 
strategas. – Įtakos rezultatui  tu-
rėjo ir neįprastai komandinėms 
varžyboms varžovų vietomis pagal 
pajėgumą ir seką sukeisti žaidė-
jai.“ Bet, pasak jo, asmeninėse ir 
dvejetų varžybose pademonstruoti 
maksimalūs gebėjimai. Lietuvių 
pastarųjų metų sėkmę iš dalies  
treneris sieja su G. Juchnos atėji-
mu į komandą. „Dabar mes faktiš-
kai galime kovoti su visais“, - sako 
jis.  Vienintelis trenerio ir LKSK 
rūpestis – kol kas dar neatsiran-
danti pamaina dabartiniams lyde-
riams. 

            Įspūdžiai   
Delegacija labai šiltai atsiliepia 

apie japonus. Esą juos sutiko pa-

slaugūs, mandagūs, besišypsantys 
ir labai taktiški žmonės. Gyvena 
jie ankštai. Sportininkai irgi buvo 
apgyvendinti mažose erdvėse, už-
tat po vieną. Dauguma delegacijų 
pasirinko apsistoti vadinamajame 
nacionaliniame olimpiniame kai-
melyje dėl santykinai nedidelių 
kainų. Palyginti su Europos vals-
tybių viešbučiais, čia viešpatavo 
tvarka ir švara. Štai ir į treniruočių 
bei apšilimo sales buvo galima pa-
tekti tik nusiavus batus ir persia-
vus šlepetėmis. 

Lietuvius ypač džiugino tai, 
kad ten nėra vagių. Jie smalsiai ap-
žiūrinėjo šalia sporto aikštynų ir 
salių įrengtus radinių kambarius. 
Čia jie matė ir savininkų laukian-
čių piniginių su pinigais bei korte-
lėmis, ir laikrodžių bei kitų vertin-
gų daiktų. Štai kodėl ten žmonės 
nesijaudina ką nors pamiršę – ka-
da galės, sugrįš ir ras. 

Sportininkų valgiaraštyje, pa-
sak A. Jasiūno, karaliavo ryžiai, 
buvo siūloma ypač daug daržovių, 
žuvies. Žodžiu, japonų virtuvė lie-
tuviams buvo sveika ir skani. 

Beje, lietuviai pirmą sykį vyko 
į Tekančios Saulės šalį, nes tai bu-
vo pirmas kartas, kai šalis priėmė 
pasaulio kurčiųjų sporto atstovus. 
Jei kas ir kėlė lietuviams siaubą, 
tai kainos. Kituose analogiškuo-
se čempionatuose už kiekvieną 
delegacijos narį užtekdavo su-
mokėti maždaug  20 JAV dolerių 
vertės dalyvio mokestį, o čia teko 
atseikėti po 150 JAV dolerių už 
kiekvieną. Užtat skųstis varžybų 
organizavimo tvarka negalėjo nie-
kas. Viskas buvo punktualu, tikslu 
ir apgalvota. 

A. Jasiūnas tik pasigedo ne-
mokamo sutikimo iš oro uosto 
ir palydėjimo į viešbutį bei atgal. 
Kitų valstybių organizatoriai de-
legacijoms šią paslaugą suteikia 
nemokamai, o čia reikėjo mokėti. 
Tačiau pašnekovas šį nesklandumą 
iš karto „nurašė“ organizavimo 
patirties stokai ir prastam renginio 
finansavimui. Turbūt dabar nėra 
tokios valstybės, kuri neskaičiuo-
dama atseikėtų pakankamai lėšų 
renginiams organizuoti. 

Ir dar - delegacijos vadovas 
pagailėjo Lietuvos komandos ly-
derio G. Juchnos. Prieš varžybas 
šiam sportininkui iš visos rink-
tinės vieninteliam teko daryti 
audiogramą, o po varžybų dar ir 
dalyvauti atliekant dopingą testą. 

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Sportas Džiugina stalo tenisininkai

Dvejetų varžybose bronzos medalius Lietuvai padovanojo G. Juchnos ir  
D. Takino duetas. 

Vilniaus oro uoste sportininkai, treneris A. Majorovas ir delegacijos vadovas  
A. Jasiūnas buvo sutikti su gėlėmis.
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Gegužės 5, 6 d. Kau-
ne vyko Lietuvos kurčiųjų 
vyrų krepšinio čempionato 
finalinės varžybos - varžėsi 
Vilniaus ,,Gestas", Kauno 
,,Tyla", Panevėžio ,,Vėjas" 
ir Klaipėdos ,,Šermukšnis" 
komandos. 

Gegužės 5 d. pirmiausia su-
rengta Vilniaus ,,Gesto" ir Pane-
vėžio ,,Vėjo" komandų dvikova. 
Vilniaus komanda 86:78 nugalėjo 
panevėžiečius. Antrosiose tos die-
nos varžybose Kauno ,,Tyla" 89:49 
parklupdė Klaipėdos ,,Šermukš-
nio" komandą. 

Gegužės 6 d. Panevėžio ,,Vė-
jas" kovoje dėl III vietos po sun-
kios kovos įveikė Klaipėdos ,,Šer-
mukšnio" komandą rezultatu 
66:59. 

Finalinėse varžybose jau po 
pirmojo kėlinio, kurį 35:8 laimėjo 
vilniečiai,  buvo galima nuspėti, 
kad Vilniaus ,,Gestas" apgins čem-
pionų titulą. 

Varžybos baigėsi rezultatu 
88:60. Vilniaus ,,Gestas", vadovau-
jamas trenerio Algimanto Šato, jau 
8 kartą iš eilės tapo Lietuvos kur-
čiųjų vyrų krepšinio čempionu!

 Moterys 
Lietuvos kurčiųjų moterų 

krepšinio čempione tapo Vilniaus 
„Gesto“ komanda, kuri net du kar-
tus laimėjo prieš Kauno „Tylos“ 
komandą. Pirmose rungtynėse 
Kaune „Gestas“ po atkaklios ko-
vos nugalėjo šeimininkes 64:58 
(24:8,8:21,14:8,18:21). 

Revanšo rungtynėse Vilniuje 
„Gestas“ vėl laimėjo prieš kaunie-
tes 82:74. 

Vilniaus ,,Gesto" krepšinin-
kas Algirdas Pazdrazdis - vienin-
telis žaidėjas, apgynęs čempiono 
titulą 8 kartą iš eilės.    ▶

 Mantas STANKEVIČIUS

Balandžio 14 d. Papiš-
kių kaime, netoli Baltosios 
Vokės, vyko plūdinės žūklės 
varžybos. 

Jose dalyvavo 12 žvejų 
mėgėjų vyrų. 

Pirmąją vietą laimėjo Rober-
tas Pavliučionokas, kuris sugavo 
81 žuvį. Jos svėrė 1,87 kg. Antroji 
vieta atiteko Tomui Karpavičiui, 
sugavusiam 42 žuvis, kurios svė-
rė 1,42 kg. Trečiąją vietą laimėjo 
Valerijus Voroneckis su 46 žuvų 

(1,19 kg svorio) laimikiu. 
Prizininkai buvo apdovanoti 

medaliais. Didžiausią žuvį - kuoją 
(22,3 cm ilgio) sugavo Tomas Kar-
pavičius, už tai jis buvo apdovano-
tas statulėle. 

Varžybų organizatorius – Vil-

niaus miesto kurčiųjų sporto klu-
bas „Gestas“. 

Bendri rezultatai - tinklalapyje 
www.lkd.lt .

Kęstutis GUMBRYS

Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos 
centras ketvirtus metus iš ei-
lės rengia profesinę savaitę. 

Šio renginio kulmina-
cija tapo balandžio 17 d. 
surengta viktorina „Mūsų 
profesija“. 

Viktorinos režisierė ir vedėja 
– socialinė pedagogė V. Lagaus-
kienė. Režisierei talkino visi cen-
tro darbuotojai. 

Viktorinoje dalyvavo 6 ko-
mandos: leidybos darbuotojai, 
virėjai, pastatų restauratoriai, 
baldų apmušėjai, lengvųjų drabu-
žių siuvėjai, dailiųjų rankdarbių 
gamintojai. Komandą sudarė po 
vieną pirmo–trečio kurso mo-
kinį. Dar viena naujovė šiemet 
– išimtinai praktinės viktorinos 
užduotys. 

Varžytuvės pradėtos namų 
užduoties demonstravimu: per 
rekordiškai trumpą laiką, 1 mi-
nutę, viktorinos dalyviai turėjo 
pristatyti savo specialybę. 

Komandas palaikė sirgaliai. 

Beje, už sirgalių aktyvumą verti-
nimo komisija galėjo pridėti net 
po balą.

Viktorinos užduotis po vieną 
rengė visų varžytuvėse dalyvavu-
sių profesijų mokytojai. 

Daugiausia per 5 minutes 
mokiniai turėjo susiorientuoti 
popieriuje braižytuose labirin-
tuose ir parinkti trumpiausią 
pelės ir klaviatūros prijungimo 
prie kompiuterio būdą, tinkamai 

surinkti išardytą mėsmalę, pagal 
duotą trafaretą iš plytelių sudė-
lioti mozaiką, iš faneros pjūkleliu 
išpjauti kuo daugiau nubraižytų 
figūrų, duotu audiniu „aprengti“ 
manekeną, dekoruoti kiaušinį. 
Užvirė rimta kova. 

Ilgai ir įtemptai dirbusi žiuri 
(pirmininkė – direktorės pava-
duotoja ugdymui Ž. Ubavičienė, 
narės: vyriausioji finansininkė  
L. Kailiūnienė ir slaugytoja B. 

Radničenko) galų gale priėmė 
sprendimą: pirmos vietos lai-
mėtoja pripažinti pastatų res-
tauratorių, antros vietos – baldų 
apmušėjų, trečios vietos – virėjų 
komandas.  

Be prizų už kiekvieną rungtį, 
prizinių vietų laimėtojai gavo po 
pagrindinį apdovanojimą – cen-
tro virėjų keptą tortą. 

Aukščiausią, trijų aukštų, 
kepinį atsiėmė baldų apmušėjai. 
Sulig kiekviena žemesne pozicija 
tortai žemėjo. 

Be skaniųjų diplomų neliko ir 
ketvirtos–šeštos vietų laimėtojai. 

Tądien centre viešėjo ir ren-
ginį stebėjo ŠMM Profesinio mo-
kymo ir orientavimo skyriaus vy-
riausioji specialistė J. Zabietienė. 

Taip pat viktorinos dalyvius 
palaikė profesinės savaitės lanky-
tojai: LKNUC ir Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos bei nevalstybinių 
vaikų globos namų „Vilniaus SOS 
vaikų kaimas“ atstovai.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniaus kurčiųjų plūdinės žūklės čempionato atgarsiai

Paaiškėjo stipriausios krepšinio komandos

Gebėjimai tikrinti per linksmą viktorinąUgdymas

Palaikymo komanda virėjams padėjo įsiterpti į prizininkų gretas.
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„Užauga kurčias žmogus, suku-
ria šeimą, ir dabartinio pažangaus 
genetikos žingsnio dėka gali susi-
laukti girdinčio vaikelio.... Atlikau 
savo mokykloje apklausą. Nė vie-
nas iš mano bendramokslių nepa-
sakė, jog norėtų girdinčio vaikelio. 
Penktadalis apklaustųjų sakė, kad 
galėtų būti neprigirdintis. Taigi 
kurčias žmogus nori kurčio vaiko, 
nori su juo kalbėtis gimtąja gestų 
kalba, džiaugtis abipusiu bendra-
vimu. Tik tiek. Kol rimčiausi pa-
saulio mokslininkai toliau pluša 
mėgindami visą žmogaus genomo 
sekos iššifravimą paversti tiksliu 
instrumentu ir padaryti jį demo-
kratiška, kone kiekvienam priei-
nama medicinos paslauga, kurtieji 
gyvena savo gyvenimą“.

Tai ištrauka iš Klaipėdos Salio 
Šemerio suaugusiųjų gimnazijos 
dvyliktokės bei Klaipėdos siuvimo 
ir paslaugų verslo mokyklos inter-
jero apipavidalintojo specialybės 
antrakursės Ugnės KARALIŪTĖS 
esė, pelniusio jai nacionalinį pri-
pažinimą. 

Ši girdintiesiems tokia para-
doksali mintis – tikėtis susilauk-
ti kurčio vaiko – pasirodė ir itin 
originali. Tai patraukė garbios 
komisijos, kurią sudarė pedagogai 
ir mokslininkai, dėmesį ir lėmė 
vieną iš Europos mokinių rašinių 
konkurso, skirto DNR dienai mi-
nėti, nacionalinio etapo nugalėto-
jų diplomų. 

Ugnė pelnė bendrovės „Ther-
mo Fisher Scientific“ Vilniaus pa-
dalinio diplomą ir 250 litų prizą. 
Jos esė vadinasi „Ar genetika gali 

pakeisti mano gyvenimą?“ Darbo 
vadovė – Klaipėdos Salio Šemerio 
suaugusiųjų gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja Žy-
dra Šmitienė.

Apdovanojimas – didelė gar-
bė. Tądien jų buvo išdalyta beveik 
dešimt. Kitus įsteigė Vilniaus uni-
versiteto rektorius akad. B. Juod-
ka, Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto dekanė prof. habil. 
dr. Z. A. Kučinskienė, Švietimo ir 
mokslo ministerija, o Ugnė buvo 
vienintelė, kuri pelnė bendrovės 
„Thermo Fisher Scientific“ pripa-
žinimą. Į jos esė originalumą savo 
kalbose atkreipė dėmesį ir du kon-
kurso darbų vertintojai – Vilniaus 
Žvėryno gimnazijos mokytoja  
J. Kančiauskienė ir Lietuvos žmo-
gaus genetikos draugijos narys  dr. 
V. Šliužas.  

U. Karaliūtė gimė ir augo Ma-
rijampolėje. Vėliau, kaip pati pa-

sakoja, su mama, senele ir katinu 
persikėlė gyventi į Panevėžį. Čia 
baigė kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų mokyklą bei Panevėžio dailės 
mokyklą. Duodama interviu Ugnė 
akcentavo, kad pastarojoje moky-
kloje ji mokėsi kartu su girdinčiai-
siais. Kai atėjo laikas įgyti profe-
siją, mergina pasirinko Klaipėdą. 

Ugnė traukia dėmesį santūru-
mu, interesų platumu ir mokėjimu 
padėkoti visiems, padedantiems 
jai tobulėti. Per pokalbį ji ne kartą 
gręžėsi į savo lietuvių kalbos mo-
kytoją, rodydama pagarbą už įgy-
tus gebėjimus.

Darbo vadovės Ž. Šmitienės 
padedama Ugnė rašinį, išverstą į 
anglų kalbą, pristatė ir Europos 
genetikos centro skelbtam kon-
kursui. 

Lietuvių kalbos mokytoja tei-
gė, kad Ugnę kurčiųjų klasėje pri-
skiria prie neblogai lietuvių kalbą 

mokančių mokinių. Ne pirmus 
metus mokytoja stengiasi skatinti 
savo mokinius dalyvauti įvairiuo-
se konkursuose ir akcijose, nes tai, 
kaip ji pažymėjo, padeda jiems 
sulaužyti vidinius informacijos 
neprieinamumo ir izoliacijos bar-
jerus, atveria naujus, daug plates-
nius veiklos horizontus. 

Prieš tai išreiškusi nerimą dėl 
etinių dalykų („...pastebima ten-
dencija pirmenybę teikti žmogaus 
sveikatai ir fiziniam grožiui, o kai 
kurias kitas gyvenimo dimensijas 
laikyti nevertingomis ir nereikalin-
gomis. Šitaip silpnėja pareiga gerbti 
kiekvieno žmogaus orumą, ypač jei 
jis turi kūno defektų ar genetinių 
ligų. Prieita prie to, kad jei negi-
musiam kūdikiui diagnozuojama 
genetinė liga, jis pasmerkiamas, 
nusprendžiama, kad jo gyvybė ne-
verta gyvenimo“.), esė pabaigoje 
Ugnė nepabijo prisipažinti, kad į 
daugelį tokių sudėtingų klausimų 
ji atsakymo neturi. Taip pat mano, 
kad jų teks palūkėti ir žmonijai. 

„Taigi ką norėčiau ir ko neno-
rėčiau žinoti? Susijaukė viskas gal-
voje. Ar ateis toks laikas, kai visi ži-
nosime savo genomą? Ar genetinės 
modifikacijos tikrai pagerins žmo-
nių sveikatą ir gyvenimo kokybę? 
Ar išliksime mes kaip žmonija? Ar 
žmogaus protas ir technologijos gali 
nulemti vienos ar kitos žmogiško-
sios būtybės vertę ar teisę gyventi? 
Ar mes, žmonės, esame gyvybės šei-
mininkai? Išvadoms dar per anks-
ti...“

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kovo 23, 24 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre tarptautinį 
seminarą bei individualias 
šeimų konsultacijas vedė 
viena žymiausių Rusijos 
mokslininkių psichologijos 
mokslų daktarė, Rusijos 
valstybinio A. Gerceno pe-
dagoginio universiteto bei 
Sankt Peterburgo ausų, 
gerklės, nosies ir kalbos 

mokslinio tyrimo instituto 
profesorė Ina Koroliova. 

Lektorė ne tik dirba Rusijos 
valstybinio A. Gerceno pedago-
ginio universiteto Surdopedago-
gikos katedroje, bet ir veda indi-
vidualius praktinius užsiėmimus 
vaikams po kochlearinės implan-
tacijos, konsultuoja tėvelius, dali-
jasi patirtimi su kitų šalių speci-
alistais ir yra Rusijos audiologų 
draugijos prezidiumo narė. 

Vilniuje profesorė tęsė prieš 
keletą metų pradėtą aktualią te-

mą ir vedė seminarą ,,Sutrikusios 
klausos mokinių reabilitacija po 
kochlearinės implantacijos“, į kurį 
atvyko ir kolegės iš Rygos specia-
liosios ikimokyklinės ugdymo įs-
taigos Nr. 218. 

Prof. I. Koroliova pasakojo 
apie surdopedagoginio darbo su 
vaikais po kochlearinės implan-
tacijos ypatumus, komentavo fil-
muotą medžiagą. 

Pasak viešnios, surdopedago-
gikoje vyksta nemažai pokyčių, ta-
čiau pagrindiniu sutrikusios klau-
sos vaikų ugdymo metodu Rusijo-

je, kaip ir daugelyje kitų šalių, yra 
žodinis metodas. 

Nors žodinis metodas sutriku-
sios klausos vaikų ugdymui įrodė 
savo efektyvumą, lektorės žodžiais 
tariant, jis jau yra atgyvenęs. Mat 
su šiuolaikiniais skaitmeniniais 
klausos aparatais bei kochleari-
niais implantais (KI) net gerokai 
neprigirdintys vaikai gali išmokti 
žodinės kalbos remdamiesi klausa.

Daugiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt .

Rūta VYŠNIŪNIENĖ

 Ugdymas Kurčiosios rašinys apie genetiką pelnė 
pripažinimą 

Šiuolaikinis požiūris į sutrikusios klausos vaikų ugdymą 

Ugnė Karaliūtė buvo vienintelė, kuri pelnė bendrovės „Thermo Fisher 
Scientific“ pripažinimą. Ugnė su darbo vadove – Klaipėdos Salio Šemerio 
suaugusiųjų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Žydra Šmitiene.
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Klaipėdos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos bendruomenė ge-
gužės 2, 3 dienomis sukvietė 
šalies specialiuosius pedago-
gus į  tarptautinį seminarą 
„Inovatyvios vaikų, turinčių 
specialiųjų poreikių, raidos 
ir ugdymo technologijos. 
Rusijos švietimo akademi-
jos Korekcinės pedagogikos 
instituto tyrimų rezultatai“. 

Seminaras vyko Klaipėdos pe-
dagogų švietimo ir kultūros cen-
tre. Jame savo patirtimi dalijosi 
Rusijos švietimo akademijos Ko-
rekcinės pedagogikos instituto di-
rektorius profesorius pedagogikos 
mokslų daktaras, akademikas Ni-
kolajus Malofejevas ir šio institu-
to profesorė pedagogikos mokslų 
daktarė, Olga Kukuškina, akade-
mikė, Rusijos švietimo akademijos 
skaitmeninių technologijų, skirtų 
vaikų ugdymui, laboratorijos vy-
riausioji mokslo darbuotoja.

Specialiųjų poreikių vaikų 
integracija

Sužinojusi, kad akademikas 
N. Malofejevas pasakos apie spe-
cialiųjų poreikių vaikų inkliuziją 
(inkliuzija – įsiterpimas, intar-
pas), pasiruošiau ginti mokytojų 
praktikų nuomonę apie skubotą 
ir dažnai neapgalvotą vaikų in-
tegraciją. Tačiau pirmą kartą iš 
teoretiko (nors tokiu akademiko  
N. Malofejevo vadinti negalima, 
nes jaunystė praėjo atokiose Ru-
sijos pagalbinėse mokyklose) iš-
girdau, kad tai, kas tinka vienose 
šalyse, kitose neįmanoma pakarto-
ti dėl skirtingos ekonominės situa-
cijos, religijos skirtumų, tradicijų, 
visuomenės požiūrio į neįgaliuo-
sius. 

Akademiko disertacijos te-

ma - inkliuzinis ugdymas. Profe-
sorius ištyrė beveik visų pasaulio 
šalių specialiojo ugdymo istoriją, 
filosofiją ir evoliuciją. Jis paaiški-
no, kodėl Skandinavijos ar islamo 
religiją išpažįstančiose šalyse gali 
nebūti specialiųjų ugdymo įstaigų 
ir kodėl su specialiojo ugdymo įs-
taigomis Rusijoje ar Lietuvoje vie-
nodai negalima pasielgti. 

Šalys, kuriose yra aukštas eko-
nomikos išsivystymo lygis, gali 
finansiškai remti neįgalius savo 
visuomenės narius, todėl jose pas-
taruoju metu keičiami specialiojo 
ugdymo tikslai ir uždaviniai dau-
giau orientuojamasi į socialinių 
kompetencijų ugdymą. Tuo tarpu 
mūsų šalies neįgaliesiems stengia-
masi suteikti bendrųjų ir profesi-
nių žinių bei įgūdžių. Įsivaizduo-
kite, kas nutiktų neturinčiam dar-
bo neįgaliam jaunuoliui, jei mirtų 
jo tėvai? Neturėdamas profesijos 
toks žmogus prapultų, nes soci-
alinės pensijos dydis neatitinka 
minimalių žmogaus poreikių. O 
norint susirasti darbą reikia tegu 
ir minimalių žinių, išsilavinimo. 

Islamo šalyse 
nėra specialiojo ug-
dymo įstaigų, nes ti-
kėjimas skelbia, kad 
tokia buvo Dievo va-
lia ir specialaus įsiki-
šimo tokiam žmogui 
nereikia. Tačiau Baž-
nyčia, galingiausia 
institucija, nenusi-
suka nuo neįgaliųjų. 
Ji suteikia galimybę 
neįgaliesiems gyven-
ti įvairiose prieglau-
dose ir pensionuose, 
kuriuose jie jaučiasi 
saugūs, viskuo ap-
rūpinti. Yra ir baisių 
pavyzdžių, kai neįga-
lusis laikomas gimi-
nės gėda ir slepiamas 

nuo aplinkinių namų kalėjime, nes 
tokios yra šalies tradicijos. 

Akademikas N. Malofejevas 
siūlo ne aklai sekti kitų šalių ug-
dymo patirtimi, o stengtis moky-
tis kurti tokį gyvenimą, koks yra 
išsivysčiusiose šalyse. Darant re-
formas daugumoje šalių būdavo ir 
yra atsižvelgiama į tėvų pageida-
vimus. Ten pagrindiniai užsakovai 
– tėvai.

Skaitmeninės ugdymo 
priemonės

Akademikė O.Kukuškina su-
pažindino su skaitmeninėmis 
ugdymo priemonėmis, skirtomis 
įvairiausių negalių turintiems vai-
kams. Buvo išbandytos priemonės, 
mokančios orientuotis aplinkoje, 
pažinti metų laikus, mokytis skai-
čiaus sandaros, suvokti skaitomą 
tekstą. Svečių iš Maskvos pasiūly-
mas parengti bendrą projektą, per 
kurį būtų galima platinti Rusijoje 
sukurtas ir išleistas priemones, o 
vėliau pagalvoti ir apie jų vertimą 
į lietuvių kalbą, buvo netikėtas, 
bet malonus. Galimybė dirbti su 

tokiais žmonėmis duos neįkaino-
jamą naudą Lietuvos specialiajam 
ugdymui. Planuojama rudenį su-
rengti kelių dienų seminarą. Jo 
dalyviai mokysis dirbti su minėto-
mis ir dėl laiko stokos nespėtomis 
išbandyti priemonėmis. Visiems 
dalyviams bus suteikta galimybė 
įsigyti norimas programas.

Rusijos specialioji pedagogi-
ka buvo ir liko viena iš stipriausių 
pasaulyje, todėl smagu, kad tokie 
garsūs pedagogai tiesia draugišką 
pagalbos ranką. 

Neslėpsiu, kad norui ben-
dradarbiauti bei dažniau lankytis 
Lietuvoje turėjo įtakos ir nepa-
kartojamas Klaipėdos bei Ne-
ringos kraštovaizdis. Balandžio  
30 d. akademikai N. Malofejevas 
ir O. Kukuškina ne tik kopė į Par-
nidžio kopą, lankėsi etnografinėse 
kapinaitėse, susipažino su Klai-
pėdos kraštui būdingomis žvejų 
sodybomis, papuoštomis lėkiais ir 
vėtrungėmis, bet ir buvo priimti 
Neringos mero Antano Vinkaus, 
buvusio LR ambasadoriaus Ru-
sijoje. Mero kabinete užsimezgęs 
nuoširdus pokalbis atskleidė, kad 
mūsų svečiai ir gerb. A. Vinkus 
turi daug bendrų pažįstamų Mas-
kvoje. Vizitas pas merą akademi-
kams buvo netikėtas, nes iki pa-
skutinės minutės bijojau, jog me-
rui reikės netikėtai išvykti, ir apie 
tai pranešiau tik persikėlus per 
marias. Todėl svečiai pasakė, jog 
būtinai grįš į Klaipėdos kraštą, kad 
padėtų gerinti specialųjį ugdymą 
mūsų šalyje. Ir dar kartą apsilan-
kys draugiško Neringos krašto šei-
mininko valdose su tradicinėmis 
dovanomis iš Rusijos, taip atsidė-
kodami už A. Vinkaus padovanotą 
žalvarinį sidabru padengtą medalį, 
sukurtą Neringos miesto įkūrimo 
50-mečio proga. 

SIGITA KOROLIOVĖ  

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos direktorė Da-
nutė Kriščiūnienė dalyvavo 
seminare, kurį vedė vienas 
geriausių atminties ir proto 
lavinimo specialistų pasau-
lyje Dominikas O‘Brajenas. 

Šio žmogaus gyvenimo istori-
ja – dar vienas įrodymas, kaip be-
viltišku laikytas vaikas tapo daug 
pasiekusiu, garsiu žmogumi. 

Kūdikystėje D. O‘Brajenas 
(1958 m. Pietų Anglijos pakran-
tėje traukiniui kliudžius vaikišką 
vežimėlį) patyrė sunkią galvos 
traumą. Jam buvo diagnozuotas 
sugebėjimo skaityti sutrikimas – 

disleksija. Mokytojai jį apibūdin-
davo kaip tinginį, nepajėgiantį su-
sikaupti ir atsiminti, labai vangų, 
rašantį atvirkštine tvarka. Medikų 
ir pedagogų išvadose buvo rašo-
ma, kad berniuko smegenys visiš-
kai pažeistos ir iš jo išaugs visiškas 
kvailys. Šiandien D. O‘Brajenas 
yra daugybės publikacijų, keturių 
knygų apie atminties ugdymą au-

torius, aštuonių Pasaulio atminties 
čempionatų nugalėtojas, kompa-
nijos „PeakPerformanceTraining“,  
įkūrėjas ir revoliucinės sistemos 
„BrainWaveConditioningSystem“, 
tiriančios žmonių proto potencia-
lą, autorius. 

Nukelta į 14 p.

Akademikų dovana specialiesiems pedagogams

Negalia nėra stabdys siekiant norimo tikslo

Akademikai Nikolajus Malofejevas ir Olga Kukuškina 
Juodkrantės raganų kalne.
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Balandžio 19 d. apdova-
noti geriausių 2011 m. laidų 
konkurso „Pragiedruliai“ 
nugalėtojai. 

Konkursus jau 10 metų orga-
nizuoja Lietuvos radijo ir televi-
zijos komisija kartu su Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondu. 
2011 m. konkursui buvo pateiktos 
52 laidos: 29 televizijos ir 23 radijo 
laidos. Išrinktos 5 geriausios lai-
dos bei įsteigti 5 specialieji prizai. 
Geriausia 2011 m. laida vaikams 
pripažinta „Žvaigždelė“, kuri buvo 
verčiama  į gestų kalbą. Autoriai: 
Daiva Bauerienė, Joana Čižauskai-
tė, Marius Mintautas, Roma Ma-
linauskaitė, Larisa Voroneckaja, 
Asta Zinkevičiūtė. Laidelė trans-
liuota per „Balticum TV“.

Nepraėjus nė savaitei po apdo-
vanojimų į LKD atvyko laidos kū-
rybinė grupė. Viešnios panoro pa-
tirtos sėkmės džiaugsmu pasida-
lyti su kurčiaisiais. Tądien laidos 
sumanytoja D. Bauerienė pavieši-
no ir daugiau asmenų, prisidėjusių 
prie laidos rengimo. Tai ir vertėjos 
Danguolė Dragūnienė, Anželika 
Mejerienė, ir LKNUC Gestotyros 
ir metodinių priemonių rengimo 
skyriaus laikinoji vedėja Virginija 
Kavaliauskaitė, darbuotoja Mantė 
Grikpėdytė bei vėliau Surdologi-
jos centro (SC) darbuotoją Astą 
pakeitusi kita specialistė Jolanta 

Sibik. SC direktorei N. Krasniaus-
kienei p. Daiva dėkojo „už laidai 
suteiktus sparnus“, nes įstaiga 
projektų vertinimo komisijai pa-
teikė rekomendaciją ir taip prisi-
dėjo, kad laida laimėtų konkursą 
ir finansavimą. LKD prezidentės  
R. Klečkovskajos vardu viešnia dė-
kojo visai kurčiųjų bendruomenei 
už palaikymą, įteikė padėkos raš-
tus ir po šokoladą.   

Kelias į sėkmę nebuvo rožė-
mis klotas. Laidos sąmata buvo 
itin kukli, o rengėjai neturėjo nei 
savo patalpų, nei vaizdo kameros, 

nei mikrofonų ar specialaus kom-
piuterio. Todėl kaskart prieš ren-
giant laidą atsidurdavo prašytojų 
vaidmenyje ir nežinioje. Režisierė 
Joana prisiminė, kaip teko pra-
leisti bemiegę naktį, kai „užlūžo“ 
kompiuteris ir kilo grėsmė laidos 
neparengti laiku. Kurčioji vertėja 
Larisa taip pat prisiminė ne vieną 
sunkią valandėlę, kai prieš prasi-
dedant filmavimui staiga būdavo 
keičiamas laidos scenarijus. Na, o 
ji jau keletą dienų prieš tai būdavo 
tekstą repetavusi ir išmokusi. Be 
to, ją ne kartą glumino sudėtingas 

tekstas.
D. Bauerienė kuo geriausiai 

panaudojo visų laidos rengėjų ge-
bėjimus. Kadangi J. Čižauskaitė 
yra radijo laidų režisierė, buvo aiš-
ku, kad ji mokės „parodyti“ siuže-
tą ir neregiams vaikams. Tad įvai-
rių negalių mažieji „Žvaigždelės“ 
transliacijų laiku bent trumpam 
tapdavo lygūs su įgaliais žiūrovais. 
O kad į televizijos ekraną „tilptų“ 
kurčioji vertėja, filmuojant siuže-
tą kadre visada buvo paliekama 
vietos jai. Viešnios Joana ir Roma 
neslėpė, kad jas, susidūrusias iš ar-
ti su kurčiaisiais, iš pradžių ištiko 
kultūrinis šokas. Šiandien kūrybi-
nės darbuotojos teigia pamažu su-
pratusios, kad ne kurtiesiems lai-
das rengiant reikėjo integracijos, 
bet joms, girdinčiosioms. 

Su geriausios laidos titulu 
„Žvaigždelė“ pelnė ir 5 tūkst. li-
tų piniginį prizą. Už juos laidos 
sumanytoja D. Bauerienė ketina 
įsigyti vaizdo kamerą. Ji pravers 
kuriant naujas laidas, kurios jau 
kirba p. Daivos galvoje.

Paklausta, kaip gimė pritaiky-
tos neįgaliems žiūrovams laidos 
idėja, D. Baueriene sako, kad „tur-
būt iš dangaus“. Suprask, visatai 
taip reikėjo.

Atsiliepimas apie „Žvaigžde-
lę"- www.vaivara.lt.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Geriausia 2011 m. laida vaikams – su vertimu į gestų kalbą

Atkelta iš 13 p.

„Dominikas O‘Brajenas yra 
gyvas pavyzdys, įrodantis, kiek 
galima pasiekti turint didelę va-
lią, kantrybę ir treniruojantis. 
Klausiau jo, kaip padėti kurtiems 
vaikams lavinti atmintį? Pasak jo, 
jokios specialios metodikos ne-
reikia, galima taikyti tą pačią me-
todiką kaip ir visiems, bet reikia 
daugiau užsispyrimo, valios, daug 
darbo ir kantrybės“, - sakė D. Kriš-
čiūnienė. 

D. O‘Brajeno įsiminimo meto-
dika remiasi tuo, kad  įsiminimas 
yra siejamas su vaizdiniais, aplin-
ka, maršrutu.

„99,9 proc. visų atminties pro-
blemų galima išspręsti išmokimu. 

Tik reikia turėti didžiulį norą“, 
– įsitikinęs atminties ir proto la-
vinimo specialistas. Anot jo, mo-
kydamasis užsienio kalbos vaikas 
kiekvienam naujam žodžiui ir pats 
gali susikurti vaizdinį, nebūtinai 
tas vaizdinys turi būti paremtas 
logika. Jis siūlo mokantis viską 
sieti su aplinka ir vaizdiniais bei 
susidaryti sau tinkamą norimų 
įsiminti žodžių maršrutą. Pavyz-
džiui, išgirdę padrikus žodžius: 
popierius, langas, sraigė, mašina, 
gitara, namas, skambutis, draugas, 
žinia, vargu ar galėtume juos pa-
kartoti eilės tvarka, bet juos susie-
jus su aplinka, vaizdiniais ir tam 
tikru maršrutu – įsiminti nebūtų 
sudėtinga. Tereikia įsivaizduoti, 
kad metame popierių, jis iškrinta 
pro langą, nukrinta ant sraigės, 
kuri prikibusi prie mašinos, pro 
mašinos langą matyti gitara, ją 
paėmę einame į namą, ten išgirs-
tame telefono skambutį: skambina 

draugas, jis praneša gerą žinią, - ir 
žodžiai eilės tvarka susirikiuoja at-
mintyje.

Anot D. O‘Brajeno, prieš 2 
tūkstančius metų tokį įsiminimo 
metodą naudojo senovės graikai, 
dabar informacinių technologi-
jų amžiuje tai tenka prisiminti iš 
naujo. 

Į vieną iš atminties tyrimų 
įtraukęs net 32 tūkstančius vaikų, 
jis nustatė, kad tų, su kuriais buvo 
mokomasi žaidžiant, išmokimo ly-
gis buvo daug greitesnis. 

Po susitikimo su D. O‘Brajenu 
mokyklos direktorė pažymėjo, jog 
padariusi labai aiškią išvadą: „Ne-
turi reikšmės, kokią negalią vaikas 
turi, mokykla privalo jam padėti, 
kad per malonią aplinką  ir įdo-
mias veiklas jis įsimintų reikiamas 
žinias.“ 

Pasak jos,  D. O‘Brajenas at-
kreipė dėmesį į tai, kad pastaruo-
sius keletą dešimtmečių daugiau-

sia dėmesio buvo skiriama kūnui. 
Visaip buvo siekiama kūno grožio: 
derinome maisto produktus, vis 
keisdami dietas bei gyvenimo bū-
dą, kad tik būtume gražūs ir fiziš-
kai sveiki. „Manyčiau, kad dabar, 
naujojo tūkstantmečio pradžioje, 
neliko nieko svarbesnio, kaip visa-
pusiškai lavinti ir ugdyti savo pro-
to galias, nes protas – tai centras, 
reguliuojantis ne  tik fizinę būklę, 
bet ir visą mūsų veiklą“, – teigė jis.

Neabejodama D. O‘Brajeno at-
minties lavinimo technikų ir me-
todų nauda, mokyklos direktorė 
surengė mokyklos bendruomenei 
seminarą, kuriame gautas žinias ir 
metodus perteikė kolegoms. Nuo 
naujų mokslo metų patys naujau-
si mokymosi metodai, kaip mak-
simaliai padėti klausos negalią 
turintiems mokiniams geriau įsi-
minti, bus taikomi ir PKNPM.

Laima LAPĖNIENĖ

 Ugdymas

Mažasis TV laidos „Žvaigždelė“ orkestrėlis. 
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Vis labiau pavasarėjant, 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro (KKNUC) 
dešimtokų akyse – viltis, sumi-
šusi su nerimu. Jiems šie mokslo 
metai mokykloje paskutiniai, 
visų laukia ryžtingi sprendimai 
ir nežinomi keliai. Vienas iš 
dešimtokų Kazimieras Tičkus 
savo tolesnio gyvenimo nesieja su 
Kaunu. Jis – žemaitis, tad trau-
kia arčiau gimtinės ir artimųjų. 
Bet yra tikras, kad mokykla jam 
davė labai daug: atvykusiam iš 
globos namų padėjo užmegzti 
ryšį su bendraamžiais, visi jo 
pasiekimai, gabumai atrasti bei 
išugdyti šios mokyklos pedagogų 
atkakliu darbu, kantrybe ir pa-
stangomis. 

Dauguma mokytojų tvirtina, 
kad Kaziukas nėra išskirtinių ga-
bumų mokinys, bet jis gali būti 
pavyzdžiu kiekvienam besimo-
kančiam, siekiančiam tikslų. (Mo-
kykloje jis buvo ir tebėra vadina-
mas Kaziuku.)

Vaikystės metai
Pats Kazimieras sentimentų 

vaikystei nejaučia. Tuos metus go-
žia nežinia, neaiškios ir jo apkurti-
mo aplinkybės. Greičiau tai buvo 
skaudžiai klausai atsiliepusi viru-
sinė liga arba laiku negydytas ausų 
uždegimas. Liga, jei ir buvo paste-
bėta, tai tik kaip nuojauta, neieš-
kota konkrečios pagalbos. Iš vaikų 
darželio mažametis buvo perkeltas 
į Šilalės rajono Pajūrio vaikų glo-
bos namus. Stipriai neprigirdinčiu 
vaiku, turinčiu kalbos sutrikimų, 
pradėta rūpintis tik sukakus mo-
kykliniam amžiui, nes vaikinas 
neprisimena, kad jis ankstyvoje 
vaikystėje būtų naudojęsis logope-
do paslaugomis.

Mokytis Kaziukas pradėjo Tel-
šių kurčiųjų pagrindinėje moky-
kloje, joje baigė pirmą klasę. 

Mokslai, pastangos siekiant 
tikslo

Tačiau antrą klasę jis jau lan-
kė dabartiniame KKNU centre. 
Mokytoja Violeta Pužienė ugdė 
Kaziuką trejus metus - iki penktos 
klasės. Ji mokė, kaip pasitikėti sa-
vimi, sudomino mokslo žiniomis, 
lavino atsakomybės jausmą. Labai 
trūko artimųjų, jų dėmesį ir šilu-
mą stengėsi kompensuoti moky-

klos auklėtojai, mokytojai. Nerimą 
sklaidė ir bendraamžiai. Įsitraukus 
į mokyklos veiklą, dingo vaiko 
psichologinis diskomfortas, atsira-
do motyvacija mokytis, sportuoti. 

Ypač šiltai apie Kazimierą at-
siliepė jo klasės vadovė Loreta 
Martišiūtė. Mokytoja pasakojo, 
kad jis neturi išskirtinių talentų ir 
gabumų: norėdamas gauti geresnį 
pažymį turi ilgiau mokytis, siek-
damas geresnių rezultatų sporte – 
daugiau treniruotis. Tačiau moky-
kloje Kaziukas sugebėjo išsiugdyti 
stiprią valią, atsakomybės jausmą, 
yra pozityvus, tvarkingas, atviras 
ir geraširdis. Kalbantis jautėsi, kad 
tarp jųdviejų seniai nutiestas savi-
tarpio supratimo, pagalbos tiltas. 

Kazimieras natūraliai prigijo 
mokyklos bendruomenėje, „iš-
augo“ vaikystę. Mokykla skatino 
tikėjimą ir supratimą, kad labai 
daug kas priklauso nuo jo paties, 
leido surasti savo teisingų veiks-
mų kryptį, ne kartą buvo skatintas 
už gerą elgesį, pastangas moksle, 
sportinius rezultatus direktorės 
padėkomis, išvykomis, asmeninė-
mis dovanėlėmis.

Kad deramai išauklėtum vaiką 
iš globos namų, kuris neturėjo ši-
lumos šeimoje, reikia ne vien mo-
kyti, bet ir mylėti jį, pasitikėti juo. 
Tai, kas svarbiausia, ne visada iš-
reiškiama vien žodžiais. Auklėtoja 
Rasa Jurkuvienė sakė, kad moki-
niui dažniausiai tenka pagelbėti 
pamokas ruošiant, bet jo drabužiai 
visada tvarkingi, daiktai – savo 
vietose, Kazimieras dabar esantis 

pavyzdys kitiems.
Pakrypus kal-

bai apie mokslus, 
moksleivis atvirai 
prisipažino, kad jam 
sunkiausiai sekasi 
matematika. Kitus 
dalykus įveikti daug 
paprasčiau.

Klausos negalią 
turintis moksleivis 
sėkmingai naudojasi 
techninėmis pagal-
bos priemonėmis: 
mobiliuoju telefonu, 
kompiuteriu, klau-
sos aparatu. Aišku, 
visas  problemas 
sprendžia su ugdy-
mo centro pedago-

gais, kurie čia atstoja 
ir tėvus.

Pagrindinė ben-
dravimo priemonė su bendraam-
žiais - gestų kalba. Gestų kalbos 
pamokos būna du kartus per sa-
vaitę. Klasėje, esant triukšmui, 
klausos aparatas daug teigiamų re-
zultatų neduoda, tačiau Kaziukas 
supranta: jei panašų būtų turėjęs 
vaikystėje, dabar kalbėtų geriau, 
nes kalbant tyloje pašnekovą girdi 
daug aiškiau. 

Kazimieras turi autoritetą tarp 
bendraamžių: mokyklos vestibiu-
lyje mums aptariant šį straipsnį, 
aplink smalsaudami rinkosi drau-
gai. Laisvalaikiu jie eina kartu 
pasivaikščioti, žaidžia šaškėmis, 
šachmatais ir, žinoma, sportuoja. 
Artimiausias iš draugų – Samuelis 
Lapinskas. Geraširdžiai Samuelio 
tėvai dažnai kviečiasi globos namų 
auklėtinį savaitgaliams į šeimą. 
Kaskart išsiskiria kupinas gražiau-
sių emocijų ir troškimų sugrįžti. 
Traukia šeimos atmosfera, šiltas 
bendravimas, dėmesys. Draugams 
išvažinėjus pas tėvus, labai ne-
jauku likti vienam ištuštėjusiuose 
mokyklos koridoriuose. Iki Pajū-
rio vaikų globos namų - tolimas 
kelias, ten sugrįžta dažniausiai tik 
per atostogas. Svetimi namai gal 
nelabai traukia? Paklaustas trum-
pai prisipažįsta: „Liūdna...“

Sportinė veikla
Pasak jo, sportas - ta sritis, 

kur nevaržomas gali išreikšti save, 
o šioje mokykloje visi mokiniai 
sportuoja. Tačiau priduria: kad 
atsidurtų tarp stipriausių, reikia 

išlieti nemažai prakaito, aukoti 
daug laiko, laimėjimai visada ska-
tina, bet ne mažiau - ir įpareigoja. 
Prizines vietas įvairiose sporto ša-
kose jis užima maždaug nuo 2005 
m. Daug bėgiojo, žaidė kvadratą, 
badmintoną, stalo tenisą, krepši-
nį. Pastaraisiais metais pagrindinį 
krūvį sutelkęs bėgimo takeliuo-
se. Jį treniruoja ugdymo centro 
mokytojas, lengvosios atletikos 
treneris Antanas Šimkus. Kasmet 
dalyvaudamas Lietuvos kurčiųjų 
lengvosios atletikos čempionatuo-
se, krepšinio 3x3 turnyruose, įvai-
riose vardinėse varžybose šalies 
miestuose, pelno prizines vietas, 
jau suskaičiavęs apie 24 diplomus, 
džiaugiasi medaliais. Treneriui 
patariant, yra išbandęs jėgas įvai-
riose distancijose, estafetėse. Ke-
lis kartus varžėsi tarp stipriausių 
bendro likimo draugų Lenkijoje, 
parsivežė apdovanojimų. Šiemet 
kovo mėnesį Europos kurčiųjų 
lengvosios atletikos čempiona-
te Estijos sostinėje Taline užėmė 
8-ąją vietą (3000 m). Tai neblogas 
rezultatas, nes dalyvavo 15 šalių 
pajėgiausi bėgikai.

Praėjusių metų lapkritį Kauno 
gabių vaikų pagerbimo šventėje 
miesto Rotušėje K. Tičkus už 2011 
m. pasiekimus sporte mero An-
driaus Kupčinsko buvo apdovano-
tas vardiniu medaliu, jo mokytojas 
Antanas Šimkus - padėkos raštu ir 
gėlėmis. 

Ateities planai
Šeimoje jis buvo jauniausias. 

Trys broliai ir dvi seserys – svei-
ki, girdintys. Vaikinas teigia, kad 
jie gražiai sutaria, tačiau dažniau 
apsilankyti pas juos trūksta lėšų. 
Baigęs mokyklą, ketina vykti į 
Klaipėdą. Ten gyvena sesuo Edita. 
Brolis tikisi jos paramos, planuoja 
dar mokytis Klaipėdoje – įsigyti 
dažytojo specialybę, rasti darbą ir 
užsidirbti. Su sportu atsisveikinti 
nežada, bet apie tolesnius planus 
šia linkme garsiai nekalba. 

Liepos mėnesį K. Tičkui su-
kaks 20 metų. Kazimieras nuo-
širdžiai dėkingas jį ugdžiusiems 
pedagogams ir tiki, kad KKNUC 
įgyti ir puoselėti dalykai padės 
žengiant savarankiško gyvenimo 
keliu.

Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ–MACIONYTĖ

Mokykla – pirmoji gyvenimo pakopa

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
dešimtokas Kazimieras Tičkus gali būti pavyzdžiu 
kiekvienam besimokančiam, siekiančiam tikslų.
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Ieva Augaitytė ir jos kūryba

Tapyba – nauja, dar neišsemta kūrybos versmė

Mes ir visuomenė

I. Augaitytės darbų paroda - tinklapio www.lkd.lt Virtualioje meno galerijoje.

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKNPM) 
auklėtoja, Kurčiųjų kultūros 
centro narė Janina Valienė 
savo tapybos darbais nuste-
bino draugus, pažįstamus, 
kolegas. Savo tapybą ji pri-
statė Panevėžyje vykusioje 
klausos negalios žmonių 
tarptautinės konferencijos 
meninių darbų parodoje. 
Tapyba - tai nauja kryptis 
moters kūryboje.

Ne naujiena, kad Janina pui-
kiai išmano komponavimo bei py-
nimo iš vytelių amatą. Jos nupin-
tuose gėlių įdėkluose, mokykloje 
žiemą, vasarą žydi gėlės. Puokštės, 
kiti meno dirbiniai įvairiose vieto-
se puošia mokyklos erdvę. Iki šiol 
daugelis puikiai prisimena prieš 
trejus metus surengtą J. Valienės 
iš gipso ir natūralių medžiagų su-
kurtų kaukių bei skulptūrų paro-
dą, kuri buvo skirta Tarptautinei 
kurčiųjų dienai. 

„Žinau, kad Janina yra me-
niškos sielos žmogus, daug prisi-
dedantis prie mokyklos estetinio 
vaizdo formavimo. Tačiau paro-
doje pirmą kartą pamatęs jos ta-
pybos darbus buvau nustebintas 
jos įvairiapuse menine raiška“, 

– pažymėjo žinomas dailininkas, 
PKNPM dailės mokytojas Povilas 
Šiaučiūnas.

PKNPM direktorė Danutė 
Kriščiūnienė teigė, kad tokių žmo-
nių kaip Janina – vienetai. Visada 
turinti tikslą ir jo nuosekliai sie-
kianti. „Janina nepaliauja stebinti 
savo kūrybingumu: tai paveikslai 
iš makaronų, tai iš paprastų men-
kniekių gimstantys fantastiški kū-
riniai. Dar viena neišsemta versmė 
– tapyba. Janinos paveikslai žavi 
paslaptingumu ir originalia for-
ma“, - akcentavo direktorė.

„Nuo pat vaikystės mėgau 
piešti ir to niekaip negaliu pamirš-
ti visą gyvenimą“, –  šypsodamasi 
sakė moteris. Anot jos,  patinka 
fantazuoti ir savo fantazijas iš-
reikšti linijomis bei spalvomis. Tai 
didelė atgaiva po kasdienių darbų. 

Janinos tapyti romantiški, nos-
talgiški, estetiški  paveikslai jau 
puošia jos dukrų namus. Ne vieną 
darbą yra padovanojusi giminėms, 
artimiems draugams. Pamatę Jani-
nos paveikslus parodoje, norą įsi-
gyti jos darbų pareiškė ir kolegos. 
Moteris džiaugėsi susidomėjimu 
jos kūryba ir sakė, kad jei tik būtų 
norinčių įsigyti, ji mielai nutapytų  
norimą paveikslą.

Laima LAPĖNIENĖ
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Tapyba - tai nauja 
kryptis J.Valienės kū-
ryboje. Nuotraukose 
paveikslai: Paslaptin-

goji orchidėja, 
Harmonija.


