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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Su Tarptautine kurčiųjų diena, mielieji!

Lietuvoje liko veikti šešios 
 kurčiųjų mokyklos, įkurta pir-

moji kurčiųjų gimnazija
4-5 p.

 Europos čempionate krepšininkai     
 pelnė sidabro medalius
   

10-11 p.

Mūsų lengvaatletė įsitvirtino 
pasaulio kurčiųjų elite

12 p.

Tarptautinės kurčiųjų savaitės tema: ,,Gestų kalba – žmogaus teisė“
Vėl atėjo laikas, kai kurtieji visame 

pasaulyje švęs Tarptautinę kurčiųjų savaitę.
Šiais metais Tarptautinė kurčiųjų savaitė 

bus švenčiama rugsėjo 24-30 d. 
Kurčiųjų asociacijos visame pasaulyje 

organizuoja renginius, kampanijas, susiti-
kimus, kuriuose bus kalbama kurtiesiems 
aktualiais klausimais. Pagrindinis tikslas – 
atkreipti vyriausybių bei visuomenės dėmesį 
į kurčiųjų problemas bei padėti suprasti, kad 
kurtieji taip pat turi žmogaus teises! 

Taigi minint Tarptautinę kurčiųjų sa-
vaitę svarbiausia visiems susirinkti kartu, 
jaustis vieningiems, galingiems ir parodyti 
savo vieningumą visam pasauliui! 

Ši savaitė taip pat sustiprina kurčiųjų bei 
jų rėmėjų solidarumą, skatina remti kovą už 
kurčiųjų teises.

Pastaruosius kelerius metus Pasaulio 
kurčiųjų federacija paskelbdavo kurčiųjų 
savaitės temą. Pastarųjų metų temos:

2009 m. minėjome kurčiųjų kultūrinius 
pasiekimus;

2010 m. akcentavome kurčiųjų išsila-

vinimą;
2011 m. buvo nagrinėjamas informacijos 

ir komunikacijos prieinamumas;
2012 m. skelbiama tema ,,Gestų kalba – 

žmogaus teisė!”
Pasaulinė kurčiųjų federacija skatina 

savo narius pasirinkti vieną, du ar kelis 
aspektus, susijusius su šia tema, ir surengti 
kampaniją. Pavyzdžiui, į kampaniją galėtų 

būti įtraukti šie aspektai – kalbos pripa-
žinimas, išsilavinimo sistema, artimesnis 
susipažinimas su kurčiųjų visuomene kaip 
gestų kalba kalbančiais piliečiais.

Pasaulinė kurčiųjų federa-
cija linki linksmos Tarptauti-

nės kurčiųjų savaitės!

S. Pakulnytės nuotraukoje klaipėdietės pritaria 2012 metų Tarptautinės kurčiųjų savaitės temai.
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 Trumpai apie mus
 •Šiame numeryje•

•Aktualijos
2-3 Trumpai apie mus

•Ugdymas

4-5 Lietuvoje liko veikti šešios kurčiųjų mokyklos,  
      įkurta pirmoji kurčiųjų gimnazija

6 Psichologinė pagalba LKNUC
6 Gera buvo susitikti po 15 metų
7 Trumpos ugdymo, kultūros aktualijos

•Regionų naujienos

     8 Miesto šventėje – Panevėžio saviveiklininkai
     8 Tarp Svėdasų krašto deimančiukų
     9 Biržų ir Molėtų rajonų informavimo tarpininkė

•Sportas

10-11 Europos čempionate krepšininkai pelnė sidabro  
      medalius

11 Krepšininko veterano J. Lukošiaus staigmena
12 Mūsų lengvaatletė įsitvirtino pasaulio kurčiųjų elite
12-13 Tarprajoninės kurčiųjų sporto žaidynės

•Stovyklos

    14 Įspūdžiai iš Europos kurčiųjų jaunimo stovyklos
    15 Tarptautinė jaunimo stovykla Olandijoje

•Mes ir visuomenė

    16 Kurtieji šventėje „Tau, Vilniau!“
    

„VIKADAI“ – 60 METŲ.  Lie-
tuvos kurčiųjų uždarajai akcinei 
bendrovei „Vikada“ rugpjūčio 1 d.  
sukako 60 metų. Buvusios Lietu-
vos kurčių-nebylių draugijos lai-
kinosios Centro valdybos prezidi-
umo 1952 m. liepos  30 d. nuta-
rimu rugpjūčio 1 d. LTSR finansų 
ministerija įregistravo kombinatą. 
Tai oficiali dabartinės UAB „Vika-
dos“ gimimo diena ir svarbus is-
torijos faktas, nes tai buvo pirmoji 
mūsų sistemos įmonė.

Per šį laikotarpį įmonė kelis 
kartus keisdama savo buveinę ir 
pavadinimą nuėjo sunkų ir sudė-
tingą kelią. Tame kelyje buvo daug 
atsidavusių darbuotojų, kurie dir-
bo talkose, dėjo pamatus, kūrė ir 
modernizavo įmonę.

Įmonei stiprėjant materialiai, 
gamybos apimtis ir profilis plėtėsi.

1977 m. kombinatas iš siuvimo 
pramonės tapo metalo apdirbimo 
pramonės įmone. Veikė metalo 
dirbinių, elektrotechnikos, namu-
dinio darbo cechai, energome-
chaninio, avalynės ir stalių darbo 
barai.1980–1988 m. - įmonės kles-
tėjimo laikotarpis. Joje dirbo 1253 
žmonės, iš jų 658 neįgalieji, o tarp 
jų 450 kurčiųjų.Vėliau darbuotojų 
pradėjo mažėti. Įsigalint rinkos 
ekonomikai nutrūko kooperacijos 
ryšiai – nebeliko darbo. Elektro-
technikos, metalo dirbinių cechai, 
avalynės ir namudinio darbo barai 
buvo uždaryti.

1995 m. įmonė tapo uždarąja 
akcine bendrove „Vikada“. Iki šiol 
pagrindinė bendrovės veikla tebė-
ra siuvimas vokiečiams, danams, 
anglams, prancūzams, švedams.

Dėl lanksčios dabartinės di-
rektorės G.Ramanauskienės dar-
bo strategijos bendrovė dirba 
stabiliai. Siuvimo užsakymų yra 
tiek, kad tenka padirbėti ir virš-
valandžius, ir šeštadieniais. Dėl 
užsakymų ir darbų gausos nutarta 
iškilmių nerengti. UAB „Vikados“ 
60-mečio proga direktorė paren-
gė šventinį įsakymą, pasveikino ir 
apdovanojo pinigine dovana visus 
bendrovės darbuotojus.

LKD APSKUNDĖ LIETU-
VĄ JUNGTINĖMS TAUTOMS. 
Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) 
į Ženevą, Jungtinių Tautų (JT) 
būstinę, išsiuntė Neįgaliųjų teisių 
komitetui skundą. Jame kaltina 15 
Nepriklausomos valstybės istorijo-
je veikusių vyriausybių diskrimi-

navusias ir dabar pažeidinėjančias 
šalies kurčiųjų teises informacijos 
prieinamumo per televizijas srity-
je. Prezidentė Roma Klečkovskaja 
taip pat teigia, kad buvo išbandy-
tos visos teisinės priemonės: raštai 
įvairioms instancijoms, siūlymai 
įstatymo pataisoms, diskusijos, 
konferencijos, publikacijos žinias-
klaidos priemonėse, piketas. Nesu-
laukusi teigiamų pokyčių net ir po 
to, kai Lietuvos nacionalinei tele-
vizijai Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas perdavė naudotis titravi-
mo įrangą, LKD kreipėsi į JT Ne-
įgaliųjų teisių komitetą ir paprašė 
pareikalauti iš Lietuvos valdžios 
imtis realių, konkrečių priemonių 
Konvencijos nuostatoms įgyven-
dinti. Su visu pareiškimo tekstu 
galite susipažinti LKD svetainėje 
www.lkd.lt.

LRT PAVAKARIO ŽINIOS. 
Nuo rugsėjo 3 d. verčiamos į gestų 
kalbą informacinės laidos „Šian-
dien“ trukmė pailginta iki 45 min. 

UTENOS ORGANIZACIJOS 
POKYČIAI. Lietuvos kurčiųjų 
draugijos Panevėžio teritorinės 
valdybos Utenos rajono pirminės 
organizacijos pavadinimas pakeis-
tas į trumpesnį ir veiklą atspin-
dintį - Utenos rajono kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų draugija. Be to 
nuo liepos 10 d. šiai organizacijai 
vadovauja Rima Briedienė vietoj 
Justinos Žebelienės.

LANKSTINUKAS. Surdolo-
gijos centras baigė rengti spaudai 
lankstinuką „Kas yra vertimo pa-
slauga?“. Leidinukas skirtas kurtie-
siems ir girdintiesiems paslaugos 
gavėjams. Tikimasi, kad jis palen-
gvins suprasti LGK vertėjų pareigų 
ir prievolių darbe ribas. 

VILNIAUS AGKVC DIRBA 
ILGIAU. Vilniaus apskrities gestų 
kalbos vertėjų centras nuo rugsėjo 
3 d. dirba nuo 7.30 val. iki 19.30 
val. Centro administracija atkrei-
pia klientų dėmesį, kad vertimo 
paslaugos nuo 16.30 val. iki 19.30 
val. yra teikiamos tik pagal išanks-
tinį užsakymą ir tik adresu Šv. Ka-
zimiero g.3. Kurtiesiems studen-
tams vertimo paslaugos teikiamos 
pagal tarpusavio susitarimu suda-
rytą atskirą tvarkaraštį.

INFORMACIJOS SKLAIDA 
APIE KLAUSOS NEGALIĄ. Lie-
tuvos kurčiųjų draugija ir Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir ne-
prigirdinčius vaikus, bendrija PA-
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GAVA rugsėjo ir spalio mėnesiais 
rengia 5 didžiųjų miestų savival-
dybių darbuotojams ir regioninių 
kurčiųjų organizacijų atstovams 
išvažiuojamuosius informacinius 
seminarus apie kurčiųjų organiza-
cijas, negalios specifiką, teikiamas 
paslaugas. Į preliminarią darbo-
tvarkę įtraukti tokie pranešimai: 
„Ko mes nežinome apie kurčiuo-
sius?“; „2013 m. paslaugų neį-
galiesiems projektų finansavimo 
tvarka“; „Paslaugų poreikis kurčių 
ir neprigirdinčių vaikų šeimoms“; 
„Kurčiųjų kultūra – mitai ir rea-
lybė“. Su seminarų tvarkaraščiu 
galite susipažinti LKD svetainėje 
www.lkd.lt.

PATIRTIES TILTAS PER EU-
ROPĄ. Lietuvos kurčiųjų draugija 
laimėjo Leonardo Da Vinci mobi-
lumo projektą ,,Patirties tiltas per 
Europą“ – kurčių ir neįgalių žmo-
nių įdarbinimo specialistų (tarpi-
ninkų) kvalifikacijos tobulinimas 
Europos dimensijoje – Graikijos 
patirtis. Projekto partneriai -  VšĮ 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau-
lių, Panevėžio kurčiųjų reabilitaci-
jos centrai, Vilkaviškio savivaldy-
bės kurčiųjų pirminė organizacija, 
Mažeikių rajono kurčiųjų draugija 
ir Vilniaus technologijų mokymo 
ir reabilitacijos centras. Priiman-
čioji organizacija - ,,Hellenic As-
sociation of Informatics“, Graikija. 
Projekto tikslas – kelti 15–os spe-
cialistų, dirbančių klausos negalią 
turinčių asmenų įdarbinimo kon-
sultavimo srityje, kvalifikaciją ir 
tobulinti jų praktinius tarpininka-
vimo įgūdžius. 

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ 
FORUMO (LNF) RENGINYS. 
Spalio 3 d. LNF, pasitelkęs visas 
didžiausias šalyje veikiančias neį-
galiųjų organizacijas, organizuoja 
„Tolerancijos maratoną“. Renginys 
vyks Katedros aikštėje Vilniuje, 
pradžia – 14 val. Įkurtame palapi-
nių miestelyje  vyks žaidimas-vik-
torina. Čia klausimus bendrai su-
darytoms girdinčiųjų mokinių ir 
politikų komandoms užduos pa-
lapinėse atskirai pagal negalią su-
sibūrę neįgalieji. Žaidimo dalyvių 
atsakymai bus vertinami balais. 
Vyks neįgaliųjų saviveiklininkų 
koncertas. LKD atstovaus Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras. 
Liaudies teatras „Mimika“ rodys 
spektaklį. Renginio koordinatore 
nuo kurčiųjų paskirta Orinta Kar-
mazaitė. 

BENDRASIS PAGALBOS 
CENTRAS (BPC). BPC informa-

vo, kad vykdomo Europos Sąjun-
gos lėšomis projekto įgyvendini-
mo terminas yra pratęstas iki 2013 
m. balandžio mėn. Ši informacija 
LKD atsiųsta todėl, kad, įgyven-
dinus projektą, BPC informaci-
nėje sistemoje bus įdiegtas vienas 
funkcionalumų, leidžiančių žmo-
nėms su klausos/kalbos negalia 
pateikti pagalbos prašymą SMS 
žinute numeriu 112.

 Deja, centras informuoja, kad 
minėtas funkcionalumas centro 
informacijos sistemoje šiuo metu 
nėra diegiamas, t. y. sustabdytas. 
Mat sutartis pasirašyta tarp BPC 
ir UAB „ERP“, kuri padėjo įgy-
vendinti šį tikslą, buvo nutraukta 
dėl UAB sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo. 

Dabar BPC šiems darbams 
renkasi kitą firmą, vykdo viešuo-
sius pirkimus. Šiuo metu tik vyks-
ta bandomieji darbai dėl galimy-
bės gauti tekstinius  trumpuosius 
pranešimus, siunčiamus numeriu 
112 iš UAB „Tele2“ tinklu besinau-
dojančių mobiliojo ryšio vartoto-
jų. Pasiūlymus bendradarbiauti 
BPC dar 2011 m. išsiuntė ir UAB 
„Bitė Lietuva“ bei UAB „Omnitel“, 
bet atsakymų nesulaukė. 

Tad kurtiesiems paslaugos, dėl 
kurios prieinamumo girdintieji 
net nesusimąsto, dar teks laukti, o 
„Bitės Lietuva“ ir „Omnitel“ var-
totojų padėtis, palyginti su „Tele2“ 
vartotojų, kol kas yra prastesnė – 
jų operatoriai su BPC nebendra-
darbiauja.

NUOTOLINIS VERTIMAS. 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
pavedimu Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centras (KAGKVC), 
planuojama, rugsėjo pabaigoje 
pasirašys nuomos sutartį su UAB 
„Lintel“ dėl 5 darbo vietų nuotoli-
niam vertimui. „Lintel“ bendrovė 
žinoma kaip teikianti informavi-
mo paslaugas telefonu 118. 

KAGKVC ketina sukviesti 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenės 
atstovus ir supažinti su projektu ir 
įrangos naudojimo specifika. Iki 
Naujųjų metų yra skelbiamas eks-
perimentinis laikotarpis, per kurį 
bus siekiama išsiaiškinti paslaugos 
poreikio apimtį ir pašalinti ko-
kybiškos paslaugos gavimo truk-
džius, jei tokių bus. 

Centro direktorė R. Leonavi-
čienė teigė, jog jau dabar aiškėja, 
kad vaizdo kokybę daugiausia le-
mia mobiliojo telefono kokybė.

 LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja pataria kurtiesiems, kuriems 

priartėjo telefono su dabar galio-
jančia 500 Lt kompensacija įsigiji-
mo laikas, stengtis pirkti telefonus 
su kameromis telefono priekyje ir 
nugarinėje dalyje bei su didesniu 
ekranu, kad vaizdas būtų geriau 
matomas (ne pigesnius kaip 800-
900 Lt). 

Vadovė žada, kad jeigu nuoto-
linio vertimo poreikis bus didelis, 
Draugija ieškos būdų dalį vaizdo 
pokalbių laiko kompensuoti. 

TELEVIZIJA. LKD pakar-
totinai kreipėsi į visuomeninį 
transliuotoją. Šįkart parašė ne jo 
vadovybei, bet Lietuvos radijo ir 
televizijos tarybai. Rašte akcen-
tuojama, kad LKD iš nacionali-
nio transliuotojo į anksčiau rašytą 
laišką negavo jokio atsakymo, iš-
skyrus per Neįgaliųjų reikalų de-
partamentą gautą patikinimą, kad 
programų titravimo ir vertimo į 
gestų kalbą apimtis keisis pradė-
jus veikti skaitmeninei televizijai. 
Žodiniais tikinimais LKD daugiau 
netiki, todėl prezidentė R. Kleč-
kovskaja paprašė atsakymo raštu: 
kiek ir kokių programų numatoma 
titruoti ir versti į gestų kalbą pe-
rėjus prie skaitmeninės televizijos. 
Rašte, be kita ko, sakoma: 

„Mes įsitikinę, kad kiekviena 
įstaiga turi savo perspektyvinius 
planus, todėl tikimės, kad kurtieji 
bus su jais supažindinti. Manytu-
me, nediskutuotina, kad laiku ne-
pasirūpinus kurčiųjų informacijos 
prieinamumu rudenį jokių gali-
mybių ir neatsiras.“ Taip pat rašte 
užsimenama, kad šiuo klausimu 
LKD ketina skųstis LR prezidentei 
D. Grybauskaitei ir Jungtinių Tau-
tų Neįgaliųjų teisių komitetui.

Rugpjūčio 13 d. LRT atsakė į 
Draugijos raštą, kuriame ne tik šį 
rudenį nežada jokių papildomų 
laidų versti į gestų kalbą (šiuo me-
tu verčiama pavakario žinių laida 
„Šiandien“ ir „Dienos žinios“) ar 
titruoti (nuo 2012 m. kovo ti-
truojama „Popietė su Algimantu 
Čekuoliu“), bet ir duoda kurčiųjų 
bendruomenei suprasti, kad ap-
imtys prieinamų laidų kurtiesiems 
gali didėti tik Finansų ministerijai 
skyrus lėšų. LRT nurodomas rei-
kalingas mažiausias lėšų poreikis 
2013 m. – 440 tūkstančių litų.

KLAUSIMAI APIE PAGAL-
BOS TELEFONU 112 PRIEINA-
MUMĄ KURTIESIEMS. „Lietu-
vos rytas“ LKD atsiuntė klausimus 
apie tokios pagalbos prieinamumą 
kurtiesiems. Žurnalistai teiraujasi: 
Kokia šiuo metu yra situacija dėl 

galimybės kurtiesiems ar neprigir-
dintiesiems žmonėms išsikviesti pa-
galbą? Ar bendrasis pagalbos cen-
tras priima SMS žinutes, ar ne? Ar 
visoje Lietuvoje yra tokia pati situ-
acija? Jei tokią negalią turinčiam 
žmogui nutinka nelaimė – staigi 
liga, gaisras, užpuolimas, ką jam 
daryti? Kaip, Jūsų nuomone, turėtų 
būti, kad šią negalią turintys žmo-
nės galėtų be trukdžių išsikviesti 
pagalbą? Galbūt domėjotės, kokia 
sistema yra kitose Europos šalyse? 
Ar realiai yra buvę įvykių, kai dėl 
sistemos nebuvimo žmogus patyrė 
nemalonumų, bėdų, jam laiku ne-
buvo suteikta pagalba? Kokie tie 
atvejai? Kur jie buvo? 

LKD parengė išsamius atsaky-
mus į klausimus. Juose daug kur-
čiuosius dominančios informaci-
jos. 

Su atsakymais galite susipažin-
ti LKD svetainėje www.lkd.lt 

RAŠTAS SEIMO KANCLE-
RIUI. Seimo kancleriui J. Mileriui 
išsiųstas raštas, raginantis užti-
krinti informacijos prieinamumą 
kurtiesiems titruojant ar verčiant į 
gestų kalbą svarbiausių Seimo po-
sėdžių vaizdo įrašus. Rašte prime-
nama, kad šiuo klausimu į Seimą 
kreiptasi net 4 kartus. Primenama, 
kad 2011 m. rugsėjo pabaigoje at-
siųstame atsakyme buvome tiki-
nami, kad 2012 m. vykdant 1-ųjų 
Seimo rūmų rekonstrukciją bus 
įrengta gestų kalbos studija. Deja, 
LKD neturi jokios informacijos, 
kad pažadas vykdomas. Draugi-
ja priminė, kad Seimas ratifikavo 
Neįgaliųjų teisių konvenciją, ku-
rios nuostatų dabar privalo paisy-
ti. Todėl dar kartą ragina įsiparei-
gojimus tesėti. 

CENTRALIZUOTI SENE-
LIŲ GLOBOS NAMAI KURTIE-
SIEMS.  Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrui D. Jankauskui bei 
Lietuvos savivaldybių asociacijos 
direktorei R. Žakaitienei adre-
suotame rašte LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja apeliuoja į žmo-
gišką atjautą ir ragina steigti cen-
tralizuotus senelių globos namus 
kurtiesiems. Savo pasiūlymą vado-
vė grindžia užsienio šalių pavyz-
džiais. Ten kurtieji gauna ne tik 
slaugos ir priežiūros paslaugas, bet 
ir turi galimybę bendrauti gestų 
kalba tarpusavyje bei globos namų 
darbuotojais. 

Prezidentė teigia, kad mūsų 
Draugija siekia to paties bei prisi-
ima atsakomybę personalą apmo-
kyti gestų kalbos.



2012 m. rugsėjo mėn. Nr. 9 (325)4

Lietuvoje liko veikti šešios kurčiųjų          mokyklos, įkurta pirmoji kurčiųjų gimnazija
Kurčiųjų švietimo sistema šiemet mokslo metų pra-

džią pasitinka prieštaringomis nuotaikomis. Liūdna, 
kai tuštėja klasės, mažėja kurčiųjų mokyklų. Štai Telšių 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla šią vasarą visam 
laikui išnyko iš švietimo sistemos žemėlapio. Kauno 
kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo 
centras „Lingua“ prijungtas prie Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro (KKNUC).

Bet yra ir teigiamų permainų, džiugių naujienų. 
Šalyje pradėjo veikti pirmoji kurčiųjų gimnazija. Apie 
šią ir kitas naujienas norime šiandien papasakoti savo 
skaitytojams. 

Vilniuje

Viena svarbiausių kurčiųjų ugdymo istorijoje naujienų - rugsėjo  
1 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 
(LKNUC) tapo pirmąja kurčiųjų gimnazija šalyje. 

Šiemet mokyklos slenkstį peržengė 119 mokinių. Čia jie devy-
nis mėnesius ne tik mokysis, bet ir megs socialinius kontaktus, įgis 
bendravimo, buities ir kultūrinių įgūdžių, pramogaus, prireikus 
jiems bus suteikta psichologinė pagalba. Apie psichologinę pagalbą 
plačiau skaitykite 6 puslapyje.

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 
(VTMRC) mokslo metus pradėjo turėdamas 152 mokinius. Ka-
dangi priėmimas į profesines mokyklas pratęstas, mokinių skaičius, 
planuojama, dar didės. Šiandien centre visiškai sukomplektuotos 
maisto ruošimo darbuotojų (virėjų), stalių, dailiųjų rankdarbių 
gamintojų grupės. Noriai jaunuoliai renkasi ir baigiamos kom-
plektuoti leidybos darbuotojų, pastatų restauratorių grupes. 

Pasak centro direktorės Ernestos Konovalčik, nelikus įstai-
gos pavadinime žodžių „kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų“, išsiplėtė 
mokyklos galimybės pritraukti platesnį kontingentą. Vis dėlto 
pirmenybė, kaip ir anksčiau, teikiama kurtiesiems, o kitų negalių 
asmenims taikoma griežta atranka, ir patenka ne visi. Pašnekovė 
pripažino, kad ankstesnis įstaigos pavadinimas, savaime diktavęs 

būtinybę centre burti beveik vien sutrikusios klausos jaunuolius, 
anksčiau ar vėliau būtų lėmęs mokyklos sunykimą. Pirmiausia 
todėl, kad kurtieji yra paklausūs amatininkai ir savo gimtuosiuo-
se miestuose. Profesinės mokyklos juos stengiasi ten ir sulaikyti. 
„Kurtieji protingi, gabūs mokiniai, jų mokinio krepšelio lėšos 
gerokai didesnės ir specialistams su jais jokio vargo“, - tokias le-
miančias konkurencinę kovą tarp profesinių mokyklų dėl kurčiųjų 
mokinių priežastis paminėjo direktorė. 

Tačiau pašnekovė įsitikinusi, kad VTMRC prieš kitas analo-
giškas mokyklas turi ir pranašumų. Šiame centre geriau pasiruošta 
darbui su sutrikusios klausos mokiniais. Čia ne tik specialistai 
stengiasi perteikti žinias pasitelkdami gestų kalbą, bet ir moky-
mo programos bei medžiaga specialiai pritaikyta jų poreikiams. 
Daugeliui patogu ir tai, kad stojantiems į centrą nėra privalomas 
vidurinis išsilavinimas. 

Kaune

 Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, pa-
lyginti su pernai, mokinių kiek sumažėjo. Bet centro „Lingua“ 
prijungimas prie KKNUC rodo, kad miesto vadovai pasitiki cen-
tro darbuotojų kompetencija. Beveik nuo pat Nepriklausomybės 
pradžios veikęs „Lingua“ nebuvo įprasta mokykla, bet užėmė labai 
savitą nišą sakytinės kalbos ir asmenybės ugdymo srityje iš pradžių 
šalies, vėliau ir apskrities mastu. Tądien kalbinama vadovė prašė 
palūkėti atsakymų į su „Lingua“ perspektyvomis susijusius klau-
simus. Mat „mažojo brolio“ integravimo vizija vis dar svarstoma  
ir derinama miesto savivaldybės Švietimo skyriuje.

Panevėžyje
O štai Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 

mokykla mokslo metus pradeda su gausesniu mokinių skaičiumi 
negu pernai. Čia į suolus sėdo 61 mokinys. Įdomu, kad  Mokslo 
ir žinių dieną mokyklos bendruomenė pasirinko švęsti Panevėžio 
apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, kurioje tądien vyko 
tarptautinė kardelių paroda.  Su mokiniais bendravo meras Vita-
lijus Satkevičius, mero pavaduotoja Regina Eitmonė, bibliotekos 
direktorė Rima Maselytė, poetė Elvyra Pažemeckaitė. 

Ugdymas

Rugsėjo 1-osios akimirka Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre  šiemet vadovėlius 

atsivers 87 mokiniai. 



5

Lietuvoje liko veikti šešios kurčiųjų          mokyklos, įkurta pirmoji kurčiųjų gimnazija

Panevėžio miesto mero pavaduotojos Reginos Eitmonės mintys 
apie PKNP mokyklą, mokinius, direktorę D. Kriščiūnienę: „Labai 
sužavėjo, kad klausos negalios vaikai gali taip puikiai šokti, dainuoti, 
vaidinti. Tai pavyzdys girdintiems mokiniams, kuriems kartais trūks-
ta motyvacijos. Kiek teko bendrauti su kurčiaisiais, supratau, kokie jie 
yra smalsūs, trokštantys kuo daugiau pažinti, sužinoti. Apžiūrėjusi 
mokyklą pamačiau, kad sukurtos puikios sąlygos ugdymui, suburtas 
kvalifikuotų pedagogų kolektyvas. Džiugu, kad mokyklos direktorė  
D. Kriščiūnienė yra tas žmogus, kuris tiesiog gyvena savo darbu. 
Manau, kad toks vadovas mokyklos kurčiųjų bendruomenei yra 
tikra Dievo dovana.

Rugsėjo pirmąją Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinėje mokykloje (PKNPM) lankėsi ir tarptautinį seminarą 
vedė Visuotinės taikos federacijos (UPF) Eurazijos skyriaus ge-
neralinis sekretorius Žakas Marionas (Jacques Marion). Garbus 
svečias paskaitoje „UPF (VTF) charakterio ugdymo filosofiniai 
pagrindai“ akcentavo, kad siekiant pasaulyje taikos daugiausia 
dėmesio reikia skirti charakterio ugdymui, jo pamatai dedami 
šeimoje ir mokykloje. Anot J. Mariono, ilgą laiką ugdymo įstaigose 
daugiausia dėmesio buvo skiriama žinioms perduoti, informacijai 
pateikti ir t. t. Tačiau, ant jo, įgytos žinios ir  išlavintas protas dar 
nereiškia, kad išaugs geras žmogus. Juk protingas gali būti  ir 
teroristas, ir vagis, ir t. t. Todėl, ugdant vaiko charakterį, diegiant 
žmogiškąsias vertybes, svarbią reikšmę turi šeima, mylintys arti-
mieji, išmintingi pedagogai.

Renginyje skambėjo lietuvių, lietuvių gestų, anglų, prancūzų, 
rusų kalbos. Plačiau apie šį renginį skaitykite kitame „Akiračio“ 
numeryje.

Dabar Panevėžio kurčiųjų mokyklos bendruomenė ne-
kantriai laukia spalio 4-osios, kai iš Vokietijos atvyks vienuolė 
sesuo Myrta. Pasak mokyklos vadovės, vokietės vienuolės 
pirmosios ištiesė mokyklai, persikėlusiai į dabartines patal-
pas, pagalbos ranką: renovavo tualetus, dovanojo baldų ir 
technikos, perdavė krovininį mikroautobusą. Šįkart sesuo 
Myrta atvyksta su dar viena vertinga dovana – mikroautobusu 
„Volvo“ mokiniams vežioti. Miesto savivaldybė žada moky-
klai parūpinti geltonąjį autobusiuką, tad mokyklos direktorė  

D. Kriščiūnienė mano, kad netrukus galutinai išsispręs vaikų iš 
rajonų pavėžėjimo problema. 

Taip pat vadovė informavo, kad mokykloje visus metus dirbs 
J. Balčikonio gimnazijos savanorės. Pirmasis mokinių susitikimas 
jau įvyko.

Šiauliuose
Direktorė Aurelija Čepukienė džiugiai pranešė, kad švietimo 

ir mokslo ministras G. Steponavičius rugsėjo pradžioje patvirtino 
regioninių mokyklų sąrašą, o jame įrašytas ir Šiaulių sutrikusios 
klausos vaikų ugdymo centro pavadinimas. Tai reiškia, kad nuo 
2013 m. sausio 1 d.  šis centras galės be sutarčių ir jokių finansi-
nių sąlygų priimti vaikus ne tik iš savo miesto, bet ir iš aplinkinių 
rajonų. 

Šiemet centro slenkstį peržengė 44 girdintys darželinukai ir  
4 kurtieji bei 27 sutrikusios klausos mokiniai. Centre yra pasi-
keitimų. Į mokyklą išlydėtos vienos iš trijų girdinčių darželinukų 
grupės vietos niekas neužėmė. Dabar tokių liko dvi, vėliau liks 
viena. Girdintieji vaikai suteikia galimybę implantuotiems ben-
draamžiams girdėti sakytinę kalbą. Sulaukę mokyklinio amžiaus 
implantuoti vaikai kartu su girdinčiais bendraamžiais įsilies į ben-
drojo ugdymo sistemą, nes, pasak pašnekovės, tokiam žingsniui 
centre bus pakankamai parengti. Tokia yra centro vizija.

Naujiena ir tai, kad išleistos girdinčiųjų grupės vietoje atida-
ryta jauki ir šviesi valgykla–skaitykla. 

A. Čepukienė taip pat pasidžiaugė, kad jų ugdytinis Karolis 
Pilipavičius, čia žengęs pirmuosius darželinuko žingsnius ir į 
Vilnių išvykęs tik vidurinio mokslo diplomo įgyti, vėl grįžo į 
gimtąjį miestą. Šiaulių universitete jis studijuos audiovizualinio 
meno specialybę. Vaikinas savo ateitį sieja su gimtuoju miestu ir 
savo pirmąja mokykla. 

Apie centre kurtiesiems labai sėkmingai taikomą dailės terapiją 
direktorė žadėjo atskleisti kitose publikacijose.

Klaipėdoje
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 

mokslo metus pasitiko turėdama 40 mokinių. Direktorė Edita An-
drijauskienė džiaugėsi tvirtu miesto švietimo skyriaus palaikymu. 
Miesto taryba ne tik parėmė jų siekį tapti regionine mokykla, yra 
numačiusi mokyklos reikmėms atiduoti pastatą miesto centre, bet 
ir palaiko pastangas ateityje tapti Vakarų regiono ugdymo centru, 
gerai vertina rodomas iniciatyvas.

Mokyklos  vadovė jau 11 metų yra aktyvi skautų organizacijos 
narė. Jos teisė ryšėti žalią skauto kaklaraištį liudija, kad ji daugybę 
metų diena dienon darė gerus darbus žmonėms. Juk skautų toks 
ir šūkis „Dievui, artimui, Tėvynei!“ Įdomu tai, kad vadovė šia 
visuomenine veikla užkrėtė ir kurčius mokinius. Tad dabar jau 
visas būrys bendruomenės narių atostogauja skautų neskautams 
organizuojamose stovyklose. Ir štai pripažinimas. Šią vasarą buvęs 
mokyklos ugdytinis Manfredas Baužys stovykloje davė įžodį ir 
tapo visateisiu skautu. Per ceremoniją jam užrištas pilkas kaklaraiš-
tis. Tokio kaklaraiščio savininkai turi teisę tapti stovyklų vadovais. 
Tad nuo šiol uostamiesčio kurtieji turės skautą lyderį iš savųjų.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje mokiniai ne tik apžiūrėjo įspūdingą 
gėlių ekspoziciją, bet ir mėgavosi miesto vadovų dėmesiu, kartu įsiamžino 
nuotraukoje. 
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Psichologinė pagalba LKNUC

 Gera buvo susitikti po 15 metų

Psichologinę pagalbą 
vaikams lygiai metus Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre 
(LKNUC) teikia psichologas 
Vytis Valantinas.

Psichologinės pagalbos 
būdai

V. Valantinas Vilniaus uni-
versitete yra įgijęs klinikinės psi-
chologijos kvalifikacinį magistro 
laipsnį, yra Lietuvos psichologų 
sąjungos narys. Šio psichologo 
veikla įvairiapusė. Jis veda psi-
chologines-edukacines bei proble-
mų sprendimo grupes vaikams ir 
švietimo profesionalams, rengia 
straipsnius, seminarus, mokymus 
psichikos sveikatos ir psicholo-
ginės pagalbos temomis, dirba 
su psichikos sveikatos mokslinių 
tyrimų komandomis. Vienas įdo-
miausių jo pastarojo meto darbų 
- dalyvavimas mokslinėje veikloje, 
kurios tikslas yra išsiaiškinti, kaip 
Lietuvoje jaučiasi vaikai ir kokia jų 
psichikos sveikata. Šiuo metu 1,5 
metų mokslinis tyrimas yra įpusė-
tas.

„Kalbėdamasis su vaikais aš 
sakau, kad psichologas kiek pa-
našus į gydytoją, bet rūpinasi ne 
konkrečiu kūno negalavimu ar li-
ga, o padeda vaikams jaustis lai-
mingesniems“, - sako pašnekovas. 
Tokiais žodžiais V. Valantinas ne 
tik paprastai apibrėžia psichologo 
darbo esmę, bet ir kelia labai su-
dėtingą uždavinį sau  – padėti jau-
nam žmogui rasti labiausiai jam 
tinkamą vietą čia ir dabar. 

Savo darbe psichologas dau-

giausia taiko dvi darbo formas – 
žaidimą ir sensorinę terapiją. 

   Gydymas žaidimu
Pasak pašnekovo, vaiko pa-

saulio supratimas ir pagalba jam 
beveik visuomet yra susijusi su 
žaidimu. Būtent dėl to apsilankę 
psichologo kabinete vaikai piešia, 
atlieka kūrybines užduotis, kar-
tu varto knygeles, žaidžia. V. Va-
lantino pasirinkimas – spalvingi, 
lengvai modifikuojami daniški 
konstruktoriai. Nors psichologas 
visuomet pabrėžia, kad jo darbe 
lemiamas veiksnys tenka ne žais-
lui, bet žaidimo procesui, vis dėl-
to konstruktoriai psichologui yra 
ypač tinkamas terapijos įrankis. 
Jie padeda vaikui susipažinti su 
daugybe mus supančio pasaulio 
elementų. 

Paklaustas, kas kinta vaikui 
augant, pašnekovas tarsteli, kad 
žaidimų vis mažėja, o pokalbiai 
ilgėja. Keičiasi pokalbių pobūdis. 
Paskutiniais mokslo metais taip 

pat  atsiranda 
profesinio orien-
tavimo poreikis.  

Beje, psicho-
logas pabrėžia, 
kad pokalbis ne 
visuomet yra 
būtent terapijos 
priemonė. „Svar-
bu nebūti visą 
laiką gelbėtoju“, 
– tarsi sau, tarsi 
kitiems pataria 
psichologas. 

B e n d r a u -
damas su vaiku 
psichologas jam 
gali tiesiog pa-

dėti tenkinti komunikacijos porei-
kį, pajusti ryšio su kitu žmogumi 
vertę, kartu pabūti nekeldamas 
jokių reikalavimų ir uždavinių. 
Mokyklinio amžiaus žmogui, anot 
psichologo, mokykla yra visų svar-
biausia vieta, daranti jį tokį, koks 
jis yra. Kurčiam vaikui mokykla 
esą turi dar didesnę reikšmę. Tad 
atitinkamai dar svarbiau padėti 
jam jaustis saugiam ir savam.  

 Sensorinė terapija
Darbui psichologas turi dar 

vieną kabinetą. Tai intriguojanti 
naujovė – sensorinis kambarys. 
„Čia dažnai sulaukiame pagerėji-
mo, nes kambaryje visiškai kitokia 
aplinka“, - teigia specialistas. 

Kas tai? Anot psichologo, tai 
patalpa, kurioje specifiniais bal-
dais ir elektronine įranga suku-
riama speciali atmosfera: rami ir 
atpalaiduojanti arba stimuliuojan-
ti, aktyvinanti. Grindys minkštos, 
sienos paliktos baltos, kad jas būtų 

galima apšviesti skirtingomis spal-
vomis, ant jų projektuoti įvairius 
vaizdus. Kambario įrangą sudaro 
6 šviesos efektai, prie kompiuterio 
jungiamas vaizdo projektorius, 
kvapų terapijos įrenginys, garso 
įranga, orą pučiantis ventiliato-
rius, nedidelis aromatingos arba-
tos kampelis. Iš specialių baldų yra 
trys minkšti foteliai, pakabinamas 
spalvas laužiantis tinklas. 

Visą įrangą galima naudoti 
įvairiausiais deriniais, pagal porei-
kius. Kai kurie įrenginiai reaguoja 
į vibraciją, šūksnius (pvz., plazmi-
niai rutuliai). Taip kurtieji vaikai 
patiria savo balso galią ir poveikį: 
šūktelėjus prieš jų akis ima skleis-
tis ryškiaspalviai šviesos srautai, 
suktis veidrodinis palubėje kaban-
tis rutulys. 

Kambaryje jau yra vykę ir 
nedidelių renginių. Pvz., šių me-
tų pavasarį  vyko „Vaikų linijos“ 
inicijuota akcija „Savaitė be paty-
čių“. Dar iki jos vaikai, paaugliai ir 
keletas suaugusiųjų kartu galvojo 
„Savaitės“ įprasminimą. Taip sen-
soriniame kabinete gimė „LKNUC 
draugystės erdvė“. 

Sensorinis kambarys įrengtas 
2011 m. vasarą. Beveik 7 tūkst. 
litų buvo gauti iš TV3 ir SEB Vil-
niaus banko projekto „Išsipildymo 
akcija 2010“, o likusią dalį (apie 3 
tūkst. litų) skyrė LKNUC iš savo 
biudžeto. 

Daugiau informacijos apie 
kambarį galite rasti internete 
http://www.youtube.com/watch
?v=QkSSZKHeVaU&feature=pl
cp .

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
psichologas V. Valantinas.

Ugdymas

Birželio 16 d. į Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centrą rinkosi 
mokiniai, mokyklą baigę 
prieš 15 metų. Susitikimo 
organizatoriai pakvietė ne 
tik dviejų klasių mokinius, 
bet ir pedagogus.

Šventėje dalyvavo beveik visi 
buvę mokiniai ir jų sutuoktiniai. 

Dažnas  iš jų baigė tą pačią mo-
kyklą.

Buvo gera prisiminti tai, ko 
laikas užmarštin niekad nenusi-
neš: žaidimus, džiaugsmus ir rū-
pesčius, kurtus spektaklius, reng-
tas išvykas, išdaigas.

Ne tik mokytojų, bet ir buvu-
sių mokinių akyse žibėjo ašaros 
- gera buvo vėl aplankyti savo an-
truosius namus, apkabinti sidabro 
šarma pasidabinusius mokytojus 

ir auklėtojus, pamatyti išpuoselė-
tą mokyklos sodą, gėlyną, naują 
centro bendrabutį, gražią ir jaukią 
biblioteką.

Mokytojai džiaugėsi buvusių 
mokinių gražia lietuvių kalba, kul-
tūra, pasiekimais. 

Dažnas jų sakė, kad ši 30-oji 
laida buvo išskirtinė: smalsūs, ga-
būs, motyvuoti, draugiški vaikai, 
kurie dabar turi savas šeimas ir 
savus vaikučius, ne vienas  baigęs 

aukštąją mokyklą.
Laikas praėjo nepastebimai, 

atėjo laikas atsisveikinti. Neilgam. 
Susitikimo rengėjai - Kassija 

Popova, Rasa Kryžanauskaitė-
Deksnienė ir Eugenijus Malaje-
vas su žmona Laura  pažadėjo po 
penkerių metų vėl suburti visus 
draugėn.                   

  Dalia ŠARKIENĖ 
buvusi  mokinių lietuvių kalbos 

mokytoja
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Trumpos ugdymo, kultūros aktualijos
TEIKIAMA PARAMA STUDENTŲ SU 

NEGALIA STUDIJOMS. Pažangūs studen-
tai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis 
darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką 
(520 Lt per mėnesį) studijų prieinamumui už-
tikrinti. 

Ši parama yra skiriama įgyvendinant 
Europos socialinio fondo paremtą projektą 
„Studijų prieinamumo užtikrinimas specia-
liųjų poreikių turintiems studentams“. Pro-
jektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su 
partneriais.

Kaip informavo projekto vadovė Ilona Ša-
kūrienė, besikreipiantys dėl tikslinės stipen-
dijos skyrimo studentai savo aukštajai moky-
klai turi pateikti užpildytą nustatytos formos 
motyvuotą prašymą, asmens dokumentą ir 
neįgaliojo pažymėjimą. 

Projektas bus įgyvendinamas tris metus 
– iki 2015 m.. Daugiau informacijos apie pro-
jektą ir prašymo formą internete adresu www.
studijuoktobulek.lt

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS KUR-
TIESIEMS. Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) 
gavo atsakymą iš Švietimo ir mokslo minis-
terijos (ŠMM) dėl rašto, kuriame kėlė moki-
nio krepšelio lėšų apskaičiavimo metodikos 
peržiūrėjimo klausimą bei siūlė kitus su kur-
čiųjų ugdymu susijusių problemų sprendimo 
būdus (apie tai rašyta 2012 m. rugpjūčio mėn. 
„Akiračio“ numeryje Nr. 8 (324), publikacijos 
„Trumpai apie mus“ žinutėje „Tėvų skundas“).  

Rašte informuojama, kad „...rašte pateikti 
siūlymai jau perduoti darbo grupei, nagrinė-
jančiai švietimo įstaigų darbuotojų darbo ap-
mokėjimo aprašo ir mokinio krepšelio meto-
dikos pakeitimo klausimus“. Atsiranda vilties, 
kad bus išgirstas kurčiųjų ugdymo įstaigų ir 
LKD prašymas padidinti mokinio krepšelio 
lėšas kurtiesiems. 

Tačiau pailginti kurčių ir žymiai sutriku-
sios klausos vaikų pagrindinio ar vidurinio 
ugdymo programų trukmę 1 metais, mi-
nisterija nežada. Anot pareigūnų, klausimą 
svarstytų, jei būtų mokslinių tyrimų išvados. 
O tyrimų daryti neskubama, nes, „ministe-
rijos turimais duomenimis, dauguma žymiai 
sutrikusios klausos abiturientų tęsia moky-
mąsi įvairiose profesinio mokymo ir studijų 
programose“. Leidžiama suprasti, kad kur-
tiesiems bei neprigirdintiesiems ir esant da-
bartinei mokymosi trukmei mokykloje sekasi 
visai neblogai.

GESTOTYRA. Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos Bendrojo ugdymo ir profesinio 
mokymo departamento direktorei Gražinai 
Šeibokienei liepos pabaigoje adresuotame 
rašte „Dėl lietuvių gestų kalbos tiriamųjų 
darbų perdavimo iš LKNUC į Vilniaus uni-
versitetą“  LKD argumentuoja tokio žingsnio 
privalumus. Visų pirma, dirbant VU prie tam 

tikrų LGK tyrimo veiklų galėtų prisidėti įvai-
rių kalbotyros sričių specialistai ir sustiprinti 
LGK tyrimo komandos kompetencijas; antra, 
aukštojo mokslo institucijai lengviau būtų 
gauti finansavimą tiriamiesiems darbas nei tai 
įmanoma veikiant ugdymo centro sudėtyje; 
taip pat atsivertų didesnės bendradarbiavimo 
su kitomis aukštosiomis mokyklomis bei ana-
logiškomis užsienio įstaigomis perspektyvos; 
LGK tyrimas universitete keltų LGK prestižą. 

LGK – VILNIAUS UNIVERSITETE. 
Ankstesnių susirašinėjimų metu Švietimo ir 
mokslo ministerija LKD yra rekomendavu-
si su siūlymais dėl gestų kalbos, kaip moko-
mojo dalyko, įtraukimo kreiptis į kiekvieną 
aukštąją mokyklą atskirai. LKD pasinaudojo 
patarimu ir jau sulaukė pirmojo atsiliepimo. 
Vilniaus universitetas pasiūlė lietuvių gestų 
kalbą nuo šio rudens į studijų socialiniams 
darbuotojams programą įtraukti kaip pasi-
renkamąjį dalyką.

EUROPOS KURČIŲJŲ MENO IR KUL-
TŪROS FESTIVALIS „SALVIA“. Rugpjūčio 

7-12 d. Taline vykusiame 7-ajame Europos 
kurčiųjų meno ir kultūros festivalyje „Salvia“ 
tarp 11 šalių dalyvių buvo ir septyni liaudies 
teatro „Mimika“ aktoriai. Lietuviai festivaliui 
pristatė spektaklį „Apkabink kylantį“. 

Kūrybiniam reginiui estai parinko miesto 
centrą, Rusų dramos teatro sceną. Festivalyje 
rodyti scenos darbai nebuvo vertinami, bet 
po renginio susirinkę teatrų atstovai aptarė 
kiekvieno spektaklio stipriąsias ir silpnąsias 
vietas, teikė rekomendacijų scenos darbams 
tobulinti. 

„Mimikos“ aktorei Nijolei Karmazienei 
didžiausią įspūdį padarė belgų pasirodymas. 
Pasak jos, aktoriai vartojo tarptautinius ges-
tus ir labiausiai atitiko specifinius kurčių žiū-
rovų poreikius. 

Lietuvių aktorių trupė buvo vienintelė, 
kuri nepabūgo gabentis dekoracijų. Tai mus 
išskyrė iš kitų dalyvių ir pelnė mums kom-
plimentų. Bet lietuvių spektaklyje pasigesta 
dialogų gestų kalba. Pasak užsienio kolegų, 
tai kurtiems žiūrovams šiek tiek apsunkino 
spektaklio turinio suvokimą. 

2014 metais festivalis „Salvia“ vyks  
Vengrijoje.      

ŠVENTĖ ŠIAULIUOSE. Įpusėjus vasarai 

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro savivei-
klininkai dalyvavo Psichiatrijos ligoninės su-
rengtoje Sporto ir menų šventėje.

Į šventę atvyko daug svečių iš Vokietijos. 
Programoje buvo daug įdomių saviraiškos 
veiklų, sporto varžybų bei meninių pasirody-
mų. 

Šiaulių raiškiojo judesio teatras „Saulė“ 
parodė realistinę Keturakio komediją „Ame-
rika pirtyje“.  Jos turinį vertėja išvertė į vo-
kiečių kalbą, kad svečiai suprastų mūsų XX a. 
kaimo gyvenimo specifiką. Pasirodymas buvo 
palydėtas smagiu juoku ir plojimais. Norimas 
rezultatas pasiektas - kurčiųjų programa su-
prantama ir plačiajai visuomenei.

KAUNIEČIŲ EDUKACINĖ KELIONĖ 
Į ANYKŠČIUS. Mokantys susiburti ne tik 

darbui Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
amatų būrelio nariai per vasaros atostogas 
lankėsi Anykščiuose. Ekskursiją autobusu or-
ganizavo būrelio vadovė Rūta Motiejūnienė. 
Per 20 žmonių grupė lankėsi Arklių muzieju-
je, Niūronių kaime, Legų sodyboje susipaži-
no su naminės duonos kepimo technologija, 
aplankė rašytojo J. Biliūno tėviškę, įsiamžino 
prie „Laimės žiburio“, Puntuko, apžiūrėjo 
vieną vertingiausių kultūros paveldo objektų 
Lietuvoje - Aukštaitijos siaurojo geležinkelio 
muziejų.
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 Miesto šventėje – Panevėžio saviveiklininkai

Tarp Svėdasų krašto deimančiukų

Į gausią Anykščių šven-
tės renginių pynę įsiliejo ir  
klausos negalios žmonės.

 Miesto kultūros centro salėje 
anykštėnams ir svečiams gražiau-
sius ir įspūdingiausius meninės 
programos numerius parodė Pa-
nevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centro (PKRC) saviveiklininkai 
(meno vadovė Genovaitė Sipavi-
čienė). Per šventę veikianti Anykš-
čių rajono kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pirminės organizacijos 
rankdarbių būrelio narių paroda 
sulaukė didelio apsilankiusiųjų su-
sidomėjimo.

Liepos 19-22 d. vykusi Anykš-
čių miesto šventė – didžiausias šio 
krašto renginys - sutraukė miesto 
gyventojus ir būrius svečių iš visos 
Lietuvos. Šie metai Anykščiams 

ypatingi tuo, kad miestas paskelb-
tas Lietuvos kultūros sostine.

Pirmininko rinkimai
Po šventinio koncerto vyko 

Anykščių rajono Kurčiųjų ir ne-

prigirdinčiųjų  pirminės organiza-
cijos ataskaitos ir rinkimų susirin-
kimas. Buvo aptarti pirminėje or-
ganizacijoje per 5 metus nuveikti 
darbai. Direktorė pasidžiaugė, kad 
gerokai padaugėjo organizacijos 

narių. Dabar  yra apie 100 jos na-
rių. „Džiugina ir tai,  kad žmonės 
draugiški,  padeda vieni kitiems: 
turintys transporto priemones ap-
lanko atokiau gyvenančius, jei rei-
kia, suteikia pagalbą, informuoja, 
konsultuoja rūpimais klausimais. 
Anykščių rajono pirminės orga-
nizacijos pirmininkas Vytautas 
Petras Raišelis pasirūpino, kad 
kurtieji turėtų kur susirinkti, pa-
bendrauti, pasidalyti vargais ir 
džiaugsmais“, – sakė A. Juciuvienė. 

Renkant pirmininką naujai 
kadencijai, balsų dauguma vėl bu-
vo išrinktas V. P. Raišelis. Nutarta, 
kad sprendžiant įvairius klausimus 
ir problemas pirmininkui talkins 
organizacijos narės Ona Arienė ir 
Teresė Eleonora Mačienė.

Laima LAPĖNIENĖ

Mūsų draugijos narė kaunie-
tė Dalia Zita Rudokaitė liepos 28 

d. dalyvavo Svėdasų 
krašto muziejaus Ku-
nigiškėse (Anykščių 
r.) jubiliejiniame ren-
ginyje. 

Šį muziejų kraš-
tiečiai dar vadina 
Vaižganto muzieju-
mi. Kaip reta gražią 
vasaros dieną rinko-
si vietos gyventojai, 
Juozo Tumo-Vaiž-
ganto kūrybos ir jo 
idėjų puoselėtojai, 
kraštiečiai paminė-
ti muziejaus veiklos 
25-mečio.  Kartu  
paminėtos ir Svėda-
sų krašto sambūrio 

„Ieškokime deimančiukų savyje ir 
šalia savęs“ penktosios metinės. 

D. Z. Rudokaitei buvo parody-
tas ypatingas dėmesys: ji pirmoji 
buvo apdovanota knygomis ir 
kitais muziejaus leidiniais bei pa-
dėka už geraširdiškumą, muziejui 
dovanotus vertingus eksponatus ir 
materialinę paramą. Susirinkę sve-
čiai jai nuoširdžiai plojo. Muzie-
jaus leidinyje ji rado savo pavardę 
tarp muziejaus rėmėjų (D. Z. Ru-
dokaitė muziejui yra dovanojusi 
savo tapytų paveikslų, jos motina 
- siuvinėtų darbų. Nors siuvinių 
nebuvo daug, bet jie vertingi.)

Dalią nudžiugino kraštiečio, 
dabar jau vilniečio, mokslininko, 
bibliografo Vytauto Rimšos jai pa-
dovanota knyga „Svėdasai: praeitis 
ir dabartis“ su autografu. Knygą 
sudaro teminiai straipsniai, joje 
minimos ir D. Z. Rudokaitės bei 

jos mamos liaudies menininkės 
Elenos Gečiūnaitės – Rudokienės 
pavardės. Pokalbio metu V. Rimša 
paklausė, ar pažįstanti Teofilį Ru-
doką. Tačiau Dalia pažinojo tik tė-
vo pusbrolį istoriką Joną Rudoką. 
Ji pasakojo, kad iš jo knygos „Mes 
– kilmingi žmones“ sužinojusi šei-
mos genealoginį medį. Tai leidinys 
apie Karvelių ir Rudokų giminės 
praeitį nuo XVIII a. iki šių dienų.

D. Z. Rudokaitė tikra, kad įdo-
mūs renginiai, susitikimai visada 
naudingi, tereikia rodyti inicia-
tyvą. Tarp svėdasiškių ji jaučiasi 
sava.

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pyje www.lkd.lt .

Aldona STANKEVIČIENĖ

Regionų naujienos

D. Z. Rudokaitė Svėdasų krašto muziejuje prie 
mėgstamo dailininko K. Sklėriaus stendo.

Garbingo amžiaus jubiliejus –
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.

Tokia pusiausvyra lemties...

Draugijos nariui  
Semionui ISAČENKO

garbingo 80-mečio Jubiliejaus proga
linkime ilgiausių gyvenimo metų

ir stiprios sveikatos.

Pavasaris, ruduo - jūs visada drauge, 
Žiema ar vasara - jūs visada šalia. 
Ir šventės, ir draugai - jūs visada kartu, 
Nelaimės ar vargai, petys petin abu. 
Už šypseną - šypsniu, už šilumą - žodžiu, 
Už klaidą - švelnumu, ir taip ratu, ratu. 
Iš metų į metus gyvenimo keliu 
Važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.

   Petrę ir Semion ISAČENKO
           

Auksinių vestuvių proga sveikina Klaipėdos  
kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai ir visa kur-
čiųjų bendruomenė ir linki kartu dar ilgai eiti gyve-
nimo keliu. 

Po įspūdingo koncerto PKRC atlikėjus, direktorę A. Juciuvienę ir meno 
vadovę G. Sipavičienę sveikino Anykščių p/o pirmininkas V. P. Raišelis.
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Biržų ir Molėtų rajonų informavimo tarpininkė
Mėgstamas darbas suteikė 

pasitikėjimo savimi
Panevėžietės Rasos Rastaus-

kaitės didžiausia svajonė išsipildė: 
ji surado darbą, kurio taip ilgai 
ieškojo. Jis labai mielas Rasos šir-
džiai ir padeda jai tobulėti. Todėl 
likimo draugai dabar ją mato lai-
mingą, švytinčiomis akimis ir pa-
sitikinčią savimi.

R. Rastauskaitė dirba Panevė-
žio kurčiųjų reabilitacijos centre 
(PKRC) informavimo tarpininke. 
Informavimo paslaugas mergina 
teikia Biržų ir Molėtų rajonų klau-
sos negalios žmonėms. 

Anot PKRC direktorės Alinos 
Juciuvienės, tokio pobūdžio dar-
bas R. Rastauskaitei buvo pasiū-
lytas todėl, kad Rasa gerai moka 
gestų kalbą ir Panevėžio kolegijoje 
yra įgijusi  socialinio darbuotojo 
specialybę. 

„Man šis darbas patinka. Jau 
seniai norėjau dirbti su kurčiai-
siais, todėl ir pasirinkau tokią spe-
cialybę. Darbas įdomus, man ma-
lonu, kad galiu padėti žmonėms, 
turintiems įvairių problemų“, – 
džiaugėsi mergina.  Ji kurtiesiems  
teikia informaciją sveikatos palai-
kymo ir atkūrimo, įsidarbinimo, 
klausos kompensacinės technikos 
ir kitais klausimais, papasakoja 
jiems svarbias aktualijas, padeda 
įvairiose gyvenimo situacijose: 
palydi į paštą, parduotuvę, me-
dicinos įstaigas. Be šių kasdienių 

darbų, Rasa kurtiesiems rengia 
pažintines ekskursijas į to rajono 
lankytinas vietas, dalyvauja edu-
kacinėse pamokose. 

 Prabėgo pirmieji darbo mė-
nesiai, tačiau  mergina džiaugiasi 
ypač draugiškais ir aktyviais Bir-
žų rajono žmonėmis: „Ten kurtieji 
jau buvo pasigedę veiklos, todėl 
dabar aktyviai dalyvauja susirin-
kimuose, diskutuoja įvairiomis te-
momis, noriai vyksta į ekskursijas, 
savo meninius gebėjimus realizuo-
ja amatų būrelyje.“ 

Rasa sukūrė net interneto tin-
klalapį, kad būtų galima skleisti 
informaciją rajone gyvenantiems 
kurtiesiems. Jo adresas http://pkrc.
weebly.com .

Be savo pagrindinių pareigų, 

mergina dar yra Biržų rajone susi-
būrusio amatų būrelio vadovė. Čia 
ji turi galimybę atskleisti savo me-
ninius gabumus ir perteikti savo 
patirtį žmonėms. 

Ji apgailestauja, kad atokiau 
gyvenantys žmonės jau įprato 
daugiau laiko praleisti namie, ne-
beliko motyvacijos kur nors eiti 
ir pabendrauti. O nebendraujan-
tys tarpusavyje pamiršta gestų 
kalbą, praranda bendravimo įgū-
džius.  

Dešimtoje klasėje po gripo 
komplikacijos praradusi klausą, 
Rasa sako, jog iš pradžių jai taip 
pat buvo labai sunku: tiek moky-
tis, tiek bendrauti. Tačiau ištikusi 
negalia nesutrukdė baigti vidu-
rinės mokyklos ir siekti aukštojo 
mokslo diplomo kolegijoje. 

Paklausta, kaip susitaikė su ją 
ištikusia nelaime, Rasa teigė, jog 
didelių išgyvenimų išvengė, nes 
greitai  įsiliejo į kurčiųjų bendruo-

menę. „Bendraudama su kurčiai-
siais jaučiuosi visavertė, nes būda-
ma su jais negalvoju apie tai, kad 
turiu klausos negalią. Tiesa, gal-
būt atrodydavau kartais prislėgta, 
bet tai buvo dėl to, kad net dvejus 
metus teko patirti nedarbo skonį. 
Prasidėjus krizei, darbą rasti buvo 
ypač sunku, o jei dar turi negalią, 
tai vilties lieka visai nedaug“, –  
pasakojo mergina.

Pasak PKRC direktorės A. Ju-
ciuvienės, kai Rasa pradėjo dirb-
ti, joms tenka daugiau bendrauti, 
todėl labiau atsiskleidė merginos 
charakteris, darbštumas ir žinios. 
„Rasa yra gabi, imli naujovėms. 
Manau, ateityje ji daug pasieks. 
Pradėjusi dirbti  tapo atviresnė ir 
linksmesnė, tai rodo, kad jaunam 
žmogui labai svarbu save išreikšti, 
turėti savų pajamų, o ne tenkintis 
socialine pašalpa“, – sakė direkto-
rė.

Laima LAPĖNIENĖ

Mes linkim iš visos širdies
Su ugnele širdy gyventi. 

Nesakom, kad laimė lietus per kraštus, 
Bet linkim: tebus jos tiek, kiek reikia.

Sveikatos, laimės, džiaugsmo ir  
sėkmės...

Turbūt tai viskas, ko labiausiai  
žmogui reikia.

Ilgametę KKRC pagyvenusių žmonių šokių, dramos ir 
pantomimos kolektyvų narę Marytę VALIULIENĘ gražaus 

jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikina Kauno kurčiųjų 
bendruomenė.

Skaidriu lyg ašara lašu
      nukris diena į laiko delną,
Nes buvo ji šviesi, prasminga

      ir džiaugsmo kupina.
Auksiniais pakraštėliais 

      Jūsų laiko delne
Jau prisirinko daugel tūkstančių 

     margų dienų.
Tos dienos virto stebuklu -
Ir tapo Jūsų dideliu turtu,

    ir patirtim gilia.

     Garbingo 70-mečio proga Šiaulių kurčiųjų bendruo-
menė sveikina Senjorų klubo pirmininkę  

Moniką LEKAVIČIENĘ.
    Linkime nenuilstančios energijos Pantomimos būrelio 

veikloje, nuostabių kūrybinių minčių ir raštų 
kuriant rankdarbius Skiautinių būrelyje. 

   

PKRC informavimo tarpininkė 
Bir žuose ir  Molėtuose Rasa 
Rastauskaitė.

Biržiečiai pažintinėje ekskursijoje.
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Turkijoje vykusiame 
10-ajame kurčiųjų vyrų bei 
6-ajame kurčiųjų moterų 
Europos krepšinio čempi-
onate Lietuvos komandos 
be pralaimėjimų pasiekė 
finalą. 

Pusfinalyje vyrai nelengvoje 
kovoje įveikė rusus 105:96, o mo-
terys be didesnio vargo - ukrainie-
tes 63:33. Deja, kovose dėl aukso 
abi mūsų komandos buvo privers-
tos pripažinti varžovų pranašumą. 
Vyrai 5 taškais nusileido slovė-
nams 66:71, o moterys 3 taškais – 
švedėms 53:56.  

Bronzos medaliais pasidabino 
turkus įveikę rusai ir graikės, nu-
rungusios ukrainietes. 

Bareikių pora – Arvydas ir So-
nata pateko į simbolinius čempio-
nato penketukus už naudingumą 
ir parvežė į Lietuvą po apdovano-
jimą.

Finalinė vyrų kova  
nesusiklostė

Ilgametis rinktinės treneris 
Algimantas Šatas (jo asistentas - 
Kauno kurčiųjų sporto klubo „Ty-
la“ pirmininkas A. Jurkša) šįkart 
kalba taip, tarsi būtų nusikaltęs. 
Kiek Europos kurčiųjų krepšinio 
komandų metų metus svajoja apie 
tokias aukštumas, o mes taip iš-
lepinti krepšininkų pergalių, kad 
sidabro medaliai mums - tarsi ne 
prizinė vieta. Tik pokalbio pabai-
goje, baigęs finalinių rungtynių 
analizę, pašnekovas jau sugeba 
pajuokauti, kad sidabro medalis 
jo kolekcijai pravers, nes dar tokio 
kartu su kurčiais vyrais Europos 
pirmenybėse nėra pelnęs. A. Šatas 
nuoširdžiai dėkoja žaidėjams, kad 
nieko nepaisydami jie visi įdėjo 
savo asmeninį energijos, gebėji-
mų, sūraus prakaito indėlį, stengė-
si, kovėsi ir tikėjo.

Pabrėždamas, kad lietuviai fi-
nale pralaimėjo tik ketvirtąjį kėli-
nį, treneris pateikė lemiamos čem-
pionato kovos statistiką. Lietuviai 
slovėnų krepšį finale atakavo 90 
kartų. Prasčiau už varžovus metė 
tritaškius (25 proc. taiklumas)  ir 
baudas (56,2 proc.). Apskritai mū-
sų vyrai pagal daugumą rodiklių 
nusileido slovėnams: perimtus 

kamuolius, rezultatyvius perda-
vimus, prasižengimus, išskyrus 
vieną – atkovotus kamuolius (lie-
tuvių – 49, slovėnų – 37), daugiau 
klydo. Pasak stratego, iš 16 mo-
dulinių rodiklių finale tik 3 buvo 
geri. O štai čempionato grupės 
susitikime su slovėnais gerų rodi-
klių buvo net 10. Treneris vardija 
ir kitas finalo bėdas. Tai - greiti 
puolimai. Per paskutines rungty-

nes jų buvo 14, o  pirmame susi-
tikime su slovėnais - net 25. Ypač 
komandą paveikė mūsų „ramsčio“, 
snaiperio R. Puzino iškritimas iš 
žaidimo. Jau šeštą pirmojo kėlinu-
ko minutę R. Puzinas gavo trečią 
pražangą, ir treneriui nieko kito 
nebeliko, tik sodinti jį ant atsar-
ginių žaidėjų suolelio. R. Puziną  
A. Šatas į aikštelę trečiajame kėli-
nyje grąžino, bet Robertui sėkmin-

gai įsitraukti į žaidimą tądien taip 
ir nepavyko. Tiesa, pasak pašne-
kovo, jo netektį aikštelėje neblogai 
atsvėrė pirmenybių debiutantas  
G. Žukas iš Šiaulių (tai vaikinas, 
kuris per rungtynes buvo rim-
tai susižeidęs). Jis metė nedaug, 
bet taikliai. Jam būnant aikštėje 
komanda ilgai dar išlaikė lyderių 
poziciją. Tačiau treneris negali 
nutylėti, kad jaunam žaidėjui dar 

Europos čempionate krepšininkai pelnė 
sidabro medalius

Sportas

Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio komanda, treneriai ir vadovai.

Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio komanda, treneriai ir vadovai.
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reikia kaupti patirtį, pasitikėjimą, 
užsiauginti raumenų. Anot trene-
rio, ne jo diena buvo ir komandos 
kapitonui J. Navlickui. Tiesa, jis 
atkovojo 10 kamuolių, bet pada-
rė net 4 klaidas, prastai metė ir 
spinduliavo nervinę įtampą, kuri 
lengvai persidavė komandos drau-
gams. Nekrito tądien ir mūsų cen-
tro puolėjui M. Vainiui. Jis pelnė 
vos 4 taškus, kai jo statistinis vi-
durkis per rungtynes - 17 taškų. 
Dėl indėlio į finalinį krepšį A. Ša-
tas priekaištų neturi tik A. Barei-
kiui (ypač už 13 atkovotų kamuo-
lių) ir K. Birietai, taip pat iš dalies  
A. Pazdrazdžiui.

Prastas sąjungininkas, pasak 
pašnekovo, buvo ir intensyvus 
varžybų grafikas. „Per 9 dienas – 
8-erios varžybos. Kurčiųjų čempi-
onatuose taip būna, bet iš tikrųjų 
neturėtų būti“, - apgailestavo stra-
tegas.

Lietuvių treneris pripažįsta, 
kad daug kraujo lietuviams finale 
sugadino slovėnų „centras“ M. Zu-
panas (2 m 8 cm ūgio). Šis atletas 
dalyvauja Europos taurės varžy-
bose atstovaudamas Sankt Peter-
burgo „Spartak“ komandai. Pasak 
trenerio, tai rodo, koks jis pajėgus. 
Tai per jį varžovai tądien rezgė 
daugumą savo atakų. Esą varžovai 
turėjo ir dar du metikus - S. Lu-
kičių (pelnė 21 tšk.) ir M. Jachov-
cyką (20 tšk.). Vis dėlto A. Šatas 
neabejoja: jeigu ne mūsų centro 
puolėjo A. Zenevičiaus operacija, 
dėl kurios jis buvo priverstas lik-
ti Lietuvoje, būtume laimėję mes. 
Čia pat treneris pažymi, kad lietu-
viai iniciatyvą iš savo rankų išlei-
do tik ketvirtajame kėlinyje.

Kitąmet lietuvių laukia olim-
pinės kovos, tad žurnalistė rami-
na, kad neilgai trukus bus gali-
mybė kurčiųjų krepšinio istoriją 
pataisyti. A. Šatas nėra toks tikras. 
Esą krepšinio turnyruose kasmet 
vis daugiau stiprių komandų. Kaip 
grėsmingiausius varžovus kitąmet 
treneris įvardija venesueliečius, 
JAV krepšininkus ir naujus Euro-
pos čempionus slovėnus. Ir pri-

mena, kad į Kurčiųjų olimpines 
žaidynes nepakliuvo daug tikrai 
stiprių komandų, pvz., Graikija. 

LKSK prezidentas A. Jasiūnas 
teigia, kad buvo dar vienas neigia-
mas veiksnys. Vyrus blogai pavei-
kė prieš pat finalinių rungtynių 
pradžią neigiamai pasibaigusi lie-
tuvių ir švedžių dvikova dėl aukso.

Ar psichologiniai barjerai 
lėmė pralaimėjimą?

Mūsų moterys finale pralai-
mėjo. Pirmiausia pakomentuoti 
rezultatus paprašėme komandos 
trenerį Žilviną Aleksandravičių. 
Strategas pradėjo nuo padėkos - 
visoms merginoms, aukojusioms 
laiką, jėgas, atidavusioms visa, ką 
mokėjo geriausiai. Paskui Ž. Alek-
sandravičius pripažino, kad finale 
komandos lyderės nesužaidė taip, 
kaip jis tikėjosi. Pasak jo, moterų 
varžybose daug labiau nei vyrų le-
mia psichologiniai niuansai. Kaip 
vieną galimą paminėjo švedės  
C. Ferm sindromą. Tai žaidėja, ant 
kurios pečių laikosi visas švedžių 
žaidimas ir nesuskaičiuojamos 
pergalės daugybę metų. Lietuvės 
tiesiog per daug įprato jos bijoti. 
Beje, grupės susitikime C. Ferm 
nežaidė. Tuomet lietuvės sutriuš-

kino švedes 63:28.  „Tądien joms 
dar ir sekėsi,“ -  atsiduso treneris. 
– Jos neabejotinai turi nugalėtojų 
imunitetą.“ 

Tarsi žinodamas, kas kalba-
ma jam už nugaros, pašnekovas 
užginčijo galimą kaltinimą, esą 
jis per mažai panaudojo atsargi-
nių suolelio galimybes. Strategas 
teigė, kad į aikštę mažiau patyru-
sias žaidėjas linkęs leisti, kai re-
zultatas visiškai aiškus: komanda 
arba tvirtai laimi, arba beviltiškai 
pralaimi. Kai kova vyksta taškas į 
tašką, treneris pasitiki geriausiai 
treniruočių stovyklose užsireko-
mendavusiomis žaidėjomis. Jo 
nuomone, ilgas atsarginių suolelis, 
kai situacija įtempta, net gali išba-
lansuoti aikštės penketuką. Juk su 
kiekvienos naujos žaidėjos pasi-
rodymu reikia iš naujo vienai prie 
kitos derintis.

 Treneris negailėjo karčių žo-
džių rungtynių teisėjams. Kai  
Ž. Aleksandravičius atkreipė tei-
sėjo dėmesį į varžovų nefiksuoja-
mus sužingsniavimus, jis lietuvių 
treneriui be įspėjimų skyrė tech-
ninę pražangą. Tas pats pakartota 
dar vienai lietuvei žaidėjai. Pasak 
Ž. Aleksandravičiaus, šitaip finale 
nesielgiama. Atsakingose varžybo-

se pirmiausia būna įspėjimas, jei į 
jį nereaguojama, tik po to skiria-
ma techninė pražanga. (Dar įdo-
mesnis buvo teisėjų pasiteisinimas 
po rungtynių: esą jei jie švilptų 
visus žingsnius, - suprask, tiek jų 
daug,- tai žaidimas būtų sustojęs.) 

Komandos vadovas M. Minke-
vičius kalbėjo be užuolankų: „Re-
zultatas netenkina, nes komanda 
buvo verta pirmosios vietos.“ Jis 
įvardijo tris pralaimėjimo priežas-
tis: prastas pataikymo procentas, 
ypač baudų metimo; pralaimėta 
kova dėl kamuolių po krepšiais 
(net 20 kamuolių mažiau nei šve-
dės) bei komandos lyderių nuo-
vargis. Mariaus nuomonė - prie-
šinga nei Ž. Aleksandravičiaus. 
Per varžybas buvo galima išnau-
doti ir atsarginių žaidėjų suolelio 
rezervą. Vadovo nuomone, nevalia 
pamiršti, kad moterys ištverme 
nusileidžia vyrams. Komandos 
lyderėms per įtemptas varžybas, 
trečią iš eilės varžybų dieną, iš-
laikyti gerą žaidimo formą ilgiau 
nei 30 min. yra labai sunku. Tre-
neriui tinkamai strateguojant, var-
žybas tikrai buvo galima laimėti, 
tuo labiau kad trečiajame kėlinuke 
lietuvės jau pirmavo net 13 taškų 
skirtumu. Ir kalbėti, kad merginos 
jautė C. Ferm sindromą, nevalia.

Pašnekovas išskyrė šio čem-
pionato lyderes: G. Jočytę, J. Na-
vickaitę, J. Burbaitę, S. Bareikienę, 
nedaug nuo jų atsiliko D. Naruše-
vičiūtė, G. Valaitytė. Dėkojo už ge-
rą darbą kineziterapeutui Mariui 
Bražuliui, trenerio asistentei Linai 
Dambrauskaitei–Sabaliauskienei.

M. Minkevičius apibendrino: 
„Merginos - šaunuolės, sunkiai 
dirbo, labai stengėsi. Vien kiek 
jėgų atiduota fizinio pasirengimo 
stovykloje, sužaista nemažai kon-
trolinių varžybų. Atrodytų, pa-
sirengimo etapas buvo geras, bet 
visiems apmaudu, nes galutinis 
rezultatas galėjo ir turėjo būti ge-
resnis.“

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

A. Bareikio rankose - simbolinio čempionato penketuko nominacija, kuri 
jam buvo įteikta už puikų žaidimą.

KREPŠININKO VETERANO J. LUKOŠIAUS STAIGMENA
Liepos 28 – rugpjūčio 5 d. 

Kaune vyko septintasis Europos 
veteranų (girdinčiųjų) krepšinio 
čempionatas. 

Lietuvai atstovavo 20 koman-
dų: 4 moterų ir 16 vyrų. Moterys 
žaidė amžiaus grupėse nuo 30–55 

metų, vyrai – 30–75 metų. 
Kauno Žalgiris 65+ komando-

je žaidė ir Kauno „Tylos“ rinktinės 
narys Jonas Lukošius. 

Finale Kauno Žalgiris+65 ko-
vojo su stipria Ukrainos koman-
da ir po sunkios kovos rezultatu 

70:63 šventė pergalę. 
J. Lukošius komandai pel-

nė net 15 taškų. Aukso medalius 
iškovojo Anatolijus Čiupkovas, 
Vytautas Majauskas, Jonas Luko-
šius, Algimantas Riauka, Juozas 
Rimkus, Gediminas Budnikas, 

Marijonas Zinkevičius, Rimantas 
Milaknis, Vladimiras Romanovas, 
Vitas Linonis, Algis Krikščiūnas, 
Jonas Kurševičius. Treneris - Alvy-
das Šidlauskas.

Akiračio inf.
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Sportas

Iš II pasaulio kurčiųjų 
lengvosios atletikos čempi-
onato, vykusio liepos 16-21 
d. Toronte (Kanada), Larisa 
Voroneckaja grįžo pasipuo-
šusi dviem medaliais. 

Svarbiausi čempionato 
akcentai

Disko metimo rungtyje mer-
gina į priekį praleido tik norvegę 
T. Raad (46,38 m) ir, nusviedu-
si įrankį 44,99 m, buvo antra. Už 
jos liko ukrainietė N. Uršulenko 
(43,62).

Rutulio stūmimo rungtyje ne-
pralenkiama buvo naujo pasaulio 
rekordo savininkė slovakė I. Kris-
toficova. Jos rezultatas – 14,74 m. 
Šioje rungtyje antrąją poziciją La-
risa buvo priversta užleisti ukrai-
nietei N. Uršulenko (14,29) ir  ten-
kinosi trečiąja vieta. 

Lietuvė rutulį pasiuntė prie 
13,30 m žymos. 

Europos ir pasaulio prizininkę 
jau keletą metų treniruoja Vytau-
tas Burakauskas.

Lengvaatletė teigia esanti pa-
tenkinta rezultatais. Gal tik disko 
metimo sektoriuje ji galėjo page-
rinti savo asmeninį rekordą, bet 
nepavyko. 

Pašnekovė gėrisi pelnytais me-
daliais. Jie jai labai gražūs. 

Pasak Larisos, prieš 4 metus 
Turkijoje vykusiame analogiškame 
čempionate medalių nebuvo.

Beje, čempionate tas pačias 
prizines vietas išsidalijo tos pačios 
atletės kaip ir Taivane vykusiose 
kurčiųjų olimpinėse žaidynėse. 
Tad galima teigti, kad pasaulio 
kurčiųjų lengvaatlečių elitas tvir-
tas ir nusistovėjęs.

Larisą drąsina trenerio V. Bu-

rakausko džiaugsmas - jis prisipa-
žino netikėjęs, kad jo auklėtinės 
rezultatai čempionate bus tokie 
geri. Kadangi į varžybas treneris 
nevyko, drauge jie Larisos sėkme 
pasidžiaugs ne anksčiau kaip rug-
sėjį: iš pradžių atostogavo treneris, 
vėliau – ji pati.

 L. Voroneckaja giria gyveni-
mo sąlygas ir maistą Toronte. Pa-
sakoja ekskursijos po čempionato 
miestą įspūdžius, dalijasi kelionės 
laivu prie Niagaros krioklio vaiz-
dais. Teigia, kad kelionė paliko 
puikių prisiminimų.

Ateities planai
Larisa 2012-uosius prisimins 

kaip gausius ir blogų, ir gerų įvy-
kių metus. Čia ji –  Lietuvos gir-
dinčiųjų čempionė, čia patenka į 
avariją, gydosi traumą. Čia ją tre-
neris giria už puikią pasirengimo 
formą prieš čempionatą. Čia ir vėl 
sušlubuoja sveikata ir, išėjusi iš li-
goninės, ji jaučiasi taip, tarsi viską 

pradėtų iš pradžių. 
Ateityje Larisa ketina nesiblaš-

kyti tarp dviejų sporto rungčių. 
Iš disko metimo ir rutulio stū-

mimo ji ketina rinktis diską. Abu 
šie įrankiai reikalauja labai skir-
tingų technikų valdymo. Tai tarsi 
plėšo sportininkę į dvi dalis, nelei-
džia kryptingai rengtis. 

Kadangi pati Larisa, treneris, 
visas LKSK vis dažniau svajoja 
apie lengvaatletės aukso medalį, 
jai reikia susitelkti į vieną rungtį. 

Kitąmet – kurčiųjų olimpiada. 
Todėl Larisa jau spėlioja, ar leis 
varžybų organizatoriai vykti su sa-
vo disku (praėjusį kartą leido). 

Esą rutulio stūmimas yra pa-
prasčiau, o štai diską bent vienu 
milimetru pajudinsi ne taip - ir 
oru jis skries ne taip, kaip tikėjaisi. 
Smagiau, kai pati jį išsivalai, kai jis 
limpa prie delno plokštumos, kai 
savas, tos pačios rankos nugludin-
tas. 

Nieko nežinantiems apie šią 

sporto rungtį būtų sunku net įtar-
ti, kiek čia visokių subtilybių.

Vyteniui pergalių  dar teks 
palaukti

Į čempionatą vyko ir dar vie-
nas lietuvis Vytenis Ivaškevičius. 
Jis yra Lietuvos girdinčio jaunimo 
rekordininkas. 

Apmaudu, bet šįkart dvide-
šimtmetį rutulio stūmiką nuo me-
dalio skyrė 16 cm. Tiesa, po dviejų 
bandymų jis buvo antras, bet kitais 
bandymais varžovai jį aplenkė. Ki-
tąmet vyksiančiose kurčiųjų olim-
pinėse žaidynėse vaikinas tvirtina 
sieksiantis medalio. Vaikino trene-
ris – Sigitas Liepinaitis. 

Prizininkų trejetas išsirikia-
vo taip: ukrainietis O. Bilokonas 
(15,67), rusas D. Kalmykovas 
(15,42), turkas M. Kilicas  (15,40).

  
Delegacijos vadovas apie 
sportininkų pasirodymą

Delegacijos vadovas Marius 
Minkevičius akcentavo lietuviams 
sportininkams nepalankias oro ir 
treniruočių sąlygas. 

Varžybų dieną oras Toron-
te įkaito iki 35 laipsnių Celsijaus 
pavėsyje, o normalių sąlygų treni-
ruotėms visą laiką nebuvo. Pasak 
LKSK generalinio sekretoriaus,  
tokiomis aplinkybėmis rezultatus 
reikia vertinti kaip gana gerus.

Kalbėdamas apie abiejų len-
gvaatlečių ateitį M. Minkevičius 
sakė: „Vytenis – perspektyvus 
sportininkas. Turime vilčių, kad 
ateityje jis garsins Lietuvos vardą, 
pelnys medalių. Bet reikia sunkiai 
ir nuosekliai dirbti. Beje, tas taiky-
tina ir Larisai.“

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Tarprajoninės kurčiųjų sporto žaidynės

Mūsų lengvaatletė įsitvirtino pasaulio 
kurčiųjų elite

 Sportininkės džiaugėsi pelnytais medaliais: pirma iš kairės L. Voroneckaja.

Liepos 20 d. Raseinių 
neįgaliųjų dienos užimtumo 
centre vyko Lietuvos kurčių-
jų draugijos (LKD) Kauno 
teritorinės valdybos 5–ųjų 
tarprajoninių sporto žaidy-
nių atidarymo iškilmės. 

Dangus grasė debesimis, to-
dėl iškart po iškilmių sveiko gy-

venimo būdo entuziastai iš LKD 
Kauno ir Panevėžio teritorinių 
valdybų, Vilkaviškio, Marijam-
polės, Prienų, Šakių, Kaišiadorių, 
Jonavos bei Kauno rajonų kurčių-
jų pirminių organizacijų, Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijos 
(KKJO) skubėjo į poilsiavietę prie 
Padubysio piliakalnio (Raseinių 
seniūnija). Ten vyko keturių spor-

to šakų (petankės, kvadrato, smi-
ginio ir sportinės estafetės) varžy-
bos.

Daug rūpesčių turėjusi Rasei-
nių kurčiųjų pirminės organizaci-
jos pirmininkė G. Eidukevičienė 
dėkojo pagrindiniams renginio 
rėmėjams: LR Seimo nariui E. Jo-
nylai, UAB „Danspin“ direktoriui 
R. Kunickui, R. Lapkausko įmonei 

„Servira“, „Ri ki ki“ parduotuvės 
savininkui A. Starkui, UAB „Nor-
velita“ direktoriui J. Kenstavičiui, 
duonos kepyklos savininkei G. 
Laurynienei, visuomeninės orga-
nizacijos „Alio, Raseiniai“ sporto 
komplekso vadovui V. Sendraus-
kui, „Svirnelio“ parduotuvės savi-
ninkui G. Bulotai, Padubysio po-
ilsiavietės šeimininkams, kurčiųjų 



13

šeimų narėms T. Mačiulienei ir  
A. Špancerienei.

Žaidynės Padubysio pilia-
kalnio poilsiavietėje

Po nuoširdžiausių svečių pa-
linkėjimų visiems dalyviams la-
biausiai rūpėjo žaidynių vieta. 
Autobusams pajudėjus tikslo link, 
krito ir pirmieji lietaus lašai. Įsu-
kus į siaurą žvyrkelį, atsivėrė la-
puočiais apaugę šlaitai, padvelkė 
salsvas jau žiedus pabėrusių liepų 
kvapas ir paupio vėsa. Atvykome į 
Padubysio piliakalnio poilsiavietę. 
Patys drąsiausieji traukė apsiaus-
tus nuo lietaus ir leidosi žvalgyti 
renginio vietos, tačiau dauguma 
daugiau akis kėlė į dangų - laukė 
giedros. Kraštutiniu atveju kelios 
poilsiavietėje įrengtos pavėsinės 
žadėjo prieglobstį. Girininkijos 
darbuotojai netruko pastatyti ir 
didelę erdvią palapinę.

Centrinėje poilsiavietės pas-
togėje smiginio entuziastus būrė 
Kauno teritorinės valdybos pir-
mininkė J. Pugačiauskienė. Trum-
pai supažindinta su taisyklėmis, 
taiklumą bandė atskirai vyrai, 
moterys ir vaikai. Lietui liovusis, 
prie petankės aikštelių irgi būrėsi 
komandos. Visas varžybas koordi-
navo centro sveikatingumo orga-
nizatorė I. Perminienė, jai pagel-
bėjo centro lankytojas Mindaugas 
Tučas. 

Rezultatai
Prie petankės aikštelių finale 

dėl trečiosios vietos susitiko Prie-
nų ir vertėjų komandos. Sėkmė 
lydėjo Prienų komandą (Simas 
Bobrinas, Asta Ivanovaitė ir Vio-
leta Bieliauskaitė). 2-oji vieta liko 
Marijampolės komandai (Jolita 
Ambrazevičiūtė, Gračik Grigorian 
ir Džiuraldas Javarauskas). 1-ąja 
vieta džiaugėsi Kauno miesto ko-
manda (Agnė Žegytė, Romualda 
Linkevičiūtė ir Gintautas Jančiaus-
kas).

Bene smarkiausios kovos vyko 
kvadrato aikštelėje. 1-ąją vietą lai-
mėjo Kauno miesto komanda (A. 
Žegytė, R. Linkevičiūtė, A. Tvari-
jonaitė, G. Jančiauskas ir A. Sabie-
nė), 2-ąją vietą – Šakių komanda 
(K. Petkauskienė, E. Žilaitytė, R. 
Jakaitis, V. Žilaitytė ir M. Jurkša), 
3-iąją vietą – Raseinių komanda 
(G. Eidukevičienė, E. Tamutis, I 
.Špancerytė, V. Fiodorovas, T. Ja-
gminas).

Smiginio rungtyje tarp mote-
rų 1-ąją vietą laimėjo Danutė Le-

gerpušienė iš Kauno rajono, 2-ąją 
– Jolita Jakevičienė iš Vilkaviškio, 
3-iąją – Rasa Ratantienė iš Jona-
vos. 

Tarp vyrų 1-oji vieta atiteko 
Vidmantui Vitkauskui iš Raseinių, 
2-oji  vieta – Laurynui Valatkai iš 
Kauno miesto, 3-ioji - Kęstučiui 
Vaišnorai iš Kauno rajono.

Tarp vaikų 1-ąja vieta džiaugė-
si Simas Bobrinas iš Prienų, 2-ąja 
Erika Rulevičiūtė iš Kaišiadorių, 
3-iąja Martynas Jakevičius iš Vil-
kaviškio.

Susumavus visus rezultatus, 
5–ųjų tarprajoninių kurčiųjų spor-
to žaidynių pereinamąją taurę iš-
kovojo Kauno teritorinės valdybos 
komanda. Pernai įsteigta taurė iš 
ją laimėjusios KKJO komandos 
iškilmingai perduota A. Žegytės 
vadovaujamai komandai. 

Visų laukė dar viena maloni 
staigmena: varžyboms einant į pa-
baigą nugalėtojų pasveikinti atvy-
ko Seimo narys E. Jonyla. 

Jis už Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos narių sutelkimą bendriems 
tikslams įgyvendinti ir dalyvavi-
mą 5–osiose tarprajoninėse sporto 
žaidynėse padėkos raštus ir gėles 
įteikė renginio organizatorėms: 
G. Eidukevičienei, I. Perminienei 
ir Kauno teritorinės valdybos pir-
mininkei J. Pugačiauskienei, iš jo 
rankų prizinių vietų nugalėtojai 
gavo ir medalius. 

Jau drąsiau danguje besišyp-
sant saulei, prasidėjo tikras apdo-
vanojimų lietus: G. Eidukevičienė 
šventės atminimo dovanėles, su-
kurtas pačių kurčiųjų darbinio už-
imtumo būrelyje, dalijo visų rajo-
nų kurčiųjų pirminių organizacijų 
pirmininkams, komandų vado-
vams, KKJO, savo pagrindiniams 
pagalbininkams – I. Perminienei, 
M. Tučui, nepamiršti buvo ir Pa-
nevėžio senjorai, vaišes ruošusios 
bendruomenės moterys.

Prašviesėjus dangui, susiskirs-
tę po 5 narius turintys jėgų dar 
būrėsi prie paskutinės neprivalo-
mos rungties – sportinės estafe-
tės. Išsiaiškinus žaidimo taisykles, 
pradėtas visiems patikęs žaidimas, 
tačiau žaidimo azartą vėl kliudė 
lietus, taigi vieningai nutarta, kad 
laimėjo DRAUGYSTĖ!

Na, o veiklūs, energingi kau-
niečiai su draugais iš Jonavos ir 
Prienų nepraleido palankios pro-
gos (juk kelionės dabar labai bran-
gios) ir grįždami namo užsuko 
atsigaivinti prie garsiojo „Marijos 
ašarų šaltinio“ Ariogaloje, aplankė 
šlaito viršūnėje 1989 m. atstatytą 
kryžių, pasigėrėjo šalia vingiuo-
jančia gražuole Dubysa.

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pyje www.lkd.lt .

          
 Aldona STANKEVIČIENĖ

5–ųjų tarprajoninių kurčiųjų sporto žaidynių pereinamąją taurę iškovojo 
Kauno teritorinės valdybos komanda. Nuotraukoje su nugalėtojais kartu 
(iš dešinės) renginio sumanytoja Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos 
pirmininkė G. Eidukevičienė ir Seimo narys E. Jonyla.

A. Žegytės vadovaujamai Kauno komandai perduodama pereinamoji taurė.

Vertėjos - ir žaidė, ir vertė.
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Įspūdžiai iš Europos kurčiųjų jaunimo stovyklosStovyklos
Mes, trys klausos nega-

lios lietuvės Ada Zabuliony-
te, Nina Šamakova ir Emi-
lija Kisnieriūtė (šių eilučių 
autorė), vasarą dalyvavome  
Europos kurčiųjų jauni-
mo organizacijos (EUDY) 
surengtoje stovykloje, kuri 
vyko Bosnijos ir Hercegovi-
nos valstybėje. Mūsų tikslas 
buvo susipažinti su įvai-
rių Europos šalių jaunais 
kurčiaisiais ir pasisemti 
naudingos informacijos įdo-
miose paskaitose. 

EUDY ir jos tikslai
EUDY (European Union of the 

Deaf Youth) - Europos kurčiųjų jau-
nimo organizacija.  EUDY orga-
nizuoja vaikų, paauglių, jaunimo 
stovyklas, kovoja dėl kurčiųjų tei-
sių, taip pat skleidžia informaciją 
apie EUDY darbus ir jos organi-
zaciją visoms šalims, kurios  yra  
EUDY narės, rengia projektus. 
EUDY valdo taryba, kuri keičiama 
kas vienus metus.  

Bosnijos ir Hercegovinos sos-
tinės Sarajevo oro uoste mus pasi-
tiko kurčiųjų jaunimo prezidentas 
Anilas Kljajičas ir organizatorius 
Ameras  Lepenicas. Nuvykome į 
jaunimo viešbutį, į  kurį susirinko 
kurti jaunuoliai iš 24 šalių. Šiame 
viešbutyje buvo labai šauni atmos-
fera. Jautėmės taip, lyg būtume 
atsidūrusios atskirame kurčiųjų 
pasaulyje.

Trumpa stovyklos kronika
Antroji diena.  Konferencijoje 

vyko paskaitos apie EUDY, Bosni-
jos ir Hercegovinos karo istoriją ir 
kurčiųjų politiką Vengrijoje.

Nuo 1992 m. iki 1995 m. 
Bosnijoje ir Hercegovinoje vyko 
siaubingas karas. Pasak kurčiųjų 
jaunimo organizacijos nario Ab-
dulaho Ljevakovićiaus, per trejus 
metus trukusį žiaurų karą žuvo 
apie 100 000 žmonių, o apie 2 mln. 
tapo pabėgėliais. 

Į karą įsikišus Vakarams, ser-
bai, bosniai ir kroatai susėdo prie 
derybų stalo ir galiausiai nutraukė 
susirėmimus. Abdulahas pasakojo, 
kad jo gyvenimas pasikeitė ir tapo 
šviesesnis, kai baigėsi karas. 

EUD (Europos kurčiųjų sąjun-

gos) tarybos narys Gergelijus Ta-
polczis iš Vengrijos vedė paskaitą 
„Kurčiųjų politika“. Jis yra kurčia-
sis teisėjas, taip pat Vengrijos par-
lamento tarybos narys. 

G. Tapolczis pasakojo apie sa-
vo darbą Vengrijoje, taip pat apie 
svarbius įvykius šios šalies, kurioje 
pasikeitė bei palengvėjo kurčiųjų 
žmonių gyvenimas. Vengrijoje dėl 
kurčiųjų teisių reikėjo pakovoti.

Trečioji diena. EUD tarybos 
narys ir žurnalistas danas Larsas 
Knudsenas skaitė paskaitą apie 
žiniasklaidą. Larsas yra trečios 
kartos kurčiasis. Jis yra atsakingas 
už jaunimo lyderystės plėtrą Rytų 
Europoje. Lektorius pasakojo apie 
žurnalisto darbą, kaip jis ima in-
terviu, rašo straipsnius apie kur-
čiųjų visuomenę. Taip pat pasako-
jo, kad žurnalistai dėl interviu gali 
susitarti prieš dvi ar tris valandas, 
o anksčiau jiems būdavo sunkiau 
gauti interviu iš žinomų žmonių, 
nes reikėjo suderinti laiką iš anks-
to.

Vakare visų laukė renginys 
„Kultūros šalis“. Įvairių šalių atsto-
vai pristatė tradicinius savo šalies 
dalykus.  Mes pristatėme Lietuvos 
tradicinį gėrimą, lietuvišką varš-
kės sūrį su medumi bei šokolado 
rinkinį.

Ketvirtoji diena. Mes su visais 
dalyviais ir EUDY tarybos nariais 
vykome į ekskursiją po Bosnijos ir 
Hercegovinos miestą Mostarą. Vi-
si grožėjomes nuostabia Bosnijos 
ir Hercegovinos gamta: didžiuliais 
kalnais su ryškiais ežerais, upėmis. 
Kai atvykome į Mostarą, apžiūrė-
jome didžiulį kalną su ežerėliu, 
kuris tyvuliuoja po uola. Įbridome 

į labai šaltą vandenį, atsigaivino-
me, paskui nuėjome į nedidelę 
musulmonų mečetę. Po pietų ap-
lankėme Mostaro centrą,  garsųjį 
miesto tiltą.

Penktoji diena. Sunkiausia 
buvo paskaita apie „Deafhood“. Ši 
informacija buvo negirdėta ir ne-
žinoma, todėl dauguma šios temos 
negalėjo gerai suprasti. „Deafho-
od“ turi tris kryptis : „Kurčiųjų 
pozicija“, „Kurčiųjų diskriminaci-
ja“, „Kurčiųjų kultūra“. Kurtumas 
gali būti suprantamas ne kaip liga, 
bet kaip būsena. Vedė šią paskaitą 
belgė Martjė De Melder. 

Šeštoji diena.  Švedė Malina 
Johanson skaitė politikos paskaitą. 
Ji dalijosi patirtimi apie dviejų sa-
vaičių darbą Jungtinių Tautų (JT) 
Jaunimo tarybos suvažiavime, kur 
ji susitiko su įvairiais politikais. 
Vienus metus dirbo JT oficialioje 
būstinėje Niujorke. Malina buvo 
vienintelė kurčioji tarp visų gir-
dinčių politikų.

Vėliau prasidėjo garsiosios 
Christine Coco Roschaert paskai-
ta. Beveik visi dalyviai ja susido-
mėjo, nes Coco yra kurčneregė. Ji 
gimė Kanadoje kurčia girdinčiųjų 
šeimoje. Kai baigė mokyklą, įstojo 
į Galaudeto universitetą, tuomet 
jos rega pablogėjo. Dėstytojai pa-
stebėjo jos keistą elgseną ir pasiūlė 
Christine tėveliams su dukra ap-
silankyti pas akių gydytoją. Gydy-
tojo diagnozė pribloškė tėvelius ir 
Christine. Jai buvo diagnozuotas 
Ušerio sindromas, todėl ji pa-
mažu apako. Christine sakė, kad 
nors dabar vos mato, gyvendama 
Nepale džiaugiasi savo dabartiniu 
gyvenimu, nes turi mėgstamą dar-

bą, mylimus žmones ir keliauja po 
pasaulį ir skaito paskaitas. 

Paskaita buvo apie kurčiųjų ir 
kurčneregių jaunimą. Christine 
pasakojo apie kurčneregių pasau-
lį, jų darbus, įvykius, specialius 
metodus, skirtus kurčneregiams, 
ir pan. Ji papasakojo liūdną, mus 
sugraudinusią istoriją: „Jauniems 
afrikiečiams tėveliams gimė kur-
čneregys vaikelis, ir jie nežinojo 
ką daryti. Tada nusprendė pasitar-
ti su savo šeimos gydytoja. Ši pa-
tarė nužudyti kūdikį, ir jauni tėvai 
paklausė žiaurios gydytojos nuo-
monės. Praėjo keleriems metams  
tėvai susitiko su Christine. Jie la-
bai apstulbo, kad ši moteris sugeba 
daryti viską, ko tik nori.“ Daugelis 
dalyvių buvo sujaudinti ir sužavėti 
jos paskaitos. Christine tikrai yra 
nuostabi ir išmintinga moteris.

Septintoji diena. Lektorius 
Josephas Murray gimė JAV, su šei-
ma įsikūrė Norvegijoje, bet dirba 
JAV, taip pat keliauja po pasaulį. 
Paskaita buvo man nesuprantama, 
todėl jos komentuoti negaliu.

Po paskaitos vykome į Bosni-
jos ir Hercegovinos sostinę Sara-
jevą, ten pirkome lauktuvių, para-
gavome Bosnijos ir Hercegovinos 
nacionalinio patiekalo. 

Aštuntoji diena. Vykome į Sa-
rajevą, į svarbią konferenciją apie 
EUDY tikslus, jos darbus, jaunimo 
problemas. Susirinko delegatų iš 
įvairių šalių. Paskui vyko EUDY 
asamblėja.

Devintoji diena. Taip pat vy-
ko EUDY konferencija, po to buvo 
naujų EUDY tarybos narių rinki-
mai. Kasmet į tarybą išrenkama 
po du naujus narius. Šiemet iš-
rinkti  Ronanas Dunne’a iš Airijos 
bei Ariane Gerber iš Šveicarijos. 

Kai baigėsi rinkimai, susi-
rinkome į paskutinę vakarienę. 
Vėliau laukėme garsaus kurčiojo 
dainininko Signmarko, kuris kilęs 
iš Suomijos. Mes tikrai juo didžia-
vomės, nes jis yra kurčias daini-
ninkas, kuris gali dainuoti! Buvo 
labai smagus vakarėlis. Liūdna bu-
vo atsisveikinti su tikru kurčiųjų 
pasauliu ir gyvu kurčiųjų bendra-
vimu!!!

Nuoširdžiai dėkojame Lietu-
vos kurčiųjų draugijai ir bendrijai 
„Pagava“ už paramą ir galimybę 
dalyvauti tokioje vertingoje stovy-
kloje.

Emilija  KISNIERIŪTĖ

Lietuvos kurčiųjų jaunimo atstovės su kurčnerege lektore Coco (iš dešinės): 
Nina, Ada, Christine Coco Roschaert ir Emilija.
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Tarptautinė jaunimo stovykla Olandijoje
Liepos 21 – rugpjūčio  

3 d. septyni Lietuvos kurčių-
jų jaunimo atstovai daly-
vavo tarptautinėje jaunimo 
stovykloje Olandijos mieste 
Omene.

Lietuvai atstovavo Klaipėdos 
kurčiųjų jaunimo organizacijos 
pirmininkė Nina Šamakova, vil-
nietė Monika Kumžaitė, Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijos 
(KKJO) nariai: Rūta Mingailaitė, 
Eimutė Gindrūnaitė, Aura Gra-
bauskaitė ir Marius Kukys. Lie-
tuvių grupei vadovavo veiklus, 
energingas KKJO pirmininkas 
Mykolas Balaišis. Gavęs kvietimą 
jis visus suorganizavo į kelionę, o 
grįžęs papasakojo įspūdžius.  

Olandės Marinos Nordos pro-
jektą „Do you see it Work?“ (iš-
vertus iš anglų k. „Ar jūs matote, 
kad tai veikia?“), pagal kurį buvo 
organizuota stovykla, finansavo 
Europos Sąjunga. Projekto vadovė 
girdinti. Su kurčiaisiais Olandijo-
je ją suvedė patikusi gestų kalba, 
vėliau pažintys plėtėsi, o darbas 
pagal projektus suartino. Tarp-
tautinėje stovykloje susibūrusiam 
jaunimui talkino du girdintys va-
dovai, o visur lydintys du vertėjai 
vertė į tarptautinę gestų kalbą. 

Olandų jaunimo  
organizacija 

Mykolas pabrėžė, kad nors 
olandų jaunimo vadovas solidaus 
amžiaus, jų jaunimo organizacija 
yra labai stipri, turi senas tradici-
jas ir patirtį. Gražios gamtos prie-
globstyje ji įsigijusi senovinį erdvų 
dviaukštį pastatą, kuriame vyksta 
mokymai, stovyklos, savanorių 
susitikimai – čia dirbama ištisus 
metus. Pastate yra virtuvė, mie-
gamieji, svečių kambariai, bevielis 
internetas, buitinė technika – vis-
kas, ko reikia atvykusiems žmo-
nėms. Čia ir apsigyveno projekto 
dalyviai. 

Nepriklausomos, turinčios 
savo fondą ir didelę patirtį orga-
nizacijos „Olde Vechte“ misija 
kilni – sukurti pasaulį, kuris tin-
ka visiems, kad žmonės galėtų 
gyventi, dirbti ir siekti asmeninio 
tobulėjimo. Tačiau pagrindinė 
tikslinė grupė yra jaunimas, ypač 
jaunimas, turintis mažiau galimy-
bių. Pagrindiniai veiklos tikslai: 

tarptautiniai jaunimo mainai, jau-
nimo organizacijų instruktavimas, 
jaunimo lyderių mokymai, įvairūs 
kursai, skatinantys atsakomybę už 
savo gyvenimą, padedantys ieškoti 
veiksmingų būdų, kaip geriausiai 
išspręsti problemas. Tuos pačius 
tikslus turėjo ir ši pagal M. Nor-
dos projektą suburta tarptautinė 
jaunimo stovykla. Būtina pridurti, 
kad šis projektas skirtas mišrioms 
jaunimo grupėms: turintiems 
klausos negalią ir girdintiems. 
Daug dėmesio skirta vertimui iš 
šnekamosios anglų kalbos į tarp-
tautinę gestų kalbą ir atvirkščiai. 
Kurtieji ir girdintieji mokėsi vieni 
kitus suprasti, gretinti kultūras ir 
įpročius, pasakojo apie savo dar-
bus, išsilavinimą, veiklą, savo šalių 
darbo rinkos problemas.

 Lyderių pasitarimas
Gegužės mėnesį dalyvauti 

projekte pakviestų šalių jaunimo 
vadovai turėjo atvykti į pasitari-
mą. Trijų dienų kelionėje tada My-
kolui padėjo kartu vykusi KKJO 
narė Gintautė Pugačiauskaitė. Per 
susitikimą buvo kruopščiai aptar-
ti organizaciniai klausimai, susi-
pažinta su aplinka, kurioje reikės 
gyventi. Projekto vadovė papasa-
kojo apie 2011 m. panašų projektą, 
kur dalyvavo Latvijos, Graikijos, 
Vengrijos ir Olandijos jaunimo 
organizacijų grupės. Praėjusiais 
metais grupės buvo mišrios, bet 
vis dėlto daugiau dalyvavo girdin-
čiųjų. O šiais metais – atvirkščiai. 
Pavyzdžiui, Lietuvos ir Čekijos 
grupėse buvo tik klausos negalią 
turintys atstovai. Nors pasitarime 

buvo siūlyta burti grupes maždaug 
po 2 atstovus iš kurčiųjų, neprigir-
dinčiųjų ir girdinčiųjų. Pristatant 
Lietuvos jaunimo komandą, My-
kolui pusiau juokais teko aiškinti, 
kad Lietuva – kurčiųjų šalis, mat iš 
girdinčio jaunimo norinčių vykti 
neatsirado. Nors išlaidos buvo fi-
nansuojamos, patiems reikėjo pri-
sidėti tik 30 proc. transporto į ten 
ir atgal išlaidų, bet rūpesčių buvo.

Darbingos dienos ir daug 
patirties

Pirmiausia atvykusieji buvo 
supažindinti su griežta stovyklos 
tvarka, daug dėmesio skirta tarp-
tautinei gestų kalbai. Naujaku-
rystės įtampą sklaidė įdomūs žai-
dimai, pažiūrėtas filmas, pamažu 
besimezgančios pažintys. Tačiau ir 
Mykolas prisipažino, kad pirmo-
sios 3– 4 dienos buvo sunkios, jam 
pačiam kėlė nerimą ir paties pro-
jekto tikslai. Bet negatyvias min-
tis išsklaidė darbas ir jo rezultatai, 
nuolatinis užimtumas. Susiskirstę 
grupėmis pagal tvarkaraštį šeimi-
ninkavo. Įvairūs užsiėmimai, pas-
kaitos, filmavimai trukdavo nuo 
10 iki 23–24 valandos. Visi stovy-
klos nariai kūrė bendrą filmą CV.  
Beveik kiekviena auštanti diena 
stovykloje pateikdavo vis naują 
staigmeną.

Nepamirštamas liks surengas 
nacionalinis vakaras. Visų vals-
tybių jaunimo grupės, kaip ir ti-
kėtasi, išsiskyrė savitumu. Greitą 
orientaciją ir sumanumą teko pa-
demonstruoti surengtame „Mados 
šou“. Nepakartojamos emocijos 
veržėsi ir visą „Įžymybių vakarą“. 

Kurčiųjų senelių namai
Pačius nuostabiausius įspū-

džius parsivežė iš aplankytų kur-
čiųjų senelių namų – tai trijų ats-
kirų daugiaaukščių namų kom-
pleksas, vadinamas „De Gelder-
horst“. 

Mykolas pasakojo, jog išvydus 
pirmas įspūdis buvo, kad tai ištai-
gingi viešbučiai. 

Žmonių patogumui trys namai 
viršuje sujungti tuneliais. Viename 
jų apgyvendinti stipriausi klausos 
negalią turintys seneliai, antrame 
- sergantys (čia yra slaugos skyriai, 
speciali priežiūra, ligotiems teikia-
mos įvairios paslaugos), trečiame 
– turintys psichikos sutrikimų. 

Vieniši Olandijos klausos ne-
galią turintys asmenys arba šei-
mos senelių namuose gali apsigy-
venti nuo 55 metų. 

70 proc. senelių namus aptar-
naujančio personalo - girdintieji, 
tačiau jie privalo mokėti gestų kal-
bą. 30 proc. aptarnaujančio perso-
nalo ir jos vadovas – turintys klau-
sos negalią. 

Labiausiai svečius nustebino 
informacijos prieinamumas. 

Kiekviename bute yra komu-
nikacijos priemonė, turinti ekra-
ną. Nuspaudęs mygtuką, pagal su-
vestą programą negirdintis žmo-
gus gestų kalba gali susisiekti su 
draugu iš pageidaujamo korpuso 
buto. Jis gali bendrauti nepraver-
damas savo buto durų. 

Tarytum į pasakišką pasaulį 
patekę kurtieji jaunimo atstovai 
vienbalsiai kartojo, kad senatvėje 
grįš į Olandiją.  

Jaunimo pasai
Tarp naujų draugų dvi savaitės 

prabėgo labai greitai. Stovykloje 
įgyta patirtis, žinios padės dirbant 
su jaunimu, mintyse jau daug nau-
jų idėjų ir sumanymų. Lietuvos 
jaunimo atstovams nestigo užsis-
pyrimo ir darbštumo.

 Įspūdingas atostogas primins 
paskutinę dieną stovykloje kie-
kvienam projekto dalyviui įteikti 
jaunimo pasai. Jaunimo pasas – tai 
dokumentas, kuris apibūdina ir 
patvirtina neformalaus ugdymo 
patirtį. 

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pyje www.lkd.lt

Aldona STANKEVIČIENĖ

Lietuvos kurčiųjų jaunimo atstovai su dviem stovyklos vadovais ir dviem 
vertėjais (pirmoje eilėje antra iš kairės projekto autorė M. Norda).
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Kurtieji šventėje „Tau, Vilniau!“ Mes ir visuomenė

Paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31 d.,  
tradicinė respublikinė šventė „Tau, Vilniau!“ į Katedros aikštę subūrė 
apie du tūkstančius žmonių su negalia iš visos Lietuvos. Šventėje daly-
vavo per 100 neįgaliųjų organizacijų, tarp jų ir šešios kurčiųjų organi-
zacijos: Alytaus kurčiųjų pirminė organizacija, Kauno rajono kurčiųjų 
pirminė organizacija, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centras, Raseinių rajono kurčiųjų pirminė orga-
nizacija ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras. Šių organizacijų atsto-
vai parodoje-mugėje eksponavo ir pardavinėjo rankų darbo papuošalus, 
margaspalves gėles, meno, namų apyvokos ir kitus gaminius.

Nuo vienuoliktos valandos į šventę kvietė neįgaliųjų meno savivei-
klos kolektyvai – kaimo kapelos, ansambliai, teatro trupės ir kiti. Iš viso 
koncerte „Sveiki gyvi, sveteliai!” pasirodė 23 kolektyvai iš įvairių Lietu-

vos regionų. Didžiojoje scenoje koncertavo keturiolika geriausių šalies 
neįgaliųjų meno saviveiklos kolektyvų. Didžiojoje scenoje pasirodė ir 
mūsų saviveiklininkai. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro (VKRC) 
liaudies teatras „Mimika“ parodė etiudą „Riešutėlis“ (režisierė Janina 
Mažeikienė), VKRC šokių kolektyvas „Tyla“ sušoko šokį „Susiprieši-
nimas“ (vadovas Modestas Jančiulis), penkiolikos minučių programą 
vilniečiams dovanojo Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro „Skambanti 
tyla“ saviveiklininkai (vadovė Vida Eskertienė).

Šventę „Tau, Vilniau!“ organizavo Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugija „Guboja“, padedant Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

„Akiračio“ redakcija

Paroda „Kurtieji šventėje „Tau, Vilniau!“ – LKD tinklapio www.lkd.lt  
Virtualioje meno galerijoje.


