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Dar renginiui neprasidėjus salė jau buvo pilna.
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 Trumpai apie mus
SURENGTOS PALYDĖTU-

VĖS. Liepos 19 d. Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenė išlydėjo 70 asmenų 
delegaciją (tarp jų – 48 sportininkai), 
kuri liepos 25 - rugpjūčio 4 d. daly-
vaus 22-osiose  kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse. Kurčiųjų olimpiada vyks 
Bulgarijos sostinėje Sofijoje.

RENGINIU SVEIKINS SOSTI-
NĘ. Rugsėjo 8 d. Vilniuje, Katedros 
aikštėje, rengiama tradicinė šventė 
„Tau, Vilniau“. Ją sudarys dvi dalys: 
mugė ir saviveiklininkų pasirodymai. 
Nors dabar atostogų metas ir vidurva-
saris, dalyvauti šventėje jau suskubo 
užsiregistruoti net kelios rajoninės 
kurčiųjų organizacijos.  

LGK VERTIMO IR MOKYMO 
PASLAUGOS. Surdologijos centras 
laimėjo ir nuo gegužės 23 d. įgyven-
dina LGK vertimo paslaugų projektą. 
Pagal jį 14 LGK vertėjų teikia verti-
mo paslaugas kurtiesiems Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos 
kurčiųjų reabilitacijos centruose, Sur-
dologijos centre bei Lietuvos kurčiųjų 
draugijoje organizacijų vadovų pasi-
rinktu laiku. LGK vertimo paslaugų 
pobūdis kiek kitoks nei apskričių gestų 
kalbos vertėjų centruose. Lietuvos 
kurčiųjų sistemos LGK vertėjai teikia 
stacionarias vertimo paslaugas, t. y. su 
mažomis išimtimis tik jiems priskirto-
se darbo vietose, po įstaigas kurčiųjų 
nelydi. Jeigu jums reikia būtent tokių 
paslaugų, maloniai prašome jomis 
aktyviai naudotis.

Birželio 25 d. įstaiga pasirašė 
mokymo paslaugų projektą. Jį sudaro 
trys dalys: lietuvių gestų kalbos (LGK) 
mokymo programų ir metodinės me-
džiagos rengimas ir leidyba (šiemet 
numatyta parengti dvi programas 
LGK vertėjų kvalifikacijai tobulinti ir 
vieną programą surdopedagogų LGK 
mokymui); LGK kursų organizavimas 
(14 grupių), pašnekesių žodynėlio 
rengimas ir leidyba (1-as žodynėlis). 
Kai ką Surdologijos centras jau spėjo 
nuveikti ir per kelias likusias birželio 
dienas: organizavo V lygio  36 val. 
trukmės LGK vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo kursus, vykusius birželio 
25-28 d. Vilniaus kolegijos patalpo-
se. Liepos 1-5 d. surengti analogiški 
mokymai LGK vertėjams pagal III 
lygio programą, o 8 -12 d. – pagal 
IV lygio programą. Taip pat birželį 

prasidėjo ir liepą, numatoma, baigsis 
sveikatos priežiūros specialistų LGK 
kursai Vilniuje pagal 50 val. trukmės 
medicinos darbuotojų programą ir 
metodinę medžiagą. Birželio 25 – lie-
pos 29 d. numatomi LGK mokymai 
visuomenės atstovams, kurčius vaikus 
auginantiems tėvams, socialiniams 
darbuotojams Klaipėdoje pagal 50 
val. trukmės socialinių darbuotojų 
programą. Dar po vienus - I lygio 
socialiniams darbuotojams Kaune ir 
II lygio socialiniams darbuotojams  
Vilniuje – kursus vyks nuo liepos 25 
d. iki rugpjūčio 29 d. Visos minėtos 
grupės yra užsiregistravusios iš anksto 
ir visiškai sukomplektuotos. Netru-
kus skaitytojus supažindinsime ir su 
kitomis mokymo paslaugų projekto 
veiklomis.  

SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS. 
Liepos 3 d. Lietuvos kurčiųjų drau-
gijoje ir Surdologijos centre lankėsi 
gausi delegacija iš Vokietijos. Tai 
įvairių Vokietijos bažnyčių – liute-
ronų, evangelikų ir kt. – atstovai, 
kuriuos vienija Biblijos aiškinimo ir 
skelbimo žmonėms idėja. Jie visi yra 
Vokietijos biblijos draugijos nariai. 
Svečiai domėjosi Surdologijos centro 
nuostatomis ir galimybėmis išversti 
į lietuvių gestų kalbą 4 dalių DVD 
„Biblijos kraštas“. Tai dokumentiniai 
filmai, pasakojantys krašto, kuriame 
gimė Biblija, kultūrinę, socialinę ir 
kt. istoriją. Leidinį būtų galima pava-
dinti pasirengimu susitikti su Biblijos 
tekstais. Tai tarsi įžanga į Šventąjį 
Raštą. Jeigu svečiai, išklausę Surdo-
logijos centro pristatymą, nuspręs, 
kad organizacija pajėgi įgyvendinti 
aptartą projektą, tuomet derybas dėl 
konkrečių susitarimų pratęs Lietuvos 
biblijos draugija, kurios atstovai taip 
pat dalyvavo tos dienos susitikime. 

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ 
DIENA. Pastarajame Lietuvos kurčių-
jų draugijos (LKD)  respublikinės val-
dybos (RV) posėdyje nuspręsta, kad 
75-asis LKD gimtadienis bus minimas 
kartu su Tarptautine kurčiųjų diena 
kiekviename teritoriniame kurčiųjų 
reabilitacijos centre atskirai. LKD 
mastu šventė nebus organizuojama, 
nes dauguma RV narių pasisakė už 
tai, kad respublikines sueigas tikslinga 
rengti tik „apvalioms“ datoms minėti. 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
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centras (KRC) švęsti pasirinko 
rugsėjo 21 d., Kauno KRC - rug-
sėjo 28 d. Taip pat pranešė, kad 
proginius renginius – atitinkamai 
seminarą ir viešinimo akciją 
surengs Vilkaviškyje ir Šakiuose 
(data dar bus tikslinama). Apie 
kitų didžiųjų miestų šventi-
nių sueigų datas informuosime 
kitame „Akiračio“ numeryje. 
Vieninteliai Mažeikiai, šiemet  
birželio 29-ąją prisiėmę respubli-
kinės kurčiųjų meno saviveiklos 
šventės organizavimo rūpesčius, 
tądien iš anksto paminėjo ir 
Tarptautinę kurčiųjų dieną.   

KAUNIEČIŲ LAISVALAI-
KIS. Vėlyvą birželio 19 d. popietę 
nemažas būrys Kauno bendruo-
menės narių pramogavo Kauno 
mariose. Šią smagią laisvalaikio 
popietę organizavo nuolatinis 
bendruomenės rėmėjas Kauno 
miesto tarybos narys Gintautas 
Labanauskas. Neišlipdami iš laivo 
pramogautojai galėjo grožėtis 
Pažaislio vienuolyno ansambliu, 
Vieškūnų, Lašinių piliakalniais, 
vaizdingomis įlankomis, Merga-
kalniu. Laivas apsuko Kauno ma-
rių salą. Po kaitros visi džiaugėsi 
atgavę jėgas, susitikę su draugais, 
turiningai praleidę laisvalaikį

VOKIETIJOJE ĮVYKO MI-
TINGAS PRIEŠ KURČIŲJŲ  
DISKRIMINACIJĄ. Birželio 14 
d. Vokietijos kurčiųjų sąjunga 
ir jos jaunimo skyrius surengė 
demonstraciją. Jos tikslas buvo 
parodyti, kad šiandien Vokieti-
jos kurtieji – tai ne nebyli ben-
druomenė, kuri kantriai kenčia 
panieką, kad ji aktyviai kovos, 
gindama ir plėsdama savo tei-
ses. Pašalinti visus bendravimo 
barjerus, pagerinti kurčių vaikų 
švietimo kokybę, suteikti daugiau 
galimybių jaunimo įsidarbini-
mui, pilnai subtitruoti visus TV 
kanalus – štai ko šiandien reika-
lauja Vokietijos kurtieji iš savo 
šalies vyriausybės.

Per socialinius interneto tin-
klus buvo vedama didelio masto 
kampanija, kuri buvo skirta pri-
traukti kurčiuosius, pirmiausia 
jaunimą, kad visi, kas tik gali, 
atvyktų į Berlyną ir dalyvautų 
demonstracijoje.  Atvyko labai 
daug žmonių. Demonstracijoje 

  B. Palmigiano - kurčiųjų sunkvežimių 
vairuotojų gynėja

Daug metų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose galioja 
reikalavimas, jog, norint 
gauti vairuotojo teises ko-
merciniams tikslams, reikia 
girdėti šlamesį ne arčiau nei 
per 5 pėdas. 

Kaip daugelis kurčiųjų vai-
ruotojų supranta, vairuojant 
pirmiausia reikia vizualinių įgū-
džių. Triukšmingi duslintuvai, 
radijas ar pan. užgožia visus    pro 
langus sklindančius garsus net ir 
girdinčiam vairuotojui. Taip pat 
kai vairuotojai užsidaro langus, 
jei yra įjungti oro kondicionie-
riai, jie nebegirdi jokių garsų iš 
lauko. Taigi klausos reikalavimas 
nėra prasmingas ir diskrimi-
nuoja kvalifikuotus kurčiuosius 
vairuotojus.

Kurčiųjų bendruomenė jau 
daug metų kovoja už tai, kad šis 
reikalavimas būtų panaikintas. 
Beje, ši taisyklė galioja ne tik 
sunkvežimių vairuotojams, bet ir 
tiems, kurie vairuoja kelioninius 
autobusus ir kitas komercines 
transporto priemones. Gauti  
leidimą jas vairuoti – didžiulė 
problema!

Kai Deanas De Russo tapo 
kurčiųjų gynėju regiono centre, 
jis sukvietė savo naujuosius 
klientus pasidalyti bėdomis. 
Brenda Palmigiano kreipėsi 
į jį dėl kurčiųjų sunkvežimių 
vairuotojų problemų. Kalbėta 
apie tai, su kokiais sunkumais 
jie susiduria mokydamiesi ir no-
rėdami įsidarbinti. D. De Russo 
ir B. Palmigiano atliko kurčiųjų 

sunkvežimių vairuotojų tyrimą.
Norėdama patirti esamą rea-

lybę Brenda pradėjo lankyti sun-
kvežimių vairavimo mokyklą. 
Pasak jos, tai buvo ,,baisiausias 
košmaras, kokį kurčioji sunkve-
žimių vairuotoja galėtų patirti“.

D. De Russo ir B. Palmigiano 
subūrė Niujorko kurčiųjų sun-
kvežimių vairuotojų Facebook 
grupę - Kurčiųjų sunkvežimių 
vairuotojų sąjungą. Šioje grupėje 
jau yra 325 nariai.

2013 m. vasario 1 d. JAV 
transporto departamentas gavo 
40 prašymų atleisti nuo klau-
sos reikalavimo, dėl kurių jie 
negalėjo įgyti teisės vairuoti 
sunkvežimius. Kiekvieno vai-
ruotojo saugaus vairavimo gebė-
jimai buvo kruopščiai patikrinti. 
Visuomenės paprašyta pateikti 
savo komentarus. 570 žmonių 
ir organizacijų išreiškė savo pa-

laikymą, kad kurtieji turėtų būti 
atleisti nuo klausos reikalavimo, 
dėl kurio negalėjo įgyti teisės 
vairuoti sunkvežimius. Tai buvo 
pergalė!

Dabar Kurčiųjų sunkveži-
mių vairuotojų sąjunga nori, jog 
klausos reikalavimas, siekiant 
įgyti teisę vairuoti sunkvežimį, 
būtų išvis panaikintas. 

Ši istorija parodo, kokią galią 
turi vienas  kito palaikymas ir 
socialiniai tinklai, kai jie nau-
dojami susibūrimui ir siekiant 
bendrų tikslų.

Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Šaltinis: www.deafpeo-
ple.com 

B. Palmigiano subūrė Niujorko kurčiųjų sunkvežimių vairuotojų Facebook 
grupę - Kurčiųjų sunkvežimių vairuotojų sąjungą.

dalyvavo apie 10 tūkstančių 
žmonių. Būtų dalyvavę ir dar 
daugiau, tačiau kai kas išsigando 
potvynių ir kad kils problemų dėl 
atvykimo ir išvykimo iš Berlyno.

Prieš prasidedant demons-
tracijai, į jos dalyvius kreipėsi 
oficialūs pareigūnai iš Vokietijos 
kurčiųjų draugijos (DGB), Berly-
no merijos, Vyriausybės ir įvairių 
visuomeninių organizacijų. 

Demonstracija truko tris 
valandas. Visų nuotaika buvo 

džiaugsminga, žmonės nešė pa-
čių pagamintus plakatus, dauge-
lis buvo apsirengę marškinėliais 
su lozungais. Pasisekė ir dėl oro 
– diena buvo saulėta, bet ne itin 
karšta. Berlyniečiai draugiškai 
mojo mums rankomis, supra-
tingai vertino mūsų problemas ir 
noriai fotografavosi su demons-
tracijos dalyviais. Visuomeninis 
transportas demonstracijos rajo-
ne nedirbo tris valandas, tačiau 
niekas dėl to nesipiktino. Viskas 

vyko taikiai ir draugiškai. 
Plačiau skaitykite LKD tin-

klapyje www.lkd.lt
ATSISVEIKINAME IKI 

RUDENS. Savo skaitytojus in-
formuojame, kad kitas „Akira-
čio“ numeris pasirodys rugsėjį. 
Na, o rugpjūčio mėnesį lai-
kraščio redakcija atostogaus. 
Visiems savo bičiuliams linkime 
nenuobodžiauti, gerai pailsėti, 
išgyventi kuo daugiau nuostabių 
akimirkų. Iki susitikimo rugsėjį! 



2013 m. liepos mėn. Nr. 7(335)4

Plėskime akiratį per „Akiratį“
Birželio 17 d. Panevėžio 

kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinėje mokykloje 
vyko respublikinė konfe-
rencija „Plečiame akiratį 
per „Akiratį“. Joje dalyvavo 
įvairių kurčiųjų organiza-
cijų atstovai, Seimo narys 
Povilas Urbšys ir jo padėjėja 
Gema Jurgelevičienė bei 
Seimo nario Petro Narke-
vičiaus padėjėjas Radvila 
Ričardas. Deja, Socialinės 
apsaugos ministerijos ir 
Neįgaliųjų departamento 
atstovai nedalyvavo.

Konferencijoje susipažinta 
su Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) mėnraščio „Akiratis“ 
įsteigimo istorija, aptartos „Aki-
račio“ problemos, kalbėta dėl ap-
imties didinimo, kokybės gerini-
mo ir mėnraščio išsaugojimo. 

Kitais metais Lietuvos kur-
čiųjų draugijos mėnraštis „Aki-
ratis“ švęs savo 25-mečio jubilie-
jų. Tačiau jis bus gana liūdnas, 
nes neaišku, kas ateityje laukia 
vienintelio sutrikusios klausos 
žmonėms skirto laikraščio. Vie-
na tik žinoma, kad laikraščio 
leidybai kasmet mažinamas fi-
nansavimas, dėl to nukenčia lai-
kraščio apimtis ir kokybė.

Pradėdama konferenciją jos 
organizatorė Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos direktorė Danutė 

Kriščiūnienė sakė, kad vieninte-
lio periodinio klausos negalios 
žmonėms skirto leidinio likimas 
yra svarbus visiems, o ypač re-
giono žmonėms. Todėl ši konfe-
rencija ir surengta Panevėžyje.

Vanda Vaitkutė kalbėdama 
apie „Akiračio“ įsteigimo istoriją 
sakė, kad sudėtingas ir ilgas lai-
kraščio kelias. Ji akcentavo, jog 
tik vyresnės kartos atkaklumu 
pasiekta, kad klausos negalios 
žmonės turėtų savo periodinį 
leidinį. Pirmasis „Akiračio“ nu-
meris išleistas 1989 m. Tuo tarpu 
mūsų kaimynai latviai ir baltaru-
siai jau 1960 m. turėjo savo lai-
kraščius. 

„Senoji kurčiųjų karta pa-
vargusi, bet nenugalėta išeina iš 
lėto. Ji jaunimui perduoda esta-
fetę – neapleisti „Akiračio“, rašy-
ti, gerbti, mylėti ir ateinančioms 

kartoms išlaikyti savo laikraštį“, 
- šiuos linkėjimus perduoda at-
kakli kovotoja už laikraščio įstei-
gimą  Leonarda Paršelienė. 

Finansinės problemos
Su finansavimo problemo-

mis supažindino VšĮ „Akiračio“ 
redakcijos direktorė Genė Kar-
klienė: „Per penkerius metus 
mėnraščio leidybai ir platinimui 
finansavimas sumažėjo 23 300 
litų. Pastaruoju metu mus gelbė-
ja Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo finansuojamas 
projektas. Kasmet fondui teikiu 
paraišką dalinei valstybės tei-
kiamai finansinei paramai gauti 
LKD internetinei svetainei. Ir tik 
sujungus šias veiklas galima kas 
mėnesį išleisti laikraštį. Kasmet 
nežinome, ar finansuos projektą, 
ar ne. Jeigu fondas projekto nefi-

nansuotų, laikraščio negalėtume 
išleisti, nes šiemet Neįgaliųjų de-
partamento skirtų lėšų nebeliko 
už straipsnius ir nuotraukas au-
toriams sumokėti.“

G. Karklienė įsitikinusi, 
jog periodinių leidinių neįga-
liesiems leidybos ir platinimo 
finansavimo projektams finan-
suoti skirtos valstybės biudžeto 
lėšos paskirstomos neskaidriai. 
Pavyzdžiui,  šiemet dešimčiai 
neįgaliųjų leidinių skirta 882 
tūkst. litų, iš jų 70 proc. atiteko 
dviem negalioms, tai judėjimo 
negalios žmonėms ir aklųjų bei 
silpnaregių bendrijai, o tai suda-
ro 613 tūkst. Lt. Klausos nega-
lios žmonėms skirta tik 8 proc. 
viso finansavimo. Kyla klausi-

mas, kodėl judėjimo negalios 
bendrijai atitenka didžioji dalis 
lėšų, t. y. 42 proc., kai įvairi  in-
formacija jiems prieinama radijo 
ir televizijos šaltiniais. Kodėl ne-
atsižvelgiama į klausos negalios 
esmę – informacijos stygių? Bū-
tent klausos negalios žmonėms ji 
turi būti teikiama visais prieina-
mais būdais.

Kalbos
Neetatinė „Akiračio“ kores-

pondentė Aldona Stankevičienė 
priminė, kad prieš metus Ko-
penhagoje vykusioje Europos 
neįgaliųjų forumo generalinėje 
asamblėjoje buvo įkurta „Eu-
ropos kurčiųjų, neprigirdinčių-
jų ir kurčneregių platforma“. Ši 
platforma siekia plėtoti ilgalaikį 
bendradarbiavimą tarp Europos 

Aktualijos

Per pertrauką Seimo narys P. Urbšys patarė ir domėjosi jam kilusiais 
klausimais (iš dešinės): LKD prezidentė R. Klečkovskaja, VšĮ „Akiračio“ 
redakcijos direktorė G. Karklienė, Seimo narys P. Urbšys ir PKNPM direktorė 
Danutė Kriščiūnienė.

Respublikinės konferencijos „Plečiame akiratį per „Akiratį“ pranešėjų atidžiai klausė ne tik kurčiųjų bendruomenės atstovai, bet ir Seimo nariai bei jų 
patarėjai, kurie pagrindines problemas užsirašė.
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kochlearinių implantų vartoto-
jų, neprigirdinčiųjų federacijos, 
Europos kurčiųjų sąjungos ir 
kitų giminingų organizacijų. Jos 
nuomone, Lietuvoje tik vienas 
„Akiratis“ kryptingai stengiasi 
sujungti visas Lietuvoje esančias 
giminingas kurčiųjų organizaci-
jas. Korespondentė apgailestavo, 
kad žiniasklaidai nerūpi klausos 
negalios žmonių problemos, iš-
skyrus sensacingus nutikimus, 
kurie rėžia visuomenei ausis. 
Visos kitos mūsų problemos izo-
liuotos, nematomos. 

LKD internetinės svetainės 
diktorė Violeta Komarovskaja 
dėkojo konferencijos organiza-
toriams, kad pirmą kartą per vi-
są kurčiųjų istoriją surengė kon-
ferenciją dėl laikraščio  „Aki-
ratis“ problemų. Jai asmeniškai 
labai brangus „Akiratis“, nes yra 

vienintelis laikraštis kurtiesiems, 
jame visos temos aktualios ir 
svarbios. Ji daugelį straipsnių 
išverčia į lietuvių gestų kalbą. 
Jos nuomone, mūsų laikraštis 
turi pasiekti visas savivaldybes, 
kad čia dirbantys socialiniai dar-
buotojai geriau suprastų klau-
sos negalios žmones. Tuomet ir  
kurčiųjų pateikti projektai būtų 
vertinami objektyviau.

Šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendri-
jos PAGAVA atstovė Birutė Ar-
lauskienė sakė, kad „Akiratis yra 
svarbus leidinys visai bendruo-
menei. Jau atsiranda aktyvaus, 
raštingo jaunimo. Pavyzdžiui, 
Emilija Kisnieriūtė, Violeta Ko-
marovskaja, Jovita Konstantina-
vičiūtė, Donatas ???Počesiūnas ir 
kt., kurie rašo patys, todėl juos 
noriai skaito kurčiųjų jaunimas. 

Svarbiausia - ugdyti raštingus 
kurčiuosius, nes tik taip juos 
galima sėkmingai integruoti. Jei 
kurčiasis - neraštingas, jis ne 
tik negali mokytis toliau, bet ir 
nepajėgus siekti darbo karjeros. 
Bendravimo barjeras tampa ne-
įveikiamas. Čia „Akiratis“ gali 
praversti ir padėti ugdyti skai-
tymo įgūdžius. Jei bus įdomu, 
kurtieji stengsis perskaityti. Kur-
čiųjų tėvai skaito „Akiratį“ ir pa-
geidauja, kad būtų daugiau jiems 
naudingos informacijos. Būtent 
„Akiratis“ vienija visos Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenę.

Vilniaus kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkas Karo-
lis Simaitis patikino, kad jauni-
mas skaito „Akiratį“, ir tikisi, jog 
ateityje jis bus storesnis ir spal-
vingesnis.

Priimta rezoliucija
Nutarta:
1. Kreiptis į Neįgaliųjų reika-

lų departamentą prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, 
LR Vyriausybę, LR Seimą dėl 
periodinio laikraščio „Akiratis“ 
papildomo finansavimo, dėl to  
būtų galima didinti jo apimtį ir 
gerinti kokybę.

2. Sudaryti darbo grupę, ats-
tovaujančią „Akiračiui“ iš gimi-
ningų organizacijų – Lietuvos 
kurčiųjų draugijos, kurčiųjų ug-
dymo įstaigų, šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus 
bendrijų, kurčiųjų organizacijų 
atstovų ir LR Seimo narių padė-
jėjų. 

3. Įpareigoti darbo grupę 
kreiptis į Neįgaliųjų reikalų de-
partamentą dėl skaidraus pe-
riodinių leidinių neįgaliesiems 

leidybos ir platinimo finansavi-
mo projektams finansuoti skirtų 
valstybės biudžeto lėšų paskirs-
tymo bei atstovauti kitais „Aki-
račiui“ svarbiais klausimais.

Konferencijos atgarsiai
Birželio 27 d. Seimo narys 

P. Urbšys Seime surengė pasi-
tarimą „Akiračio“ problemoms 
aptarti. Jame, be LKD atstovų,  
dalyvavo ir Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie SADM direk-
torė Genovaitė Paliušienė. 

Liepos 9 d. Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie SADM į 
pasitarimą sukvietė neįgaliųjų 
asociacijų atstovus bei periodi-
nių leidinių neįgaliesiems leidy-
bos ir platinimo projektų vykdy-
tojus. Plačiau apie pasitarimus 
skaitykite kitame „Akiračio“ nu-
meryje, kuris išeis rugsėjo mė-
nesį.

Elena DŪDAITĖ

Mieli skaitytojai, ar šiais 
interneto bei kitų už spaudą 
operatyvesnių žiniasklaidos 
priemonių laikais  apginsime 
ir išsaugosime „Akiratį, ar 
informacijos sklaida mėnraš-
tyje „Akiratis“ ir toliau vienys 
giminingas organizacijas – 
Lietuvos kurčiųjų draugiją, 
kurčiųjų ugdymo įstaigas, gestų 
kalbos vertėjų centrus, šeimų, 
auginančių kurčius ir nepri-
girdinčius vaikus bendrijas, 
neprigirdinčiųjų organizaciją, 
Lietuvos kochlearinių implantų 
naudotojų asociaciją, priklau-
sys ir nuo Jūsų (red. past.).

Po pertraukos vyko diskusija ir buvo parengta rezoliucija.
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Kultūra Tradicinės meno šventės atgarsiai
Birželio 29 d. Mažei-

kiuose vyko tradicinis kur-
čiųjų meno festivalis „Tylos 
skambesys“, skirtas Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenės 75 
metų sukakčiai paminėti. 

Renginio ypatumai
Šiemet pirmąkart per kur-

čiųjų meno saviveiklos švenčių 
rengimo istoriją respublikinis 
renginys peržengė penkių di-
džiųjų regioninių kurčiųjų or-
ganizacijų ribas ir buvo patikėtas 
surengti  Mažeikių rajono kur-
čiųjų draugijai. Organizatoriai 
nenuvylė. Šventėje buvo gera 
ir linksma, o būsimų festivalių 
rengėjams teks daug paplušėti, 
kad neatsiliktų nuo mažeikiškių.

Be to, lauktoje  šventėje prie 
kurčiųjų meno saviveiklininkų 
būrio prisidėjo dvi girdinčių 
šokėjų grupės: senjorų „Nesens-
tančių širdžių klubas“ (vad. B. 
Pranckaitienė) ir jaunimo estra-
dinių šokių kolektyvas. Renginys 
buvo atviras, tad pirmą kartą su 
kurčiųjų kultūra susipažino gana 
nemažai mažeikiškių.

VšĮ Mažeikių bendruome-
nės centro direktorė ir Mažeikių 
rajono kurčiųjų draugijos pir-
mininkė Audronė Šimkuvienė 
renginį patikėjo miesto kultūros 
centro režisieriui Pauliui Mylei.

Dar prieš renginio pradžią 
į modernų naftininkų kultūros 
centrą gausiai rinkosi svečiai, 
meno saviveiklos kolektyvai, 
žiūrovai. Šeimininkai visas 
delegacijas sutiko, palydėjo ir 
įkurdino atskiruose erdviuose 
persirengimo kambariuose. Po 
„įkurtuvių šokėjai, dainininkai, 
aktoriai čia pat repetavo, tvarkėsi 
rūbus, ilsėjosi. 

Kiti smalsuoliai gėrėjosi 
šalia salės vestiubiulyje surengta 
neįgaliųjų bendruomenių užim-
tumo įvairiuose amatų būreliuo-
se ir klubuose kurčiųjų darbų 
paroda. Sudėtingi, reikalaujantys 
didelio kruopštumo siuviniai, 
skoningi stiklo dekoro, medžio, 
vilnos vėlimo, mezgimo, pynimo 
ir kt. darbai kėlė susižavėjimą.

Po tradicinių pietų į salę 
gausiai rinkosi žiūrovai, ji buvo 
tiesiog  perpildyta.

Šventės pradžią paskelbė šio 
renginio vedėjas ir režisierius P. 
Mylė su savo padėjėjais.

Po Mažeikių jaunimo estra-
dinio ir senjorų „Nesenstančių 
širdžių klubo“ šokių kolektyvų 
pasirodymo sveikinimo žodį tarė 
renginio organizatorė  Mažeikių 
kurčiųjų draugijos pirmininkė A. 
Šimkuvienė. Pasidžiaugusi drau-
gijos narių vieningumu, pirmi-
ninkė pristatė žiūrovams meno 
šventės organizatorių koman-
dą, jai padėkojo ir apdovanojo 

gėlėmis.  Ji  taip 
pat apgailestavo, 
kad neišnuomo-
jo didesnės salės, 
mat nesitikėjo, kad  
atvyks toks gausus 
būrys dalyvių ir 
žiūrovų.

                        
      Kolektyvų pasi-

rodymai
S v e č i u s  i r 

žiūrovus links-
mino visų pen-
kių kurčiųjų rea-
bilitacijos centrų 
saviveiklininkai. 
Šiaulių kurčiųjų 
reabilitacijos cen-
tro raiškiojo jude-
sio teatro „Saulė“ 
aktoriai parodė 
komediją „Ne-
paprasti Antano 
nuotykiai Vilniu-

je“ (vadovas ir režisierius Virgi-
nijus Dargis).

Valdinga Antano žmona 
savo vyrą ir abi dukras nuolat 
kontroliuoja, spaudžia prie dar-
bo. Nors dirba daug, gerovės, 
pinigų ir sutarimo šeimoje nėra. 
Norėdamas sužinoti ateitį, An-
tanas čigonės prašo patarimo. 
Būrėja išpranašauja, kad Vilniuje 
laukia geras gyvenimas, darbas, 
atlyginimas. Lengvatikis vyras 
pasiima šeimos santaupas ir 
išvyksta iš namų. Sostinėje pra-
mogauja, kol galop restorane 
iš jo išvilioja visus pinigus. Nei 

duonos, nei darbo, nei stogo virš 
galvos. Grįžta į namus. Juk visur 
gerai, bet namie geriausia.

Šiauliečiams baigus pasiro-
dymą kurčiųjų bendruomenę 75 
metų jubiliejaus proga pasveiki-
no Mažeikių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Saulius Šiurys 
ir rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Jolanta Kekytė.

Panevėžio saviveiklininkai 
žiūrovams dovanojo choreo-
grafinį vaizdelį „Senjorų tango“, 
šokius: „Raganų puotą“, salsą ir 
„Startą į pergalę“. Ypač sužavėjo 
L. Jakiūno imituojama „Naujų 
draugų daina“ ir Jurgitos Gritė-
naitės imituojama daina „Trupu-
tis laimės“.

Puošniais sceniniais kos-
tiumais ir tautiniais rūbais pasi-
puošę Klaipėdos saviveiklininkai 
pristatė savo programą: improvi-
zaciją flamenko tema, modernųjį 
šokį „Kažkas, ką aš pažinojau“ ir 
tris imituojamas dainas.

Vilniaus kurčiųjų reabili-
tacijos centro liaudies teatro 
„Mimika“ aktoriai parodė naują 
bendrą režisierės J. Mažeikienės  
ir liaudies teatro „Mimika“ akto-
rių scenos darbą – inscenizuotą 
komediją pagal K. Sajos kūrinį 
„Palangos liūtas“. Malonia stai-
gmena tapo spalvingas, ritmiškas  
indų šokis „Marjani“.

Nuotaikingai pasirodė į sce-
ną pakviesti Kauno kurčiųjų 

 
Šventės pradžią paskelbė šio renginio vedėjas ir 
režisierius P. Mylė su savo padėjėjais.
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reabilitacijos centro savivei-
klininkai. Įsiminė R. Plukaitės 
raiškiai imituojama daina „Nieko 
amžino nėra“ su  ritminiu šokių 
kolektyvu. Programos pabaigoje  
bendrą pasirodymą vainikavo 
kolektyvo imituojama daina 
„Palaimink, Dieve, mus“ . Šis 
kūrinys palietė visų širdis ir 
suvienijo bendriems siekiams -  
žiūrovai tai išreiškė stovėdami ir 
ritmingai mojuodami rankomis.

                        
  Sveikinimai, padėkos, 

dovanos
Po kolektyvų pasirodymo 

kultūros centro režisierius, ren-
ginių vedėjas P. Mylė perskaitė 
Lietuvos prezidentės Dalios 
Grybauskaitės sveikinimą LKD 
75 metų jubiliejaus proga. 

Kurčiųjų bendruomenės 
vardu kalbėjusi LKD prezidentė 
įteikė Mažeikių rajono kurčiųjų 
draugijos pirmininkei A. Šim-

kuvienei padėkos raštą. Kurčiųjų 
bendruomenę sveikino Neįga-
liųjų departamento direktorė 
G. Paliušienė, ji linkėjo siekti 
bendrų tikslų ir A. Šimkuvienei 
įteikė padėkos raštą. Tai pat de-
partamento direktorė perskaitė 
socialinės apsaugos ministrės 
Algimantos Pabedinskienės 
sveikinimą ir įteikė padėkos 
raštą Mažeikių rajono kurčiųjų 
draugijos pirmininkei.

Už dalyvavimą meno šventė-
je gėlės ir šakočiai įteikti Klaipė-
dos, Vilniaus. Panevėžio, Kauno, 
Šiaulių meno kolektyvams. Už 
šiltą priėmimą dėkojo ir atmi-
nimo dovanas organizatoriams 

įteikė Kauno, Panevėžio, Vil-
niaus, Kėdainių, Šiaulių, Klaipė-
dos kurčiųjų organizacijos. 

Mažeikių kurčiųjų bendruo-
menę taip pat gausiai sveikino 
kitų neįgaliųjų visuomeninės 
organizacijos, klubai bei Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrija 
„Pagava“.

Pasibaigus sveikinimams 
Mažeikių rajono kurčiųjų drau-
gijos pirmininkė A. Šimkuvienė 
perdavė padėklą su degančiomis 
žvakutėmis Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro vadovei I. 
Minkevičienei. Jos vadovauja-
mai organizacijai suteikta garbė 
ateinančiais metais rengti respu-
blikinę meno šventę.

                             
    Festivalis vienijo žmones

Gausi kultūrinė programa 
neprailgo. Po oficialios renginio 
dalies vieni ieškojo pasimetusių 
draugų, artimųjų, kiti neskubė-
dami traukė  į kultūros centro 
pramogų areną. Didžiulėje patal-
poje laukė surengtos vaišės. Lie-
josi muzika, vyko šokiai, draugų 
pokalbiai, veiduose spindėjo 
šypsenos. Tačiau laikas bėgo, 
jau vakarop, o žmonės nenorėjo 
skirstytis.   

Pati vadovė A. Šimkuvienė, 
mėnesį prieš festivalį patyru-
si kojos traumą, vargdama su 
dviem ramentais, bendravo su 
žmonėmis, dirbo, rūpinosi fes-
tvalio rengimu. Festivalio orga-
nizatoriams daug ir nuoširdžiai 
talkino klausos negalią turintis 
jos sūnus Justinas. Šventė, kurios 
laukė kurčiųjų bendruomenė, 
pavyko, buvo šilta ir graži. Ne-
didelė Mažeikių kurčiųjų rajono 
organizacija rado rėmėjų ir 
surengė didelę šventę ne tik sau, 
bet ir kitiems.

Šią kurčiųjų meno šven-
tę filmavo Mažeikių televizija 
„Roventa“, lankėsi laikraščių 
„Santarvė“, „Žemaičių būdas“ 
žurnalistai.

Pagrindinės renginio rė-
mėjos - Mažeikių savivaldybė, 
Lietuvos kurčiųjų draugija.

                                            
Vanda VAITKUTĖ 

 

Mažeikių rajono kurčių-
jų draugijos pirmininkę 
A. Šimkuvienę sveikino 

gausus svečių  būrys.
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Kaune paminėtas LKD 75 metų jubiliejus
Šiais metais 75 metų 

jubiliejų mininti Lietuvos 
kurčiųjų draugija (LKD) 
sukakčiai skirtų renginių 
ciklą pradėjo švente Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos 
centre (KKRC) birželio 
15 d. 

Palankūs orai, žinia apie 
numatomą bendro likimo drau-
gų – kaliningradiečių koncertą 
į renginį atviliojo nemažai ben-
druomenės narių ir iš tolimų 
Lietuvos rajonų.

Dalyvavo svečiai: LKD pre-
zidentė Roma Klečkovskaja, 
Kauno miesto savivaldybės tary-
bos nariai Gintautas Labanaus-
kas, Vygantas Gudėnas, grupė 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro pedagogų, 
Klaipėdos kurčiųjų pirminės 
organizacijos pirmininkė Nijolė 
Kaminskienė, Rusijos srities 
Kaliningrado regiono kurčiųjų 
organizacijos ansamblio „Dai-
nuojančios rankos“ nariai (vado-
vė Lena Aleksandrovna Kristian) 
ir kt. 

Maloni staigmena - XXI 
Europos kurčiųjų šachmatų 
klubų komandinio čempionato 
atsakingų atstovų dėmesys. (To-
mis dienomis Kaune vyko mi-
nėtas čempionatas – red. past.)  
Draugiją sveikino: Tarptautinio 
kurčiųjų šachmatų komiteto 
(ICCD) prezidentas Michele 
Visco (Italija), ICCD iždininkas 
Michaelas Freundas (Anglija), 
ICCD generalinis sekretorius 
Rafaelis Pinchas, Kazachstano 
kurčiųjų šachmatų federacijos 
prezidentė Begakmet Burul 
(Almata).

Renginio vedėjai - KKRC 
meninių gebėjimų projekto 
vykdytoja Vida Eskertienė ir 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro (KAGKVC) ver-
tėjas Vytautas Valiauga pakvietė 
visus šventinį vakarą susitelkti, 
linksmintis, juoktis - pajausti 
iškilmingo jubiliejaus dvasią arba 
tiesiog pabūti kartu.

Imituojamosios dainos atli-
kėjai Rasa, Kęstutis ir Gintautė 
su daina „Šventę išdalink“ bandė 
sustiprinti įsimintinų įspūdžių 
spalvas.

Pasveikinusi gausiai susirin-
kusius, KKRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė, akcentuodama 
veiklos kryptį nulėmusių įvykių 
reikšmę, pristatė 75 m. LKD 
istoriją (pasitelkta multimedija). 
Prisiminta organizacijos išta-
kos, šviesos nešėjai - žmonės, 
kurie dar Kaunui esant Lietuvos 
laikinąja sostine atkreipė visuo-
menės dėmesį į šalies kurčiųjų 
problemas, būrė organizaciją, 
dirbti kvietė į kurčiųjų gamy-
binius-mokomuosius kombina-
tus. Pradžioje veiklaus Aklųjų 
sąjungos veikėjo, karo invalido 
P. Daunio ir aktyvisto P .Miku-
tėno iniciatyva įsteigta Lietuvos 
kurčių nebylių globos draugija. 
Oficialiai ji įregistruota 1938 03 
24. Didelėmis pastangomis prieš 
75 metus suformuotos kurčiųjų 
idėjos šiandien veržiasi į visos 
Lietuvos kultūros upę. Per ren-
ginį salės vestibiulio stenduose 
eksponuota 1938 – 2013 m. LKD 
veiklos nuotraukos.

Po nuoširdžios sveikini-

mo kalbos LKD prezidentė R. 
Klečkovskaja akcentavo akty-
vistų, palikusių ryškius pėdsakus 
draugijos istorijoje, indelį. Už 
pasiaukojamą darbą, visuome-
ninę veiklą padėkos raštai ir 
gėlės skirti kauniečiams darbo 
veteranams: Leonardai Paršelie-
nei, Malvinai  Stankauskienei, 
Petrui Pelegrimui, Danutei Ra-
monienei, Rimantui Ramoniui. 
Jų lūpomis dar gali kalbėti gyva 
LKD istorija, ant jų darbų pama-
tų įsitvirtinusi šiandieninė LKD. 

Įteikdama padėkos raštą da-
bartinei Kauno teritorinės valdy-
bos pirmininkei J. Pugačiauskie-
nei prezidentė akcentavo, jog tai 
daug dirbanti, reikli, galvojanti ir 
gebanti produktyviai diskutuoti 
vadovė. Raštiškos padėkos įteik-
tos ir KKRC meninių gebėjimų 
projekto vykdytojai V. Eskertie-
nei (pavadinta „geležine“ mote-
rim), Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkui M. 
Balaišiui (jaunimui siūlyta imti 
iš jo pavyzdį). 

LKD Kauno teritorinės val-
dybos prezidiumo nutarimu 
žodinės padėkos pareikštos: bu-
vusiai veikliai skaityklos vedėjai 
Elvyrai Jankienei, buvusiems 

pirminių organizacijų pirmi-
ninkams: Joanai Šabūnienei, 
Aleksandrui Katakinui, Petrui 
Levickui, Laimutei Puodžiuky-
nienei.

Šiltą šventinį vakarą netrū-
ko šypsenų, dėmesio, gražiausi 
žiedai skirti LKD veikloje pa-
sižymėjusiems. Akcentuojant 
sunkų, daug įtampos, pastangų 
reikalaujantį darbą padėkos 
raštu ir gėlėmis atsidėkota LKD 
prezidentei. Šventės šeimininkę, 
Kauno teritorinės valdybos pir-
mininkę pasveikino bendruome-
nė, Lietuvos gestų kalbos vertėjų 
asociacija, Lietuvos gestų kalbos 
vertėjai, Klaipėdos kurčiųjų pir-
minės organizacijos pirmininkė 
N. Kaminskienė.

Į LKD jubiliejinį renginį 
Kauno savivaldybės tarybos narį 
V. Gudėną atvykti įpareigojo 
miesto meras. Jis perdavė mero 
Andriaus Kupčinsko linkėjimus, 
pasveikino „visą gražų būrį“ ju-
biliejaus proga akcentuodamas, 
kad 75 metai - vidutinis žmogaus 
amžius, jau išryškėję nueito kelio 
darbai ir kryptys. Priminė ir 
pasidžiaugė, kad miesto tarybos 
posėdžiai jau verčiami į gestų 
kalbą – galime aktyviau dalyvauti 
miesto gyvenime, kad daugiau 
informacijos galėsime gauti ir iš 
Seimo posėdžių. 

„Džiaugiamės jūsų darbais, 
jūsų šventėmis, kurias švenčiate 
kartu su miestiečiais.

 Didžiuojamės jumis ir lin-
kime išlikti stipriems, kūrybin-
giems, visiems geros sveikatos 
ir gražios šventės“, - linkėjo jis 
ir dovanų įteikė Kauno miesto 
simbolį su viltim, kad jis papuoš 
mūsų bendruomenės namus – 
KKR centrą. 

Nuolatinis Kauno kurčiųjų 
bendruomenės rėmėjas, miesto 
tarybos narys Gintautas Laba-
nauskas sveikindamas kartu su 
sūnumi Vytautu linkėjo, kad il-
gam ilgam užtektų sveikatos būti 
visiems kartu, išlikti šviesiems. 
Jie įteikė bendruomenei šakočius 
su mintimi, jog dalydamiesi visi 
po gabaliuką suvoktume, kad 

Renginio vedėjai - KKRC meninių gebėjimų projekto vykdytoja Vida 
Eskertienė ir Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro (KAGKVC) vertėjas 
Vytautas Valiauga.

Kultūra
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M. Kručas –  LNRS Vasaros poezijos šventės diplomantas
Kaune „Berželio“ bi-

bliotekoje vykusioje tra-
dicinėje penkioliktoje 
Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungos (LNRS) 
Vasaros poezijos šventėje 
„Pakviesk į vasaros žydė-
jimą“ varžėsi beveik 50 
eiliuoto žodžio meistrų iš 
visos Lietuvos. 

Renginyje dalyvavo sve-
čiai: Kauno miesto senjorų 
vadovas G. Žemaitis, Kauno 
miesto savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas S. Vaičikauskas, gydytoja 
A. Davidavičienė. Jie sutiko 

dirbti varžytuvių vertinimo 
komisijoje. 

 Šie metai vadinami Tar-
mių metais, todėl eilėraščiai 
skambėjo aukštaitiškai, dzū-
kiškai, žemaitiškai bei sūdu-
vių tarme.

 Tautinėmis juostomis 
apjuosti ir tradiciškai ąžuo-
lų vainikais pagerbti šven-
tės laureatai. O tarp keturių 
šio renginio diplomantų – 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) narys Mykolas Kručas 
(Upninkai, Jonavos kurčių-
jų pirminė organizacija). Iš 
būrio kurčiųjų literatų ener-

gingas, atkaklus senjoras šių 
metų LNRS Vasaros poezijos 
šventėje dalyvavo vienintelis. 
Už aktyvų dalyvavimą jubilie-
jiniame renginyje ir iškovotą 
garbingą diplomanto vardą 
jis buvo apdovanotas padėkos 
raštu.

M. Kručas yra išleidęs dvi 
poezijos knygas.

 80 metų perkopęs senjo-
ras yra aktyvus LKD literatų 
sambūrio ir Upninkų kultūros 
centro folkloro ansamblio 
narys. 

Aldona STANKEVIČIENĖ

M. Kručas už aktyvų dalyvavimą 
jubiliejiniame renginyje ir iškovotą 
garbingą diplomanto vardą buvo 
apdovanotas padėkos raštu.

mūsų jėga yra vienybėje, linkėjo, 
jog ta vienybė mus lydėtų visada 
– ir laimėje, ir varge. 

Svečių sveikinimuose buvo 
girdimos užuominos stiprinant 
organizacijos veiklą sulaukti 
garbingo 80 m. jubiliejaus.

KKNUC direktorė Laimutė 
Gervinskienė įteikė padėkos 
raštą, pasidžiaugė sėkmingu 
bendradarbiavimu. 

Renginio rėmėjai: G. La-
banausko labdaros ir paramos 
fondas, N. Valiaugienės kir-
pykla, M J rūbų salonas, UAB 
„Omnivitus“, UAB „Bijola“, AB 
„Kauno alus“, užeiga „Broliai 
juodvarniai“, „Bernelių užeiga“. 
Nuolatiniams kurčiųjų bendruo-

menės renginių rėmėjams iš jų 
įteikti padėkos raštai. 

Koncertinė programa
Po svečių sveikinimų susi-

rinkusiųjų laukė bendro likimo 
draugų kaliningradiečių kon-
certas. Su kauniečiais jų meno 
grupė susipažino tarptautiniame 
festivalyje „Gintarinės žvaigždės“ 
praėjusių metų rugsėjį Kalinin-
grade. Grupės vadovė Lena sakė, 
kad pažintis nenutrūko, o juos 
į jubiliejų pakvietė svetingi ir 
rūpestingi organizatoriai. 

Prieš šventinį koncertą jie 
spėjo pasidžiaugti Kauno miesto 
architektūra, aplankė žymesnes 
vietas. Iš tikrųjų maža, bet šauni 
kaliningradiečių imituojamo-

sios dainos grupė pavergė mūsų 
bendruomenės narius ne tik 
profesionaliu, plastišku jude-
siu, bet ir rusišku nuoširdumu. 
Džiaugdamasi rusų sėkme atli-
kėjus pasveikino ir Kazachstano 
atstovė. 

Renginio pabaigoje dėme-
sį pritraukė jungtinė kalinin-
gradiečių ir kauniečių atlikėjų 
daina „Palaimink, Dieve, mus“. 
Kaliningradiečiai pasveikino 
bendruomenę  jubiliejaus proga 
ir įteikė suvenyrų, linkėjo sėkmės 
kovojant dėl bendruomenės in-
teresų, ryžto priimant teisingus 
sprendimus. 

Už kolektyvo „Dainuojan-
čios rankos“ aktyvų dalyvavimą 

LKD jubiliejiniame renginyje 
Kaliningrado kurčiųjų regioni-
nio skyriaus pirmininkei Dinai 
Jurjevnai Gurejevai perduotas 
padėkos raštas, atlikėjai apdalyti 
rankų darbo suvenyrais. 

Įėjimas į renginį buvo mo-
kamas: draugijos nariams - 5 Lt, 
visiems kitiems – 10 Lt. Atrodo, 
toks sprendimas netrukdė - sa-
lėje trūko sėdimų vietų. 

Norintys pabendrauti, pra-
tęsti šventę draugėje galėjo burtis 
kieme (veikė baras), o sulaukę 
vėlaus vakaro grožėtis šventiniais 
fejerverkais. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Žinia apie numatomą bendro likimo draugų – kaliningradiečių koncertą į renginį atviliojo nemažai bendruomenės narių ir iš tolimų Lietuvos rajonų.
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Trisdešimt devyniems 
Vilniaus technologijų mo-
kymo ir reabilitacijos centro 
(VTMRC) absolventams 
birželio 26 d. buvo įteik-
ti profesinio mokymo bei 
kvalifikacijos pažymėjimai. 
Nuo šiol jie turi oficialų 
įrodymą, kad yra visiškai 
pasirengę savarankiškam 
profesiniam gyvenimui.

Tądien šventinė programa 
prasidėjo filmuku apie trečia-
kursius. 2,5 minutės trukmės 
nuotraukų albumas žiūrovams 
papasakojo trejų metų mokymo-
si, poilsio, praktikų ir pramogų 
istoriją. Visko čia buvo: liūdesio 
ir džiaugsmo akimirkų, prakaito 
lašų, susikaupimo valandėlių, ru-
tinos pilkumos. 

  
Linkėjimai gyventi ir dirbti 

Tėvynėje
Pirmoji sveikinti absolventų 

pakilo centro direktorė E. Kono-
valčik. Labiausiai įsiminė vado-
vės žodžiai: „Aukite, gyvenkite ir 
dirbkite Lietuvoje. Mylėkite Lie-
tuvą. Jei susigundysite  išvažiuoti 
skinti Ispanijoje braškių ar apelsi-
nų, mes tokį jūsų žingsnį turėsime 
pripažinti savo pedagoginio darbo 
broku.“ Kalba privertė susimąs-
tyti, kad visi mes, būdami laisvi 
rinktis, vis dėlto esame atsakingi 
vieni kitiems.

Žodis svečiams
Paskui iš eilės kilo kalbėti 

svečiai: Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos Profesinio mokymo ir 
orientavimo skyriaus vyriausio-
ji specialistė J. Zabietienė, Seimo 
narys, žurnalistas, praktikos va-
dovas R. Žilinskas, UAB „Indola“ 
vyriausioji virėja, praktikos vado-
vė L. Žilėnienė, šių eilučių auto-
rė Surdologijos centro direktorė 
ir „Akiračio“ korespondentė N. 
Krasniauskienė. Renginio vedėja 
socialinė pedagogė V. Lagauskie-
nė kiekvienam į tribūną kylan-
čiam svečiui negailėjo gerų žodžių 
ir komplimentų, leido pasijausti 
bendruomenės dalimi.

Štai R. Žilinskui žurnalistika 
– ne vienintelė jo gyvenimo pro-
fesija. Mokydamasis mokykloje 
jis lankė užsiėmimus gamykloje. 

Kartu su klasės draugais mokėsi 
tekinti, šlifuoti ir obliuoti. Anot 
jo, todėl šiandien jis ramus. Jei 
nebūtų išrinktas į Seimą, dėl ko-
kių nors priežasčių negalėtų dirbti 
žurnalisto darbo, jį maitintų dar 
vidurinėje įgyta profesija. Savo 
pavyzdžiu svečias norėjo pasakyti, 
kad tai, kas įgyta jaunystėje, nie-
kur nedings ir pravers žmogui visą 
likusį gyvenimą.

Žodžio meistro dėka leidybos 
darbuotojų mokymo programą 
baigusi absolventė A. Mikitaitė 
tapo viena iš birželio 26-osios he-
rojų. Auksė baigiamąją praktiką 
atliko Seimo nario kabinete. Sako, 
kad R. Žilinsko kolegos negalėjo 
atsistebėti, kai jo darbo erdvė dėl 
moters organizacinių gebėjimų 
tapo tiesiog neatpažįstama. Dabar 
čia karaliauja tvarka, švara ir logi-
ka.
 

Mokinių rankose – įgytų 
kompetencijų įrodymai

Svečiams teko ypatinga garbė - 
įteikti absolventams pažymėjimus. 
Na, o paskui viskas buvo, kaip ir 
turi būti: kvalifikacijos pažymėji-
mai trečiakursių rankose, šilti ap-
kabinimai, šypsenos ir gėlės. Daug 
gėlių – tiek absolventams, tiek 
profesijos mokytojams ir adminis-
tracijos atstovams, net svečiams. 
Mokinių nuoširdumas jaudino ir 
tarsi tvirtino: centras jiems iš ti-
krųjų buvo antri namai, kitaip jie 
neglaustų savo mokytojų tarsi ma-
mų.

Dar vienam trečiakursiui, ne-
baigusiam profesinio mokymo 
programos, buvo įteiktas profe-
sinio mokymosi pasiekimų pažy-
mėjimas, o trims neatvykusiems 
įsivertinti asmens įgytų kompe-
tencijų – profesinio mokymo pa-
žymėjimai.

        
Europasai ir padėkos, 

padėkos...
Dvylikai trečiakursių, atliku-

sių profesinę praktiką pagal Leo-
nardo da Vinci mobilumo projek-
tą „Kurčiųjų moksleivių profesinė 
praktika“ Granados mieste (Ispa-
nija), įteikti europasai.  Šių diplo-
mų įteikimą palydėjo ne mažesnė 
ovacijų ir džiaugsmo banga, negu 
įteikiant kvalifikacijos pažymėji-
mus. 

Bene dvidešimt mokinių cen-
tro suolą paliko apdovanoti pa-
dėkomis už labai gerą mokymąsi.  
Mokinių tarybos nariai J. Basakas 
ir A. Vasilevskaja įteikė padėkas 
keturiems centrą paliekantiems 
aktyviausiems Mokinių tarybos 
nariams.

Jautriu, prasmingu žodžiu su 
absolventais atsisveikino profe-
sijos mokytojas, vienas iš grupės 
vadovų G. Kunikauskas.

  
Baigiamieji šventės akordai

Šventę vainikavo modelių de-
monstravimas. Profesijos moky-
tojos metodininkės J. Jakšto va-
dovaujamos absolventės paskuti-
nįkart pakilo madų demonstruoti. 
Išmoningi papuošalai,  besiplaiks-
tantys, batikos technika marginti 
sijonai, vasaros karštį vėsinančios 
palaidinės, galvos apdangalai tarsi 
sakė: „Pažiūrėkite visi, kiek daug 
mes čia išmokom, kiek daug jau 
galim...“

Visų absolventų vardu savo 
mokytojams, praktikos vadovams 
padėkojo A. Mikitaitė. Atvyko ji 
iš Zarasų pensiono. Pasak jos, čia 
centre, taip giliai įleido šaknis, 
kad grįžti atgal visai nebenori. Su 
humoru prisiminė savo pirmąsias 
dienas Seime. Dėkojo moteriškų 
drabužių siuvėjo profesijos mo-
kytojoms už pagalbą pasisiuvant 
ir sukomplektuojant prie atitinka-
mos aplinkos derančius apdarus. 

  
 Vaišės  

Pabaigoje visi mokiniai buvo 
pakviesti šventinių pietų, o peda-
gogai, tėveliai ir svečiai – kavos 
pertraukėlės. Stalas padengtas 
darbščių mokinukų rankomis. 
Nepaisant nuotaiką keliančių 
šventinių gestų, užgniaužti atsėli-
nusį liūdesį buvo sunku. Nuo šiol 
absolventai savo gyvenimus kurs 
kitur.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Absolventams įteikti kvalifikacijos pažymėjimai  Ugdymas

Už labai gerą mokymąsi apdovanoti absolventai su centro pedagogais ir 
svečiais.

Viena birželio 26-osios herojų A. Mikitaitė  su Seimo nariu, praktikos vadovu 
R. Žilinsku ir VTMRC  direktore E. Konovalčik. 
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  Norvegija iš arti

  Ugdymas

Birželio 26 d. Seime vykusioje 
diskusijoje „Kaip ugdysim specia-
lių poreikių turinčius vaikus?“ pa-
grindinis dėmesys teko 24 straips-
nio įgyvendinimui aptarti. Jame 
kalbama apie neįgaliųjų ugdymo 
reikmes. Diskusijai vadovavo Sei-
mo Socialinių reikalų ir darbo ko-
miteto pirmininkė K. Miškinienė 
bei šiųmetė Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos (NRT) pirmininkė D. Miga-
liova. 

D. Migaliova: neišspręstų 
problemų apstu

D. Migaliova informavo, kad 
šalyje šiuo metu apytikriai gy-
vena 263 tūkst. asmenų, turinčių 
raidos, sveikatos ir emocinių su-
trikimų (per 7 proc. šalies gy-
ventojų). Kalbėtoja vardijo opias 
problemas: maža bendruomeninių 
projektų finansavimo per savival-
dybes apimtis, skurdus paslaugų 
neįgaliesiems spektras, neįgaliųjų 
asistentų organizacijose trūku-
mas, taip ir nebaigta kurti anks-
tyvosios pagalbos šeimai sistema, 
nesirūpinimas tėvų, auginančių 
neįgalius vaikus, poilsiu ir svei-
kata. D. Migaliova teigė, kad nėra 
duomenų, kiek Lietuvoje veikia 
ikimokyklinių ir mokyklinių įstai-
gų, tinkamai pasirengusių priimti 
neįgalius vaikus. Taip pat nėra jo-
kio ryšio tarp savivaldos, šeimos ir 
sveikatos priežiūros įstaigų. Nėra 
atlikta analizės, ar savivalda tinka-
mai tenkina neįgaliųjų poreikius. 
Neišvystyta pagalba suaugusiems 

neįgaliesiems: trūksta pensionų, 
dienos centrų ir t. t. Štai 2009 m. 
neįgaliojo mokinio krepšelis suda-
rė 3700 Lt, o 2010 m. krito ir iki 
šiol yra 3310 Lt. Tai, pasak jos, nu-
smukdė pagalbos mokiniui koky-
bę. NRT pirmininkė ragino Švieti-
mo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) 
atkurti Specialiojo ugdymo skyrių.
  

Z. Jančauskis: neįgalieji 
ribojami, jų darbu piktnau-

džiaujama 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

pirmininkas Z. Jančauskis  kriti-
kavo asmens laisvės ribojimus dėl 
negalios rinktis profesinio moky-
mo įstaigą, ragino plėsti pagalbos 
neįgaliajam įsidarbinti apimtį. 
Anot pranešėjo, nuo to priklausys, 
ar neįgalus asmuo bus pasmerktas 
būti valstybės išlaikytiniu, ar vi-
saverčiu darbo rinkos dalyviu. Jis 
siūlė peržiūrėti Socialinių įmonių 
įstatymą. Neįgaliųjų organizacijos 
sulaukia vis daugiau signalų apie 
galimą darbdavių piktnaudžia-
vimą neįgaliųjų darbu. Taip pat 
teigė, kad išklausytos profesinės 
reabilitacijos programos ir sunkiai 
gautas darbas neturi būti valdžiai 
pretekstas mažinti neįgaliojo iš-
mokas. 

R. Kavaliauskaitė: valstybė 
apgaudinėjama

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentė R. Kavaliaus-
kaitė pasakojo, kad užfiksuota 
faktų, kai anksčiau ES struktūri-

nių fondų paramą neįgaliųjų ug-
dymo programoms rengti ir aplin-
kai pritaikyti gavusios mokyklos 
šiandien, pateikusios klaidingą 
neįgaliųjų skaičių, jau naudojasi 
biudžeto lėšomis (neįgaliojo mo-
kinio krepšelio lėšos). Kalbėtoja 
skundėsi nekorektišku mokyklų 
elgesiu perviliojant vienai iš kitos 
neįgalius mokinius, apgailestavo 
dėl specialiųjų pedagogų stokos 
mokyklose padarinių. 

 
R. Klečkovskaja:  LGK 

žinios rūpi tik formaliai 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 

prezidentė R. Klečkovskaja reiškė 
susirūpinimą, kad neįgaliojo mo-
kinio krepšelio pinigų nepakanka, 
ypač mažose kurčiųjų mokyklose 
besimokantiems. Jai kelia nerimą 
faktas, kad surdopedagogų gestų 
kalbos mokymas vykdomas tik 
kursuose. Tai patikėta Surdologi-
jos centrui, kuriam skiriamų lėšų 
apmokyti visus to pageidaujančius 
nepakanka. Jos manymu, 50-100 
val. trukmės kursai nėra tinkamas 
būdas pedagogus išmokyti gestų 
kalbos. Jų ir socialinių darbuoto-
jų mokymą reikėtų pradėti studijų 
metais, o jei laiku nespėta, mokyti 
atitraukus nuo darbo ir tol, kol bus 
pasiektas rezultatas. 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro visi ug-
dytiniai gauna nemokamą maiti-
nimą, nes įstaiga tiesiogiai pavaldi 
ŠMM. O štai, pvz., Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 

tik bendrabutyje gyvenantiems 
mokiniams skiriamas nemokamas 
maitinimas. Įstaiga pavaldi savi-
valdybės Švietimo skyriui. „Kodėl 
įteisinta tokia nelygybė?“ - stebė-
josi R. Klečkovskaja. 

Ir dar. Kochlearinius implan-
tus turintys vaikai dažniausiai mo-
kosi integruotai. Kokia tokio mo-
kymosi nauda, pasak kalbėtojos, 
nevykdant jokios patikros ir mo-
kymo kokybės priežiūros, galima 
tik spėlioti.

Kalbėtoja pacitavo Konvenci-
jos 24 str. B dalį, kurioje kalbama 
apie mokymosi gestų kalbos sąly-
gų sudarymą ir kurčiųjų bendruo-
menės kalbinio identiteto forma-
vimosi skatinimą. Kaip to paiso-
ma kurčiųjų mokyklose, vadovė 
atskleidė glaustai: čia gimtosios 
kalbos mokymui skiriama vos 1,5 
- 2,5 valandos per savaitę. „Apie 
kokį identitetą kalbame?“ - reto-
riškai klausė LKD prezidentė.

  
Kada nors arba niekad
Apibendrindama diskusijos 

rezultatus K. Miškinienė informa-
vo, kad bus sudaryta tarpžinybinė 
darbo grupė, rengsianti strateginį 
2014 - 2020 metų švietimo veiklų 
planą, į kurį turėtų patekti bent 
dalis tos dienos siūlymų. Planą 
svarstys ir tvirtins Seimas. Taip 
pat tartasi stiprinti Neįgaliųjų rei-
kalų tarybos įtaką ir pozicijas. 

 „Akiračio“ informacija 

Gegužės 16-19 d. su 
Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos dešimtos, devintos 
ir aštuntos klasės mokiniais 
vykome  į Oslą (Norvegija). 
Mūsų tikslas buvo pamatyti 
Norvegijos sostinę Oslą,  
susipažinti su norvegų gestų 
kalba. 

Turėjome uždavinį - ugdyti to-
leranciją norvegų  gestų kalbai ir 
kultūrai, sieti kalbinę veiklą su re-
aliomis situacijomis bendraujant 

ir bendradarbiaujant.

Kelionė, pažintis su
 miestais

Idėja kilo, kai Panevėžio kur-
čiųjų kultūros centras aktyviai 
dalyvavo tarptautiniuose ren-
giniuose: Vokietijoje, Anglijoje, 
Suomijoje, Norvegijoje, Kanadoje, 
Rusijoje, Ukrainoje,  Estijoje, La-
tvijoje ir t. t. Nuo tada prasidėjo 
aktyvus bendradarbiavimas su 
pasaulio kurčiaisiais, susiradome 
daug draugų ir adresų. Todėl Osle 
neturėjome problemų dėl nakvy-
nės, gyvenome vienoje gražiausių  

vietovių - Berume (į vakarus nuo 
Oslo), kurčiųjų norvegų šeimoje. 

Berumo miestelio gamta pri-
mena Šveicariją, šioje vietovėje 
mėgsta gyventi karaliai ir milijo-
nieriai. Berumas turi savo gestą -  
vienu pirštu judinti nosį,  tai lietu-
vių gestų kalba reikštų „išpuikęs“ 
miestas. Šis miestelis yra vienas 
gražiausių ir turtingiausių rajonų 
visoje Norvegijoje. 

Iš norvegų kalbos išverstas 
žodis „Oslas“  reikštų miestą prie 
jūros, jis datuojamas nuo 1048 m. 
Gestas „Oslas“ būtų raidė O su ju-
desiu.  Išverstas žodis „Norvegija“ 

reiškia „kelią, vedantį į Šiaurę“, o 
gestų kalba -  tai  raidė N su vaiz-
davimu „kalnuota šalis“, nes  di-
džiausią Norvegijos teritorijos dalį 
užima kalnai.

Į Oslą skridome lėktuvu „Ry-
anair“  apie 2 valandas. Skrydis 
mokiniams labai patiko, nes jiems 
tokia kelionė  buvo pirmoji gyve-
nime. 

Mokiniai buvo labai smalsūs, 
stebėjosi, koks galingas lėktuvas, 
kuris gali  skristi su šimtais kelei-
vių ir sunkiasvoriais daiktais. 

Nukelta į 12 p.

 Diskutuota apie specialių poreikių turinčių 
vaikų ugdymą
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Pirmą dieną pasivaikščiojome 
po Oslą – vieną seniausių Skan-
dinavijos šalių miestų prie jūros. 
Uostamiestyje aplankėme seniau-
sią miesto pastatą - uosto laikro-
džio bokštą, rodantį laiką atplau-
kiant ir išplaukiant laivams,  mus 
sužavėjo švedų autentiškas piratų 
laivas, kuriame įrengtas viešbutė-
lis, kavinė-baras. Taip pat grožė-
jomės  prabangiais gyvenamaisiais 
kvartalais jūros pakrantėje, čia gy-
vena ar nuomoja namus pasaulyje 
žinomos žvaigždė.   

Taip pat pamatėme seniausią 
Oslo pilį - tvirtovę, dangoraižius, 
Centrinį paštą, baltą operos pas-
tatą iš brangiai kainuojančio dolo-
mito ir marmuro, atvežto iš Egip-
to, bei viešbutį, ant kurio stogo 
įrengta kavinė-baras su baseinu.

Norvegijos  
nepriklausomybės diena

Antrą dieną aplankėme kara-
liškųjų rūmų aikštę. Vyko šventi-
nis paradas, skirtas Norvegijos ne-
priklausomybės dienai (1817 m.). 

Jame dalyvavo įvairių tautybių 
žmonių ir vietinių: karališkosios 
šeimos sargybinių, policininkų su 
arkliais, studentų.  

Nepriklausomybės dieną nor-
vegai (vyrai ir moterys) vilki tik 
tautiniais drabužiais. Kiekvienas 
Norvegijos miestas ir miestelis tu-
ri savo tautinių apdarų atributiką 
iš 200 regionų. 

Tautiniai drabužiai Norvegi-
joje vertinami ir yra brangūs, tai 
priklauso nuo rūbų senumo ir siu-
vinėtų raštų subtilumo. Norvegės 
yra geriausios siuvėjos ir mezgėjos 
pasaulyje. 

Šventiniame parade buvo gali-
ma pamatyti ne tik vietinius nor-
vegus, bet ir Norvegijos autono-
minės tautos žmones – samus. 

Sužinojome, kad samų kalba 
yra pats seniausias raštijos pamin-
klas pasaulyje, kaip lotynų kalba. 
Samai kurtieji bendrauja sava kal-
ba. Džiaugėmės, kad samai iki šiol 
sugebėjo išsaugoti savo kurčiųjų 
kalbą - turi savo - samų pirštų abė-
cėlę.  

Pirmą kartą gyvenime, maž-
daug iš 500 metrų atstumo pa-
matėme antro aukšto centriniame 
balkone visą karališkąją Norve-
gijos šeimą: karalių Haraldą V, 
Norvegijos karalienę Sonją, princą 
Haakoną,  princesę Mette-Marit. 

Viešnagė kurčiųjų klube
 Paskui nuėjome į Oslo kurčių-

jų klubą, kur šiais metais kurtieji 
norvegai šventė 95 metų klubo gy-
vavimo jubiliejų (įsteigtas 1918 05 
18) ir kuris  beveik sutapo su Nor-
vegijos nepriklausomybės diena. 

Taip pat Norvegijos kurčiųjų 
žurnalo “Dove” redakcijos kolek-
tyvas paminėjo 50 metų  darbo 
jubiliejų. Tai buvo didelė šventė 
Oslo kurčiųjų gyvenime. Susitiko-
me su įvairių tautybių kurčiaisiais: 
vengrais, kinais, korėjiečiais, bra-
zilais, kolumbiečiais, danais, balta-
rusiais, lietuviais ir t. t. 

Šiltai pabendravome, disku-
tavome apie Nepriklausomybės 
dieną, daug sužinojome apie kara-
liškąją šeimą: Haraldas V yra kil-
dinamas iš Anglijos karališkosios 
šeimos. Jo sesuo Martha Louise 
savo noru išėjo iš karališkosios 
šeimos, nes nenorėjo būti dėme-
sio centre. Gyvena Berume, mie-
lai bendrauja su kurčiaisiais, gerai 
perpratusi gestų kalbą. Jos vyras 
yra garsus dizaineris - modeliuo-
tojas, rašytojas, neseniai pasiro-
dė jo nauja knyga apie karalienės 
Sonjos gyvenimą.

Slidinėjimo muziejuje – 
kurčiųjų kampelis

Po puikios viešnagės klube ke-
li vadovai norvegai nuvežė mūsų 
mokinius į Oslo aukščiausio kalno 
Holmenkoleno slidinėjimo mu-
ziejų ir tramplyną. Šią vietą vie-
tiniai norvegai vadina slidininkų 
rojumi, nes slidininkų tėvynė yra 
Norvegija. 

Muziejuje saugoma 4000 me-
tų slidinėjimo istorija: pradedant 
nuo akmens amžiaus uolų droži-
nių ir vikingų laikų slidžių, bai-
giant Tridtjofas Nansenas ir Roal-
do Amudseno poliarinių ekspedi-

cijų įranga. Nuo 1892 m. rengia-
mos aukščiausio lygio varžybos, 
o 1952 m. vyko žiemos olimpinės 
žaidynės. 

Slidžių muziejaus pastatas įdo-
mus, primenantis gyvatės formą. 
Mokiniai juo žavėjosi, nes niekad 
nebuvo matę tokios sudėtingos ar-
chitektūros muziejaus pastato. 

Mūsų kurčiuosius nudžiugino 
tai, kad muziejaus viršūnėje įreng-
tas kampelis, kur saugoma ir kau-
piama medžiaga apie Norvegijos 
kurčiųjų gyvenimą bei  sportą. 

Muziejuje nebuvo jokių bė-
dų dėl kalbos barjero. Buvo su-
darytos sąlygos skaityti ekrane 
vertimą norvegų, anglų, Brailio 
(akliesiems)  ir  gestų kalba (kur-
tiesiems). 

Tai rodo, kad Norvegijos Ka-
ralystėje kurtieji ir aklieji yra ly-
giateisiai žmonės su sveikaisiais, jų 
teisės gerbiamos. 

Šalia muziejaus veikia slidi-
nėjimo trąsos ir įspūdingas tram-
plynas. Kalne yra 8 tramplynai, 
pradedant nuo pradedančiųjų 
iki profesonalių slidininkų lygio. 
Įdomu, kad kalnas - tramplynas 
buvo “perkonstruotas”, tai yra pa-
tobulintas, net 19 kartų. Nuo Hol-
menkoleno kalno kaip iš paukščio 
skrydžio buvo galima pamatyti vi-
są Oslo miesto panoramą.

Skodeleno kurčiųjų 
mokykla

Važiuodami nuo kalno užsu-
kome į Oslo Skodeleno kurčiųjų 
mokyklą. Prieš 40 metų toje mo-
kykloje mokėsi ir mūsų kurčias gi-
das. Jis papasakojo šiek tiek iš tos 
mokyklos istorijos.  

Pasirodo, šioje miškingoje kal-
no vietovėje dideliame name kurį 
laiką gyveno nacių vadas Adolfas 
Hitleris. Vokiečiams pasitraukus, 

namą paėmė Oslo slaugos ligo-
ninė. Laikui bėgant, ligoninę nu-
griovė, įrengė sporto aikštelę kur-
tiesiems. Prie jos stovi mokykla ir 
bendrabutis. Geras susisiekimas, 
nes nuo mokyklos iki miesto cen-
tro galima važiuoti lyno tempia-
mu vagonu arba lėtuoju traukiniu 
(kaip pas mus Panevėžyje siaurasis 
traukinys). Važiuodami nuo mo-
kyklos matėme didelę NATO kari-
nę bazę su vėliavomis. 

Pramogos ir
 atsisveikinimas

Trečią dieną aplankėme  kalno 
papėdėje esantį Tusenfryd atrak-
cionų parką, minintį 25 metų su-
kaktį. Priešais atrakcionų parką 
buvo įsikūręs zoologijos sodas. 
Visą dieną mokiniai pramoga-
vo. Jiems labai patiko važinėtis 
gyvatės formos traukiniu, suktis  
ant aukšto metalinio tilto,  sėdė-
ti ant rato, kuris staigiai pakyla į 
padangę ir greitai kaip   mašina, 
važiuojanti   115 km greičiu, leistis 
žemyn,  plaukti laivu  ir nuo tilto 
staiga nusileisti per tunelį, pro  sti-
prius vandens purslus.

  Paskutinę dieną vyko išleistu-
vės -   atsisveikinimas su norvegais 
geriant kavą ir ragaujant norvegų  
tradicinio šakočio Kransekake. Šį 
tradicinį saldumyną norvegai val-
go per Nepriklausomybės dieną, 
vestuves, Kalėdas, Velykas.  Įdo-
mu, kad norvegai kavą geria ki-
taip  nei  pas mus Lietuvoje.  Jie 
pirmiausia suvalgo gabalėlį cu-
kraus, o tada geria kavą. Toks jų 
paprotys.

 Grįžome visi namo patenkin-
ti,  pajutę norvegišką dvasią, ku-
pini įspūdžių, patyrę malonių ir 
nepakartojamų nuotykių. Ekskur-
sija į Oslą mokiniams davė daug 
naudos:  jie susipažino su Norve-
gijos istorija,   norvegų gestų kal-
ba, kitos tautos kultūra,   švenčių 
papročiais, tradicijomis,  domėjosi   
sveikos gyvensenos pranašumais. 
Trys dienos,  praleistos sostinėje  
Osle, prabėgo puikiai. 

Parsivežėme daug   informaci-
nės  medžiagos, nuotraukų, filmu-
kų  apie Norvegijos kurčiųjų gy-
venimą.  Mokykloje visiems mo-
kiniams, mokytojams ir kitiems 
darbuotojams, kaip jau įprasta, 
perdavėme visą informaciją, ska-
navome parsivežtų gardumynų, 
dar kartą pasidžiaugėme prasmin-
gai praleistu laiku.

Vilius GLUŠOKAS

Panevėžiečiai prie Holmenkollen slidinėjimo tramplyno.
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Kauno kurčiųjų jauni-
mo organizacija (KKJO) 
birželio 20 - 26 d. organiza-
vo išvyką į Rusijos miestą 
Sankt Peterburgą.

Jos  tikslas - plėsti jaunimo 
akiratį, ieškoti kontaktų su kito-
mis kurčiųjų organizacijomis, sa-
vanoriams sudaryti sąlygas dirbti 
naujomis aplinkybėmis, ugdyti sa-
varankiškumą. 

Apie jaunimo iniciatyvą ruo-
šiantis kelionei, patirtus įspūdžius, 
gautą patirtį, ateities planus su 
KKJO tarpininkavimo specialiste 
Alma Sinkevičiene kalbėjosi nee-
tatinė „Akiračio“ korespondentė 
Aldona Gema Stankevičienė.

Kodėl pasirinkta būtent ši 
kelionės kryptis? Kas idėjos pro-
jekto vykdytojai?

Kaip ir visų laikų jaunimas, 
šiandienos jaunimas nori savo 
akiratį plėsti visomis kryptimis. 
Idėjos sumanytoja XIV kurčiųjų 
olimpinių žaidynių čempionė Rū-
ta Narkevičiūtė-Jankūnienė, bu-
vusi tuometinės SSRS lengvosios 
atletikos komandos narė. Rūta ir 
dabar aplanko didžiuosius Rusijos 
miestus – Sankt Peterburgą (tuo-
metinis Leningradas), Maskvą, 
vietas, kur vyko priešolimpinės 
treniruotės, susitinka su ten gy-
venančiais jaunystės dienų negir-
dinčiais draugais. Rūtos idėjai su 
entuziazmu pritarė KKJO aktyvas. 
Jos vadovas Mykolas Balaišis ilgai 
nedelsė, nes vasara -tinkamiausias 
laikas įgyvendinti panašius pla-
nus.

Su Rusijoje besisvečiuojančia 
Rūta mūsų grupė susitiko Sankt 
Peterburgo viešbutyje. 

Kas padėjo spręsti kelionės 
transporto ir kitus organizaci-
nius klausimus?

Šio projekto idėja buvo skirta 
jaunimo savarankiškumui ugdyti, 
todėl jaunimas pats organizavo 
transportą. Vyko 28 žmonės. Iš jų 
dvidešimt buvo KKJO nariai. Ki-
ti - vyresni Kauno kurčiųjų ben-
druomenės atstovai. Važiavome 
savo asmeninėmis lėšomis. Pagal 
numatytą planą mums sekėsi vis-
kas gerai, išskyrus tai, kad kertant 
sieną ilgokai užlaikė muitinėje, 
praradome apie 5 valandas bran-

gaus laiko. Nakvynę gavome jau-
nimo viešbutyje Nevskio prospek-
te, miesto centre. 

Ar pavyko susitikti su Sankt 
Peterburgo kurčiųjų jaunimo or-
ganizacijos nariais?

Mieste kol kas nėra atskiros 
kurčiųjų jaunimo organizacijos. 
Yra tik Sankt Peterburgo kurčių-
jų draugija. Mes turėjome adresą, 
numatę susitikimo laiką 18 val., 
bet kadangi dėl užlaikymo muiti-
nėje nuvykome tik 22 val., drau-
gijos klubo patalpose jau radome 
tik budėtoją.  Palikome lauktuves, 
Kauno miesto nuotraukų ir lietu-
višką šakotį. Su kai kuriais nariais 
buvome susitikę vėliau, gavome 
naudingų nuorodų lankant miesto 
įžymias vietas, pasikeitėme kon-
taktais, kurie bus reikalingi palai-
kant glaudesnį ryšį ateityje. 

Kokį įspūdį padarė legendo-
mis apipintas ketvirtas pagal dy-
dį Europos miestas? 

Stebino įvairių amžių archi-
tektūra, žmonių begalybė, virte 
verdantis naktinis gyvenimas su 
galybe parduotuvių. Miesto feno-
menas – naktį dirbantys knygynai! 
Keturias dienas vis ėjome - kojų 
padai tiesiog kaito ir degė.

Viešuoju transportu nesinau-
dojote?

Naudojomės metro. Tai pigus 
ir patogus miesto transportas. Ir 
jokių laukimų, nesimatė grafikų. 
Metro važiuoja kas minutę. Viduje 

ypatinga tvarka ir švara, akį traukė 
puikūs architektūriniai sprendi-
mai. 

Kiek pastangų reikėjo įdėti 
surandant miesto įžymias vietas? 
Kaip mūsų jaunimas jautėsi nau-
joje aplinkoje? Gal buvo nenu-
matytų problemų?

Reikia pasakyti, kad lanky-
tinas vietas buvome numatę dar 
namie. Mūsų jaunimas aktyvus. 
Daug informacijos radome in-
ternete. Reikėjo tik konkrečiau 
apsispręsti. Viską darėme savo 
jėgomis, norėdami išbandyti ga-
limybes, pasitikrinti jėgas, įgauti 
patirties ateičiai. Visos dienos bu-
vo perpildytos informacija, trūko 
poilsio ir miego, bet komforto 
niekas nereikalavo. Dėl drausmės 
problemų irgi nebuvo. 

Aplankėme miesto įkūrėjo Pe-
tro I paminklą, Dekabristų aikštę 
su garsiuoju Isakijaus soboru, Žie-
mos rūmų aikštę ir Aleksandro 
koloną, Petropavlovsko tvirtovės 
kompleksą, Nevos prospekto an-
samblį, Kazanės soborą, istorinį 
kreiserį „Aurora“ ir kitas žymias 
miesto vietas.

Mums ilgai neišdils iš atmin-
ties Sankt Peterburgo baltosios 
naktys, kai aplink kiek akys užma-
to – miestas-muziejus po atviru 
dangumi, fantastiški fejerverkai, 
nuostabūs parkai, aikštės, biblio-
tekos. Grožėjomis, kaip lengvai 
atsiveria ir pakyla daugybė mies-

to tiltų, plaukia upė-
mis ir kanalais laivai. 
Įspūdingas, rusiškuoju 
Versaliu vadinamas 
Peterhofas pribloškė 
neregėtų fontanų kom-
pozicijomis. 

Dėl lėšų stokos gar-
siojo Ermitažo muzie-
jaus didingu ansambliu 
galėjome grožėtis tik iš 
išorės. Finansinės gali-
mybės neleido prisidėti 
prie ekskursijų grupių, 
lankytis ypač praban-
giuose muziejuose, ne-
sinaudojome gidų, ver-
tėjų paslaugomis. 

Bilietų kainos į 
muziejus didelės. Ir 
gana skirtingos (450–
150 rublių). Rusijos 

neįgaliesiems taikomos nemažos 
lengvatos. Esame labai dėkingi, 
kad ir mūsų grupei kai kurie mu-
ziejai suteikė nors nedideles len-
gvatas. 

Ar pavyko įgyvendinti visus 
planus? Kokie įspūdžiai iš ben-
dravimo su vietiniais?

Man atrodo, mes grįžome 
drąsesni, juk savarankiškai įvei-
kėme daugybę barjerų (tarp jų ir 
kalbinį). Jaunimas visapusiškai 
praplėtė akiratį, radome bendro 
likimo draugų. Kraštutiniais atve-
jais, ypač kebliose situacijose dėl 
rusų kalbos mums pagelbėjo pro-
jekte dalyvavusi KKRC direktorė 
J. Pugačiauskienė, anglų kalbos – 
KKJO aktyvistė Monika Kumžaitė. 
Didesnių nesusipratimų nebuvo, 
tik ne viską suspėjome apžiūrėti – 
trūko laiko. Pagrindines užduotis 
įvykdėme. 

O kokie ateities planai sugrį-
žus į namus? Gal kilo naujų idėjų?

Rugpjūčio pabaigoje žadame 
organizuoti Kauno, Klaipėdos ir 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijų sąskrydį. Aptarsime vei-
klos apimtį, pasidalysime vasaros 
įspūdžiais. Visi drauge palydėsime 
vasarą. Dėl konkrečios sąskrydžio 
vietos dar tariamės. 

Dėkoju už pokalbį. Sėkmės 
ieškant naujų idėjų.

KKJO savarankiškos veiklos galimybės, 
patirties sklaida

Ugdymas

Kauno jaunimas Sankt Peterburge.
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Kaune surengtas Europos kurčiųjų  
šachmatų čempionatas

Sportas

Birželio 13 d. Kauno 
Įgulos karininkų ramovės 
aktų salėje prasidėjo 21-asis 
Europos kurčiųjų šachmatų 
klubų komandinis čempi-
onatas bei 2-asis atviras 
Europos kurčiųjų šachmatų 
klubų komandinis turnyras. 
Varžybos vyko iki birželio 
17 d. 

  
Kodėl čempionatas ir

 turnyras?
Skaitytojams paaiškinsime 

skirtumą tarp šių sporto renginių. 
Čempionate gali dalyvauti tik Eu-
ropos šalių pirmosios vietos lai-
mėtojai, o atvirame turnyre – visų 
prizinių vietų laimėtojai. Be to, 
turnyre šaliai gali  atstovauti net 
keletas klubų. Pvz., šįkart dalyva-
vo po tris Rusijos ir Baltarusijos 
klubus, du Vokietijos klubai.

  
Garbūs svečiai

Varžybų atidarymo ceremoni-
joje sveikinimo žodį tarptautiniais 
gestais tarė Tarptautinio kurčių-
jų šachmatų čempionato (ICCD) 
prezidentas M. Visco. Savo kalboje 
M. Visco geru žodžiu paminėjo 
2002 m. Vilniuje vykusias 14-ąsias 
pasaulio kurčiųjų šachmatų ko-
mandines pirmenybes ir reiškė 
įsitikinimą, kad Lietuva visiškai 
pasirengusi vykdyti ir šių metų 
Europos pirmenybes. M. Visco 
pritarė ICCD viceprezidentas Ph. 
Gardner, organizacinio komiteto 
pirmininkas A. Jasiūnas. 

   
Panašių varžybų patirtis

Šachmatų reikšmę ir tradicijas 
Lietuvos kariuomenėje pabrėžda-
mas Karininkų ramovės viršinin-
kas majoras D. Mazurkevičius pa-
linkėjo miesto svečiams įsitikinti 
Lietuvos žmonių svetingumu per 
viešnagę Kaune. Prisiminta, kad 
toje pačioje vietoje, Kauno Įgulos 
karininkų ramovėje, 2011 m. vyko 
NATO pasaulio šachmatų čempio-
natas ir 2012 m. Europos senjorų 
šachmatų čempionatas.

   
Teisėjų komanda

Vyriausiuoju teisėju varžybo-
se dirbo tarptautinės kategorijos 
teisėjas V. Jegorovas, kuris yra taip 
pat teisėjavęs 2002 m. Vilniuje vy-

kusiame Pasaulio kurčiųjų šach-
matų komandiniame čempionate. 
Jam talkino nacionalinės kategori-
jos teisėjai A. Rauduvė, J. Ridzva-
navičius ir Š. Šulskis. 

   
Dalyviai

Dalyvavo 12 uždarų klubų ir 
6 atviri klubai iš 11 Europos vals-
tybių. Naudodamasi šeimininkės 
teisėmis Lietuva galėjo į varžy-
bas deleguoti 2 klubus. Tad mūsų 
šaliai Kaune atstovavo Vilniaus 
šachmatų klubas „Rikis“, kuriame 
žaidė T. Jankūnas, J. Patackas, G. 
Petrauskas, J. Osadčij bei L. Sa-
moilova, ir Kauno kurčiųjų sporto 
klubas „Tyla A“ (L. Narbutas, K. 
Dragūnas, R. Jankus, A. Kniūras 
ir E. Marcinkevičienė). Dėl ne-
porinio klubų skaičiaus atvirame 
turnyre teko komplektuoti antrąją 
- Kauno „Tyla B“ komandą, kurio-
je žaidė E. Tėvainis, E. Lisovskis ir 
V. Lukošiūtė.

   
Karaliavo šveicariška

 sistema
Kiekvienam komandos žai-

dėjui buvo skirta 90 min. partijai, 
pridedant  po 30 sek. už kiekvie-
ną atliktą ėjimą. Uždarame čem-
pionate 12 klubų sužaidė 7 ratus 
(šveicariška sistema),  atvirame 
turnyre 6 klubai - 5 ratus.

  
Netrūko tituluotų

      žaidėjų 
Kiekviename komandiniame 

mače žaidžiama 4 prieš 4. Kaune 
savo komandoms atstovavo 2 di-

dmeistriai  - Izraelio atstovas Y. 
Gruenfeldas ir kroatas Z. Klari-
čius, tarptautiniai meistrai S. Salo-
vas iš Vokietijos bei V. Georgievas 
ir P. Orevas iš Bulgarijos. Jekate-
rinburgo (Rusija) klubui atstovavo 
net 3  tituluotos šachmatininkės 
– tai tarptautinė meistrė O. Gera-
simova bei FIDE meistrės N. Ku-
driavceva ir J. Botalova.

  
Nugalėtojai

21-ųjų Europos ICCD kurčių-
jų šachmatų klubų komandinių 
pirmenybių uždarymas su šven-
tine vakariene vyko sekmadie-
nio vakarą „Park Inn“ viešbučio 
konferencijų salėje. Pirmenybių 
aukso medaliais buvo apdovano-
tas Zagrebo „Šahovski Klub Si-
lent“ (žaidėjai Z. Klaričius  GM, 
B. Bozinovicius  FM, T. Vujčicius, 
D. Svecas, N. Perkovicius) klubas 
(12 tšk.). Sidabro medaliai atite-
ko  Sofijos „Chess Deaf Club“ (N. 
Ninovas, V. Georgievas IM, D. Se-
rafimovas FM, P. Orevas  IM) klu-
bui (11 tšk.),  bronza - Hamburgo 
„Gehoerlosen SV“ (S. Salovas IM, 
A. Kevorkovas, M. Reza Ghadi-
mi, D. Jentschius) klubui (10 tšk.). 
Tarp 12 Europos kurčiųjų klubų 
Vilniaus „Rikis“ užėmė 10 vietą (5 
tšk.), Kauno „Tyla A“ liko vienuo-
likta (2 tšk.). 

Atvirame turnyre nugalėjo 
Maskvos A klubas (9 tšk.),  an-
tras buvo Minsko „Regional Deaf 
sportclub“ (7 tšk.), trečias - Berly-
no „GSV 1900 e. V. Schach” klubas 
(7 tšk.). Kauno „Tyla B“ užbaigė 

turnyro komandų rikiuotę.

Specialios nominacijos
Specialiais prizais buvo apdo-

vanoti geriausi 7 turų pirmos, an-
tros, trečios ir ketvirtos lentų žai-
dėjai. Tai pirmos lentos didmeis-
tris izraelietis Y. Grunfeldas????  
(7 tšk.), antros lentos tarptautinis 
meistras bulgaras V. Georgievas 
(6 tšk.), trečios lentos žaidėjas M. 
Ghadimi Reza (6 tšk.) iš Vokieti-
jos ir ketvirtos lentos tarptautinis 
meistras bulgaras P. Orevas  (5,5 
tšk.).

Taip pat atviro turnyro speci-
aliais prizais buvo apdovanoti (5 
turai) pirmos lentos žaidėjas R. 
Pogoskinas iš Maskvos A klubo 
(5 tšk.), antros lentos – berlynie-
tis I. Israelas (4,5 tk.), trečios len-
tos - V. Horbachas iš Minsko (3,5 
tšk.), ketvirtos - V. Bagdanovičius 
iš Minsko (2 tšk.).

  
Padėka

Visas pirmenybes Kaune ati-
džiai stebėję ICCD prezidentas M. 
Visco iš Italijos ir viceprezidentas 
P. Gardneris iš Anglijos uždary-
mo metu buvo pakilios nuotaikos 
ir dėkojo organizacinio komiteto 
pirmininkui A. Jasiūnui bei Kauno 
šachmatų federacijai už sklandžią 
varžybų eigą ir šeimininkų svetin-
gumą. Oficialiu  ICCD padėkos 
raštu už puikias varžybų sąlygas 
apdovanotas Karininkų ramovės 
viršininkas majoras D. Mazurke-
vičius.

Šių eilučių autorė, organizaci-
nio komiteto pirmininko asisten-
tė, dėkoja visam organizaciniam 
komitetui, kurį sudarė pirmi-
ninkas A. Jasiūnas, sekretorius 
M. Minkevičius, iždininkas E. 
Marcinkevičius, narys A. Jurkša, 
ir Kauno šachmatų federacijos  
teisėjų kolegijai už gerą koman-
dinį darbą, nuo kurio priklausė 
varžybų sklanda ir sėkmė. Taip 
pat organizacinio komiteto vardu 
dėkoja savanoriams A. Katakinui 
ir R. Balaišiui už parodytą dėmesį 
ir svetingumą svečiams; R. Jankui, 
K. Dragūnui, L. Narbutui - už pa-
galbą prieš čempionatą ir užda-
rymo metu tvarkant bei puošiant 
salę.

   
Eglė MARCINKEVIČIENĖ

Atidarymo akimirka: kalba ICCD prezidentas M. Visco,  ICCD vėliava -  
čempionato dalyvių E. Marcinkevičienės ir R. Jankaus rankose, dešinėje - 
organizacinio komiteto pirmininkas A. Jasiūnas.
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Tarprajoninės kurčiųjų sporto žaidynės

Birželio 28 d. Raseinių 
neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centre vyko tradicinių, 
jau 6-ųjų tarprajoninių 
kurčiųjų sporto žaidynių 
atidarymo iškilmės. 

Renginio organizatorė Rasei-
nių kurčiųjų pirminės organizaci-
jos informantė Genutė Eidukevi-
čienė kasmet į žaidynes pritraukia 
daugybę žmonių. Sporto mėgė-
jams nesutrukdė net tai, kad jau 
rytojaus rytą reikėjo vykti į Mažei-
kius - Kurčiųjų meno šventę. 

Organizatorė dėkojo, kad visi 
suvažiavo vėl draugiškai išmėgin-
ti naujų rungčių, kad nė vienos 
organizacijos neišgąsdino prastų 
orų prognozės. Susirinkę sveiko 
gyvenimo būdo entuziastai iš LKD 
Kauno, Klaipėdos teritorinių val-
dybų, Vilkaviškio, Raseinių, Mari-
jampolės, Prienų, Jonavos, Šakių, 
Kaišiadorių, Kėdainių, Kauno ra-
jonų kurčiųjų pirminių organiza-
cijų dėkojo Genutei už svetingu-
mą, gebėjimą visus suburti.

Kauno kurčiųjų teritorinės 
valdybos pirmininkė Jūratė Puga-
čiauskienė džiaugėsi, kad aktyviai 
sportuojančiųjų gretos auga, suva-
žiavo žmones ir iš tolimų rajonų, 
buvo matyti daug naujų veidų, 
atvykusių šeimų su mažamečiais 
vaikais. 

Susirinkusiųjų pasveikinti at-
vyko Raseinių dienos užimtumo 
centro direktorė Asta Cicėnienė, 
jos pavaduotoja Jūratė Garliaus-
kienė. 

Tradiciškai dalyvių pasveikin-
ti bei į varžybas išlydėti atėjo ir 
buvusi centro direktorė Veronika 
Čirvinskienė. 

Renginį vertė Kauno apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro 
vertėjos J. Vertelkaitė ir J. Naujo-
kaitytė.

Žaidynės Karpynėje
Po svečių palinkėjimų spor-

tininkų komandos išvyko į netoli 
Raseinių esančią kaimo turizmo 
sodybą Karpynė. 

Susumavus keturių privalo-
mų rungčių rezultatus, daugiausia 
taškų (11)  surinko Marijampolės 
komanda – ji išsivežė į namus šių 
metų pereinamąją taurę. 

Ateinančiais metais tradicines 
Tarprajonines žaidynes organi-

zuos marijampoliečiai. 
Antroji vieta teko šauniai Kė-

dainių komandai, trečioji vieta - 
Klaipėdos senjorams. 

Savarankiškai atvykę klaipė-
diškiai -  Stasė ir Petras Gailiai, 
Donatas ir Janina Gedgaudai buvo 
šventės numylėtiniai, prizinę vietą 
iškovojo garbingai, jie - tikri spor-
to entuziastai.

Atviro džiaugsmo 
akimirkos

Po ilgai užtrukusių žaidynių 
visų pasveikinti atvyko Raseinių 
dienos užimtumo centro direkto-
rė A. Cicėnienė ir pavaduotoja J. 
Garliauskienė. Iš jų rankų prizinių 
vietų laimėtojai gavo apdovanoji-
mus. Po medalių įteikimo debesų 
paslėptos saulės šviesą ir šilumą 

bandė atstoti besišypsantys drau-
gų veidai. 

Keistasi padėkomis ir rankų 
darbo dovanėlėmis. G. Eidukevi-
čienė originalius, pačių rankų dar-
bo padėkos raštus įteikė nepamai-
nomai visų žaidynių pagalbininkei 
I. Perminienei, Seimo nariui E. 
Jonylai (parūpinusiam medalius), 
rėmėjams D. Lukšienei (duo-
nos kepykla), M. Mikalauskienei 
(UAB „Zoo gama“), Karpynės šei-
mininkams V. ir J. Kenstavičiams. 

Dėkota rėmėjams: Seimo na-
rio E. Jonylos padėjėjai D. Kau-
paitienei, Raseinių vartotojų ko-
operatyvui „Dubysa“, J. Dirgienės 
IĮ, UAB „Izora“, R. Kazanskienei, 
G. Bulotos IĮ „Svirnelis“, Raseinių 
miškų urėdijos urėdui, Lietuvos 
socialdemokratų partijos (LSDP) 
Raseinių skyriaus pirmininkui A. 
Kilčauskui (pastatė palapinę, at-
vežė trinkas žaidimams, finansa-
vo kelionę į Karpynę),  nuolatinei 
įvairių švenčių šeimininkei, akty-
viai kurčiųjų šeimų narei A. Špan-
cerienei, puikiai kojinių mezgėjai 
G. Janulienei, mezgimui siūlus pa-
rūpinusiam UAB „Danspin“ direk-
toriui R. Kuznickui. 

Visų rajonų komandų vado-
vams, subūrusiems šaunius kolek-
tyvus, išdalytos rankų darbo šiltos 
kojinės. Žvarbią dieną šiltą dovaną 
visi glaudė arčiau savęs. Pasak or-
ganizatorės, net žiemą kojos jausis 
lyg Kanarų salose, nes į jas mez-
gėja sudėjusi širdies šilumą ir lyg 
Eglės žalčių karalienės klumpės 
jos ilgai nesudils. Visus vadovus 
maloniai nustebino ir ekspromtu 
padaryta A4 formato bendra žai-
dynių dalyvių nuotrauka. 

Pasistiprinus prie bendro stalo 
ir lietui aprimus, turintiems jėgų 
mankštintis buvo pasiūlytas dar 
vienas žaidimas (neprivalomas per 
žaidynes) ant paruoštų trinkų. Su 
entuziazmu „kovėsi“ visi - buvo 
puiki proga ne tik laimėjus gauti 
įdomią dovanėlę, bet ir „vasariš-
kai“ sušilti. 

 Net ūkanotą dieną nesinorė-
jo skirstytis, nes tai - ne tik sporto 
žaidynės bet ir bendruomenės su-
ėjimas, kurio pagrindinis akcentas 
- draugiškumas.

Plačiau apie varžybų rezil-
tatus skaitykite LKD tinklapyje  
www.lkd.lt.

Aldona Gema Stankevičienė

Sportas

Antrąją vietą užėmusi Kėdainių komanda su J. Pugačiauskiene ir G. 
Eidukevičiene.

Pereinamosios taurės laimėtoja - Marijampolės p. o. komanda su varžybų 
koordinatore I. Perminiene ir E. Eidukevičiene.

 Klaipėdos komanda.
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Mes ir visuomenė Fotoreportažas iš meno festivalio „Tylos 

Programos pabaigoje  bendrą pasirodymą vainikavo kolektyvo imituojama daina 
„Palaimink, Dieve, mus“, kurią atliko Kauno saviveiklininkai.

Pasibaigus pasirodymams bei sveikinimams į sceną buvo įneštas 
šventinis tortas su fejerverkais.

   Klaipėdiečių, šiauliečių, panevėžiečių, kauniečių, vilniečių saviveiklininkų pasirodymai.


