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• Dvidešimt treti leidimo metai• 

Mieli Broliai ir 
Seserys Kristuje,

Sveikinu Jus pačios 
brangiausios šventės – 
Velykų, t. y., mūsų Vieš-
paties perėjimo iš mir-
ties į Gyvenimą – Pri-
sikėlimo proga! Velykų 
šventė skelbia: tamsa, 
nuodėmė ir mirtis nu-
galėta, o Jėzus Kristus 
savo Prisikėlimo šlovėje 
ir mus kviečia į gyvybės 
ir vilties kupiną gyveni-
mą – kad apsčiai jo tu-
rėtume (plg. Jn 10, 10).

Velykų šviesa ypa-
t ingai  tesust ipr ina 
mūsų visų tikėjimą, viltį 
ir meilę. Prisikėlusiojo 

Kristaus draugais tapsi-
me tik ištikimai vykdy-
dami meilės įstatymą. 
Ypač šiais Tikėjimo me-
tais atgaivinkime savo 
tikėjimą Dievo meile – 
tegul ir ne visada džiu-
gioj kasdienybėj, mūsų 
varguose ir sunkumuo-
se – juk meilė niekada 
nesibaigia (plg. 1 Kor 
13). Tad nepaliaujamai 
ieškokime Viešpaties 
Veido ir būsime Jo ap-
šviesti! 

Telydi Jus visur ir 
visada Kristaus ramybė 
ir palaima! 

Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius SJ

Šiltų, šviesių, palaimintų šv.Velykų!

Artėja viena svarbiau-
sių katalikiškų švenčių –  
šv. Velykos. Kovo 31-osios 
ankstų rytą skambantys 
bažnyčių varpai skelbs Pri-
sikėlimo šventę. 

Paskutinis sekmadienis prieš 
Velykas - Verbų sekmadienis - pri-
minė Jėzaus Kristaus įžengimą į 
Jeruzalę, kur jam po kojomis klo-
jant palmių šakeles, minios buvo 
sutiktas kaip Mesijas. Dar po kelių 
dienų ta pati minia reikalavo nu-
kryžiavimo! 

Šis kontrastas aktualus ir mū-
sų gyvenime – sėkmė ir šlovė gali 
per akimirką išnykti. Mes neturi-
me pasiduoti minios įtakai. Turi-
me orientuotis į tikrąsias vertybes! 

Verbų sekmadienį prasidėjusi 

Didžioji savaitė artinasi prie kul-
minacijos – Kristaus kančios bei 
mirties minėjimo ir Prisikėlimo 
šventės. Svarbiausios Didžiosios 
savaitės dienos – Didysis ketvirta-
dienis, penktadienis ir šeštadienis.

Didįjį ketvirtadienį Kristus su 
mokiniais Jeruzalėje valgė Pasku-
tinę vakarienę ir įsteigė Švenčiau-
siąjį Sakramentą – Mišias, Komu-
niją, Kunigystę, o paskui, Alyvų 
sode besimeldžiantį, jį suėmė. Di-
dįjį ketvirtadienį bažnyčiose nuty-
la varpai, šventinami aliejai, kurie 
bus naudojami Krikšto, Sutvirtini-
mo, Kunigystės, Ligonių patepimo 
sakramentams. 

Didysis penktadienis - pas-
ninko diena. Kristaus mirties lai-
kas yra Didįjį penktadienį apie 15 
valandą. Kaip žmonijos amžinojo 

išgelbėjimo ženklas bažnyčiose šią 
dieną ypatingai pagerbiamas kry-
žius.

Didįjį šeštadienį, dienos metu, 
budima prie Kristaus kapo, vakare 
- šventinama velykinė žvakė – Pri-
sikėlusiojo šviesos simbolis (žvakė 
uždegama nuo ką tik pašventintos 
ugnies). Nuo jos užsidega atsineš-
tas žvakes ir tikintieji, atnaujinami 
krikšto pažadai. Taip pat šventina-
mas Krikšto vanduo. 

Didįjį šeštadienį galime baž-
nyčiose pasišventinti ir velykinius 
margučius, druską, duoną, parsi-
nešti šventinto vandens ir ugnies. 

Švęsdami Velykas turime su-
prasti, kad švenčiame ne istorinių 
įvykių kartojimą, bet dvasinį pri-
sikėlimą. 

Pajuskime Dievo artumą, sa-

vo sielos ramybę maldoje. Nesu-
reikšminkime šventės pirkinių ar 
margučių gausa. Prisikėlimo šven-
tę turime pajausti širdimi. Ne pra-
banga daro gyvenimą laimingą, o 
tai, kad esi mylimas, kad gali nesa-
vanaudiškai mylėti. Kristus prisi-
kėlė ne tik išreikšti begalinio Die-
vo gailestingumo, bet ir apšviesti 
mūsų protų, palydėti mūsų valią į 
tobulesnį pranašumą. 

Velykos – džiaugsmo šventė: 
su atgimstančia gamta, šiltėjančiu 
saulės spinduliu aktyvėja ir žmo-
gaus galios. Su Kristaus prisikė-
limu pasidžiaukime savos sielos 
prisikėlimo švente!

Aldona STANKEVIČIENĖ

    Velykos – sielos prisikėlimo šventė

Nukelta į 6 - 7 p.
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 Trumpai apie mus
PADĖKA. Lietuvos kurčiųjų 

draugija raštu padėkojo sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrei už  
dalyvavimą ir supratingą poziciją 
trišalėje diskusijoje sprendžiant 
laidų titravimo ir vertimo į gestų 
kalbą problemą LRT televizijoje.  
Taip pat išreiškė viltį, kad kurtie-
siems kylantys sunkumai nedings 
iš SADM akiračio ir ateityje. Ne-
trukus LKD pasiekė atsakymas, 
kuriame informuojama, kad mi-
nistrė problemos tikrai nežada 
pamiršti ir ją kels artimiausiuose 
Vyriausybės posėdžiuose. 

ARTIMIAUSI VILNIAUS 
KRC RENGINIAI. Kovo 21 d. vil-
niečiai savo bendruomenei suren-
gė paskaitą apie AVIVA draudimą 
ir jame supažindino su pensijų re-
formos pakeitimais.

Balandžio 6 d. centras numato 
surengti Atvelykio šventę kurčiųjų 
bendruomenės vaikams. Mažieji 
dalyviai turės progą pamatyti „Mi-
mikos“ teatro premjerą „Jonukas 
ir Grytutė“.

Balandžio 20 d. 16 val. Vil-
niaus KRC aktų salėje bus su-
rengta teatro ir šokio šventė. Jos 
dalyvių laukia ne tik kultūrinė 
programa, vaišės, bet ir atmini-
mo dovanėlės, kuriomis bus pra-
džiuginti geriausi saviveiklininkai, 
linksminę ir prusinę kurčiųjų ben-
druomenę tiek praeityje, tiek šio-
mis dienomis.

Gegužės 11 d. 15 val. centro 
patalpose rengiama Motinos die-
nos minėjimo šventė. Mamytės 
taip pat bus nudžiugintos kultūri-
ne programa.

SENELIŲ GLOBA. Įsibėgė-
ja LKD derybos su VšĮ Antavilių 
pensionatu dėl kurčiųjų ir nepri-
girdinčių senelių priėmimo iš 
visos Lietuvos. Antavilių pensi-
onatas yra pasirengęs teikti tokią 
paslaugą, o LKD ketina pasiūlyti 
darbuotojų, mokančių gestų kal-
bą. LKD idėją palaiko Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija. 
Pastaroji įspėja, kad keblumų gali 
kilti senoliams, gyvenantiems ne 
Vilniaus regione. Juos gali būti 
bandoma neišleisti, nes kartu iške-
liautų ir jų „krepšelio“ lėšos. To-
kiu atveju LKD ragina nenuleisti 
rankų ir kreiptis tiesiogiai į juos. 
Draugija padės ieškoti dialogo su 
atitinkamomis savivaldybėmis.

NUOTOLINĖ PSICHOLO-

GINĖ PAGALBA. Paskelbtas vie-
šas konkursas teikti nuotolines 
psichologų konsultacijas. Lietuvos 
telefoninių psichologinės pagal-
bos tarnybų asociacija ketina jame 
dalyvauti ir siūlyti savo paslaugas. 
LKD prezidentė R. Klečkovska-
ja tariasi su asociacija, kad viena 
vieta psichologų komandoje būtų 
skirta ir gestų kalbą mokančiam 
psichologui. Kol kas derybos 
vyksta sėkmingai.

NEPATENKINTI REFOR-
MA. Žinia, kad nevyriausybinės 
teritorinės neįgaliųjų organiza-
cijos paslaugų teikimo bendruo-
menėje projektus antrus metus 
rengia ir teikia savivaldybėms. 
Apibendrinusios pirmųjų po re-
formos metų veiklos rezultatus 
skėtinės neįgaliųjų organizacijos 
teigia esančios nepatenkintos re-
zultatais, ypač paslaugų kokybe ir 
finansavimu. Dėl to jos kreipėsi ir 
susitiko su naująja SADM minis-
tre A. Pabedinskiene. Per susitiki-
mą kiekviena organizacija pristatė 
savo veiklą stendus bei įteikė siste-
mos vadovei savo siūlymus.

INTERVIU. 23-iųjų nepri-
klausomos Lietuvos metinių proga 
LNK domėjosi, kaip ir kuo gyvena 
šalies kurtieji ir neregiai. Interviu 
su LKD prezidente R. Klečkovska-
ja buvo galima pamatyti kovo 15 
d. 19 val. per LNK.  

PREZIDENTĖS INICIATY-
VA. Švietimo ir mokslo ministerija 
į Neįgaliųjų reikalų departamentą 
atsiuntė derinti LKNUC Metodi-
nių priemonių rengimo ir gesto-
tyros skyriaus pateiktas Lietuvių 
gestų kalbos vartojimo 2013-2017 
m. priemonių planui priemones, 
o šis paprašė savo pastabas teikti 
LKD. Tačiau LKD, neįsigilinusi į 
veiklų esmę, nesutinka teikti savo 
pastabų tol, kol šiuo klausimu ne-
bus surengta diskusija. Diskusiją 
dalyvaujant LKD sistemos ir kitų 
suinteresuotų žinybų atstovams 
vadovė pasiūlė surengti balandžio 
17 d. 11 val. LKD būstinėje Šv. Ka-
zimiero g. 3.

KOVO 8-OSIOS PROGA - 
KVIETIMAI Į BALETĄ. Kovo 
9 d. į Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro (VKRC) mažąją salę 
susirinko nemažai aktyvių mote-
rų paminėti Tarptautinės moters 
dienos. Moteris pasveikino VKRC 
darbuotojos Jovita Vasilevičienė 
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Netektis

Metų mokytoja –
 kurčiųjų pedagogė

Susitikimas Kultūros ministerijoje

Eidamas 78-uosius staiga 
mirė buvęs ilgametis Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro direktorius Algirdas 
Raustys. 

1985 m. A. Raustys pradėjo 
vadovauti tuometiniam Kauno 
prigirdinčiųjų mokyklai – inter-
natui ir dirbo jame iki 2002 m.  
Net septyniolika savo gyvenimo 
metų jis atidavė kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymui, rūpino-
si ne tik geresnių mokymosi, bet 
ir gyvenimo sąlygų sudarymu 
šiems mokiniams. Daug dėmesio 
skyrė mokinių sportiniam ugdy-
mui, sportinių pasiekimų geri-
nimui, jų gyvenimiškų įgūdžių 
tobulinimui bei saviraiškai. 

Buvę  kolegos ir kiti pažino-
jusieji velionį prisimins jį kaip 
mokančią  bendrauti, geranoriš-
ką  asmenybę.

Skaudžią netekties valandą 
užjaučiame A. Rausčio šeimą ir 
artimuosius.

Kovo 14 d. Vyriausybės rū-
muose ministras pirmininkas 
A. Butkevičius bei Švietimo ir 
mokslo ministras D. Pavalkis 
penkiems pedagogams įteikė 
Metų mokytojo premijas, laure-
atų ženklus ir diplomus. 

Tarp jų  - ir Lietuvos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro pradinių klasių moky-
toja, surdopedagogė (ekspertė)  
Aldona VIELIŪTĖ. 

Lietuvos kurčiųjų bendruo-
menė labai didžiuojasi ir nuo-
širdžiai sveikina laureatę!

LKNUC administracija, 

teikdama A. Vieliūtės kandida-
tūrą 2012 m. mokytojo vardui 
gauti, apie ją rašė: “Tai moky-
toja iš pašaukimo. A. Vieliūtės 
mokiniai išmoksta ne tik gerai 
kalbėti sakytine kalba, bet ir ge-
rai skaičiuoja, taisyklingai rašo. 
Pedagogė turi išskirtinį gebėji-
mą į pedagoginį procesą įtrauk-
ti mokinių tėvus, motyvuoti 
vaikus mokytis. Šios mokytojos 
sėkmingas darbas padėjo cen-
tro bendruomenei įgyvendinti 
svajonę – pradėti teikti vidurinį 
ugdymą kurtiems ir neprigirdin-
tiems  vaikams. 2001 m. LKNUC 
išleista pirmoji abiturientų lai-
da, kurios didžioji dalis buvę  
A. Vieliūtės mokiniai (vėliau 
jie sėkmingai baigė aukštąsias 
mokyklas). Surdopedagogė da-
lyvauja Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigirdin-
čius vaikus, bendrijos “Pagava” 
veikloje, konsultuoja mokytojus, 
kurčių ir neprigirdinčių vaikų 
tėvus, švietimo pagalbos specia-
listus.”

 “Akiračio” inf. 

Kovo 13 d. Kultūros mi-
nisterijoje vyko susitikimas 
dėl titrų ir laidų gestų kalba 
transliacijų didinimo.

Pasak prezidentės R. Kleč-
kovskajos, didžiausiu LKD talki-
ninku susitikime tapo TV3 tele-
vizijos atstovas. Būtent jis pasiūlė 
sukauptas Lietuvos radijo ir tele-
vizijos komisijos (LRTK) lėšas už 
televizijos programų transliavimo, 
retransliavimo ir kt. paslaugas 
bent iš dalies panaudoti laidų pri-
einamumui kurtiesiems didinti. 

Kai LRTK atstovė pareiškė, 
kad nėra numatyta būdo, kuris 
leistų šias laidas naudoti tokiam 
tikslui, į talką stojo NRD direkto-
rė G. Paliušienė. Ji atvirai pareiškė, 
kad rasti būdą, kaip panaudoti su-
kauptas lėšas pagal atsiradusį nau-
ją poreikį, yra LRTK rūpestis.

Vienintelio TV3 televizijos at-
stovo nuomone, laidų kurtiesiems 
pritaikymas nėra neišsprendžia-
mas uždavinys. Tiesiog reikia šiam 

tikslui įsigyti įrangos. 
Pasak kalbėtojo, dabar ši įran-

ga labai brangi, o po kelerių metų 
dėl spartaus technologijų tobulėji-
mo gali likti visiškai nenaudotina. 
Todėl  jos įsigyjant reikia turėti 
galvoje, kad išlaidos greičiausiai 
neatsipirks. LKD dar kartą buvo 
raminama pažadais, jog formuo-
jant nacionalinį biudžetą kitąmet 
Kultūros ministerija sieks, kad 
nacionalinį transliuotoją pasiektų 
didesnės lėšos.  

Tuomet neišlaikė LKD prezi-
dentė R. Klečkovskaja. Ji pareiš-
kė, kad kurtiesiems nusibodo būti 
20 metų maitinamiems pažadais. 
Savo kalbą kurčiųjų vadovė baigė 
siūlymu kurtiesiems atsisakyti te-
levizorių. 

Susitikime dalyvavusios ki-
tos dvi LKD atstovės teigė, kad 
susir inkusiesiems emocinga  
R. Klečkovskajos kalba padarė 
įspūdį. Jie bent susigėdo.  
 

„Akiračio“ inf. 

ALGIRDAS RAUSTYS
1935-2013

ir Nijolė Karmazienė. Moteris jos 
įteikė rėmėjų dovanotus kvietimus 
į Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro spektaklius „Dezde-
mona“ ir „Raudonoji Žizel“. Šie 
kvietimai gauti J. Vasilevičienės ir 
N. Karmazienės iniciatyva. 

G. LABANAUSKO POEZI-
JOS KNYGOS. „KRISLAI“ PRI-
STATYMAS. Kovo 7 d. Kaune, 
Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejuje, vyko poeto ir politiko Gin-
tauto Labanausko poezijos knygos 
„Krislai“ sutiktuvės. Tai jau dvy-
liktoji autoriaus knyga. 

Renginį vedė, eiles skaitė ak-
toriai Petras Venslovas ir Laima 
Rupšytė-Strazdauskienė. Dalyvavo 
knygos redaktorė, humanitarinių 
mokslų dr. Eugenija Vaitkevičiū-
tė. Knygoje iškeltos aštrios temos, 
veržlus ėjimas prieš nepalankius 
gyvenime vėjus verčia įsiminti, 
atidžiai skaityti, labiau gilintis į 
autoriaus kūrybą.

Renginyje surinktos lėšos už 
knygas bus skirtos G. Labanausko 
labdaros ir paramos fondo akcijai 
„Ištiesk rankas sergančiam vaikui“.

Knygos sutiktuvėse dalyvavo 
Kauno kurčiųjų bendruomenės 
nariai (dauguma jų – literatų bū-
relio nariai): R. Diečkuvienė, S. 
Abromaitienė, L. ir P. Levickai, D. 
Stelnionienė, A. Stankevičiėnė. 

 SEIMO NARIO DĖMESYS 
PANEVĖŽIEČIAMS.  Panevėžio 

kurčiųjų reabilitacijos centre gra-
žia tradicija tapo kasmet paminėti 
Vasario 16-ąją ir Šv. Valentino die-
ną. Šiemet vasario 16-ąją į centro 
salę susirinko ne tik panevėžiečiai, 
bet ir kurtieji iš Kauno, Klaipėdos 
miestų, Pasvalio, Panevėžio rajo-
nų. Šventinio renginio pradžioje 
Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė Alina Juciuvienė 
uždegė tris žvakutes, simbolizuo-
jančias Lietuvos tautines spalvas – 
raudoną, žalią, geltoną, o Lietuvos 
Respublikos himno atlikimas ges-
tų kalba buvo priimtas su didžiule 
pagarba – salėje visi žiūrovai  oriai 
atsistojo. 

Su švente kurčiųjų bendruo-
menę pasveikino Seimo narys 
Petras Narkevičius, Panevėžio ir 
Utenos regionų aklųjų centro di-
rektorius Aloyzas Vilimas. 

Scenoje pasirodė meno vado-
vės Genovaitės Sipavičienės vado-
vaujamo kolektyvo saviveiklinin-
kai. 

VASAROS LAIKAS. Kovo 
paskutinį sekmadienį Lietuvoje 
septyniems mėnesiams bus įves-
tas vasaros laikas. Vasaros lai-
kas šiais metais bus įvestas kovo 
31-osios naktį. 

Vasaros laikas įvedamas kas-
met paskutinį kovo sekmadienį 
trečią valandą nakties, laikro-
džių rodykles pasukant viena va-
landa pirmyn.

Metų mokytoja - kurčiųjų pedagogė 
A.Vieliūtė.

 Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bendruomenė
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LKD Respublikinės valdybos posėdyje
Įmonių veiklų rezultatai

UAB „Atropa“. Kauno kur-
čiųjų įmonės direktorė D. Kučins-
kienė informavo, kad praėjusius 
metus baigti geriau (be pelno, bet 
ir be nuostolių) jiems sutrukdė dvi 
priežastys: pakeista Lietuvos dar-
bo biržos subsidijų socialinėms 
įmonėms apskaičiavimo metodika 
(dėl to jie negavo daugiau kaip 30 
tūkst. planuotų pajamų per metus) 
ir pagrindinio užsakovo pasitrau-
kimas 2012 m. balandžio ir ge-
gužės mėnesiais. Todėl jie padarė 
išvadas ir dabar vietoj anksčiau tu-
rėtų 7-8 smulkesnių bei stambes-
nių susirado net 22 klientus ir pa-
tys renkasi, kurių užsakymų imtis. 

Įmonei labai padėjo ir opera-
tyvi finansinė LKD parama, lei-
dusi išsaugoti socialinės įmonės 
statusą. 

Direktorė įsitikinusi, kad dau-
giau panašioje padėtyje jie netu-
rėtų atsidurti. Juolab kad pavyko 
pakeisti darbuotojų motyvaciją ir 
požiūrį į darbą. 

Na, o minimalios algos padi-
dinimas bei Ūkio banko, kuriame 
laikomi „Atropos“ pinigai, ban-
krotas rimtesnės žalos veiklos re-
zultatams neturėjo. 

D. Kučinskienė taip pat pa-
sidalijo artimiausiais bendrovės 
patalpų renovacijos planais, dis-
kutavo dėl Viešvilės poilsio bazės, 
esančios įmonės balanse, reikalų.

UAB „Elkada“. Direktorius 
G. Gantarskis pasidžiaugė, kad po 
labai nesėkmingo etapo Panevėžio 
įmonei atėjo geresni laikai. 2012 
m. jie baigė turėdami 108 tūkst. Lt 
pelno. Sumokėjo krizės laikotar-
piu susidariusias skolas – per 300 
tūkst. Lt ir dabar gali viską pradėti 
nuo pradžios. 

RV nariai net sunkiai patikėjo, 
kad įmonė visiškai išlipo iš finan-
sinės duobės. Dabar 50 proc. „El-
kados“ pajamų sudaro siuvimo ir 
50 proc. surinkimo (renka žaislus 
ir rogutes) darbai. 

„Elkada“ dirba be prastovų. 
Pasak vadovo, jie dar turi tech-
ninių pajėgumų didinti siuvimo 
apimtį, bet to neleidžia padaryti 
siuvėjų stygius Panevėžio mieste. 
Ūkio banko bankrotas nepakenkė 

ir šiai bendrovei. 
Gera žinia ir tai, kad vidutinis 

darbo užmokestis įmonėje 2012 
m. ūgtelėjo 300 Lt. Taip pat vado-
vas dalijosi patirtimi, kas pasikeitė 
į gera bendrovei nutraukus sutartį 
su miesto šilumininkais. 

UAB „Neversta“. Neveronių 
gyvenvietėje veikiančios kurčiųjų 
įmonės direktorius K. Zybartas 
informavo, kad jie, priešingai nei 
kitos kurčiųjų bendrovės, dirba 
rinkos sąlygomis ir jų tikslas - 
gauti pelno bei neleisti pasenti tu-
rimiems įrenginiams ir patalpoms. 
Pasak vadovo, šių tikslų siekti kol 
kas sekasi neblogai. Šios įmonės 
balanse – LKD kurčiųjų poilsio 
namai „Varpelis“, tad bendrovė 
kasmet dalį savo pelno skiria šios 
viešosios įstaigos išlaikymui. 

UAB „Vikada“. Vilniaus kur-
čiųjų įmonei sekasi puikiai. At-
siųstame RV posėdžiui rašte direk-
torė G. Ramanauskienė informa-
vo, kad bendrovės apyvarta praė-
jusiais metais išaugo 15 procentų. 
Bendrovė drąsiai diegia naujoves, 
sėkmingai užsienio rinkose par-
davinėja pačių kurtą drabužių ko-
lekciją, pritraukė ES struktūrinių 
fondų lėšų, užmezgė ir palaiko 
profesinius ryšius su LKD siste-
mos įstaigomis, teikia joms para-
mą, sparčiai renovuoja bendrovės 
patalpas ir kt.

„Varpelio“ bėdos
Į posėdį atvykusi poilsio namų 

direktorė J. Liandsbergienė smul-

kiai informavo susirinkusiuosius 
apie prastą kurčiųjų poilsiavietės 
būklę: tiek išorės, tiek vidaus, pra-
dedant grindimis, langais, virtuvė-
mis, baigiant stogu ir fasadu. RV 
sprendimu einamiesiems patalpų 
atnaujinimo darbams „Varpeliui“ 
skirta 4 tūkst. Lt. 

Taip pat LKD projekto vyk-
dytoja D. Ščerbinienė pateikė są-
matą, kaip „Varpelio“ patalpoms 
ir darbuotojams išlaikyti buvo 
panaudotos praėjusios vasaros 
kelialapių  lėšos. LKD prezidentė  
R. Klečkovskaja papasakojo apie 
atsiradusį potencialų dalies patal-
pų nuomininką. RV pritarė, kad 
prezidentė pradėtų su juo derėtis 
dėl nuomos. „Varpelį“ parduoti 
lyg ir ketinama, bet vis dar neap-
sisprendžiama.  

 
Suvažiavimo ir sukakties 

datos
Posėdyje susitarta dėl ataskai-

tinio ir rinkimų suvažiavimo da-

tos. Jis bus surengtas gegužės 4 d., 
pradžia 10 val. 30 min. 

Kita reikšminga data – ko-
vo 24 d. LKD sukanka 75 metai. 
Kadangi sukaktį Draugija norėtų 
paminėti renginiu, visų LKD sis-
temos įstaigų vadovai buvo papra-
šyti šiemet mažiau planuoti kitų 
šventinių renginių ir kelionių, kad 
Draugijai nebūtų per sunki rėmi-
mo našta. 

RV nariai susitarė dėl suvažia-
vimo darbotvarkės, prezidentės ir 
Revizijos komisijos pirmininkės 
ataskaitų trukmės, jų skelbimo 
LKD svetainėje, aptarė prezidento 
ir RV narių rinkimo būdą, išanks-
tinę kandidatų į šias pareigas pri-
statymo svetainėje tvarką ir kt.
 
Bendruomeninių projektų 

finansavimas ir kiti 
klausimai

Prezidentė kartu su LKD dar-
buotoja S. Astrauskaite informavo, 
kad vietoj pernai finansuotų 43 
kurčiųjų organizacijų savivaldybės 
šiemet skyrė lėšų tik 38. Padidėjo 
mažųjų organizacijų gautos lėšos, 
bet sumažėjo didžiųjų. Tai, pasak 
kalbėtojų, šalia džiaugsmo kelia ir 
nerimą. 

Kaip pagrindinę priežastį, 
kodėl mažiau rajonų šiemet ga-
vo finansavimą,  R. Klečkovskaja 
įvardijo tariamą teikiamų paslau-
gų LKD organizacijose ir savival-
dybėse dubliavimąsi. Anot jos, 
savivaldybės vengia konkurencijos 
žinodamos, kad paslaugų kokybe 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
juos lenkia ir tik ieško pretekstų 
atmesti ar apriboti kurčiųjų pa-
raiškas. Daugiausia neigiamų at-
sakymų sulaukė tos organizacijos, 
kurios neturi patalpų. Pagrindinis 
mūsų rūpestis – kaip įvardyti kur-
čiųjų įstaigose negirdintiems as-
menims teikiamas paslaugas, kad 
jos nesidubliuotų su įrašytomis 
Socialinių paslaugų kataloge.

Prezidentė akcentavo, kad 
ir šiemet bus tęsiamas pradėtas 
aiškinamasis darbas savivaldybė-
se supažindinant specialistus su 
LKD specifika. Aptartos neįgaliųjų 
projektų atrankos savivaldybėse 

Aktualijos

J. Liandsbergienė  informavo apie 
"Varpelio" būklę.

Įmonių veiklas pristatė UAB ,,Atropa" direktorė D. Kučinskienė ir UAB 
,,Elkada" direktorius G. Gantarskis.
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Trišalis susitikimas LRT televizijoje – be rezultatų

naujovės, susitarta raštu pateikti 
2012 m. rengiant ir vykdant ben-
druomeninius projektus iškilusias 
problemas ir jas kelti išplėstinia-
me susitikime su NRD direktore  
G. Paliušiene. Jau šį mėnesį numa-
tytas neįgaliųjų organizacijų atsto-
vų susitikimas su šalies premjeru. 
Bus diskutuojama dėl finansavimo 
ir dėl neįgaliųjų sistemoje ne visai 
sklandžiai vykstančios reformos 
(finansavimas per savivaldybes) 
bei kt.

R. Klečkovskaja informavo, 

kad viena Lietuvos įstaiga laimėjo 
800 tūkst. Lt vertės ES struktūri-
nę paramą Lietuvos transliuotojų 
rodomiems filmams titruoti. Bet 
iškilo netikėta kliūtis: komerciniai 
kanalai nenori įsileisti projekto 
vykdytojų. Dabar kurčiųjų vadovė 
suka galvą, kaip galima būtų padė-
ti žinyboms susikalbėti.   

Vilniaus dailės akademijos 
trečiakursis K. Simaitis sukūrė 
Vilniaus KRC logotipą. RV palan-
kiai jį įvertino ir, atlikus visus pri-
valomus formalumus, organizaci-

jai leido naudoti jį savo reikmėms.
RV nariai taip pat buvo iš 

anksto supažindinti su LKNUC 
sudėtyje veikiančio Metodinių 
priemonių rengimo ir gestotyros 
skyriaus  priemonių plano projek-
tu, kurį šis per Švietimo ir mokslo 
ministeriją Neįgaliųjų reikalų de-
partamentui teikia įtraukti į 2013-
2017 m. tarpinstitucinį gestų kal-
bos vartojimo planą. 

RV nariai pareiškė, kad susi-
pažinus su dokumentu jiems kilo 
nemažai klausimų. Tad pastabų 

jie neteiks tol, kol šiuo klausimu 
nebus surengta tarpžinybinė dis-
kusija. 

LKD tesi išankstinį pažadą. 
Pagal jį asociacija yra įsipareigo-
jusi visoms kurčiųjų įstaigoms, 
gavusioms dalį lėšų kompiuteri-
nei įrangai įsigyti, pridėti 50 proc. 
trūkstamų lėšų. Šįkart 1 tūkst. Lt 
paremta Marijampolės kurčiųjų 
organizacija.

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kaip teigia Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezi-
dentė Roma Klečkovskaja, 
Algimanta Pabedinskienė 
yra pirmoji per Lietuvos 
nepriklausomybės istoriją 
ministrė, ėmusi spręsti in-
formacijos prieinamumo 
problemą kurtiesiems. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė sureagavo į šūsnį anks-
čiau ir dabar išsiųstų kurčiųjų 
skundų dėl televizijos neprieina-
mumo. Jos iniciatyva vasario 20 
d. įvyko trišalis susitikimas LRT 
televizijos būstinėje. 

Be pačios ministrės, SADM 
atstovavo viceministras Audrius 
Bitinas, ministrės patarėja Gie-
drė Vitienė bei Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie SADM direk-
torė Genovaitė Paliušienė. 

LKD interesus gynė R. Kleč-
kovskaja ir darbuotoja Sigita 
Astrauskaitė. 

Šeimininkai delegavo tris 
administracijos atstovus, vado-
vaujamus Lietuvos radijo ir te-
levizijos generalinio direktoriaus 
Audriaus Siaurusevičiaus.

LKD atstovės pokalbį įvardi-
ja kaip nemalonų, vykusį neko-
rektiškai. Pasak jų, LRT vadovas 
nedavė iki galo pasakyti minties 
nė vienai viešniai ar svečiui, 
įskaitant ir ministrę, ne kartą 
nutraukdavo jų kalbą. 

Per visą diskusiją direktorius 
nė per žingsnį neatsitraukė nuo 
susitikimo pradžioje pasakytos 
minties: esą kol Vyriausybė ne-
skirs papildomų lėšų titravimo 

paslaugoms, tol per abu LRT 
televizijos kanalus titruojamų 
ir verčiamų į gestų kalbą laidų 
klausos negalią turintiems asme-
nims daugiau ir nebus. 

NRD direktorė priminė, kad 
2011 m. iš Vyriausybinės pro-
gramos lėšų televizijai buvo nu-
pirkta titravimo įranga kurčiųjų 
poreikiams tenkinti. Todėl dabar 
nacionalinis transliuotojas turėtų 
žengti žingsnį bendro sprendimo 
link. Į tai abejingai reaguota. 

Nepadarė įspūdžio A. Siau-
rusevičiui ir G. Paliušienės pa-
teikta statistinė lentelė, kurioje 
palyginta titruojamų laidų ap-
imtis Europos Sąjungos šalyse. 
Joje aiškiai matyti, kad Lietuva 
yra viena iš autsaiderių. 

Nesujaudino šeimininko ir 
ministrės pateikti duomenys, 
kurie rodo, kad valstybės skolų 
našta pasiekė neregėtas aukš-
tumas, bei raginimas ieškoti 
LRT televizijoje vidinių rezervų 
laidoms titruoti. 

Maža to, A. Siaurusevičius 
užsipuolė LKD vadovę dėl nuolat 
šiuo klausimu siunčiamų raštų. 
Pagal jį kurtieji savo skundus 
adresuoja ne tai institucijai. Esą 
finansavimas nacionalinei televi-
zijai taip pat smarkiai sumažintas 
– per metus beveik 30 procentų. 

Jis vardijo, ko reikia papildo-
mai įsigyti norint teikti vertimo 
ir titravimo paslaugas kurtie-
siems (esą supraskite, tai brangiai 
atsieis), ir garsiai abejojo titravi-
mo poreikiu. Na, o argumentų, 
tokių kaip „Lietuvoje gyvena ne 
tik per 8 tūkst. kurčiųjų, bet ir 30 
tūkst. neprigirdinčiųjų, nemažai 
apkurtusiųjų, užsieniečių“ ir t. t., 
buvo nelinkęs girdėti.

R. Klečkovskaja nenutylėjo, 
kad pernai olimpiados translia-
cijų negalėjo suprasti vieninteliai 
žiūrovai - klausos negalią turin-
tys asmenys. 

Deja, ir mūsų vadovei buvo 
tikras akibrokštas tai, ką ji suži-
nojo susitikime. Pasirodo, prieš 

žaidynių pradžią LRT televizija 
buvo kreipusis į Seimą dėl pa-
pildomų lėšų skyrimo transliaci-
joms, prieinamoms kurtiesiems. 
Bet Seimas atmetė prašymą ir 
šiai paslaugai  nenumatė nė lito. 
LKD atskirai apie tai nebuvo 
informuota. 

Štai kaip tokią situaciją pa-
komentavo mūsų vadovė vėliau: 
„Aiškiai ir akivaizdžiai supratau, 
kad praėjusios kadencijos Seimas 
mus maitino pažadais ir į akis 
sakė viena, o už akių darė visai ką 
kita. Visada maniau, kad turime 
tikrų draugų Seime. 

Nuo šiol pradedu abejoti jų 
nuoširdumu. Nė vienas jų ne-
paskambino ir apie tokią padėtį 
neįspėjo.“

Kliuvo nuo A. Siaurusevi-
čiaus ir LRT televizijos gestų 
kalbos vertėjams. 

Esą jų darbas apmokamas 
iš biudžeto lėšų, o jie iš televizi-
jos biudžeto už savo paslaugas 
atsiriekė papildomai. Tačiau nė 
žodžiu vadovas neužsiminė, kad 
šitie specialistai vertimo paslau-
gas televizijoje teikia vakarais 
ir savaitgaliais, trumpindami ir 
keisdami savo poilsio bei atos-
togų laiką.

„Dabar vienintelė mūsų vil-
tis – SADM ministrės iniciatyva. 

Nuoširdžiai viliuosi, kad pa-
pildomo finansavimo klausimą 
laidų titravimui A. Pabedins-
kienė iškels jau artimiausiuose 
Vyriausybės posėdžiuose“, - sakė 
LKD prezidentė. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Titruojamų laidų Europos Sąjungos šalyse statistinė lentelė.
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Atsiverkime!
Atkelta iš 1 p.

Pastaruoju metu ir mes, 
turintys sunkią klausos ne-
galią, vis dažniau praveria-
me bažnyčios duris. Dažną 
iš mūsų padrąsino, kai šv. 
Mišios buvo pradėtos versti 
į gestų kalbą, kai liturgijai 
švęsti paruošiami ekranai 
ir galime aiškiau suprasti 
apeigų prasmę, pilniau da-
lyvauti šv. Mišių aukoje. 

Sielovada ir katechezė
Kurčiųjų sielovados, katekezės 

neatidėliotinas poreikis iškeltas 
dar 2009 m. lapkričio 20 d. XXIV 
tarptautinėje Popiežiškos sveika-
tos apsaugos tarybos konferenci-
joje „Efata! Kurčiasis Bažnyčios 
gyvenime”. 

Joje Asamblėja nurodė 12 
rekomendacijų Bažnyčios vado-
vams, idant kurtieji būtų visiškai 
integruoti į Bažnyčios gyvenimą. 
Pagrindinė rekomendacijų esmė 
– Evangelijos skelbimas ir misijos 
išskirtinėje aplinkoje. Pagal jas or-
ganizuojamas krikščioniškas kur-
čiųjų auklėjimas. 

Prof. Anne Bamberg skaitytoje 
paskaitoje Strasbūro universitete 
2010 m. liepos 15 d. patikslino: 
„Jei nori būti išgirsta, o ne atmes-
ta, Bažnyčia turi integruoti gestų 
kalbą.“

Nors ilgus metus mūsų ben-
druomenei skiepytas ateizmas 
(Sovietų Sąjungos laikais), ji at-
laikė sunkų laikotarpį, o veržlūs 
jos nariai randa kelius į tikėjimą, 
studijuoja, bendrauja, tiesia tiltus 
į visuomenę. 

Vienas jų – Kauno apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas šių metų sausio 14 d. 
sėkmingai dalyvavo diskusijoje 
Marijos radijo laidoje. Į lietuvių 
kalbą vertė kolegė – centro direk-
torė Ramunė Leonavičienė, į gestų 
kalbą - šio centro vyriausioji ver-
tėja Dalė Nevardauskienė. 

Pagrindinė laidos tema - 
„Kaip gyvena Lietuvoje kurtieji 
ir neprigirdintys, kuo turtingas ir 
kuo kitoks kurčiųjų pasaulis?“ Lai-
dą vedė sesuo Daiva Kuzmickaitė 
(MVS, doc. dr.). 

Arūnas pasakojo, kad jį pokal-
biui rekomendavo laidos vedėjos 
sesuo, studijuojanti socialinius 
mokslus Vytauto Didžiojo univer-
sitete (VDU) ir lankanti lietuvių 
gestų kalbos paskaitas. 

Laidos vedėjai jis buvo apgai-
lestavęs, kad kurčiųjų bendruome-
nės nariams reikėtų įrašo internete 
lietuvių kalba, nes įgarsintu laidos 
įrašu jie negalės naudotis. 

Vėliau „Akiračio“ redakcija 
teiravosi laidos vedėjos D. Kuz-
mickaitės, kokios galimybės atei-
tyje padaryti laidų vaizdo įrašus, 
kuriuos internete galėtų pažiūrėti 
ir sutrikusios klausos žmonės. At-
sakyta, kad radijas neturi finan-
sinių galimybių ir prašė kurčiųjų 
įstaigų iniciatyvos šiuo klausimu. 
(„Akiračio“ redakcijos žiniomis, 
Marijos radijas neturi kito finan-
savimo šaltinio, kaip tik geranoriš-
kas klausytojų aukas.)

A. Bražinskas religinėje radijo 
laidoje dalyvauja antrą kartą. Kur-
čiojo debiutas - 2010 m. birželio 
22 d. Mažosios studijos laidoje 
„Kultūra ir religija“, kurią vedė 
kunigas A. Peškaitis (šią laidą, 
įrašytą lietuvių kalba, galima rasti 
internete).

Drąsiais žingsniais per 
gyvenimą

Pokalbyje A. Bražinskas buvo 
atviras: jis – kurčiųjų sūnus, vi-
siškai apkurto būdamas maždaug 
metukų nuo perdozuotų vaistų, 
gestų kalba jam yra natūraliausia 
bendravimo priemonė. 

Būtina pridurti, kad Arūnas 
(kaip niekas kitas) ją ypač vaiz-
džiai sugeba perteikti, o jo pasie-
kimai įvairiose bendruomenės 
veiklos srityse gali būti pavyzdžiu 
kitiems. Turbūt nėra srities, prie 
kurios jis nebūtų prisidėjęs savo 
akivaizdžiais pasiekimais (jau-
nimo veikla, sportas, meninė fo-
tografija, alpinizmas, kelionės, 
meninė saviveikla, jo įsimintinas 
vaidmuo jungtiniame Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centro pan-
tomimos būrelio narių ir Kauno 
pantomimos ir plastikos teatro 
aktorių spektaklyje „Tyla?! – nieko 
baisaus“ ir kt.).

Arūnas – kaunietis, baigęs 
gimtajame mieste Kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokyklą gavo 
pagrindinį išsilavinimą. Vėliau 
mokėsi Vilniaus kurčiųjų interna-
tinėje mokykloje (dabar - Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centras, turintis gimnazijos 
statusą). Išlaikęs eksternu egzami-
nus Vilniaus „Santaros“ vidurinė-
je mokykloje gavo atestatą. Buvo 
apsisprendęs VDU studijuoti is-
toriją ir filosofiją, tačiau gerokai 
paanalizavęs perspektyvas nutarė 
mokytis Teologijos fakultete, ku-
riame platus žinių spektras: isto-
rija, filosofija, religija. Ir visa tai jį 
labai domino, netgi turėjo konkre-
čių ateities planų.

Metęs žvilgsnį į nepamainomą 
šių dienų kurčiojo pagalbininką - 
kompiuterį prisiminė, kad pradžia 
aukštojoje mokykloje buvo nelen-
gva, nes šios techninės priemonės 
tada dar neturėjo. Teologiją baigė 

2005 m. Ketverius metus Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre (KKNUC) mokslei-
vius mokė tikybos, etikos ir lietu-
vių gestų kalbos. Tačiau pamažu 
darbinė veikla susikoncentravo 
ties gestų kalba. Jau šešeri metai 
jis dėsto gestų kalbą girdintiems 
VDU. 

A. Bražinskas – vienas iš ne-
daugelio kurčiųjų, dirbančių Lie-
tuvos aukštosiose mokyklose. 

Kelias į tikėjimą
Tiems, kurie apnikti abejo-

nių arba yra tikėjimo kryžkelėje, 
tikiuosi, Arūno atvirumas šiame 
straipsnyje padės rasti patikimą 
sprendimą. 

Marijos radijo laidoje jis tvir-
tino, jog neverta kalbėti apie du 
atskirus pasaulius, nes visi gyve-
name tame pačiame pasaulyje, bet 
kurčiųjų siekius žlugdo informa-
cijos alkis. Vaikystėje jo girdintys, 
tikintys seneliai labai norėjo, kad 
anūkas, kaip ir dauguma jo ben-
draamžių iš katalikiškų šeimų, pri-
imtų Pirmąją Komuniją. 

„Aš buvau mažas, ir pasa-
kiau, kad negaliu, nes aš nieko 
nesupratau apie tai. Močiutė buvo 
supratinga ir tą kartą mane pali-
ko ramybėje. Vėliau teta gavo iš 
Vokietijos lietuvių kalba Bibliją 
vaikams su spalvotais piešinukais 
(dar tuo metu, kai religinės lite-
ratūros platinimas buvo Lietuvoje 
draudžiamas). Ji man labai patiko, 
viskas buvo įdomu. Nuo tada Die-
vą pradėjau jausti širdyje. Manyje 
atsirado tikėjimas. 

Būdamas maždaug 12–13 me-
tų priėmiau Pirmąją Komuniją. 
Pradėjau lankytis bažnyčioje, bet 
iškilo problema: aš nieko negir-
džiu, o kunigas gestų kalba nekal-
ba ir manęs informacija nepasie-
kia. Tada pradėjau su Viešpačiu 
tiesiogiai bendrauti, mano mintys 
buvo vaizdiniai, gestų kalba. Aš 
tikėjau ir tikiu, kad Dievas ją su-
pranta“, - atviravo Arūnas. 

Norėjo tapti kunigu
Šiuo metu, jo žiniomis, di-

džiuosiuose miestuose pradėta 
šv. Mišias versti į gestų kalbą, bet 
Arūnas nemano, kad bendrauti 
per profesionalią vertėją geriau-
sias būdas. Gestais kalbančių ku-
nigų sutikti Lietuvoje neteko, pri-

Aktualijos

A. Bražinskas puoselėjo mintį studijuoti kunigų seminarijoje, tačiau jam 
buvo pasakyta, kad kurčias kunigu tapti negali. 
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siminė tik senokai sutiktą vienuolį 
Vilniuje. Tačiau tokia praktika yra 
Anglijoje, Ispanijoje. Ameriko-
je yra nemažai kurčiųjų pastorių, 
jam pačiam teko užsienyje sutikti 
gestais kalbantį kurčią rabiną. 

Diskusijose Arūnas iškėlė opią 
mintį: palyginti maža kurčiųjų 
bendruomenė sunkiai randa kelią 
įsilieti į Bažnyčią. Dvasingumas 
yra, bet nėra informacijos. Jei 
žmogus šeimoje mažai gauna ži-
nių apie tikėjimą, tai kur jis visa 
tai gali išgirsti? Ypač kalbantis tik 
gestų kalba. 

Arūnas pacitavo ištrauką iš Šv. 
Rašto, kaip Kristus sutiko kurčią, 
darė stebuklus ir mokė. Jis mano, 
kad panašia mintimi galėtų vado-
vautis kunigas, kuris galėtų pri-
traukti kurčiųjų bendruomenę. 

Kurtieji galbūt ir dabar eitų, 

bet dažnas negalėdamas girdėti 
sunkiai artikuliuoja žodžius, bijo 
ar net gėdijasi kalbėti šnekamąja 
kalba. Bet jei girdintieji daugiau 
žinotų apie kurčiųjų kultūrą, is-
toriją, gestų kalbą, gal pasikeistų 
požiūris? 

Laidoje papasakota apie Em-
manuelle Loborit knygą „Žuvė-
dros klyksmas“, kurioje pertei-
kiamas negirdinčios mergaitės 
maištas prieš kurčiųjų izoliaciją, 
kova dėl kurčiųjų teisių ir perga-
lės triumfas, prilygintas žuvėdros 
klyksmui. 

Reikalinga abipusė integracija. 
Turbūt optimaliai padėtį pakeistų 
kurčias, gestų kalba kalbantis ku-
nigas. 

Radijo laidoje A. Bražinskas 
atskleidė puoselėtą mintį – norė-
jo tapti kunigu. Tačiau jam buvo 

pasakyta, kad kurčias kunigu tapti 
negali. 

Arkivyskupo komentaras
Šiais klausimais, tikėda-

masi geros valios sprendimų, 
straipsnio autorė išsiuntė raštišką 
paklausimą Kauno arkivyskupui. 

Kauno arkivyskupas me-
tropolitas Sigitas Tamkevičius 
operatyviai sureagavo ir atsiuntė 
atsakymą: 

„Bent po vieną kunigą, ge-
bantį naudoti gestų kalbą, visos 
vyskupijos galėtų turėti. Jei ne 
kunigą, tai pasaulietį sielovadi-
ninką. 

Dėl kurčiųjų kunigų rengimo 
kol kas neturiu atsakymo. Tačiau 
manau, kad pirmas žingsnis, 
kurį reikėtų žengti, tai kurčiųjų 
katechezė. 

Bent Kaune ir Vilniuje tikrai 
galėtų būti vienos Mišios kurtie-
siems kiekvieną sekmadienį.

Autorei reikėtų padėkoti už 
kurčiųjų sielovados klausimo 
kėlimą. Perduosiu laišką Vyskupų 
Konferencijai.“

Aldona STANKEVIČIENĖ

Kurčiųjų sielovada ir 
katechezė

Naujuoju popiežiumi 
išrinktas kardinolas 

J.M.BergoglioTarptautinėje konferen-
cijoje paskelbtos ir viso pa-
saulio vyskupams perduotos 
itin svarbios kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų sielovados bei 
katechezės rekomendacijos:

1. Kiekvienoje šalyje veik-
tų centrinis kurčiųjų sielovados 
biuras.

2. Kiekvienoje vyskupijoje 
būtų bent vienas kompetentin-
gas kunigas, galintis būti atra-
mos tašku kurtiesiems visais jų 
sakramentinio gyvenimo (ypač 
– Sutaikinimo sakramento) 
klausimais, liturgijoje ir kateche-
zėje.

3. Seminaristams būtų ren-
giamos specialios sielovados 
paskaitos, kad jie būtų drąsinami 
gilintis į kurčiųjų pasaulį ir gal-
būt netgi mokytis gestų kalbos.

4. Vyskupai skirtų kuo dides-
nį dėmesį kurčiųjų problemoms, 
joms būtų vietos sielovados ir 
katechezės programose, o jas 
sudarant bei koordinuojant da-
lyvautų ir kurčiųjų atstovai.

5. Didesniuose miestuose 
būtų bažnyčia ar parapija, kur 
švenčiama liturgija būtų pritai-
kyta aktyviai dalyvauti klausos 
sunkumų turintiems asmenims,

6. Vyskupijos ir parapijos 
veikloje būtų parodyta išskirti-
nis dėmesys kurtiesiems bei jų 
šeimoms, tėvams.

7. Veiktų katalikiška inter-
neto svetainė, nagrinėjanti ak-
tualias tikėjimo, etikos temas, 
teikianti galimybę stebėti Eucha-
ristijos šventimą ir pamokslą.

8. Būtų sudaryta galimybė 
kurtiesiems dalyvauti vyskupijos 
organizuojamose religinių studi-
jų paskaitose.

9. Būtų padedama nemokan-
tiems gestų kalbos kurtiesiems 
bei kurtumo pažeistiems pagy-
venusiems asmenims, liturgiją 
švęsti paruošiant vietas su ekra-
nais.

10. Veiktų struktūros kurčių-
jų į vienuolinį gyvenimą ir kuni-
gystę formacijai.

11. Vyskupijoje būtų vertėjų, 
galinčių dirbti Bažnyčioje, sąra-
šai.

12. Būtų panaikintos, kaip 
pabrėžė Šventasis Tėvas, visos 
kliūtys kurčiųjų asmenų socia-
linei integracijai. Tam turi būti 
kuriami įstatymai, susitarimai 
ir protokolai, siekiama sudaryti 
teisines sąlygas kurčiųjų integra-
cijai formacijos ir darbo srityje 
palengvinti. Reikia įvertinti kur-
čiųjų talentus ir galimybes, kad 
jie visais lygmenimis, kiekvienas 
pagal savo galimybes, dalyvauti 
ir dirbtų visuomenės labui.

Informacija parengta pagal 
„Artumos“ straipsnį „Efata! At-
siverk!“ 

Kovo 13 d.  naujuoju 
popiežiumi išrinktas kardi-
nolas Jorgio Mario Bergo-
glio, kuris pasirinko vardą 
Pranciškus I.

Popiežius Pranciškus, susitikęs 
su kardinolais iš viso pasaulio, pa-
ragino Katalikų Bažnyčią nepasi-
duoti „pesimizmui“ ir rasti naujų 
būdų tikėjimui skleisti „iki pasau-
lio krašto“. 

Pranciškus pripažino, kad jis 
ir kardinolai yra „pagyvenę“, ta-
čiau pažymėjo, kad su amžiumi 
ateina ir išmintis. „Perduokime šią 
išmintį jaunimui kaip gerą vyną, 
kuris su metais darosi geresnis“, – 
sakė popiežius Pranciškus I. 

Taip pat pontifikas perspėjo, 

kad skandalų krečiama Katalikų 
Bažnyčia turi atsinaujinti, nes ki-
taip jai gresia netekti dvasinio pa-
grindo ir supanašėti su labdarin-
gomis organizacijomis. 

Pirmuoju popiežiumi iš Lo-
tynų Amerikos tapęs kardinolas 
J. M. Bergoglio, jėzuitas, atsisakė 
Vatikano prabangos ir paragino 
Bažnyčią sugrįžti prie savo šaknų.

Viešai demonstruodamas 
esantis paprastas žmogus, pon-
tifikas pasirinko Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio – XIII amžiaus šventojo, 
kuris atsisakė savo šeimos turtų 
ir pasišventė Dievui bei neturtė-
liams, vardą.

Parengta pagal  
bernardinai.lt inf.
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Diskusija dėl teikiamų paslaugų
Kauno kurčiųjų rea-

bilitacijos centre vykusia-
me susirinkime-diskusijoje 
buvo aiškinamasi, kokius 
darbus atlieka Kauno aps-
krities gestų kalbos vertėjų 
centro (KAGKVC) vertėjai 
ir kokias paslaugas teikia 
Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centras (KKRC). 

Buvo pristatyti visi KKRC 
darbuotojai ir skaidrėse smulkiai 
išdėstyta, kokius klausimus jie pa-
deda spręsti kurtiesiems. 

Po šio pristatymo KAGKVC 
direktorės pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas papasakojo apie gestų 
kalbos vertėjų darbą, kokiais klau-
simais galima kreiptis į centrą no-
rint gauti vertimo paslaugą. 

Baigiant diskusijas buvo suvai-
dintos situacijos, kurias žiūrėdami 
salėje esantys kurčiųjų bendruo-

menės nariai turėjo pasakyti, į ką 
kreiptis vienu ar kitu klausimu – 
ar į vertėją, ar į asmeninį asisten-
tą. Ne visais atvejais buvo lengva 
teisingai atsakyti. 

Suprantama, dar sovietmečiu 
buvo įprasta, kad vertėjas – tai 
žmogus, kuris viską daro, už viską 
atsako ir privalo kurtiesiems pa-
dėti. Taip iš kurčiųjų buvo atimta 
galimybė būti savarankiškiems, 

nepriklausomiems nuo kitų žmo-
nių. Kai kuriems klausos negalią 
turintiems asmenims buvo patogu 
savo atsakomybę perkelti ant gestų 
kalbos vertėjo pečių. 

Dabar dar pagal seną įprotį 
kurtieji eina pas vertėjus ir pra-
šo užpildyti mokesčių mokėjimo 
knygeles. Argi tai vertimo paslau-
ga? Prašo pamokyti naudotis mo-
biliuoju telefonu. Ar tai vertimo 

paslauga? Prašo patarti vienu ar 
kitu klausimu. Ar tai vertimas?

Tądien buvo užduota daug 
klausimų. Kilusi diskusija nudžiu-
gino – buvo matyti, kad žmonės 
nori aiškumo, o ne šiaip susirinko 
pasėdėti. Manau, tokių diskusijų 
labai reikėtų ir kitiems miestų re-
abilitacijos centrams bei gestų kal-
bos vertėjų centrams. Tokios dis-
kusijos padeda kurčiųjų bendruo-
menei suprasti, kuo vertėjo darbas 
skiriasi nuo socialinio darbuotojo 
darbo, į ką kreiptis vienu ar kitu 
klausimu. 

Kiekvienas turi dirbti savo 
darbą ir gilintis į jo subtilybes, kad 
tobulėtų, keltų savo kvalifikaciją 
ir taptų profesionaliu darbuotoju. 
Dirbkime kiekvienas savo darbą ir 
mokykimės gerbti kitą žmogų. 

Ramunė LEONAVIČIENĖ
KAGKVC direktorė

Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“

Aktualijos

Diskusijos dalyviai.

Beveik ketvirtį amžiaus Jūs, miela Nijole, esate kartu su 
kurčiųjų bendruomene. Jūs į gyvenimą palydėjote pirmuosius 
„Akiračio“ numerius, kurie net atokiausiame rajono kapelyje 

sutrikusios klausos žmonėms padėjo jausti kurčiųjų gyvenimo 
pulsą. Savo įdomiomis įžvalgomis, aktualiais straipsniais skati-

note kūrybinius užmojus, parodėte, kad galima keisti gyvenimą, 
daryti jį gražesnį, siekiant išsilavinimo bei nuoširdaus  

tarpusavio bendravimo. 

Laimingas žmogus, kuris moka tikėti,
Kad metai gražiausi dar ateity...

Tebūna sveiki jie, džiaugsmingi, saulėti,
Tebūna darbingi,

Tebūna kūrybinio ryžto pilni!

Gražaus jubiliejaus proga  "Akiračio" korespondentę 
N.Krasniauskienę sveikina Lietuvos kurčiųjų draugija ir  

„Akiračio“ redakcijos kolektyvas.

Visi per daug skubame gyventi ir per mažai susto-
jame, kad pasidžiaugtume tuo, ką turime, todėl norime 

Jums palinkėti, kad dažniau sustotumėte ir pajaustumėte 
žydinčių alyvų kvapą, dažniau stebėtumėte tuos auksinius 

saulėlydžius, dažniau apkabintumėte Jums brangius žmones 
ir pasivaikščiotumėte per rasotą žolę, dažniau atleistumėte 
sau ir kitiems, ir svarbiausia, kad dažnai suvoktumėte, koks 

gražus yra Jūsų gyvenimas.

Gražaus jubiliejaus proga savo direktorę Nijolę  
Krasniauskienę sveikina "Surdologijos centro"  

kolektyvas.

Kovo 30 d. Alytaus jaunimo 
centre vyks tradicinė Lietuvos mė-
gėjų teatro šventė „Tegyvuoja te-
atras“, skirta Tarptautinei teatro 
dienai paminėti. Jau aštuntą kartą 
vyksiančioje šventėje bus pristatyti 
ir pagerbti ryškiausi mėgėjų teatro 
kūrėjai, jiems įteikti diplomai, o 
laureatams – „Tegyvuoja teatras“ 

statulėlės. Šiemet bus paskelbti 45 
diplomantai ir 10 nominacijų lau-
reatai.

Net dviem nominacijoms bus 
pristatytas Vilniaus kurčiųjų reabi-
litacijos centro liaudies teatro „Mi-
mikos“ spektaklis pagal Gabrielio 
Garcios Marquezo apsakymą „Ap-
kabink kylantį“ (režisieriai Janina 

Mažeikienė, Titas Varnas).
Lietuvos mėgėjų teatro šventės 

nominacijai „Ryškiausia spektaklio 
scenografija“ bus pristatyta Nojaus 
Petrausko scenografija „Mimikos“ 
spektakliui „Apkabink kylantį“. 
Taip pat šis spektaklis bus prista-
tytas nominacijai „Ryškiausias už-
sienio dramaturgijos spektaklis“.

2006 m. Lietuvos liaudies kul-
tūros centras ir Lietuvos mėgėjų 
teatro sąjunga inicijavo respubli-
kinę mėgėjų teatro šventę „Tegy-
vuoja teatras“, skirtą Tarptautinei 
teatro dienai – kovo 27-ajai – pa-
minėti. 

„Akiračio“ inf.
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Stipriname tėvų organizacijasProjektai

Šių metų pradžioje Lie-
tuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrija PAGAVA 
pasirašė sutartį ir pradėjo 
įgyvendinti Lietuvos Respu-
blikos ir Šveicarijos Konfe-
deracijos bendradarbiavimo 
programos, kuria siekiama 
sumažinti ekonominius ir 
socialinius skirtumus išsi-
plėtusioje Europos Sąjun-
goje, Nevyriausybinių orga-
nizacijų subsidijų schemos 
projektą „NVO stiprinimas 
siekiant pagerinti paslaugas 
šeimoms, auginančioms 
kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus“.

Bendras projekto biudžetas – 
218 420,30 Lt, iš kurių 167 091,52 
Lt sudaro Lietuvos ir Šveicarijos 
bendradarbiavimo programos 
paramos lėšos, 29 486,75 Lt ben-
drojo finansavimo lėšos, 21 842,03 
Lt nuosavos bendrijos PAGAVA 
lėšos. 

Pagrindinis projekto tikslas – 
gerinti šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, galimy-
bes gauti kokybiškas paslaugas, 
stiprinant nevyriausybinių organi-
zacijų gebėjimus ir finansinį sava-
rankiškumą. 

Parengti projektą  
paskatino problemos 
Lietuvos šeimų, auginančių 

kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA yra nacionalinė 
tėvų asociacija, kurios nariai yra 
ne tik fiziniai asmenys, bet ir regi-
oninės nevyriausybinės tėvų orga-
nizacijos: Kauno apskrities sutri-
kusios klausos vaikų tėvų bendrija 
„Suvoka“, Klaipėdos apskrities 
sutrikusios klausos vaikų ir jauni-
mo tėvų bendrija „Aidas“, Šiaulių 
neprigirdinčiųjų klubas „Auditus“, 

Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais 
bendrija „Prasmė“, Tauragė, ir Tė-
vų su neįgaliais girdėti vaikais ir 
jų draugų bendrija „Adapta“, Pa-
nevėžys. 

PAGAVA kartu su regioninė-
mis tėvų bendrijomis siekia, kad 
kurčių vaikų tėvai gautų pagalbą, 
kuri padėtų šeimai priimti vaiko 
negalią bei prisidėti prie jo reabili-
tacijos ir integracijos į visuomenę. 
Asociacijos veikloje susiduriama 
su darbuotojų kvalifikacijos stoka 
ir nepakankama teikiamų paslau-
gų įvairove. Didžioji dalis bendrijų 
darbuotojų – tai tėvai, auginantys 
klausos sutrikimų turinčius vaikus 
ir turintys patirties ugdant šiuos 
vaikus, bet dažnai dirbantys visuo-
meniniais pagrindais. Tačiau or-
ganizacijoms trūksta lėšų vykdyti 
ir plėtoti veikloms, daug dirbama 
savanoriškai, ypač ribotos regio-
ninių bendrijų galimybės samdyti 
darbuotojus, nepakanka žinių ir 
įgūdžių veikloms organizuoti ir 
įgyvendinti. Bendrijų vadovai sto-
koja nevyriausybinių organizacijų 
vadybos žinių ir projektų rengimo 
įgūdžių, darbuotojams, tarp jų sa-
vanoriams, stinga žinių, kaip vyk-
dyti viešuosius pirkimus, trūksta 
darbo kompiuteriu įgūdžių. Ne-
turint lėšų specialistams samdyti, 
buhalterinę apskaitą atlieka ne-
pakankamai buhalterinių žinių 
turintys organizacijų nariai. Taip 
pat silpna organizacijų materia-
linė bazė: pasenusi kompiuterinė 
įranga, nėra buhalterinės apskai-
tos programų. Todėl nevyriausybi-
nių organizacijų veikla reikalauja 
daug laiko sąnaudų, stabdo orga-
nizacijas aktyviau teikti projektus, 
neskatina veiklų įvairovės, mažina 
motyvaciją plėsti paslaugas. 

Norėdama suteikti kurčių vai-
kų tėvams pagalbą ir reikalingą in-
formaciją, PAGAVA kasmet sten-
giasi organizuoti tėvų mokymus. 
Tačiau susiduriama su problema, 
kad neturint pakankamai lėšų ne 
visada galima užtikrinti mokymų 
kokybę: per trumpa mokymų tru-
kmė; mokymai vyksta tam nepri-
taikytose patalpose; tėvai negali 
atvykti, nes neturi kur palikti vai-
kų, ir kt. Vienas pagrindinių orga-

nizuojamų mokymų trūkumų yra 
tas, kad nėra parengta visapusė 
mokymų programa. 

Visuomenei trūksta informa-
cijos apie tėvų, auginančių sutri-
kusios klausos vaikus, organiza-
cijų veiklą ir teikiamas paslaugas, 
todėl ne visi tėvai laiku gauna 
reikalingą pagalbą, informaciją ir 
konsultacijas, o dažnai ir nežino, 
kur reikia kreiptis. Tai parodė ir 
2010 m. bendrijos PAGAVA vyk-
dyto Norvegijos finansinio me-
chanizmo projekto metu atliktas 
tyrimas apie šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
poreikius. 

Visos šios problemos paska-
tino bendriją PAGAVA parengti 
projektą, kurio pagrindinės vei-
klos šalintų šiuos trūkumus ir sti-
printų tėvų organizacijas. 

Projekto veiklos
Įgyvendinamo projekto tru-

kmė – 18 mėnesių. Siekiant vyk-
domo projekto tikslo numatoma 
įgyvendinti tokias veiklas: bendri-
jos PAGAVA ir regioninių bendri-
jų darbuotojai ir savanoriai moky-
sis viešųjų pirkimų seminaruose, 
buhalterinės apskaitos ir mokesčių 
pagrindų kursuose bei kompiute-
rių kursuose. 

Organizacijų vadovams bus 
surengti NVO valdymo moky-
mai. Materialinei bazei sustiprinti 
planuojama įsigyti kompiuterinę 
įrangą ir daugiafunkcį lazerinį 
spausdintuvą, taip pat bus įsigy-
tos buhalterinės apskaitos progra-
mos, darbuotojai mokysis darbo 
su apskaitos programa kursuose. 
Planuojama, kad mokymuose da-
lyvaus 20 darbuotojų ir savanorių 
iš visų tėvų organizacijų.

Tėvų mokymai
Ypač svarbu, kad vykdant pro-

jektą numatoma organizuoti tėvų 
mokymus. Mokymai visų pirma 
yra galimybė tėvams susitikti su 
kitais tėvais, auginančiais kurčius 
vaikus. Daugelyje Europos šalių 
tėvų mokymai organizuojami re-
guliariai, ypač tėvams, kurių vai-
kams neseniai diagnozuotas klau-
sos sutrikimas. Mokymai tėvams 
paprastai organizuojami savait-
galiais, kad juose galėtų dalyvauti 
abu tėvai kartu su vaikais, kuriems 
parengiama atskira programa. 

Kai vaikui diagnozuojamas 
klausos sutrikimas, tėvams pir-
miausia norisi susitikti su kitais 
tėvais, kurie turi kurčių vaikų, kad 
sužinotų, kaip jie jautėsi, kai pa-
aiškėjo, kad jų vaikas kurčias, ką 
jie darė, į ką pirmiausia kreipėsi? 

Taip pat tėvams reikia infor-
macijos, kurią pateiktų atitin-
kamos srities specialistai: kokio 
laipsnio vaiko klausos pažeidimas, 
kaip „skaityti“ audiogramą, ką vai-
kas girdi ir ko negirdi, kaip galima 
jam padėti – aprūpinti klausos ap-
aratais, atlikti kochlearinę implan-
taciją? Kaip bendrauti su vaiku, 
kaip ugdyti jo socialinius įgūdžius 
ir kaip jį mokyti? 

Projektą įgyvendinant bus 
kviečiamas užsienio ekspertas, 
kuris konsultuos ir padės parengti 
tėvų mokymų programas, patars ir 
dalysis patirtimi, kaip jo šalyje or-
ganizuojami mokymai. Planuoja-
ma, kad bus parengtos dvi moky-
mų tėvams programos ir organi-
zuoti ketveri mokymai, kurie vyks 
skirtinguose Lietuvos regionuose, 
kad tėvams būtų patogiau atvykti. 
Numatoma, kad iš viso mokymuo-
se dalyvaus apie 120 tėvų ir vaikų. 
Informacija apie tėvų mokymus 
bus skelbiama bendrijos interneto 
svetainėje ir platinama per regio-
nines tėvų bendrijas. 

Organizacijos žinomumui di-
dinti bus išleistas lankstinukas 
apie bendrijos vykdomas veiklas 
su  kontaktine informacija. Jis bus 
platinamas visose savivaldybėse 
per vaikų ligonines, pedagogines-
psichologines tarnybas, mokyklas 
ir pan. Be to, įgyvendinant projek-
tą bus atnaujinta ir papildyta nau-
ja informacija bendrijos PAGAVA 
interneto svetainė.

Tikimasi, kad projekto veiklos 
sustiprins tėvų organizacijų admi-
nistracinius įgūdžius, pagerės ma-
terialinė bazė ir darbo kokybė, o 
tai padės organizacijoms aktyviau 
įsitraukti į projektų rengimo vei-
klą ir užtikrinti teikiamų paslaugų 
kokybę. Tėvai ir vaikai turės dau-
giau galimybių gauti kvalifikuotą 
pagalbą iš bendrijos darbuotojų.

Apie projekto pasiekimus ir 
tolesnį jo įgyvendinimą informuo-
sime spaudoje ir bendrijos PAGA-
VA interneto svetainėje. 

Bendrijos PAGAVA inf. 
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Kovo 7 d. Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centre 
vyko Vilniaus kurčiųjų jau-
nimo organizacijos (ViKJO) 
ataskaitinė konferencija. 

Ją vedė Vytautas Pivoras, jam 
talkino ir protokolą rašė Jovita 
Konstanavičiūtė. 

ViKJO prezidentė Larisa Vo-
roneckaja perskaitė ataskaitą, 
kuri konferencijos dalyvius su-
pažindino su nuveiktais darbais, 
pavyzdžiui, suorganizuotu bai-
darių žygiu Seredžiuje, taip pat 
vykusiomis šventėmis. 

Susirinkimo dalyviai palan-
kiai įvertino jos ataskaitą. 

Larisa įteikė padėkos diplo-
mus aktyviems organizacijos 
nariams ir pagalbininkams, tarp 
jų Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentei Romai Klečkovska-
jai. Buvo vertintas aktyvumas, 
nuoširdi pagalba, parama.

Vėliau buvo renkami du nau-
ji tarybos nariai. Į tarybą pasiū-
lyti dalyviai trumpai prisistatė. 

Diskusijos buvo karštos, kai 
kurių nuomonės nesutapo. Bal-
savimas vyko raštu. 

Daugiausia balsų atiteko 

LKNUC abiturientei Emilijai 
Kisnieriūtei ir VU studentei Ra-
munei Triušytei. 

Naujoji taryba nusprendė iš-
rinkti naują ViKJO pirmininką.

 Mat buvusi pirmininkė  
L. Voroneckaja šiuo metu neturi 

laiko šiai veiklai, nes daug lai-
ko turi skirti baigiamajam LEU 
diplominiam darbui ir  rutulio 
stūmimo bei disko metimo tre-
niruotėms. Ji dalyvaus šią vasarą 
vyksiančioje kurčiųjų olimpia-
doje Bulgarijoje. 

Nauju ViKJO  pirmininku 
išrinktas Vilniaus dailės akade-
mijos studentas Karolis Simai-
tis. Tarybos nariai – pirmininko 
pavaduotoja Ada Zabulionytė, 
Arnoldas Matulis, E. Kisnieriūtė,  
R. Triušytė.

Konferencijos dalyviai užda-
vė daug klausimų ViKJO tary-
bai, taip pat pateikė idėjų ir pa-
siūlymų naujai veiklai.

Jei jums kyla klausimų, turite 
pasiūlymų arba idėjų, prašome 
kreiptis į pirmininką K. Simaitį 
arba ViKJO el. paštu – vikjorga-
nizacija@gmail.com  .

Emilija KISNIERIŪTĖ

Su pirmaisiais greitojo 
čiuožimo atstovais Teksase 
Michaelis W. Hubbsas susi-
pažino būdamas dešimties 
metų. Tada ir įsižiebė jo 
didžioji aistra šiai sporto 
šakai.

Jį ir jaunesniąją seserį Ra-
chael užaugino močiutė. Mama 
juos paliko, o tėvas neturėjo 
namų. Michaelis turėjo rimtų 
problemų, pakliuvo į kalėjimą, 
tačiau niekuomet nepasidavė.

Kai jam buvo šešiolika, vai-
kinas turėjo galimybę treniruo-

tis greitojo čiuožimo komandoje 
Olimpiniame pasirengimo cen-
tre Kolorado Springse. Tačiau 
tėvas jam uždraudė ir reikalavo, 
kad jis lankytų kurčiųjų mokyklą 
Teksase.

Michaelis sužinojo daug 
naudingų dalykų ir gavo gerą 
išsilavinimą Teksaso kurčiųjų 
mokykloje, tačiau pyko, kad bu-
vo nublokštas nuo savo aistros ir 
svajonės. Jis buvo pirmaujantis 
plaukikas šioje mokykloje. 

Kol įgijo verslo administra-
vimo diplomą, pasiekė septynis 
universiteto rekordus! Galiausiai 
pasitraukė iš komandos, nes su-
prato, kad tai nebuvo jo tikroji 
aistra.

2010 m. Michaelis susitiko 
su savo draugu Jordanu Malo-
ne, trumpųjų atstumų greitojo 
čiuožimo atstovu, kuris iškovo-
jo medalį Olimpinėse žaidynėse 
Vankuveryje. Draugas jo paklau-
sė, ar norėtų pradėti viską iš pra-
džių ir baigti tai, ko nebaigė pra-
eityje? Michaelis, žinoma, norė-
jo ir vėl ėmėsi greitojo čiuožimo.

Nors buvo nesitreniravęs 10 
metų, 2010 m. gegužę laimė-
jo bronzą čiuoždamas 500 m ir 
1000 m distancijas Pietų regiono 
čempionate! JAV nacionalinia-
me greitojo čiuožimo čempio-
nate 1000 m distancijoje užėmė 
4-ąją vietą. 

Kad galėtų treniruotis Olim-
pinėje arenoje, vyras pardavė 
viską, ką turėjo, įskaitant ir savo 
automobilį. Už šiuos pinigus jis 
nusipirko bilietą į Solt Leik Si-
tį. Vyrą lydėjo treneris Derekas 
Parra - olimpinis prizininkas bei 
pasaulio rekordininkas. D. Par-
ra sakė Michaelui: ,,Svarbiausia 
- daug darbo ir didžiulis pasiry-
žimas.“

2011m. rugpjūtį M. Hubbsas 
varžėsi Olimpinėje arenoje. Čia 
jis pagerino savo asmeninius re-
zultatus abiejose rungtyse - 500 
m ir 1000 m distancijose atitin-
kamai - 5 s ir 13 s. Kitą mėnesį 
dalyvavo Amerikos taurės var-
žybose ir iškovojo bronzą 500 m 
distancijoje.

Tarptautiniame greitojo 

čiuožimo čempionate ilgojoje 
distancijoje (2013 m. sausio 26 
d.) Michaelis iškovojo bronzą ir 
bendrojoje įskaitoje tapo sidabro 
laimėtoju. ,,Ruošiuosi dirbti dar 
atkakliau, nenoriu apsiriboti tik 
sidabru“, - sakė Michaelis.

Vyras treniruojasi 6 dienas 
per savaitę Pettit Center, Mil-
voukyje. Trumpojoje distancijo-
je jį treniruoja Tony Goskowic-
zius, o ilgojoje - Kregas Gree-
ras. Nė vienas iš trenerių neturi 
darbo su kurčiaisiais patirties, 
tačiau bendravimo iššūkius iš-
sprendė.

M. Hubbsas yra pasiryžęs 
dalyvauti 2014 m. žiemos olim-
pinėse žaidynėse. Vyras sako, jog 
neleis niekam jo sustabdyti. 

Jei jis įgyvendins savo tiks-
lus, bus pirmas kurčiasis - grei-
tojo čiuožimo atstovas žiemos 
olimpiadoje.

Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Šaltinis: www.deafpeople.com 

ViKJO išsirinko naują pirmininką ir tarybą

M. W. Hubbsas - greitojo čiuožimo 
olimpinė viltis

   Jaunimo 
   žingsniai

  Sportas

Nauja ViKJO  taryba (iš kairės): pirmininko pavaduotoja A. Zabulionytė,  
A. Matulis, R. Triušytė, pirmininkas K. Simaitis , E. Kisnieriūtė. 

Jei M. Hubbsas įgyvendins savo 
tikslus, bus pirmas kurčiasis - 
greitojo čiuožimo atstovas žiemos 
olimpiadoje.
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Sporto naujienos  Sportas
PLAUKIMAS 

Vasario 28 d. Panevėžyje vy-
ko Lietuvos kurčiųjų mokinių 
plaukimo čempionatas. 

Buvo varžomasi plaukiant 
laisvuoju stiliumi, krūtine ir nu-
gara 25 ir 50 metrų distancijas.

Štai taip išsirikiavo nugalėto-
jų trejetai:

Vaikinai laisvuoju stiliumi 25 
m distancijoje: 1.Martynas Gri-
gucevičius (Vilnius). 2. Aurimas 
Puluikis (Vilnius). 3. Dovydas 
Rimkus (Šiauliai).

Merginos laisvuoju stiliu-
mi 25 m distancijoje: 1.Kristina 
Veitaitė (Klaipėda). 2. Dovilė 
Dringelytė (Vilnius). 3. Kamilė 
Stonytė (Vilnius).

 Vaikinai laisvuoju stiliumi 
50 m distancijoje: 1. Martynas 
Grigucevičius (Vilnius). 2. Do-
vydas Rimkus (Šiauliai). 3. Vy-
tautas Levickis (Šiauliai).

Merginos laisvuoju stiliumi 
50 m distancijoje: 1.Kristina Vei-
taitė (Klaipėda). 2. Miglė Beke-
rytė (Panevėžys). 3. Kamilė Sto-
nytė (Vilnius).

Vaikinai krūtine 25 m dis-
tancijoje: Aurimas Puluikis 
(Vilnius). 2. Aurimas Končius 
(Panevėžys). 3. Jaroslav Vosiuk 
(Kaunas).

Merginos krūtine 25 m dis-
tancijoje: 1. Kristina Veitaitė 
(Klaipėda). 2. Laura Navikai-

tė (Vilnius). 3. Kamilė Stonytė 
(Vilnius).

Vaikinai krūtine 50 m dis-
tancijoje: 1. Giedrius Švedas 
(Kaunas). Lukas Žvinklys (Klai-
pėda). 3. Aurimas Puluikis (Vil-
nius).

Merginos krūtine 50 m dis-
tancijoje: 1.Miglė Bekerytė (Pa-
nevėžys). 2.Kristina Veitaitė 
(Klaipėda). 3. Kamilė Stonytė 
(Vilnius).

Vaikinai nugara 25 m distan-
cijoje: 1. Rytis Petrulis (Panevė-
žys). 2. Martynas Grigucevičius 
(Vilnius). 3. Aurimas Puluikis 
(Vilnius).

Merginos nugara 25 m dis-
tancijoje: 1. Miglė Bekerytė 
(Panevėžys). 2. Laura Navikaitė 
(Vilnius). 3. Dovilė Dringelytė 
(Vilnius).

Vaikinai nugara 50 m distan-
cijoje: 1. Giedrius Švedas (Kau-
nas). 2. Martynas Grigucevičius 
(Vilnius). 3. Dovydas Rimkus 
(Šiauliai).

Merginos nugara 50 m dis-
tancijoje: 1. Kamilė Stonytė (Vil-
nius). 2. Dovilė Dringelytė (Vil-
nius).

MOKINIŲ ŽAIDYNĖS

Kovo 7 d. Vilniuje, Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre, vyko Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų moks-

leivių žaidynės. 
Skelbiame rezultatus.

Krepšinis
Lietuvos kurčiųjų mokslei-

vių žaidynėse geriausiai sekėsi 
Kauno krepšininkėms. Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro (KKNUC) koman-
da 44:48 nugalėjo LKNUC mer-
ginas.

Šiaulių ir Klaipėdos jungtinė 
vaikinų komanda 54:8 įveikė Pa-
nevėžio komandą. LKNUC pen-
ketukas 82:16 nugalėjo KKNUC 
vaikinus.

Stalo tenisas
Mergaitės
1. Veronika Michailova 

(Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinė mokykla, 
KKNPM)

2. Kristina Veitaitė (KKN-
PM)

3. Roberta Paulauskytė 
(KKNUC)

Berniukai
1. Rokas Koveckis (KKNPM)
2. Lukas Žvinklys (KKNPM)
3. Vaidas Novogrockis (Pa-

nevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinė mokykla, PKN-
PM)

Šaškės
Mergaitės 
1. Kristina Veitaitė (KKN-

PM)
2. Indrė Lementauskytė 

(LKNUC)
3. Toma Audickaitė (PKN-

PM)
 Berniukai
1. Rokas Koveckis (KKNPM)
2. Mindaugas Kriauza 

(KKNPM)
3. Linas Miskelis (KKNUC)

Šachmatai
Mergaitės
1. Dovilė  Bradūnaitė (LKNUC)
2. Veronika Michailova (KKN-

PM)
3. Rita Ramanauskaitė 

(LKNUC)
Berniukai
1. Paulius Vidžiūnas (LKNUC)
2. Rytis Petrulis (PKNPM)
3. Osvaldas Vetlovas (LKNUC)

LENGVOJI ATLETIKA

Kovo 14 d. Šiaulių lengvosios 
atletikos manieže Lietuvos kurčių-
jų sporto komitetas surengė šalies 
kurčiųjų uždarų patalpų lengvo-
sios atletikos čempionatą. 

Apie jo rezultatus skaitykite 
kitame laikraščio numeryje.

TARPTAUTINĖS  
VARŽYBOS

 43-iosios Baltijos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų moksleivių žai-
dynės vyks 2013 m. kovo 21 - 24 d. 
Rygoje (Latvija). 

Kovo 2, 3 dienomis Klai-
pėdoje, „Žalgirio“ sporto 
rūmuose, vyko Lietuvos 
kurčiųjų veteranų krepšinio 
čempionatas. 

Turnyre dalyvavo keturios 
komandos: Vilniaus „Gestas“, 
Kauno „Tyla“, Panevėžio „Vėjas“ 
ir Klaipėdos „Šermukšnis“.

Lietuvos čempionų taurę 
iškovojo Vilniaus „Gesto“ krep-
šininkai, kurie lemiamame su-
sitikime rezultatu 51:44 (15:7; 
13:13; 12:15; 11:9) nugalėjo 
Kauno „Tylos“ komandą.  Nuga-
lėtojų komandai 20 taškų pelnė 
Gintautas Šerelis, 13 – Marius 
Bukelis. 

„Tylai“ 12 taškų pelnė An-

drius Ratautas, 10 taškų - Arū-
nas Bražinskas. Trečia liko šei-
mininkų komanda.

Prizinių vietų laimėtojai pa-
sidabino medaliais. Nugalėtojų 
komandai taip pat įteikta taurė. 

Nugalėtojų titulus gynė Gin-
tautas Šerelis, Marius Bukelis, 
Kęstutis Baranauskas, Arūnas 
Kubaitis, Aleksandras Romano-
vas, Vytautas Žymantas, Šarūnas 
Pečiulis, Jurgis Šilkinis ir net 
70-metis Algirdas Ivancius.

Prieš prasidedant varžyboms 
krepšininkai tylos minute pager-
bė prieš mėnesį anapilin iškelia-
vusio Ričardo Jočio atminimą.

    
Arūnas KUBAITIS

 „Gesto“ pirmininkas
Lietuvos kurčiųjų veteranų krepšinio čempionato taurę iškovojo Vilniaus 
„Gesto“ krepšininkai.
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Genė Adomaitienė į kur-
čiųjų sistemą atėjo dirbti, 
kai jai dar nebuvo 30-ies. 

Prieš tai „Elnio“ kombinate 
buvo išdirbusi 10 metų, o 43-io-
joje profesinėje mokykloje - apie 
2 metus. 

Pirmosios jos pareigos kur-
čiųjų sistemoje – Šiaulių kurčiųjų 
kultūros namų direktorė. Darbas 
kultūros bare iš trijų jos darbų bu-
vo ir liko artimiausias prigimčiai. 
Mat jauna būdama ji buvusi labai 
aktyvi: daugybę metų šoko tauti-
nius šokius, žaidė tinklinį ir nenu-
stygdavo vietoje be visuomeninės 
veiklos. 

Moteris teigia, kad kurčiųjų 
sistemoje „dariusi viską“. Pasak 
jos, sovietmečiu kurčiųjų laisva-
laikis buvo turiningas ir įdomus. 
Na, o kultūros namų darbuotojai 
atsakė ne tik už saviveiklos, bet ir 
sporto renginius. „Darbo valandų 
neskaičiuodavau. Jei jau pradedi 
daryti, tai norisi padaryti viską 
nuo pradžių iki galo ir labai ge-
rai“, - tokiu principu vadovavosi 
G. Adomaitienė. 

Ji prisimena geru žodžiu Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos darbuo-
toją Stasį Linkevičių. Šis žmogus 
visuomet ateidavo į pagalbą iškilus 
sunkumams.

Padėka artimiausiems  
bendražygiams

   Ji viena iš girdinčių asmenų, 
kurie nuo pat pradžių „nebijojo“ 
kurčiųjų. Daug jų tuomet dir-
bo „Elnio“ kombinate. Iš ten pat 
dirbusios pirmosios Šiaulių LGK 
vertėjos Virginijos Palčiauskienės 
pramoko gestų. G. Adomaitienė 
ilgus metus savo bendruomenės 
nariams teikė vertimo paslaugas.

„Aplinkui mane visada buvo 
daugiau gerų negu blogų žmo-
nių“, - likimui dėkoja pašnekovė. 
Ir pirmiausia pamini negirdinčią 
kolegę šviesaus atminimo Emiliją 
Jurkevičienę. Šią moterį ji pakeitė 
Šiaulių teritorinės valdybos pirmi-
ninkės poste. P. Emilija jau buvo 
solidaus amžiaus ir iš profesinės 
veiklos pasitraukė. Bet jaunai savo 
kolegei niekada neatsakė patarimo 
ir padrąsinamojo žodžio. 

 Šalia p. Emilijos pavardės 
G. Adomaitienė pamini kitus di-
džiausius pagalbininkus ir gerus  

žmones, tokius kaip Juzefa Kugrie-
nė (jau irgi iškeliavusi anapilin), 
Vitalija ir Jonas Girdziušai, Mo-
nika ir Antanas Lekavičiai. „Visi 
Šiauliai anksčiau judėjo krutėjo“, 
- prisimena moteris. 

  
Aukso amžius

Paklausta apie sėkmingiausią 
kurčiųjų bendruomenei laikotarpį, 
pašnekovė ilgai nedvejodama įvar-
dija LKD pirmininko Petro Gasiū-
no laikus. 

Visų pirma, esą įstaigų finan-
savimas buvo kur kas geresnis. 
Taip pat buvo leista žmones ska-
tinti. Aišku, ne stambiomis dova-
nomis, bet žmonėms džiaugsmo 
teikdavo ir mažmožiai. Juos jie 
priimdavo kaip dėmesio ženklus, 
įvertinimą. 

Antra, švenčių, vakaronių, tu-
ristinių kelionių organizavimas 
buvo suprantamas, įprastas da-
lykas. Na, ir trečias, svarbiausias 
dalykas, biudžetas buvo rengiamas 
ne kaip „kilometrinė“ paklodė, o 
dažniausiai kaip viename lape tel-
panti sąmata. 

G. Adomaitienė nenutyli, kad 
popierizmo netrūko ir tuomet: bu-
vo toks sovietmečio džiaugsmas 
– socialistinis lenktyniavimas. Vis 
dėlto, jos galva, jau geriau minėta 
melo rūšis nei dabartinė „karčioji 
tiesa“ – detalusis biudžetas. 

Pašnekovė sako, kad toks 
smulkmeniškas planavimas šalia 
realaus darbo užima kone tiek pat 
laiko, o nauda abiem atvejais tokia 
pati, tad kam darbuotojus taip ap-

krauti „popieriniu“ darbu? 
Tačiau ji nepateisina ir da-

bartinių kurčiųjų bendruomenės 
narių, kurie naudojimąsi kurčiųjų 
reabilitacijos centro paslaugomis 
(būreliais, konsultacijomis, infor-
mavimu, bendravimu, pagaliau 
paties pastato išlaikymu kurčiųjų 
poreikiams) laiko dėmesio never-
tu dalyku. 

Pasak G. Adomaitienės, tai 
trumparegiškumas. Štai kviečia-
mas įsitraukti į bendruomenę 
kurčiasis pirmiausia jos klausia: 
„Kokią asmeninę naudą aš patir-
siu?“ Sužinojęs, kad projekto nau-
da orientuota į bendruomenę, jis 
pasijunta tarsi išduotas ir nereika-
lingas ir dažniausiai atsisako tap-
ti LKD nariu. Tai buvusią Šiaulių 
KRC direktorę ir TV pirmininkę 
liūdina ir glumina. Bet ir verčia 
svarstyti, ar tikrai dabartinis pas-
laugų teikimo modelis toks jau 
geras.

 
Stiprybės ir silpnybės
Paprašyta įvardyti svarbiausius 

savo darbus, pirmiausia moteris 
pamini meno saviveiklos šventes. 
„Tai iš tiesų buvo tikros, solidžios 
šventės, - didžiuodamasi, kad ji 
buvo viena iš jų „architekčių“, tei-
gia ji. - Jos nebūtų padariusios gė-
dos ir Lietuvos mastu.“ 

Paskui sako, kad jai bent iš 
dalies pavyko dar vienas dalykas. 
Šiauliečiai G. Adomaitienės vado-
vavimo laikotarpiu mokėsi atidos 
ir supratimo. Prisimena, kaip bu-
vo bendruomenės pastangomis 

pagerbta visai atsitiktinai Pakruo-
jo rajone aptikta šimtametė, kaip 
Kelmės rajone vėjų perpučiamoje 
pašiūrėje gyvenusio kurčiojo buitį 
visi kartu tvarkė: uždengė stogą, 
parūpino rakandų. 

„Na, o labiausiai man nepa-
tiko kalbėjimas auditorijai. At-
rodo, geriau du renginius iš eilės 
organizuosiu, negu kalbą pasaky-
siu“, - atvirauja pašnekovė. Dar 
G. Adomaitienė apgailestauja, 
kad nepakankamai viešino savo 
ir kolegų darbus: „Reklama būtų 
suformavusi kitokį, palankesnį TV 
įvaizdį.“

  
Stiprybės sėmėsi šeimoje

Dirbdama kurčiųjų sistemoje 
G. Adomaitienė turbūt daugiau 
laiko leisdavo su kurčiųjų ben-
druomene negu su savo šeima, tad 
pasmalsauju, kaip vyras žiūrėjo į 
jos naktinėjimus. 

„Pirmagimį Arvydą (49 m.) 
daugiau auginau aš, o jaunėlio Ra-
mūno (40 m.) auklėjimas daugiau-
sia gulė ant vyro Antano pečių. Vi-
soms moterims norėčiau palinkėti 
tokio žmogaus. Šiemet turėtume 
švęsti vestuvių 50-metį, ir per tą 
laiką iš jo nesu girdėjusi piktesnio 
žodžio. Jis buvo geras ir darbštus 
žmogus, kolegos jį vadino auksa-
rankiu. 

Jo rankomis pastatytas ir 
įrengtas sodo namelis. Jis – mano 
priešingybė: tylus, ramus, namisė-
da“, - giria gyvenimo draugą pa-
šnekovė. Tačiau neseniai atsitiko 
bėda: vyras sunkiai susirgo. Dabar 
G. Adomaitienė tapo jo atrama ir 
nesitraukia nė per žingsnį. 

 Džiaugsmo moteriai teikia ir 
vaikų šeimos. Gražiai, pavyzdingai 
gyvena. „Vyresnėlio sūnus Laury-
nas Vilniaus universitete filosofiją 
studijuoja, - pasigiria, - o jaunė-
lio Ievutė mokslus kremta Šiaulių 
universitete, šokėja kaip ir aš. Jau-
nesnioji Rugilė – devintokė, braz-
dina gitarą ir dainuoja.“ 

Štai tokia G. Adomaitienės 
istorija. Beveik keturis dešimtme-
čius atidavusi darbui su kurčiai-
siais, praeitą rudenį ji nusprendė 
iš pareigų trauktis. „Laikas būti, 
laikas atsisveikinti“, - slėpdama 
liūdesį balse sako pašnekovė.     

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ    

G. Adomaitienė pasitraukė iš ŠKR centro 
direktorės pareigų

Mūsų žmonės

  G. Adomaitienė kurčiųjų sistemoje išdirbo beveik keturis dešimtmečius.
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Profesinius įgūdžius tobulino
Ispanijoje

Pirmieji 
kurčiųjų 

etnografinės 
animacijos 
žingsniai

Psichosocialinės ir darbo in-
tegracijos centras (PDIC) kartu 
su Vilniaus technologijų mokymo 
ir reabilitacijos centru (VTMRC), 
atstovaujamu direktorės Ernestos 
Konovalčik, bei Ispanijos privačia 
mokymo organizacija M.E.P. Eu-
roprojects Granada 2012 m. lap-
kričio 4 d. - gruodžio 3 d. vykdė 
Leonardo da Vinci mobilumo pro-
jekto „Kurčiųjų moksleivių profe-
sinė praktika Ispanijoje“ (Nr. LLP-
LdV-IVT-2012-LT-0688) profesinę 
praktiką Ispanijoje. Projekto tru-
kmė: 2012 m. liepos 1 d. – 2013 m. 
liepos 1 d. 

Projekto vadovė – PDIC direk-
torė psichologė Rūta Mackanienė. 

  
Stažuotės tikslai 

Per praktiką įgytas kompeten-
cijas bendroje VTMRC mokytojų 
ir mokinių sueigoje pristatė pro-
jekto koordinatorė, PDIC pro-
gramų vadovė Jolanta Proniajeva. 
Pasak jos, visi projekto metu kel-
ti tikslai buvo pasiekti. Dvylika 
klausos negalią  turinčių VTMRC  
trečio kurso mokinių, besimokan-
čių staliaus-apdailininko  specia-
lybės, lapkričio 4 - gruodžio 3 d. 
buvo stažuotėje Ispanijoje, Grana-
dos mieste. Čia jie Ies Virgon de las 
Nieves profesinėje mokykloje bei 
Ispanijos statybos įmonėse turėjo 
galimybę išmokti naudotis moder-
nia technika ir įrankiais, išbandyti 
naujas technologijas, naudojamas 
Ispanijos darbo rinkoje. 

Lietuvaičiai taip pat susipaži-
no su Granadoje naudojamomis 
naujomis statybinėmis medžiago-
mis ir darbo metodais. Mokiniai 
įgijo komandinio darbo patirties, 
išmoko labiau pasitikėti savo jė-
gomis, būti savarankiški, veiklūs 
ir atsakingi, tenkinti pažinimo 
poreikius. Jie susipažino su darbų 
saugos reikalavimais, Granados 
miesto istorija, kultūra, tradicijo-
mis. „Būdami kartu mes mokėmės 
ir žmogiškųjų dalykų: sugyveni-
mo, tolerancijos, atjautos ir pa-
laikymo. Per buvimo Granadoje 

laiką tapome tikra šeima – viena 
komanda“, - džiaugėsi lydinčioji 
Eglė Buklytė.
  

Pasirūpinta stažuotojų 
buitimi

Pagal projekto tikslus, kad 
mokiniai geriau jaustųsi svečioje 
šalyje, jie prieš stažuotę lankė is-
panų kalbos mokymus. Profesi-
nei stažuotei juos ruošė VTMRC 
profesijos mokytojai, vadovaujami 
centro darbuotojos Jolantos Jakš-
to. Tikslinę grupę lydėjo 4 asme-
nys, atstovavę PDIC, besikeičian-
tys kas dvi savaites po 2 asmenis. 

„Šeimininkai puikiai pasirū-
pino mūsų buitimi: buvome ap-
gyvendinti dviejuose butuose, ap-
rūpintuose visa reikalinga buitine 
technika. Gyvenome vieni priešais 
kitus. Tai mums leido akimirksniu 
sužinoti apie kuriam nors koman-
dos nariui iškilusį rūpestį, laiku 
ateiti į pagalbą, stebėti vienas ki-
to nuotaikas, palaikyti reikalingą 
tvarką, - pasakojo viena iš lydinčių 
asmenų, projekto vykdytoja Rėda 
Bukelienė. - Ispanai taip pat pa-
sirūpino bilietais miesto viešuoju 
transportu, organizavo kultūrinę 
programą.“
  

Mokiniams įsiminė  
gamybinė praktika

Mokiniui Juozui Kamarauskui 
patiko gamybinė praktika. Jis pa-
pasakojo, kaip jie, 12 praktikantų, 
buvo suskirstyti į 3 grupes, kurių 
kiekviena gavo po praktinę užduo-

tį: pagaminti sienos per-
tvarą, padėkliukų, šuns 
būdą. Pasak pranešėjo, 
ilgiausiai užtruko ga-
minti padėklus. Visiems 
teko mokytis apskai-
čiuoti medžiagų sąnau-
das, skaityti brėžinius, 
o darbą kartais tekdavo 
neštis namo ir ten jį už-
baigti. Vienos mokyklos 
dėstytojas juos išmokė 
gaminti Ispanijos stalių 
plačiai naudojamą mata-
vimo prietaisą – grami-
lę. Kiekvienas projekto 
dalyvis po vieną jų par-
sivežė namo, o dalį pali-
ko mokykloje. 

Juozui labai patiko 
puiki ispaniška virtuvė, 

šeimininkų svetingumas, kultū-
rinė programa. Kokia tai vyku-
si kelionė, galima buvo spręsti iš 
mokinių reakcijos. Jie šypsenomis, 
skatinančiais judesiais ir laikysena 
nuolat papildė pranešėjo tekstą. 
  

Įgytos patirties įrodymai
Baigę stažuotę dalyviai gavo 

sertifikatą ir Europass dokumentą, 
kuris bus palankus ženklas poten-
cialiems darbdaviams apie kitoje 
šalyje būsimų darbuotojų įgytą pa-
tirtį, žinias ir gebėjimus. Tikimasi, 
kad tai prisidės ir prie teigiamo 
neįgalių asmenų įvaizdžio fomavi-
mo. Atlikta praktika yra pripažin-
ta gamybine praktika, kuri yra pri-
valoma mokymo programos dalis.

  
Kultūrinė programa

Dalyviai džiaugėsi galimybe 
apsilankyti Granados kurčiųjų or-
ganizacijoje, kuri rūpinasi ne tik 
miesto kurčiųjų, bet viso regiono 
klausos negalia turinčių neįgaliųjų 
reikalais. 

Lydimi vadovų arba savaran-
kiškai lietuvaičiai tenkino kul-
tūrinius poreikius. Jie apsilankė 
mokslo parke-muziejuje, keliavo 
į maurų valdovų Alhambros rū-
mus ir jų užmiesčio rezidenciją - 
Generalifės sodus, vaikštinėjo po 
Albaisiną. Tai kultūriniai objektai, 
įtraukti į UNESCO pasaulio pavel-
do sąrašą.

      
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM) į 
DVD „Etnografinė animaci-
ja“ pristatymą susirinko ne 
tik surdopedagogai, bet ir 
mokytojai, ugdantys klau-
sos negalią turinčius vaikus 
miesto ir rajono bendrojo 
lavinimo mokyklose, ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigose. 

DVD „Etnografinė animacija“ 
parengė VšĮ „Surdologijos cen-
tras“. Projekto koordinatorė  Ieva 
Čereškaitė, jo tikslas – kurčiuosius 
supažindinti su lietuvių liaudies 
kultūros paveldu, šventėmis,  pa-
pročiais,  lietuviška etnografine 
animacija.

I. Čereškaitė gausiai susirin-
kusius dalyvius supažindino su į 
diską įrašyta informacija ir į gestų 
kalbą išverstais lietuviškais etno-
grafiniais animaciniais  filmais. 
Pasidžiaugė, kad diske yra papil-
domos į gestų kalbą išverstos in-
formacijos apie lietuvių liaudies 
papročius, tradicijas ir šventes. 

 Teorines žinias apie lietuvių 
liaudies papročius, Užgavėnių, Ve-
lykų, Joninių tradicijas, laumes ir 
jaujas, deivę Laimą parengė profe-
sorius Libertas Klimka. 

"Greta teorinės medžiagos 
(tekstinės ir verstos į gestų kalbą) 
yra animacinis filmukas su verti-
mu į gestų kalbą, o tekstai adap-
tuoti ir taip pat versti į gestų kal-
bą“, – pasakojo  I.Čereškaitė.  

Po filmų pristatymo buvo aiš-
ku, kad medžiaga – be galo vertin-
ga. 

Viešnia dar ilgai ir nuoširdžiai 
bendravo su PKNPM mokinukais. 
Visi dalyvavusieji nemokamai gavo 
po diską.

DVD „Etnografinė animacija“ 
bus pristatytas visose kurčiųjų ug-
dymo įstaigose. 

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
PKNPM direktorė 

VTMRC moksleivis Juozas Kamarauskas 
bendramoksliams papasakojo apie gamybinę 
praktiką Ispanijos Granados mieste.

Ugdymas
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„Lietuvos ryto“ krepšininkų viešnagė LKNUC

Vasario 27 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre (LKNUC) 
lankėsi „Lietuvos ryto“ eki-
pa. Krepšinio pamoką vedė 
puolėjai Simas Buterlevi-
čius ir Artūras Jomantas, 
o drauge su jais į LKNUC 
atvyko ir „Lietuvos ryto“ 
komandos vadybininkas 
Julius Sarapinas. 

Tą dieną į centro sporto salę 
susirinko ne tik mūsų mokyklos 
mokiniai, bet ir svečiai – bu-
vę mokiniai. Smagu, jog ši žinia, 
kad centre lankysis profesionalūs 
krepšininkai, subūrė ir esamus, ir 
buvusius mokinius. 

„Lietuvos ryto“ komandos žai-
dėjų vizito tikslas – populiarinti 
krepšinį, kaip vieną populiariau-
sių sporto šakų Lietuvoje, tarp 
mokinių, domėtis aktyviu laisva-
laikio praleidimo būdu, tobulinti 
sportinį meistriškumą, skatinti 
moksleivius sistemingai treniruo-
tis ir siekti kuo geresnių rezultatų.

Visi geriausi mūsų mokyklos 
krepšininkai šiai pamokai buvo 

tinkamai pasirengę, o profesio-
nalūs žaidėjai negailėjo patarimų 
sporto entuziastams.

Pamoka prasidėjo apšilimo 
mankšta, po jos – pratimai, skirti 
kamuolio varymo, perdavimo ir 
metimo į krepšį įgūdžiams gerinti. 

Po sėkmingai atliktų pratimų 
mūsų mokinių laukė svečių pa-
rengtos užduotys. Pirma užduotis 
– kuo daugiau taiklių kamuolio 
metimų į krepšį. Šios užduoties 
nugalėtoju tapo III gimnazijos 
klasės mokinys Paulius Vidžiū-

nas. Antroji užduotis - kamuolio 
perdavimas stovint vietoje. Šią už-
duotį geriausiai atliko VIII klasės 
mokinys Danielius Rudis ir IVa 
klasės gimnazistas Karolis Šimi-
liūnas. 

Pamokos pabaigoje fizinio la-
vinimo mokytojas Šarūnas Pečiu-
lis, praeityje pats profesionaliai 
žaidęs krepšinį, metė iššūkį sosti-
nės ekipos puolėjui Simui Buter-
levičiui baudų metimų konkurse. 
Pedagogas pataikė 7 iš 10 kartų, 
tuo tarpu žaidėjas atakavo be klai-

dų ir realizavo visus baudos meti-
mus. Be abejo, šioje kovoje nuga-
lėtojų nebuvo, laimėjo draugystė, 
supratimas ir meilė šiai sporto 
šakai. 

Visi mokiniai, dalyvavę šioje 
pamokoje ar stebėję ją, gavo „Lie-
tuvos ryto“ ekipos nuotrauką, o 
norintys galėjo gauti A. Jomanto ir 
S. Buterlevičiaus autografą. Nuga-
lėtojai buvo apdovanoti „Lietuvos 
ryto“ komandos sirgalių atribu-
tika: marškinėliais, kepurėmis ir 
šalikais. 

Brangiausia dovana atiteko 
LKNUC – tai krepšinio kamuolys 
nuo visos „Lietuvos ryto“ ekipos. 
LKNUC Neformaliojo švietimo ir 
socializacijos skyriaus vedėja Vik-
torija Kilikevičienė svečiams įteikė 
atminimo dovanėles ir nuoširdžiai 
padėkojo už įdomiai bei turiningai 
praleistą laiką.

 „Lietuvos ryto“ žaidėjai mū-
sų centro mokiniams palinkėjo 
sėkmės, ateityje garbingai atsto-
vaujant savo mokyklai krepšinio 
varžybose.

Rasa RUSOVIČIŪTĖ
socialinė pedagogė 

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM) 
viešėjo žinomas kompozi-
torius, perkusininkas bei 
multiinstrumentalistas To-
mas Dobrovolskis, kuris  
mokiniams padovanojo  
specialiai jiems parengtą 
originalų projektą  "KVAPŲ 
ir MUZIKOS garsų sesija".

Mokykloje kompozitorius 
lankėsi jau ne pirmą kartą. Ben-
dradarbiavimas užsimezgė prieš 
šešetą metų, kai Tomas pasiūlė 
susitikti ir pamuzikuoti su klau-
sos negalią turinčiais  mokiniais. 
Abipusė  draugystė įgavo pagreitį, 
ir netrukus vaikai kartu su perku-
sininku dalyvavo pirmame savo 
pasirodyme Panevėžio bendruo-
menių rūmuose.  

2009 m. su T. Dobrovolskiu ir  
Plazi Halaoui  (Togo Respublika, 
Afrika) vaikai dalyvavo projekto 

„Afrika“ koncertuose Vilniuje ir 
Panevėžyje, o 2010 m. - LNK pro-

jektuose „2 minutės 
šlovės“ ir „Lietuvos 
supermiestas“.  

Po nedidelės 
pertraukos su nauja 
programa Tomas vėl 
svečiavosi mokyklo-
je.

„Šis projektas 
- tai nauja neverba-
linės komunikacijos 
forma. Jis sujungia 
garso, muzikos, vi-
broakustinio masa-
žo, spalvų ir kvapų 
elementus – mūsų 
juslių dirgiklius. 
Šių elementų ir jų 
įvairių kombina-
cijų panaudojimas 
skleidžia skirtingas 
vibracijas, sukuria 
įvairias emocijas ir 

būsenas. Man buvo 
labai įdomu, kaip 
vaikai, turintys klau-

sos sutrikimų, priims šią informa-

ciją, kaip jie jausis, kokius įspū-
džius patirs. Šie vaikai - tai patys 
geriausi mano kritikai ir vertinto-
jai, tikrieji ekspertai. Labai norė-
jau sužinoti, išsiaiškinti šio naujo 
projekto stipriąsias ir silpnąsias 
vietas. 

Tai buvo mano pirmas žings-
nis, įgyvendinat naują projektą, 
skirtą  klausos negalią turintiems 
žmonėms“, – sakė T. Dobrovolskis.

Sesijos metu vaikai buvo pa-
kviesti jaukiai ir patogiai įsikurti 
erdvėje – atsigulti, užsimerkti, 
pasinerti į savo vidinį pasaulį. 
Atsipalaiduoti, mėgautis rimtimi, 
ramybe. Įsiklausyti į tylą, garsus, 
muziką. Džiaugtis minčių tėkme, 
leisti vaizduotei kurti asociatyvius 
paveikslus,  projektuoti vizijas. 

Po sesijos vaikai dar ilgai ne-
norėjo skirstytis,  šiltai  bendravo,  
dalijosi  patirtais įspūdžiais bei iš-
gyvenimais.

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
PKNPM direktorė

Multiinstrumentalisto T. Dobrovolskio viešnagė 
PKNP mokykloje.

Ugdymas

        Kurtieji – muzikinių ir juslinių  improvizacijų vertintojai

LKNUC geriausi krepšininkai, jų treneriai kartu su „Lietuvos ryto“ ekipos 
puolėjais S. Buterlevičiumi ir A. Jomantu.
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Kūrybiniai klaipėdiečių ieškojimai
Uostamiesčio pedago-

ginei visuomenei buvo pri-
statyta Klaipėdos Salio Še-
merio suaugusiųjų gimna-
zijos ir Siuvimo ir paslaugų 
verslo mokyklos sutrikusios 
klausos moksleivių paroda 
„Ieškojimai“. 

Čia buvo eksponuojama mo-
kinių miniatiūros – poetinės ir 

fotografinės įžvalgos žmogaus 
gyvenimo trapumo tema bei jų 
kūrybiniai darbai.

„Vasara su dvylika mokslei-
vių buvome Austrijos kalnuose 
ir ten padarėme daug nuotraukų. 
Grįžę sugalvojome savo jausmus 
sutalpinti į žodį. Taip gimė min-
tis kurti miniatiūras. Kurtiesiems 
ar neprigirdintiems šis uždavi-
nys be galo sunkus dėl metaforų, 
epitetų, pagaliau dėl nebaigtos 

minties. Dirbom, šlifavom žodį 
po žodžio tris mėnesius, kol pa-
galiau gimė tekstai“, - prisimi-
nimais apie nelengvą kūrybinį 
kelią dalijosi lietuvių kalbos mo-
kytoja Žydra Šmitienė.

Savo kūrybiniais laimėjimais 
norėjosi dalytis su kitais. Įrėmin-
tos poetinės ir fotografinės įžval-
gos bei dailės darbai, kuriuos 
moksleiviams padėjo kurti Salio 
Šemerio suaugusiųjų gimnazi-

jos technologijų mokytoja Jolita 
Anankaitė, buvo eksponuojami 
parodoje „Ieškojimai“. 

Su ja susipažino ne tik mūsų 
uostamiesčio bendruomenė, bet 
ir Klaipėdos pedagoginė visuo-
menė. 

Su moksleivių poetinėmis 
įžvalgomis apie žmogaus gyveni-
mo trapumą bei kūrybiniais dar-
bais supažindiname ir „Akiračio“ 
skaitytojus:

KIETUME TRAPUMAS GLŪDI
 

Šiltas, gražus oras, tik tik nulijo lietus… Toks augimas paga-
vo augalą trapų… kad stiepias, kad stiepias į saulę, į dangų. 

Ir pats džiaugiasi, ir kitus džiugina. Išleido šaknis į patį 
akmens kietumą. Ir viskas dėl didelio

noro BŪTI ir DŽIAUGTIS.
Trapus tas buvimas...

MODESTAS

ŽYDĖJIMAS

Gimsta, auga, siekia, tiki… Ir gėlė, ir žmogus. Gėlė džiaugia-
si spalvomis, žmogus – savo svajonėmis.

Smagu, kad išlaikomas ryšys tarp gamtos ir žmogaus. Bet 
viskas labai trapu… nužydi gėlė… ir žmogus baigia savo 

gyvenimo žydejimą, kada likimas lemia…
Ir taip viskas ratu…

ARMANDA

SAULĖS ŠVIESA

Gražu, trapu, laikina. Spalvinga, džiuginančiai gražu. Užslin-
kę debesys išgąsdina gležnus gėlės žiedelius, ir tyli ji, laukia, 

kol saulė spinduliais paglostys ją ir nuramins.
Kodėl saulė nenuramina žmogaus, kai užslenka gyvenimo 

debesys? Kodėl žmogui reikia kažko daugiau, labiau  
apčiuopiamo?

Viskas labai trapu…

ROMA

DEJA…

Gyvenimas pilnas spalvų.
Spalvotas dangus, žemė, augalai… ir žmonės. Viskas taip su-
siję ir taip laikina. Žiūriu į trapią gėlę, į jos spalvotą trapumą 

ir mėginu suvokti greitai praeinantį laiką… DEJA…

VYTAUTAS

LAIKO RATAS

Laiko nėra, todėl mes jo ir neturime. Tik priklausome nuo 
laiko. Laiko ratas nuolat sukasi, vis sugrįždamas ir vėl nutol-

damas. Ratas diktuoja gyvenimo ritmą.  
Pavasaris – Vasara – Ruduo – Žiema…

Auga, žydi, žaliuoja, bręsta gamta, nokina vaisius, kuriais 

palaikoma žmogaus gyvybė.
Gamtoje vyrauja darna, nes ji gyvena pagal laiko rato dės-

nius. Žmogus pamiršo savo pradžią ir savo LAIKĄ...

UGNĖ

GROŽIS

Prie gležnos, trapios gėlelės, palenkęs baltapūkę galvą, klūpi 
vaikas. Akyse – pasigėrėjimas ir nuostaba, kad pilkame 

akmens smėlyje užauga tokios trapios gėlės.
Žydinčios galvelės tyliai linguoja, supamos lengvo vėjelio.

Atrodo, jog šneka apie tai, kad reikia labai mylėti savo žemę, 
o ji tau padės užaugti dideliam dideliam, iki debesų.

Kažin ar vaikas girdi, ar jis supras?

VIKTORIJA

SAULĖTI ŽIEDAI

Apsiniaukusią dieną kalnuose buvo jauku ir gera. Ilgai 
nesupratau, kodėl man atrodė, kad diena šviesi ir miela, kad 

danguje šviečia saulė, tik aš jos nematau.
Pasižiūrėjau į gelsvą gėlės veidelį visai po mano kojomis… ir 
sutrikau… Šitoks gležnumas pro tokį akmenį… kokia jėga…

Apsidairiau ir negalėjau nefotografuoti jos, šitos trapiosios 
kalnų būtybės. Aplink jų buvo ir daugiau. Atrodė, kad savo 
geltonomis galvelėmis, šviesiomis dienomis saulės tviskesį 

sugėrusios, darganotą dieną jį ir išspinduliuoja.
Ir supratau – tai nuo jų buvo taip šviesu.

Amžinasis trapumas… troškimas džiaugsmu dalytis…
Kad tai žmogus suvoktų…

ROMA

Mes ateiname į šią žemę gležni, reikalaujantys rūpesčio, 
globos. Ateiname nežinodami, kokia mūsų Žemė, kokią 

perduoda ją mums atėjusieji anksčiau.
Stengiamės perprasti mus supantį pasaulį, jame vykstančius 

reiškinius, žmones. Pagaliau patys save…
Visas gyvenimas žemėje – tarytum sudėtinga mokykla, kurią 

visi privalome baigti, išlaikyti egzaminus.
Tik ar visi gausime brandos atestatą, suteikiantį teisę  

vadintis ŽMOGUMI?
Viskas per daug trapu…

ANDRIUS

Nukelta į 16 p.

Ugdymas
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Kūrybiniai klaipėdiečių ieškojimaiMes ir visuomenė

Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos ir Siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos sutrikusios klausos  
moksleivių paroda „Ieškojimai“. 

 Savo darbą pristato V. Palubinskaitė.

Savo darbą pristato A. Karpaitė.

Savo darbą pristato U.Karaliūtė.

Parodos organizatorės (iš kairės) : gestų kalbos 
mokytoja U.Petraitienė, technologijų mokytoja J.Anankaitė 
ir lietuvių kalbos mokytoja Ž.Šmitienė.


