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• Dvidešimt treti leidimo metai• 

Nuo praėjusių metų 
gruodžio 13 d. Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijai (SADM) pradėjo 
vadovauti Algimanta Pabe-
dinskienė.

A. Pabedinskienės 
 biografija

Naujoji SADM vadovė gimė 
1965 m. kovo 25 d. Liepojoje 
(Latvija). Baigusi Marijampolės 
J. Žiugždos 6-ąją vidurinę mo-
kyklą įstojo į Vilniaus inžinerinį 
statybos institutą. 1988 m. jį 
baigusį įgijo statybos inžinie-
riaus specialybę. 2005 m. baigė 
Kauno technologijos universite-
tą,  A.Pabedinskienei suteiktas 
vadybos ir verslo administravi-
mo magistro laipsnis.

Profesinę karjerą pradėjo 
1988 m. Vilniaus kolūkių staty-
bos projektavimo institute, dirbo 
inžiniere konstruktore. 

1991 m. įsteigė A. Pabedins-
kienės dailiųjų amatų dirbtuvę ir 
jai vadovavo, 1994–2007 m. buvo 
šeimos verslo įmonės IĮ „Selema“ 
direktorė. 

2004-2005 m. dirbo eko-
nomikos mokytoja J. Totoraičio 
vidurinėje mokykloje, nuo 2005 
m. - Marijampolės kolegijos lek-
torė. 2007-2012 m. - Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
Marijampolės filialo direktorė.

A. Pabedinskienė yra Darbo 
partijos narė. Su šia politine jėga 
dalyvavo Europos Parlamento ir 
Seimo rinkimuose. Naujoji mi-
nistrė moka latvių, rusų, lenkų, 
anglų kalbas.

Žino realią padėtį
A. Pabedinskienė buvo Ma-

rijampolės savivaldybės Smul-

kiojo ir vidutinio verslo rėmimo 
fondo komisijos, Marijampolės 
profesinio rengimo centro tary-
bos, Kazlų Rūdos verslo inkuba-
toriaus tarybos narė, Marijam-
polės savivaldybės darbuotojų 
saugos ir sveikatos komisijos 
pirmininkė. Todėl, anot minis-
trės,  ji puikiai žino, kaip gyvena 
paprasti žmonės, su kokiomis 
problemomis jie susiduria. Mi-
nistrė nuolat dalyvaudavo susi-
tikimuose su bendruomenėmis, 
pagyvenusiais žmonėmis, ligo-
niais, dirbo su jaunimu. 

Ministrė tikisi su gera ko-
manda nuveikti būtinus darbus 
ir šalinti problemas.

Buvo manančių, jog naujo-
sios vadovės trūkumas tai,  kad 
ji iš provincijos. Pati ministrė tai 
laiko ne trūkumu, o pranašumu. 
Esą provincija - geriausias realios 
situacijos šalyje atspindys. Pro-
blemos mažose bendruomenėse 
yra juntamos ir išgvildenamos 
geriau nei didžiuosiuose mies-

tuose.
Iš Marijampolės į Vilnių 

dirbti atvykusi A. Pabedinskienė 
kolegų apibūdinama kaip šilta, 
nepakanti neteisybei, atsakinga, 
kompetentinga moteris. Esą 
šios savybės jai padės tapti gera 
ministre.

Patvirtintas pirmasis 
 viceministras

Socialinės apsaugos ir dar-
bo viceministru pradėjo dirbti 
Audrius Bitinas. Prof. dr. A. Bi-
tinas turi teisininko išsilavinimą, 
Mykolo Romerio universitete 
apgynė disertaciją tema „Pensijų 
sistemų modeliai ir valdymo 
tendencijos Europos Sąjungoje“.

Pastaraisiais metais dirb-
damas viceministru Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje 
A. Bitinas kuravo socialinio 
draudimo sritį, šią sritį naujai 
paskirtasis viceministras kuruos 
ir toliau. Taip pat tarp vicemi-
nistro kuruojamų sričių bus 
tarptautiniai santykiai, Lietuvos 
pirmininkavimo ES klausimai.

Tarp svarbiausių darbų nu-
matoma toliau tęsti socialinio 
draudimo sistemos kompleksinę 
pertvarką, įgyvendinant Seimo 
priimtus teisės aktus bei Vyriau-
sybės programą.

,,Akiračio" inf.

             
GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2013 metams!  
                                      

Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002)
 prenumeratos kaina 

10 mėn. – 17,5 Lt,  6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose  
“Lietuvos pašto” skyriuose. 

Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno bei  
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centruose. Čia 

metų „Akiračio“ prenumerata – tik 15 Lt .

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Pokyčiai Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje
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Nuotolinis vertimas  
prigyja pamažu  •Šiame numeryje•

•Aktualijos
1 Pokyčiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
2 Nuotolinis vertimas prigyja pamažu
3 Trumpai apie  mus
4-5 Naujas svetainės www.lkd.lt veidas
5 Naujos pensijos apskaičiuojamos kitaip
5 Trumpai apie darbo ginčų komisijas
5 Padėka

•Sportas

6- 7 Išdalyta dešimt 2012 m. sporto nominacijų
7 Lietuvos kurčiųjų jaunimo krepšinio čempionatas
7 Kauniečių geriausių sportininkų penketukas

•PAGAVA

     8-9 Bendrijai PAGAVA naudinga Skandinavų patirtis

•Kurtieji pasaulyje

10-11 Viešnagė Izraelio ir Palestinos žemėje

•Mūsų žmonės

    112 Motinos meilės jėga

•Ugdymas

13 Bendraujant kalbos barjeras – ne kliūtis!
13 Ketvirtokų aktyvumas nudžiugino pedagogus
14 Kalėdų dvasia Panevėžyje
14-15 Augu mylimas
15 Pirmoji jaunosios panevėžietės paroda

    •Mes ir visuomenė

16  Labdaros renginys mūsų menininkams paremti

Kauno apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centras 
(Kauno AGKVC) nuo 2012 
m. rugsėjo teikia nuotolinio 
vertimo paslaugas visiems 
Lietuvos klausos negalią 
turintiems gyventojams. 
Paslaugomis galima naudo-
tis nuo 8 iki 17 val. 

Vertimo paslauga mobiliuoju 
ryšiu (3G) dažniausiai reikalinga 
tuomet, kai kurtiesiems komuni-
kacijos sunkumų kyla netikėtai. 
Tai naujovė kurčiųjų bendruo-
menei, ir paslaugų skaičius kol 
kas nėra toks didelis, kokį galė-
tumėme suteikti. Rugsėjo–gruo-
džio mėnesiais suteikta apie 150 
nuotolinio vertimo paslaugų. 
Nedidelio užsakymų skaičiaus 
priežastys yra kelios. Vieni žmo-
nės neturi tinkamų mobiliųjų te-
lefonų, kurie palaiko 3G ryšį. Ki-
ti dar nemoka naudotis paslauga. 

Praėjo ne tiek daug laiko, 
kad naujovė visiems kurtiesiems 
taptų įprasta ir reikalinga. Bet 
paslaugų poreikis pamažu vis 
didėja. Jos teikiamos kurtiesiems 
lankantis pas gydytoją, įstaigose 
nesusikalbant su girdinčiaisiais 
ar iškilus sunkumų įvairiomis 
aplinkybėmis.

Primename, kad vertėjai tei-
kia tik vertimo paslaugas, bet 
neteikia informacijos prieina-
mumo paslaugų. Jas kurtieji gali 
gauti kurčiųjų reabilitacijos cen-
truose.

Dėl informacijos, kaip nau-
dotis 3G ryšiu, reikia kreiptis į 

savo mobiliojo ryšio operatorių. 
Jis paaiškins ir atsakys į visus 
klausimus.

 Taip pat norėtumėme pri-
minti telefoną, kuriuo galima 
gauti nuotolinio vertimo paslaugą  
+370 693 33 336.

 
3G ryšys prieinamas ir 

Vilniuje
Neseniai 3G ryšio paslaugą 

pradėjo teikti ir Vilniaus apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centras. 
Pasak direktoriaus Dainiaus Ja-
kučio, toks paslaugų spektro plė-
timas centrui neatsiėjo brangiai. 
Būdami „Tele2“ vartotojai, jie 
kreipėsi į operatorių ir pakeitė 
mokėjimo planą, taip pat įsigijo 
planšetinį (delninį) kompiuterį, 
turintį mobilųjį ryšį ir interneto 
skambučio „Skype“ paslaugą. 

 Bet bendrauti vaizdo skam-
bučiais galima tik tuomet, kai 
kitame ryšio gale asmuo taip 
pat turi išmanųjį telefoną ir yra 
įsidiegęs 3G ryšį. Kol kas po-
kalbio minutė Vilniuje brangi 
– 60 centų. Bet vadovas atkrei-
pė dėmesį, kad besinaudojantys 
„Ežio“ paslauga 3G ryšiu gali 
naudotis nemokamai. 

Norintiems naudotis vaiz-
do skambučio paslauga Vilniuje 

reikia skambinti tel. 8 683 47 417, 
bendrauti „Skype“ – rinkti įpras-
tą adresą – gestuvertejai. „Skype“ 
paslauga darbo dienomis teikia-
ma iki 19.30 val.   
 

Ramunė LEONAVIČIENĖ
Kauno AGKVC direktorė

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Nuotolinio vertimo paslauga - tai naujovė kurčiųjų bendruomenei.   
Paslaugas teikia Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjos Dalia 
Nevardauskienė ir Justina Naujokaitytė.
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RESPUBLIKINĖS VAL-
DYBOS POSĖDIS. Sausio 16 d. 
surengtas 1-asis šiais metais LKD 
RV posėdis. Jame buvo patvir-
tintos teritorinių valdybų naujai 
išrinktos pirmininkės ir viešųjų 
įstaigų direktorės – Šiaulių vado-
vė Kristina Prudnikienė ir prieš 
tai 3 metus Vilniaus organizacijai 
vadovavusi laikinoji vadovė Inga 
Minkevičienė. 

Atleista iš darbo pačios pa-
geidavimu Šiaulių KRC direktorė 
Genė Adomaitienė, įstaigoje 
išdirbusi 39 metus

Svarstytas Panevėžio m. 
Gestų kalbos televizijos paramos 
prašymas. Nutarta paramą su-
teikti, kai Gestų kalbos televizijos 
darbuotojai įvykdys tam tikras 
LKD keliamas sąlygas. Plačiau 
– kitame „Akiračio“ numeryje. 

ATSILIEPĖ ŠIAULIŲ UNI-
VERSITETAS. Lietuvos kur-
čiųjų draugija 2012 m. lapkritį 
Šiaulių universitetui išsiuntė 
laišką, kuriame pagal ten orga-
nizuojamų studijų kryptį siūlė 
įvairių specialybių studentams 
skirtingos apimties lietuvių gestų 
kalbos kursus. Taip pat įsiparei-
gojo skirti mokymams lektorių. 
2013 m. sausio pradžioje gauta-
me laikinojo rektoriaus Donato 
Jurgaičio pasirašytame atsakyme 
teigiama: „Informuojame, kad 
ŠU Socialinės gerovės ir negalės 
studijų fakultetas ir Tęstinių 
studijų institutas nagrinėjo Jūsų 
siūlymus ir ateityje planuoja, 
kad gestų kalbos pradžiamoks-
lis bus įtrauktas ŠU kaip laisvai 
pasirenkamasis dalykas. Jį turės 
galimybę rinktis ir specialiosios 
pedagogikos bei socialinės pe-
dagogikos studijų programų stu-
dentai.“ Toliau informuojama, 
kad  „Tęstinių studijų institute 
nuo 2011 m. surdopedagogai 
nerengiami, nes nėra pagei-
daujančiųjų“. Bet žadama, kad, 
susidarius tokiai grupei, lietuvių 

gestų kalbos studijų programa 
bus atnaujinta ir padidinta jos 
apimtis nuo dabar esančių 24 
kreditų iki 40 kreditų.

PSICHOLOGINĖ PAGAL-
BA. Su Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija bei su asignavi-
mų valdytoju Neįgaliųjų reikalų 
departamentu dėl lėšų skyrimo 
psichologinei pagalbai kurtie-
siems teikti per „Skype“ progra-
mą Lietuvos kurčiųjų draugija 
periodiškai derėjosi visus 2012 
m. Bet ministerija nepalaikė 
LKD iniciatyvos, lėšų neskyrė. 
Dabar LKD pabandė problemą 
kitaip spręsti. Prezidentė Roma 
Klečkovskaja pradėjo derybas 
su Lietuvos psichologų sąjunga 
(LPS). Ir nenusivylė. LPS atstovai 
rimtai pažiūrėjo į kurtiesiems 
kilusią problemą – paslaugos 
prieinamumą lietuvių gestų 
kalba – ir susitarė dėl dvišalės 
diskusijos. Telefonu aptartas 
personalijų (LKD yra numačiusi 
įdarbinti LGK neblogai mokantį 
psichologą) klausimas, kalbėtasi 
apie naudotiną įrangą paslaugai 
teikti. Apie LKD ir LPS atstovų 
susitikimo rezultatus informuo-
sime ateityje.

RUOŠIAMI RAŠTAI. LKD 
šiuo metu ruošia pakartotinius 
raštus LRT, Kultūros ministeri-
jai, LR Seimui ir Vyriausybei dėl 
gausesnio LRT televizijos laidų 
prieinamumo kurtiesiems ver-
čiant laidas į LGK bei titruojant. 

Taip pat ruošiamas dar vie-
nas raštas Kultūros ministerijai 
dėl didesnio skaičiaus Lietuvos 
muziejų ekspozicijų pritaikymo 
kurtiesiems. Žinia, kol kas Lie-
tuvoje kurtieji gali susipažinti tik 
su Pinigų muziejaus eksponatais.

GALVOJAMA APIE ORIĄ 
SENATVĘ. Prezidentė R. Kleč-
kovskaja telefonu kalbėjosi su 
VšĮ Antavilių pensionato direk-
toriumi Bronislavu Freimantu 
ir aptarė vienišų kurčiųjų priė-

mimo iš visos Lietuvos į vienus 
senelių globos namus problemą. 
Direktorius pritarė prezidentės 
siūlymui. 

Artimiausiu metu planuo-
jamas susitikimas, kuriame bus 
aptartos priėmimo į pensionatą 
sąlygos, o po susitikimo numato-
ma kartu kreiptis į SADM. Anks-
tesnis tiesioginis LKD kreipima-
sis į SADM rezultatų nedavė. 

LIETUVOS HIMNO AT-
LIKĖJŲ LGK KONKURSAS.  
Kai vienas iš Surdologijos centro 
lankytojų paklausė apie galimybę 
atlikti Lietuvos himną lietuvių 
gestų kalba, LKD ir SC kilo min-
tis surengti himno atlikėjų kon-
kursą. Pačių kurčiųjų parengtą 
ir nufilmuotą versiją atlikėjams 
reikėjo įdėti į socialinį tinklą ir 
atsiųsti filmuko interneto nuo-
rodą į LKD. 

Tenka pripažinti, kad daly-
vių gausa konkursas nenudžiu-
gino. Atsiliepė į kvietimą tik 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro saviveiklininkai.

 Jie parengė tris versijas: 
himną atlieka solistas, duetas ir 
trio. LKD ir SC kaip geriausią va-
riantą atrinko Rasos Plukaitės ir 
Kęstučio Vaišnoro duetą. Jie tapo 
konkurso nugalėtojais.  Netrukus 
bus pradėtos himno įrašymo 
lietuvių gestų kalba repeticijos. 

Atsižvelgiant į pastabas ir 
pasiūlymus įrašas bus pataisy-
tas, o vėliau išplatintas kurčiųjų 
švietimo ir socialinėse įstaigose.

VALENTINO DIENOS 
ŠVENTĖ. Vilniaus KRC ją ren-
gia vasario 16 d. 17 val. Pirmiau-
sia šventės dalyvių lauks meninė 
programa: etiudai, imituojamoji 
daina ir svarbiausia – naujas ben-
dras režisierės J. Mažeikienės ir 
liaudies teatro „Mimika“ aktorių 
scenos darbas  - inscenizuota 
komedija pagal K. Sajos kūrinį  
„Palangos liūtas“. 

Tą patį vakarą bus paskelbta 

gražiausia 2013 m. vilniečių po-
relė. Todėl norintieji dalyvauti 
konkurse raginami kuo greičiau 
fotografuotis ir nešti savo ir 
draugo (-ės) bendras nuotraukas 
į Vilniaus KRC.

Gražiausią porą iki pat šven-
tės dienos rinks visi kurčiųjų 
bendruomenės nariai. Apsilankę 
centre, apžiūrėję konkurso daly-
vių nuotraukų stendą kiekvienas 
galės balsuoti už  labiausiai pati-
kusią porą. 

SPORTO RENGINYS.  Lie-
tuvos kurčiųjų sporto komitetas 
sausio 18 d. surengė geriausių 
2012 m. Lietuvos kurčiųjų spor-
tininkų pagerbimo šventę. 

KAUNO VALDŽIOS DĖ-
MESYS SPORTININKAMS. 
Praėjusių metų gruodžio pabai-
goje Kauno miesto savivaldybėje 
buvo pagerbti sporto klubo  
„Tyla“  sportininkai ir treneriai:

Europos čempionate antrąją 
vietą laimėjusios krepšininkės 
- Agnė Žegytė,  Jurgita Jankutė,  
Jurgita Navickaitė, Jurgita Šegž-
daitė,  Justina Burbaitė,  Aušra 
Milašauskaitė, Birutė Aleknavi-
čiūtė ir trenerė Lina Dambraus-
kaitė; Europos čempionate an-
trąją vietą iškovoję krepšininkai 
- Karolis Birieta, Edvinas Kriū-
nas, Martynas Vainius, Deividas 
Gindrūnas ir treneris  Algirdas  
Jurkša; pasaulio čempionate 
antrąją vietą iškovojusios pa-
plūdimio tinklininkės - Birutė 
Aleknavičiūtė, Ingrida Milkintai-
tė  ir trenerė  Jolita Virbickienė; 
pasaulio čempionate antrąją 
vietą laimėjęs stalo tenisininkas 
Kęstutis Žižiūnas ir treneris  Ro-
mualdas Stankevičius.

Buvo pagerbtas ir kurčias 
veteranų krepšininkas Jonas Lu-
košius. Jis septintajame Europos 
veteranų krepšinio čempionate 
kartu su Kauno „Žalgiris“ 65+ 
komanda iškovojo aukso me-
dalius.  

 Trumpai apie musAktualijos

Dėl Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro direktorės Jūratės Šukienės mirties  
nuoširdžiai užjaučiame centro bendruomenę ir artimuosius.

 Lietuvos kurčiųjų draugija
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Naujas svetainės www.lkd.lt veidas
2012 m. gruodį pra-

dėjo veikti nauja Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) 
interneto svetainė. Sena 
svetainė jau neaktyvi, bet 
naujoje dar galima rasti 
nuorodą į senąją. Kai visa 
informacija iš senos svetai-
nės bus perkelta į naująją, 
nuorodos nebeliks.

Interneto tinklalapių specia-
listų teigimu, pastaraisiais metais 
portalo www.lkd.lt įvertinimas 
Google ar kitų paieškų sistemoje 
buvo labai geras. Tai patvirtina ir 
gana didelis mūsų tinklalapio lan-
kytojų  skaičius. Pavyzdžiui, per 
praėjusių metų paskutinį ketvir-
tį mūsų portale apsilankė net 70 
tūkst. skaitytojų.  

Tikime, kad atnaujintas porta-
las www.lkd.lt dar plačiau atvers 
duris informacijos prieinamumui 
ir mūsų integracijai: vis daugiau 
žmonių susipažins su klausos ne-
galios žmonių gyvenimu, kultūri-
niais renginiais, ugdymo specifika, 
jaunimo veikla, sporto pasieki-
mais ir kitomis mūsų aktualijomis.

Pasikeitė struktūra ir 
išvaizda

Pagrindinis svetainių skirtu-
mas, kad dabar teksto ir vaizdo 
informacijai skirta po vienodai 
erdvės ir dėmesio. Pasikeitė LKD 
svetainės medis. Informacijos blo-
kų mažiau, bet rubrikų ir skyrių 
juose – daugiau. Toks medžiagos 
skaidymo principas leido pasiek-
ti, kad informacija būtų dedama 
tvarkingiau ir sistemingiau, varto-
tojams paprasčiau ją rasti. 

Pasikeitė svetainės išvaizda. 
Netrukus vartotojus turėtų pradėti 
sveikinti kurčiasis gestų kalba. Tai 
būtų tarsi kurčiųjų bendruomenės 
puslapio vizitinė kortelė. Ta pati 
pristatymo informacija bus pateik-
ta ir lietuvių kalba. Skaitytojų pa-
geidavimu svetainės dizainas gali 
būti dar tobulinamas.

Suformuoti 4 informacijos 
blokai

Raiškiau suformuotas infor-
macijos blokas LKD. Čia galima 
rasti informacijos apie pačią LKD 
– nuo kontaktų iki paramos bei 
susikūrimo istorijos.

Į  tinklalapį kaip atskiras in-
formacijos blokas įdėta Surdolo-
gijos centro (SC) svetainė www.
surdo.lt .Tokį poreikį padiktavo 
SC pradėta vykdyti nauja veikla 
– nuotolinis mokymas LGK vertė-
jams bei LKD vis daugiau perduo-
damų SC funkcijų. O tai yra vaiz-
do medžiaga, kuriai reikia daugiau 
erdvės. Svetainėje www.surdo.
lt  yra labai nedaug erdvės, dėl to 
čia negalima pateikti vaizdo me-
džiagos, be to jos turinio adminis-
travimo galimybės ribotos. Dabar 
nesvarbu, ar lankytojas apsilankys 
www.surdo.lt svetainėje, ar www.
lkd.lt informacijos bloke Surdolo-
gijos centras,  visur jis ras tą pačią 
informaciją: žinių apie SC veiklą, 
rengiamus LGK kursus, konsulta-
cijas ir kitų naudingų dalykų. 

2013 m. įstaiga numato pra-
dėti rengti pašnekesių žodynėlius 
viešąsias paslaugas teikiantiems 
specialistams, visuomenei. Taip 
tikimasi pritraukti dar daugiau 
vartotojų – ne tik kurčiųjų, bet ir 
girdinčiųjų.

Informacijos bloke Centrai ir 
organizacijos savo veiklas prista-
tys Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras ir Vilniaus kurčiųjų jauni-
mo organizacija.

Informacijos bloko “Įdomu“ 
rubrikos nepasikeitė. Jas pagal pa-
geidavimus bus galima keisti.

„Kultūros paletės“ skyreliai 
„Kurčiųjų kultūros aktualijos“, 
„Kurtieji pasaulyje“, „Šalies kul-
tūros aktualijos“, „Mūsų žmonės“, 
„Knygų lentyna“, „Religija“ liko 
nepakitę. 

Padaugėjo funkcijų, išplės-
tos galimybės

Atsirado daugiau galimybių 
vartotojams. Dabar jau galima ne 
tik lietuviškai pateikti naujienas, 

publikacijas, bet ir visa tai komen-
tuoti bei dėti vaizdo intarpus. Di-
desni tapo serverio resursai, grei-
tis. Tai atveria perspektyvą įdėti 
daugiau vaizdo naujienų, taip pat 
sudėti daug vietos užimančią me-
džiagą, tokią kaip SC parengtas 
kurčiųjų istorijas, metodinę me-
džiagą LGK vertėjams, teminius 
žodynėlius ir kt. 

Pradėtas naudoti dažnai už-
duodamų klausimų modulis DUK. 
Vartotojui pateikus klausimą, vi-
siems puslapio turinio administra-
toriams pranešama apie jį. Įdiegta 
galimybė akimirksniu atsakyti į 
vartotojui rūpimą klausimą. 

Sukurti kurčiųjų bendruome-
nės kanalai portaluose: YouTube.
com, Facebook.com. Sudaryta ga-
limybė šiuose portaluose skelbia-
mą informaciją įterpti svetainėje. 
Tai suteiks galimybę neribotai pa-
teikti vaizdo medžiagą. 

Didės skyriaus „Forumas“ ga-
limybės. Pridėtos naujos temos 
bendrauti: sportas, studijos, už-
klasiniai užsiėmimai, kelionės. 
Skaitytojai galės ne tik bendrauti, 
keistis informacija. Šiuo metu jau 
programuojama galimybė į ko-
mentarus įterpti vaizdo medžiagos 
intarpus. Tam tikslui ruošiamas 
rankinis funkcijos nustatymas. 
Galimybė įdėti jau paruoštą vaiz-
do medžiagą flv formatu arba 
įterpti jau įdėtą į YouTube.com 
vaizdo failo nuorodą. Ši funkcija 
bus integruota iki 2013 m. sausio 
30 d. 

Taip pat galima vienu pelės 
spustelėjimu informuoti visus re-
gistruotus puslapio skaitytojus 
apie aktualiją, naujieną, renginį ar 
straipsnį elektroniniu paštu. 

Sukurta galimybė informaci-
ją gauti RSS kanalu (RSS kanalais 
teikiamos naujausios dominančios 

srities žinios; apie šią galimybę 
daugiau - kituose laikraščio nume-
riuose).

Kol kas neįtraukta, bet yra nu-
matyta ir netrukus turėtų atsirasti 
galimybė apklausti vartotojus ben-
druomenei rūpimu klausimu. 

Daugėja turinio  
administratorių

Lengviau tapo medžiagą dė-
ti turinio administratoriams. Jų 
padaugėjo. Ilgiausiai dirba ir di-
džiausią patirtį sukaupė LKD turi-
nio administratorė Genė Karklie-
nė. Artimiausiu metu numatoma, 
kaip ir kasmet, įdarbinti dvi kur-
čiąsias diktores vaizdo informaci-
jai rengti. 

Jeigu leis projekto lėšos, LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja pla-
nuoja į svetainės komandą įtraukti 
dar vieną girdintį administratorių 
- LGK vertėją raštu. Jo uždavinys 
būtų vaizdo medžiagai, pateiktai 
gestų kalba, parengti ir įdėti ver-
timus lietuviškai. Taip pat pradėjo 
dirbti informacijos bloko Surdolo-
gijos centras turinio administrato-
rius. Atnaujinta valdymo sistema 
leis administruoti svetainę su bet 
kuria populiaria naršykle.

Serverio administratorius
Interneto puslapį adminis-

truoja UAB „NTSL“ direktorius 
Emilijus Žalkauskas. Jo vadovau-
jama bendrovė veikia nuo 2003 m. 
„NTSL“ šiuo metu administruoja 
per 100 interneto puslapių. Jos 
funkcijos: serverių administra-
vimas, svetainių kūrimas bei jų 
priežiūra. Labiausiai bendrovė 
didžiuojasi Seimo, Vyriausybės, 
Informacinės visuomenės plėtros 
komiteto puslapių pritaikymu neį-
galiųjų poreikiams, NRD svetainės 
sukūrimu. 

Pats E. Žalkauskas yra Vil-
niaus universitete įgijęs progra-
muotojo specialybę. 

Laukiama skaitytojų 
 siūlymų

Šiuo metu vyksta naujos sve-
tainės bandymai. Tikrinama, ar 
visos funkcijos gerai veikia, taiso-
mi trūkumai, perkeliama archyvi-
nė medžiaga, laukiama skaitytojų 
siūlymų. Kai parengiamieji darbai 
bus atlikti, taps akivaizdūs www.
lkd.lt pranašumai. Tikimasi, kad 

Aktualijos
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Naujos pensijos apskaičiuojamos kitaip

Trumpai apie darbo ginčų 
komisijas

kurčiųjų bendruomenė pamėgs 
savo naują interneto puslapį ir ja-
me noriai lankysis.

Trumpa LKD tinklalapio 
istorija

Iki 2005 m. LKD tinklalapyje 
buvo  tik trumpa informacija apie 
draugijos veiklą, tikslus ir narystę. 
Įdiegus joje kintamo turinio val-
dymo programą ir jos priežiūrai 
paskyrus darbuotoją  G. Karklie-
nę tinklalapis iš esmės pasikeitė. 
Kasmet Spaudos, radijo, televizi-
jos rėmimo fondui buvo teikiami 
projektai, dėl to buvo sukurta Vir-

tuali meno galerija, rubrika Kul-
tūros paletė, kurioje pristatėme iš 
visos Lietuvos sutrikusios klausos  
aktyviausius bei kūrybiškiausius 
narius, skleidėme dorovinių ir 
dvasinių vertybių idėjas, skatino-
me kurčiuosius siekti mokslo, įgyti 
profesiją. 

Mūsų portale kurčiųjų meni-
ninkams atsivėrė virtuali rekla-
mos erdvė. Tautodailininkai, Vil-
niaus dailės akademijos studentai,  
rankdarbių būrelių nariai galėjo 
eksponuoti savo darbus, o lanky-
tojai - susipažinti su mūsų ben-
druomenės kūryba. 

Džiugu, kad už šią galimybę 
kurčiųjų bendruomenė nepamir-
šo padėkoti Spaudos, radijo ir te-
levizijos rėmimo fondui. Vienoje 
padėkų rašoma: „Smagu pamatyti 
tautodailininkų šiauliečių V. Onai-
čio, molėtiškio S. Karanausko, 
tauragiškės pynėjos N. Sebeckie-
nės, keramiko R. Simaičio, vilnie-
tės dailininkė S. Hacking ir kitų 
darbus. Kaip kitaip mes pamaty-
sime mūsų likimo draugų kūrybą 
be šios virtualios meno galerijos. 
Suprantame, kad be Jūsų fondo 
paramos, tinklalapis nebūtų toks 
turtingas ir informatyvus.“ 

Na, o lankytojų skaičius nuo-
lat augo. Statistiniais duomenimis, 
2006 m. pabaigoje jų buvo penkis 
kartus daugiau negu pradžioje. 
2008 m. įdiegus naują rubriką „In-
formacija lietuvių gestų kalba“ jis 
dar išaugo.

Kitas svarbus aspektas: LKD 
turi savo istorijos elektroninį ar-
chyvą. Juk kiekvieno garbaus am-
žiaus asmeninė gyvenimo patirtis  
yra  dalis draugijos istorijos.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 
Vanda VAITKUTĖ

Metų pradžioje įsiga-
liojusios įstatymo pataisos 
numato kitokį pensijos ap-
skaičiavimo būdą pirmą 
kartą į pensiją išeinantiems 
asmenims ir tiems, kas dirbo 
po pensijos paskyrimo ir pa-
geidauja, kad pensija būtų 
paskirta iš naujo. 

Primename, kad Lietuvoje 
senatvės pensija susideda iš trijų 
dalių: pagrindinės, papildomos 
dalies ir priedo už stažo metus. 
Pagrindinės dalies ir priedo už 
stažą skaičiavimas nuo naujųjų 
nesikeičia. Keičiasi tik papildomos 
pensijos dalies apskaičiavimas.  

Pagrindinė įstatymo naujovė 
ta, kad nuo šiol papildoma pensi-
jos dalis apskaičiuojama atsižvel-
giant į visas nuo 1994 m. sausio 1 
d. gautas draudžiamąsias pajamas 

ir visą, bet kuriuo metu įgytą sta-
žą. 

Kita vertus, jei asmuo pagei-
dauja, papildoma pensijos dalis 
galės būti skaičiuojama atsižvel-
giant ir į pajamas, gautas iki 1994 
m. Tokiu atveju papildoma pen-
sijos dalis bus skaičiuojama pagal 
formulę, sudarytą iš dviejų atskirų 
dalių. 

Pirmojoje dalyje bus įrašomas 
stažas, įgytas iki 1994-ųjų ir drau-
džiamųjų pajamų koeficientas, 
apskaičiuotas pagal per 5 paeiliui 
einančius palankiausius metus 
gautą uždarbį iš 1984 – 1993 m. 
Antrojoje dalyje – stažas, įgytas 
po 1994-ųjų, ir draudžiamųjų pa-
jamų koeficientas, apskaičiuotas 
pagal visas nuo 1994 m. turėtas 
draudžiamąsias pajamas. Papildo-
ma pensijos dalis pagal du stažo ir 
pajamų  laikotarpius apskaičiuoja-

ma, jeigu asmeniui tai naudinga. 
Kreiptis dėl pensijos paskyri-

mo į „Sodros“ teritorinį skyrių ga-
lima prieš tris mėnesius iki teisės 
gauti valstybinę socialinio drau-
dimo senatvės pensiją atsiradimo 
arba bet kuriuo metu po to, kai ši 
teisė gaunama. 

Kreipiantis dėl pensijos priva-
loma pateikti Valstybinių sociali-
nio draudimo pensijų skyrimo ir 
mokėjimo nuostatuose nurodytus 
dokumentus – asmens tapatybės 
dokumentą, stažą įrodančius do-
kumentus (darbo knygelę, sociali-
nio draudimo pažymėjimą) ir kt., 
o jei pageidaujama, kad papildo-
ma pensijos dalis būtų apskaičiuo-
ta iš dviejų dalių, reikia pateikti ir 
pažymas apie 1984 – 1993 m. turė-
tą uždarbį. 

Primename, kad nuo 2013 
m. sausio 1 d. moterims senatvės 

pensijos skiriamos, kai joms su-
kanka 60 metų ir 8 mėnesiai (t. 
y. gimė 1952 m. rugsėjo 1 d. ir 
vėliau), o vyrams – kai jiems su-
kanka 62 metai ir 10 mėnesių (t. 
y. gimė 1950 m. gegužės 1 d. ir vė-
liau). Tiesa, tam, kad būtų moka-
ma pensija, asmenys privalo turėti 
minimalų 15 metų stažą. 

Šiuo metu senatvės pensiją 
gauna beveik 600 tūkst. šalies gy-
ventojų. Statistikos departamento 
duomenimis, 2012 m. šalyje gy-
veno 167,7 tūkst. 60-64 metų am-
žiaus gyventojų. 

Asmenų, turinčiųjų būtinąjį 30 
metų darbo stažą, vidutinė pensija 
siekia 843,2 lito. Praėjusiais metais 
pensijų socialiniam draudimui iš-
leista daugiau kaip 8 mlrd. litų. 

Parengta pagal „Sodros“ Ko-
munikacijos ir tarptautinių ryšių 

Darbo ginčų komisija – pri-
valoma ikiteisminio darbo gin-
čų nagrinėjimo institucija. Ji nuo 
2013 m. sausio 1 d. pradėjo spręsti 
individualius darbo ginčus. Dar-
buotojai ir darbdaviai, kurių teisės 
pažeidžiamos, dabar turės kreiptis 
ne į teismus kaip iki šiol, o į darbo 
ginčų komisijas, įsteigtas prie VDI 
teritorinių padalinių. Lietuvoje 
veikia 13 darbo ginčų komisijų: 
4 – Vilniuje, 3 – Kaune, 2 – Klai-
pėdoje, po 1 – Šiauliuose, Panevė-
žyje, Alytuje ir Telšiuose. Utenos, 
Marijampolės, Tauragės apskritis 
aptarnauja atitinkamai Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos darbo ginčų ko-
misijos.

Kas yra individualus darbo 
ginčas? Individualiu darbo ginču 
laikomas darbuotojo ir darbdavio 
nesutarimas dėl neišmokėto darbo 
užmokesčio, neatlygintos materi-
alinės žalos, paskirtos drausminės 
nuobaudos, nesuteiktų atostogų ir 
pan. Tačiau darbuotojo atleidimo 
iš darbo ar grąžinimo į pareigas 
teisėtumo klausimai ir toliau bus 
sprendžiami teismuose.

Į darbo ginčų komisijas ga-
li kreiptis tiek darbuotojai, tiek 
darbdaviai, jeigu jų teisės pažei-
džiamos. 

Parengta pagal SADM inf.

       
PADĖKA

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras dėkoja 
kalėdinių ir naujamečių renginių rėmėjams, 
padėjusiems pinigais: UAB „Vikada“, UAB „Lesta“, 
UAB „IDW“, UAB „BSS grupė“, parėmusiems sal-
dumynais ar vaisvandeniais: VšĮ „TU GALI“, VšĮ 
„Vilties pagalba“,  Labdaros ir paramos fondui „Ma-
isto bankas“. Taip pat dėkoja skyrusiai nemokamai 
popieriaus ir kitų kanceliarinių prekių UAB „Sm-
iltainis ir Ko“. Lietuvos automobilių kelių direkcijai 
prie Susisiekimo ministerijos dėkoja už atšvaitus, ku-
rie leido pasirūpinti kurčių vilniečių saugumu gatvėje  

tamsiais žiemos vakarais. 
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Išdalyta dešimt 2012 m. sporto nominacijų
Geriausias metų sportinin-

kas  –  Arvydas Bareikis (10-ojo 

Europos kurčiųjų vyrų krepšinio 
čempionato antros vietos laimė-
tojas, komandos lyderis, Europos 
kurčiųjų čempionato simbolinio 
penketo narys). Krepšinį Arvydas 
pradėjo žaisti būdamas Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro penktokas. Nuo to laiko 
jis visa širdimi atsidavęs pasirink-
tai sporto šakai. Nuo 2001 m. jis – 
Lietuvos kurčiųjų krepšinio rink-
tinės narys. Dalyvavo trejose kur-
čiųjų olimpinėse žaidynėse, pelnė 
tris – 2 aukso ir 1 sidabro meda-
lius - pasaulio ir Europos kurčiųjų 
čempionatuose, ne kartą įtrauktas 
į simbolinius čempionatų penke-
tus, pripažintas naudingiausiu, 
daugiausia taškų pelniusiu žaidėju 
ir kt. 

Arvydas yra įžaidėjas, tai vie-
na svarbiausių pozicijų aikštelėje: 
jis skirsto kamuolius komandos 
draugams ir vadovauja žaidimui. 
Jau daug metų A. Bareikiui šioje 
pozicijoje neatsiranda lygiavertės 
pamainos, tad atrenkant kandida-
tus į rinktinę dėl konkurencijos 
jis gali nesukti galvos. Vis dėlto 
tokia padėtis nesumažina jo ryž-
to stengtis. Aikštelėje sportinin-
kas kaskart atiduoda visas jėgas 
ir energiją. Žaisdamas Vilniaus 
kurčiųjų sporto klube „Gestas“ 
pernai Kaune vykusiame 4-ajame 
Europos kurčiųjų krepšinio klu-
bų  taurės turnyre (toliau – turny-
ras) Arvydas tapo čempionu. Visi 
prestižiniuose turnyruose pelnyti 
sportininko apdovanojimai dabar 
saugomi Joniškio, kuriame vyras 
gimė, krepšinio muziejuje. Jį tre-
niruoja A. Šatas.

Geriausia metų sportininkė 
– Sonata Bareikienė  (6-ojo Eu-
ropos kurčiųjų krepšinio čempio-

nato antros vietos laimėtoja, ko-
mandos lyderė, Europos kurčiųjų 
čempionato simbolinio penketo 
narė). Į Bareikių šeimą pernai at-
ėjo dvigubas džiaugsmas – vyras 
ir žmona pelnė lygiaverčius čem-
pionato apdovanojimus. Abu ta-
po vicečempionais ir abu pateko į 
simbolinius penketus. Dar abu yra 
įžaidėjai. Tik Sonatai viena parei-
ga daugiau – ji dar yra komandos 
kapitonė. Apibūdinama kaip drau-
giška, veržli ir mokanti laviruoti. 
S. Bareikienės pasiekimus reikėtų 
dauginti iš dviejų, nes 2011 m. 
moteris pagimdė pirmagimį sū-
nų Matą, o po 1,5 metų sugebėjo 
sėkmingai įsilieti į atsinaujinusią 
rinktinę. Sonata krepšinį pradėjo 
žaisti būdama 12 metų. Į rinktinę 
buvo pakviesta 17 metų – 1997 
m. Nuo tada ji jau keturis kartus 
atstovavo Lietuvai Kurčiųjų olim-
pinėse žaidynėse. Ji pernai, kaip ir 
vyras, Kaune vykusiame turnyre 
pasidabino aukso medaliu (klubas 
„Gestas“). Sonatą varžyboms ren-
gia treneris Ž. Aleksandravičius.

Metų sugrįžimas – Birutė 
Aleknavičiūtė (1-ojo pasaulio 

kurčiųjų paplūdimio tinklinio  vi-
cečempionė). Mergina nuo 2009 
m. nedalyvavo jokiose oficialiose 
kurčiųjų varžybose. 2010 m. iš-
tvėrė labai sudėtingą operaciją, po 

to dar ilgą reabilitaciją. Vis dėlto 
2012 m. sugebėjo grįžti į didįjį 
sportą ir tais pačiais metais pelnyti 
du sidabro medalius, abu Turki-
joje: pasaulio paplūdimio čempi-
onate ir Europos kurčiųjų moterų 
krepšinio čempionate. Nenuosta-
bu, kad net tinklininkių trenerė J. 
Virbickienė abejojo savo auklėti-
nės galimybe pelnyti prizinę vietą. 
Tačiau Birutės valia ir sportinis 
ryžtas pranoko realybę.

 Metų jauniausia prizininkė 
- Laura Navikaitė (2-ojo Euro-

pos jaunimo orientavimosi sporto 
čempionato antros ir trečios vietos 
laimėtoja). Septyniolikmetė Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro trečios gimnazijos 
klasės (mums geriau suprantamos 
kaip vienuoliktos klasės) mokinė 
pernai pirmąkart dalyvavo Ven-
grijoje vykusiame čempionate ir 
iš karto sužibo kaip ryški žvaigž-
dutė. Sprinto trasoje ji pelnė sida-
bro medalį, o vidutinėje trasoje – 
bronzos. Mokytojai ją vadina pers-
pektyvia, treniruotes pareigingai 
lankančia sportininke, kuriai ne-
trūksta valios ir užsispyrimo. Ją 
treniruoja Laimis Drazdauskas. 

Labiausiai Lietuvos vardą 
garsinęs sportininkas – Gintau-
tas Juchna. Iš Tokijuje (Japonija) 
vykusio Pasaulio kurčiųjų stalo 

teniso čempionato Gintautas į Lie-
tuvą parvežė 3 medalius: kartu su 
komanda jis pelnė sidabro medalį, 
dvejetų ir asmeninėse varžybose 
- bronzos medalius. Gintautą tre-
niruoja treneris A. Majorovas. Jis 
yra Vilniaus kurčiųjų sporto klu-
bo „Gestas“ narys, Vilniaus sporto 
mokykloje dirba vaikų stalo teniso 
treneriu. Klausos negalią turi nuo 
vaikystės, bet įsilieti į kurčiųjų 
sporto visuomenę ryžosi tik prieš 
dvejus metus – 2010 m. Nors be-
veik nemoka gestų kalbos, iš karto 
tapo kurčiųjų stalo teniso rinkti-
nės lyderiu ir siela. Komandos 
draugai už gerą būdą ir draugiš-
kumą jį vadina savo antruoju tre-
neriu, bičiuliu, geriausiu padėjėju. 
Iki tol Gintautas žaidė su girdin-
čiaisiais, yra daugkartinis Lietuvos 
girdinčiųjų čempionatų nugalėto-
jas ir prizininkas.

 Metų aktyviausia kurčiųjų 
mokymo įstaiga – Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras (LKNUC). 

Daugiausia energijos, ren-
ginat vaikus varžyboms, atidavė 
centro kūno kultūros mokytojas 
Kazimieras Jasnauskas. 

Nominacija skirta už aktyvų 
dalyvavimą visuose LKSK ren-
giamuose šalies čempionatuose: 
krepšinio, lengvosios atletikos, 
plaukimo, šaškių ir šachmatų, 
stalo teniso ir kt. bei masiškumą, 
už didžiausio skaičiaus sporto 
šakų kultivavimą. LKNUC yra ir 
praėjusių metų Lietuvos kurčiųjų 
moksleivių čempionato nugalėto-
jas. Čia dažniausiai vyksta atkrin-
tamosios varžybos prieš Baltijos 
šalių moksleivių čempionatą, kuris 
paeiliui trijose Baltijos šalyse jau 
rengiamas 43 metus. Filaretų g. 36  
sporto salė ir persirengimo kam-
bariai yra svarbi Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubo „Gestas“ treniruočių 
vieta. Čia treniruojasi krepšinin-

Sportas
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Kauniečių 
geriausių 

sportininkų 
penketukas

Praėjusių metų pabaigoje Kau-
no kurčiųjų bendruomenė išrinko  
geriausius savo miesto kurčiuosius 
sportininkus. Tradiciniai rinkimai 
Kaune vyksta jau nuo 2005 m. 

2012 m. geriausių sportininkų 
penketukas 

1.  Birutė Aleknavičiūtė (tin-
klinis ir krepšinis);

2. Kęstutis Žižiūnas (stalo te-
nisas);

3. Karolis Berieta (krepšinis);
4. Justina Burbaitė (krepšinis);
5. Jonas Lukošius (krepšinis).

,,Tylos" inf.

kai (vaikai, vyrai, moterys, vete-
ranai), tinklininkai, persirengia 
treniruotėms orientacininkai. Iki 
2012 m. rudens mokykloje veikė 
šaškių ir šachmatų būrelis. Stalo 
tenisininkai ir lengvaatlečiai čia 
treniruojami LKNUC kūno kul-
tūros mokytojų iniciatyva. Sporto 
vadovai džiaugiasi, kad LKNUC 
pagal galimybes remia mokinių 
sportinę raišką, išleidžia juos į 
varžybas, padeda jiems derinti 
mokslo ir sporto tikslus.

Metų aktyviausias kurčiųjų 
sporto klubas – Vilniaus kurčių-
jų sporto klubas „Gestas“. 

Klubui nuo pat pirmos įsikūri-
mo dienos 1991 m. vadovauja pir-
mininkas Arūnas Kubaitis. 

Klubo veikloje dalyvauja 380 
dalyvių, čia šiuo metu yra 41 kan-
didatas į įvairių sporto šakų rink-
tines ir treniruojasi net 37 olimpi-
nės kurčiųjų rinktinės kandidatai 
(olimpinės kurčiųjų žaidynės bus 
surengtos 2013 m. Sofijoje (Bulga-
rija) liepos 26 – rugpjūčio 5 d.).

„Gestas“ kultivuoja  15 sporto 

šakų. Klubas rengia sporto šven-
tes, sporto stovyklas ir daug kito-
kių renginių ne tik sporto judė-
jimo dalyviams, bet ir šeimoms. 
Juos trumpai būtų galima pava-
dinti sveikatinimo renginiais. 

Didžiausias 2012 m. „Gesto“ 
pasiekimas – lapkričio-gruodžio 
mėnesių sandūroje Kaune vyku-
siame turnyre kurčiųjų krepšinin-
kų vyrų ir moterų pelnyti aukso 
medaliai. Vilniečiai daug prisidėjo 
ir prie sėkmingo turnyro organi-
zavimo. 

Metų dosniausias rėmėjas 
– Lietuvos krepšinio federacija. 

Šiuo metu žymaus Lietuvos krep-
šinio veterano Arvydo Sabonio 
vadovaujama LKF Lietuvos kur-
čiųjų sporto komitetą rėmė per 
visus metų krepšinio renginius. 
Neatsitiktinai ir Kauno turnyras 
surengtas A. Sabonio krepšinio 
centre. 

LKF - jau 20 metų yra vienas 
pagrindinių kurčiųjų rėmėjų. Jie 
remia sporto organizaciją apranga, 
avalyne ir pinigais.  

Metų rinktinės kapitonas – 
Justinas Navlickas. 

Tai daugiausia jėgų, laiko ir 
netgi savo asmeninių lėšų sporto 
tikslams aukojantis krepšininkas. 
Kartu su A. Bareikiu pernai jis pa-
sidabino Europos kurčiųjų vyrų 
krepšinio čempionato sidabro me-
daliu (treneris A. Šatas). Justino 
kaip jauniausio rinktinės žaidėjo 
debiutas  – 2001 m. Romoje (Ita-
lija) vykusios Kurčiųjų olimpinės 
žaidynės, kuriose kartu su koman-
da vaikinas iškovojo trečią vie-
tą. 2007 m. jis išrinktas rinktinės 
kapitonu. Tie metai jam  visada 
liks atmintyje pažymėti pasaulio 
čempiono, pelnyto Kinijoje, titulu. 
Draugai ir sporto vadovai negaili 
jam komplimentų už pasiauko-
jimą, draugiškumą, gerą būdą ir 
ypatingą meilę krepšiniui. 

Metų treneris – Laimis Draz-
dauskas (Europos 7-ajame kurčių 
suaugusiųjų ir 2-ajame jaunimo 
orientavimosi sporto čempiona-
tuose jo vadovaujami sportininkai 
iškovojo 10 medalių). 

Pirmas L. Drazdausko treni-
ruojamas auklėtinis V. Songinas 
į tarptautinį turnyrą išvyko 2005 
m. Po metų L. Drazdauskas ėmė 
vadovauti visai kurčiųjų orientavi-
mosi sporto rinktinei. Šiuo metu 
jis yra ir Vilniaus kurčiųjų sporto 
klubo „Gestas“ komandos trene-
ris, treniruoja 8 sportininkus, yra 
išugdęs Europos ir pasaulio čem-
pionatų nugalėtojų bei prizininkų. 
Tarp šių auklėtinių - ir 2 perspek-
tyvios mokinės, vadinasi. Jo vado-
vaujamų sportininkų rinktinė iš 
Vengrijos čempionato parsivežė 
rekordinį skaičių medalių ir ap-
stulbino visą kurčiųjų sporto ben-
druomenę. 

L. Drazdauskas dirba Vado-
vybės apsaugos departamente Iš-
minavimo skyriaus vyriausiuoju 
specialistu. Atsakingas ir gyvybei 
pavojingas darbas  taip pat prisi-
deda prie jo ugdomų sportininkų 
pagarbos treneriui. L. Drazdaus-
kas apibūdinamas kaip santūrus, 
reiklus, bet teisingas treneris.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Lietuvos kurčiųjų jaunimo krepšinio 
čempionatas

Praėjusių metų gruo-
džio viduryje Panevėžio 
sporto rūmuose  „Aukštai-
tija“  vyko Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo U-17 (1995 m. 
gimusių ir jaunesnių) krep-
šinio čempionatas.  

Jame dalyvavo Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio, Šiaulių jau-
nųjų krepšininkų (berniukų) 
komandos.  Pirmąją vietą laimė-
jo Kauno krepšininkų koman-
da, kuriai vadovavo Remigijus 
Balaišis. 

Įdomiausia ir atkakliausia 
kova vyko tarp stipriausiųjų 
– Vilniaus (treneris Šarūnas 

Pečiulis) ir Kauno komandų. 
Kauniečius, pirmaujančius net 
14 taškų, ketvirtame kėlinyje 
vilniečiai pasivijo ir aplenkė 1 
tašku (likus maždaug 40 sek.). 
Bet paskutinėmis sekundėmis, 
po abiejų komandų baudos me-
timo, kauniečiai 1 taško persvara 
(75 : 74) šventė pergalę. 

Kauno kurčiųjų jaunimo 
krepšinio komandoje žaidė: 
Šarūnas Masevičius, Šarūnas 
Zdanavičius, Edgaras Grikštas, 
Tomas Plytaitis, Marius Rimkus, 
Povilas Šimiliūnas, Paulius Ju-
dvytis, Lukas Žemgulys (patyrė 
traumą), Laurynas Sankauskas, 
Lukas Gužauskas, Linas Miskelis.

Varžybos vykdytos vieno 
rato sistema. Kauno komanda 
čempionate surinko 6 taškus. 
Vilniečiai (5 taškai) liko antri. 
Trečioji vieta atiteko Šiaulių 
komandai, ketvirti liko pane-
vėžiečiai.

Kauno kurčiųjų krepšininkų 
treneris R. Balaišis priminė, kad 
jau 2013 m. pradžioje prasidės 
ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
rinktinės pasirengimas Europos 
kurčiųjų jaunimo krepšinio 
čempionatui, kuris spalio mėn. 
vyks Italijoje.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ
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Bendrijai PAGAVA naudinga Skandinavų patirtis 

Bendrija PAGAVA 2012 
m. liepos - 2013 m. sausio 
mėnesį kartu su Švedijos 
ir Suomijos tėvų organiza-
cijomis įgyvendina Šiaurės 
ministrų tarybos finansuo-
jamą projektą „Šiaurės ir 
Baltijos šalių bendradar-
biavimas šeimų, auginančių 
kurčius vaikus, labui“. 

Projekto partnerės – Švedijos 
kurčių, neprigirdinčių ir kalbos 
sutrikimą turinčių vaikų asociacija 
DHB ir Tėvų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, bendrija 
KLVL iš Suomijos. Projekto tiks-
las – remiantis kaimynų skandi-
navų patirtimi gerinti paslaugas 
kurtiems vaikams ir jų šeimoms 
Lietuvoje. 

Partnerių socialinė gerovė
Projektas padėjo susipažinti, 

kaip savo veiklą organizuoja mūsų 
partneriai. Spalio pradžioje ben-
drijos darbuotojai  buvo išvykę į 
Švedijos miestą Erebru ir Suomi-
jos sostinę Helsinkį, kur yra įsikū-
rusios minėtų organizacijų būsti-
nės. 

Abi tėvų organizacijos turi il-
gametę veiklos patirtį: Švedijos 
asociacija įsikūrusi prieš daugiau 
nei 60 metų, o Suomijos bendrija 
šiemet švęs 50 metų veiklos jubi-
liejų. Įdomu tai, kad Švedijos orga-
nizacija apima ir vaikus, kurie turi 
įvairių kalbos sutrikimų (alalija, 
dizartrija, mikčiojimas, švepla-
vimas ir kt.). Švedų teigimu, pas-
taraisiais metais sparčiai daugėja 
vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, 
todėl organizacija plečia savo vei-
klą šia kryptimi. Kasmet Švedijo-
je gimsta apie 200 vaikų, turinčių 
klausos sutrikimą, šiandien apie 
90 proc. iš jų turi kochlearinius 
implantus. 

Pagrindinis tėvų organizacijų 
tikslas, kaip ir Lietuvoje, - burti 
sutrikusios klausos vaikus augi-
nančias šeimas, siekti geresnių 
valstybės institucijų paslaugų vai-
kams ir šeimai. Be nacionalinės, 

abiejose šalyse veikia regioninės 
tėvų organizacijos, kurios dirba 
savanoriškumo principu. 

Nacionalinės organizacijos 
veikloms vykdyti visoje šalyje 
gauna nuolatinį valstybės finan-
savimą, todėl savo renginius gali 
planuoti iš anksto – pvz., jau metų 
pradžioje žinoma, kada ir kuria-
me regione vyks tėvų mokymai, 
prasideda registracija į vasaros 
stovyklas. Tėvų organizacijos ben-
dradarbiauja su šalies kurčiųjų, 
neprigirdinčiųjų, kochlearinių im-
plantų, jaunimo organizacijomis, 
ypač vykdydamos lobistinę veiklą 
ir siekdamos daryti įtaką įvairiems 
politiniams sprendimams reabili-
tacijos, švietimo ir kt. klausimais.  

Abiejose šalyse sutrikusios 
klausos vaikus valstybė nemo-
kamai aprūpina moderniausiais 
klausos aparatais ir kochleariniais 
implantais, daug dėmesio skiriama 
gestų kalbai, kad ji būtų prieinama 
kurtiems vaikams nuo gimimo, tė-
vams organizuojami gestų kalbos 
kursai. Abi organizacijos rengia 
šeimoms savaitgalio mokymus, 
kurie organizuojami įvairiose ša-
lies dalyse, kad kuo daugiau šeimų 
galėtų juose dalyvauti. 

Suomijos tėvų organizacija 
įsikūrusi dideliame pastate, kuris 
priklauso šalies kurčiųjų draugijai, 
čia dirba ir Suomijos neprigirdin-
čiųjų asociacija. Pastatas pritai-
kytas organizacijų veiklai, turi 
dvi dideles sales susirinkimams ir 
mažesnes sales nedideliems susi-
tikimams, čia veikia biblioteka, 
kur kaupiami leidiniai kurtumo 
klausimais įvairiomis kalbomis. 

Pastate yra nedidelis viešbutis, ku-
riuo pagal susitarimą gali naudotis 
visos organizacijos (pvz., tėvų mo-
kymams). Už dalyvavimą rengi-
niuose tėvai turi primokėti tam ti-
krą mokestį, nemokamų renginių 
nėra. Organizacija turi nemokamą 
telefono liniją, kuria gali naudotis 
tėvai.

2012-2014 m. Suomijos orga-
nizacija KLVL įgyvendina didelį 
projektą „Inovacijos ir Informaci-
jos portalo sukūrimas“. Projektas 
skirtas elektroniniam portalui apie 
vaikų klausos sutrikimus sukurti. 
Portalas skiriamas šeimoms, kad 
tėvai turėtų greitą prieigą prie rei-
kalingos informacijos suomių bei 
švedų kalba ir kad galėtų naudotis 
tarpusavio pagalba. Be to, porta-
las padės kurti bendradarbiavimo 
tinklą tarp kurčių vaikų (šeimų) ir 
jaunimo bei kitų klausos neįgalių-
jų organizacijų, sveikatos priežiū-
ros ir švietimo srities specialistų.

Ugdymas
Švedijos Erebru miestas kar-

tais dar vadinamas pasaulio kur-
čiųjų sostine. Čia veikia kurčių 
vaikų darželis bei vienintelė kur-
čiųjų vidurinė mokykla Švedijoje. 
Erebru esančioje Tullängsskolan 
profesinėje mokykloje kartu su 
1600 kitų moksleivių 60 kurčiųjų 
mokosi statybos, santechnikos, 
automechaniko, vairuotojų amato. 
Mokiniai į Erebru suvažiuoja iš vi-
sos Švedijos. 

Pastaruoju metu pasaulyje 
siekiama, kad neįgalieji būtų inte-
gruojami. Švedijoje ir Suomijoje, 
jeigu kurčias vaikas mokosi inte-

gruotai, klasėje dirba du moky-
tojai – vienas kalba nacionaline, 
kitas – gestų kalba. Universitetai 
teikia kurčiajam gestų kalbos ver-
timo paslaugas, o jeigu vyksta se-
minaras, dar vienas žmogus rašo 
studentui seminaro konspektą.

Visuotinė naujagimių  
klausos patikra Lietuvoje

Kitas projekto tikslas buvo 
plėsti bendrijos PAGAVA ben-
dradarbiavimą su valstybinėmis 
institucijomis. Tuo tikslu 2012 m. 
rudens pabaigoje Vilniuje buvo 
surengtas apskritojo stalo susiti-
kimas aktualiai visuotinės nauja-
gimių klausos patikros problemai 
aptarti. Priminsime, jog naujagi-
mių klausa visuotinai tikrinama 
daugelyje pasaulio šalių, kad vaiko 
klausos pažeidimai būtų nustatyti 
kuo anksčiau. Lietuvoje, deja, dėl 
lėšų stokos vis dar tebesiruošiama 
pradėti šį svarbų procesą: Sveika-
tos apsaugos ministerija žadėjo 
patikrą pradėti nuo 2011 m., vė-
liau nuo 2012 m., bet iki šiol vis 
dar to neįgyvendina. 

Apskritojo stalo susitikime 
dalyvavo Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Vilniaus uni-
versiteto Vaikų ligoninės, Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro, Lietuvos sutrikusios 
klausos vaikų ikimokyklinio ug-
dymo centro, Klaipėdos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos, Šiaulių m. Pedagoginės 
psichologinės tarnybos, bendrijos 
PAGAVA ir regioninių tėvų orga-
nizacijų atstovai. Atvyko ir pro-
jekto partnerės: Europos šeimų, 
auginančių kurčius ir neprigirdin-
čius vaikus, federacijos FEPEDA, 
Suomijos tėvų organizacijos KLVL 
ir Švedijos tėvų bendrijos DHB at-
stovai. 

Sveikatos apsaugos ministe-
rijos atstovės informavo, kad nuo 
2012 m. liepos Lietuvoje pradėta 
vykdyti visuotinė naujagimių akių 
patikra. Apie 20 proc. naujagimių 
vykdoma klausos patikra, nes yra 
ligoninių, kurios aprūpintos tam 
reikalinga įranga. Naujagimių pa-
tikra įtraukta į statistinės apskai-
tos formas; tikimasi, kad 2013 m. 
balandį bus gauti preliminarūs 
duomenys, kokiam skaičiui nau-
jagimių 2012 m. buvo patikrinta 

PAGAVA

Apskritojo stalo susitikimas aktualiai visuotinės naujagimių klausos 
patikros problemai aptarti.
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klausa ir regėjimas. 
Šiuo metu Sveikatos apsaugos 

ministerija renka informaciją iš 
gydymo įstaigų, kaip jos pasiren-
gusios vykdyti naujagimių klausos 
patikrą. Patikrai reikalingos įran-
gos pirkimus, naudojantis Lietu-
vos ir Šveicarijos bendradarbiavi-
mo programos lėšomis, paskirta 
vykdyti Kauno klinikoms. Specia-
listai naujagimių klausos patikrai 
atlikti bus apmokomi, įsigijus ap-
aratus (neonatologai, vaikų slau-
gytojos, klausos gydytojai). Pla-
nuojama, kad patikros įranga bus 
aprūpinta septyniolika medicinos 
įstaigų. Kitų medicinos įstaigų ap-
rūpinimas įranga ir kompleksinės 
pagalbos šeimai klausimas tebėra 
neišspręstas, planuojamas koordi-
natorius kiekvienoje savivaldybė-
je, numatoma Vaiko raidos centro 
pagalba...

Kitų dalyviai kalbėdami dar 
kartą akcentavo, kad naujagimių 
klausos patikros įgyvendinimas 
išties labai aktualus, kad šeima 
kuo greičiau turi gauti įvairiapusę 
pagalbą. Ankstyvoji intervencija 
turi būti orientuota į šeimą, nes 
patenkinant šeimos poreikius ge-
riausiai patenkinami ir vaiko po-
reikiai. Deja, kada bus pasiektas 
medicinos, socialinės ir švietimo 
sričių bendradarbiavimas, kuris 
užtikrintų kompleksinę pagal-
bą kurčiam vaikui ir šeimai, dar 
anksti pasakyti. Kol kas nė viena 
valstybės institucija nesiima veiks-

mų koordinavimo ir atsakomybės 
padalijimo.

Visuotinė naujagimių klau-
sos patikra Skandinavijoje

Skandinavės pristatė savo šalių 
praktiką. Naujagimių klausos pa-
tikra čia buvo pradėta įgyvendinti 
maždaug prieš 10 metų. Šiandien 
beveik visiems (tai yra daugiau 
kaip 90 proc.) naujagimiams iš 
karto po gimimo patikrinama 
klausa. Įtarus sutrikimą, po kelių 
dienų atliekamas pakartotinis ty-
rimas. Kai ir antras patikrinimas 
rodo klausos sutrikimą, kūdikis 
siunčiamas į klausos tyrimų cen-
trą, kur atliekami testai galutinei 
diagnozei nustatyti. Nustačius, 
kad kūdikis negirdi, kuo greičiau 
pradedama ankstyvoji interven-
cija:. Kiekvienam vaikui skiriama 
specialistų komanda, į kurią įeina 
gydytojas/audiologas, surdopeda-
gogas, socialinis darbuotojas, psi-
chologas ir koordinatorius. Spe-
cialistų komanda kartu su šeima 
sudaro detalų gydymo ir reabili-
tacijos planą, kuris nuolat atnauji-
namas. Specialistai taip pat infor-
muoja šeimą apie tėvų tarpusavio 
paramos svarbą. 

Laikomasi nuostatos, jog labai 
svarbu, kad tėvai nebūtų palikti 
vieni su savo problema po to, kai 
vaikui diagnozuojamas klausos 
sutrikimas. Specialistai yra atsa-
kingi už ankstyvosios reabilitaci-
jos programą nepriklausomai nuo 

šeimos pasirinkimo (tai yra ben-
dravimo būdo, klausos kompensa-
vimo priemonių ir kt.). Tėvų orga-
nizacijos užduotis yra teikti neu-
tralią informaciją apie kurtumą ir 
organizuoti tėvų paramą naujai 
šeimai. Tėvų organizacija nėra ir 
negali būti atsakinga už vaiko gy-
dymą ir medicininę reabilitaciją. 

Lankstinukas ir patarimai 
tėvams 

Taip pat projekto lėšomis iš-
leistas lankstinukas, kuriame pa-
teikta informacija, reikalinga tė-
vams, kai vaikui diagnozuojamas 
klausos sutrikimas. Lankstinuke 
tėvai ras bendrijos PAGAVA ir 
regioninių tėvų bendrijų kontak-
tus. Remiantis bendra Švedijos, 
Suomijos ir Lietuvos organizacijų 
patirtimi tėvams pirmiausia pata-
riama: 

Ieškokite informacijos apie vai-
kų kurtumą. Jums bus lengviau, kai 
žinosite vaiko kurtumo priežastis ir 
išmoksite suprasti testų rezultatus.

Kreipkitės į specialistus. Yra 
daug įvairių specialistų, kurie gali 
padėti jūsų vaikui. Kurtiems vai-
kams reikalinga medikų ir ugdy-
mo pagalba, kad būtų išnaudotos 
visos vaiko galimybės. Specialistų 
pagalba teikiama nuo ankstyvojo 
amžiaus.

Nepamirškite bendrauti su vai-
ku. Geras bendravimas su vaiku 
– tai pamatas, kurio pagrindu vys-
tysis vaiko kalba visam gyvenimui.

Būkite aktyvūs. Labai svarbu 
su kurčiu vaiku daug žaisti. Tai iš-
ties suteiks daug smagių akimirkų, 
be to, žaisdami geriau pažinsite sa-
vo vaiką.

Įtraukite į vaiko ugdymą visą 
šeimą. Mama ir tėtis, broliai, se-
serys, seneliai ir kiti giminaičiai – 
visi gali prisidėti prie kurčio vaiko 
geros emocinės savijautos. 

Susižinokite apie finansinę pa-
ramą. Valstybės teikiama finansinė 
parama padės apmokėti papildo-
mas išlaidas, kurių atsiranda augi-
nant kurčią vaiką.

Bendraukite su kitomis šeimo-
mis. Jūs nesate vieniši. Susisiekite 
su kitomis šeimomis per tėvų or-
ganizacijas. Susitikimai su kitais 
tėvais – tai paskatinimo, idėjų ir 
draugystės šaltinis. 

Bendrija PAGAVA tikisi, kad 
Švedijos ir Suomijos tėvų orga-
nizacijų projekto metu perduota 
patirtis bei žinios prisidės prie ge-
resnio bendrijos PAGAVA darbo ir 
padės efektyviau teikti paslaugas 
šeimoms, auginančioms kurčius 
vaikus.

PAGAVOS inf.

Projektą finansuoja Šiaurės 
ministrų taryba. 

Šio straipsnio turinys yra tik 
projekto koordinatorių atsako-
mybė ir nebūtinai atspindi Šiau-
rės ministrų tarybos nuomonę ar 
poziciją.  

Mielas Remigijau,

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs  
keliai, darbai ir mintys,

Ir tai, kuo turtinam kitus,  
mokėdami save dalyti.

Tad likit visada toks, kokį mes  
mylim ir pažįstam –

Toks sportiškas, su šypsena, sieloj  
sklidina jaunyste.

Remigijų Balaišį 50-mečio proga 
nuoširdžiai sveikina Kauno kurčiųjų 

sporto klubo „Tyla“ nariai

Jei dienos būtų plaukiantys laivai,
Kiek nuostabių šalių galėtute išvysti,

Gal vieną dieną atsirastute tenai, 
Kur šiluma širdžių kaitriau  

už saulę švyti!
Lai Jūsų dienos būna 

plaukiantys laivai, 
O mūsų širdys Jums - lyg meilės 

spinduliai.

   Tautodailininką,literatą 
Stanislovą Karanauską

85 metų sukakties proga sveikina  
LKD literatų sambūrio nariai
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Viešnagė Izraelio ir Palestinos žemėjeKurtieji pasaulyje
Vos ne kasdien Lietu-

vos žiniasklaida praneša 
apie naujus tarp Izraelio ir 
Palestinos valstybių įsiplies-
kiančius karinius konfliktus. 
Na, o  Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro kurčioji mokytoja Sil-
vana Hacking, nepaisydama 
pavojaus, prieš pat 2012-ųjų 
Kalėdas išvyko būtent į šį 
neramų regioną.

        
  Perdėtas bauginimas
„Na, juk, matote, išbuvau dvi 

savaites ir grįžau gyva ir sveika“, - 
šypsosi pašnekovė. Jos nuomone, 
politikų ir žiniasklaidos skelbiama 
informacija apie ten turistų tykan-
tį pavojų, gerokai perdėta. Jos lan-
kytame Tel Avive (Izraelio sostinė) 
ir Jeruzalėje (didžiausias valstybės 
miestas) gyvena daug žydų ir pa-
lestiniečių. Jie nesiskundžia savo 
padėtimi. Laikosi savo religinių ir 
kultūrinių papročių, švenčia savo 
šventes. Moterys nesibaiminda-
mos dėl pasekmių ryši hidžabą 
(nedidelė skara, dengianti galvą 
ir kaklą bei paliekanti atvirą veidą 
– musulmoniškas drabužis). Na, 
o Silvanai lankantis Palestinos te-
ritorijoje lygiai taip buvo toleruo-
jama jokiu apdangalu neprideng-
ta jos galva. Neteko keliautojai 
matyti ir sproginėjančių bombų. 
Tad, išskyrus griežtokas muitinės 
procedūras vykstant iš Izraelio į 
Vakarų Krantą, arba Palestinos že-
mę, aplankyti Betliejaus bei atski-
rai nuo artimųjų sutiktas Kalėdas, 
daugiau S. Hacking nemalonių 
potyrių ir nebuvo.

Pažintį su arabe padova-
nojo bendraklasis 

„Ačiū Gedalijui“, - sako „Aki-
račio“ pašnekovė. 2010 m. buvęs 
klasės draugas, jau daug metų gy-
venantis Tel Avive Gedalijus Mil-
neris pakvietė moterį vasaros atos-
togas praleisti Izraelyje. „Sutikau 
ir nesigailiu“, - teigia Silvana. Vieš-
nagės metu jis supažindino lietuvę 
su kurčia arabe  Meyad Sarsour, 
kilusia iš Palestinos. Dvejus me-
tus moterys bendravo internetu 
angliškai ir tarptautiniais gestais 
per „Skype“, o šiemet susitiko Tel 
Avive.

Silvana sako, kad tarp jų su 
Meyad yra daug bendro. Vieni-
ja ne tik mokytojo darbas, bet ir 
pagarba bei tolerancija tikėjimo 
ir kultūros skirtumams, interesai. 
Vasarą tiek Lietuvos, tiek Izraelio 
mokyklos nedirba, todėl moterys 
susitarė susitikti žiemą. 

Meyad – labai aktyvi ir įvairia-
pusė asmenybė. Ji - hebrajų ir ara-
bų gestų kalbų mokytoja. Taip pat 
ji Tel Avivo arabų kurčiųjų klubo 
savanorė, padedanti vaikams ir 
moterims, bei Jeruzalės profe-
sionali kurčneregių konsultantė 
(supervizorė). Dar ji padeda Hai-
fos universitetui rinkti medžiagą 
apie arabų istoriją. Arabų kurčių-
jų asociacijoje rengia dramas ir 
pasakojimus, veda ekskursijas ir 
paskaitas. Dirba konsultante Al-
hyat vidurinėje mokykloje. Čia 
integruoti girdintys ir kurti vaikai, 
turintys sunkių fizinių negalių. 
Meyad baigė bakalauro studijas 
Tel Avivo universitete, dabar ten 
pat tęsia mokslus specializuoda-
masi specialiojo ugdymo srityje, 
yra pirmakursė. Visa tai atima iš 
merginos daug laiko ir jėgų, todėl 
atsakomojo vizito į Lietuvą ji pla-
nuoja atskristi ne anksčiau kaip po 
trejų metų. M. Sarsour – draugiš-
ka ir rūpestinga mergina, ji sudarė 
Silvanai kelionės programą, ją ly-
dėjo ir nepaliko be globos nė va-
landėlės.

Kurčiųjų klubai
Izraelio kurčiųjų asociacija 

vienija devynis klubus, aštuoni 
iš jų yra žydų. Vienas iš devynių, 
veikiantis Jeruzalėje, yra bendras 
– žydų ir palestiniečių. Dar vienas 

kurčiųjų klubas veikia Tel Avivo 
arabų kvartale. Iš viso šalyje gy-
vena 700 tūkst. kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų bei 1200 kurčneregių 
asmenų.

Silvana lankėsi Tel Avivo prie-
miestyje arabų kvartale įsikūru-
siame kurčiųjų klube. Čia ji buvo  
pakviesta papasakoti apie Lietuvą, 
sostinę Vilnių. Beveik visi klube tą 
vakarą susirinkę kurtieji pirmą-
kart išgirdo apie mūsų šalį. Juos 
domino, kiek mūsų šalyje gyvena 
žmonių, kaip ir nuo kada  ugdomi 
kurtieji, kokiu gestu rodoma šalis. 
Dar jie labai norėjo pamatyti, kaip 
šokami mūsų tautiniai šokiai. 

S. Hacking pasakojo, kad jų 
ir mūsų šokių tradicijos labai ski-
riasi. Bet dažniausiai pasitaikantis 
klausimas  buvo „Kiek tau metų?“ 
Mokytoja stebėjosi, kad kurtie-
siems už žmogaus vardą svarbiau 
yra amžius. 

Taip pat jos draugė Meyad ją 
nusivedė į kurčneregių renginį. Jie 
renkasi kurčiųjų klube vienąkart 
per savaitę. Kiekvienas turi po as-
meninį taktiliu verčiantį vertėją. 
Viskas atrodo taip: scenoje kurčias 
asmuo pateikia informaciją ges-
tais. Salėje du asmenys sėdi vienas 
prieš kitą, kurčneregio vertėjas – 
veidu į sceną. Pateiktą informaciją 
jis išverčia nugara į sceną sėdin-
čiam asmeniui, švelniai liesdamas 
jo ranką. Silvanai buvo paaiškinta, 
kad už vertimą kiekvienas kurčne-
regis susimoka pats. Jos palesti-
nietė draugė Meyad vertėjavo kur-
čneregei moteriai Bat-Sheva. Šioji 
yra žymi kurčneregių teatro Jafoje 
(Tel Avivas) aktorė.

Paskutinėmis viešnagės die-

nomis Silvana palestiniečių kur-
čiųjų klube 20 arabų mokinių (tai 
integruota kurčiųjų ir girdinčiųjų 
grupė) mokė origamio - lankstyti 
iš popieriaus. Vaikai noriai ėmėsi 
užduoties ir audringai reiškė emo-
cijas ir kai jiems sekėsi, ir kai nesi-
sekė. Galų gale popierius pakluso 
mažoms rankelėms ir ant darbo 
stalų sužydo tulpių glėbys. Šį su-
sitikimą bei rankdarbius primins 
nuotraukos ir įrašas klubo albu-
me. Beje, jį padarė patys šeiminin-
kai. Silvana, suprantama, arabiškai 
rašyti nemoka. 

S. Hacking lankėsi ir viename 
prie Palestinos teritorijos įsikūru-
siame klube (Qalansaweh mieste). 
Lietuvę pakvietė Nissrin Daka, 
moteris vadovaujanti kurčiųjų 
klubo moterų skyriui. Taip pat ji 
yra konsultantė „Nev“ kurčiųjų 
mokykloje Izraelyje, moko hebra-
jų gestų kalbos. 

Palestiniečių kurčiųjų padėtis 
labai prasta. Gimus kurčiam vai-
kui, tėvai neskiria jo ugdymui nei 
laiko, nei lėšų. Tokio vaiko gėdi-
jamasi, jis slepiamas nuo pašali-
nių. Dažniausiai kurtieji visam 
laikui lieka tėvų namuose, negali 
susirasti draugų, o kai ateina lai-
kas, neleidžiami į mokyklas, dėl 
to vėliau negali gauti darbo. Pa-
sakodama apie matytą ir girdėtą 
tėvų bei valstybės abejingumą sa-
vo kurtiems vaikams, pašnekovė 
net susigraudina. Tad nekeista, 
kad dauguma skyriaus moterų, 
maždaug 40-50 metų, nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. Nissrin parengė 
ir laimėjo projektą, kurio lėšomis 
šviečia tokias moteris. Silvanos 
viešnagės dieną buvo skaitoma 
paskaita apie vėžį ir jo profilakti-
nes priemones (per paskaitą paaiš-
kėjo, kad klausytojos apie šią ligą 
net nebuvo girdėjusios). Arabės 
viešnios teiravosi, ar ji yra ištekė-
jusi. S. Hacking suprato, kad jos 
yra netekėjusios ir kad joms šis 
klausimas labai svarbus. Ji nura-
mino moteris, kad pasaulyje yra 
daug vienišų vyrų bei moterų, ir 
tai – nieko baisaus. Arabės Silva-
nai pasirodė labai linksmos, smal-
sios ir draugiškos moterys. 

Pažintis su kurčiųjų 
 mokyklomis

Tel Avive lietuvė lankėsi Ve-
nesuela-Kalisher mokykloje. Joje 

S. Hacking prie Venesuela-Kalisher mokyklos.
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ugdomi vaikai, turintys sunkių 
vystymosi negalių, negalintys kal-
bėti, turintys pažinimo sutrikimų. 
Jai buvo parodyta įranga, kuri  ug-
dytiniams padeda pakviesti ma-
mą, kompiuterinė technika, nau-
dojama negalinčių kalbėti vaikų 
ugdymui arba reaguojanti į balsą. 
Silvana apžiūrėjo specialiosios 
reabilitacijos, kalbos, bendravi-
mo, meno ir kompiuterių klases. 
Čia nueinamas sunkus kelias nuo 
daržovių, stalo įrankių atpažini-
mo proceso iki įmanomo maksi-
malaus asmens savarankiškumo. 
Viešnagės metu šioje mokykloje 
vyko seminaras būsimiems mo-
kytojams. Buvo sukviesti studen-
tai iš įvairių šalies vietų. Dalyvavo 
jame ir Meyad su GK vertėja, na, 
o ši pasikvietė ir Silvaną. Patekti 
dar į vieną integruotą kurčiųjų ir 
girdinčiųjų mokyklą Silvanai ne-
pavyko. Pasirodo, tokiam vizitui 

leidimą reikia gauti iš anksto. Tad 
S. Hacking tik išklausė pasakojimą 
apie įstaigos veiklą ir pasigrožėjo 
ką tik suremontuoto mokyklos 
pastato viduje. Dar moteris lan-
kėsi Alhyat vidurinėje mokykloje, 
kurioje konsultante dirba Meyad. 
Čia kurti vaikai tiek pamokose, 
tiek per pertraukas bendrauja ges-
tais. 

Likimo keliai suvedė Silvaną 
su dar viena kurčia hebrajų gestų 
kalbos dėstytoja Sarah Lanksman, 
dėstančia Tel Avivo universitete ir 
Hakeem kolegijoje. Šį darbą mote-
ris dirba jau 14 metų. 

Į palestiniečių ram-Allah mo-
kyklą jas su Meyad pakvietė Kho-
loud Salem, kurčia dailės ir kūno 
kultūros mokytoja Palestinos teri-
torijoje. Čia viešnias priėmė mo-
kyklos direktorė. Papasakojo apie 
Palestinos ugdymo sistemą, gim-
tąją šalį, savo mokyklą. Čia mo-

kosi 68 vaikai – berniukai ir mer-
gaitės. Mokiniai nuo pat pirmos 
klasės mokomi arabų ir anglų kal-
bų. Problema universali – visame 
pasaulyje kurti vaikai labai sunkiai 
išmoksta sakytinę kalbą. Lankan-
tis vienoje klasėje mokytoja lento-
je vaikams arabiškai užrašė Silva-
nos vardą. Mokytojos pamokyti jie 
tarptautiniais gestais viešniai rodė 
„Aš tave myliu“ ir kvietė dar atva-
žiuoti. Skurdi mokyklos aplinka 
vis dėlto slėgė Silvaną. Viešniai pa-
sirodė įdomu, kad mokiniai, atvy-
kę į mokyklą, turi registruotis pri-
glausdami nykštį prie mokyklos 
fojė stovinčio prietaiso. Susitikę su 
savo mokytojais sveikinasi būtinai 
paduodami ranką. Tokia tradicija. 
Nuotaiką kiek pakėlė mokyklos 
sekretorės pasiūlytas puodelis pui-
kaus skonio, kvapios kavos.

Lankydamasi Palestinoje Sil-
vana susipažino su dar dviem mo-
terimis: rankdarbių meistre Hale-
ma ir muzikos mokytoja bei gestų 
kalbos vertėja Magda (ji – Hale-
mos sesuo). Magda su Halema ne-
seniai parengė olandų finansuotą 
projektą, pagal kurį bus titruoja-
ma ir verčiama į gestų kalbą kele-
tas televizijos laidų. Pamažu žinių 
troškulio daigai skinasi kelią ir 
skurdžioje arabų žemėje.

  
Šventosios vietos

Nazarete (jis laikomas Izraelio 
arabų sostine) S. Hacking lankėsi 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 
bazilikoje. Čia matė ant sienos pa-
kabintą Aušros Vartų Gailestingu-
mo Motinos paveikslo keraminę 

kopiją. Tai Lietuvos dovana Naza-
retui. Kiekviena šalis garbe laiko 
padovanoti bazilikai stebuklais 
garsėjančios savo šalies Dievo Mo-
tinos paveikslą. Tad šalia lietuviš-
kos Marijos – dovanos iš Italijos, 
Kinijos, Japonijos, Maltos...

Neišdildomą įspūdį lietuvei 
paliko Vakarų Krante esantis Be-
tliejaus miestelis. Jis laikomas 
Kristaus gimimo vieta. Čia pasta-
tyta Kristaus gimimo bažnyčia, 
kurią ypač gausiai Kalėdų laiko-
tarpiu lanko maldininkai ir turis-
tai iš viso pasaulio. Pasak Silvanos, 
švenčių metu Betliejus toks gra-
žus, kad primena ne realų miestą, 
o atviruką. 

Beje, žydai nešvenčia nei Kalė-
dų, nei Naujųjų metų. O štai tarp 
musulmonų ir katalikų švenčių,  
pašnekovės nuomone, yra daugiau 
bendro nei skirtingo. 

 
Arabiška virtuvė

Ilgą laiką pagrindinis palesti-
niečių valgis buvo humusas – tirš-
ta pasta arba užtepas iš avinžir-
nių, sezamų sėklų. Jis dažniausiai 
patiekiamas šiltas, su duona, per 
pusryčius, pietus ir vakarienę. Ne-
užleidžia savo pozicijų šis valgis 
ir šiandien. Arabai pusryčiams, 
be tradicinio humuso, mėgsta 
troškintas pupeles, pagardintas 
alyvuogių aliejumi, citrinų sulti-
mis, česnakais. Pietums renkasi 
avieną, ryžius, vištieną, daržoves, 
žuvį. Vakarieniauja vėlai – 8-9 
val. vakaro. Tad maistas turi būti 
lengvas: vėl humusas, įvairios sa-
lotos, užkandėlės, kartais omletas, 
keptas su įvairiomis žolelėmis bei 
prieskoniais. Populiariausi bet ku-
riuo paros metu gėrimai – arbata 
ir kava. Arbata dažnai patiekiama 
su mėtomis arba šalavijais, o kava 
ruošiama turkiškai. Prie jos pa-
duodama vandens, cukraus, kar-
tais kardamonų.

Silvana įsiamžino prie kavinės 
Kapish, kurioje dirba kurtieji pa-
davėjai. Tel Avive veikia restoranas 
„Pikio-juoda“, kuriame aptarnauja 
neregiai padavėjai. Deja, ten vieš-
niai patekti nepavyko, labai daug 
klientų, užsakymai priimami iš 
anksto. Bet ją įleido į restorano 
vidų. Akla padavėja palietė lietu-
vės rankas, uždėjo ant savo pečių. 
Ji vedžiojo po salę ir, paėmusi už 
rankos, leido jųdviejų delnams pa-
liesti stalą, kėdes. Atsisveikindama 
apkabino.

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Arabų vaikams labai patiko pačių išlankstytos spalvingos tulpės.   
  

Paskutinėmis viešnagės dienomis Silvana palestiniečių kurčiųjų klube arabų 
mokinius mokė origamio. Jai talkino jos draugė M. Sarsour  ir palestiniečių 
mokytojas.
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Motinos jėgos neišma-
tuojamos, neišsenkančios, 
nenutekančios su žiauriau-
siomis išmėginimų upėmis. 
Tokios mintys kilo po su-
sitikimo su Prienų rajone 
Ašmentos seniūnijoje gy-
venančia Maryte Bieliaus-
kiene.  

36 metų Bieliauskų dukra Asta 
nuo kūdikystės turi sunkią klausos 
negalią. Gretutinė liga – vėliau iš-
sivysčiusi sunki depresijos forma. 

„Mudu su vyru girdintys, bet 
mūsų nesutapo kraujo rezus fak-
toriai.  Mūsų pirmas sūnus Arūnas 
gimė sveikas, jam dabar 46-eri, 
gyvena Prienuose. Gintukas gi-
mė 8 mėnesių, jam 3 kartus per-
pylė kraują. Astutė irgi 8 mėnesių 
gimė, jai daryti 5 kraujo perpyli-
mai, gimė labai mažytė, mėnesį 
augo inkubatoriuje. Auginti ne-
sveikus vaikus sunku, bet tai savi 
vaikeliai“, - nuoširdžiai pasakojo  
M. Bieliauskienė ir pridūrė, kad 
abu paskutiniai vaikai turėjo klau-
sos negalią. 

Skausmu pulsuojančios 
žaizdos

Pokalbio pradžioje nesupra-
tau, kad artinuosi prie negyjančios 
motinos žaizdos, o jos šilumą da-
lijančios akys slepia beribį skaus-
mą. „Gintukas gimė 1969 m. Jį 
1989 m. palaidojome mano tėviš-
kėje. Sūnus mokėsi dabartiniame 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centre (KKNUC). Jis 
buvo neprigirdintis, tačiau turėjo 
geresnę klausą negu Astutė. Toliau 
Vilniuje mokėsi staliaus specialy-
bės, buvo gabus. Gyvenant sūnui 
bendrabutyje, jį prikėlė gelbėti 
bendradarbės. Jis žuvo nuo peilio 
dūrių“, – skaudžiais prisiminimais 
dalijosi pašnekovė. Po šios trage-
dijos M. Bieliauskienė dvejus me-
tus bijojusi net viena būti namie, o 
Astutei prasidėjo sunki depresija. 

Dukra bėgdavo iš namų, ilgai 
tekdavo gulėti ligoninėse. Mat As-
ta su viduriniu broliu buvo neper-
skiriami draugai, šis visada par-
veždavęs sesei lauktuvių, jie abu 
mokėdavo gestų kalbą, nors šei-
moje visi kalbėdavo ir žodine kal-
ba. Pasak motinos, Gintas padėjo 
auginti dukrą, nes šeima visada 
gyveno kaime: buvo savas ūkelis, 

kolūkyje vyras dirbo traktorinin-
ku, o Marytė - 23 metus melžėja, 
vėliau - 14 metų Prienų ligoninėje. 
Asta mokėsi KKNUC, paskui pra-
dėjo mokytis Vilniuje, bet, moti-
nos žodžiais tariant, ji ten nepri-
tapo. Grįžusi į Kauną mokėsi vy-
telių pynimo technologijos. Astos 
hobis – žirgai. Ji net buvo gražuo-
lius žirgus išsiuvinėjusi, nuvežusi 
meninius darbelius į parodą Kau-
ne. Dukra noriai mezga vąšeliu ir 
virbalais. Motina džiaugiasi, kad 
dabar yra galimybė Astai lankyti 
Prienų socialinių paslaugų centro 
užimtumo būrelį. Jame talentingi 
amatų specialistai moko įvairių 
rankdarbių gudrybių. O svarbiau-
sia, kad ten darbuotojai, mokan-
tys dirbti su neįgaliais žmonėmis: 
supratingi ir dėmesingi. Ji mašina 
dukrą nuveždavo į užsiėmimus ir 
iš ten parveždavo, bet laikinai pa-
mokėles nutraukė dar viena nelai-
mė - motinai lūžo koja.

Šeimą persekioja nelaimės
Marytė tvirtina, kad kojos 

lūžis ne pirma nesėkmė. Didelių 
sveikatos problemų turi ir vyras: 
jam prieš 16 metų keistas širdies 
vožtuvas, diagnozuota hipertonija, 
glaukoma, šie metai irgi nepraė-
jo be operacijų... O jos pačios abi 
rankos nesveikos: kairė prieš 10 
metų operuota, o dešinė irgi ne 
geresnė: paslydus ant linoleumo, 
storas durų stiklas perpjovė rie-
šo arteriją, sausgyslę ir nervą. Jau 
praėjo 7 metai, bet skaudėti ne-
siliauja. Gyvenanti kaime šeima 
neišsiverstų be gyvulių, todėl turi-

mas jėgas visi telkia draugėn, dir-
ba kas kiek gali ir sugeba. Tačiau 
auginami gyvuliai apriboja bet ko-
kias ilgesnes išvykas kartu. Dukrą 
pailsėti į Šventąją išleidžianti su 
artima savo drauge. 

Turinčiai sunkią klausos nega-
lią Astai mokytis nebuvo lengva. 
Ramioje aplinkoje namie ji tvarko 
kambarius, padeda daržuose, pri-
žiūri gėles, rudens darbuose irgi 
buvo pagalbininkė. Džiaugiasi, jog 
pastaruoju metu mokosi kompiu-
terinio raštingumo, ir priduria, 
kad pačiai jau neatsiranda laiko 
gilintis į šią naujovę.

Vertinami ne daiktai,  
o vertybės

„Esu mama, ir man labai gai-
la, kad kaime dukra neturi ben-
draamžių, bendraminčių. Kartais 
aplanko draugė iš Kauno, tuomet 
pati jaučiu, kaip joms smagu ne-
varžomai bendrauti gestų kalba. 
Su kitomis bendro likimo draugė-
mis dukra susirašinėja žinutėmis. 

Iki Prienų mums yra apie 4 
km, važiuojame kartu į renginius. 
Jaučiamės kaip jaukiuose namuose 
susitikę su Prienų kurčiųjų pirmi-
nės organizacijos nariais, visada 
pasirengusiu padėti energingu 
jaunu pirmininku Mykolu Balai-
šiu. Neretai atvykstanti Kauno 
teritorinės valdybos pirmininkė  
J. Pugačiauskienė lyg sava – iškart 
visi randame bendrą kalbą, taria-
mės, skubame dalytis naujienomis 
lyg artimi giminės. Paskui spren-
džiame kasdienes problemas.

Šeimos gyvenimas laikosi ant 

nesugriauto tikėjimo pamatų. 
„Nueiname pasimelsti ir į Veiklių-
jų žmonių bendriją (VŽB), su neį-
galiaisiais buvome nuvykę pas ku-
nigą Rudzinską (Pilnų namų ben-
druomenė, Merkinės seniūnija), 
aplankėme bioenergetinę Česukų 
piramidę. Pagal galimybes dukrą 
skatinu veržtis iš tylos pasaulio, 
tegul bent susitikimai su įdomiais 
žmonėmis, kelionės kompensuoja 
nuolatinį informacijos trūkumą.  
Iš sunkios depresijos vaduotis 
Astai padėjo ir psichologai: anks-
čiau važinėdavome į Kauną, dabar 
psichologo konsultacijas teikia ir 
Prienų socialinių paslaugų centre“, 
- pasakojo moteris.

Nenustebau, kai Asta man pa-
siguodė po patirtos mamos trau-
mos: „Dabar labai išgyvenu dėl 
mamos. Laikinai turėsiu nutraukti 
ir įdomius užsiėmimus rankdarbių 
būrelyje, ten turiu bendraminčių 
ir draugų. Aš mamą labai gerbiu ir 
myliu, mes visada kartu. 

Anksčiau aš bent du kartus 
per metus gulėdavau ligoninėse 
dėl depresijos. Neįstengiau pa-
kelti mylimo brolio netekties, po 
jo mirties negalėdavau su niekuo 
bendrauti. Aš daug melsdavau-
si, man pagerėjo, jaučiu, kad visų 
pastangomis pasikeitė mano cha-
rakteris. 

Tarp mūsų su mama yra ypa-
tingas ryšys, pasigendu, kad ir 
trumpai jai iš namų išvykus. Tada 
man būna neramu, meldžiuosi, 
kad tik ji laimingai sugrįžtų...“

Prienų kurčiųjų pirminės or-
ganizacijos pirmininkas Mykolas 
sako negalintis atsigrožėti motinos 
pavyzdžiu: ji visur su dukra drau-
ge, aktyvi, padedanti organizacijai, 
nuoširdi ir supratinga, juk yra ma-
mų, slepiančių savo klausos nega-
lią turintį vaiką nuo visuomenės 
akių.

Ilgai rinkau žodžius, galinčius 
apibūdinti Astos mamą. Nepalygi-
nama su bendraamžėmis, nepar-
kartojama, jos atvirumas bendrau-
jant išskirtinis, be pauzių, be nuty-
lėjimų, lyg norėtų būti perregima. 

 Tik motinos žino, ką reiškia 
iškęsti „dėmesį“ auginant kitokius 
vaikus. Kad ir kaime - ten, kur 
akių daug, o pagalba ir parama 
dažnai tolima.

Aldona STANKEVIČIENĖ 

Motinos meilės jėga   

Tarp  M. Bieliauskienės ir jos dukros Astos yra ypatingas ryšys.  

Mūsų žmonės
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Bendraujant kalbos barjeras – ne kliūtis!

Ketvirtokų aktyvumas nudžiugino  pedagogus

Daug kalbama apie vi-
savertę kurčiųjų integraciją 
į girdinčiųjų visuomenę, o 
ne atvirkščiai. Kodėl? Gal 
ir teisingai, nes kurčiųjų 
bendruomenė yra mažesnė 
ir turėtų prisitaikyti prie 
girdinčiųjų. Bet Panevėžyje 
taip nėra. 

Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinė mokykla 
(PKNPM) bendradarbiauja su 
įvairiomis įstaigomis, todėl turi 
daug draugų. 

Su PKNPM mokiniais pareiš-
kė norą susidraugauti, pabendrau-
ti lietuvių gestų kalba, dalyvauti 
integruotoje pamokoje Panevėžio 
rajono Paliūniškio pagrindinės 
mokyklos 4 klasės mokiniai, vado-
vaujami pradinių klasių mokyto-
jos metodininkės Daivos Morkū-
nienės.

Susitikimui atsakingai rengėsi 
visi: paliūniškiškiai stropiai mo-
kėsi kurčiųjų abėcėlę, o kurtieji 
– dar aiškiau tarti žodžius, kurių 
prireiks bendraujant. Turėjome 
numatę ir aiškų susitikimo tikslą 
– plėtoti kalbinius gebėjimus, pa-
šalinti bendravimo kliūtis.

Lauktas susitikimas prasidėjo 
integruota lietuvių gestų kalbos 
pamoka, kurią vedė lietuvių gestų 
kalbos mokytojas Vilius Glušokas 
ir 10 klasės mokinys Laisvydas Ja-
kiūnas. 

Svečiai susipažino su Lietuvos 
bei pasaulio kurčiųjų bendruo-
menės istorija, kultūra ir tradici-
jomis, mokėsi imitacinių dainų ir 
pirštų abėcėlės, domėjosi lietuvių 
gestotyros pagrindais, DVD aiški-

namaisiais žodynais bei kita litera-
tūra, skirta kurtiesiems, apžiūrėjo 
parengtą parodą. 

Malonu buvo matyti, kad mo-
kiniai be galo smalsūs ir imlūs 
naujiems dalykams, o mokytoja – 
jau turinti pakankamai žinių apie 
gestų kalbą.

Po integruotos pamokos to-
liau nuoširdžiai bendrauta geriant 
arbatą. Vaikai vieni kitus geriau 
pažino ir susidraugavo sportinėse 

žaidynėse ir estafetėse, po kurių 
laukė saldūs prizai.

Lietuvių gestų kalbos kabine-
te laukė netikėtumas – reikėjo iš-
mokti keletą pasaulio šalių gestų 
bei pirštų abėcėlės ženklų. Svečiai 
apžiūrėjo ne tik administracijos 
kabinetus, bet ir muziejų, biblio-
teką, metodinį kabinetą, valgyklą, 
bendrabutį. 

Gavę dovanų po mokyklos 
lankstinuką, sutarėme bendradar-
biauti ir toliau, pasitelkdami į pa-
galbą lietuvių gestų kalbą.

„Integruota lietuvių gestų kal-
bos pamoka mokiniams paliko di-
džiulį įspūdį, nes jie pamatė, kaip 
mokosi sutrikusios klausos vaikai, 
patys išmoko pirštų abėcėlę, keletą 
gestų. Vaikai dar ilgai džiaugėsi ir 
aptarinėjo šį susitikimą, pasakojo 
grįžę savo įspūdžius, mokė gestų 
savo draugus, tėvelius. 

Manau, kad jie, sutikę ga-
tvėje žmogų, kalbantį gestų 
kalba, nebaksnos pirštu, o ma-
loniai nusišypsos, o gal net 
užkalbins“, – teigė mokytoja  
D. Morkūnienė.

        
   Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

PKNPM direktorė   

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos surengtoje 
integruotoje pamokoje gestų kalbos mokosi Paliūniškio pagrindinės 
mokyklos ketvirtokai.

Ugdymas

Šiandien vis daugiau 
laisvo laiko mokiniai pra-
leidžia ne prie knygų, o žais-
dami kompiuterinius žaidi-
mus, naršydami internete ar 
žiūrėdami televizorių. O juk 
knygų skaitymas – vienas 
svarbiausių žinių, išminties 
šaltinių. Tai ypač svarbu 
kurtiesiems mokiniams. 

Skaitydami tekstą jie plečia ir 
turtina savo žodyną, pasikartoja 
gramatiką, įsimena rašybą, lavina 
vaizduotę.

Džiugu, kad knyga vis dar ran-
da vietos mūsų mokinių gyveni-
me. Praeitų metų gruodį Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro IVa klasės mokiniai 
visus darželio vaikus, pradinių 
klasių mokinius ir pedagogus pra-
džiugino vaidinimu pagal R. Gos-
cinny ir J. J. Sempe knygelės „Ma-
žasis Nikola" apsakymą „Reksas“. 

Šios klasės mokiniai noriai 

skaito knygas, kiekvieną penk-
tadienį su klasės mokytoja K. Ši-
laikiene eina į biblioteką pasiimti 
naujų knygelių, kurias pasirenka 
pagal savo pomėgius. Vėliau per-
skaitę dalijasi įspūdžiais. 

Ketvirtokei Deimantei Navi-
kaitei apsakymas apie paklydusį 
šunelį Reksą paliko didelį įspūdį.  

Apie tai ji papasakojo klasės drau-
gams ir pasiūlė apsakymą perskai-
tyti visiems, o vėliau jį suvaidinti. 

Mokinių aktyvumas, rengian-
tis šį apsakymą perkelti į sceną, 
maloniai nustebino. Mokiniai pa-
tys rinkosi, kokiais personažais 
jie taps, patys po pamokų repe-
tavo, pasigamino reikiamas prie-

mones, paprašė klasės mokytojos  
K. Šilaikienės ir ritmikos mokyto-
jos R. Jūrevičiūtės pagalbos. Vaidi-
no visi ketvirtokai – D. Navikaitė,  
G. Jurgilaitė, J. Šestak, K. Katutis, 
D. Lukošius ir M. Songinas. 

Tai buvo išties gražus vaidini-
mas. Žiūrovai negailėjo plojimų, 
o patys mokiniai patyrė daug gerų 
emocijų: jų veiduose spindėjo šyp-
sena, džiugesys ir buvo juntamas 
didžiavimasis savimi. Mažieji ak-
toriai buvo palydėti gausiais aplo-
dismentais. 

Klasės mokytoja K.Šilaikienė 
padėkojo mokiniams už jų inicia-
tyvą suvaidinti apsakymą, skatino 
ir kitus pradinių klasių mokinius 
skaityti knygeles. Jos yra neįkaino-
jamas turtas, suteikiantis ne tik ži-
nių bet ir ugdantis vaizduotę, pa-
dedantis geriau suprasti gyvenimą 
bei supantį pasaulį.

  
Rasa  RUSOVIČIŪTĖ

Socialinė pedagogė

Jaunosios centro aktorės.
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Kalėdų dvasia Panevėžyje

Augu mylimas

Ugdymas

Kalėdų dvasia Panevė-
žio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) bendruomenę  
šildė visą prieššventinę sa-
vaitę.

Gruodžio 15, 16 d.  mokyklos  
direktorė Danutė Kriščiūnienė ir 
dailės mokytojas Povilas Šiaučiū-
nas turėjo unikalią progą vykti į 
Vengoževą, miestą šiaurės rytų 
Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vai-
vadijoje, dalyvauti  kalėdiniame 
lenkų bendruomenių, gyvenančių 
įvairiose pasaulio valstybėse, ren-
ginyje ir atstovauti mokyklai.

Gruodžio 20 d. mokyklos ben-
druomenė susirinko išklausyti Pa-
nevėžio Šv. apaštalų  Petro ir Po-
vilo bažnyčios klebono dr. Romu-
aldo Zdanio advento laikotarpio 
apmąstymų. Tikybos mokytojo 
Viliaus Glušoko parengti moki-
niai pasakojo apie advento žvakių 
reikšmę.

 Gruodžio 21 d. mokykloje 
vyko šventinis renginys ,,Kalėdos 
miške“. Nykštukui Tukui, kuris 
atnešė į salę eglutę, paskambino 
telefonu  Kalėdų Senelis. Jis buvo 
pasiklydęs ir klausė adreso. Po to 
Kalėdų Senelis niekaip negalėjo 
rasti durų. Mojavo vaikams, bandė 
lipti pro langą. Tuomet visi vaikai, 
apsirengę nykštukais, bėgo jo pa-
sitikti. 

Vaikai Kalėdų Seneliui ne tik 

sakė eilėraštukus, žaidė su juo žai-
dimus, šoko, bet ir glostė barzdą, 
buvo pakalbinti ir net pakilnoti. 
Programą rodė ne tik mūsų mo-
kyklos mokiniai, bet ir šokių stu-
dijos „SELEVY“ mažosios šokėjos.  
Visi kartu sukūrė puikią šventinę 
nuotaiką. Šokėjus parengė  nefor-
maliojo ugdymo vadovė Regina 
Liutkevičienė ir muzikos ritmikos 

mokytoja Aldona Mikolaitienė. 
Talkino visų klasių vadovai. 

Pasak mokyklos direktorės  
D. Kriščiūnienės, sutrikusios klau-
sos mokiniams tokie renginiai - 
tai gera proga  pabendrauti su gir-
dinčiais bendraamžiais. Direktorė 
džiaugėsi, kad didėja tėvelių akty-
vumas ir noras įsitraukti į moky-
kloje organizuojamus renginius. 

„Tai vaikams gražus pavyzdys, kad 
kartu šoka ar žaidžia ne tik mama, 
tėtis, bet ir kiti šeimos nariai“, -  
teigė direktorė.

Dovanėlių vaikai gavo itin 
daug. Be Kalėdų Senelio saldainių 
krepšelių, jiems buvo įteiktos Sep-
tintosios dienos adventistų baž-
nyčios Panevėžio bendruomenės 
pastoriaus Virginijaus Radžio rū-
pesčiu iš Vokietijos gautos  dova-
nos. Didžiulėse ir pagal mokinių 
amžių suskirstytose dėžėse vaikai 
rado visko: saldumynų, rūbų, ak-
sesuarų, žaislų, higienos bei mo-
kyklinių priemonių, knygų ir kt.

Mokykloje visada laukiami 
svečiai. Šįkart jų taip pat buvo. 
Visus susirinkusius nuoširdžiau-
siai pasveikino Kėdainių lenkų 
bendruomenės pirmininkė Irena 
Duchovska. Ji palinkėjo neprarasti  
kūrybiškumo, ištvermės ir  išlik-
ti tokia pat tvirta  kaip uola ben-
druomene.

Po šventinio renginio, išlydėję 
mokinius ir jų artimuosius namo, 
palinkėję gerų ir saugių atostogų, 
mokytojai ir kiti mokyklos dar-
buotojai rinkosi į advento  vakaro-
nę „Saulėgrįžos ratu“,  kurią vedė 
Panevėžio kraštotyros muziejaus 
Edukacijos ir informacijos sky-
riaus vedėja Aušra Sidorovienė.  

Laimutė BEINARAUSKIENĖ
Vyr. lietuvių kalbos mokytoja

Svarbiausias renginio akcentas – Kalėdų Senelis ir jo dovanos.

Ne kiekvienam vaikui li-
kimo duota augti mylinčioje 
ir darnioje šeimoje. Moky-
kla yra tarsi antrieji namai, 
todėl ne mažiau svarbu, kad 
ir čia vaikai jaustųsi saugūs, 
mylimi, laimingi...

Visus metus Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tre buvo vykdomas mokyklinis 
projektas „Augu mylimas“, kuriuo 
buvo siekiama dalytis meile ir ge-
rumu, stiprinti ir gerinti vaiko,  jo 
šeimos ir mokyklos bendradarbia-
vimą.

Prieš didžiąsias metų šventes 
- Kalėdas, gruodžio 21 d., centre 
vyko šio projekto baigiamasis ren-
ginys – kalėdinė popietė „Augu 

mylimas“. Jo scenarijų parengė ir 
režisavo Socializacijos ir apgy-
vendinimo skyriaus vedėja Dalia 
Šarkienė. Per popietę mokiniai, jų 
tėvai, pedagogai, svečiai prie šven-
tinio meduoliais nukrauto stalo 
gerdami kvapią arbatą pasidžiaugė 
metais, praleistais drauge, kartu 
nudirbtais darbais, pabendravo, 
pasidalijo gerumu. 

Dar prieš renginį nuo pat ryto 
vyko mugė, kurioje centro ben-
druomenės nariai bei svečiai galė-
jo nusipirkti mokinių ir pedagogų 
kalėdinių rankdarbių, pasivaišinti 
keptais pyragais, kitais gardėsiais, 
išgerti kvapios žolelių arbatos. 

Renginys prasidėjo iliustruo-
tu gimstančio kūdikio ir Dievo 
pokalbiu apie angelą sargą – Ma-

mą, apie meilę vaikui šeimoje, o 
vėliau mokykloje buvo parodytas 
šiltas mokinių, pedagogų ir tėvelių 
vaidinimas. Scenoje mama tapo 
mokytoja Živilė Grincevičiūtė, tė-
veliu – Remigijus Balaišis, vaikais 
- pirmokė Laura Rutkauskaitė ir 
ketvirtokas Donatas Mineikis. 

Renginį tęsė vikaras Nerijus, 
kuris visus sveikino su artėjančio-
mis šv. Kalėdomis, skatino dova-
noti meilę ir gerumą vieni kitiems. 
Po įkvepiančios dvasininko kalbos 
centro pedagogai ir aštuntokė Bri-
gita, pasidaliję vaidmenis, skaitė 
ištrauką iš Edmondo de Amičio 
knygos „Širdis“ apie kurčią mer-
gaitę, mokykloje išmokusią kalbė-
ti. Ne vienos mamos akyse sužibo 
džiaugsmo ir dėkingumo ašaros. 

Buvo matyti, kaip jautriai į šią is-
toriją reagavo kurčių ir neprigir-
dinčių vaikų pedagogai, kaip juos 
sujaudino mergaitės tėvo žodžiai 
mokytojoms: „Dėkui, dėkui, tūks-
tantį kartų dėkui, brangioji mo-
kytoja! Jums pakanka kantrybės, 
pakanka meilės mokyti kurčius 
vaikučius? Tada jūs šventosios! Jūs 
angelai!”

 Vėliau visus susirinkusius 
sveikino centro direktorė Laimu-
tė Gervinskienė. Ji įteikė padėkos 
raštus aktyviausiems centro ben-
druomenės nariams: tėveliams, 
globėjams, pedagogams ir moki-
niams. Aštuntokas Arnoldas Rut-
kauskas panoro pasidžiaugti savo 
gausia ir draugiška šeima kartu 
su visais. Jis ant scenos pasikvietė 
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Pirmoji jaunosios panevėžietės paroda

mamą, sesę, brolį ir parodė, kaip 
stipriai juos myli ir  jais didžiuo-
jasi. 

Vėliau savo mintimis pasi-
dalijo 4 klasės mokinio Egidijaus 
globėja Paula, kuri jau keletą me-
tų savo meile ir šiluma dalijasi su 
tėvų netekusiu berniuku. Globėja 
dėkojo pedagogams už meilę ir rū-
pinimąsi likimo nuskriaustais vai-
kais. Nuoširdi jos kalba sujaudino 
ne vieną šventės dalyvį. Jai pritarė 
ir Alytaus vaikų globos namų di-
rektoriaus pavaduotoja Jūratė Žva-
liauskienė. 

Ne mažiau emocinga buvo ir 
Vytauto Valiaugos, buvusio centro 
mokinio, o dabar - mokytojo kal-
ba - mokyklą jis palygino su savo 
namais, kurių neturėjo būdamas 
vaikas. Čia jis augo, brendo, buvo 
mylimas. Čia sutiko ir savo gyve-
nimo meilę - žmoną Neringą, su 
kuria augina du sūnus.

Sveikinimo laišką atsiuntė bu-
vusios mokinės Vaidos Lukošiūtės 
šeima - dėkojo pedagogams, kurie 

padėjo Vaidai surasti šiltus ir pil-
nus meilės namus.

Prasmingus žodžius tarė inte-
gruotai ugdomos mokinės Saidos 
mama Raimonda Lisauskienė, o 
parengiamosios klasės mokinio 
Arnoldo mamytė, keturių vaikų 
mama, besilaukianti penktojo, su 
ašaromis akyse dėkojo už jos sū-

naus pirmuosius ištartus žodžius 
„mama, tėti“ ir per keletą mėne-
sių įvykusią didelę vaiko pažangą. 
Paskutinė renginyje kalbėjo Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorė Jūratė Pugačiauskienė, ji 
akcentavo meilės svarbą mūsų vi-
sų gyvenime.

Per renginį svečius linksmi-

no mažieji šokėjai iš šokių grupės 
„Buratinas". Juos parengė choreo-
grafė Daiva Liaudinskienė. Teks-
tus į lietuvių gestų kalbą vertė 
puiki gestų kalbos vertėjų koman-
da. Negirdintys šventės dalyviai 
džiaugėsi itin subtiliu Arūno Bra-
žinsko vertimu.

Ši graži ir šilta kalėdinė vaka-
ronė suteikė visiems optimizmo, 
vilties ir dar didesnį norą dalytis 
meile bei gerumu. Tai buvo puikus 
prieškalėdinis renginys, kurį vai-
nikavo vedėjų - auklėtojos Dalios 
Bakanienės ir mokytojo Vytauto 
Valiaugos  ištarti žodžiai: „Be mei-
lės užaugintas vaikas nemokės ir 
pats mylėti. Mylėkime. Meilė su-
teikia sparnus skristi į savarankiš-
ką gyvenimą. Mes visi atsakingi už 
sėkmingą skrydį!“

 Živilė GRINCEVIČIŪTĖ
Mokytoja 

 Dalia ŠARKIENĖ
Skyriaus vedėja

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro šokėjų grupės „Buratinas“ 
šokėjai.

Artėjant 2012 m. Ka-
lėdoms Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinėje mokykloje (PKN-
PM) mokiniai, mokytojai 
ir svečiai gausiai susirinko 
į 8 klasės mokinės Inetos 
Černeckytės pirmosios per-
sonalinės piešinių parodos 
,,Architektūrinės improviza-
cijos“ atidarymą.  Mokinės 
piešiniai - spalvingi, žais-
mingi, kviečiantys džiaugtis 
gyvenimu, tarsi ateinančių 
švenčių stebuklas. 

Dailės mokytojas Povilas 
Šiaučiūnas (šių eilučių autorius) 
apibūdino  jaunosios dailininkės  
darbus. Jis paminėjo, kad  Ineta  
-  ne tik puiki dailininkė, bet ir la-
bai darbšti, mandagi, pavyzdinga 
mokinė. Tai patvirtino ir klasės 
vadovė Rita Kasparienė: „Ineta – 
buvusi  klasės seniūnė,  be galo 
pareiginga, jautri, visas  pavestas 
užduotis  atliekanti  su didele mei-
le.  Kas rytą ateidama į klasę mer-

gaitė atsineša šilumos, ramybės ir 
džiaugsmo.“

Nedrąsiai savo darbus pristatė 
pati autorė, išsakė individualų po-
žiūrį, taip kartu įgydama  ir dailės 
kūrinių vertinimo pradmenis.

Į parodos atidarymą atvyko  
jaunosios dailininkės  mamytė ir 
močiutė.  Alina Černeckienė nuo-
širdžiai papasakojo apie dukrelės 
gyvenimą nuo gimimo dienos iki 

šių dienų. Sakė, kad jos abi yra pa-
čios geriausios draugės ir bendra-
mintės. 

Bendrauti gestų kalba padėjo 
dešimtokas Laisvydas Jakiūnas, 
visada noriai talkinantis įvairiuose 
renginiuose.

Mama ir močiutė džiaugėsi ne 
tik  Inetos paroda, bet ir moky-
tojais, kurie geba pastebėti  vaikų 
talentą, ugdyti  kūrybos ir harmo-

nijos pomėgį. „Didžiuojuosi ne 
savo dukros  pergale ar tuo, kuo 
yra apdovanota Aukščiausiojo iš 
prigimties, bet tuo, kad  sugeba 
įveikti visus sunkumus ir pačią sa-
ve“, – teigė ponia A. Černeckienė. 

Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė negailėjo gerų žo-
džių  parodos autorei,  jos mamy-
tei  ir močiutei, dailės mokytojui 
Povilui Šiaučiūnui, kuris sugeba 
įžiebti  įgimtą jauno žmogaus po-
reikį kalbėti vaizdais. 

Renginio pabaigoje mokyklos 
vadovė įteikė autorei padėkos raš-
tą  už nuostabią pirmąją perso-
nalinę parodą ir palinkėjo toliau 
aktyviai dalyvauti mokyklos kul-
tūriniame gyvenime, saugoti sa-
vo dailės kūrinėlius, savitą patirtį 
drąsiai perteikti  įvairiomis dailės 
raiškos priemonėmis. 

Inetos mamytė iš laimės pra-
virko. Jos ašarose spindėjo meilė ir 
džiaugsmas.  

Povilas ŠIAUČIŪNAS
Dailės mokytojas, Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys

Parodos atidarymo akimirka (iš kairės): dailės mokytojas P. Šiaučiūnas, 
parodos autorė I. Černeckytė,  mama A. Černeckienė ir mokyklos direktorė 
D. Kriščiūnienė.

Nuoširdžiai užjaučiame auklėtoją Janiną Valienę, mirus mylimam tėveliui.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė
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Praėjusių metų gruodžio 
16 d. Kauno senamiesčio 
draugija surengė kalėdinį 
labdaros renginį „Padėkime 
išgirsti“. 

Renginio globėja - Dalia 
Teišerskytė. Renginio tikslas 
– supažindinti visuomenę su 
kurčiųjų menininkų darbais, 
suteikti galimybę juos įsigyti 
ir taip paremti kurčiuosius 
menininkus. 

Renginys vyko Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Po šv. Mišių ren-
ginio organizatoriai visus su-
sirinkusius pakvietė į koncertą 
ir parodą, kuri buvo surengta 
vienuolyno menėje. 

Koncertavo Kauno muzi-
kos ansamblis „Ainiai“, dainavo 
Gitana Lapinskaitė (sopranas), 
Aurimas Raulinavičius (teno-
ras), Rytis Janulionis (barito-
nas). 

Parodoje savo darbus eks-
ponavo Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
abiturientė Indrė Šimulynaitė, 
Vilniaus dailės akademijos Ta-
pybos fakulteto studentas Linas 
Podiriaka ir Grafikos fakulteto 
studentas Karolis Simaitis, Šiau-
lių universiteto Menų fakulteto 
absolventas Algirdas Mačiulis ir 
Tautodailininkų sąjungos narys 
keramikas Robertas Simaitis. 

Renginį vedė poetė D. Te-
išerskytė. Idėjos autorė ir rengi-
nio koordinatorė - Džilda Valai-
tienė. Organizatorius – Kauno 
senamiesčio draugijos vadovė 
Aistė Grybauskienė. 

Šiltais gėrimais – arbata, 
kava ir kakava vaišino restora-
nas „Prie svarstyklių“.

„Akiračio“ inf.

Labdaros renginys mūsų menininkams paremtiMes ir visuomenė

Kalėdiniame labdaros renginyje savo darbus pristatę  kurčiųjų menininkai 
(iš kairės) Karolis Simaitis,  Linas Podiriaka, Indrė Šimulynaitė, parodos 
organizatorių pagalbininkė Gabriele Valaitytė, Robertas Simaitis ir Algirdas 
Mačiulis. 

L.Podiriakos tapyba.

R. Simaičio keramika.I. Šimulynaitės tapyba.

K. Simaičio šilkografija.

A. Mačiulio tapyba.


