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• Dvidešimt penkti leidimo metai• 

Džiugių šv. Kalėdų! 

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį”  
2014 metams!  

                                      
Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002)  

prenumeratos kaina 
12 mėn. – 21 Lt,  6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose  
“Lietuvos pašto” skyriuose. Laikraštį galite užsi-
sakyti ir Kauno bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos  
centruose. Čia metų „Akiračio“ prenumerata – 

tik 15 Lt .

Skaitykite „Akiratį“, nes tik šiame laikraštyje galite rasti 
kurčiųjų bendruomenei svarbiausią informaciją. 

Laimingų 2014-ųjų metų! 

Sustabdytos 2013 metų akimirkos
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    Mielieji,
Kalėdos – jaukumo, gerumo, susikaupimo metas. Tai lai-

kas, skirtas praleisti su savo šeima, artimaisiais, brangiais 
žmonėmis; laikas, skirtas apmąstyti savo pasirinkimus, 
sprendimus ir darbus. Šventiniu laikotarpiu visur jaučiame 
ore tvyrantį gerumą, meilę ir santarvę, šiuo metų laiku net 
šypsotis labiau norisi.

Linkiu, kad šios Kalėdos atneštų į Jūsų namus jaukumo ir 
šilumos, kad ateinantys metai žadėtų naujas viltis, būtų tur-
tingi ir dvasingi. Tegul tas gerumas ir jaukumas, papuošiantys 
šventinį metų laikotarpį, neapleidžia Jūsų namų net šventėms 
pasibaigus, o nuoširdžios 
šypsenos tegu puošia Jūsų 
veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų!

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė

Algimanta Pabedinskienė

 •Šiame numeryje•

•Aktualijos

2-3, 9 Trumpai apie mus
4 2014-ieji - Šeimos metai
4 Žmogaus tikėjimo žibintas -  Dievo rankose
5 LKD lankėsi ypatingi svečiai
6-7 Respublikinės valdybos posėdyje
7 Vilniuje diskutavo kurtieji ir vertėjai

•Jaunimo žingsniai

8 KKJO ataskaitų ir rinkimų susirinkimas

•Apie mus rašo

   9 Dar kartą apie laidų prieinamumą kurtiesiems

•Gestų kalbos vertėjai

10 Profesionaliausia vertėja - vilnietė K. Tamulevičiūtė 
11 Visi darbo metai – tarp savųjų

•Įdarbinimas

  12-13 Drąsūs E. Marcinkevičiaus žingsniai

•Sportas 

  13-14  Jaunimo krepšinio tarptautiniai startai
  14 A. Jurkšos gražių metų ir pergalių triumfas
       
•Ugdymas

  16 Ačiū mūsų mokytojoms
  16-17 Vertinga bendrijos PAGAVA dovana
  17 Pažintis su virtualiąja biblioteka
  17 Bibliotekoje – O. Proislerio „Raganiukės“ kerai

•Kultūra

  18 „Poezijos ruduo 2013“ Kaune
  19 Senjorų sueigos – svarbi ir graži užimtumo forma

Kalėdinę nuotaiką padėjo sukurti amatų būrelio vadovė R. Motiejūnienė . 

KALĖDOMIS DVELKIANTI PARODA-MUGĖ. Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centre – jau kalėdinė nuotaika. Ją sukurti padė-
jo amatų būrelio kolektyvo surengta paroda-mugė. Vieni lankyto-
jai ateina į centrą ja pasigrožėti, kiti išsirenka artimiesiems tinkamą 
šventinę dovaną. Dar kiti gali užsukti į šalia esančias dailiųjų amatų 
dirbtuves ir ten auksarankių pamokyti patys gali pasigaminti suve-
nyrą. Projekto vykdytoja – amatų būrelio vadovė Rūta Motiejūnienė 
sakė, kad kalėdiniams vainikams, puošnioms eglutėms, floristinėms 
puokštėms žaliavą jie rinko patys. Tarp parodos darbų, be kalėdinių 
suvenyrų, - mezginiai, pinti padėklai ir krepšeliai iš vytelių, dekupa-
žo technika atlikti darbai, lėlės, keramikos dirbiniai, siuviniai ir kt. 
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 Trumpai apie mus
KALĖDŲ KONCERTAS SU 

VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ. 
Gruodžio 28 d. 19 val. Vilniaus 
Bernardinų bažnyčioje (Mairo-
nio g. 10) vyks bernardinų Kalė-
dų koncertas. Koncertas ir kelios 
giesmės bus verčiamos į gestų kal-
bą. Kviečiame dalyvauti.

KALĖDINIS LABDAROS 
RENGINYS „PADĖKIME IŠ-
GIRSTI“. Gruodžio 22 d. 11 val. 
Kauno Šv. Gertrūdos (Marijonų) 
bažnyčioje (Laisvės al. 101 A) 
vyks kalėdinis labdaros rengi-
nys „Padėkime išgirsti“. Rengi-
nys prasidės šv. Mišiomis. 12 val. 
Marijonų vienuolyno salėje vyks 
kurčiųjų menininkų paroda. Kon-
certuos vaikų muzikos mokyklos 
atlikėjai, kurčiųjų reabilitacijos 
centro meno kolektyvas „Skam-
banti tyla“(vadovė V. Eskertienė), 
pantomimos teatras „Gyvenimas 
stovint“, ištrauka iš spektaklio 
„Tyla- nieko baisaus?!“ (vadovė  
J. Viničenkienė). Renginį ves poe-
tė Dalia Teišerskytė, kuri yra ir jo 
globėja. Idėjos autorė ir renginio 
koordinatorė - Džilda Valaitytė. 

Organizatoriai kviečia visus 
atsinešti raudonos spalvos helio 
pripildytus balionus ir tokiu bū-
du prisidėti prie akcijos „Padėki-
me išgirsti“.  Renginio pabaigoje 
balionai bus paleisti į dangų kaip 
meilės, draugystės, supratingumo, 
pagalbos ir gerumo simboliai.   

BELDŽIAMASI Į MEDICI-
NOS ĮSTAIGAS. LKD kreipėsi 
į visų miestų ir rajonų savivaldy-
bių sveikatos priežiūros skyrius, 
ragindama sudaryti kurtiesiems 
sąlygas prieinamu būdu registruo-
tis pirminėse priežiūros įstaigose 
ir gauti nuotolines vertimo pas-
laugas priėmime pas gydytojus. 
Dėl to prezidentė R. Klečkovskaja 
prašo poliklinikų registratūroms 
nupirkti po planšetę, kad nuotoli-
niu būdu dirbantis vertėjas galėtų 
užregistruoti kurčiąjį pas gydyto-
ją. Taip pat prašoma kiekviename 
gydytojo kabinete įdiegti Skype 
programą ir nupirkti ausines bei 
mikrofoną. Tuomet nuotolinio 
vertimo paslauga taip pat taptų 
prieinama, o LGK vertėjams ne-
reikėtų vykti kartu su kurčiaisiais 
į poliklinikas.

ĮDARBINIMO REIKALAI. 
R. Klečkovskaja susitiko su So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos (SADM) viceministru  

A. Šešelgiu ir pateikė siūlymą dėl 
tarpininkų panaudojimo įdarbi-
nant kurčiuosius. (Projekto „Dar-
bo link“ metu visoje Lietuvoje 
buvo parengti įdarbinimo tarpi-
ninkai.) Prezidentė siūlė: iš SADM 
pavaldžios Darbo biržos keletą 
etatų skirti įdarbinimo tarpinin-
kams, kurie aptarnautų vien kur-
čiuosius, taip pat su kurčiaisiais 
dirbančius specialistus įkurdinti 
ten pat, kur jie dirbo iki šiol – kur-
čiųjų reabilitacijos centruose.

Į FONDĄ - PINIGŲ LAI-
DOMS TITRUOTI. LKD kreipė-
si į Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondą, teiraudamasi, ar 
fondas nerastų galimybių ne tik 
remti kultūros projektus, bet ir pa-
gal galimybes jų lėšomis parengtą 
ir rodomą per televiziją ar kitaip 
skleidžiamą vaizdo medžiagą  ti-
truoti. Fondo administracija pra-
šymo neskubėjo atmesti. Vis dėlto 
galutinį sprendimą dėl LKD siūly-
mo priims SRTRF taryba. 

KLAUSOS APARATAI. Kur-
čius ir neprigirdinčius vaikus 
auginančių šeimų iniciatyva ben-
drija PAGAVA, LKD bei Lietuvos 
kochlearinių implantų naudotojų 
asociacija kartu kreipėsi į Seimo 
pirmininkę L. Graužinienę, Seimo 
Sveikatos reikalų komitetą, Sveika-
tos apsaugos ministeriją bei Vals-
tybinę ligonių kasą. Pareiškėjai in-
formuoja, kad Valstybinės ligonių 
kasų rengiamas Medicininių klau-
sos aparatų įsigijimo išlaidų kom-
pensavimo (....) tvarkos projektas 
jų netenkina. Užuot supaprastinus 
klausos aparatų išdavimo tvarką, 
deja, ji pacientams sunkinama. Į 
klausos aparatų skirstymo tvar-
ką norima įtraukti visiškai nerei-
kalingas tarpininkas – vaistinės. 
Atstovaudami kurtiems vaikams, 
jų tėvams ir kitiems suinteresuo-
tiems asmenims pareiškėjai neri-
mauja, kad: gali atsirasti papildo-
mų išlaidų dėl naujų mokesčių už 
papildomas paslaugas vaistinėms; 
pailgės klausos aparatų išdavimo 
laikotarpis, o tai, nurodoma raš-
te, „neatsakinga ir nemotyvuota“. 
Pareiškėjai ragina klausos aparatų 
išdavimo tvarką ne sunkinti, o su-
paprastinti. Kaip pavyzdį pateikia 
kochlearinių implantų išdavimo 
tvarką, kuri yra paprasta. Jie siūlo: 
kompensacijas už klausos aparatus 
tiesiogiai mokėti įmonėms, pre-
kiaujančioms jais, o įmonės apie 

išduotus aparatus teiktų duomenis 
ligonių kasoms.

Taip pat pareiškėjai neslepia 
nusivylimo, kad projekte nėra nu-
matytas bazinės kompensuojamos 
sumos už klausos aparatą didini-
mas, nenurodoma konkreti suma, 
o surašyti abstraktūs, atsakingų 
žinybų  neįpareigojantys didinti 
kompensacijas teiginiai.

Kurčius vaikus ir jų tėvus pa-
laikančios organizacijos dar kartą 
aiškina, „kad parinkus vaikui ge-
ros kokybės ir tinkamiausius klau-
sos aparatus, atitinkančius vaiko 
audiogramą, klausos netekimas 
kompensuojamas gerokai efekty-
viau, vystosi vaiko kalba, jis geriau 
integruojasi į visuomenę. Todėl 
pirkti geros kokybės, konkrečiam 
asmeniui tinkamus brangius klau-
sos aparatus nėra tik pacientų išsi-
galvojimas“. Rašte informuojama, 
kad šiuo metu už klausos aparatus 
kompensuojama per maža aparato 
kainos dalis. Pvz., už 5000 – 7000 
Lt klausos aparatą kompensuo-
jama iki 500 litų. O štai už garsą 
gerinančią tokios pat vertės FM 
sistemą kompensuojama 2500 litų, 
už kochlearinį implantą apmoka-
ma geriausio implanto kaina, t. y. 
iki 88 tūkst. Lt. Pareiškėjai prašo 
bazinę kompensuojamą klausos 
aparatų sumą padidinti iki 70-80 
proc. įsigijimo vertės. Ir atsakingai 
pareiškia, kad jei nėra galimybės 
kompensuoti tokios dalies visiems 
pacientams, tai reikėtų bent taikyti 
didelę kompensaciją vaikų ir stu-
dentų klausos aparatams. 

TURĖSIME DAUGIAU PRO-
FESIONALŲ. Vilniaus kolegija 
gruodžio 6 d. pradėjo įgyvendinti 
projektą „Vilniaus kolegijos Peda-
gogikos fakulteto ryšių su socia-
liniais partneriais stiprinimas“. Jo 
tikslas pagal kvalifikacijos tobuli-
nimo programą „Gestų kalbos di-
daktika“ sudaryti sąlygas besimo-
kantiems įgyti gestų kalbos moky-
tojo kvalifikaciją. Tai vienkartinė 
programa, kuri bus įgyvendinama 
maždaug metus. 2014 m. pabai-
goje pirmąkart Lietuvos istorijoje 
kurčiųjų bendruomenė turės kva-
lifikuotų gestų kalbos mokytojų.  
Besimokančiųjų grupė – 30 asme-
nų, daugiausia kurtieji, turintys 
pedagoginį išsilavinimą. 

TARPTAUTINĖJE MOKS-
LINĖJE-PRAKTINĖJE KONFE-
RENCIJOJE DĖMESYS KUR-

ČIŲJŲ PROBLEMOMS.  Spalio 
18 d. Šiaulių universiteto Viešojo 
administravimo katedra į  univer-
siteto biblioteką sukvietė gausų 
būrį mokslininkų iš viso pasaulio. 
Antrojoje tarptautinėje mokslinė-
je-praktinėje konferencijoje  „Ge-
ras valdymas vietos savivaldoje: 
decentralizacija, demokratija, plė-
tra“ buvo 80 dalyvių iš 14 pasaulio 
šalių.  Konferencijoje dalyvavo ir 
Šiaulių kurčiųjų bendruomenės 
atstovai.

Lietuvos bei užsienio moks-
lininkai diskutavo apie Gerą val-
dymą vietos savivaldoje, dalijosi 
mokslinėmis ir praktinėmis įžval-
gomis apie vietos demokratijos ir 
pilietinės visuomenės vystymąsi, 
lyderystės, inovacijų, skaidrumo, 
reformų reikšmę tvariai ir darniai 
savivaldos plėtrai. Ypač vertingi 
mokslininkų analizuoti ir pateikti 
pažangūs pavyzdžiai, iliustruojan-
tys įvairią Europos ir Jungtinių 
valstijų savivaldybių patirtį die-
giant Gero valdymo principus.

Konferencijoje Šiaulių apskri-
ties gestų kalbos vertėja Evelina 
Kvietkienė pristatė temą „Kurčių-
jų asmenų pilietinio dalyvavimo 
vietos savivaldoje teisiniai ir ins-
tituciniai mechanizmai“.  Tai vie-
nintelis konferencijos pranešimas, 
kuriame kalbėta apie šios kultūri-
nės kalbinės mažumos problemas 
vietos savivaldoje.

Pranešėja akcentavo, kad kur-
tieji iki šiol nėra visiškai sąmo-
ningai priimami į visuomeninio 
gyvenimo struktūrą kaip lygiaver-
čiai jos nariai, nors teisės aktai ir 
užtikrina gyventojams galimybę 
dalyvauti priimant sprendimus sa-
vivaldybių lygiu. 

Tačiau kurtieji negali ja tinka-
mai pasinaudoti dėl žinių ir infor-
macijos, reikalingos dalyvaujant 
vietos savivaldos veikloje, stokos, 
lyderio trūkumo kurčiųjų ben-
druomenėje. Todėl kurtieji tarsi 
demonstruoja savo nesavarankiš-
kumą, nuomonės neturėjimą, tarsi 
laukia, kad kiti už juos nuspręstų 
ar padarytų. 

Konferencijoje dalyvavo ne tik 
akademinė bendruomenė, bet ir 
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro pirmininkė K. Prudnikienė bei 
sporto klubo pirmininkas A. Au-
gaitis. Pranešimai buvo verčiami į 
lietuvių gestų kalbą.  
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2014-ieji - Šeimos metai

Žmogaus tikėjimo žibintas -  Dievo rankose

Lapkričio 26 d. įvairių 
krikščioniškų bažnyčių ir 
bendruomenių Lietuvoje 
vadovai bei įgaliotieji atsto-
vai pasirašė bendrą memo-
randumą, kuriuo 2014-uo-
sius skelbia Šeimos metais. 
Tai – precedento Lietuvoje 
neturintis įvykis.

Suprasdami prigimtinę ir sy-
kiu krikščionišką šeimos vertę 
Memorandą pasirašė 9 Lietuvoje 
veikiančių krikščioniškųjų ben-
druomenių atstovai.

 Memorandumas
Mes, krikščionių Bažnyčių 

Lietuvoje vadovai, suprasdami 

prigimtinę ir kartu krikščionišką 
šeimos vertę ir svarbą žmogaus bei 
visuomenės gyvenimui, 2014 me-
tus skelbiame Šeimos metais.

Norime išsakyti ir paliudyti 
mūsų tvirtą įsitikinimą, kad gyvy-
bė, lytiškumas, santuoka ir šeima 
yra pamatinės žmonių bendruo-
menės vertybės.

Labai džiugu, jog dauguma 
Lietuvos žmonių, ypač jaunimas 
supranta, kad šeima, laimė ir gy-
venimo prasmė yra artimai tarp 
savęs susiję. Jauni žmonės visada 
svajoja sukurti laimingą šeimą.

Mūsų didi pagarba šeimoms, 
kurių sutuoktinius vienija ištiki-
ma ir atsidavusi tarpusavio meilė, 
o vaikai, taip pat įsivaikinti, auga 
patirdami tėvų meilę ir jaukią šei-

mos židinio šilumą.
Dėkojame tėvams, kad būda-

mi sąmoningi krikščionys Jėzaus 
Evangelijos tiesą ir didįjį Dievo ir 
artimo meilės įsakymą kaip bran-
gų perlą perduoda savo vaikams.

Reiškiame krikščionišką ar-
tumą šeimoms, patiriančioms 
įvairius sunkumus, nepriteklius, 
išgyvenančioms skaudžius išban-
dymus ar nelaimes. 

Kiekvieno žmogaus, o ypač 
krikščionio svarbi pareiga nelikti 
abejingu, turėti jautrią artimui šir-
dį, rūpintis bendruoju gėriu, siekti 
socialinio teisingumo. 

Stiprinančiu Dievo žodžiu ir 
žmogišku solidarumu kančioje 
norime būti su tais, kurie išgyvena 
skyrybų skausmą.

Drauge skelbdami Šeimos me-
tus, siekiame atkreipti visuomenės 
dėmesį į grėsmes ir iššūkius šei-
mai: visa tai, kas nukreipta prieš 
prigimtinį žmogaus lytiškumą ir 
jo vertę, vyro ir moters santuoką, 
šeimos vertybes, žmogaus gyvybę 
ir teisę gimti, prigimtinę tėvų teisę 
auklėti vaikus pagal savo krikščio-
niškus įsitikinimus.

Tikėdami paties Kūrėjo žmo-
gui suteiktu kilnumu, kviečiame 
visus drąsiai kurti gyvybės kultū-
rą, drauge su kitais aktyviai saugo-
jant ir ginant prigimtines šeimos 
vertybes.

Bernardinai.lt inf.

Aktualijos

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nė mokykla (PKNPM) nuo 
1995 m. yra Nacionalinės 
katalikiškųjų mokyklų aso-
ciacijos narė. Per mokyklos 
dvidešimties metų gyvavimo 
laikotarpį visi mokiniai 
renkasi dorinį ugdymą – 
tikybą, kasmet dalyvauja 
įvairiuose religiniuose ren-
giniuose bei akcijose.

Lapkričio 22 d. PKNPM, ben-
dradarbiaudama su Panevėžio 
Kastyčio Ramanausko lopšelio-
darželio direktore Dalia Pakėniene 
ir socialine pedagoge Daiva Ra-
manauskiene, vykdė akciją „Žmo-
gaus tikėjimo žibintas yra Dievo 
rankose“. (Katalikų bažnyčia 2012 
m. spalio 11 d. – 2013 m. lapkričio 
24 d.  buvo paskelbusi Tikėjimo 
metais.) 

Akcija, skirta Tikėjimo metų 
užbaigimui, vyko Panevėžio Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo koplyčioje. Ji kvietė iš nau-
jo suvokti, kokie šaltiniai palaiko 
mūsų asmeninį gyvenimą, krikš-
čioniškąją civilizaciją, kokia yra 
tikėjimo reikšmė žmogaus asme-
niniam ir tautos vystymuisi.

Akcijos tikslai – nešti tikėjimo 
šviesą liudijant Kristų, įprasminti 
Tikėjimo metų užbaigimą. Akcijos 
dalyviai buvo kviečiami atvykti į 

vakarines šv. Mišias artimiausioje 
bažnyčioje ir atsinešti po žibintą, 
kaip savo tikėjimo simbolį.

Į žibintų gamybą ypač aktyviai 
įsitraukė mokyklos 7-10 klasių 
mokiniai, vadovaujami kūrybin-
gos auklėtojos Janinos Valienės 
ir tikybos mokytojo Viliaus Glu-
šoko. Visus susirinkusius į šv. Mi-
šias nustebino debiutuojantis kaip 
profesionalus lietuvių gestų kalbos 
vertėjas penktokas Matas Butkevi-
čius. 

Mokytojas V. Glušokas įsitiki-
nęs, kad mokiniai, dalyvaudami 

tokiose akcijose, praturtėja dvasiš-
kai, o ir papuošia savo širdis ge-
rais darbais, išgyvena džiaugsmą 
dalydamiesi tikėjimo šviesa. „Mo-
kiniai žino, kad tikėjimas – di-
džiausia Dievo dovana, be kurios 
neįmanoma tikroji laimė ir gyve-
nimo prasmės suvokimas“, - tikino  
V. Glušokas.

Pasak kapeliono kun. lic. Al-
berto Kasparavičiaus, žmogaus ti-
kėjimo žibintas yra Dievo rankose, 
todėl turime nuolat budėti ir mels-
tis, kad širdyse tikėjimo žiburys 
neužgestų, kad neatsirastų morali-

nis blogis ir abejingumas. Privalo-
me rūpintis ne tik savo išganymu, 
bet ir kitus vesti „tikėjimo vartų 
link“.

Į akciją aktyviai įsitraukusi 
mokyklos bendruomenė – moki-
niai, tėvai (globėjai, rūpintojai), 
mokytojai – liko tvirto tikėjimo, 
nuolankūs ir ištvermingi eida-
mi Dievo mums skirtu gyvenimo  
keliu.

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
PKNPM direktorė 

Akcijos „Žmogaus tikėjimo žibintas yra Dievo rankose“ dalyviai.



5

LKD lankėsi ypatingi svečiai
Lapkričio 13 d. vėly-

vą popietę LKD lankėsi 
Europos Komisijos Laszlo 
Andoro kabineto narys už-
imtumo, socialinių reikalų 
ir įtraukties klausimams 
spręsti Jiri Plecity bei Euro-
pos Komisijos Užimtumo, 
socialinių reikalų ir įtrauk-
ties direktorato E direktorė 
Adriana Sukova-Tosheva. 

Prieš dalyvaudami lapkričio 
14-15 d. LR Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos organizuo-
jamoje tarptautinėje konferenci-
joje „Stabdyti jaunimo nedarbą 
Europoje kuriant geresnę jauni-
mo ateitį“ svečiai pageidavo iš-
samiau susipažinti su Regio Star 
apdovanojimą gavusiu VšĮ Res-
publikinio kurčiųjų reabilitacijos 
centro vykdytu projektu „Darbo 
link – tarpininkavimo paslaugų 
įdarbinant asmenis su klausos ne-
galia plėtra“. 

Svečius atlydėjo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
ES struktūrinės paramos depar-
tamento direktorės pavaduotoja 
Audra Mikalauskaitė bei Europos 
socialinio fondo agentūros tarp-
tautinio bendradarbiavimo speci-
alistė Nijolė Šmitaitė. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
atstovai teigia, kad tokio aukšto 
rango pareigūnų Šv. Kazimiero g. 
3, Vilniuje, per jos egzistavimo is-
toriją dar nebuvo.

Žvilgsnis į praeitį: „Darbo 
link“

Pareigūnai pageidavo daugiau 
sužinoti apie projektą ir keltus 
tikslus, veiklas, pasiektus rezul-
tatus, pamatyti projekto metu 
sukurtus informacinius-reklami-
nius vaizdo klipus bei sužinoti, ar 
užtikrintas projekto tęstinumas.

Į šiuos klausimus atsakė 
projekto vadovė Danguolė Mi-
chelevičienė. Pranešėja pabrėžė, 
kad svarbiausias projekto tikslas 
– Lietuvos mastu pritaikyti kur-
čiųjų įdarbinimo modelį tarpi-
ninkaujant – sėkmingai pasiek-
tas. Penkios įdarbinimo tarny-
bos savo funkciją atliko; sukurta 
centralizuota duomenų bazė, 
kurioje sukaupti darbdavių, dar-
bo ieškančių asmenų bei įdarbi-

nimo tarpininkų duomenys, iki 
šiol sėkmingai veikia. Taip pat 
pavyko sustiprinti kurčiųjų moty-
vaciją turėti darbą ir saugoti dar-
bo vietą. Bent iš dalies pasikeitė 
darbdavių nuostatos dėl kurčiųjų 
darbuotojų. Pranešėja akcentavo 
tarpžinybinių diskusijų, kuriose 
dalyvavo Valstybinės darbo ins-
pekcijos, Darbo biržos, Darbin-
gumo ir neįgalumo nustatymo 
tarnybos atstovai, naudą. Disku-
sijų rezultatas – atitinkamų įsta-
tymų tobulinimo prielaidos.  Iš 
viso per projekto vykdymo laiko-
tarpį įdarbinti 445 asmenys iš 665 
darbo ieškojusiųjų. 

Projektas pelnė net tris apdo-
vanojimus: „Europos bures 2010“ 
už socialinės integracijos skati-
nimą; 2012 m. - už veiksmingą 
įnašą bendruomenei ar regionui, 
Regio Star 2013 apdovanojimą už 
socialinę reklamą.

Vyriausioji įdarbinimo tarpi-
ninkė savo pranešime daugiausia 
dėmesio skyrė įdarbinimo mode-
liui ir atskiriems jo fragmentams 
apibūdinti, informavo apie atliktą 
viešinimo veiklą ir jos rezultatus. 
Specialistė informavo, kad iš viso 
projekto vykdytojai derėjosi dėl 
kurčiųjų įdarbinimo su 360 darb-
davių. Visi kontaktai yra išlikę iki 
šiol. Projektui pasibaigus darbą, 
nors ir mažesnės apimties, tę-
sia kurčiųjų reabilitacijos centrų 
įdarbinimo tarpininkai.

Įdarbinimo tarpininkų 
vaidmuo projekte

Svečią ypač domino kurčiųjų 

socialinis verslumas (ar daug kur-
čiųjų įsidarbino socialinėse įmo-
nėse, kokia jų dalis steigė savo 
įmones ir pan.). S. Astrauskaitė 
stengėsi išsamiai atsakyti į užduo-
tą klausimą. Taip pat ji vardijo, 
kokių darbų dirbti kurtieji dau-
giausia buvo priimti. Jie tapo pa-
kuotojais, valytojais, žemės ūkio 
produkcijos apdirbėjais, kasinin-
kais, prekybos centrų salės dar-
buotojais, staliais, statybininkais 
ir kt.

Sėkmės ir nesėkmės  
istorijos

„Susirasti darbą, įsidarbinti, 
įsitvirtinti“, - taip taikytą įdar-
binimo modelį tarpininkaujant 
pristatė viena įdarbinimo tarpi-
ninkių Asta Balevičienė (Vilniaus 
KRC darbuotoja). Ji svečiams 
papasakojo tris istorijas: vieną 
- sėkmės ir dvi - nesėkmės. Ne-
sėkmės istorijos buvo skirtingos: 
vieną sukūrė darbdavys, o kitą - 
kurčiasis. Taip ji bandė svečiams 
padėti pajusti projekto darbo 
atmosferą, pamatyti nepagražintą 
tikrovę, nors ir pabrėžė, kad sė-
kmės istorijų buvo daugiau.

Išlavinta pareigūno socialinė 
„klausa“ pagavo siųstus signalus, 
jų neiškraipė ir vertimas. „Mes 
tikimės, kad su pirmaisiais Eu-
ropos Sąjungos darbo rinkos at-
sigavimo ženklais atsiras daugiau 
darbo vietų tiek valstybiniame, 
tiek privačiame sektoriuje ir bus 
daugiau galimybių veikti, - pasa-
kė J. Plecity ir dar paaiškino ga-
limybę veikti: - Svarbu rasti tin-

kamą darbą konkrečiam žmogui, 
kad jis galėtų išnaudoti visas savo 
galimybes.“

Svečias ragino tęsti pradėtą 
darbą, bet... neįgyti priklauso-
mybės nuo ES struktūrinių fondų 
pinigų.

 
R. Klečkovskajos

siūlymas
Taip pat jautriai J. Plecity re-

agavo į LKD prezidentės R. Kleč-
kovskajos siūlymą kurtiesiems 
įdarbinimo paslaugą teikti per 
darbo biržų filialus, nes kitaip jie 
ir gali likti tais, kurie puikiai tin-
ka darbo rinkai, bet dėl nesupran-
tamų priežasčių gyvena iš pašal-
pų. Kitaip tariant, jiems reikia 
įdarbinimo tarpininkų, mokančių 
gestų kalbą ir gebančių juos pa-
laikyti. „Neužtenka vien surinkti 
darbdavio telefono numerį ir su-
sitarti su juo dėl kurčiojo priėmi-
mo pokalbiui“, - kalbėjo LKD at-
stovai. Šeimininkai leido suprasti, 
kad gerai padirbėjus su gyvenimo 
aprašymu, pamokius kurčiąjį pri-
sistatyti, išsklaidžius darbdavio 
baimę dėl neįgalaus darbuotojo 
kompetencijų ir požiūrio į darbą, 
sugriovus visuomenėje susida-
riusius stereotipus, rezultatai gali 
pranokti lūkesčius.

Padarė įspūdį vaizdo klipai 
Kai buvo parodyta vaizdo 

klipų, kurie pelnė Regio Star ap-
dovanojimą (juose kurtieji ragina 
girdinčiuosius dirbti ir gyventi 
kartu), posėdžių salėje, kurį lai-
ką tvyrojo ypatinga tyla. Ji reiškė 
solidarumą su projekto vykdyto-
jais ir tylų susižavėjimą viešinimo 
rezultatu. Susitikimo pabaigoje 
svečiai vienu balsu kalbėjo: „Da-
bar dėl panaudotų ES struktū-
rinių fondų lėšų esame ramūs.“  
J. Plecity dar pridūrė: „Skaityda-
mas pranešimą pirmininkavimo 
renginyje, skirtame jaunimo ne-
darbui mažinti, aš iš tiesų turėsiu 
ką pasakyti. Jūs būsite teigiamas 
pavyzdys. Galėsiu pasidžiaugti, 
kad susitikau su žmonėmis, ku-
rie tiesiogiai kūrė sėkmės istoriją. 
Visa tai girdėjau savo ausimis, iš 
pirmų lūpų, o ne iš ataskaitų suži-
nojau. Labai jums ačiū.“

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Europos Komisijos L. Andoro kabineto narys užimtumo, socialinių reikalų 
ir įtraukties klausimams spręsti J. Plecity ir Europos Komisijos Užimtumo, 
socialinių reikalų ir įtraukties direktorato E direktorė A. Sukova-Tosheva. 
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Respublikinės valdybos posėdyje
Gruodžio 4 d. posėdis 

truko beveik visą dieną. 
Nenuostabu, nes jo darbo-
tvarkėje buvo net septyni 
klausimai.
 

LKD įmonės atsitiesė
UAB „Vikada“. Ši Vilniaus 

kurčiųjų įmonė yra lyderė tarp 
kurčiųjų bendrovių. Ir šiemet jos 
rezultatai patys geriausi. Nors 
UAB direktorė Gina Ramanaus-
kienė ir vengė kalbėti konkrečiais 
skaičiais (suprask, metai dar nesi-
baigė), akivaizdu, kad ir šiuos me-
tus įmonė baigs turėdama pelno. 

Vykdomos veiklos - siuvimas, 
metalo gamyba, patalpų nuoma – 
nesikeičia. Vis labiau įsibėgėja pa-
čios „Vikados“ kurtų drabužių siu-
vimas. Iš patalpų nuomos gautos 
lėšos ir dalis pelno investuojama 
į įrenginius, pastatų renovaciją. 
Įmonėje dirba 40 proc. kurčiųjų. 
Vidutinis darbuotojo atlyginimas 
– 1500 Lt.

UAB „Atropa“. Kauno įmo-

nės direktorė Dalia Kučinskienė ir 
pati stebėjosi, kad sunkiai galą su 
galu sudurianti bendrovė vis dėlto 
ir po priverstinio minimalaus at-
lyginimo kėlimo atsilaikė ir turbūt 

metus baigs su minimaliu pelnu. 
Vadovė pasidžiaugė gerais nuomi-
ninkais. Jie pakeitė langus, vamz-
dynus, kapitališkai suremontavo 
pusę  pastatų stogo. Žada kitąmet 
atlikti ir likusius renovacijos dar-
bus. Didžiausia kauniečių proble-
ma – siuvėjų trūkumas. Sužinoję, 
kad vilniečiai susirado trūkstamų 
darbuotojų įdėję skelbimą į LKD 
interneto svetainę, kauniečiai ža-
dėjo sekti jų pavyzdžiu - galbūt 
pasiseks. Įmonėje dirba 86 dar-
buotojai, iš jų daugiau nei 50 – ne-
įgalieji, tarp jų 27 kurtieji. Vidu-
tinis mėnesio darbo užmokestis 
– 1000 Lt. 

UAB „Elkada“. „Po visų nege-

rovių jaučiamės kaip naujai gimę. 
Užsakovų turime daugiau negu 
reikia, renkamės geriausius. Vis 
didesnę mūsų veiklų dalį bendra-
me darbų sraute sudaro surinki-
mo darbai (rogės, žaislai), apie 50 
proc.“, – pasidžiaugė direktorius 
Gytis Gantarskis. 

Siuvėjų trūkumą jis įvardijo 
„katastrofiška padėtimi“. Panevė-
žys – siuvimo bendrovių miestas. 
Bet kuri šio amato profesionalė 
tiesiog pasičiumpama. Negelbsti 
nei trišalės sutartys su darbo bir-
ža, nei pastangos patiems pareng-
ti siuvėjų. Šiemet administracija 
griebėsi dar vieno bandymo: savo 
veiklas reklamuoja kurtiems mo-
kiniams, jiems rengia atvirų durų 
dienas, vilioja baigus mokslus at-
eiti dirbti į įmonę. Tokią agitacijos 
formą gerai įvertino RV. 

Įmonėje šiuo metu dirba 114 
asmenų, 64 proc. iš jų – neįgalieji. 
Vidutinis atlyginimas įmonėje – 
1300 Lt. Šiemet įmonė susiremon-
tavo stogą, pakeitė vamzdynus, 
nemažai investuoja į siuvimo ir 
kirpimo įrangos atnaujinimą. Me-
tus bendrovė turėtų baigti turėda-
ma pelno.

UAB „Neversta“. Kaip ir anks-

čiau, taip ir dabar bendrovė laikosi 
neblogai, vėl gaus pelno. Jos bazėje 
veikia gamybinis baras ir kaimo 
parduotuvėlė. Iš viso dirba 12 dar-
buotojų, iš jų neįgaliųjų – 2. Vidu-
tinis darbo užmokestis – 1300 Lt. 
Direktorius Kazimieras Zybartas 
atkreipė RV narių dėmesį, kad 
bendrovės balanse yra LKD poil-
sio namai „Varpelis“. Tai reiškia, 
kad kasmet poilsiavietė gerokai 
patuština bendrovės kišenes.

 
Vilkokšnio ir Viešvilės 

likimas
Tikras LKD skausmas - šių 

poilsiaviečių likimas. Vilkokšnio 
bazė figūruoja „Vikados“ balanse, 
tad G. Ramanauskienė nerimauja, 
ką daryti su avarinės būklės pasta-
tu, stovinčiu ant svetimos žemės. 
Be to, įmonė archyve neranda tam 
tikrų su jo statybomis susijusių 
dokumentų. Posėdyje priimtas 
sprendimas išsiaiškinti, kiek kai-
nuotų pastato nugriovimas ir nuo-
laužų išvežimas. Tiesiog bėda bus 
atsikratyta.

Viešvilės poilsiavietė priskirta 
„Atropai“ ir kasmet sunkiai besi-
verčiančiai įmonei pridaro nuos-
tolių (žolės pjovimas, apsauga, 
elektra ir kt.). Ten niekas neva-
žiuoja ilsėtis, nes pastatas yra stra-
tegiškai prastoje vietoje. Nutarta 
įpareigoti įmonę sutvarkyti poil-
siavietės pardavimo dokumentus, 
įvertinti turtą ir pagal galimybes 
parduoti.

„Varpelio“ bėdos
Šiemet vasarą Šventosios kur-

čiųjų poilsio namuose ilsėjosi tik 
170 kurčiųjų. Konstatuota, kad 
pastato techninė būklė vis prastė-
ja, į jį reikia vis daugiau investuoti, 

o investicijos neatsiperka. Skaičiai 
rodo, kad surinktos už kelialapius 
lėšos visos panaudojamos jam iš-
laikyti. LKD gavo informacijos, 
kad šalia esantis Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungai priklausantis 
pastatas ketinamas parduoti. Tar-
tasi, kad logiška būtų LKD pasekti 
neregių pavyzdžiu ir pardavinė-
ti poilsiavietes kartu. Tačiau RV 
nusprendė, kad tokių ryžtingų 
žingsnių be suvažiavimo sutikimo 
nesiims, ir šio klausimo posėdyje 
plačiau neaptarinėjo. Nubalsuota, 
kad 2014 m. kelialapio kaina „Var-
pelyje“, priklausomai nuo pamai-
nos, LKD nariams lieka ta pati, o 
girdintiesiems brangsta 10 Lt.

2013 m. LKD  
nebiudžetinės išlaidos
Buvo konstatuota, kad LKD 

metinės nebiudžetinės išlaidos 
šiemet linkusios viršyti savo ribas. 
Pvz., šiemet neplanuotai brangiai 
atsiėjo autobusų nuoma važiuo-
jant į meno saviveiklos šventę, 
vaikų vasaros poilsio stovyklos 
organizavimas, Europos kurčiųjų 
sąjungos vadovybės priėmimas 
ir kt. Dažnai taip pat patiriama 
neplanuotų išlaidų dėl iš anksto 
nenumatytų LKD darbuotojų mo-
kymų, papildomų RV posėdžių, 
susitikimų su valdžios atstovais 
ir pan. Mat LKD dengia minėtų 
renginių dalyvių kelionės išlaidas. 
Vis dėlto padiskutavę ir gerokai 
pasiginčiję LKD nariai nusprendė 
palikti galiojančią tvarką ir  ateity-
je kelionių bilietus apmokėti pagal 
faktines išlaidas iš LKD biudžeto 
(ketinta įpareigoti asmenis dengti 
išlaidas iš savo organizacijų lėšų). 
Tačiau nubalsuota už vieną naujo-
vę. Per metus turės būti surengtas 
vienas išvažiuojamasis RV posėdis 
(tikriausiai Kaune). Apskaičiuota, 
kad pagal teritorinį RV narių pa-
siskirstymą kitur rengti posėdžius 
ekonomiškai nenaudinga.

Pasigendama iniciatyvos 
LKD darbuotoja Sigita As-

trauskaitė supažindino su svar-
biausiomis, jau įgyvendintomis 
šiųmetėmis veiklomis. Išskirdama 
aktyviausius asocijuotus narius, 
kalbėtoja vis dėlto leido supras-
ti, kad iš kai kurių organizacijų 
iniciatyvos LKD tikisi daugiau. 
Neaktyvios organizacijos nebuvo 
vardijamos, buvo leista susiprasti 

Aktualijos
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Vilniuje diskutavo kurtieji ir vertėjai
Lapkričio 28 d. Vilniaus 

KRC patalpose tarėsi sosti-
nės kurčiųjų bendruomenė 
ir Vilniaus apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro dar-
buotojai. 

Kurtieji vertėjų darbo 
nevertins

Centro direktorius Dainius 
Jakutis paprašė paslaugų gavėjų 
pasirašant užsakymų lapeliuose 
užpildyti keletą papildomų grafų. 
Čia atsirado tokie klausimai: kaip, 
į kokią kalbą jums buvo verčiama 
(pažodinę ar LGK), prašoma įver-
tinti vertėjo darbą. Tačiau kurtieji 
pasipriešino naujovei, ypač dau-
gelis buvo nepatenkinti „eksperto“ 
darbu.

 Jie teigė, kad negirdi ir gali 
vertinti tik vertimą į gestų kalbą, 
bet negali žinoti, ar tiksliai LGK 
vertėjai perteikė girdinčiųjų kal-
bas. Be to, jie mano, kad vertinti 
paslaugos teikėjo darbą nėra etiš-
ka.

 Susitikimo pabaigoje VAG-
KVC savo sumanymo nutarė atsi-
sakyti.

Kaip kokybiškai versti kitos 
specialybės magistrui?
Diskusijoje teirautasi, ar nu-

matoma LGK vertėjus skirsty-
ti į kvalifikacines kategorijas, ar 
priklausomai nuo jų skirsis LGK 
vertėjų darbo pobūdis ir atlygini-
mas. Deja, niekas konkrečiai į šį 
klausimą tądien atsakyti negalėjo. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
2014 m. yra numatęs pradėti LGK 
vertėjų atestaciją, bet jos nuostatai 
dar nepatvirtinti. Šį klausimą ren-
ginio dalyvė uždavė neatsitiktinai. 
Ją domino, kiek iš šiųmečių stu-
dentų studijuoja magistrantūroje.

Dalyvė, sužinojusi, kad šiuo 
metu studijuoja vos vienas magis-
trantas, reikalavo daugiau dėmesio 
būtent jam. 

LGK vertėjai skundėsi ir darbo 
krūviais, ir nelengva užduotimi. 
Jie yra baigę kolegines magistro 
studijas, o jų paslaugų gavėjas stu-
dijuoja visiškai kitokią specialybę 
ir mokosi universitetinėje įstaigo-
je. Esą tokių paradoksų, kai pa-
slaugos gavėjo išsilavinimas pra-
noksta paslaugos teikėjo, pasitaiko 
nemažai, ir vertėjams visi tokie 
atvejai - tikras iššūkis.

„Blogas“ vertėjas 
Dar kartą diskutuota dėl soci-

alinių ir vertimo paslaugų painio-
jimo. Kurtieji buvo raginami jas 
atskirti ir neprimesti LGK vertė-
jams jiems nebūdingų funkcijų.

Vienas ilgametis VAGKVC 
darbuotojas pasakojo, kad antrą 
pusmetį dalyvavo net 19 teismo 
posėdžių, kuriuose vertė kurtie-
siems. 

Daugelis jų baigėsi ne kurčiųjų 
naudai. Teismo sprendimą kurtie-
ji sieja ne su teisėju, bet su LGK 
vertėju, todėl jo paslaugas tokiais 
atvejais linkę vertinti kaip nekoky-
biškas. Kalbėtojas prašė suprasti, 
kad LGK vertėjas teismo sprendi-
mams negali daryti jokios įtakos.

Užsiminta ir apie nekorektiš-
ką paslaugų gavėjų elgesį. Prašyta 
tvardytis, slėpti savo nuotaikas, 
neprimesti jų vertėjams. 

Be to, pabrėžta, kad vertėjas ti-
krai nevers, pvz., gydytojui ištartų 
necenzūrinių žodžių. 

Už tai, beje, vertėjai nuo kur-
čiųjų ne kartą yra gavę pylos. Esą 
šie neperteikia jų nepasitenkinimo 
atitinkama mimika, balso intona-
cijomis ir pan.

Daugės nuotolinių  
paslaugų, atsiras mokamų

Grįžta prie budinčiųjų LGK 
vertėjų aktualijos. D. Jakutis infor-
mavo, kad dabar laukiama, kada 
bus įdiegta Bendrajame pagalbos 
centre 112 paslauga kurtiesiems. 
Jai atsiradus, vilniečiai žada kur-
tiesiems pagalbą jei ne visą parą, 
tai bent vakarais, savaitgaliais.

VAGKVC informavo, kad dėl 
vertėjų stygiaus nuo 2014 m. tam 
tikruose komercinio pobūdžio 
renginiuose vertimo paslaugos 
taps mokamos. Žinoma, kurtieji 
neapsidžiaugė.

Trūko abipusio  
suinteresuotumo

Išreikšti priekaištai, kad susi-
tikime dalyvauja per mažai LGK 
vertėjų. Siūlyta kitąkart diskusiją 
rengti, pvz., šeštadienį. D. Jakutis 
atsikirto, kad, paskelbus apie nu-
matomą susitikimą feisbuke,  buvo 
leista pasirinkti susitikimo datą ir 
laiką. Kurtieji ir pasirinko. Beje, 
tądien dalyvavo ir reiškė nuomonę 
negausiai.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

pačioms. Taip pat paprašyta rajo-
ninių organizacijų savo siūlymus, 
klausimus, probleminius dalykus 
pateikti raštiškai. Tuomet LKD 
darbuotojams kitose žinybose bus 
lengviau ginti kurčiųjų interesus.

Informacijos sklaida
Paaiškėjo, kad LKD polikli-

nikose platinami informaciniai 
lankstinukai labai greitai... dings-
ta. Ne todėl, jog pacientai juos 
graibsto, bet dėl to, kad gydytojai 
nėra suinteresuoti skleisti infor-
macijos apie LKD. Tokios nuos-
tatos glaudžiai siejasi su dabar 

Lietuvoje kilusiu kochlearinės im-
plantacijos bumu. Vienas RV na-
rys, daug metų dirbantis kurčiųjų 
mokytoju, teigė per savo karjerą 
jau mokęs 15 implantuotų vaikų. 
Jis sakė, kad anaiptol ne visas ope-
racijas vainikavo sėkmė. Dviem 
mokiniams pasireiškė labai rimtos 
sveikatos bėdos. Visiškai pavyko, 
jo nuomone, tik viena.  Deja, tė-
vai iš anksto apie galimus neigia-
mus operacijų padarinius nežino. 
Manoma, kad ateityje LKD laukia 
informacinis karas su medikais, 
kurie tėvus apie implantų naudą 
informuoja vienpusiškai.

O dėl bendruomenių projek-
tų, tai nutarta kreiptis į Neįgalių-
jų reikalų departamentą ir prašyti  
organizuoti regioninius susitiki-
mus, kuriuose dalyvautų NRD, 
savivaldybių ir neįgaliųjų organi-
zacijų atstovų. Rajoninės kurčiųjų 
organizacijos tvirtina, kad reikia 
akistatų, nes kai kurios savivaldy-
bės daug ką traktuoja savaip, ki-
taip nei informuoti kurtieji.

Einamieji reikalai
R. Klečkovskaja dar kartą kėlė 

klausimą dėl titrų. Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo bei Biudžeto 

ir finansų komitetai netenkino 
kurčiųjų prašymo laidoms titruoti 
LRT televizijoje skirti lėšų atskira 
eilute. Parlamentarai replikavo, 
esą sutikus išskirstyti lėšas eilutė-
mis reikės atskirai numatyti elek-
tros, komunalines ir kt. išlaidas. Į 
tai R. Klečkovskaja atsikirto: „Mes 
- ne elektra ir vanduo, mes – gy-
vi žmonės.“ Paskutinė kurčiųjų 
viltis – plenarinis Seimo posėdis, 
kuriame bus balsuojama dėl 2014 
m. biudžeto. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Lemtis išsivedė...
Gal ten, kur saulė 
šviečia,
Gal ten, kur skausmo,
rūpesčių nėra...

Nėra tų žodžių,
Kurie šiandien
Jums padėt galėtų.
Vien klausimai.
Vien liūdesys,
Ir atminties tiesa...

PADĖKA

VšĮ Vilniaus kurčių-
jų reabilitacijos centras 
nuoširdžiai dėkoja UAB 
„Vikada“ įmonei už su-
teiktą paramą kurtiesiems 
dalyvaujant tradiciniame 
XI mėgėjų teatrų festivalyje 
„Kanapė“.

Mirus mylimam sūnui  
TADUI, nuoširdžiai užjaučiame dailės mokytoją ir 

auklėtoją Povilą Šiaučiūną bei jo  
artimuosius.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės  
mokyklos bendruomenė
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KKJO ataskaitų ir rinkimų susirinkimas
Lapkričio 9 d. Kauno 

kurčiųjų reabilitacijos cen-
tre (KKRC) vyko Kauno 
kurčiųjų jaunimo organi-
zacijos (KKJO) ataskaitų ir 
rinkimų susirinkimas. 

Renginyje dalyvavo svečiai: 
LKD prezidentė Roma Klečkovs-
kaja, viceprezidentas Vytautas 
Pivoras, KKRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė, Kauno miesto 
savivaldybės jaunimo reikalų ko-
ordinatorė Margarita Navickaitė, 
Kauno jaunimo sąjungos „Aps-
kritas stalas“ atstovai Vaineta 
Parnarauskaitė ir Simonas Šeškis, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) gestų kalbos ir kurčiųjų 
kultūros klubo „Gyva gestų kalba“ 
prezidentė Rūta Taraškevičiūtė, 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos (ViKJO) tarybos nariai 
Arnoldas Matulis ir Ramunė Triu-
šytė, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo 
organizacijos (KlKJO) pirmininkė 
Nina Šamakova.

Ataskaitos
Susirinkimui pirmininkau-

ti išrinktas LKD viceprezidentas  
V. Pivoras, sekretorė – Dovilė Ma-
tulienė, balsų skaičiavimo komisi-
jos nariai.

Pateikęs susirinkimo progra-
mą KKJO pirmininkas Mykolas 
Balaišis pristatė 2010 – 2013 m. 
veiklos ataskaitą. Minint organi-
zacijos 5 m. jubiliejų „Akiratyje“ 
(2013 02) jau buvo išsamiai prista-
tyti nuveikti organizacijos darbai 
iki 2013 m. 

KKJO įregistruota 2007 m. 
kovo 14 d.Nuo organizacijos įre-
gistravimo datos KKJO vadovauja  
M. Balaišis. 

2013 m. KKJO vykdė Socia-
linės reabilitacijos neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą. Pagrin-
diniai darbuotojai: M. Balaišis, M. 
Ivanauskaitė, R. Kainauskienė, A. 
Sinkevičienė.

2013 m. vasarį po didelių 
pastangų ir darbo reikalavusio 
remonto KKJO įsikūrė naujo-
se UAB „Atropa“patalpose, kovo 
mėnesį pagal smagias edukacines 
programas jaunimas treniravo-
si laipiojimo salėje „Miegantys 
drambliai“ (Kaune), mėgstantys 
aktyvų poilsį, naujoves, trykš-
tantys energija savo galimybes 

galėjo išbandyti ekstremaliojo 
sporto parke „Aronijus“ (Kaune), 
„Drambliaskrydyje“(Kaune), o 
prasidėjus vasarai dalyvavo tarp-
tautiniame jaunimo projekte Tur-
kijoje, tarptautinėje stovykloje 
Olandijoje, didelė grupė savaran-
kiškai išsiruošė į Sankt Peterburgą. 
Rudenėjant suorganizuotas bai-
darių žygis Verknės upe, renginys 
„Sudie, 2013 m. vasara!“, spalio 
mėn. jaunimas rungėsi Dažasvy-
džio čempionate Vilniuje (organi-
zavo ViKJO).

 Finansinę ataskaitą pateikė 
organizacijos finansininkė R. Kai-
nauskienė. Ataskaita patvirtinta. 

Pirmininkas padėkojo akty-
vioms organizacijos narėms Do-
vilei, Monikai, Almai, Renatai už 
darbą ir buvimą kartu, o susirin-
kusiems siūlė teikti klausimus. 

Esminis klausimas iškilo – 
kiek narių vienija KKJO? 2010-
2013 m. į organizaciją įsitraukė 16 
naujų narių. Trys išėjo. Šiandieni-
nėje KKJO – 40 jaunuolių. Susi-
rinkime dalyvavo 21 narys. 

Rinkimai, sveikinimai
Vienbalsiai atviru balsavimu 

patvirtintas sprendimas – KKJO 
ir toliau vadovaus M. Balaišis. Dar 
prieš balsuojant pirmininkas nu-
rodė, kad jo ateities planuose ir 
darbas su rajonų jaunimu skati-
nant visus nenuleisti rankų – dirb-
ti, mokytis. O planų įvykdymas 
priklausys nuo pačių jaunuolių – 
jų idėjų, susitelkimo, drąsos, ryžto, 
nes viską reikės daryti patiems. 

Po sėkmingo balsavimo, ro-
dos, dar tvirčiau ant žemės sto-

vintį pirmininką su pelnyta per-
gale sveikino LKD prezidentė  
R. Klečkovskaja, draugai: Kęstu-
tis, Birutė, Rūta, Kauno m. savi-
valdybės jaunimo reikalų koor-
dinatorė M. Navickaitė, KlKJO, 
ViKJO atstovai. Jau daugelį metų 
su pirmininku bendradarbiaujanti 
KKRC direktorė J. Pugačiauskienė 
įteikdama padėkos raštą atvira-
vo, kad Mykolas labai daug dirba 
ir rūpindamasis kitais dažnai pa-
miršta savo poreikius, asmeninius 
siekius. Ji palinkėjo turėti tvirtą 
draugų užnugarį. Du padovano-
tos floristinės kompozicijos kam-
pus įvardijo kaip jau turimas dvi 
– ViKJO ir KKJO - organizacijas, 
o norint turėti tvirtesnį pagrindą 
reikia stiprinti trečią kampą. Padė-
jus suburti trečią stiprią jaunimo 
organizaciją, siekti drąsaus iššū-
kio - registruoti Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociaciją. Jau turinčiam 
patirties pirmininkui tai turėtų 
pavykti. 

Išrinkus pirmininką, į naująją 
KKJO tarybą pasiūlyti: M. Radavi-
čius, G. Pugačiauskaitė, D. Matu-
lienė, R. Jankus, L. Narbutas, į re-
vizijos komisiją – B. Aleknavičiū-
tė, V. Lukošiūtė, M. Banytė. Be il-
gesnių diskusijų balsuojant atviru 
balsavimu kandidatai patvirtinti. 

Išsirinkus KKJO valdžią, 
KKRC direktorė susirinkusiems 
apžvelgė LKD 75 m. istoriją. 

Būtina naudotis informaci-
ja, kuri kiekvienam pasiekiama, 
nuolat plečiama, jos sklaida to-
bulinama. Tai galima pasakyti ir 
apie kurčiųjų spaudą, nuolat pa-
teikiamą aktualiausią informaciją 

gestų kalba LKD, KKRC interneto 
tinklalapiuose (www.lkd.lt, www.
kkrc.weebly.com). LKD prezidentė 
rekomendavo prenumeruoti „Aki-
ratį“, skaityti, domėtis naujovėmis.

KKRC vykdė projektą „Cuna-
mis – kurčiųjų gelbėjimo opera-
cija“. Projekto pagrindinis tikslas 
buvo sukurti informacinius klipus, 
kurie pagerintų informacijos pri-
einamumą žmonėms, turintiems 
klausos negalią. Už bendradar-
biavimą ir aktyvų dalyvavimą mi-
nėtame projekte Centro direktorė 
J. Pugačiauskienė padėkos raštais 
apdovanojo iniciatyvinės grupės 
narius, jaunimo organizacijos at-
stovus: K. Vaišnorą, B. Aleknavi-
čiūtę, M. Kumžaitę, A. Žegytę, sa-
vanorius - R. Jankų, J. Jankutę. 

Gyva gestų kalba
Susirinkime VDU gestų kal-

bos ir kurčiųjų kultūros klubo 
„Gyva gestų kalba“ prezidentė  
R. Taraškevičiūtė nurodė klubo 
tikslus, viziją ir misiją, supažin-
dino su struktūra, klubo veikla. 
(VDU gestų kalbą dėsto Kauno 
apskrities gestų kalbos centro di-
rektorės pavaduotojas A. Bražins-
kas.) 

Spalio mėnesį, Kauno rotu-
šėje jau šeštus metus iškilmingai 
pagerbiant kūrybingiausias mies-
to jaunimo organizacijas, klubui 
„Gyva gestų kalba“ įteikta nomi-
nacija „Jaunimo indelis Kauno 
miestui“ . Klubo prezidentė nuo-
širdžiai džiaugėsi, kad jų pastan-
gos prisidėti prie tolerantiškos 
visuomenės kūrimo įvertintos, o 
apdovanojimas įpareigoja ir ska-
tina dirbti. Susidomėję klubo vei-
kla KKJO nariai teikė klausimus, 
diskutavo. LKD viceprezidentas  
V. Pivoras atviravo: „Vis sakyda-
vome, kad integruojamės į gir-
dinčiųjų visuomenę... Sulaukėme 
atvirkštinio proceso? Ačiū!“

Susirinkimui artėjant į pabai-
gą, pirmininkas Mykolas dėkojo 
visiems svečiams, dalyviams už at-
vykimą, palaikymą ir sveikinimus, 
vertėjams - už pagalbą verčiant. 
Naujus tarybos narius pakvietė jau 
ateinančią savaitę susiburti ir ap-
tarti einamuosius klausimus. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Aldona STANKEVIČIENĖ

KKJO pirmininkas M.Balaišis ir naujosios tarybos nariai.

Jaunimo žingsniai
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Dar kartą apie laidų prieinamumą kurtiesiemsApie mus rašo
Pesimistinis ir optimistinis 

požiūris
Lapkričio 30 d. „Vakaro žinių“ 

numeryje paskelbtoje Eglės Juozė-
naitės publikacijoje „Transliuotojai 
žiūri tik į sveiką visuomenės pusę“ 
LKD prezidentė Roma Klečkovs-
kaja mato problemą taip, kaip nu-
rodo jau pats publikacijos pavadi-
nimas. Kurtiesiems laidų, titruoja-
mų ir verčiamų į gestų kalbą, LRT 
televizijoje pavyksta iškovoti tik 
drastiškomis akcijomis: raštais, 
piketu, skundu į tarptautines or-
ganizacijas, bet net tada jų nėra 
pakankamai.

Kitas žurnalistės pašnekovas 
- Lietuvos parolimpinio komiteto 
prezidentas Vytautas Kvietkauskas 

- padėtį mato optimistiškiau: „Na-
cionalinėje televizijoje titruojamų 
laidų vis gausėja.“ Bet jis pažymi, 
kad specialios laidos, kurioje būtų 
gvildenamos neįgaliųjų problemos 
ir viešinami pasiekimai, nėra.

Vienas viešina problemą, 
kitas giriasi

Pakeisti padėtį, prezidentės 
nuomone, sudėtinga: „Iš kasmet 
papildomai skiriamų pinigų na-
cionalinė televizija stengiasi pir-
miausia patenkinti savo poreikius 
ir dar pyksta, kad mes į juos vis 
kreipiamės dėl laidų prieinamu-
mo. O politikai aiškina, kad LRT iš 
jiems skirtų lėšų turi sudaryti tam 
tinkamas sąlygas. Tačiau tai nėra 
teisiškai reglamentuota. Taigi mes 

kaskart tampame išmaldos prašy-
tojais.“

Gavusi tribūną R. Klečkovs-
kaja atskirai kalbėjo ir apie LKD 
pastangas, kad būtų titruojamos 
komercinių televizijų laidos, ir 
kliūtis tai pasiekti. V. Kvietkauskas 
šiame interviu gavo puikią progą 
palyginti, kiek įvairūs nacionali-
niai transliuotojai savo šalyse ski-
ria laiko Parolimpinių žaidynių 
transliacijoms. 

Interesų konfliktas?
Toks interviu, kai vienas kal-

ba apie ratus, o kitas apie batus, 
papiktino dalį kurčiųjų bendruo-
menės. Jos atstovai kalbėjo, kad  
V. Kvietkausko vadovaujamas Lie-
tuvos parolimpinis komitetas ne-

labai gražiai pasielgė su LKSK pra-
eityje (dabar LKSK neįeina LPOK 
sudėtį ir faktiškai jokių ryšių su 
šia organizacija nepalaiko), o da-
bar aktualiame interviu tiek daug 
dėmesio skirdamas savo idėjoms 
viešinti iš tikrųjų visai neetiškai 
elgiasi. Pats dirbdamas LRT ra-
dijuje, pašnekovas esą ir negalėjo 
pasisakyti prieš savo darbdavius, 
todėl situaciją tik glaistė ir daili-
no, kalbą suko į šoną. Ir dar erzino 
kurčiuosius kalbėdamas ne apie jų 
žaidynes.

Kurtieji stebėjosi: negi dėl 
objektyvumo nebuvo galima rasti 
neutralesnio antro pašnekovo?

   
„Akiračio“ inf.

KURČIŲJŲ INDĖLIS. Gruodžio 3-ąją, 
minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, 
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės inici-
atyva surengtoje konferencijoje „Jaunų žmonių 
su negalia integracija į Lietuvos švietimo siste-
mą“ studentams pranešimą skaitė Surdologijos 
centro darbuotojas Vytautas Pivoras. 

Pasibaigus oficialiajai daliai Šv. Jonų bažny-
čioje vyko koncertas. Čia šokį ir etiudą bei sce-
ninį pantomimos kūrinį atliko Vilniaus KRC 
saviveiklininkai. 

Abiejų organizacijų atstovai VU Studentų 
atstovybės buvo apdovanoti padėkomis ir ra-
šytojo Arnoldo Beisserio knyga „Skrydis be 
sparnų. Praradimų, negalios ir išgijimo apmąs-
tymai“.  

LGK KURSAI. Lapkričio mėnesį Surdo-
logijos centras pirmąkart organizavo lietuvių 
gestų kalbos mokymus kurtiems asmenims. 
Vilniuje (Šv. Kazimiero g. 3) suburtose dviejose 
grupėse apmokyta po 14 asmenų.

SUSITIKIMAS-DISKUSIJA. Gruodžio 13 
d. Kauno KRC vyko apskričių gestų kalbos ver-
tėjų ir kurčiųjų reabilitacijos centrų bei Surdo-
logijos centro atstovų susitikimas. Tartasi, kaip 
stiprinti bendradarbiavimą tarp organizacijų, 
teikti kokybiškas paslaugas asmenims, turin-
tiems klausos negalią.

MUZIEJUJE BUVO PRISTATYTAS VI-
DEOGIDAS GESTŲ KALBA. Gruodžio 12 d. 
Energetikos ir technikos muziejuje buvo prista-
tytas videogidas gestų kalba. 

Videogidas – tai mobilioji programėlė 
planšetiniame kompiuteryje. Ji lankytoją lydi 
Energetikos ir technikos muziejaus Transporto, 
Energetikos, Pramonės bei Mokslo ir techni-
kos ekspozicijose ir gestų kalba pasakoja apie 
saugomas vertybes. Videogido maršrutas pro-
gramėlės plane sunumeruotas sutartiniais žen-

klais, kurie yra ir muziejaus ekspozicijose. As-
meninis videogidas filmukuose apie objektus 
pasakoja lietuvių arba tarptautine gestų kalbo-
mis. Skaitymui galima pasirinkti lietuvių arba 
anglų kalbas. 

VILNIEČIAI VIEŠĖJO ŠIAULIUOSE. 
Vilniaus KRC liaudies teatro „Mimika“ aktoriai 
ir šokių kolektyvo „Tyla“ atlikėjai kartu su pa-
laikymo komanda (iš viso 42 asmenys) lapkri-
čio 23 d. viešėjo Šiaulių KRC. Šiaulių bendruo-
menei jie parodė skirtingų žanrų saviveiklinę 
programą, kurią sudarė net šeši scenos darbai.

ŠVENTĖS. Gruodžio 21 d. Vilniaus KRC 
surengs vaikų ir Kalėdų Senelio susitikimą. 
Popietės metu mažieji pamatys liaudies teatro 
„Mimika“ (režisierė J. Mažeikienė) spektaklio 
„Pelenė“ premjerą.

Sausio 2 d. 11 val. Vilniaus KRC patalpose 
Naujuosius metus švęs senjorų klubo „Bičiu-
liai“ nariai.  

JAUNIMO SUEIGA. Gruodžio 14 d. Kau-
ne, kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo steigiamasis susirinkimas. 
Išrinktas pirmininkas ir taryba, patvirtinti įsta-
tai, išklausyta keletas pranešimų. Plačiau skai-
tykite 2014 m. sausio mėnesio „Akiratyje“.

„BIČIŲ TURGUS“. Taip vadinosi labda-
ros ir mainų mugė, kuri gruodžio 10 d.  buvo 
surengta Seime, Europos informacijos biure. 
Kartu su kitomis neįgaliųjų bendruomenėmis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis renginyje 
buvo pakviesta dalyvauti ir kurčiųjų bendruo-
menė. Renginio globėja – Seimo narė Vilija 
Aleknaitė-Abramikienė. Organizatoriai: Sei-
mas, moterų bendruomenė „Bitės“, asociacija 
„Mes miestui“. 

NEMOKAMAS PARKAVIMAS. LKD 
kreipėsi į SADM, kad Asociacijai Lietuvos kur-
čiųjų draugija būtų skirta kortelių, užtikrinan-

čių nemokamą automobilių parkavimą. 
Kortelės būtų išdalytos ne asmenims, bet 

įstaigoms, teikiančioms kurtiesiems įvairias 
paslaugas. Prašyta kortelių tiek, kad užtektų vi-
soms kurčiųjų organizacijoms po vieną.

DERYBOS. LKD atskirai derasi su visais 
Lietuvoje dirbančiais mobiliojo ryšio opera-
toriais dėl vaizdo skambučių įkainių sumaži-
nimo. Palankiausiai derybos kol kas vyksta su 
„Tele2“ operatoriumi.

HELOVINAS VKR CENTRE. Lapkričio 
9 d. kurčiųjų bendruomenę į Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro (VKRC) salę subūrė Helo-
vino vakaro šventė. 

Šventėje dalyvavo ir apie penkiasdešimt 
svečių iš Rygos kurčiųjų centro. Mūsų kaimy-
nai keliavo po Lietuvą ir sužinoję apie tradicinį 
VKRC renginį atvyko į jį. 

VKRC teatro „Mimika“ aktoriai suvaidino 
dvi Helovino istorijas, o „Tylos“ šokėjai sušoko 
Zombių šokį. 

Pasibaigus šventinei programai penki kur-
tieji (trys latviai ir dvi lietuvaitės), atrinkti iš 
žiūrovų, turėjo įveikti penkias įdomias užduo-
tis. Jų triūsas buvo įvertintas originaliais mo-
liūgus ir pelėdas primenančiais maišeliais, jie 
buvo įteikti ir „Mimikos“ teatro aktoriams. 

Latviai mūsų bendruomenei padovanojo 
didelį ir skanų pyragą. 

Trumpai apie mus
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Profesionaliausia vertėja - vilnietė  
K. Tamulevičiūtė 

Gestų kalbos 
vertėjai

Lapkričio 22 d. Panevėžyje vyku-
siame konkurse „Gestų kalbos vertė-
jas 2013“ fortūna šypsojosi vilnietei 
Karinai Tamulevičiūtei. Konkurse 
dėl profesionaliausios vertėjos titulo 
varžėsi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio apskričių gestų 
kalbos vertėjų centrų vertėjos bei jų 
komandos.

Antroji vieta ir „Geriausios kolegės“ no-
minacija atiteko kaunietei Loretai Veličkaitei, 
trečioji – klaipėdietei Virgai Rimkuvienei. „Pu-
blikos numylėtinės“ titulą pelnė panevėžietė 
Indrė Dulskaitė, o sumaniausia gestų kalbos 
vertėja pripažinta šiaulietė Alicija Bogdanovič. 

Televizijos šou primenantis renginys žiū-
rovus džiugino profesionalumu, kūrybiškumu 
ir jaunyste. Renginio organizatoriai – Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA) ir Pa-
nevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras 
(PAGKVC) . 

„Tikiuosi, kad tai bus šventė ir vertėjams, ir 
žiūrovams, nes vertėjos, kurios dalyvauja šia-
me konkurse, jau yra nugalėtojos – pelniusios 
jūsų pagarbą ir meilę“, – skelbdama konkurso 
pradžią kalbėjo PAGKVC direktorė Sandra Ke-
meraitienė. 

Pasak LGKVA prezidentės Ramunės Leo-
navičienės, pagrindinis konkurso tikslas – po-
puliarinti gestų kalbą ir gestų kalbos vertėjo 
profesiją, parodyti, su kokiomis situacijomis 
darbe susiduria šios srities specialistai. Anot 
jos, daugelis kurčiųjų ir girdinčiųjų net neįsi-
vaizduoja, kiek daug įtampos tenka patirti ver-
tėjams, nes kiekviena diena reikalauja ne tik 
didelės kompetencijos, bet ir vis naujų spren-

dimų, psichologijos žinių, lankstumo ir ope-
ratyvumo. „Todėl šiais metais nusprendėme, 
kad konkursas neturi būti egzamino pobūdžio. 
Vertėjos pakankamai yra egzaminuojamos 
kasdieniame savo darbe. Manau, kad vertėja 
geriau atsiskleis padedama savo komandos, o 
žiūrovams įdomiau, kai renginyje yra šou ele-
mentų“, – teigė R. Leonavičienė. 

Per renginį netylantys žiūrovų plojimai, 
palaikymo šūksniai, sirgalių emocijos parodė, 
kad sumanymas pasiteisino.

Po įdomių, šmaikščių ir spalvingų kon-
kurso dalyvių bei jų komandų pasirodymų, 
kur buvo demonstruojama kompetencija ir 
kūrybiškumas, komisijai teko nuspręsti, kuri 
iš penkių vertėjų yra pati šauniausia. Komisiją 
sudarė: Kazimieras Bražinskas, Loreta Ignata-
vičienė, Jolanta Radzevič, Dalė Nevardauskie-
nė ir Kristina Rimkienė. Jie vertino dalyvių 
pasirengimą, komandinį darbą, gestus (erdvę, 
mimiką, gramatiką), profesinę etiką, orientavi-
mąsi situacijoje, kūno kalbą ir t. t. 

Prieš paskelbiant nugalėtoją ir pradedant 
apdovanojimų ceremoniją LGKVA prezidentė 
R. Leonavičienė pakvietė tarti žodį šio kon-
kurso iniciatorę Uljaną Petraitienę. Daug metų 
kurčiųjų ugdymo sistemoje dirbanti pedagogė, 
vertėja sveikindama konkurso organizatorius 
bei dalyves neslėpė jaudulio ir ašarų: „Džiau-
giuosi, kad kurčiųjų gyvenimo kelyje yra vertė-
jai. Būkite palaiminti, padedantys šiems žmo-
nėms, būkite laimingi, būdami jų ausimis ir 
balsu.“ 

Po garbios viešnios linkėjimų prasidėjo il-
gai trukusi apdovanojimų ceremonija, o dosnių 
rėmėjų dovanų tikrai buvo gausu. Kelione į Če-
kiją apdovanota konkurso nugalėtoja vilnietė 
K. Tamulevičiūtė. Visoms penkioms konkurso 
dalyvėms buvo įteikti kvietimai į Vichy van-
dens pramogų parką, o kur dar didžiuliai mai-
šai makaronų, saldumynų bei kitų atminimo 
dovanų! 

Netrūko ir padėkų, kurias šia proga kie-
kvienai konkurso dalyvei įteikė Neįgaliųjų rei-
kalų departamento direktorė Genovaitė Paliu-
šienė ir Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentė 

Roma Klečkovskaja. LGKVA prezidentė R. Le-
onavičienė PAGKVC S. Kemeraitienei perdavė 
Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės 
padėkos raštą. 

Neliko be apdovanojimų ir garbūs komisi-
jos nariai bei namų, kuriuose vyko konkursas, 
šeimininkė – Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė Alina Juciuvienė ir meno va-
dovės Genovaitės Sipavičienės vadovaujami 
artistai, kurie renginio svečiams parodė gražią 
meninę programą. „Džiaugiuosi, kad konkur-
sas sutelkė ir suvienijo visos Lietuvos kurčiuo-
sius“, – džiaugėsi A. Juciuvienė. 

Konkurso nugalėtoja Vilniaus apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro vertėja K. Tamu-
levičiūtė dėkojo savo darbo kolektyvui. Anot 
Karinos, be kolektyvo palaikymo ji nebūtų 
pelniusi šio garbingo titulo. Karina šiame cen-
tre dirba tik antri metai. Gestų kalbą išmoko 
Vilniaus kolegijoje. „Apie kurčiųjų gyvenimą 
žinojau iš savo klausos negalią turinčios pus-
seserės, tačiau gestų kalbos nemokėjau. Visada 
domėjausi tuo, kas nauja, įdomu, neįprasta, to-
dėl renkantis profesiją man gestų kalba ir bu-
vo „kažkas kitokio“. O kai pradėjau studijuoti, 
tikrai nesigailėjau. Man patinka, nes dirbant 
vertėja monotonija neslegia. Kasdien susidu-
riu su skirtingomis situacijomis, išbandymais, 
bendrauju su vis kitais žmonėmis“, – sakė  
K. Tamulevičiūtė. 

 Neįgaliųjų departamento direktorė G. Pa-
liušienė pasidžiaugė, kad konkursas kasmet 
tampa vis įdomesnis ir išradingesnis. Jis at-
skleidžia, kuo gyvena šios srities specialistai, 
kokias problemas jiems tenka spręsti. „Manau, 
kad jauna gestų kalbos vertėjų karta – tarsi gai-
vaus oro gūsis ir pačiose kurčiųjų bendruome-
nėse. Malonu matyti, kad konkursas suburia 
į vieną vietą visus gestų kalbos vertėjų centrų 
kolektyvus. Džiugu, kad Panevėžio kurtieji 
galėjo išvysti tokią didelę ir gražią šventę“, – 
džiaugėsi G. Paliušienė. 

Kitąmet profesionaliausios vertėjos kon-
kursas vyks Vilniuje. 

Elena RIMKUTĖ 

Televizijos šou primenantis renginys žiūrovus džiugino profesionalumu, kūrybiškumu ir jaunyste.

Konkurso „Gestų kalbos ver tėjas 2013“ 
nugalėtoja - VAGKVC vertėja K. Tamulevičiūtė.
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Visi darbo metai – tarp savųjų 
Gruodžio 1 d. Kau-

no apskrities gestų kalbos 
ver tėjų centras (KAG-
KVC) minėjo savo veiklos  
dešimtmetį. 

Gražaus jubiliejaus proga ne-
etatinė „Akiračio“ korespondentė  
A. G. Stankevičienė kalbina šio 
centro vyriausiąją vertėją Dalę Ne-
vardauskienę.

Kauno kurčiųjų bendruome-
nei (ir ne tik) esate žinomas vei-
das, aukštos kvalifikacijos gestų 
kalbos vertėja. Kas lėmė šios pro-
fesijos pasirinkimą?

Šalia turinčių klausos negalią 
tėvų gestų kalbą išmokau natūra-
liai. Mamos Danutės Ramonienės 
visi darbingi gyvenimo metai su-
sieti su kurčiųjų bendruomene – 
telkė draugiją, ilgus metus dirbo 
vadovaujamą darbą Kauno gamy-
biniame mokomajame kombinate 
(dabar UAB „Atropa“), net ir iš-
ėjusi į pensiją vadovauja senjorų 
klubui. Tėtis Rimantas irgi nuo 
pat jaunų dienų iki šiandien yra 
bendruomenės aktyvistas. Mačiau 
mamą, nuolat padedančią savo 
žmonėms. Kartu su seserimi Ra-
mune turėjome geriausius, nepa-
keičiamus mokytojus. Mūsų arti-
mas ryšys su bendruomene - nuo 
vaikystės. Mano darbo stažas kur-
čiųjų sistemoje 35 m. 

Šiuo atveju jūs lyg ir turite 
dvi gimtąsias kalbas?

Taip. Mama mokėjo lietuvių 
kalbą, ji mus su seserimi išmokė 
kalbėti. Gestų kalbą taip pat mo-
kėjo, bet labiau – vadinamąją kal-
kinę gestų kalbą. Tikrosios gestų 
kalbos daugiau mokiausi iš tėčio. 

Kada supratote, kad ir savo 
darbą susiesite su klausos negalią 
turinčiais žmonėmis?

Tik baigusi vidurinę mokyklą 
1978 m. atėjau dirbti į kombinatą, 
kuriame dirbo mama. Pradžioje 
siuvimo ceche patikėjo užleidėjos 
pareigas. Kadangi gerai mokėjau 
gestų klabą ir pažinojau darbuoto-
jus, dažnai tekdavo tarpininkauti 
ir sprendžiant įvairias gamybos 
problemas, versti susirinkimuose, 
paskaitose ir kt. Vilniaus univer-
siteto Kauno filiale vakarais buvau 
pradėjusi studijuoti buhalteriją. 
Tačiau jauna ištekėjau, tad dėl  
šeiminių problemų studijų teko 
atsisakyti. Kiek vėliau su kurčiųjų 
grupe įstojau į Vilniaus lengvosios 

pramonės technikumą, kurį sė-
kmingai baigiau, kartu dar vertėja-
vau paskaitose. Vėliau UAB „Atro-
poje“ dirbau ir meistre.

 2003 m. gruodžio 1 d. įsteig-
tas Kauno apskrities gestų kalbos 
centras. Paskirtos patalpos Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centre. 
Jūs prisidėjote prie pačių pirmų-
jų darbuotojų komandos?

Taip. Dauguma pirmųjų dar-
buotojų buvome iš kurčiųjų šeimų: 
Aleksandra, Marija, Zita, Vijolė, 
Jūratė, Gitana, Judita ir aš. Centrui 
pradėjo vadovauti mano sesuo Ra-
munė Leonavičienė. Jos nuopelnas 
- dabartinis draugiškas, iniciaty-
vus kolektyvas. 

Gestų kalbos vertėjo darbas 
prilygintas kompensacinei prie-
monei. Vertėjų poreikis didėjo. 
KAGKVC persikėlė į erdvesnes 
patalpas J. Gruodžio g. Ar dabar-
tinė jūsų Centro vertėjų koman-
da tenkina šiandienos kurčiųjų 
bendruomenės poreikius?

Stengiamasi. Įsteigti 27 vertėjų 
etatai. Įgyvendintas ir tobulinamas 
3G nuotolinis ryšys. Jaunimui ma-
žesnes problemas įveikti padeda 
šiuolaikinė kompensacinė techni-
ka. 

Kokios pagrindinės jūsų, 
kaip vyriausiosios vertėjos, par-
eigos?

Privalau žinoti, kokie yra kie-
kvienos vertėjos profesiniai įgū-
džiai, paskirstyti darbus taip, kad 
kiekvienu atveju vertimas būtų 
atliktas aukščiausiu lygiu, konsul-
tuoti neaiškiomis aplinkybėmis, 
stengtis visada palaikyti gerą  ko-
mandos mikroklimatą.

Kiekvienai profesijai reika-

lingos ir teorinės žinios. Ar pro-
fesionaliam gestų kalbos vertėjui 
užtenka savarankiškai įgytų šios 
kalbos žinių? 

Savamokslės vertėjos siunčia-
mos į Surdologijos centro organi-
zuojamus kursus. Baigusios gauna 
atitinkamus pažymėjimus, aukš-
čiausias šiuo metu yra penktas ly-
gis. 2001 m. gestų kalbos vertėjai 
pradėti rengti Vilniaus kolegijoje.  
Savamoksliai gestų kalbos vertėjai 
taip pat tikisi palankių sprendimų, 
kurie leistų ateityje ir jiems turėti 
kolegijos diplomus. 

2011 m. patvirtintas gestų kal-
bos vertėjo statusas. Tai žingsnis 
į priekį. Ir akstinas vertėjui tęsti 
mokslus, kelti kvalifikaciją. 

Dažnai verčiate dideliuose 
renginiuose – ir kurtiesiems ir 
girdintiesiems, taip pat padedate 
spręsti asmenines kurčiųjų pro-
blemas. Kada lengviau versti?

Priklauso nuo auditorijos, ku-
riai verčiu, pašnekovo, jo kalbos 
kultūros. Kartais žmogus daug 
kalba, o ką jis konkrečiai nori 
pasakyti, ilgai reikia laukti. Pažo-
džiui verčiant gali atsirasti daug 
neaiškumų. Svarbiausia, kad žmo-
gus suprastų, kas sakoma. Ver-
timas priklauso ir nuo žmogaus 
klausos negalios. Pagal tai renkuo-
si vertimo būdą. 

Ar egzistuoja vertėjavimo 
stereotipas – amžius? Ar yra 
koks santykis tarp veiklos ir iš-
vaizdos?

Taip, yra. Galiu pateikti vieną 
iš daugelio atvejų: jaunas žmogus 
paprašo vyresnės vertėjos eidamas 
pas gydytojus. Pagrindinis moty-
vas - prie jaunos vertėjos nenori 

pasakoti gydytojui apie ligas ir t. t.
 Su kokiomis problemomis 

susiduria vertėjas kasdieniame 
darbe? Koks psichologinis dar-
bo krūvis jam tenka? Ar visada 
žmonės supranta vertimą?

Būna, kad dėl riboto infor-
macijos prieinamumo kurtieji kai 
kuriuo atveju prastai orientuojasi. 
Dažnai daug neaiškumų kyla dėl 
socialinės pagalbos. Jei žmogui 
reikia konkrečiai mūsų vertimo 
pagalbos, jokių problemų nėra. 
Kitais atvejais turime paaiškinti, 
kur jam kreiptis. 

Asmeniškai žmogui versdama 
vis kartoju, kol jis supranta. Visa-
da stengiuosi, kad susitikimas bū-
tų malonus, o išsiskirtume drau-
giškai ir viską išsiaiškinę. Kon-
krečių bendravimo taisyklių nėra. 
Į Centrą kvietėme profesionalų 
psichologą, skaitė paskaitą, atsaki-
nėjo į klausimus. Žinių yra, bet jas 
reikia pritaikyti individualiai. 

Daug svarbių įvykių buvo, 
esate didelių pasiekimų liudinin-
kė. O kokį progresą matote pa-
čioje bendruomenėje?

Matau, kad kurtieji darosi sa-
varankiškesni, mokosi kolegijose, 
universitetuose, dalyvauja semina-
ruose, lanko įvairius kursus, per-
sikvalifikuoja. Bet labai skaudina 
tolerancijos trūkumas pačioje kur-
čiųjų bendruomenėje. Kartais mė-
tomos replikos, negalvojama, kad 
kitam skaudės širdį, kad tos repli-
kos neteisingos, privers nerimauti. 

Kas jums yra gyvenimo pa-
grindas?

Gyvenimo pagrindas yra šei-
ma. Jeigu šeima tave supranta, tai 
ir problemos lengvai išsprendžia-
mos. 

Kokių svarbesnių pokyčių 
per dešimtmetį buvo pačiame 
Centre?

Be gausesnės kompensaci-
nės technikos, turime ir gausesnę 
vertėjų komandą. 2010 m. panai-
kinus apskričių administracijas, 
gestų centrų steigėjų funkcijos 
perduotos Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai. Kartu likviduo-
tas Marijampolės apskrities gestų 
kalbos centras, kuris šiuo metu va-
dinamas KAGKV centro Marijam-
polės padaliniu.

Ačiū už pokalbį. Jubiliejaus 
proga jums ir jūsų kolektyvui 
linkiu reikšmingų pasiekimų, 
darnos, geros sveikatos. 

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro vyriausioji vertėja 
D.Nevardauskienė.
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Įdarbinimas
Tarp šalies neįgaliųjų 

populiarėja savo verslo kū-
rimas. Šiuo keliu pasuko 
ir sunkią klausos negalią 
turintis kaunietis Evaldas 
Marcinkevičius. 

Pradžioje, konsultuojantis rū-
pimais klausimais, jam labiausiai 
padėjo Kauno teritorinės darbo 
biržos Aktyvios darbo rinkos po-
litikos priemonių įgyvendinimo 
poskyrio vyriausioji specialistė 
Sandra Rožkovienė bei įdarbini-
mo specialistė Rūta Sadauskienė, 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (KKRC) asmeninė asistentė 
įdarbinimo klausimais Jadvyga 
Seiliuvienė. Jas E. Marcinkevičius 
švelniai vadina - „mano fėjos“. 

Pasak J. Seiliuvienės, „tai, kad 
Evaldas susikūrė darbo vietą, di-
džiausias nuopelnas yra jo paties, 
nes pagal savo negalios galimybes 
atkakliai siekė užsibrėžto tikslo, ir 
už tai jį galima tik pagirti“.

Su mažosios bendrijos „Ba-
lansyras“ vadovu ir savininku 
E. Marcinkevičiumi neetatinė 
„Akiračio“ korespondentė Aldona 
Gema Stankevičienė kalbėjo apie 
kelius, vedusius šio tikslo link, 
problemas jį įgyvendinant ir sa-
varankiško darbo skonį.

Kas paskatino tokiam drą-
siam žingsniui?

Pirmiausia noriu pasakyti, kad 
man labai svarbu pačiam jausti at-
sakomybę už savo sprendimus ir 
užsidirbti. Anksčiau buvau sam-
domas darbuotojas, puikiai maty-
davau, kai darbdavys priimdavo 
blogus verslo sprendimus, kurie 
pakenkdavo jo verslui, o kartu ir 
mano atlyginimui. Į mano pasta-
bas daugiausia reaguodavo pašai-
piai: „Ką tas kurčiukas išmano...“ 
O man, tiesiogiai bendraujančiam 
su klientais, konkrečiai buvo ma-
tyti, kokių jie norėtų mūsų paslau-
gų. Aišku, tekdavo pačiam dirbti ir 
po darbo valandų, ir poilsio die-
nomis. Galėjau atsisakyti, bet dėl 
įmonės prestižo dirbdavau net ir 
sekmadieniais. Taip tikėjausi pel-
nyti rimto partnerio reputaciją ir 
ateityje būti įmonės bendraturčiu. 
Deja, taip neįvyko. Tai subrandi-
no mintį imtis savarankiško vers-
lo. Ta linkme mane paskatino ir 
vienas nuolatinis klientas, kuris 
matydamas, kaip stengiuosi vienas 

susidoroti su įmonei iškilusiomis 
problemomis, davė pastabą: „Jeigu 
jūs galite pakeisti įmonės savinin-
ką, tai kodėl pats nekuriate savo 
įmonės?“ Kaip tik po to buvo gana 
sunkus pokalbis su įmonės savi-
ninku, ir tada tvirtai apsispren-
džiau dirbti savarankiškai. 

Niekam ne paslaptis, kad daž-
nam verslininkui kurtieji yra pigi 
darbo jėga. Dėl to, kad įdarbina 
neįgalųjį, gauna subsidijas iš vals-
tybės. Gali nemažai sutaupyti savo 
įmonei. O neįgalusis dirba už mi-
nimalią algą lygias darbo valandas 
kaip ir sveikas darbuotojas. O tą 
minimalią algą neįgaliajam paden-
gia valstybė... Todėl skelbimuose 
pilna pasiūlymų, kad priimami 
darbuotojai, turintys neįgalumo 
grupes. Tačiau nuvykus į pokalbį 
siūlomos sąlygos, kurias aš pa-
vadinčiau diskriminuojančiomis 
negirdintį žmogų: atlyginimas už 
pusę etato popieriuje, minimu-
mas socialinių garantijų. Iš ilga-
metės patirties žinau, jei įmonės 
padėtis tampa sudėtinga, neįga-
lieji pirmiausia išprašomi nemo-
kamų atostogų arba atleidžiami. 
Pretekstas - jie gauna neįgalumo 
pensijas... Ir niekam nerūpi, kokio 
dydžio tos pensijos! Mes, negir-
dintieji, einame dirbti dėl to, kad 
norime uždirbti savo šeimos po-
reikiams, kad vaikai ir mes jaus-
tumėmės lygiaverčiais visuomenės 
nariais, kad mūsų vaikai galėtų 
mokytis, studijuoti...

Kokią darbo sritį pasirinko-
te? Ar tai tiesiogiai susiję su jūsų 
turima profesija, ilgamečio dar-
bo patirtimi?

Pasirinkau automobilių pa-

dangų montuotojo darbą. Su ma-
no ankstesne profesija tas darbas 
visai nesusijęs. Daug metų dirbau 
ketvirtos kategorijos rūbų siuvė-
ju, paskui - penktos kategorijos 
(aukščiausios) kailių siuvėju. Deja, 
pastaraisiais metais mano profesi-
jos prestižas ir atlyginimas buvo 
gerokai nuvertinti, tad teko keisti 
profesiją, vėl stengtis prisitaiky-
ti – mokytis naujo darbo. Puikiai 
supratau, kad niekas vien tik iš 
geros valios verslo įmonėse nelai-
kys darbuotojo, kuris nors ir gali 
visus darbus kokybiškai atlikti, bet 
negali girdėti, ir štai čia būti lygia-
vertis su girdinčiu. Dėl to ramia 
sąžine atseikėjamas pusės etato 
atlyginimas. Versle viską lemia pi-
nigai bei nauda iš darbuotojo... O 
kad valstybės institucijose dirbtų 
neįgalieji, žinau tik pavienius atve-
jus.

Kiek įsivaizduoju, pradžioje 
turėjote turėti verslo planą, api-
mantį konkrečius veiksmus per 
tam tikrą laiką, apsvarstyti įkai-
nius ir palyginti savo galimybes, 
kad galėtute apytikriai progno-
zuoti sąnaudas, pajamas? 

Kaip jau anksčiau minėjau, 
esu dirbęs kaip samdomas dar-
buotojas, esu dalyvavęs ir įmonės 
veiklos strategijos formavimo pro-
cese, esu pasiūlęs savo sprendimų 
variantų. Dirbau padangų mon-
tuotuoju šešerius metus, tad pa-
tyrimo dėl savo galimybių turėjau 
pakankamai. 

Tikėtina, kad nuosavo verslo 
ėmėtės gerai išanalizavęs LR Sa-
varankiško užimtumo rėmimo 
neįgaliesiems įstatymą, žinojote 
apie teikiamą valstybės paramą. 

Savo atveju su kokiomis pro-
blemomis susidūrėte? Ar užte-
ko gautų subsidijų darbo vietai 
įsteigti?

. Kadangi Savarankiško užim-
tumo rėmimo neįgaliesiems pro-
grama sutapo su mano norais būti 
savarankišku darbuotuoju, ir aš 
atitikau programai keliamus rei-
kalavimus, tad pradėjau parengia-
muosius darbus. Už gautas vals-
tybės subsidijas, užteko įsigyti 90 
proc. reikalingos darbui įrangos. 
Dėl kitų 10 proc. ketinu kreiptis 
į verslo skatinimo fondus bepro-
centiniam kreditui gauti.

Gal galite konkrečiau pa-
pasakoti apie savo darbo vietos 
įsteigimą? Kokiu pagrindu for-
mavote pagrindinį kapitalą? Pa-
sinaudojote tik subsidijomis neį-
galiesiems, ar teko pridėti ir savų 
finansų?

Darbo vietai steigti būtinas ju-
ridinis asmuo - individualioji įmo-
nė, mažoji bendrija arba UAB. Aš 
pasirinkau įkurti mažąją bendriją. 
Aišku, reikėjo prisidėti savo lėšo-
mis - sumokėti bendrijos įkūrimo 
mokesčius, susirasti ir nuomotis 
darbo patalpas, atlikti remontą. 
Asmeninis indėlis į projektą siekė 
30 procentų. 

Ar nebandėte ieškoti savo 
verslui bendro likimo partnerių?

Deja, nebandžiau ieškoti. Pa-
kankamai turėjau skaudžios pa-
tirties, kai partneriai ištikus ne-
sėkmei galvoja ne apie bendros 
įmonės išgelbėjimą, o apie tai, jog 
atsiėmus savo piniginį įnašą kuo 
skubiau sprukti į šalį arba siūlyti 
sprendimus, kad jų interesai būtų 
labiau apsaugoti negu kitų verslo 
partnerių.

Kiek žinau, tarp kurčiųjų vy-
rų yra gerų įvairių specialybių 
meistrų, tačiau neišgyvenantys iš 
neįgalumo pensijų neretai darbo 
ieškoti vyksta į užsienį, palieka 
netrumpam šeimas. Gal jūs la-
biau suprantate, kodėl prieinama 
prie tokių kraštutinumų?

Čia jau nelengva pasakyti. 
Kiekvienas atvejis yra individua-
lus. Man tik suprantama, kad kva-
lifikuoti ir nuoširdžiai dirbantys 
kurtieji darbininkai, nesulaukę 
tinkamo įvertinimo savo darbe 
Lietuvoje ir norėdami geriau gy-
venti, pasirenka nekvalifikuotą se-
zoninį darbą užsienyje. Aišku, šei-

Drąsūs E. Marcinkevičiaus žingsniai

Mažosios bendrijos „Balansyras“ vadovas ir savininkas E. Marcinkevičius. 
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mos dėl to kenčia, kartais išyra... 
Man pačiam teko pajusti tokio 
darbo skonį dirbant Švedijoje. Nu-
sprendžiau jau geriau verslą kurti 
Lietuvoje ir būti su šeima.

Jūsų mažoji bendrija „Ba-
lansyras“ yra strategiškai geroje 
miesto vietoje? Gal turite gerų 
minčių reklamai, o gal pakanka 
savų klientų?

Pasisekė susirasti darbo pa-
talpas palyginti judrioje Kauno 
gatvėje – Raudondvario plente 
94. Kad dirbsiu geroje vietoje - šių 
patalpų savininko UAB „Robetas“ 
direktoriaus Roberto Prekevičiaus 
geros valios ženklas. Kažkaip šis 
patyręs verslininkas patikėjo, kad 
aš, negirdintis, pajėgsiu vystyti sa-
vo verslą. O pati geriausia reklama 
man - klientai, kuriems patiko jų 
priėmimas bei mano darbas anks-
tesnėse darbo vietose. Jie mane su-
sirado ir čia, mane rekomenduoja 
savo draugams ir kaimynams. Taip 
pat ateityje planuoju padaryti sta-
cionarią reklamą, kurioje bus ir 
daktilio ženklai. 

Gal turite ar planuojate įsigy-
ti verslo partnerių? Pavyzdžiui, 
dirbančių panašios veiklos srity-
je, jie juk galėtų rekomenduoti 
jums klientų, kad geriau įsitvir-
tintumėte.

Verslo partnerių jau turiu. 
Kaimynystėje veikia autoservisas, 
kuris teikia automobilių bei va-
žiuoklės remonto paslaugas. Ka-
dangi mūsų interesai sutapo, mes 

bendradarbiaujame. Aš, radęs va-
žiuoklės defektų, rekomenduoju 
kaimynus, kaimynai, aptikę pa-
dangų defektų, kviečiasi mane. Iš 
gražaus bendradarbiavimo laimi 
mūsų klientai.

Kiek laiko savarankiškai dir-
bate? Ar pasitvirtino prognozės?

Dirbu nuo lapkričio mėnesio 
pabaigos. Numatytos prognozės 
pasitvirtino - seni klientai, kuriuos 
aptarnaudavau ir poilsio dienoms, 
ir vėlyvais vakarais, susirado ma-
no dirbtuves. Už tai jiems mano 
nuoširdi padėka už lojalumą, o 
man – paskatinimas tęsti pasirink-
tą verslą. 

Ar artimieji, žmona Eglė, ku-
ri pati yra atkaklumo pavyzdys 
mūsų bendruomenėje, pritarė ir 
parėmė šį jūsų sprendimą?

Taip, šiame projekte mane 
labiausiai palaikė žmona Eglė ir 
sūnelis Emilis. Eglė, turėjusi nuo 
kūdikystės sunkią klausos negalią, 
jau nemažai metų dirba gestų kal-
bos dėstytoja Lietuvos sporto uni-
versitete bei gestų kalbos mokyto-
ja Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre. Jų parama 
bei palaikymas buvo labai svarbu, 
kai vyko mano projekto svarsty-
mai bei tvirtinimai.

Gal galite atskleisti skaityto-
jams, kokie savarankiško darbo 
pranašumai?

Gauni didžiausią naudą sau ir 
šeimai. Nereikia žemintis ir prašy-
ti savo uždirbtų pinigų. Nereikia 

galvoti, kaip patenkinti svetimus 
interesus. Malonu jaustis, kad esi 
lygiateisis žmogus kaip visi, nors 
esi negirdintis. (Šypsosi.)

Su kokiomis problemomis 
susiduriate savarankiškai dirb-
damas? Pavyzdžiui, sunkoka 
suprasti, kauniečiai klientai ne-
mandagūs, nekorektiški, daug 
reikalauja, o mažai nori mokėti, 
visada skubantys, nepakankamai 
vertinantys darbą ir t. t.

Kol kas savo versle su jūsų 
išvardytomis problemomis retai 
susiduriu. Mano klientai yra tole-
rantiški. Tie, kurie mane pažįsta, 
būna kantrūs, pakartoja savo pa-
geidavimus, parodo ženklais, jei 
kartais kai ko nespėju suprasti. O 
naujiems klientams kartais būna 
staigmena, kai bendraujant suži-
no, jog esu negirdintis. Būna, jog 
palaiko ir užsieniečiu, bet išsiaiš-
kinę stebisi, kad užtenka drąsos 
būti „netipiškam“...

Ar tarp klientų yra bendro li-
kimo draugų?

Taip, yra grupelė negirdinčių-
jų, kurie yra mano nuolatiniai kli-
entai. Aš jiems nuolaidų pritaikau 
ir padedu konsultacijomis renkan-
tis padangas. Esu pasiruošęs padė-
ti savo likimo draugams, manau,  
gal jiems būtu patogiau, jei žino-
tų, kad su manimi gali susikalbė-
ti gimtąja gestų kalba. Visados jų 
lauksiu ir padėsiu, kiek leis mano 
kvalifikacija. 

Gal turite dar didesnių atei-

ties planų?
Kaip ir visi nepataisomi op-

timistai, planų turiu. Šis darbas 
daugiau sezoninis. Tad ateityje 
ketinu atidaryti ir minkštųjų bal-
dų remonto dirbtuves toje pačioje 
vietoje, antrame aukšte. 

Ar norėtumėte dar ką nors 
pasakyti?

Taip, norėčiau padėkoti UAB 
„Svarslitos“ direktoriui Robertui 
Tilindžiui ir UAB „Muneros“ di-
rektoriui Algimantui Rutkauskui 
už pagalbą perkant savo dirbtu-
vėms reikalingą įrangą. Kai de-
rybų metu jie sužinojo, kad aš, 
negirdintis, noriu pradėti savo 
verslą, jie man taikė pačias palan-
kiausias įrangos pirkimo sąlygas. 
Įsigijau ratlankių lyginimo ir teki-
nimo stakles, ratų montavimo sta-
kles, ratų balansavimo stakles su 
lazeriniu matavimu ir kt. Jų dėka 
turiu įrangą, kuri gėdos nepadary-
tų ir rimtam autoserviso centrui.

Nuoširdžiai dėkoju už atvirą 
pokalbį. Linkiu, kad neblėstų op-
timizmas, o gražius planus lydė-
tų sėkmė. 

Vairuotojų dėmesiui! 

Padangų bei ratlankių 
remonto klausimais Evaldui 
galite rašyti SMS mob. tel. 
+370 659 33 170 (Kaunas). 
Iš anksto susitarus priima ir 
poilsio bei švenčių dienomis.

 Lapkričio 28-30 d. Pe-
saro mieste (Italija) vyko 
Tar ptautinės  kurčiųjų 
krepšinio federacijos (angl. 
trumpinys – DIBF) taurės 
varžybos. Čia varžėsi klu-
binės komandos. 

Kadangi neseniai Turkijo-
je turėjęs būti surengtas kurčiųjų 
jaunimo krepšinio čempionatas 
dėl šeimininkų kaltės nevyko, Lie-
tuvos kurčiųjų sporto komitetas, 
norėdamas kompensuoti jaunimui 
nuostolį, delegavo jį į suaugusių-
jų varžybas. Merginos atstovavo 
Kauno kurčiųjų klubo „Tylos“ 
komandai, vaikinai - Vilniaus ko-
mandai „Gestas 2“. Savo lėšomis ir 
iniciatyva taip pat į varžybas vyko 
Vilniaus komanda „Gestas 1“. „Ty-
la“ ir „Gestas 1“ grįžo pasidabinę 

bronzos medaliais. „Gestas 2“ už-
ėmė šeštą vietą.

 Merginų kovos
Merginų komandos trenerės 

Lina Dambrauskaitė-Sabaliaus-
kienė ir Živilė Mikalauskaitė prieš 
varžybas surengė 10 dienų su 
pertrauka sporto stovyklą Kaune, 

ten ir atrinko 11 taurės varžybų 
žaidėjų. Kad merginoms, stoko-
jančioms tarptautinių varžybų pa-
tirties, nebūtų psichologinio šoko, 
komanda sustiprinta viena paty-
rusia žaidėja - Aušra Milašauskai-
te. Komandos kapitonė - Ramunė 
Eskertaitė.  Žaidėjų amžius - nuo 
14 iki 21 metų.

Devynios taurės varžybų daly-
vės buvo suskirstytos į dvi grupes. 
Šįkart po grupės rungtynių iš kar-
to buvo rengiamas finalas ir var-
žybos dėl trečios vietos. Tad mūsų 
merginos, nugalėjusios varžoves 
iš Izraelio, Vokietijos, Rusijos bei 
13 taškų skirtumu pralaimėjusios 
švedėms, grupės rikiuotėje tenki-
nosi antra vieta ir tegalėjo kovoti 
dėl trečios vietos. 

Nukelta į 14 p.

Sportas

V y r ų  k o m a n d o s  ka p i t o n a s  
J. Navlickas įtrauktas į geriausiųjų 
penketą. 

Merginų komandos kapitonė  
R. Esker taitė buvo išrinkta į 
simbolinį turnyro penketuką ir 
pripažinta naudingiausia žaidėja.
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Atkelta iš 13 p.

Mažajame finale jos susitiko 
su Vokietijos antra komanda ir 
nugalėjo. Apdovanotos medaliais 
ir taure. Prizininkių rikiuotė tokia: 
Švedija, Italija, Lietuva.

Moterų komandos vadovas 
LKSK generalinis sekretorius Ma-
rius Minkevičius prisiminė, kad 
lemiama kova buvo labai įtempta. 
Maždaug iki ketvirto kėlinio vidu-
rio lietuvės su varžovėmis kovėsi 
taškas į tašką. 

Bet mūsų atstovės laikėsi žai-
dimo drausmės, klausė trenerių 
nurodymų ir rungtynių pabaigoje 
buvo mažiau pavargusios, taikles-
nės, todėl pasirodė stipresnės.

 Vyrų ir vaikinų pergalės 
bei pralaimėjimai

Burtai lėmė, kad vaikinų ko-
manda „Gestas 2“ (treneriai R. 
Balaišis ir Š. Pečiulis) atsidūrė A 
pogrupyje, o vyrų komanda – C 
pogrupyje (iš viso 4 pogrupiai ir 
11 komandų). Vaikinų komandos 
kapitonu išrinktas Aurimas Pu-
luikis, žaidėjų amžius 15-20 metų. 
Savo grupėje, nugalėję Vokietijos 
atstovus, tačiau pralaimėję prieš 
graikus, jaunieji vilniečiai užėmė 
antrą vietą ir ketvirtfinalyje susiti-
ko su šeimininkų italų penketuku. 
Šias varžybas pralaimėjo. Kovo-
je dėl 5-8 vietų įveikė turkus, bet 
pralaimėjo latviams ir tenkinosi 
šešta vieta.

Vyrai, savo pogrupyje užėmę 

pirmą vietą, ketvirtfinalyje susiti-
ko su turkais. Lengvai juos įveikė 
ir pusfinalyje varžėsi su šeiminin-
kais italais. Jie nusileido šeiminin-
kams 4 taškais. Taip buvo ryte, o 
po pietų kovoje dėl trečios vietos 
jie 25 taškų skirtumu palaužė Iz-
raelio penketuką ir šventė perga-
lę. Šios komandos lyderis, vedęs 
komandą į pergales, – ilgametis 
Lietuvos kurčiųjų krepšinio rink-
tinės  narys ir kapitonas Justinas 
Navlickas.

Apie jaunimo komandą A. Ja-
siūnas, labai nesikrimsdamas ir 
tikėdamas, kad jiems dar viskas 
prieš akis, pasakė: „Vaikinukams 
trūksta patirties, išradingesnių 
derinių, jie dar nesusižaidę. Taškų 
siekia lengviausiu būdu – lūku-
riuodami prie tritaškio zonos ir 

dažniausiai nepataikydami. Žai-
džia šiurkščiai, neatsakingai, aikš-
telėje kartais elgiasi vaikiškai. Juk 
ne šiaip „prisiprašė“ nesportinių 
pražangų. Trūko jiems ir ištver-
mės, tad reikia auginti raumenis. 
Štai susitikime su italais jie iš pra-
džių pirmavo, o rungtynių pabai-
goje ėmė atsilikti.“ Pašnekovo ma-
nymu, „juos pakirto per ankstyvas 
nuovargis“. 

Komandų rikiuotė: Rusija,  
Italija, Lietuva („Gestas 1“), Izra-
elis, Latvija, Lietuva („Gestas 2“).

Mantvydas Vaičiulis, Vilniaus 
komandos „Gestas 2“ narys, iš-
rinktas taurės varžybų perspekty-
viausiu jaunosios kartos atstovu.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

A. Jurkšos gražių metų ir pergalių triumfas
 Gruodžio 10 d. Lietu-

vos kurčiųjų draugijos vyrų 
krepšinio rinktinės vyriau-
siojo trenerio asistentas 
Algirdas Jurkša minėjo savo 
šešiasdešimtmetį. Jis savo 
metų nesureikšmina, tačiau 
pritaria minčiai, kad laikas 
- neįkainojama brangenybė, 
ir ją kiekvienas žmogus turi 
tinkamai panaudoti. 

A. Jurkšos nepalaužiama 
kantrybė gyvenime, tikslo sieki-
mas patvirtina taip pat neįgalaus 
legendinio sportininko J. Abbot-
to mintis, kad ne negalia apibū-
dina žmogų, o tai, kaip jis susi-
doroja su gyvenimo pateikiamais 
iššūkiais.

Savarankiškai tiesti keliai, 
sportinės pergalės

A. Jurkša apkurto dar anks-
tyvojoje vaikystėje. Mokytis teko 
Kauno neprigirdinčiųjų interna-
tinėje mokykloje (dabar - Kauno 
apskrities kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centras). 

Krepšiniu, galima sakyti, už-
sidegė staiga, stebėdamas lem-
tingas varžybas tarp tuomet po-
puliarių komandų. Jaunatviško 
užsispyrimo genamas vaikinas 
per metus perprato krepšinio 
žaidimo techniką, todėl jį, dar 
šešiolikmetį, komandos pradėjo 
kviestis į atsakingas varžybas. 

Atkaklus jaunuolis 1973 m. 
įstojo mokytis į Kauno politech-

nikumą. 1977 m. įsigijo statybi-
ninko- inžinieriaus diplomą ir 
pagal paskyrimą apie 14 metų 
dirbo projektuotoju-inžinieriu-
mi Statybos montavimo tres-
te (SMT) „Kauno statyba“. Čia 
dirbdamas jis buvo ir Kilnoja-
mosios mechanizuotos sporto 
kolonos vadovas – įgijo sporto 
organizatoriaus patirties ir pats 
dalyvavo varžybose. 

Taip pat jau nuo 1970 m. Al-
girdas atstovavo Lietuvos kur-
čiųjų krepšininkų rinktinei. Nuo 
1972 m. iki 1988 m. buvo Sovie-
tų Sąjungos kurčiųjų krepšinin-
kų rinktinės narys, su Lietuvos 
rinktine 10 kartų tapo Sovietų 
Sąjungos čempionu. 

A. Jurkša žaidė ne tik kur-

čiųjų komandose. Jam yra tekę 
rungtyniauti su pajėgiausiais to 
meto krepšininkais: M. Paulaus-
ku, V. Chomičiumi, R. Kurtinai-
čiu, L. Lekarausku ir kt. Atkakliu 
darbu užsitarnavo jų pagarbą, o 
žaisdamas su patyrusiais meis-
trais tobulino asmeninę žaidimo 
techniką, įgavo daugiau pasitikė-
jimo, – tai buvo neįkainojamos 
krepšinio pamokos. 

Sportininkas neabejoja, kad 
kiekvienos atsakingos varžybos 
buvo žingsnis į priekį, ypač per-
galingos. 

Jam teko žaisti girdinčiųjų 
komandoje „Banga“, SRT (Sta-
tybos remonto tresto), dalyvau-
davo tuometiniuose Lietuvos 
aukščiausiosios krepšinio lygos 

čempionatuose. 
Stulbinama sėkmė jį lydėjo 

1977 m.  žaidžiant aukščiausio-
sios krepšinio lygos čempiona-
te Panevėžyje per rungtynes su 
„Lietkabeliu“. Algirdas tąkart 
pasiekė rezultatyvumo rekordą 
(62 taškai), kuris lig šiol nepage-
rintas. 

Dėl jo universalumo krepši-
nio aikštelėje sava bendruomenė 
jį vadino „kurčiųjų Saboniu“. 

Trenerio pasiekimai
I992 m. buvo išrinktas Kauno 

kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ pir-
mininku. Pradžioje dirbo visuo-
meniniais pagrindais. 1994 m. 
pradėjo treniruoti klubo „Tyla“ 
vyrų krepšinio komandą. 1997 
m. pradėjo krepšinio trenerio 
darbą Kauno sporto mokykloje 
„Gaja“, nuo 2003 m. perkeltas į 
Kauno Centro sporto mokyklą, 
kurioje dirba iki šių dienų.

 Veiklaus vadovo pastango-
mis sporto klubas „Tyla“ 2006 m. 
pripažintas geriausiu iš šalies ne-
įgaliųjų sporto klubų. 

2002 m. Lietuvos kūno kul-
tūros akademijoje (dabar - Lie-
tuvos sporto universitetas, LSU) 
baigė specialius kursus, įsigijo 
krepšinio trenerio licenciją. 2006 
m. jam suteikta Lietuvos nusipel-
niusio trenerio kategorija. 

Nuo 2004 m. su vyriausiuoju 
treneriu Algimantu Šatu treni-
ruoja Lietuvos kurčiųjų krepši-
ninkų rinktinę. Darbingai dvie-
jų trenerių komandai greit bus 

Lietuvos kurčiųjų draugijos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio 
asistento A. Jurkšos pasiekimai ir apdovanojimai rodo, kad skirtą laiką jis 
tinkamai panaudojo. 
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dešimtmetis. Dar anksčiau, nuo 
1971 m., A. Šatas Algirdą daug 
metų treniravo kaip žaidėją. To-
dėl juos sieja ilgas abipusio ben-
dravimo laikotarpis, supratimas 
priimant sprendimus. 

Sėkmingas trenerių duetas - 
didelis pranašumas ir visos rink-
tinės mikroklimatui. 

A. Jurkša nedvejodamas tvir-
tina, kad išskirtinis rinktinės 
laimėjimas - Pasaulio kurčiųjų 
krepšinio čempionatas Kinijoje 
(2007). Lietuvos kurtieji krep-
šininkai buvo pirmieji, kurie 
įveikė nenugalimą amerikiečių 
komandą. Tai buvo, ko gero, di-
džiausias stimulas, kad 2008 m. 
lietuviai tapo Europos čempio-
nais (Vokietijoje). O dar po metų 
Olimpinėse žaidynėse (Taivane) 
laimėjo sidabro medalius. 2011 
m. iš Pasaulio krepšinio čempi-
onato (Italija) parsivežti aukso 
medaliai. 

 Šią vasarą Dvidešimt antro-
se kurčiųjų olimpinėse žaidynė-
se Bulgarijoje mūsų krepšinin-
kai laimėjo čempionų medalius. 
Šios pergalės link Algirdas ėjo 
kantriai ir tvirtai tikėdamas, kad 
„vieną kartą olimpinis auksas 
tikrai bus mūsų“. Sofijoje rinkti-
nė laimėjo visas žaistas šešerias 
rungtynes. Tai buvo kantraus, at-
kaklaus darbo rezultatas. 

Akivaizdu,  šis svaiginantis 
pasiekimas yra tarsi įvertinimas, 
jog eita, kentėta, dirbta, dažnai 
net viršijant galimybes, kad visą 
gyvenimą gyventų kaip čempio-
nas...

Jis tvirtina, kad žaisti aikš-
telėje nelengva, bet dabartinis 
trenerio darbas yra didelė atsa-
komybė, stresas, įtampa. Visada 
stengiasi su žaidėjais pasitarti, iš-
analizuoti klaidas, daryti išvadas. 

Vienas žmogus yra svarbi ko-
mandos dalis, bet vienas niekada 
nebus komanda – kolektyve vi-
sada reikia ieškoti bendrų kelių. 
Be disciplinos sėkmė taip pat ne-
įmanoma! 

Be sunkaus tiesioginio darbo, 
treneris turi būti ir komandos 
psichologu. Krūvis didelis.

(Taigi treneris sufleruoja 
darbo sritį, kur labai reikia kur-
čio profesionalaus psichologo. 
Būtent kurčiojo, mokančio gestų 
kalbą!)

Nuo 2001 m. A. Jurkša yra 
Lietuvos kurčiųjų sporto komite-
to viceprezidentas, 2002 – 2010 
m. buvo Parolimpinio komiteto 

narys. 

Reikšmingi apdovanojimai, 
atsiliepimai

Už reikšmingus pasiekimus 
Kūno kultūros ir sporto depar-
tamentas (KKSD) A. Jurkšą ap-
dovanojo medaliais „Už sporto 
pergales“ (1992, 2007, 2008, 
2009, 2011, 2012, 2013). 2010 m. 
šalies prezidentė D. Grybauskaitė 
įteikė ordino „Už nuopelnus Lie-
tuvai“ Riterio kryžių, 2012 m. – 
sidabrinį atminimo medalį. 

Tarp sportininko apdovano-
jimų daug padėkų iš prezidentū-
ros, Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos, KKSD, Kauno 
miesto savivaldybės.

 2006 m. KKSD už nuopelnus 
ugdant Lietuvos sportininkus A. 
Jurkšą apdovanojo Lietuvos nu-
sipelniusio trenerio garbės žen-
klu.

 Šiandien visi jo kaip žaidė-
jo ir kaip trenerio laimėjimai yra 
svarbūs. Tai kartu ir įrodymas vi-
suomenei, kad kurčiųjų sportas 
taip pat yra profesionalus. Jis turi 
išsikovoti ir turėti lygias galimy-
bes . 

A. Jurkša labai rūpinasi kur-
čiųjų sporto reikalais. Po truputį 
padėtis taisoma, bet vis dar aki-
vaizdi neįgaliųjų diskriminacija. 
Todėl jis parengė žmonių, turin-
čių klausos negalią, lygiateisio 
dalyvavimo visuomenėje progra-
mą. 

Nuolat išgyvena, kad kurtie-
ji neturi normalios sporto bazės 
(Kaune glaudžiasi Kolegijos salė-
je, kritiška padėtis sportuojančių 
moksleivių Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centre), 
kad vis dar trūksta operatyvios 
informacijos spaudoje ir televizi-
joje apie klausos negalią turinčių 
žmonių pasiekimus sporte ir ki-
tose srityse. 

A. Jurkšą gerai pažįsta be-
veik visa Lietuvos kurčiųjų spor-
tuojanti bendruomenė. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
(KKRC) direktorė J. Pugačiaus-
kienė, meninių gebėjimų lavini-
mo projekto vykdytoja V. Esker-
tienė jau daug metų bendradar-
biauja su Algirdu ir tvirtina, kad 
visada randantys bendrą kalbą, 
sudėtingomis aplinkybėmis - op-
timalią išeitį, panašios krypties ir 
ateities planai, kad malonu ben-
drauti su išmintingu žmogumi, 
kuris moka savo išmintimi nau-
dotis. 

Tai patvirtina ir su didele at-
sakomybe, tolerancija pravesti 
sporto renginiai Kaune, atsakin-
gos varžybos, kai reikia suvaldyti 
didelį būrį savų ir svečių.

 Klubo „Tyla“ tarybos nariai 
pripažįsta, kad vadovo dėka klu-
bas tvirtai gyvuoja jau daugiau 
kaip 21 metai, jis vienija per 400 
narių, kurie gali treniruotis sep-
tyniolikoje sporto šakų, sutei-
kiama operatyvi pagalba organi-
zuojant varžybas, vyksta įdomūs 
renginiai.

 Kaunietė D. Rudokaitė, ati-
džiai stebėjusi Algirdo karjerą 
nuo jaunystės, prisimena: „Aikš-
telėje jis buvo universalus žaidė-
jas, iš bet kokių padėčių patai-
kydavęs į krepšį, visada gyveno 
sportu. Niekada nenustojo tikėti 
olimpiniu auksu. Tikėjimas daro 
stebuklus – lūkesčiai išsipildė!“

Šeima
Tačiau Algirdas, nors ir kaip 

užsiėmęs, yra šeimos žmogus. 
Branginantis ją, saugantis šeimos 
pamatines vertybes. Su buvusia 
lengvaatlete Daiva darniai nugy-
venti 25 metai, neseniai atšvęstos 
sidabrinės vestuvės. 

Ž mona dirba  f i rmoje  
„I Print“ maketuotoja-surinkėja. 

Pora augina sūnų Mindau-
gą. Visus krepšininko duomenis 
turinti atžala nepanoro eiti tėčio 
pramintomis pėdomis. Tačiau 
tėvai juo labai didžiuojasi. Tiesa, 
toli nuo sporto sūnus nepabėgo: 
jis yra Lietuvos kurčiųjų lengvo-
sios atletikos komandos narys. 
Nuo 2008 m. susidomėjo rutuliu, 
aktyviai treniruojasi LSU manie-
že. Vasarą Olimpinėse kurčiųjų 
žaidynėse Bulgarijoje rutulio 
stūmimo rungtyje užėmė šeštąją 
vietą. 

2012 m. baigiant Kauno tai-
komosios dailės mokyklą Min-
daugo anglų kalbos žinios buvo 
geriausios ne tik tarp savo liki-
mo draugų, bet ir tarp Lietuvos 
abiturientų – įvertintos 100 ba-
lų. Tad neatsitiktinai jis Vytauto 
Didžiojo universitete studijuoja 
anglų kalbos filologiją.

 Štai taip trumpai perėjus  
A. Jurkšos gyvenimo keliais aki-
vaizdu, kad žinomas Lietuvoje 
sportininkas ne tik fiziškai, bet ir 
dvasiškai stiprus žmogus. Nepa-
laužiamas jo ryžtas yra pavyzdys 
mums visiems. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Aldona STANKEVIČIENĖ

Gyvenimas – tai nesibaigiantis laukimas,
Jau atlikti ir dar nepradėti darbai.
Gyvenimas – tai amžinas siekimas,

Suspėti padaryti tai, ko dar nepadarei.

Gražaus jubiliejaus proga  A. Jurkšą  sveikina

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
darbuotojai  ir bendruomenė
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Ačiū mūsų mokytojoms

Vertinga bendrijos PAGAVA dovana

Ugdymas
 Kai susitinku su kitomis mamo-

mis, auginančiomis kurčius vaikus, 
dažniausiai kalbame apie tai, kaip 
svarbu mūsų vaikams sutikti iš pašau-
kimo dirbančias mokytojas: tokią kaip 
Aldoną Vieliūtę, Genutę Janušienę ar 
kitus nusipelniusius surdopedagogus. 
Tiesą sakant, jų niekada nebūna per 
daug...

Šiais metais viena tokių surdopedagogių 
Rūta Vyšniūnienė paminėjo „tarpinį“ jubiliejų 
(55 metus). Savo darbo ji nesureikšmina, todėl 
atsisakė duoti interviu. Tačiau už jos didžiu-
lį atsidavimą ugdant mūsų vaikus visų tėvelių 
vardu nuoširdžiai dėkojame, o „Akiračio“ skai-
tytojus trumpai supažindiname su jos profesi-
niais pasiekimais. 

Su R. Vyšniūniene pirmą kartą susitikau 
prieš 30 metų. Tuomet mano sūnus lankė Vil-
niaus kurčiųjų vaikų namus (Ikimokyklinis su-
trikusios klausos vaikų ugdymo centras). Rūta 
buvo jauna, ką tik baigusi Šiaulių pedagoginį 
universitetą specialioji pedagogė (specialio-
ji pedagogika – oligofrenija ir logopedija). Ji 
dirbo eiline auklėtoja sūnaus grupėje. Mane 
tada nustebino jos ypatingas dėmesys auklėti-
nių kalbos ugdymui. Kaip šiandien atmenu jos 
pasigėrėjimą ir džiaugsmą dėl vienos mergytės 
pažangos mokantis naujų žodžių. Kad būtumė-
te matę Rūtos veidą pasakojant apie tai, kaip 
auklėtinė, grįžusi po ilgesnių atostogų į grupę, 
su pasimėgavimu ištarė išmoktą žodį „pumpu-

ras“. Nežinia, kas labiau tuo džiaugėsi – vaikas 
ar pedagogė?

Nuo aprašyto atsitikimo prabėgo daug 
metų. R. Vyšniūnienė perėjo kone visus savo 
specialybės surdopedagogo augimo etapus: 
auklėtoja, vyr. auklėtoja, surdopedagogė, vyr. 
surdopedagogė, surdopedagogė-metodininkė. 
Nueitas solidus profesinio tobulėjimo kelias. 
Pas mus, ypač ankstesniais metais, jauniems 
specialistams buvo nelengva tobulėti. Rūta 
nuolat stengėsi mokytis ir sužinoti kuo dau-
giau: ją galima buvo sutikti visur, kur buvo kal-
bama apie kurčiųjų ugdymą, jo naujoves, pa-
siektus rezultatus. Ji lankė seminarus, dalyvavo 
konferencijose, mynė universiteto slenksčius 
(baigė nuotolinių studijų surdopedagogikos 
programą Šiaulių pedagoginiame universitete), 
skaitė specialiąją literatūrą. Ką sužinojo ir iš-

moko, stengėsi perteikti kolegoms. 
Rūta nuolat rašo straipsnius apie kurčių 

vaikų ugdymą į Ikimokyklinukas.lt, Švietimo 
naujovės.lt, teikia informaciją į „Akiratį“ ir lkd.
lt, skaito pranešimus seminaruose, konferen-
cijose. Jos rengti pranešimai pasižymi anali-
tiškumu, svariais argumentais ir motyvuotais 
apibendrinimais.

Tačiau svarbiausia veikla – Rūtos tiesiogi-
nis darbas su ugdytiniais. Ji moko ne tik inte-
gruotai besimokančius kurčiuosius (su implan-
tais ar be jų ), padeda kurčneregiams  (teikia 
surdopedagoginę pagalbą 3 vaikams kurčnere-
gių skyriuje LASUC), dirba „Vilties“ centre su 
vaikais, turinčiais ne tik psichikos, bet ir klau-
sos sutrikimų, konsultuoja kurčneregį Tadą 
Matusevičių Valakampių reabilitacijos centre 
(aklasis, kuriam praradus klausą buvo atlikta 
kochlearinė implantacija). 

 Po darbo dar randa laiko aktyviai dalyvau-
ti bendruomenės veikloje prie bažnyčios. 

Rūta yra labai darbšti, turi lengvą plunks-
ną, rašo apie kurčiųjų ugdymą, dalyvauja pro-
jektuose, rengia metodinę medžiagą ir t. t. 

Kai rašiau šias eilutes, pamaniau, kad kie-
kvienas pedagogas, atiduodantis save moki-
niams, yra vertas mūsų pagarbos ir padėkos. 
Nors jis to neprašo ir nelaukia, mes turime 
nepamiršti, kokia yra nelengva surdopedagogo 
duona, ir nors retkarčiais tarti: „Ačiū, mokyto-
ja Rūta!“ 

Birutė ARLAUSKIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKNPM) 
mokiniai ir mokytojai dė-
kingi Lietuvos šeimų, au-
ginančių kurčius ir nepri-
girdinčius vaikus, bendrijai 
PAGAVA už naujus įspū-
džius, patirtus sostinėje. 

Bendrijos PAGAVA vykdo-
mas rojektas „Integruoti kultūros 
renginiai kurtiesiems“ suteikė ga-
limybę panevėžiečiams lapkričio 
13 d. aplankyti daug Vilniaus mu-
ziejų.

Sostinėje mažieji iš karto pa-
traukė į Gedimino pilį, o vyresnie-
ji – į Lietuvos banko Pinigų mu-
ziejų. Susipažinome su Lietuvos ir 
pasaulio pinigų ir bankininkystės 
istorija. Buvo ne tik įdomu, bet ir 
smagu, nes muziejus itin moder-
nus, vadinamas draugiškiausiu 

Vilniaus muziejumi. Mes aktyviai 
dalyvavome pažinimo procese: 
patys nusikalėme po suvenyrinę 

plokštelę, svėrėmės ant specialių 
svarstyklių, kurios parodė, kiek 
kainuotume, jei būtume auksi-

niai, platininiai ar sidabriniai. Su 
pinigų istorija mums padėjo susi-
pažinti nuostabi gidė Nijolė But-
kevičienė.

Paskui aplankėme Energetikos 
ir technikos muziejų, kuris įreng-
tas buvusioje elektrinėje. Vaikams 
buvo įdomu lipti pro garo katilus, 
turbinas, įspūdingus vamzdynus. 
Muziejuje mokiniai buvo ne tik 
stebėtojai, bet ir dalyviai, todėl 
daugelis susidomėjo tiksliaisiais 
mokslais. 

Vėliau lankėmės Lietuvių kal-
bos instituto Kalbos muziejuje 
,,Lituanistikos židinys“. Moki-
niams buvo malonu išvysti na-
cionalinio dailyraščio konkurso 
,,Rašom!“ nugalėtojų darbus, nes 
ir mūsų mokyklos bendruomenė, 
vadovaujama direktorės Danutės 
Kriščiūnienės,  jame aktyviai da-
lyvavo. Įdomu buvo pamatyti ant 
stalo išrikiuotus ,,Lietuvių kalbos 
žodyno“ dvidešimt tomų. Mūsų 

Surdopedagogė-metodininkė R.Vyšniūnienė.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos aštuntokė 
Karolina buvo aktyviausia Pinigų muziejaus dalyvė.
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Pažintis su virtualiąja biblioteka

Bibliotekoje – O. Proislerio „Raganiukės“ kerai 
 Lapkričio 28 d. Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
vyko Valpurgijos rytmetys.

 Į renginį sugužėjo Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro 5-7 klasių ugdytiniai 
bei atstovai iš dar penkių Vilniaus 

miesto bendrojo ugdymo įstaigų. 
Tai naujausias iš penkių pla-

nuotų renginys, kuris vyko įgy-
vendinant projektą „Kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų integracijos 
formų plėtra Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus viešojoje 
bibliotekoje: renginių adaptavi-
mas kurtiesiems“. Renginio tikslas 

– padėti mažiesiems skaitytojams 
pamėgti knygas ir skaitymą.

Pasak Vaikų iki 16 metų aptar-
navimo sektoriaus vyriausiosios 
bibliotekininkės Martos Rudytės, 
projektą vainikuojančiam rengi-
niui ruoštasi pamažu, bet kruopš-
čiai. 

Prieš tai vaikai garsinių skai-

tymų valandėlėse susipažino su 
bibliotekininkų parinktu kūriniu 
- Otfrydo Proislerio „Raganiuke“. 

Tai vokiečių rašytojo apysaka, 
turinti tiek mažų, tiek didelių ger-
bėjų visame pasaulyje. 

Plačiau skaitykite 
www.lkd.lt

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM) 
lankėsi Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės viešosios bibliotekos 
specialistų komanda. 

Jie mokiniams parodė filmo 
premjerą su vertimu į Lietuvių 
gestų kalbą (LGK) apie virtualio-
sios bibliotekos skyrių. Ekrano 
kampe tekstą vertė visiems pažįs-
tama Panevėžio apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro vertėja Rasa 
Odminienė.

Informacinių paslaugų sky-
riaus vedėja Gitana Užkurėlienė 
kvietė mokytojus ir mokinius lan-
kytis šioje bibliotekoje ir naudotis 
jos fondais. Trumpai paaiškino 
apie bibliotekos katalogą, kaip 
ieškoti knygų, kaip jas užsisakyti. 
Akcentavo, kad visa informacija 
apie knygas yra sudėta į internetą.

Vyresnioji metodininkė Jovi-
ta Verbickienė papasakojo, kaip 
naudojantis informacinėmis tech-
nologijomis galima rasti skaitme-
ninį Lietuvos kultūros paveldą in-
terneto portaluose, integruotuose 
į visos Europos kultūros erdvę. 
Pvz.: www.epaveldas.lt. galima 
pavartyti ne tik Katekizmą – pir-
mąją spausdintą lietuvišką knygą, 

senuosius žemėlapius, pasigrožėti 
pirmaisiais spalvotais atvirukais, 
bet ir pasiklausyti senųjų plokšte-
lių. Portale www.pasvalia.lt. gali-
ma sužinoti savo giminės istoriją, 
atlikti įdomybių testą apie Pasva-
lio kraštą. 

Mokinius nustebino patogi 
paslauga, kai prisijungus prie sve-
tainės www.pavb.lt. atsidaro elek-
troninis katalogas ir knygas gali-
ma užsisakyti neišeinant iš namų. 
Specialistė juokavo, kad užsakytų 
knygų vis tiek reikės ateiti pasiimti 
patiems. Baigdama savo pristaty-
mą viešnia teiravosi, ar mokiniai 
namie neturi labai senų šeimos 

fotografijų, žemėlapių, atvirukų. 
Teigė suprantanti, kad tai yra šei-
mų relikvijos, bet pažadėjo juos 
gavusi nuskenuoti ir grąžinti šei-
mininkams. 

Dalyvius nustebino QR kodas 
– mobili biblioteka, apie kurią su-
prantamai pasakojo kompiuterių 
specialistas Arnualdas Dalinda. Jis 
pabrėžė, kad šis kodas - tai mažas 
kvadratėlis juodais ir baltais taške-
liais. Iš tiesų tai - nedidelė grafinės 
informacijos laikmena, sauganti 
vaizdo duomenis. QR kodas gali 
būti įvairaus dydžio: mažuose tel-
pa vos keli žodžiai, pačiuose di-
džiausiuose – visas puslapis teksto. 

Mokinius ypač sudomino tai, kad 
QR kodą nuskaito telefonai, plan-
šetiniai kompiuteriai, turintys spe-
cialią QR kodų nuskaitymo pro-
gramėlę. Specialistas suprantamai 
paaiškino, kaip šią informaciją ga-
lima panaudoti praktiškai.

Susidomėję mokiniai teiravosi, 
kaip draugui persiųsti užkoduo-
tą informaciją apie numatomą jų 
susitikimo vietą ir pan. Aktyviau-
sias buvo šeštokas Jonas Švalbo-
nas. Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė pakvietė bibliotekos 
kompiuterių specialistą apsilanky-
ti mokykloje dar ne kartą ir smal-
suolius išmokyti praktiškai nau-
dotis šia modernia programėle bei 
įtvirtinti įgytas žinias.

Pradžioje direktorė nerimavo, 
kad kurtiems ir neprigirdintiems 
mokiniams ši informacija bus per 
sudėtinga, o gal net ir nesupran-
tama. Tačiau matydama, kaip 
smalsiai vaikai dalijosi svečių pa-
liktus lankstinukus, rodė savo iš-
maniuosius telefonus ir teiravosi, 
ar jie bus tinkami naršyti biblio-
tekos interneto svetainėje, buvo 
rami – šių žmonių ateitis neabe-
jotinai susieta su informacinėmis 
technologijomis, kurios jiems yra 
suprantamos.

Palmira STANČAUSKIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ugdytiniai 
nebuvo abejingi virtualiosios bibliotekos teikiamoms paslaugoms.

dėmesį atkreipė stendas apie lietu-
vių gestų kalbą. Intrigavo kompiu-
teriniai kalbos žaidimai bei kalbos 
žaislai – eksponatai, kurie leidžia 
kalbą liesti rankomis.

 Ekskursijos pabaigoje mūsų 
laukė Valdovų rūmai. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) 
praeitį mums atvėrė Edukacijos ir 
lankytojų centro vedėjas Gedimi-
nas Gendrėnas. Apžiūrėję keturis 
rūmų aukštus, gavome puikią is-
torijos pamoką. Gidas mus išmokė 
praeities kasdienybę pamatyti uni-

kaliuose gobelenuose, leido palies-
ti rankomis pagal archeologinius 
radinius atkurtus senovinius ba-
tus, prabangias ir paprastas ranki-
nes. Pamatėme tai, kas įdomiausia 
lankytojams ir kas labiausiai pade-
da suvokti LDK praeitį.

Grįžome pavargę, bet kitą rytą 
atėję į mokyklą mokiniai klausė: 
,,Kada vėl keliausime?“

Laimutė BEINARAUSKIENĖ

Bendrija PAGAVA šiemet įgy-

vendino LR Kultūros minsterijos 
finansuojamą projektą „Integruo-
ti kultūros renginiai kurtiesiems“. 
Tai tęstinis projektas, kurio tikslas 
- plėsti kurčių vaikų ir jaunimo 
kultūrinį gyvenimą, prisidėti prie 
kurčiųjų sociokultūrinės aplin-
kos gerinimo regionuose. Gegužės 
mėnesį Kauno valstybiniame lėlių 
teatre buvo parodytas spektaklis 
„Šeimynėlė iš Didžiosios Girios“ su 
vertimu į gestų kalbą. O lapkričio 
mėnesį sutrikusios klausos vaikai iš 
įvairių regionų  atvyko į Vilnių ir 

apsilankė sostinės muziejuose (Lie-
tuvių kalbos instituto Lituanistikos 
židinyje, Valdovų rūmuose, Gedi-
mino pilyje, Energetikos ir techni-
kos muziejuje, Pinigų muziejuje, 
Europos parke, Bernardinų sode ir 
kt.). Projekte dalyvavo vaikai iš Pa-
nevėžio, Šiaulių, Tauragės, Kauno, 
Vilniaus ir kitų regionų. Panašaus 
pobūdžio veiklą PAGAVA planuoja 
tęsti ir ateityje.

PAGAVOS inf.
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„Poezijos ruduo 2013“ KauneKultūra

Lapkričio 15 d. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
(KKRC) vyko jubiliejinis 
„Poezijos rudens“ renginys. 

Jau penkioliktą kartą Kau-
ne buriamasi pasidžiaugti savo ir 
draugų eiliuoto žodžio derliumi, 
pasišildyti poezijos šviesoje. 

Poezijos laužą kurstė kurčiųjų 
literatų sambūrio nariai: kaunie-
čiai Leonarda Paršelienė, Leonar-
das Abarius, Sonė Abromaitienė, 
Rita Diečkuvienė, Petras Levic-
kas, Aldona Gema Stankevičienė, 
šiauliškis Algirdas Kugrėnas, iš 
Upninkų atvykęs Mykolas Kručas. 

Visus nudžiugino svečias – 
Lietuvos nepriklausomų rašyto-
jų sąjungos (LNRS) narys poetas 
Juozas Mickevičius. Buvęs žino-
mas Lietuvoje chirurgas pado-
vanojo šiais metais LNRS išleistą 
medikų poezijos rinkinį „Sugrį-
žusi šviesa“. Tai neeilinis žmogus, 
ryškus šviesulys literatūros pa-
dangėje – paprastas, dėmesingas, 
be galo jautrus, jaučiantis sielos 
virpesius.

 Rugpjūtį minėjęs savo 70-me-
tį kurčiųjų literatų sambūrio narys 
P. Levickas visiems padovanojo 
šeimos pastangomis ir lėšomis 
(kompiuterinis leidinys) išleistą 
savo poezijos rinkinį. 

„Poezijos rudens“ renginių su-
manytoja L. Paršelienė artimiau-
siu metu žada išleisti ketvirtą poe-
zijos knygelę. 

M. Kručas, jau turintis kom-
piuterinį variantą, planuoja išleisti 
humoro eilių, dainų ir intermedijų 
knygelę „Linksmos kiaulystės“.

Ilgai, ligi lapkričio sutemų, 
Centre skambėjo eilės, diskuta-
vo draugai, kuriuos jungia ta pati 
trauka - magiška kūrybos mįslė...

Gaila, kad renginyje negalė-
jo dalyvauti visi nariai – bėgantis 
laikas skubina pradėti rengtis kur-
čiųjų literatų sambūrio 30 metų 
sukakčiai, aptarti iškilusius klausi-
mus dėl planuojamo išleisti alma-
nacho. 

1984 m. Vilniuje a. a. Geno-
vaitės Bagačiūnienės privačiame 
bute kurtieji poetinio žodžio kūrė-
jai, susirinkę į „Poezijos pavasarį“ 
pirmą kartą, ilgai trukusią tylą su-
virpino poetiniu žodžiu. 

Nuo antrojo kurčiųjų literatų 
almanacho „Kai tylos per daug“ 
jau praėjo 10 metų. Visi poetai 

kviečiami peržiūrėti pastarųjų me-
tų savo kūrybą,  kruopščiai atrink-
ti tinkančią LKD kūrybos rinkti-
nei ir atsiųsti sambūrio vadovei  
R. Diečkuvienei. 

 15 metų „Poezijos rudens“ 
renginiai vykdavo KKR centre, 
kur literatai kaskart būdavo šiltai 
sutikti, kantriai išklausyti, sulauk-
davo gestų kalbos vertėjų pagal-
bos. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
geranoriškai padėjusiems. 

Poetinis žodis „Akiračio“ 
skaitytojui

L. Paršelienė: / Ateik, aki-
mirka šviesi! / Taip laukiu tavęs 
pasiilgus. / Džiaugsmą širdin įliesi 
/ Rudens vakarą ilgą, ilgą.../ Nu-
švis dienos, liūdesys praeis, / Širdy 
skambės linksma daina... / Užlies 
krūtinę džiaugsmo spinduliais, / 
Ir suspindės rudens gaida. / Ateik, 
akimirka šviesi! / Vilties kibirkštėlę 
pajusiu. / Jei sielvartą sėsi širdy, / 
Lyg vėjas šį jausmą nupūsiu. /

S. Abromaitienė: / Krinta 
gelsvi lapai nuo klevų šakų, / Blaš-
kos, gulas lapai ant šlapių takų. / 
Aš po kiemą braidau tarp lapų kal-
nų - / Lapuose vis ieškau rudenio 
laiškų.../ Paskutiniai lapai sukas 
ant šakų. / Štai krinta laiškelis ant 
šiltų delnų. / Man ruduo parašė 
– neliksiu viena.../ Greit ateis žie-
mužė, bus smagiau drauge. / Jau 
dabar skaičiuoju vakaro žvaigždes, 
/ Ačiū, rudenėli, už geras žinias. /

L. Abarius: / Klevai, beržai 
šalnų dažyti, / Laukai prisnūdo ru-
denio miegu.../ Vorų tinklai žėruo-
ja perlais / Ir blizga tvoros, šakos 
ąžuolų./ Gaivi srovė užlieja man 
krūtinę, / Kai auštant rytui išeinu. 
/ Visa erdvė blankiai užtemus, / 
Nėra dar dūmų kaspinų.../ Po ko-

jom rudenio žolė nuvytus, / Šalnų 
žiedai – ant džiūstančių stiebų. / Ir 
krinta lapai vėjo vos papūsti - / Že-
melė rengias rudenio rūbu... / 

R. Diečkuvienė: / Dar žydi že-
muogės vėlyvos. / Nors spalis jau, 
žiema – arti. / Dar vasaros akordas 
gyvas / Šile ir mylimoj širdy. / Dar 
skamba jis pušų vargonuos, / Klevų 
liepsnoj, lietaus gausme... / O gal-
būt tai – Apvaizdos monai, / Kad 
skamba muzika tiktai sapne?.. /

A. Kugrėnas: / Beržai svy-
ruokliai geltonais lapais / Rengia 
mūsų girias rudenėlio rūbais. / La-
pus piktas vėjas blaško nuo šakų, / 
Skrenda, sukinėjas jie miško taku. 
/ Kloja minkštą kalną šiltų patalų 
/ Beržai – svyruoklėliai Lietuvos 
miškų. / Jau ruduo atėjo ir šalna 
pikta. / Greit berželiai liks nuogi – 
tokia jų dalia. / Vėjo nuplėšti lapai 
sukasi ratu, / Mielas rudenėli, šok 
ir tu kartu! /

M. Kručas: / Kai nauji laikai 
peklon atėjo, / Daryt reformą ver-
kiant reikėjo. / Žemiška valdžia 
vykdo reformas - / Teko priderint 
ir peklos normas. / Velnių suėjime 
Belzebubas tarės. / Greit pakeiti-
mus pragare padarė: / Prie kožno 
seimūno pristatė velniuką - / Te-
gul drumsčia protus, tegul galvas 
suka.../ O partijų šulams paskyrė 
stipriausius, - / Pamiršę pareigą 
valstybei, tarpe savęs pjausis. / Pas 
milijonierius atskira rokunda, / Pi-
nigų gobšumui nuolatos juos gun-
do. / Narkomanų ir pijokų - sąra-
šus gi turi, / Negrįžtančius į doros 
kelią saugo ir prižiūri. / Sukčiams, 
aferistams padeda protauti - / Pa-
tiklių piliečių kuo daugiau apgauti. 
/ Džiaugias senis Belzebubas - dar-
bas pajudėjo, / Eilėm plūsta naujos 
dūšios, vos rūšiuoti spėja: / Žemiš-

kos valdžios elitui skirta atskira 
kabina. / Čirškina tenai ant sviesto 
arba margarine. / Visą kitą runke-
lyną – tegu juos kur bala, / Katilan 
sukišę virina su smala. / Renovuo-
toj pekloj malkom nekūrena, / Kad 
ugnelė būt kaitresnė – dujom pa-
kutena. / Linksminas velniai kar-
šinčiai renovuotoje pekloj, / Geria 
šnabę, rūko pypkes, sėdi šilumoj. /

P. Levickas: / Septyniasdešimt, 
septyniasdešimt! / Septyniasdešimt 
gal jau riba? / Metai kaip bėgo - bė-
ga ir bėgs, / Nieks sustabdyti jų ne-
galės! / Dantys išklibo, galva prapli-
ko, / Nosim akiniai joja.../ Mintys į 
galvą dar lenda giliai, / Gyvent juk 
reikia sveikai ir žvaliai! / Nors jė-
gos mąžta, judesiai silpsta, / Dirbti 
dar norisi tempu pilnu. / Džiaugtis 
juk reikia, kad mintys gimsta, / Ir 
džiaugsmu tuo užkrėsti skubu.../ 

J. Mickevičius: / Žydėjo tris-
palvėm laukai Aleksoto./ Padan-
gė – lakūnams skirta. / Per naktį 
bemiegę ir rytą rasotą / Parskren-
dančių laukė tauta. / Kaip didvy-
rių savo čia laukė kiekvienas - / Į 
Kauną suplūdus minia. / „Pražuvo 
mūs Darius, pražuvo Girėnas“ -/ 
Kaip žaibu pasklido žinia. / Pritrū-
ko mūs skausmui krūtinėje vietos 
- / Lyg žemę apgaubtų tamsa... / 
Atlantas – lietuvių vis tiek nugalė-
tas! / Paliko tautoje lakūnų dvasia. 
/ Pasaulyje žino lietuvis kiekvie-
nas: / Mes esam lakūnų tauta. / 
Mumyse užgimsta ne vienas Girė-
nas, / Ir Darius ne vienas greta! /

A. G. Stankevičienė (straips-
nio autorė): / Lietuvišką žodį ant 
aukuro kelkim. / Nedegint – kad 
šviestų jo dieviškos galios! / Ties 
kaimo smūtkeliais parimęs jis mel-
džias, / Lietuviškoj knygoj didybė 
jo skleidžias. / Iš Sibiro taigos, iš 
užjūrio grįžęs, / Pasauliui pasakė: 
„Tarp didvyrių augęs - kovot pasi-
ryžęs!“ / Lietuviškas žodis dvasia 
jų alsuoja, / Niokotas ir draustas 
kaip Vytis šuoliuoja. / Hegzame-
tru austas drąsaus K. Donelaičio, 
/ Perliukais dabintas dainingojo J. 
Aisčio, / Poetų išaukštintas laimėj, 
nelaimėj... / Jis vertas karūnos, nu-
lietos iš meilės. / Lietuviškam žody 
gimtoji kalba, / Tėvynė, Tauta - vi-
sa Lietuva! / 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Aldona STANKEVIČIENĖ

„Poezijos rudens 2013“ dalyviai ir svečiai.
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           Senjorų sueigos – svarbi ir graži užimtumo forma
Vilniaus kurčiųjų senjorų klubui 

„Bičiuliai“ jau daugiau kaip ketvir-
tis amžiaus. Nors jo vadovai dažnai 
keitėsi, klubo lankytojai neišsiskirstė, 
nuolat rinkdavosi į sueigas. Solidaus 
amžiaus žmonėms poreikis ateiti, pa-
būti, pabendrauti tapo vis stipresnis ir 
peraugo į tradiciją.

                                  
    „Bičiulių“ kūrimosi istorija

Kūrimosi pradžia buvo nelengva. LKD 
Vilniaus teritorinėje valdyboje dirbusi tuome-
tė vyresnioji specialistė Leonida Mikiškienė 
buvo atsakinga už miesto kurčiųjų apskaitos 
tvarkymą. Aktyvi, stropi, kūrybinga moteris 
lankydavosi kurčiųjų darbovietėse, daug ben-
draudavo su žmonėmis, rūpindavosi vienišais 
kurčiaisiais, lankydavo sunkiai gyvenančius jų 
namuose. Šiems žmonėms reikėjo pagalbos, 
trūko informacijos, bendravimo, veiklos. Le-
onidai kilo idėja įkurti pagyvenusių žmonių, 
pensininkų klubą. Šiam sumanymui pritarė 
bendradarbiai, Teritorinės valdybos vadovai. 
Mobiliųjų telefonų tuomet dar nebuvo. Ne-
gailėdama laiko moteris vykdavo pas pensinio 
amžiaus žmones į namus, kviesdavo atvykti į 
visuotinį susirinkimą. 1992 m. rudenį buvo 
įsteigtas senjorų klubas „Bičiuliai“, o pirminin-
ku išrinktas A. Zinius.

Vėliau buvo patvirtinta penkių asmenų 
klubo taryba. Pirmininko pavaduotoja ir se-
kretore išrinkta E. Usavičienė. Ilgametę visuo-
meninio, organizacinio darbo patirtį turintis 
A. Zinius sutelkė senjorus į gražią, vieningą 
šeimą. Taip daugeliui vyresnio amžiaus žmo-
nių atsirado nauja veikla, kuri neleido būti pa-
syviais stebėtojais. Šiuo pavyzdžiu pasekė ki-
tų miestų kurtieji. Kai įsikūrė Kauno senjorų 
klubas „Poilsis“, Šiaulių „Senoliai“, Panevėžio 
„Atgaiva“,  senjorų veikla pasidarė aktyvesnė, 
platesnė.

 Siekė įsitraukti į pagyvenusių  
žmonių asociaciją

Senjorų klubo svarbą ir reikalingumą išryš-
kino aktyvi veikla. Kol senjorai nebuvo susibū-
rę į „Bičiulių“ klubą, tik vienas kitas teužsukda-
vo į kultūros namus, įsikūrusius Šv. Kazimiero 
gatvėje. Po įkurtuvių senjorai gausiai rinkdavo-
si į sueigas, salė būdavo pilnutėlė.

Tarp jų buvo nemažai buvusių saviveikli-
ninkų, sportininkų, tad šventinius minėjimus, 
vakarones patys režisuodavo ir ten vaidinda-
vo. Rinkdavosi į paskaitas, lankydavo parodas, 
muziejus, surengė gražiausios pensininkės 
konkursą. Kvietėsi į svečius Kauno, Šiaulių, Pa-
nevėžio senjorus ir patys aplankė kolegas, ap-
žiūrėjo minėtų miestų žymias vietas, bažnyčias, 
architektūrinius paminklus ir kt.

Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė, kad 

nevyriausybinių pagyvenusių žmonių orga-
nizacijų projektai bus finansuojami, ir kvietė 
tokias organizacijas atsiliepti. Tuometis pirmi-
ninkas A. Zinius parašė raštą ir pristatė kurčių 
pensininkų klubą „Bičiuliai“. Siekiant įsitraukti 
į pagyvenusių žmonių asociaciją buvo pareng-
tas senjorų klubo įstatų projektas. Juos turėjo 
patvirtinti LKD Vilniaus teritorinės valdybos 
prezidiumas ir Vilniaus miesto savivaldybės 
rejestrų tarnyba. Deja, tuometė teritorinės val-
dybos pirmininkė bei valdybos prezidiumas 
nepritarė klubo įstatų registravimui Vilniaus 
m. savivaldybėje.

                                      
   Nauji rinkimai

Kiekvienam susitikimui su žmonėmis rei-
kėjo specialiai ruoštis, ieškoti lektorių, lėšų, 
įdėti vadybinio triūso. Sėkmingai visuomeni-
niais pagrindais devynerius metus senjorų klu-
bui vadovavęs A. Zinius pirmininko pareigų 
atsisakė. 2001m. senjorų klubo pirmininku bu-
vo išrinktas H. Juchnevičius. Po kelerių metų 
jis sunkiai susirgo ir mirė. Jį pavadavęs A. Gir-
džius dėl šeimyninių aplinkybių toliau dirbti 
nesutiko. 2006 m. naujai išrinkta klubo pirmi-
ninkė L. Deveikienė dirbo vos kelis mėnesius. 
Moteriai trūko vadybinio darbo patirties, dėl 
to ji atsistatydino.

                                    
  Platesnė veikla

Kol  pirmininko nebuvo, laikinai senjorų 
susibūrimuose aktualią informaciją, konsul-
tacijas teikė teritorinės valdybos darbuotojai. 
Sueigose dažnai kildavo įvairių klausimų ir dis-

kusijų. Žmonės pageidavo ne tik paskaitų, in-
formacijos socialiniais ir kitais klausimais, bet 
ir platesnės erdvės saviraiškai. Tarsi kryžkelėje 
stovinčiam klubui reikėjo vadovo, kuris žinotų 
bendrą situaciją, neformaliai domėtųsi žmonių 
poreikiais. Tuometė valdybos pirmininkė R. 
Klečkovskaja senjorų klubui vadovauti įkalbėjo 
išėjusią į senatvės pensiją buvusią bendradarbę 
L. Mikiškienę.

Dvidešimt metų išdirbusi LKD Vilniaus 
kurčiųjų teritorinėje valdyboje L. Mikiškienė 
puikiai pažinojo savo žmones. Darbšti, kūry-
binga didelę socialinio, kultūrinio darbo patir-
tį turinti naujoji pirmininkė atsinešė ir naujų 
idėjų. 

Klubo veiklos kreivė pakrypo sėkmės link. 
Padaugėjo senolių rankdarbių parodų, progi-
nių susiėjimų. Kartu su kitais draugijos nariais 
jaunesni senjorai keliavo po Europą, lankėsi 
Paryžiuje, Prahoje. Apžiūrėjo Latvijos istorijos 
pasididžiavimą – Rundalės rūmus, apsilankė 
Klaipėdos jūrų muziejuje, Pirčiupyje, Anykš-
čiuose, Druskininkuose, Orvido akmenų mu-
ziejuje, Kauno IX forte ir kitur. 2010 m. dėl 
susilpnėjusios sveikatos klubo vadovės pareigų  
L. Mikiškienė atsisakė.

          Siekia pritraukti 
      naujų narių ir rėmėjų
Dabartinė vilniečių senjorų klubo „Bičiu-

liai“ pirmininkė Valerija Viršilienė stengiasi 
suburti darnų, vieningą kolektyvą. Klubo narių 
skaičius pamažu auga. Anksčiau senjorai kas-
met visus tris vasaros mėnesius „atostogauda-
vo“, o dabar pagyvenę žmonės kiekvieno mė-
nesio pirmąjį ketvirtadienį renkasi visus metus. 
Moteris neatidėlioja senjorams svarbių reikalų 
sprendimo, išklauso jų nuomonę, skundus, lan-
ko vienišus ir sergančius senolius jų namuose. 
Surengta labdara. Nepasiturintiems kolegoms 
senjorai dovanojo indų, anklodžių, drabužių. 

Aplankyta daug muziejų, istorinių šalies 
vietų: Medininkų pilis, gražiausias Lietuvos 
neogotikos ansamblis – Šv. Mato bažnyčia ir 
Lietuvos klasicistinės urbanistikos pasididžia-
vimas – Neprikausomybės aikštė Rokiškyje, 
Biržų pilis – rūmai, vienintelė Lietuvoje natū-
rali gamtinė šachta Karvės uola, Druskininkų, 
Kauno, Anykščių miestų įžymios vietos, mu-
ziejai ir kt.

Daugelį renginių klubo vadovė rengia ne 
biudžeto lėšomis. Senjorai kaupia savanorišką 
fondą, kurį panaudoja renginius organizuoda-
mi. Artimiausi V. Viršilienės planai - varstyti 
institucijų duris, ieškoti rėmėjų. Ji tikisi, kad 
suras kurtiesiems geranoriškų žmonių. Arti-
miausiu metu planuojama apsilankyti ir su-
sipažinti su Vilniaus senjorų klubo „Bočiai“  
veikla.

                 
Vanda VAITKUTĖ

Šiuo metu Vilniaus kurčiųjų senjorų klubui 
„Bičiuliai“ vadovauja V. Viršilienė.
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