
• Dvidešimt šešti leidimo metai • 

2014 m. 
Vasario mėn.

Nr. 2(342)

Kaina 1,75 Lt

LIETUVOS  KURČIŲJŲ  DR AUGIJOS  MĖNR AŠTIS

Dosni ir 
vertinga 
JAV kariškių 
parama 
mokyklai

10 psl.

LKNUC  
išrinktas  
šauniausias  
moksleivis

11 psl.

Istorinis įvykis – Kaune įkurta LKJA
Praeitų metų pabaigo-

je pasiektas ilgai puoselėtas 
tikslas – įkurta Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociaci-
ja (LKJA).

Tai istorinis įvykis, o 
pačios asociacijos įsitvirti-
nimas šalyje ir tarp Europos 
jaunimo organizacijų pri-
klausys nuo narių solida-
rumo, atsakomybės siekiant 
bendrų tikslų. 

Neeiliniame susirinki-
me, kuris vyko Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centre, 
dalyvavo Vilniaus (ViKJO, 
Kauno (KKJO), Klaipėdos 
(KlKJO) kurčiųjų jauni-
mo organizacijų atstovai, 
taip pat LKD jaunuoliai 
iš Mažeikių, Panevėžio ir 
Kėdainių. 

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė ir tarybos nariai. Plačiau skaitykite 8-9 psl.
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2014 M. FINANSAVIMAS. 
Paaiškėjo Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų �nansavimas. 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centras aptarnaus Kauno miesto, 
rajono, Kaišiadorių, Prienų, Rasei-
nių, Marijampolės, Jonavos, Šakių 
rajonų kurčius ir neprigirdinčius 
asmenis (dalyvaus 896 asmenys, 
iš jų 761 neįgalusis, o iš šių - 64 
neįgalūs vaikai). Lėšos, iš kurių 
šiemet viešoji įstaiga vykdys veik-
las, sudaro 433 tūkst. Lt. 

LKD Kauno teritorinės val-
dybos Kėdainių pirminė organi-
zacija bendruomenės projektui 
gavo 16 tūkst. Lt (75 neįgalūs 
asmenys, iš jų 8 vaikai). 

Klaipėdos kurčiųjų reabilitaci-
jos centras tenkins 5 rajonų savival-
dybių kurčiųjų gyventojų poreikius: 
Klaipėdos miesto ir rajono, Kretin-
gos, Šilutės, Šilalės rajonų. Lėšos 
– 249,9 tūkst. Lt, projekto dalyvių 
- 440, iš jų - 360 neįgaliųjų, iš šių - 8 
neįgalūs vaikai. 

Mažeikių rajono kurčiųjų 
draugija gaus 13,2 tūkst. Lt 50 
asmenų aptarnauti, iš kurių 41 ne-
įgalusis, o iš šių - 6 neįgalūs vaikai. 

Panevėžio kurčiųjų reabili-
tacijos centras aptarnaus 8 savi-
valdybių klausos negalią turinčius 
350 asmenų, iš jų 21 neįgalų vai-
ką. Tai Panevėžio miesto ir rajono 
bei Anykščių, Biržų, Kupiškio, 
Molėtų, Pasvalio, Rokiškio rajonų 
gyventojai. Disponuojama 2014 
m. suma – 131,6 tūkst. Lt. 

Šiaulių reabilitacijos centras 
gauna �nansavimą iš Šiaulių 
miesto ir rajono savivaldybės, taip 
pat Kelmės ir Joniškio rajonų sa-
vivaldybių. Tam tikslui jie iš viso 
turės 92 tūkst. Lt ir aptarnaus 229 
sutrikusios klausos asmenis, iš jų 
20 neįgalių vaikų. 

Telšių kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų draugija šiemet lėšų 
nestokos. Jai skirta 45 tūkst. Lt. Ji 
aptarnaus 60 neįgaliųjų, iš jų – 6 
neįgalius vaikus. 

Utenos rajono kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų draugija, bu-
rianti 42 projekto dalyvius, iš 
jų 37 neįgaliuosius, tarp šių - 5 
neįgalius vaikus, šiemet gauna 
28 tūkst. Lt.  Vilkaviškio pirminė 
organizacija gaus 15 tūkst. Lt (52 
projekto dalyviai, iš jų neįgaliųjų 
34, tarp jų - 5 neįgalūs vaikai).

Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centras aptarnaus Vilniaus 
miesto bei Ukmergės, Šalčininkų, 

Trakų rajonų sutrikusios klausos 
asmenis (tai 947 neįgalieji, iš jų 
- 40 neįgalių vaikų) ir disponuos 
302,3 tūkst. Lt. 

 LKD Vilniaus teritorinės 
valdybos Alytaus pirminė orga-
nizacija, aptarnausianti Alytaus 
miesto ir Lazdijų rajono klausos 
negalią turinčius asmenis, iš viso 
gaus 15 tūkst. Lt (projekte daly-
vaus 68 neįgalieji).

 SUTAUPĖ. Vilniaus KRC 
didžiuojasi savo vadybiniais ge-
bėjimais. Sausio 30 d. bendruo-
menei įstaiga organizavo darbo 
rinkoje ypač paklausų ir brangiai 
kainuojantį seminarą „Mano 
karjeros kelias“.  KRC susitarė su 
tarptautine visuomenine orga-
nizacija JCI (ji daugiausia dirba 
su 18-40 metų asmenimis) taip, 
kad ši seminarą padovanojo ne-
mokamai. Nemokamai jį vedė ir 
kompanijos Partnership darbuo-
tojai.  Svarbiausi jo fragmentai 
YouTube kurtiesiems prieinami 
ir šiuo metu. 

EKSKURSIJA. Kovo 22 d. 
Vilniaus KRC rengia ekskursiją 
į prezidentūrą. Kadangi į įstaigą 
galima patekti tik pateikus iš anksto 
sudarytą lankytojų sąrašą su reikia-
mais rekvizitais, KRC ragina visus 
norinčius registruotis kuo skubiau 
(vėliausiai iki kovo 18 d.), nurodant 
vardą, pavardę, asmens kodą. 

Kovo 21 d. ekskursantų grupė 
jau sudaryta, tad į ją patekti nau-
jiems asmenims nėra galimybių.

ŽAIDYNĖS. Vasario 28 d. 
Lietuvos kurčiųjų sporto komite-
tas (LKSK) organizuoja Lietuvos 
kurčiųjų moksleivių žaidynes, ku-
rios vyks Vilniuje, Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre. Apie 80 dalyvių varžysis 
prie šaškių ir šachmatų lentų, iš-
mėgins jėgas prie stalo teniso sta-
lų, krepšinio aikštelėje. Tą pačią 
dieną LKSK taip pat organizuoja 
Lietuvos kurčiųjų moksleivių 
plaukimo čempionatą, kuris vyks 
VšĮ Lazdynų baseine.

EFEKTYVŪS KURČIŲ-
JŲ / SUTRIKUSIOS KLAU-
SOS ŽMONIŲ PROFESINIO 
MOKYMO BŪDAI. Vasario 
10-13 d. Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokykloje bes-
imokantys keturi klausos negalios 
jaunuoliai kartu su juos lydinčiais 
pedagogais svečiavosi projekto 
partnerių susitikime Londone 
(Didžioji Britanija). Kelionė su-
rengta pagal Leonardo da Vinci  
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Partnerysčių projektą „Efektyvūs 
kurčiųjų/sutrikusios klausos žmo-
nių profesinio mokymo būdai“. 
Išvykos įspūdžius skaitykite kita-
me „Akiračio“ numeryje.

LIETUVOS MOKYKLŲ VA-
DOVŲ ASOCIACIJOS TARYBOS 
POSĖDIS. PKNPM direktorė 
D.Kriščiūnienė su Panevėžio 
mokyklų vadovų asociacijos 
prezidentu R. Grilausku sausio 
30 d. lankėsi  Švietimo ir mokslo 
ministerijoje. Vyko Lietuvos mo-
kyklų vadovų asociacijos tarybos 
posėdis. Posėdyje  kalbėta apie 
kandidatų į mokyklos direktorius 
kompetencijų nustatymo (pa-
tikrinimo) tvarką, apie direktorių 
atestaciją ir užsienio kalbos mokė-
jimą, apie mokyklos veiklos išorės 
vertinimą (auditą), apie galbūt 
mokinių testavimą, o vėliau – mo-
kyklų reitingavimą, algų mokyto-
jams didinimą (atkūrimą).

RASEINIŲ KURTIEJI 
- K.DONELAIČIO JUBILIEJI-
NIAME RENGINYJE. Raseinių 
kurčiųjų pirminės organizacijos 

nariai vasario 13 d. dalyvavo 
Raseinių neįgaliųjų dienos už-
imtumo centro organizuotame 
renginyje „Gyvenimo ratu su 
Kristijonu Donelaičiu“. Iškilmin-
gai paminėta Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena ir Mažosios Lie-
tuvos lietuvių grožinės literatūros 
pradininko K. Donelaičio 300-
osios gimimo metinės. Kurtieji 
raseiniškiai suvaidino ištrauką 
„Žiemos rūpesčiai“ (iš K. Done-
laičio poemos „Metai“).

VASARIO 16-OSIOS IŠ-
KILMĖS KAUNE. Kauno kur-
čiųjų bendruomenė dalyvavo 
Vasario 16-osios iškilmingame 
minėjime, kur vyko Vyčio Kry-
žiaus ordino vėliavos pakėlimo 
ceremonija, padėtos gėlės Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 
Renginys buvo verčiamas į lietu-
vių gestų kalbą. LR himną lietuvių 
gestų kalba atliko Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro ritminių šo-
kių ir imituojamosios dainos ko-
lektyvo nariai: G. Pugačiauskaitė 
ir K. Vaišnora. 

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite
 „Akiratį“ 2014 metams!

Laikraščio „Akiratis“  (indeksas 0002) 
prenumeratos kaina:

10 mėn. – 17,50 Lt,
6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose 
„Lietuvos pašto“ skyriuose. 

Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno bei Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centruose. 

Čia metų „Akiračio“ prenumerata – tik 15 Lt .

Geriausio socialinio 
darbuotojo rinkimai

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija kviečia visas sociali-
nių paslaugų įstaigas, nevyriausy-
bines organizacijas, savivaldybes, 
seniūnijas, bendruomenes ir visą 
visuomenę aktyviai įsitraukti į 
geriausių socialinių darbuotojų 
rinkimus, teikti savo kandidatus, 
kurių 10 geriausiųjų bus apdo-
vanoti.

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės Algimantos Pa-
bedinskienės teigimu, socialiniai 
darbuotojai – yra ta visuomenės 
grupė, kuri išties nusipelno ypa-
tingo dėmesio, nes šių žmonių 
darbas, kuris yra be galo pra-
smingas, reikalaujantis pasiauko-
jimo, kantrybės, geranoriškumo, 
atjautos, neretai yra nepastebimas 
ir deramai neįvertinamas. Todėl 
šia akcija tikimės atkreipti visos 
visuomenės dėmesį į visus socia-
linius darbuotojus, kurių Lietu-
voje yra apie 9000, jų pastangas 
ir nuopelnus.

Balsuoti galima iki kovo 
26-osios. Ši diena Jungtinių Tautų 
paskelbta Socialinio darbo diena.

Vertinimo komisija bus su-
daryta iš ministerijos bei Sociali-

nio darbo tarybos atstovų, kurie 
atrinks 10 geriausių socialinių 
darbuotojų ir bus organizuo-
jamas iškilmingas geriausiųjų 
apdovanojimas. Jiems bus įtei-
kiamos ministrės padėkos bei 
dovanos.

Siūlomas kandidatūras pra-
šome teikti el.paštu: post@soc-
min.lt, vadovaujantis 10 vertinimo 
kriterijais, kurie nurodyti ir LKD 
tinklapyje www.lkd.lt/enews/id-
kurciuju_kulturos_aktualijos-
news-geriausio_socialinio_dar-
buotojo_konkursas.html.

Teikiant kandidatūrą patei-
kiamas konkrečios socialinio dar-
buotojo veiklos sėkmės istorijos 
ar gerosios patirties pavyzdžio ap-
rašymas, iliustruojantis socialinio 
darbuotojo aukštą kompetenciją 
(turimą patirtį, įgūdžius, žinias ir 
tinkamas šiam darbui asmenines 
savybes, vidinį pasirengimą dar-
bui) – iki 1 psl. 

Taip pat turi būti nurodomas 
pretendento vardas pavardė, įstai-
gos, kurioje jis dirba pavadinimas 
bei pareigybės pavadinimas.

SADM inf.

Valentino šventė Vilniuje

Vasario 15-osios pavakarę 
į Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro salę kurčiųjų bendruome-
nės narius subūrė Šv. Valentino 
dienos šventė. Organizatoriai ne-
pamiršo atminimo suvenyrais 
pradžiuginti bendruomenės Va-
lentinas ir Valentinus. Renginys 
pradėtas humoristine „Mimikos“ 
teatro trupės premjera „Pelenė 
atvirkščiai“ pagal Ch. Perrault 
pasaką (režisierė J.Mažeikienė), 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro saviveiklininkai.

buvo suvaidinti ir teminiai etiu-
dai „Meilė nesėkminga“, „Tango“, 
„Traukinyje“ bei sušoktas meilės 
šokis (režisierius M. Jančiulis). Po 
meninės programos vyko žaidi-
mai. Šventę vainikavo diskoteka. 
Renginyje išdalyti ŽIV ir AIDS 
paveiktų moterų bei jų artimųjų 
asociacijos „Demetra“ dovanoti 
sargiai.

Jovita VASILEVIČIENĖ
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Vasario 13 d. posėdyje 
LKD prezidentė R. Klečkovska-
ja kartu su RV nariais dar kartą 
grįžo prie Šv. Kazimiero g.3 pa-
stato likimo klausimo. Šįkart es-
minių sprendimų probleminiu 
klausimu priimta nebuvo.

Naujovės numeriui 112
Pasidžiaugta, kad pagaliau 

rezultatų davė kelerius metus tru-
kęs, anksčiau ne visada lūkesčius 
tenkinęs bendradarbiavimas su 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentu. Sukurta 
programa, kurios pagalba kurtieji 
galės naudotis bendrojo pagalbos 
telefono numeriu 112. 

Tiesa, kol kas departamento 
pavaldume esantis Bendrasis pa-
galbos centras (BPC) pasiekė tik 
bandomąją programos stadiją. 
Būtent dėl to netrukus ketinama 
programą, pritaikytą išmanie-
siems telefonams, išbandyti kartu 
bent su dviejų miestų kurčiųjų 
bendruomenėmis. Esą, jei atsitiktų 
taip, kad šis variantas kurtiesiems 
bus nepriimtinas, BPC, tardamasis 
su LKD atstovais, ieškos ir alterna-
tyvių skubios pagalbos iškvietimo 
išmaniaisiais telefonais būdų. 

Ataskaitos konferencijos 
data ir darbotvarkė    
Respublikinę ataskaitos kon-

ferenciją numatyta rengti balan-
džio 25 d. Vilniuje. Su nedidelė-
mis pataisomis pritarta renginio 
darbotvarkei. LKD prezidentės 
metinės ataskaitos trukmė perpus 
sutrumpinta. Taip pat pritarta į 
sueigą kviesti ir išklausyti LKNUC 
veikiančio Metodinių priemonių 
rengimo ir gestotyros skyriaus 

ataskaitą.  Su LKD, KRC 2013 m. 
veiklos ataskaitomis bendruome-
nė galės susipažinti LKD svetai-
nėje iš anksto, likus 30 dienų iki 
konferencijos. 

Darbo grupės vadovas
Darbui su Lietuvos kurčiųjų 

jaunimo organizacijomis atsakin-
gu vieningai patvirtintas LKD na-

rys kaunietis K. Vaišnora. Vienas 
RV narys suabejojo tokių grupių 
formavimo reikalingumu. Esą 
visuomeniniais pagrindais atlieka-
mas darbas kurčiųjų bendruome-
nės nepakankamai vertinamas. R. 
Klečkovskaja atkirto, kad kritika 
neturi RV narių atbaidyti nuo 
visuomeninės veiklos ar tapti ne-
veiklumo pagrindu.

„Tylioji pasaka“ kraustysis 
iš sostinės

Vilniaus KRC direktorė I. Min-
kevičienė informavo, kad šiemet 
jau bus dešimtas kartas, kai sosti-
nės KRC padeda Lietuvos kurčiųjų 

draugijai įgyvendinti respublikinį 
vaikų vasaros poilsio projektą. Ji 
kreipėsi į kolegas iš kitų KRC, ra-
gindama po jubiliejinės stovyklos 
2014 m. iniciatyvą perimti kitam 
regionui. 

Neįgaliojo pažymėjimas
Posėdyje atskleista, kad neįga-

liojo pažymėjimai skiriami tik dar-
bingo amžiaus kurtiesiems. Jie pagal 
darbingumo laipsnį gali būti trejopi 
ir atitinka vieną iš anksčiau buvusių 
neįgalumo grupių. Sulaukus senat-
vės pensijos kurtiesiems darbingu-
mas nenustatomas. Tiems, kuriems 
leidžia sveikata dirbti, turi kreiptis 
į atitinkamas tarnybas, kur jiems 
nustatomas vadinamasis vidutinis 
darbingumas. Tačiau ir dirbantys, ir 
nedirbantys senjorai, sulaukę senat-
vės pensijos, turi pasikeisti turėtus 
neįgaliojo pažymėjimus. Aptartas 
Pakruojo atvejis. Šio rajono senjorai 
nepasikeitė neįgaliojo pažymėjimų 
ir todėl negalėjo gauti jiems priklau-
sančių paslaugų. Daugiau informa-
cijos aktualiu klausimu įpareigotas 
LKD tinklalapyje pateikti LKD 
viceprezidentas V. Pivoras.

Kiti klausimai
Tądien apsispręsta nuo kito 

karto rengti RV posėdžių proto-
kolų santraukas gestų kalba, taip 
pat posėdžiuose bendrauti gestų 
kalba, o versti daugiausia į lietuvių 
kalbą. Nutarta visus dabartinės RV 
narius plačiau ir su nuotraukomis 
pristatyti LKD tinklalapyje, ypač 
akcentuojant, nuo kurio regiono 
jie išrinkti ir kokį tiesioginį darbą 
dirba. 

Reklamos tikslais ketinama 
parengti lankstinukų apie LGK 
(kas tai yra, kokie jos pranašumai 
ir kt.). Ateityje numatoma surengti 

Kaunietis K. Vaišnora teiks pagalbą 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo organi-
zacijoms.

Respublikinės valdybos posėdyje

Vasario 5 d. pas Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezidentę R. 
Klečkovskają atvyko apskričių 
gestų kalbos vertėjų centrų di-
rektoriai. Buvo tariamasi, ku-
riuose miestuose eksperimento 
tvarka pirmiausia pradėti teikti 
nuotolines LGK vertimo pa-
slaugas poliklinikose. Pasiūlyta 
pradėti nuo miestų, kurių vado-
vai parodė iniciatyvą.

Nuotolinės vertimo paslaugos poliklinikose 
Pasirinko planšetę
Idėja palengvinti vertėjų 

darbą ir kurčiųjų gyvenimą 
brendo seniai. 2013 m. lapkritį 
LKD prezidentė parengė raštą, 
kuriuo kreipėsi į savivaldybių 
sveikatos priežiūros skyrius ir 
paragino jų žinioje esančioms 
poliklinikoms padėti įsigyti po 
planšetę. Kreipimesi taip pat 
paaiškino, kaip planšetė padėtų 

užtikrinti nuotolinių paslaugų 
teikimą. Siūlymų buvo teikta ir 
daugiau. Kaip vėliau paaiškėjo, 
jie nepasiteisino. Dėl brangumo 
buvo atsisakyta paslaugoms teikti 
naudoti išmaniuosius telefonus ir 
3G ryšį. Taip pat supratus, kad 
kiekviename gydytojo kabinete 
įrengti „Web“ kamerą, nupirkti 
ausines ir mikrofoną - per bran-
gu ir netikslinga, pasirinktas be-

laidis interneto ryšys ir planšetė. 
Susitikime daugiausia ir tartasi, 
kaip šią techniką racionaliai pa-
naudoti. 

Pirmieji - klaipėdiečiai
Pirmieji į kurčiųjų raginimą 

reagavo uostamiesčio savivaldybės 
darbuotojai. Jie aiškinosi kiek-
vieną smulkmeną, geranoriškai 
tarėsi. Klausimui viešinti ben-

Aktualijos
LKD konferenciją apie gestų kal-
bos įtaką implantus turintiems 
vaikams. Posėdyje paviešinta in-
formacija apie visų neįgaliųjų or-
ganizacijų reiškiamą nepasitenki-
nimą Specialiojo ugdymo skyriaus 
panaikinimu Švietimo ir mokslo 
ministerijoje. Piktintasi draudimu 
LKD atstovams stebėtojų teisėmis 
dalyvauti kurčiųjų ugdymo įstaigų 
vedamose pamokose. Nuogąstauta 
dėl nepakankamo kurčių mokinių 
parengimo lygio. Beje, tuo pačiu 
skundžiasi ir kitos neįgaliųjų or-
ganizacijos.

Vienos RV narės siūlymu buvo 
diskutuojama dėl dabar Vilniaus 
kolegijoje rengiamų LGK mokyto-
jų įdarbinimo regioniniu principu 
Surdologijos centre. Lietuvos kur-
čiųjų sporto komiteto prezidentas 
A. Jasiūnas SC iškėlė užduotį LGK 
mokymus organizuoti girdintiems 
treneriams, o LKD – girdintiems 
sistemos darbuotojams, kurių šiuo 
metu yra apie 120. 

RV nariai dar kartą grįžo prie 
LRT televizijos laidų vertimo į ges-
tų kalbą kokybės reikalų.  Nelygu 
ar toks poreikis bus, R. Klečkovs-
kaja KRC vadovėms pavedė šiuo 
klausimu organizuoti regionines 
apklausas. 

Be to, prezidentė informavo 
apie Europos Sąjungos direktyvą, 
pagal kurią privatūs transliuotojai 
kurtiems asmenims televizijos lai-
dų prieinamumą turės įgyvendinti 
tik per 10 ateinančių metų. Esą 
todėl jie niekur ir neskuba. Vis dar 
laukiama LRT tarybos (mažiausiai 
1,5 mėnesio) atsakymo į paklausi-
mą, kaip dėl didesnio 2014 m. LRT 
televizijos biudžeto gerės kurčių 
žiūrovų reikmių tenkinimas. 

  Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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  Klaipėdos AGKVC direktorė N. Kaub-
rinė džiaugėsi, kad pirmieji į kurčiųjų 
raginimą reagavo uostamiesčio savi-
valdybės darbuotojai.

Praėjusių metų gruodį 
Vilniaus kolegijoje pradėtas 
įgyvendinti projektas „Vil-
niaus kolegijos Pedagogikos 
fakulteto ryšių su socialiniais 
partneriais stiprinimas su-
teikiant lietuvių gestų kalbos 
mokytojams kvali�kaciją“. 
Šis projektas padėjo sukurti 
Lietuvių gestų kalbos moky-
tojų studijų programą.

„Akiratis“ kalbino kurčių-
jų bendruomenėje seniai laukto 
projekto lektorius bei lietuvių 
gestų kalbos (LGK) vertėjus 
Andrių Barisevičių ir Mantrimą 
Danielių. 

A. Barisevičius teigė ne-
abejojantis, kad projektas įeis 
į kurčiųjų istoriją. Ne tik dėl 
naujos kvali�kacijos suteikimo, 
bet ir todėl, kad Vilniaus kolegija 
sugebėjo savo studentams pa-
siūlyti studijas nuotoliniu būdu 
bei paskaitas - kurčiųjų gimtąja 
kalba. M. Danielius kolegą papil-
dė: „Maloniai stebina studentai. 
Motyvuoti, atsakingi, brandūs, ži-
nantys, ko siekia.“

Būsimiems studentams bu-
vo kelta išankstinė sąlyga turėti 
pedagogo kvali�kaciją. Pedagogi-
nis klausytojų išsilavinimas sudarė 
galimybes projekte apsiriboti vien 
kvali�kacijos tobulinimo progra-
mos, pavadintos „Gestų kalbos 
didaktika“, vykdymu. Ji suteikia 
mokytojams galimybę per 1,5 
metų įgyti lietuvių gestų kalbos 
mokytojo kvali�kaciją. 

 
Iššūkiai

Rimtu išbandymu pro-
jekto komandai tapo nedidelėje 
kurčiųjų bendruomenėje rasti 
46 pedagogo diplomą turinčius, 
gestų kalbą gerai mokančius bei 
studijuoti nusiteikusius asmenis. 
Kadangi neatsirado tiek norinčių 
mokytis kurčiųjų, į besimokan-
čiųjų grupę buvo pakviesta 10 
girdinčių sistemos darbuotojų. 

Nelengva užduotis dėstyto-
jams – mišri studijų forma. Čia 
auditorinės, kontaktinės studijos 
tuo pačiu metu derinamos su 

Kvali�kuoti 
lietuvių 

nuotolinėmis. Pastarosios ypač 
priimtinos asmenims iš kitų mies-
tų. Paskaitos vyksta naudojant 
vaizdo konferencijos programą. 
Nuotoliniai klausytojai, gavę pri-
sijungimo internetu adresą, gali 
klausytis teorinių paskaitų, palai-
kyti tiesioginį ryšį su dėstytojais 
paskaitų metu, o konsultuotis 
– elektroniniu paštu arba per so-
cialinį tinklą. 

Jeigu klaustumėte, ar tik-
rai nuotoliniu būdu studijuoti 
tas pats, kaip ir būti paskaitose, 
studentai neišsisukinėdami atsa-
kytų, kad yra nemažas skirtumas. 
Bet vis tiek tai labai gera išeitis. 
Visos paskaitos įrašinėjamos ir 
pateikiamos internete. Tad kursų 
dalyviams paskaitų mokomoji 
medžiaga prieinama ne tik moky-
mosi metu, bet ir bet kada vėliau.

Dar vienas „pirmąkart“ 
– pagal projektą rengiama gestų 
kalbos kaip gimtosios mokymo 
medžiaga bei mokymo metodi-
ka. Iki šiol Lietuvoje daugiausia 
dėmesio sulaukdavo besimokan-
tieji gestų kalbos kaip svetimosios 
kalbos. O štai kurtieji priemonių 
stokojo. Kad ilgai brandintos 
idėjos būtų tinkamai realizuotos, 
projektui rengtasi net porą metų. 
Tai beveik dvigubai ilgiau, nei 
vyks pats projektas.

Projektas sumanytas taip, 
kad tam tikrą �nansinį indėlį į jį 
įneštų ir projekto partneriai. Jų in-
dėlis – į studijas deleguotų darbuo-
tojų dalis darbo laiko. Nesigilinant 
į smulkmenas reikia pasidžiaugti, 
kad ir su šia užduotim neblogai 
susidorota. Projekto partneriai: 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centras, Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras, Surdologijos centras.

Paskaitose M. Danielius ir 
A. Barisevičius atlieka ne tik dės-
tytojų, bet ir vertėjų pareigas. Dis-
kutuojant, kas yra vertėjo paslau-
ga, bendruomenės akys visada 
krypsta į šiandienos pašnekovus, 
kurie Vilniaus kolegijoje taip pat 
yra LGK vertimo studijų progra-

Gestų kalba

druomenėje pasitelkė žurnalistę. Ji 
buvo įpareigota iš R. Klečkovska-
jos paimti interviu ir jį publikuoti 
miesto laikraštyje. Klaipėdoje yra 
bent keletas poliklinikų. 

Savivaldybė kurtiesiems pa-
siūlė naudotis VšĮ Jūrininkų sveika-
tos priežiūros centre paslaugomis, 
ten aptarnaujami miesto ir rajono 
gyventojai. Čia kurčiuosius apžiūrės 
specialiai jiems aptarnauti skirtas 
terapeutas. Jo kabinete numatoma 
įrengti vieną stacionarų ir vieną ne-
šiojamąjį kompiuterį, nupirkti ausi-
nes ir mikrofoną. Galimas dalykas, 
kad pagal jo siuntimą kurčiuosius 
šiame kabinete vėliau priiminės ir 
kitų sričių specialistai. Tokią žinią 
mums atvežė Klaipėdos AGKVC 
direktorė N. Kaubrienė.

Paskui išgirdo vilniečiai
Apie Vilniaus Šeškinės po-

liklinikos Informacinių sistemų 
ir duomenų valdymo skyriaus 
specialistų vizitą LKD jau rašėme. 
Džiugu, kad tąkart duotų pažadų 
jie nepamiršo ir atvyko dar kartą. 
Šįsyk su dovana. L. Konopliovo 
Tarptautiniam vieningam lab-
daros fondui UAB „Komparsa“ 
padovanojo planšetę, o fondo 
pirmininkas ją perdavė LKD. UAB 
„Komparsa“ specializacija – maž-
meninė kompiuterių prekyba, 
remontas, modernizavimas, kom-
piuterinių tinklų diegimas.

Draugijoje dovana neužsibus. 
Netrukus ji iškeliaus į Šeškinės po-
likliniką. Čia apsilankęs  nuotolinę 
vertimo paslaugą pageidaujantis 
gauti kurčiasis registratūroje pri-
valės kaip užstatą palikti asmens 
tapatybės dokumentą. Tuomet jis 
planšetę galės pasiimti ir neštis į 

gydytojo kabinetą. Pasinaudojęs 
paslauga, ją grąžins ir atsiims 
asmens dokumentą. L. Konoplio-
vas taip pat informavo, kad be-
laidis internetas (dar vadinamas 
Wi-Fi), reikalingas, kad planšetė 
veiktų, aprėpia visas poliklinikos 
patalpas. 

Ryšio nesklandumai
Vilniaus AGKVC direktorius 

D. Jakutis susitikimo dalyvius in-
formavo, kad daugiausia sostinės 
kurčiųjų kaip tik ir yra aptarnau-
jami Šeškinės poliklinikoje. Be-
veik tiek pat LKD narių sveikatos 
priežiūros paslaugas gauna Nauji-
ninkų ir kiek mažiau Antakalnio 
poliklinikose. 

Direktorius žurnalistę prašė 
informuoti kurčiuosius, kad jie 
nenusimintų ir neimtų kaltinti gy-
dytojų ar vertėjų tyčia nesusisiekus 
tarpusavy, jei kartais internetas 
neveiktų. Kartais belaidis inter-
neto ryšys nėra sklandus, ypač jei 
pastatas yra senos statybos ir jo 
sienos itin storos. 

 
Svarbi informacija 

kurtiesiems
Anksčiau kurčiųjų spaudoje 

buvo skelbta, kad Lietuvos kur-
tiesiems nuotolines vertimo pa-
slaugas poliklinikose teiks Kauno 
vertėjai. Tądien buvo apsispręsta, 
kad tikslingiau būtų kurtiesiems 
paslaugas teikti teritoriniu prin-
cipu. Teritorinio vertėjų centro 
darbuotojai apie vietos kurčiuo-
sius renka asmens ir sveikatos 
duomenis, tad gydytojai suteikti 
informaciją apie asmenį gebės 
operatyviau. 

Ir bandys, ir tuo pat metu 
tobulins

Susitikimo dalyviai pri-
pažino, kad nuotolines vertimo 
paslaugas teikti poliklinikose dar 
nėra visiškai pasirengta, ne vis-
kas apgalvota. Tačiau apsispręsta 
kurčiųjų aptarnavimą tobulinti 
eksperimento metu. 

Netrukus nuotolinis verti-
mas prasidės Šeškinės poliklini-
koje Vilniuje ir  VšĮ Jūrininkų 
sveikatos priežiūros centre. Kiti 
miestai stebės ir nekantraudami 
lauks pirmų rezultatų. Apie tikslią 
eksperimento pradžios datą in-
formuosime LKD tinklalapyje.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

gestų kalbos mokytojai
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mos dėstytojai. Todėl įdomu, kaip 
jie jaučiasi savo studentų kailyje. 

Andrius ir Mantrimas pripa-
žįsta, kad jie projekte yra kur kas 
daugiau negu vertėjai. Tiek, kiek 
leidžia jų kompetencija, stengiasi 
mokomąją medžiagą studentams 
ne tik versti, bet ir pateikti kaip 
informaciją jų gimtąja kalba. 
Verčia pašnekovai poroje, t.y. 
tuo pačiu metu, atlikdami skir-
tingas funkcijas. Taip jie beveik 
be nuostolių paskaitos turiniui 
užtikrina lygiavertį informacijos 
prieinamumą tiek girdintiems, 
tiek kurtiems klausytojams, su-
daro vienas kitam galimybę ne-
pervargti per visą paskaitą.

Projekto dalyviai nekantriai 
laukia vasaros, kai dėstyti atvyks 
užsienio lektoriai. Kol vyksta de-
rybos net su kelių šalių lektoriais, 
tebėra neaišku, sakytine ar gestų 
kalba jie skaitys paskaitas. And-
rius ir Mantrimas pagal situaciją 
vertėjų pozicijas pasirengę užleis-
ti kurtiesiems vertėjams.

Dar vienas tądien įvardytas 
iššūkis – studentų vertinimas, 
arba reitingavimo sistemos su-
kūrimas. Ši leis nustatyti studijų 
lyderius. Kitaip tariant, užuot ak-
centavus prasčiausius studentus, 
bus motyvuojami geriausieji.

Žvilgsnis į praeitį
Kaip gimė projekto idėja? 

Specialistų poreikis atsirado 
kartu su kurčiųjų mokyklose 
pradėtomis vesti gestų kalbos 
pamokomis. Iš pradžių jis kir-

bėjo neįvardytas, o po keleto 
tarpžinybinių diskusijų buvo 
suformuluotas. Taip gimė va-
dinamojo norvegų projekto 
(vykdė Surdologijos centras) 
idėja. Tuomet buvo vykstama į 
Norvegiją susipažinti su gestų 
kalbos mokytojų rengimu, pa-
tirties pagrindu parengta LGK 
mokytojo kvali�kacijos tobu-
linimo programa. Bet tai buvo 
kursų lygio programa. Šiandien 
jos metodika kita. Ji išsiplėtė iki 
kvali�kacijos kėlimo kursų. Ją 
sudaro 90 kreditų, arba 1,5 metų 
trunkančių dieninių studijų.

Dėstomi dalykai 
Gestotyra (lektorius M. 

Danielius), kurčiųjų kultūra 
ir istorija (D. Burkauskienė), 
andragogika (suaugusiųjų mo-

Lektorių M. Danielių džiugina būsimų lietuvių gestų kalbos mokytojų atsakin-
gumas, brandumas.

kymas) (V. Šoblinskas) - tai trys 
dalykai, kurių mokosi būsimieji 
LGK mokytojai dabar. Vasarį 
prisideda komunikacijos discip-
lina (lektorė V. Juškienė). Ją būtų 
galima supaprastintai paaiškinti 
kaip kalbinės intencijos, žinios 
perdavimo mokslą. Ypač ne-
kantriai klausytojai laukia gestų 
kalbos kaip gimtosios (A. Barise-
vičius, užsienio lektoriai) bei kaip 
svetimosios mokymo metodikos 
(M. Danielius, užsienio lektoriai) 
disciplinų.

Žodis klausytojams
Studentai įsitikinę, kad jie 

ras, kaip darbe pritaikyti naujas 
žinias. Junta, kad jau dabar stip-
rėja jų profesinės kompetencijos. 
Žinios esą pravers ir asmeninėms 
reikmėms. Pvz., mokyti LGK 

savo vaikus. Didės galimybės su-
sirasti prestižinį darbą.

Iš pradžių jie studijas įsi-
vaizdavo kaip „lengvą, bet nelabai 
įdomų pasivaikščiojimą“. Joms 
prasidėjus netruko įsitikinti, kad 
mokytis yra ką, o paskaitos dėl 
dėstymo gestų kalba ypač pa-
trauklios. Kiekvienas susitikimas 
– tarsi idėjų kalvė, nes keičiamasi 
patirtimi, kartu mokomasi. Viena 
klausytoja pasidalija svajone po 
studijų parengti mokomąjį leidinį 
gestų kalba. „Ar tikrai pajėgsi?“ 
- kiek abejoja kolegos. Tačiau 
nudžiunga dėstytojai. Jų keliami 
tikslai pradedami realizuoti. Kitas 
klausytojas pabrėžia, kaip svarbu, 
kad po kvali�kacinių studijų su-
vienodės LGK kaip mokomojo 
dalyko dėstymas kurčiųjų mo-
kyklose.

Girdėjimo laipsnis ir 
kompetencijos. 

Prieš pradėdami įgyvendinti 
projektą keli Vilniaus kolegijos 
dėstytojai šiam tikslui patirties 
sėmėsi Suomijoje. Šioje šalyje 
klausos sutrikimo laipsnis nesie-
jamas su gestų kalbos mokymo 
kokybe. Šeimininkų argumentas: 
savo gimtosios kalbos gali mokyti 
anaiptol ir ne kiekvienas girdinty-
sis, reikia baigti specialius mok-
slus. Mūsų bendruomenei, kurioje 
anksčiau buvo viršų paėmęs po-
žiūris, kad tik kurtieji gali būti geri 
LGK mokytojai, ir vėl ateina idėjų 
pervertinimo metas.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pavelas Trošinkinas Lie-
tuvoje svečiuojasi nebe pirmą 
kartą. Maskvietis gestų kalbos 
vertėjas yra savarankiškai 
pramokęs lietuvių kalbos ir 
naudodamasis  žodynu geba 
versti iš lietuvių kalbos į rusų 
jį dominančią literatūrą. 

Taip pat jis, nors ir skirtingu 
lygiu, gali versti iš vokiečių, pran-
cūzų, anglų kalbų. 

Iš Rygos, kur lankė kine-
matogra�ninko sūnaus šeimą, į 
Vilnių maskvietis atvyko įsigyti 
rusų-lietuvių kalbų žodyno. Taip 
pat pageidavo susitikti su Surdo-
logijos centro atstovais. Svečias 

tikėjosi, kad įstaiga galės pasida-
lyti rengiamomis ir leidžiamomis 
gestų kalbos programomis bei 
metodine medžiaga. Sužinojęs, 
kad Surdologijos centras ne-
turi autorių teisių ir metodinės 
literatūros negali platinti užsie-
niečiams, nusiminė. Mat svečio 
šalyje toks leidinys kaip „Gesto-
tyros pradmenys“ ir panašūs į jį 
- kol kas tik svajonė.

Rusai rengs GK vertėjus
Negalėdama pasidalyti pro-

fesine literatūra su svečiu bent ap-
sikeičiu naujienomis. Iš p. Pavelo 
sužinau, kad G. Zaicevos (kurčių-
jų pedagogė, dvikalbio mokymo 

Maskviečio vertėjo viešnagė Vilniuje
pradininkė ir didelė kurčiųjų 
bičiulė) mokinė A. Komarova, 
anksčiau viena aktyviausių Mask-
vos kurčiųjų dvikalbės gimnazijos 
pedagogių ir viena iš jos vadovių, 
ir toliau stiprina gestų kalbos 
pozicijas. Maskvos lingvistikos 
universitete ji jau sudarė gestų kal-
bos vertėjų grupę. Įdomu tai, kad 
anksčiau visos Sovietų Sąjungos 
respublikos gestų kalbos vertimo 
mokytis vertėjus siųsdavo į kursus, 
rengiamus Rusijoje - Maskvoje ir 
Sankt Peterburge. Dabar Rusija iš 
lyderių pavirto autsaidere: viena 
paskutinių Europoje pradeda ren-
gti gestų kalbos vertėjus aukštosios 
mokyklos lygiu.

P.Trošinkinas teikia vertimo paslau-
gas Rusijos valstybinio socialinio 
universiteto studentams.

Atkelta iš 5 psl.



7  

P.Trošinkinas Maskvos cerkvėje verčia pamaldų liturgiją į gestų kalbą.

Apie vertimo paslaugas 
RVSU

P. Trošinkinas dirba Rusijos 
valstybinio socialinio universiteto 
(RVSU) Socialinio darbo ir jauni-
mo fakulteto gestų kalbos labo-
ratorijoje. Pavadinimas skambus, 
bet iš tikrųjų laboratorija įkurta 
tam, kad būtų galima įdarbinti 
gestų kalbos vertėjus. Pavelas ir 
dar viena jo kolegė teikia vertimo 
paslaugas universiteto studen-
tams. Dar neseniai daugiausia jie 
dirbo dieniniame skyriuje. Tačiau 
universiteto vadovybė atkreipė 
dėmesį, kad kurčių studentų 
mokyklinės žinios neprilygsta 
girdinčiųjų, universiteto slenkstį 
jie peržengia prastai pasirengę, 
dažnai nemotyvuoti, o vėliau savo 
girdinčių mokslo draugų taip 
ir nesugeba pavyti. Todėl dabar 
rektoratas tik išimtiniais atvejais 
jiems siūlo studijuoti stacionare. 
Daugiausia kurti studentai siun-
čiami studijuoti neakivaizdžiai.

Netinkamos išankstinės 
nuostatos

Neslėpsiu išankstinio skep-
tiško nusiteikimo Rusijos vertėjo 
atžvilgiu („kalkinis“ vertimas 
ir pan.). Vis dėlto p. Pavelo pa-
garba ir atsidavimas kurtiems 
asmenims, 30 metų patirtis ir išti-
kimybė pasirinktam darbo barui, 
gebėjimas net vėlyvame amžiuje 
keisti darbo stilių iš pagrindų galų 
gale sužavėjo ir papirko.

Mūsų vertimo teoretikai 
turbūt būtų uždavę vertėjui prak-
tikui kitų klausimų, būtų radę 
jo sukurtoje vertimo metodikoje 
ne vieną spragą ir būtų užuodę 
sovietinį paslaugų „kvapą“ (kai 
vertėjas ne tik verčia, bet ir „tvar-
ko“ studento gyvenimą). Bet aš, 
žurnalistė, ir pateikiau klausimų, 
kurie man buvo įdomūs. Taip 
sužinojau, kad svečias niekada 
nepasitenkina vertimu, parašy-
damas studentams pirštų abėcėle 
naujus paskaitos terminus be 
paaiškinimų. Suprantama, jam 
darbą palengvina specializacija 
ir patirtis socialinio darbo srityje. 
Tačiau jeigu vis dėlto koks nors 
terminas jam pačiam neaiškus, 
fakulteto vadovybė yra jam da-
vusi teisę bet kada mandagiai 
sustabdyti dėstytoją ir paprašyti 
termino paaiškinimo. Jį gavęs, 
vertėjas stengiasi kuo aiškiau tai 
perteikti studentams.

Išgelbėjo pirmakursius
O štai kartą buvo taip. Pir-

makursiams studentams papra-
stai buvo skaitomas �loso�jos 
įvadas. Kažkam kilo mintis dvi 
�loso�nės pakraipos disciplinas 
– �loso�ją ir logiką sukeisti 
vietomis, t. y. logika pirmiau, 
�loso�ja vėliau. Reikia pripa-
žinti, abu šie dalykai – tikrai 
kieti riešutėliai. Bet pakalbėkime 
apie logiką. Iš pradžių vertėjas 
stengėsi neatsilikti nuo dėstytojo 
minties, rašė terminus pirštų 
abėcėle ir stengėsi juos paaiš-
kinti, bet –izmų (tarptautinių 
žodžių, nežinomų terminų), anot 
jo, ant studentų galvų pasipylė 
tiek, kad  ir vertėjas pasidavė. 
Tuomet jis gestų kalba paprašė 
kurčiųjų studentų nutaisyti susi-
domėjusias veido išraiškas, o pats 
griebėsi rašiklio. Pavelas surašė, 
kaip pats pasakoja, visus tąkart 
pavartotus sudėtingus terminus. 
O po paskaitos savo „konspektą“ 
nunešė tiesiai dekanei į kabinetą. 
Moteris susidomėjusi perskaitė ir 
padėkojo. 

Pirmakursiams tai buvo 
pirma ir paskutinė logikos dalyko 
paskaita. Sutikite, kad ne visai 
etiška buvo veikti dėstytojui už 
nugaros, bet kaip pasitarnavo 
geram reikalui...

„Jūs šauniai verčiate, bet 
mes nieko nesuprantame!”

Kalbėjome ir apie artikulia-
cijos vartojimą, „kalkę“ ir gestų 
kalbą. Štai ką šia tema papasa-
kojo p. Pavelas. 1991 m. kurtieji 
kreipėsi į metropolitą Juvenalijų 
ir paprašė, kad jiems tam tikroje 
Maskvos cerkvėje būtų skirtos 
atskiros pamaldos. Įdomu tai, 
kad cerkvėse meldžiamasi se-
novine bažnytine slavų kalba. 
P. Pavelas mąstė taip: „Kad ir 
senovinė kalba, bet rusų. Tad jei 
gebu versti iš rusų į gestų, gebėsiu 
ir iš bažnytinės kalbos.“ Jis labai 
stengėsi priartinti žodžių prasmę 
kurtiesiems, sakosi ruošdavęsis 
pamaldoms iš anksto, širdį vietoj 
gestų siūlęs (na, čia perkeltine 
prasme). Bet kartą prie jo pri-
ėjusi viena kurčia moteris ir pa-
prašiusi pasikalbėti vienu du. 
Po ilgų atsiprašymų, reveransų 
ir komplimentų vertėjui ji galų 
gale išdrįsusi pasakyti: „Pavelai 
Sergejevičiau, mes matome, kaip 
jūs stengiatės, kokie gražūs jūsų 
gestai, deja, nieko, ką jūs verčiate, 
nesuprantame...“

„Ir tuomet man tarsi kas 
trenkė. Supratau, kad be simpa-
tijos ir pagarbos, kurią rodžiau 
kurtiesiems, o jie man, daugiau 
beveik niekuo mes taip ir nesi-
dalijome. Nuo tada ėmiau ati-

džiai stebėti ir kopijuoti kurčiųjų 
bendravimą, gaudžiau kiekvieną 
jų veido išraiškos pasikeitimą. 
Gestų kalbos mokiausi iš naujo“, 
- prisiminė pašnekovas. Dabar 
ir cerkvėje, ir paskaitose jis jau 
iš klausytojų akių mato, ar šie jį 
suprato. Anot pašnekovo, žmonių 
akys – tarsi lakmuso popierėlis. 
„Kalkę“ mečiau, kaip supratote, 
1991 metais“, - nusišypsojo jis.

Gestų kalba Rusijoje
2012 m. V. Putinas pasirašė 

neįgaliųjų įstatymo pataisą, kuria 
pripažįstama gestų kalbos teisė būti 
bendravimo priemone, taip pat nu-
matoma skatinti diegti gestų kalbą į 
švietimo, socialinę ir kitas sferas bei 
skleisti visuomenėje. Pasak svečio, 
tai labai pažangus dalykas. Tačiau 
kaip nebuvo, taip ir nėra kokybės 
pokyčio. Gestų kalbos statusas Ru-
sijoje neapibrėžtas. 

Tad pačioje mūsų pokal-
bio pabaigoje pagaliau supratau, 
kodėl svečią taip domina gestų 
kalbos mokymo medžiaga ir ypač 
metodikos. P. Trošinkinas prasi-
taria, kad jis gretino prancūzų ir 
lietuvių gestų kalbų gramatikos 
vadovėlius ir nustatė, jog gestų 
kalbų sintaksė turi daug bendro. 
Labiausiai skiriasi leksika. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  
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Jaunimo žingsniai

Atkelta iš 1 psl.

Renginį pradėjo, visus 
nuoširdžiai pasveikino ir svečius 
pristatė KKJO pirmininkas 
Mykolas Balaišis. Susirinkimui 
pirmininkauti pasiūlytas ir 
patvirtintas Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas. Jis trumpai su-
pažindino su susirinkimo darbot-
varke. 

Susirinkimo sekretorės - vil-
nietės Ada Zabulionytė, Indrė Mi-
kalauskaitė, Emilija Kisnieriūtė.

Balsų skaičiavimo komisijos 
nariai - Deividas Takinas, Giedrius 
Jovaišas, Lukas Narbutas. 

Kurčiųjų jaunimo organ-
izacijų veiklos apžvalga 

Su 2010–2013 m. veikla su-
pažindino ViKJO pirmininkas, 
Vilniaus dailės akademijos ket-
virtakursis Karolis Simaitis. Jis 
šiai organizacijai vadovauti iš-
rinktas tik šių metų kovo mėnesį. 
Bet iš veiklos akivaizdu, kad 
neringiškis Karolis per trumpą 
laiką įsitvirtino Vilniuje, turi 
tvirtus darbo motyvus, visaip 
ieško kontaktų su jaunimu, jau 
matomi nuveikti darbai.  Tikėti-
na, kad jo autoritetas ir siekiai bus 
pavyzdys kitiems.

Apie KlKJO veiklą nuo 
2011 m. papasakojo pirmininkė 
Nina Šamakova. Būtina atkreipti 
dėmesį, kad uostamiesčio jaunimo 
organizacijos narių skaičiaus 
neįmanoma prilyginti Vilniaus 
arba Kauno jaunimo organiza-
cijoms, nes dažniausiai jaunimas, 
tik baigęs Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinę mo-
kyklą, vyksta toliau mokytis į šalies 
sostinę arba Kauną. Šiuo metu 
KlKJO telkia apie 25 jaunuolius. 
Tačiau pirmininkė Nina gali 
sėkmingai varžytis su jaunimo ly-
deriais, nes yra veikli, energinga, 
mokanti suburti. 

Plačiausią 2010 - 2013 m. 
veiklą pristatė KKJO pirmininkas 
M. Balaišis. 2007 m. kovą įregis-
truota organizacija veiklaus pir-
mininko Mykolo dėka buvo ir yra 
pavyzdys visam Lietuvos klausos 
negalią turinčiam jaunimui 
(darbo ataskaita, reikšmingi pa-

siekimai pateikti gruodžio mėn. 
„Akiratyje“ (Nr. 12 (340).

Visi organizacijų vadovai 
pristatė savo tarybų narius, audi-
torijai siūlė teikti klausimus.

EUDY veiklos pristatymas
M. Balaišis supažindino ir su 

Europos kurčiųjų jaunimo sąjun-
gos (EUDY) tikslais, veikla ir vizi-
ja. EUDY – ne pelno siekianti or-
ganizacija, turinti tikslą pagerinti 
Europos šalių kurčiųjų jaunimo 
bendradarbiavimą, socialinį gy-
venimą. EUDY komanda dirba 
siekdama suburti kurčiųjų jauni-
mo organizacijas Europoje. 

Susirinkime per skaipą buvo 
susisiekta su EUDY vykdomuoju 
direktoriumi Denniu Hoogeveenu 
iš Briuselio (Belgija). Jis prisiminė, 
jog pirmą kartą su juo lietuviai 
susisiekė maždaug prieš dvejus 
metus,  pasidžiaugė, kad Lietuvos 
jaunimas o�cialiai nori įkurti or-
ganizaciją. Palinkėjo sėkmės ren-
kant prezidentą (EUDY vadovas 
Vilniuje lankėsi 2013 m. rugsėjį). 

Per pirmą pertraukėlę jau-
nimas smalsiai apžiūrinėjo Ka-
rolio vedamą ViKJO dienoraštį, 
nuotraukas ir įrašus. Iš Mažeikių 
atvykęs Justinas Šimkus tikino, 
kad tolima kelionė negąsdino, o 

Istorinis įvykis – Kaune įkurta LKJA
mažeikiškiams ir patiems reikia 
kurti savo jaunimo organizaciją. 
Panašios nuomonės buvo  pane-
vėžietė Justina Jurgutytė, kėdai-
niškiai Daiva Geidonaitė, Giedrius 
Zapasnikas ir Darius Kazragis.

Supažindinimas su LKJA 
įstatais. Balsavimas.
LKJA įstatus plačiai apžvelgė 

LKD viceprezidentas Vytautas 
Pivoras. Gestų kalba paaiškinęs 
įstatuose vartojamas sąvokas, 
supažindino su atskirais įstatų 
punktais. Eilės tvarka atidžiai 
peržiūrėti: veiklos tikslai, sritys 
ir rūšys, išsiaiškinti klausimai dėl 
narių, asociacijos valdymo, pre-
zidento, tarybos narių, kontrolės 
komisijos darbo ir rinkimų, LKJA 
turto ir lėšų, kiti įstatų punktai. 
Per susirinkimą jie po vieną ar 
grupėmis buvo nagrinėti ir bal-
suota. Prieš balsuojant išdalyti 
žali, raudoni ir balti  lapeliai. 

Beveik kiekvieno punkto 
nagrinėjimą lydėjo diskusijos. 
Keltas klausimas, kad asociacijos 
narių amžius galėtų būti iki 35 
metų, tačiau tam prieštarautų 
dabartinė Lietuvos Konstitucija. 
Pageidauta, kad prezidentu būtų 
renkamas tik kurčiasis. Kadan-
gi tai apribotų žmogaus teises, 

pasilikta prie reikalavimo, kad 
prezidentas privalo mokėti gestų 
kalbą. Diskutuojant dėl narystės 
išaiškinta, kad dabartinių trijų 
jaunimo organizacijų nariai iškart 
tampa LKJA nariais. Po diskusijų, 
reguliavimų ir taisymų buvo bal-
suojama. LKJA įstatai patvirtinti.

 
LKJA prezidento, tarybos 
narių, kontrolės komisijos 

narių rinkimai
Prezidentas, tarybos nariai 

ir kontrolės komisijos nariai 
rinkti surengus trejus atskirus 
rinkimus, slaptu balsavimu. Buvo 
parengti specialūs balsavimo 
biuleteniai, urną pakeitė tam pri-
taikyta dėžė. 

Į prezidento postą paskelbti 
4 kandidatai: Nina Šamakova, Vy-
tautas Pivoras, Monika Kumžaitė, 
Dovilė Matulienė. Susumavus re-
zultatus paaiškėjo, kad daugiausia 
balsų surinko M. Kumžaitė, kuri 
turėjo trečią numerį. Tik šeši bal-
sai nuo pergalės skyrė kaunietę  
D.Matulienę. 

Monikos aktyvumas jauni-
mui žinomas. Ji siekia ir aukštojo 
išsilavinimo - studijuoja lietuvių 
�lologiją Lietuvos edukologijos 
universitete (ištęstinės studijos). 

Į LKJA tarybos narius pasiū-

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė, tarybos ir kontrolės komisijos nariai.
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lyti: N. Šamakova, D. Matulienė, 
K. Simaitis, I. Mikalauskaitė, Rai-
mundas Jankus, Kęstutis Vaišnora, 
Mindaugas Jurkša, Violeta Kama-
rovskaja, Arnoldas Matulis, Ra-
munė Triušytė, Gabrielė Valaitytė, 
Larisa Varoneckaja. Po pasitarimo 
Mindaugas, Raimundas, Ramunė 
ir Arnoldas atsisakė kandidatuoti. 
Po balsavimo išrinkta daugiausia 
balsų gavusi 6 narių taryba: K.Vai-
šnora, D. Matulienė, K. Simaitis, 
N.Šamakova, V.Kamarovskaja, I.Mi-
kalauskaitė. 

Į kontrolės komisijos narius 
pasiūlyta: V. Pivoras. M. Balaišis, 
E.Kisnieriūtė, R.Jankus ir G.Taki-
nas. Išrinkti 3 nariai – V.Pivoras,          
M.Balaišis ir R.Jankus. 

Visi kandidatai privalėjo 
rinkėjams prisistatyti. Kaip matyti, 
tarp išrinktųjų - daugiau ar mažiau 
žinomos mūsų bendruomenėje pa-
vardės. Gal kiek mažiau žinių apie 
net dvejuose rinkimuose rinkėjų 
simpatijas pelniusią D. Matulienę. 
Dovilė - neprigirdinti, gimusi ir už-
augusi kurčiųjų šeimoje, gerai moka 
gestų kalbą. Todėl, kaip ji sakosi, 
širdis priklauso kurčiųjų bendruo-
menei... “Visada buvau pasiryžusi 
padėti, palaikyti ir eiti kartu su savo 
žmonėmis“, – tvirtina ji. Veržlumas, 
tolerancija, gerumas išskiria ją iš 
daugumos. KKJO gretose yra nuo 
pirmųjų įkūrimo dienų. Šiuo metu 
KKJO tarybos narė.

Treji balsavimai vyko vado-
vaujantis tais pačiais principais: 
kiekvienas kandidatas gavo identi-
�kavimo numerį ir su juo buvo nu-
fotografuotas, balsuota slaptu balsa-
vimu, raštu. Balsai skaičiuoti visų 
akivaizdoje, visi duomenys įvesti 
į kompiuterį. Nors labai atidžiai 
aiškintos balsavimo taisyklės, pa-
vyzdžiui, per paskutinius rinkimus, 
renkant kontrolės komisijos narius, 
6 biuleteniai buvo pripažinti nega-
liojančiais. O gal ir jaunimą įveikė 
nuovargis, nes kruopščiai nagrinėti 
įstatai, ilgos balsavimo procedūros 
truko nuo priešpiečių iki tamsos...

Pasibaigus rinkimams dar 
kartą susisiekta su EUDY vykdo-
muoju direktoriumi. Jis nuoširdžiai 
pasveikino įkūrus LKJA, palinkėjo, 
kad išrinktas aktyvas sėkmingai 
telktų dirbti visą Lietuvos jaunimą. 
Reikia tikėtis, kad jo linkėjimai iš-
sipildys.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ 

Pokyčiai Klaipėdos jaunimo organizacijoje
Klaipėdos kurčiųjų jau-

nimo organizacijos (KKJO) 
nariai bei jų svečiai vasario 1 
d. rinkosi Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokyklos aktų 
salėje, kur vyko naujojo pirmi-
ninko ir tarybos rinkimai. 

Trejus metus KKJO pirmi-
ninke išdirbusi Nina Šamakova 
tądien šias pareigas užleido kitam 
aktyviam organizacijos nariui. Ji 
yra išrinkta į Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos tarybą ir abie-
juose postuose dirbti  būtų sunku.

Buvo džiugu matyti atvyku-
sius svečius ne tik iš Klaipėdos, 
bet ir iš Vilniaus, Kauno.  Salėje 
su 27 jaunaisiais nariais sveikinosi 
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė N. Kaminskienė, 
centro darbuotojas J. Savickas, Lie-
tuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos 
prezidentė M. Kumžaitė, Kauno ir 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijų pirmininkai M.Balaišis ir 
K.Simaitis. 

Posėdžiui pirmininkauti pa-
skirtas šiuose reikaluose jau patyręs 
M. Balaišis.  N. Šamakova pateikė 
savo trejų metų darbo rezultatus 
– nuo KKJO įkūrimo pradžios 
iki renginių organizavimo (baida-
rių žygis Dubysos upe, Vandens 
šventė kaimo sodyboje, pramogos 
HBH komplekse Palangoje ir kt.). 
Mergina išreiškė viltį, kad jos pra-
dėti darbai nenueis veltui – atsiras 
daugiau aktyvių, veržlių jaunuolių, 
kurie tęs pradėtus darbus, rūpinsis 
Klaipėdos jaunimo užimtumu, 

švietimu, tobulinimu, motyvacijos 
kėlimu. Šių eilučių autorė gerai 
prisimena Ninos ryžtą, atkaklumą, 
kantrybę žengiant pirmuosius 
žingsnius. Tuomet reikėjo pareng-
ti ir sutvarkyti daug dokumentų, 
įteisinti organizacijos veiklą. 
Nemažai pastangų reikėjo ir sub-
uriant jaunuosius narius, jiems 
daug ką teko paaiškinti, pamokyti, 
būti pavyzdžiu. Aš didžiuojuosi 
savo buvusia mokine!

Į naujojo pirmininko postą 
kandidatavo trys nariai: Zelma 
Gečienė, Simas Stanys ir Giedrius 
Jovaišas. Didžioji balsų dalis ati-
teko Z. Gečienei. Išrinkta naujoji 
pirmininkė tikisi, kad jai pavyks 
suderinti svarbias pareigas su šei-
ma, darbu bei studijomis Klaipė-
dos universitete. Sėkmės jai!

Tarybos nariais tapo sen-
buvis G.Jovaišas ir trys naujokai 

– S.Stanys, R.Simutytė ir R.Kove-
ckis. Visi jie žinomi kaip aktyvūs, 
smalsūs, motyvuoti jaunuoliai, 
tad tikimės, kad ši puiki koman-
da kartu su pirmininke nuveiks 
tikrai daug. Buvo aptartos galimos 
veiklos kryptys. Pirmieji planai 
– padėti N.Kaminskienei organi-
zuoti Valentino dieną reabilita-
cijos centre; suburti klaipėdiečų 
dažasvydžio komandą ir susitikti 
su Vilniaus bei Kauno komando-
mis mūšio lauke. 

N.Šamakova dėkoja visiems, 
kurie padėjo ir prisidėjo orga-
nizuojant šį susirinkimą, neati-
dėliojant jo vis tolesniam laikui. 
Labai ačiū mokyklos, sužavėjusios 
svečius nuostabiu interjeru, vado-
vei  V. Petrušienei už geranorišką 
pagalbą bei suteiktas sąlygas.

Kristina RIMKIENĖ

 Susirinkimo dalyviai ir svečiai.

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos naujoji taryba ir pirmininkė (iš kairės):      
S.Stanys, R.Simutytė, organizacijos pirmininkė Z.Gečienė, R.Koveckis, G.Jovaišas.
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Ugdymas

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla (PKNPM) sulaukė 
150 tūkst. dolerių vertės JAV 
gynybinio bendradarbiavimo 
štabo kariškių surinktos labda-
ros siuntos. Mokyklą pasiekė ir 
devynių vietų mikroautobusas.

Kai į mokyklos kiemą vienas 
po kito ėmė sukti vilkikai,  tem-
piantys 6, 12 ir 18 metrų ilgio 
konteinerius, sukruto ne tik di-
deli, bet ir mažieji bendruomenės 
nariai. Visiems rūpėjo, kuo gi šį 
kartą pradžiugins dosnūs mokyk-
los rėmėjai. Atidarius konteine-
rius, kuriuose buvo sukrautos lo-
vos, stalai, suolai, kėdės, spintos, 
lentynos, čiužiniai, teko gerokai 
paplušėti. Iškraudami ir sunešda-
mi dovanotus daiktus į salę, triūsė 
ne tik mokyklos darbuotojai, 
aukštesniųjų klasių mokiniai, bet 
ir kiti pagalbininkai.   

Pasak mokyklos direktorės 
Danutės Kriščiūnienės, tai nebe 
pirma JAV gynybinio bendradar-
biavimo štabo kariškių surinkta ir 
atgabenta siunta. Mokyklos ryšiai 
su JAV ambasados atstovais užsi-
mezgė prieš šešiolika metų. Ten 
dirbantys žmonės buvo tie, kurie 
pirmieji ištiesė pagalbos ranką 
įstaigai, ugdančiai klausos negalią 
turinčius vaikus. Pirmą kartą JAV 
gynybinio bendradarbiavimo šta-
bo atstovai mokykloje lankėsi, kai 

Dosni ir vertinga JAV kariškių 
parama mokyklai

ji buvo ką tik perkelta į buvusio 
vaikų darželio patalpas. Pamatę 
skurdų ir apgailėtiną vaizdą, jie 
pažadėjo skirti lėšų patalpoms 
atnaujinti. 

2001 m. buvo parengtas mo-
kyklos rekonstrukcijos ir trečio 
aukšto statybos projektas. Deja, 
tais pačiais metais rugsėjo 11-ąją 
JAV sukrėtęs teroro aktas gerokai 
pakoregavo labdaringą šios šalies 
veiklą. PKNPM projektui nu-
matyta maksimali 300 tūkst. JAV 
dolerių suma buvo sumažinta 
perpus. Tačiau ir tai buvo didžiulė 
paspirtis mokyklai. 

2003 m. JAV gynybinio 
bendradarbiavimo štabo kariškių 
dėka sulaukta pirmosios huma-
nitarinės pagalbos. Tais pačiais 
metais buvo patvirtinta ir parama 
mokyklos rekonstrukcijos pro-
jektui, pradėta mokyklos trečio 
aukšto statyba. 

2004 m. mokyklos bendruo-
menė, ypač mokiniai, jau galėjo 
džiaugtis pastatytu trečiu mokyk-
los aukštu, jame įrengta erdvia 
mankštos sale, dušais, persiren-
gimo kambariais, konferencijų 
sale su modernia aparatūra, kabi-
netais. Tuomet simbolinę pastato 
atidarymo juostelę perkirpo JAV 
ambasadorius Lietuvoje  Stephe-
nas D. Mullas. Iškilmėse dalyvavo 
buvusi taikos korpuso savanorė 
Phylis Lichenstein, garbūs svečiai 
iš JAV ambasados. 

Mokyklos direktorė pa-
žymėjo, jog per visus tuos metus 
mokykloje svečiavosi visi Lietu-
voje dirbę ambasadoriai. Dabar 
tikimasi sulaukti JAV Lietuvoje 
atstovaujančios Deborah Ann 
McCarthy. Prieš sulaukiant gar-
bios viešnios ir kitų asmenų iš 
gautos labdaros bus atnaujinti 
bendrabutyje gyvenančių moki-
nių miegamieji. Spintos, kėdės, 
stalai, suolai bei kiti baldai bus 
sustatyti klasėse ir kabinetuose.

D.Kriščiūnienė neslėpė džiaug-
smo, jog pagaliau mokykla turi 
ir devynių vietų mikroautobusą 
vaikams vežioti. Iki šiol buvo 
verčiamasi su dviem lengvaisiais 
automobiliais. „Mokyklą lanko 

Labdarą atgabeno net  keturi vilkikai.

ir visai maži (nuo 2 metukų), ir 
vyresni vaikai (iki 21 metų), kurie 
atsivežami iš įvairių rajonų. Džiu-
gu, kad vairuotojui nebereikės 
važiuoti keletą kartų. Taip bus 
patogiau ir ekonomiškiau. Esu be 
galo dėkinga JAV ambasados Gy-
nybinio bendradarbiavimo skyriaus 
biudžeto specialistui Mariui Žel-
viui, su kuriuo labai kruopščiai 
buvo derinamas visas paramos 
projektas. Tai labai atsakingas ir 
pareigingas žmogus. Taip pat dė-
koju Panevėžio akcinei bendrovei 
„Montuotojas“, projektų vadovui 
Remigijui Navikui už operatyvią 
pagalbą „išlaisvinant“ mikro-
autobusą iš konteinerio“, – sakė 
direktorė.

D. Kriščiūnienė pažymėjo, jog 
prieš 20 metų įsteigtos mokyklos 
bendruomenė nuolat ieško papildo-
mų �nansavimo šaltinių: rengiami 
projektai, paramos ieškoma ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: 
JAV, Vokietijoje, Švedijoje ir kitur. 
Padedant įvairių šalių rėmėjams 
buvo atnaujinta mokyklos val-
gykla, bendrabutis, kompiuterių 
klasė, biblioteka ir skaitykla, 
įrengtos modernios klasės, kabi-
netai, lauke - krepšinio aikštelė. 

Mokyklos direktorė tikisi, 
jog su rėmėjų pagalba pavyks 
įgyvendinti dar vieną svajonę: 
gauti reikiamą sumą lėšų įsigyti 
naujai tvorai aplink visą mokyk-
los teritoriją. 

Laima LAPĖNIENĖ

Iškrautus baldus apžiūri PKNPM apsilankęs JAV ambasados Gynybinio ben-
dradarbiavimo skyriaus biudžeto specialistas M. Želvys.
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Siekiant gerinti kurčiųjų 
švietimo paslaugų kokybę 
parengtos ir išleistos kompiu-
terinės programos „Istorija 5 
klasei“ ir „Istorija 6 klasei“. 
Tai dvikalbės (lietuvių gestų 
ir lietuvių kalbomis) mokymo 
priemonės, skirtos 5 ir 6 klasių 
mokiniams. Jos parengtos re-
miantis Pagrindinio ugdymo 
Istorijos bendrosiomis progra-
momis. 

Programos „Istorija 5 klasei“ 
medžiaga apima reikšmingiausius 
Lietuvos istorijos epizodus nuo 
seniausių laikų iki šių dienų, o 

Mokymo priemonės gimtąja kalba

Sausio 23 d. pavakarę 
Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre 
(LKNUC) buvo šurmulinga. 
Šio šurmulio priežastis – Šau-
niausio LKNUC moksleivio 
rinkimai. 

Į renginį atvyko nemažas 
būrys buvusių centro mokinių, 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro  (KKNUC) 
ugdytinių bei svečių. Renginį 
organizavo III ir IV gimnazijos 
klasės aktyviausi mokiniai. 

 Dėl šauniausio moksleivio 
titulo varžėsi dešimt vaikinų. Į 
svečius atvyko 2010 m. Šauniau-
sio moksleivio titulą laimėjęs       
K.Simaitis, šiuo metu studijuojan-
tis Vilniaus dailės akademijoje 
(VDA). 

Komisiją sudarė gimnazijos 
skyriaus vedėja J. Levickienė, 
buvę moksleiviai - M. Kumžaitė, 
K.Dauskurtas, I.Šimulynaitė, K. Pilipa-
vičius, 2010 m. laimėjęs šauniausio 
foto moksleivio titulą. Komisijai 
teko nelengva užduotis: reikėjo 
išrinkti ne tik Šauniausią LKNUC 
moksleivį, bet ir Šauniausią foto 
moksleivį, Talentingiausią mok-
sleivį, Sportiškiausią moksleivį bei 
pirmą kartą renkamą Gražiausios 
šypsenos savininką. Teisę balsuoti 
turėjo visi tą vakarą susirinkę 
LKNUC svečiai – jie rinko Šau-
niausią publikos moksleivį. 

Vaikinai turėjo atlikti nema-
žai užduočių: įdomiai papasakoti 
apie save, originaliai pristatyti savo 
pomėgį, pademonstruoti savo 

LKNUC  išrinktas  šauniausias  moksleivis

�zinę jėgą ir ištvermę, parodyti 
gebėjimus atliekant organizatorių 
parengtas užduotis, kurios kai 
kuriems vaikinams pasirodė ne-
įveikiamos. 

Pirmą kartą šiame renginyje 
galėjo balsuoti ir centro pedagogai. 
Susumavus visus balus paaiškėjo, 
kad pedagogų bei komisijos na-
rių nuomonės sutapo. Šauniausiu 
2014 m. LKNUC moksleiviu tapo 
III gimnazijos klasės mokinys Pa-
ulius Jūdvytis. 

Aplodismentų ir ovacijų su-
laukė trumpas vaikinų kūrybinis 
pasirodymas. Čia lygių nebuvo III 
gimnazijos klasės mokiniui Linui 
Miskeliui, kuris nepriekaištingai 
suvaidino Poną Byną. Šiuo pasi-
rodymu L. Miskelis pelnė publikos 

simpatijas ir tapo Šauniausiu pub-
likos moksleiviu. 

Komisijos sprendimu tą 
vakarą sporto rungtyje puikiai 
pasirodė 8a klasės mokinys Rokas 
Švedas ir iškovojo Sportiškiausio 
moksleivio titulą. 

Nuostabius savo kūrybos 
piešinius pristatęs 8a klasės mo-
kinys Donatas Kolosovas tapo 
Talentingiausiu moksleiviu. Pui-
kias asmenines fotonuotraukas 
pademonstravęs 8a klasės moki-
nys Giedrius Buikauskas iškovojo 
Šauniausio foto moksleivio titulą. 
Visą vakarą publikai dovanojęs 
savo šypseną IV gimnazijos klasės 
mokinys Paulius Vidžiūnas pel-
nytai tapo Gražiausios šypsenos 
savininku. 

Visi konkurse dalyvavę vaiki-
nai buvo apdovanoti organizatorių 
bei rėmėjų dovanomis. Šauniausią 
LKNUC moksleivį pasveikino 
pagrindinis šio renginio rėmėjas, 
įmonės MB „Entertainer“ direk-
torius Giedrius Kilikevičius ir nu-
galėtojui įteikė dovaną – planšetinį 
kompiuterį. 

Renginio organizatorės už 
pagalbą ruošiantis šiam renginiui 
ir paramą dėkoja Neformaliojo 
švietimo ir socializacijos skyriaus 
vedėjai Viktorijai Kilikevičienei, 
auklėtojai Laurai Šližienei bei įmo-
nės MB „Entertainer“ direktoriui 
Giedriui Kilikevičiui.

  
 LKNUC soc. pedagogė 

Rasa RUSOVIČIŪTĖ

Renginio Šauniausias moksleivis dalyviai ir nugalėtojai (iš kairės su nominacinėmis juostomis): Talentingiausias mokslei-
vis D. Kolosovas, Sportiškiausias moksleivis R.Švedas, Šauniausias 2014 m. LKNUC moksleivis P. Jūdvytis, Šauniausias 
foto moksleivis G.Buikauskas, Šauniausias publikos moksleivis L.Miskelis, Gražiausios šypsenos savininkas P.Vidžiūnas.

„Istorija 6 klasei“ – svarbiausius 
Europos istorijos epizodus nuo 
seniausių iki mūsų laikų. Temoms 
apibendrinti ir žinioms įtvirtinti 
yra pateikti klausimai (taip pat 
dviem kalbomis) bei įvairios už-
duotys. Be to, pateikiamas žody-
nėlis su svarbiausiomis kiekvienos 
temos sąvokomis ir jų paaiškini-
mais. 

Mokymo priemonės „Istorija 
5 klasei“ tekstai parašyti remiantis 
„Briedžio“ leidyklos vadovėliu 
„Kelias“ (5 kl.,) o „Istorija 6 klasei“ 
– vadovėliu „Žingsniai“ (6 kl.) ir 
pritaikyti mokiniams, turintiems 
klausos sutrikimą, atsižvelgiant į 

jų teksto lietuvių kalba suvokimo 
ypatybes. 

Istorinės informacijos pa-
teikimas gimtąja – lietuvių gestų 
kalba, iliustracijos, laiko juosta bei 
nuorodos į interneto svetaines pa-
dės sutrikusios klausos mokiniams 
susidaryti vaizdinius apie istorinę 
Lietuvos bei Europos praeitį, iš-
mokti skirti istorijos laikotarpius, 
suvokti chronologinę jų seką.

Šios dvikalbės istorijos mo-
kymo priemonės suteikia daugiau 
galimybių  sutrikusios klausos 
mokiniams domėtis Lietuvos bei 
Europos istorijos praeitimi, ugdy-
tis vertybines nuostatas, pagarbą 

praeities kultūriniam palikimui, 
istorinį mąstymą, padedantį orien-
tuotis gyvenime.

Šios kompiuterinės dvikalbės 
programos parengtos ir išleistos 
remiantis Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų tei-
kimo 2009–2012 metų programos 
priemone „Gerinti mokyklų kur-
tiesiems metodinę bazę“. 

Virginija 
KAVALIAUSKAITĖ

Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro

Metodinių priemonių rengi-
mo ir gestotyros skyriaus vedėja
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Šį pavasarį sukaks 10 
metų, kai Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo centre 
(LASUC) įkurtas Kurčnere-
gių ugdymo poskyris. 

Jis įsteigtas  Hiltono/Per-
kinso programos ir Šiaurės šalių 
darbuotojų kurčneregiams centro 
iniciatyva, kurią patvirtino Lietu-
vos švietimo ir mokslo ministeri-
ja. Šiaurės šalių specialistai iki šiol 
nuolat domisi kurčneregių ugdy-
mu ir jų teisėmis Lietuvoje. 

Kas yra kurčneregiai, ku-
riems Lietuvoje formaliai užtik-
rintos beveik visos ES deklaruo-
jamos teisės, jau ne kartą rašyta 
spaudoje, kalbėta  per LRT radiją. 

1997 m. Socialinių dar-
buotojų mokymo centre įvyko 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos bei Nacionalinės 
Švedijos specialiojo ugdymo 
agentūros (SIH)  organizuotas 
kurčneregiams skirtas informaci-
nis seminaras „Įvairios pagalbos 
formos suaugusiesiems, turin-
tiems regos ir klausos sutrikimų“.  
Šio seminaro lektoriai buvo susiję 
su pagalba kurčneregiams spe-
cialistai: medicinos atstovai, pa-
galbos kurtiesiems organizatoriai, 
jų vertėjai, asmeniniai asistentai, 
palydovai. Dauguma lektorių 
buvo iš Švedijos. Vienos lektorės 
kurčneregės(apie 30 m.) pasako-
jimas apie save ir likimo draugus 
buvo tikrai ypatingas. Ji bendravo 
su auditorija, padedama vertėjų, 
taktiliniu būdu ir gestų kalba . 
Turbūt retai susimąstome, kaip 
galėtų jaustis kurčiasis,  kuris dar 
ir nemato. Jau po šio seminaro 
LASUC pradėta domėtis kurčne-
regiais, jų ugdymu. Net du spe-
cialistai vyko mokytis į Angliją ir 
Skandinavijos šalis, JAV,  stengėsi, 
kad apie kurčneregius kuo dau-
giau žinotų Lietuvos valdininkai.

2000-ųjų pavasarį pagal 
Socrates/Comenius projektą Vil-
niuje įvyko tarptautinė konferen-
cija, skirta gimusių kurčneregių 
ugdymui. Joje dalyvavo prancūzų 
ir norvegų specialistai, kurie pa-
teikė daug �lmuotos medžiagos. 
Iš Lietuvos  žiniasklaidos į šią 

Kurčneregių ugdymas Lietuvoje
konferenciją atvyko vienintelis 
atstovas - žurnalistas iš aklųjų ir 
silpnaregių žurnalo.  

LASUC svetaineje infor-
muojama, kad Kurčneregių ugdy-
mo skyriaus specialistai: ugdo ir 
konsultuoja kurčneregius (nuo 3 
iki 21 metų); konsultuoja šių jau-
nuolių ir vaikų tėvus, pedagogus 
ir teikia metodinę pagalbą ugdy-
mo įstaigoms, kuriose ugdomi 
šios negalios vaikai ar jaunuoliai; 
rengia šios ugdymo srities meto-
dinę medžiagą bei vykdo kvali-
�kacijos tobulinimo programas 
pedagogams; pedagogiškai tiria 
ir vertina šiai grupei priskiriamus 
vaikus, taip pat nustato jų specia-
liuosius ugdymo (si) poreikius.  

Specialiojo ugdymo skyriaus 
vedėja Dalia Taurienė sutiko pa-
sidalyti savo mintimis. Daug 
yra parašyta LASUC interneto 
svetainėje, tačiau  ne visi į ją užsu-
ka, todėl verta  dar kartą apie tai 
papasakoti.

Pasakojimą apie kurčne-

regius ir pagalbą jiems derėtų 
pradėti nuo ES rašytinėje dekla-
racijoje skelbiamo požiūrio į šios 
negalios žmones. Europos Par-
lamento rašytinėje deklaracijoje 
apie kurčiųjų žmonių teises (pri-
imta 2004 m. ) teigiama, kad:

1)Kurčneregystė yra pagrin-
dinių žmogaus jutimų – klausos 
ir regos - sutrikimo  negalia, ap-
sunkinanti informacijos gavimą, 
bendravimą ir mobilumą. 

2)Dauguma kurčneregių tu-
ri klausos ir regos likučių, tik kai 
kurie yra visiškai kurti ir akli. 

3)Kurčneregiams būtina spe-
ciali pagalba, kurią teiktų tos srities 
specialistai.

4)Europos Parlamentas  šioje 
rašytinėje deklaracijoje kviečia ES 
institucijas ir valstybes pripažinti 
ir užtikrinti kurčneregių teises ir 
deklaruoja, kad šie žmonės turi 
teisę turėti tas teises, kuriomis 
naudojasi visi ES piliečiai. 

Visa tai privalo užtikrinti 
ES šalių atitinkami įstatymai. EP 

įgalioja Prezidentą persiųsti šią 
deklaraciją ES komisijai, ES Ta-
rybai ir šalių narių vyriausybėms. 
Istoriškai Lietuvoje ši deklaracija 
nepavėlavo. Tačiau tam, kad ji 
būtų  įgyvendinta, turi praeiti dau-
giau laiko.

ES statistikoje teigiama, kad 
1 mln. gyventojų tenka 200 kurč-
neregių (gimusių – apie 40). 

Šiuo metu Lietuvoje o�cia-
lios statistikos apie kurčneregius 
nėra. Teoriškai Lietuvoje turėtų 
būti  apie 120 žmonių, gimusių su 
šia negalia, ir apie 600, įgijusių šią 
labai sudėtingą negalią po gimi-
mo (kurtieji, palaipsniui praran-
dantys regą, silpnaregiai, netekę 
klausos, senyvi žmonės).

LASUC skyriuje šiuo metu 
ugdoma 10 kurčneregių: 5 jų 
mokosi ikimokyklinėje grupėje, 
5 – mokykloje. Vaikai priima-
mi nuo 2 metų. Savo ugdytinių 
LASUC darbuotojai ieško patys, 
dirba su tokių vaikų tėvais, juos 
konsultuoja. Šiandien galima 
pasidžiaugti sėkmingomis vaikų 
ugdymo istorijomis. Tobulėjant 
klausos kompensacijos technikai 
(skaitmeniniai klausos aparatai, 
kochleariniai implantai ) randasi 
naujų galimybių šios sudėtingos 
negalios žmonėms. 

Baigiant šį trumpą pasako-
jimą apie kurčneregių ugdymo 
10–metį Lietuvoje derėtų pažy-
mėti, kad ES šalyse kurčneregių 
ugdymą tradiciškai vykdo kur-
čiųjų ugdymo centrų padaliniai. 
Lietuvoje šio darbo pradininkai 
yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
ugdymo centro darbuotojai. Šiek 
tiek  vėliau į šį procesą įsitraukė 
Lietuvos surdopedagogai. Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro mokytoja meto-
dininkė Rūta Vyšniūnienė kon-
sultuoja kurčneregius, ugdomus 
įvairiose Vilniaus specialiojo ug-
dymo įstaigose.  Visų  šios srities 
specialistų bendras darbas neabe-
jotinai davė gerų rezultatų šioje 
anksčiau „beviltiškoje“ srityje. 

Birutė ARLAUSKIENĖ
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Specialiojo ugdymo skyriaus 
vedėja Dalia Taurienė.

Ugdymas
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Tik prieš pusmetį Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinėje mokykloje 
(PKNPM) pradėjusi dirbti 
kūno kultūros mokytoja me-
todininkė Vijoleta Vanagienė 
dabar čia jau jaučiasi sava. 
Matant, kaip mokiniai veržte 
veržiasi į jos pamokas, aki-
vaizdu, kad mokytoja spėjo 
pelnyti vaikų meilę ir pa-
garbą. 

Trisdešimt trejų metų pe-
dagoginio darbo patirtį turinti 
specialistė ir neslepia, jog su 
vaikais jai iš karto pavyko rasti 
bendrą kalbą. Gestų kalbos ne-
mokėjusi mokytoja sako, jog ver-
tėjų paslaugomis naudojosi tik 
pirmąsias dvi darbo savaites, kol 
vaikams išaiškino visas saugumo 
per pamoką taisykles. Daugiau 
pagalbos jai neprireikė dėl labai 
paprastos priežasties: mokytoja 
ir mokiniai vieni kitus suprato 
be žodžių.

 „Tikriausiai neatsitiktinai 
tapau šios mokyklos mokytoja. 
Džiaugiuosi turėdama galimy-
bę čia dirbti ir mokyti klausos 
negalią turinčius vaikus. Sten-
giuosi, kad jie patirtų gyvenimo 
džiaugsmą, ir esu be galo laiminga 
galėdama jiems padėti“, - sakė              
V.Vanagienė. Ji pažymėjo, jog tik 
dirbant tokio pobūdžio mokyk-
loje, jaučiant mokinių nuotaikas, 
jų rūpesčius galima suvokti, kokia 
įdomi ir graži yra šių žmonių kal-
ba, šiltas bendravimas. Nepraėjo 
nė pusmetis, kai su kolegų ir mo-

PKNPM – tik darbštūs ir vaikus mylintys specialistai

 Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos kūno kul-
tūros mokytoja metodininkė Vijoleta 
Vanagienė.

kinių pagalba neblogai pramoko 
gestų kalbą,  o dabar su vaikais 
jau laisvai bendrauja. „Galiu tik 
pasidžiaugti, kad pradėjusi naują 
etapą savo darbinėje veikloje jau-
čiu mokyklos vadovių palaikymą, 
turiu nuoširdžius, supratingus, 
draugiškus kolegas“, – tikino V.Va-
nagienė. 

Paklausta, kokį įspūdį  pa-
darė pirmasis artimas susitikimas 
su kurčiaisiais, mokytoja pasakė: 
„Viena, kai matai kurčius žmones 
bendraujant viešojoje erdvėje 
(gatvėje, parduotuvėje ar kitur), o 
kita – kai kurčias žmogus tampa 
tavo paties gyvenimo dalimi.“ 

Tiesa, bendravimas su kur-
čiaisiais mokytojai V. Vanagienei 
nėra naujiena. Su šios mokyklos 
mokiniais jai teko susitikti kitoje 
darbovietėje: Panevėžio 9-ojoje 
vidurinėje mokykloje, dabar – 
„Rožyno“ progimnazija. PKNPM 
su šia mokykla draugauja ir ben-
dradarbiauja jau penkiolika metų. 
„Mūsų didžioji draugystė prasi-
dėjo tada, kai Danutė Kriščiūnie-
nė tapo šios mokyklos direktore. 
Kadangi ši mokykla keletą metų 
neturėjo savo sporto salės, tada 
tuometėje 9-ojoje vidurinėje mo-
kykloje buvo rengiamos draugiš-
kos krepšinio, stalo teniso varžy-
bos, šaškių ir šachmatų turnyrai, 
sveikatingumo renginiai, bendras 
projektas „Siekiu būti kaip jie“, 
–  pasakojo mokytoja. 

Kalbėdama apie ateities 
sumanymus, iniciatyvų nesto-
kojanti specialistė sakė, kad jos 
didžiausias tikslas –  kurčius vai-
kus integruoti į įvairius sportinius 
renginius kartu su girdinčiaisiais. 

Pradžia tam jau padaryta: 
praėjusių metų spalio mėnesį 
PKNPM mokiniai drauge su 
bendrojo lavinimo mokyklų vai-
kais dalyvavo sporto renginiuose 
„Spalis – sveikatos mėnuo“ ir 
smiginio varžybose. Šiose var-
žybose mokyklai atstovavo šeši 
PKNPM mokiniai. Džiugu, jog 
jose dešimtokas Rytis Petrulis, 
surinkęs daugiausią taškų, pelnė 
pirmąją vietą.  „Iš pradžių tarp 
didžiulio būrio girdinčių vaikų 
mūsiškiai jautėsi nedrąsiai, ta-
čiau išvydę, kad jiems sekasi ne 
prasčiau už kitus, buvo labai pa-
tenkinti renginiu ir jau pradėjo 

rengtis dalyvauti kitose tarpmo-
kyklinėse smiginio varžybose. 
Artimiausiuose planuose – drau-
giškos varžybos su „Rožyno“ pro-
gimnazijos mokiniais, jos skirtos 
Vasario 16-ajai – Lietuvos Valsty-
bės atkūrimo dienai paminėti“, 
– sakė mokytoja. Ji pažymėjo, jog 
labai svarbu, kad klausos negalią 
turintys mokinai kuo daugiau 
bendrautų su girdinčiaisiais, nes 
baigę mokyklą turės įsilieti į tas 
erdves, kuriose didžiąją daugumą 
sudarys girdintys žmonės. 

PKNPM direktorė D. Kriš-
čiūnienė prisipažino, jog turinti 
svajonę, kad mokykloje dirbtų 
patys darbščiausi ir labiausiai vai-
kus mylintys specialistai, geban-
tys dirbti komandoje. „Mokytoją 
V. Vanagienę pažįstu labai seniai, 
ir kaskart vis labiau mane žavi 
šios mokytojos vidinės savybės: 
tai žmogus, kuris visas atsiduoda 
darbui ir viską, ko tik imtųsi, daro 
su didžiule meile, atsidėjimu ir 
atsakomybe. Reikia pažymėti, jog 
gavome dvigubą specialistę: ne 
tik kūno kultūros mokytoją, bet ir 
kineziterapeutę. Tai labai svarbu, 
nes mokytoja, per kūno kultūros 
pamokas pastebėjusi silpnąsias 
mokinio vietas, jo problemas, 
per kineziterapijos užsiėmimus 
gali tai koreguoti, sustiprinti“, 
– pabrėžė direktorė. Ji džiaugėsi, 
jog mokytojos dėka mokiniai 
lanko baseiną, žadama pradėti 
mokyti šiaurietiško ėjimo. Mo-
kytoja neskaičiuoja savo darbo 

laiko, kiekvienu vaiku rūpinasi 
kaip tikra mama, o jeigu iškyla 
problema, visada yra pasirengusi 
nuoširdžiai padėti.

Tai, kad V.Vanagienė yra 
gerbiama bei vertinama kaip 
labai stipri specialistė ir inicia-
tyvus žmogus,  rodo gausybė 
jos kitų pareigų: ji –  Panevėžio 
miesto Švietimo skyriaus Kūno 
kultūros mokytojų metodinės 
tarybos pirmininkė, „Rožyno“ 
progimnazijos tarybos pirmi-
ninkė, „Rožyno“ bendruomenės 
tarybos narė bei bendruomenės 
vykdomo projekto „Kartų kartos 
mums laimę lemia“ vadovė, visas 
miesto mokyklas jungiančios aso-
ciacijos „Kūrybinės saviraiškos 
erdvės“ narė,  Panevėžio politikių 
klubo „Veiklios moterys“ narė ir 
daug kitų pareigybių bei veiklų, 
kurioms surašyti reikėtų daug 
vietos.

Nors dirba dviejose mo-
kyklose ir turi daugybę kitų įsi-
pareigojimų, energinga moteris 
nenuskriaudžia ir šeimos. Kartu 
su vyru Raimondu ir neseniai 
Vilniaus universitete tarptautinio 
verslo ir teisės magistro laipsnį 
įgijusiu sūnumi Justinu mėgsta 
teatrą, keliones arba tiesiog šiltą 
ir mielą bendravimą šeimos rate. 
„Visi trys esame labai artimi, vie-
nas su kitu jaučiame labai tvirtą 
ryšį, tuo labiausiai ir džiaugiuosi“, 
- sakė mokytoja.

Laima LAPĖNIENĖ

 V. Vanagienė yra gerbiama bei vertinama kaip labai stipri specialistė ir iniciaty-
vus žmogus. 



2014 m. vasario mėn. Nr. 2 (342)14  

Praėjusių metų gruodžio 
viduryje populiarioje televizijos 
laidoje „Bėdų turgus“ buvo iš-
keltos ir Plungės rajono Narvai-
šių kaime gyvenančios kurčiųjų 
šeimos problemos, sulaukta 
konkrečios paramos. Į laidą 
atvyko šeimos galva Antanas 
Petrikas, Narvaišių seniūnai-
tijos seniūnaitė Danutė Šatku-
vienė, parodyta gausi �lmuota 
medžiaga iš namų aplinkos, 
šeimos kasdienybės.

Motina Janina Petrikienė ir 
keturi vaikai (iš dešimties) turi 
klausos negalią. Ji nuoširdžiai 
džiaugiasi ir kartu stebisi gerų 
žmonių dėmesiu: Petrikų šeimą 
labdarą bei paramą teikiančiai 
laidai rekomendavo lig šiol 
jiems nežinomas žmogus. Jų 
šeimai buvo padovanoti pen-ki 
plastikiniai langai namui (įs-
kaitant montavimo išlaidas) 
ir �nansinė parama. Už ją bus 
įsivestas centrinis šildymas. Iš-
laidas sumažins sūnų Irmanto 
ir Giedriaus suvirinta speciali 
krosnis. Juodu atlieka ir kitus 
montavimo darbus, nes abu 
dirba suvirintojais.

Pabendravus su Petrikų 
vaikais negali pateisinti sveikų 
vyrų, laukiančių pašalpų iš dar-
bo biržos. Šioje šeimoje kaip su-
gebėdami į gyvenimą kabinasi 
net ir neįgalieji. Kai kuriems 
buvo užtrenktos darbdavių du-
rys Lietuvoje, susirado darbus 
užsienyje ir net išmoko geresniu 
duonos kąsniu dalytis su čia 
likusiais tėvais, dar besimokan-
čiais broliais ir seserimis. Sava-
rankiškumas tapo vos ne šeimos 
devizu. Kartu su meile A. ir J. 
Petrikai įskiepijo poreikį kiek-
vienam suaugusiam savo vaikui 
gebėti pasirūpinti savimi. 

Pedagoginiai receptai 
Norisi rasti atsakymą, kur 

slypi šeimos vienybė, pagal 
kokius pedagoginius receptus 
J. ir A. Petrikai auklėja vaikus, 
kurie elgesiu visa galva pra-
noksta užaugintus inteligentų 
šeimose? Manau, bent iš dalies 

į tai laidoje atsakė pats Antanas. 
Jis vyriškai ramiu tonu atvirai 
atsakė į laidos vedėjos Editos 
Mildažytės pateiktus klausimus, 
papasakojo apie savo šeimą. 

Sveikas, girdintis vyras ne-
sureikšmino žmonos sunkios 
klausos negalios (klausa po 
gimdymų vis silpo, kol beveik 
visai užgeso), jis su tuo apsi-
prato. Tvirtino, kad „kaip yra 
taip gerai“, nes medikai jau ne-
gali niekuo padėti, žmona kalbą 
„skaito iš lūpų“. Vyras prisipa-
žino, kad su Janina jiedu jau 34 
metus kartu, bet dar nesusipy-
ko. Dėl būrio vaikų irgi nebuvo 
jokių nesusipratimų. Gausioje 
šeimoje jie aukštųjų mokslų ne-
siekia, visi siekia savarankišku-
mo. Ir jeigu „atsistojusiems ant 
kojų“ prireiks didesnių mokslų, 
turbūt jie patys juos tęs...

Pradžioje šeima gyveno 
pas vyro tėvus, bet gausėjant 
šeimai statybininkas Antanas 
pats surentė  namus Narvai-
šių gyvenvietėje, čia turi 3 ha 
žemės, visiems yra erdvės ir 
kasdienių darbų. Prieš 30 metų 
sulipdytas namas jau reikalauja 
investicijų, o pats šeimos galva, 
aštuoneriais metais vyresnis už 
žmoną, jau yra pensininkas. 

Kol buvo galimybė, Jani-
na ne tik augino vaikus, bet ir 
dirbo vietinėje valgykloje, o 

šiuo metu valo, tvarko kultūros 
namus. Moteris džiaugiasi, kad 
gali prisidėti prie šeimos paja-
mų, nes dalis vaikų dar mokosi.

 
Šeima, kurioje 

netrukdoma augti
J. Petrikienės net nedrįsau 

klausti, kaip ji suvaldo tokį būrį, 
kai dažnai spaudoje mamos pa-
sakoja sunkiai susitvarkančios 
su vieninteliu... Bet iš užuominų 
supratau, kad jų vaikai atėjo į 
tokią šeimą, kurioje jiems ne-
trukdoma augti, o mainais jie 
netrukdo tėvams... Ir tai ne visai 
tušti žodžiai. Nes vaikai augdami 
čia gelbsti vieni kitiems. Aišku, 
šiai gražiai „simfonijai“ reikia 
gero dirigento – viską matančio, 
gebančio visada atsirasti šalia 
reikalingiausiu metu. Janina pa-
tikslina, kad su buities rutina 
vėliau sugebėjo susidoroti vy-
resni vaikai. Svarbu per daug ne-
įklimpti „įsakymuose“, nesukelti 
vaikams psichologinio streso. 
Mama nesivadovauja taisyk-
lėmis, nieko nedaro specialiai, 
geriau natūraliai - kaip išeina, 
taip išeina... Vaikai dažnai daro 
viską spontaniškai, „ant bangos“, 
kol dega entuziazmas, todėl 
tenka suspėti viską matyti, dėl 
nevykusių jų planų įspėti, gerus 
užmojus paremti, paskatinti.

Vaikai – šeimos turtas
Visa šeima pasidalijo skaus-

mu autoavarijoje žuvus vyriau-
siam sūnui Vidmantui. 

Ir išėjusieji, išvykusieji vaikai 
turi savą kampelį namie, o tėvų 
širdyse jiems negęstančios meilės 
tebėra po lygiai.

Laidoje Antanas pasakojo, 
kad sumažėjus šeimai buvo la-
bai nejauku, namai liko vėsesni. 
Laimei, vaikai po darbų ar iš to-
limų kraštų vėl renkasi. Kiekvie-
nas į namus parveža džiaugsmo. 
Bet sutelkti iki vieno visus yra 
nemaža problema...

32 m. sūnus Irmantas 
- negirdintis, turi butą ir kalvę 
kaime. Abu su broliu Giedriumi 
gerai sutaria, dirba suvirintojais. 
Negirdinti Lina su vyru gyvena 
ir dirba Anglijoje, augina sveiką 
sūnelį. Abu anksčiau Vilniuje įsi-
gijo maketuotojo specialybes, bet 
įsidarbinti Lietuvoje nepavyko. 
Dukra Laima yra girdinti, baigu-
si Klaipėdos kolegiją, bet jaunai 
specialistei darbo gauti nepavyko. 
Šiuo metu laukiasi dukrelės, turi 
rūpestingą sužadėtinį, vasarą pla-
nuoja kelti vestuves. Aušrai yra 21 
m. Ji metus mokėsi kolegijoje Vil-
niuje, tačiau dėl �nansinių sunku-
mų tęsti mokslų negalėjo, emig-
ravo į Angliją ir ten sėkmingai 
dirba. Mama džiaugėsi, jog sausio 
mėnesį gavusi atostogas dukra 
svečiavosi pas tėvus. Devyniolik-
metė neprigirdinti Vilda mokosi 
Klaipėdos Litorinos mokykloje 
(buvusi Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinė mo-
kykla) X klasėje. Mergina metus 
dirbo užsienyje, bet apsisprendusi 
grįžo tęsti mokslų. Neprigirdintis 
sūnus Antanas dirba Klaipėdoje 
duonos kepykloje (įsigijęs duonos 
ir pyrago gaminių kepėjo specia-
lybę). Sauliui - 16 metų. Jį traukia 
technika, panoro įsigyti auto-
mechaniko specialybę, mokosi 
Klaipėdos verslo mokykloje.

Aurelija - devintokė, Paulius 
- šeštokas. Abu mokosi Šateikių 
pagrindinėje mokykloje.

„Bėdų turgaus“ pagalba kurčiųjų 
bendruomenės šeimai

A. ir J. Petrikai su savo jaunėliais. 

Mūsų žmonės
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Jau penki metai jų šeimoje 
gyvena globotinis Mantas. Abu 
Petrikai tiki, kad jis jau prigijo jų 
šeimoje ir negailestingas likimas 
jo daugiau neblaškys. Mantas 
– sūnaus Pauliaus vienmetis, jie 
kartu mokėsi, buvo geri draugai. 
Bet netikėtai mirė jį įvaikinusios 
šeimos moteris, o jos vyras su-
siruošė išvykti iš šio krašto. Pet-
rikams pagailo sūnaus draugo, 
kurio laukė nežinomybė. Eilinis 
šeimos „suvažiavimas“ nutarė 
priimti berniuką į šeimos narius. 
Dabar jis - lygiateisis ir visų myli-
mas, o Paulius turi vienmetį brolį. 
Rūpestingi Petrikai labai norėjo 
berniukui šviesesnės, lengvesnės 
ateities, jiems pavyko surasti jo 
biologinę motiną. Tačiau sūnui 
normalių kontaktų su motina už-
megzti nepavyko.

  Didžiausia laimė – darni 
šeima

Ilgai vardijant vaikų vardus 
ir skaičiuojant gimimo datas mo-
tinos akyse degė laimės žiburiai. 
„Didžiausia laimė turėti darnią 
šeimą“, - tvirtina ji.

Gausios šeimos kasdienybė 
diktuoja savus reikalavimus. Tėvai 
turi būti tarsi elektroninė taupyk-
lė, kuriai nevalia užstrigti. Sutau-
pyti padeda jų auksinės rankos 
ir įvairūs praktiški skaičiavimai, 
kaip aprengti, pamaitinti, išleisti į 
būtiniausius mokslus visus vaikus. 
Juk tokiu brangmečiu kuklios 
pajamos išslysta kaip smėlis pro 
pirštus.

Didelis pranašumas, kad 
šeima gyvena kaime ir turi žemės. 
Jos derlius padeda prasimaitinti. 
Prie jos visiems atsiranda darbų. 
Šienauja, sėja, sodina, ravi, augina 
paukščius. Kai visi vaikai gyve-
na tokioje aplinkoje, kur visi ką 
nors dirba, eina, skuba, geresnių 
praktinių pamokų nė būti negali. 
Labai padeda ūkio darbuose arba 
�nansiškai Lina, Aušra, Antanu-
kas, Giedrius. Vaikai turi skonį 
ir fantaziją, bando naujoviškai 
gražinti aplinką lauko akmenimis, 
dekoratyvinėmis medžio, metalo 
detalėmis, įsirengė jaukią pavėsi-
nę, sode - mažą baseiną. 

Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ

Kauno rajone, Neveronyse, 
gyvenanti Malvina Stankaus-
kienė LKD narių gretose jau 
47 metai. Jos kaip Kauno kur-
čiųjų teritorinės valdybos (TV) 
pirmininkės bei Reabilitacijos 
centro direktorės veikla žinoma 
kurčiųjų bendruomenei. 

Apie energingą Kauno kur-
čiųjų vadovę yra rašyta ir šalies 
spaudoje. Pastaruosius kelerius 
metus ponia Malvina vadovavo 
Kauno rajono užimtumo būreliui, 
kartu su kitų rajonų rankdarbių 
meistrais spėjo surengti ne vieną 
parodą, lankytojus nudžiuginti 
įdomiais būrelio narių darbais. 

Tačiau nuo šių metų sausio 
mėnesio M.Stankauskienė pasi-
traukia į užtarnautą poilsį. 

Ilgai nenorėjusi pasakoti 
apie save, ji pagaliau prisipažino, 
„kad apie rankdarbių būrelio 
veiklą - reikėtų“, sutiko atsakyti į 
neetatinės „Akiračio“ korespon-
dentės Aldonos Gemos Stankevi-
čienės pateiktus klausimus.

Gal galėtumėte papasakoti, 
kokie likimo vingiai jus atvedė į 
kurčiųjų bendruomenę, kurioje 
pavyko užsitarnauti jos narių 
pagarbą ir pasitikėjimą, o įsi-
traukus į veiklą paaukoti pačius 
darbingiausius, gražiausius savo 
gyvenimo metus?

Gimiau ir užaugau Joniškio 
rajono Puraičių kaime. Baigusi 
Mindaugių devynmetę mokyklą 
metus dirbau vietiniame tarybi-
niame ūkyje. Mano klausa pra-
dėjo silpnėti dar mokykloje. O 
tais laikais turint klausos negalią 
net į profesinę mokyklą įstoti 
ir kartu mokytis su girdinčiais 
buvo labai ribotos galimybės. 
Dirbdama minėtame ūkyje su-
sirūpinau, kokiu būdu galėčiau 
įsigyti specialybę, išeiti į žmones. 
Atsitiktinai respublikiniame „Tie-
sos“ laikraštyje aptikau skelbimą, 
kad šalies kurčiuosius mokytis 
kviečia Vilniaus amatų mokykla 
(dabar - Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centras 
– red. past.). Su šia žinia atėjo 
suvokimas, jog nesu viena, kad 
mano likimo žmonių Lietuvoje 
yra ir daugiau. Pradėjau mokytis 

Darbingiausi ir gražiausi gyvenimo 
metai savoje bendruomenėje 

1966 m. Vienu metu baigiau ir 
vakarinę vidurinę mokyklą. 1968 
m., baigusi Amatų mokyklą, likau 
dirbti Vilniaus gamybos-mokymo 
kombinate. O susiklosčius šeimi-
nėms aplinkybėms, nuo 1971 m. 
pradėjau dirbti Kauno kurčiųjų 
gamybos-mokymo kombinate 
(dabar - UAB „Atropa“). Aktyviai 
dalyvavau visuomeninėje veiklo-
je, buvau renkama į LKD Kauno 
kurčiųjų teritorinės valdybos 
(TV) prezidiumo narius, LKD su-
važiavimo delegatus. 1990 m. pra-
dėjau dirbti TV informante. 1991 
m. buvau išrinkta Kauno kurčiųjų 
TV pirmininke. Šias pareigas ėjau 
16 metų (buvau renkama tris ka-
dencijas).

Jūsų atkakliomis pastan-
gomis iškilo dabartinis Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centras? 
Kas pagelbėjo žengti pirmuo-
sius drąsius žingsnius?

Mes plėtėme veiklą, būtinai 
reikėjo erdvesnių patalpų. Šį opų 
klausimą išspręsti padėjo geri 
žmones. Mums patogioje vietoje, 
Vilijampolėje, nuomos pagrin-
dais gavome buvusį vaikų dar-
želį. Pagelbėjo tuo metu Kauno 
vicemerės pareigas ėjusi (dabar 
- Seimo narė) Vincė Vaidevutė 
Margevičienė. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro (KKRC) stei-
gimu, lėšomis remontui rūpinosi 
tuometinis LKD respublikinės 
valdybos pirmininkas Petras 
Gasiūnas. Patalpų remontą atliko 
UAB „Neveresta“ (direktorius Al-

binas Degutis). Pirmieji žingsniai 
buvo sunkūs. Kiek prisimenu, re-
montas truko apie trejus metus. 

Tačiau su atsivėrusiomis 
erdviomis patalpomis atsivėrė ir 
platesnės veiklos galimybės?

Taip. Pamažu pradėjo plėstis 
teikiamų paslaugų asortimentas. 
Įsteigta labai reikalinga kompiu-
terinio raštingumo klasė (vadovė 
B. Valatkienė). Gestų kalbos ver-
tėjos (Marija Razumova, Vilma 
Liukenskienė, Jūratė Pugačiaus-
kienė) ne tik vertė, bet ir teikė 
socialines paslaugas. Informantės 
pareigas ėjo Gražina Dambraus-
kienė. 1999m. spalio mėn. įkūrė-
me užimtumo būrelį. Pradžioje 
etatinio vadovo neturėjome, kvie-
tėme į veiklą žmones ir mokėme 
to, ką sugebėjome pačios. Vėliau 
gavome daugiau specialistų etatų 
- dirbo Rita Diečkuvienė ir Greta 
Gustienė. Kultūrinėje srityje labai 
pravertė didelė Vidulės (Vidos 
Eskertienės) darbo patirtis. Prie 
papildomų visuomeninių darbų 
prisidėti neatsisakydavo ir pa-
galbiniai darbininkai Rita Na-
ruševičienė, Vitas Kirvaitis. Tuo 
metu buhaltere dirbusi Albina 
Balčiūnienė patarė, padėjo, ne-
leido daryti klaidų, išmokė orien-
tuotis Centro �nansuose. Turiu 
paminėti, kad buvo gera dirbti, 
nes turėjau gerą komandą. Šalia 
buvo darnus kolektyvas, kaip 
sakoma, ir skausme, ir džiaugsme 
visi buvome kartu. 

Nuo sausio mėnesio M. Stankauskienė pasitraukė iš Kauno rajono užimtumo 
būrelio vadovės pareigų į užtarnautą poilsį.

Nukelta į 16 psl.
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Bet 2007 m. iš KKRC di-
rektorės pareigų atsistatydinote. 

Taip, apsisprendžiau savo 
noru pasitraukti iš einamų pa-
reigų. Pradėjau dirbti etatine 
specialiste Kauno TV. Visuomeni-
niais pagrindais iki artimiausios 
konferencijos dar dirbau Kauno 
kurčiųjų TV pirmininke. 

Gal pamenate, kokie ra-
jonai priklausė tuomet Kauno 
TV?

Tie patys rajonai kaip ir šiuo 
metu. Tačiau rajonų kurčiųjų pir-
minių organizacijų pirmininkai 
buvo visuomenininkai. 

Kada pradėjote burti Kauno 
rajono kurčiųjų bendruomenę?

Visuomeniniais pagrindais 
Kauno rajono kurčiųjų pirminei 
organizacijai vadovavau nuo 2008 
m. trejus metus. Rajono žmones 
įvairiais klausimais konsultuo-
davau turimame specialistės 
kabinete Kauno kurčiųjų TV, o 
bendruomenės užimtumo veikla 
vyko Neveronių seniūnijos pa-
talpose, etatinio vadovo būrelis 
neturėjo. Pati kviesdavau žmo-
nes ir mokiau rankdarbių meno. 
Sukakus 60 metų nusprendžiau 
toliau visiškai nedirbti. Bet ne-
tikėtai naujai išrinktas Kauno 
rajono kurčiųjų pirminės organi-
zacijos pirmininkas Kęstutis Vaiš-
nora pakvietė vadovauti užimtu-
mo būreliui. Ir čia, kaip sakoma, 
pataikė į opią „dūšios“ vietą. Tie, 
kas žino magišką kūrybos galią, 
manau, supras mano spontanišką 

apsisprendimą dar dirbti. Šįkart 
- sėdant prie rankdarbių stalo. 
Nes visą gyvenimą traukė me-
nas. Mums, gyvenantiems tyloje, 
dažnai mintį, gebėjimų kryptį 
išreikšti darbais lengviau nei žo-
džiais... Štai bendruomenės auk-
sarankis Jeronimas Petkevičius 
iš modelino (kitaip - polimerinis 
molis) be didelių pastangų lipdo 
įvairias �gūras, jas dažo, lakuoja. 
Jelena Valentienė sugeba nupiešti 
eskizus, moka derinti spalvas, 
pamėgo vėlimo meną. Zo�ja 
Gylienė visada domisi „karšto-
mis“ naujovėmis, kaskart atėjusi 
sugeba kažkuo nustebinti. Genutė 
Kaveckienė visų akis sušildo dai-
liomis gelinėmis žvakėmis. 

Jūsų būrelio iš vilnos velti 
rankdarbiai išsiskiria atlikimo 
technika, įvairove, kruopštumu.  
Kada susidomėjote tokio pobū-
džio rankdarbiais? 

Toks formų tikslumas pa-
siekiamas veliant mašina sausu 
būdu. 2012 m teko dalyvauti 
kursuose buvusioje  amatų mo-
kykloje Vilniuje ir ten pakerėjo 
sausas iš vilnos vėlimo menas. 
Grįžusi atkakliai siekiau turėti pa-
našią vėlimo mašiną ir rankdar-
bių būrelyje. Mano siekį suprato 
ir �nansiškai parėmė tuometinė 
šviesaus atminimo Neveronių se-
niūnė V. Kelermanienė, seniūni-
jos darbuotojai, UAB „Neveresta“ 
direktorius K. Zybartas, palaikė 
kurčiųjų bendruomenė. Mūsų 
vėlimo mašina kainavo apie 500 
Lt, skirtų lėšų pakako įsigyti ir 
mezgimo malūnėliui, pradžios 
darbeliams nusipirkti vilnos. 

Reikia pridurti, kad mo-
kytis velti lengva nebuvo. Bet 
gerų norų vedamos įveikėme 
visus barjerus. Vėlimas, kaip ir 
kiekvienas rankdarbis, reikalauja 
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daug laiko ir kruopštumo, reikia 
užsispyrimo. Veliame paveikslus, 
sieninius kilimėlius, rankines, rie-
šines, pagalvėles, pakabukus ir kt. 
Kūrėjų fantazijai nėra ribų...

Prieškalėdiniame  renginy-
je „Būkime kartu“ jūsų ekspo-
nuota paroda, dvelkianti šven-
tine nuotaika, žavėjo svečius. 
Gražūs darbai turi būti tęsiami.

Aš dar nebaigiau savo veik-
los. (Juokiasi.) Pagal galimybes 
rankdarbių užsiėmimuose žadu 
dalyvauti. Jei bus sveikatos, bus 
ir veiklos. Tačiau nuo sausio mė-
nesio mūsų rankdarbių būreliui 
vadovaus Rūtelė (KKRC projekto 
vykdytoja – amatų būrelio vadovė 
Rūta Motiejūnienė). Tai - žinomas 
žmogus, ilgametė mano buvusios 
komandos darbuotoja, išsilavinu-
si, mėgstanti meną. Todėl tikrai 
žinau, jog būrelis patikimose 
rankose. O rajono pirmininkas 
K. Vaišnora turi patirties rengiant 
projektus, planuojant darbus. 
Jis aktyviai bendradarbiauja su 
rajono savivaldybės darbuoto-
jais, Seimo nare R. Popoviene 
(yra jos visuomeninis padėjėjas). 
Noriu palinkėti, kad visus gražius 
sumanymus lydėtų sėkmė, kad 
bendruomenės žmonės ir toliau 
būtų kūrybingi.

Tikėkime, kad linkėjimai 
išsipildys, o jūsų rankdarbiai ir 
toliau džiugins parodų lanky-
tojus.

Ačiū Jums už ilgametį pra-
smingą darbą, kad buvote ir esate 
kartu su kurčiųjų bendruomene. 

Kauno rajono rankdarbių būreliui vadovaus KKRC projekto vykdytoja – amatų 
būrelio vadovė R. Motiejūnienė.

Rankdarbių paroda – LKD tinklapio www.lkd.lt Virtualioje meno galerijoje.


