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Šiemet kurčiųjų „Poezijos pavasario“ 
varpas gegužės 22 d. suskambo Vilniuje. 
Jau 30 kartą. 

Jubiliejinį renginį, skirtą Lietuvos kur-
čiųjų draugijos (LKD) literatų sambūrio 
30-mečiui ir lietuvių grožinės literatūros 
klasiko K. Donelaičio 300-osioms gimimo 
metinėms paminėti, organizavo Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro (VKRC) 
darbuotojai. Rėmėja - LKD Respublikinė 
valdyba.

Plačiau skaitykite 7-9 psl.

„Poezijos pavasario“ sukaktis

„Mimikos“ teatro artistų pasirodymas: Apolonas, apsuptas poe-
zijos, tragedijos, komedijos, šokio, istorijos, astronomijos mūzų.

Jubiliejinio Lietuvos kurčiųjų draugijos literatų sambūrio dalyviai.
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Aktualijos

PASIDOMĖS LRT INI-
CIATYVOMIS.  Gegužės 28 d. 
Seimo Socialinių reikalų ir darbo ko-
miteto posėdyje LKD prezidentė R. 
Klečkovskaja dar kartą kėlė klausimą 
dėl LRT televizijos laidų prieinamu-
mo didinimo kurtiesiems. Komiteto 
narys M. Zasčiurinskas labai nu-
stebo. Anot jo, prieinamų laidų turėjo 
padaugėti, nes Seimas, tvirtindamas 
2014 m. valstybės biudžetą, padidi-
no LRT televizijai � nansavimą, kad 
geriau patenkintų kurčiųjų žiūrovų 
poreikį. Kalbėtojas ragino nedelsiant 
kviesti LRT televizijos vadovą pasi-
aiškinti. Seimo vicepirmininkas ir 
komiteto narys A. Sysas pasiūlė lai-
kytis kitokios taktikos: sulaukti LRT 
televizijos pirmo pusmečio veiklos 
ataskaitos ir tuomet klausti LRT 
televizijos vadovų, kas padaryta ir 
nepadaryta dėl kurčiųjų.   

LAIMĖJO IR ĮGYVEN-
DINS. Viešoji įstaiga Surdologijos 
centras (SC) laimėjo supaprastintą 
atvirą lietuvių gestų kalbos mo-
kymo programų rengimo, gestų 
kalbos mokymo bei švietimo gestų 
kalbos klausimais paslaugų pirki-
mo konkursą (skelbtas 2014 m. ge-
gužės 14 d. „Valstybės žinių“ priede 
„Informaciniai pranešimai“ Nr. 38, 
pirkimo Nr. 151343). Birželio 2 d. 
pasirašė su užsakovu Neįgaliųjų 
reikalų departamentu paslaugų 
sutartį. SC įgyvendins atitinkamas 
mokymo ir švietimo gestų kalbos 
klausimais veiklas. Projekto vertė, 
įskaitant ir pridėtinės vertės mo-
kestį (SC yra PVM mokėtojas), 
– 460 tūkst. Lt. 

AUKŠTESNIS STATUSAS.  
Respublikinės kurčiųjų meno šven-
tės „Gyvenimas už stiklo sienos“ 
globėja - Vilniaus miesto savival-
dybė. Tai patvirtino Vilniaus meras 
A.Zuokas gegužės 27 d. Primena-
me, kad šiemet tradicinį renginį 
rengs Vilniaus kurčiųjų reabilitaci-
jos centras. Šventė prasidės  liepos 
12 d. 13 val. Vilniuje, Kalnų parko 
estradoje. 

SUKAKTIS. Birželio 7 d. 
Kauno kurtieji paminėjo kultūrinės 
veiklos 60-metį. Apie renginį pla-
čiau skaitykite kitame „Akiračio“ 
numeryje.

PRIEINAMA IR KUR-
TIESIEMS. Pirmąjį vasaros 
savaitgalį Vilniaus miesto Rotušės 

aikštė vėl prisipildė miestiečių šur-
mulio – birželio 6–8 dienomis čia 
šeimininkavo „Azijos šalių dienos 
2014”. Šio renginio o� cialus atidary-
mas vyko su vertimu į gestų kalbą.

 PADĖKA. Vilniaus KRC 
šokių kolektyvui „Tyla“ ir jo vado-
vui Modestui Jančiuliui už nuo-
širdų dalyvavimą prezidentūroje 
vykusiame šventiniame Motinos 
dienai skirtame koncerte prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė įteikė pa-
dėką. „Jūsų jaunatviška programa 
dovanojo visiems gerą nuotaiką, o 
iš širdžių į širdis sklindantis geru-
mas sušildė ir įkvėpė juo dalytis!“ 
- rašoma rašte. 

„MIMIKA“ - RYŠKIAU-
SIAS MIESTO, RAJONO 
CENTRO SUAUGUSIŲJŲ 
TEATRINĖS KULTŪROS 
SKLEIDĖJAS. Gegužės 10 d. 
Utenoje vyko IX Lietuvos mėgėjų 
teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“.  
2014  m. yra paskelbti TEATRO 
METAIS, todėl šventės „Tegyvuoja 
teatras“ vertinimo komisija pri-
ėmė sprendimą: šiemet pagerbti 
ne pavienius kūrėjus, o geriausius, 
kūrybiškiausius pastarųjų metų 
mėgėjų teatrus – ryškiausius teat-
rinės kultūros skleidėjus. Utenoje 
buvo paskelbta 9 nominacijos ir 
nominuoti 83 šalies mėgėjų teat-
rai, kuriems nereikėjo varžytis dėl 
laureato vardo, nes visi jie yra savo 
veikla unikalūs ir tikri kultūros 
skleidėjai savo miestuose, miete-
liuose ir rajonuose. Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centro liaudies 
teatrui „Mimika“ skirtas diplomas 
„Ryškiausias miesto, rajono centro 
suaugusiųjų teatrinės kultūros 
skleidėjas“.  Sveikiname !

Priminsime, kad 2006 m. 
Lietuvos liaudies kultūros centras 
ir Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga 
inicijavo respublikinę mėgėjų 
teatro šventę „Tegyvuoja teatras“, 
skirtą Tarptautinei teatro dienai 
paminėti. 

DALYVAVO IR NENU-
SIVYLĖ. Gegužės 30-31 d. Vil-
niaus KRC liaudies teatras „Mimika“ 
dalyvavo 6-ajame Druskininkų re-
giono organizuotame tarptautiniame 
gatvės spektaklių festivalyje „Gatvės 
atostogos“. Į renginį „Mimiką“ (rež. J. 
Mažeikienė) ir šokių kolektyvą „Tyla“ 
(vad. M. Jančiulis) pakvietė asociacija 
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Druskininkų teatras „Niša“. Kurtieji 
publikai parodė du etiudus: „Kir-
pykloje“, „Kine“, pantomimą „Drau-
gystė“ bei šokį „Marjani“. Žiūrovai 
atlikėjams negailėjo ovacijų. Pačius 
geriausius įspūdžius parsivežė ir 
dalyviai. Renginiai vyko neįprastose, 
bet labai gražiose atvirose erdvėse: 
atnaujintame senųjų caro gydyklų 
parke, Druskininkų pramogų aikš-
tėje, skveruose prie Nemuno upės, 
Druskinio ežero pakrantėje, naujai 
įrengtuose parkuose. Šeimininkai 
atlikėjams paruošė staigmeną – 3 
val. nemokamą pramogą Vandens 
parke. Taip pat visi 10 dalyvių buvo 
pavaišinti vakariene. 

PRISIDĖJO IR KUR-
TIEJI. Vilniaus miesto Balsių ben-
druomenės taryba (pirmininkas Ri-
mantas Micka) birželio 7 d. surengė 
tradicinę kasmetinę bendruomenės 
šventę „Balsiai 2014“. Pirmąkart joje 
dalyvavo ir Vilniaus KRC saviveikli-
ninkai. Jie, kaip ir Druskininkuose, 
vaidino etiudus, pantomimą, sušoko 
šokį. 

TARPTAUTINĖ KON-
FERENCIJA RUSIJOJE. Kaip 
skelbia kurčiųjų interneto portalas 
Glyxux.net, gegužės 20-22 d. parodų 
centre Maskvoje „Ekspocentr“ su-
rengta 2-oji tarptautinė konferencija 
„Kurčiųjų lingvistinės teisės“, joje 
dalyvavo 60 šalių atstovai. Svarbiausi 
svarstyti klausimai: kaip tyrinėti ges-
tų kalbą, kaip ją vartoti įvairiose gy-
venimo srityse, be  kitų, ir kurčiųjų 
studijų srityje, kaip organizuoti ges-
tų kalbos vertėjų ir gestų kalbos lek-
torių rengimą ir kt. Rusijos kurčiųjų 
organizacijos (RKO) prezidentas V. 
N. Ruchledevas konferenciją įver-
tino kaip davusią nemažai naudos 
visai RKO. Daugiau informacijos 
apie renginį galite rasti kurčiųjų 
interneto portale Glyxux.net. 

ORIENTAVIMOSI SPOR-
TAS. Gegužės 28 - birželio 1 d. 
Vilniuje bei Zarasuose vyko Atviras 
Šiaurės ir Baltijos šalių kurčiųjų or-
ganizacijų (NBDSF) orientavimosi 
sporto čempionatas. Renginio orga-
nizatorius – Lietuvos kurčiųjų sporto 
komitetas. Čempionate dalyvavo 47 
sportininkai iš 10 šalių. Daugiausia 
sportininkų į varžybas delegavo 
Ukraina (15) ir Lietuva (14). Orien-
tacininkai rungėsi M21, V21 ir V45 
amžiaus grupėse, startavo sprinto, 
vidutinėje, ilgoje trasose bei estafetės 
rungtyje. Išdalyti 45 medaliai, iš jų 
net 19 medalių liko Lietuvoje.

Po skaudžių šalnų, rubinais 
plieskiant alyvoms, tik peržengęs 
84-erių slenkstį į Anapilį išėjo LKD 
aktyvistas, Kauno kurčiųjų senjorų 
klubo „Poilsis“ tarybos narys poetas 
P.Pelegrimas.

Sulaukęs, bet jau nebegalėda-
mas su kūrybos draugais atšvęsti 
ilgai laukto jubiliejinio, 30-ojo, „Po-
ezijos pavasario“ užgeso gegužės 23 
d. Išėjo tyliai, neatsisveikinęs, bet 
palikęs šviesų atminimą artimųjų, 
jį pažinojusiųjų širdyse ir savo bran-
džią kūrybą. 

P. Pelegrimas gimė 1930 m. 
garsiame Biržų krašte. Gražuolės 
Mūšos pakrantėse jo nerūpestinga 
vaikystė bėgo iki lemtingų 1941 m. 
Klastingos ligos palaužtas 11 metų 
būdamas apkurto. Autobiogra�joje 
prisimena: „Vaikystėje po sunkios 
ligos praradus klausą, žlugo bet ko-
kios šviesaus prasmingo gyvenimo 
viltys, nes neliko jokios galimybės 
ištrūkti iš aklinų tylos gniaužtų. O 
norėjosi girdėti, žinoti viską, kas 
vyksta aplinkui ...“ Kai mokslus tęsti 
bendrojo lavinimo mokykloje buvo 
per sunku, persikėlė mokytis į tuo-
metinę Kauno kurčiųjų mokyklą. 
Čia išmoko gestų kalbą, aklųjų mo-
kykloje pradėjo lankyti pynimo už-
siėmimus. Gabus vaikinas greit gavo 
ketvirtą pynėjo iš vytelių kategoriją. 
Gerai kalbantis, rašantis ir skaitantis 
jis buvo bendraklasiams pavyzdys, 
kolektyve – lyderis.

Kaip žmogus, stovėjęs prie 
LKD istorijos kūrimosi ištakų,  P. Pe-
legrimas mielai pasakodavo atskirus 
istorijos faktus: aktyvesnė kurčiųjų 
veikla Lietuvoje prasidėjusi po karo. 
Įdarbinti keturi etatiniai darbuoto-
jai. Vilniuje veikė surdopedagogo 
G. Glembockio iniciatyva įsteigta 
Vilniaus kurčiųjų amatų mokykla. 
1950 m., įvykdžius administracinį 
pertvarkymą, įsteigtos Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos sritys. 
Centro valdybos pirmininkas P. 
Pelegrimui pasiūlė eiti pavaduotojo 
pareigas. Jį, devyniolikmetį, tuomet 
viliojo darbas su likimo draugais, 
todėl nedvejodamas sutiko - pradėjo 
formuoti sričių skyrius, rūpinosi, 
kad skirti etatai būtų užimti. Veiklą 
jau buvę pradėję Vilniaus ir Kauno 
skyriai, jie tapo sričių skyriais. Rū-
pintasi, kad jie veiktų ir Šiauliuose 
bei Klaipėdoje. Sričių skyrių valdy-
bų pirmininkai tada buvo kurtieji. 
Jo bendraamžiai, bendradarbiai, 
anų istorinių metų aktyvistai.

P. Pelegrimas ne kartą pabrėž-
davęs, kad nors jie, kurtieji vadovai, 
tuomet neturėję darbo patirties ir 
išsilavinimo, visus jungęs didelis 
noras padėti likimo draugams, 
todėl padaryta tikrai daug, labai 
laiku suvienytos jėgos. Šio iniciaty-
vaus žmogaus dėka buvo kuriamos 
kurčiųjų amatų mokyklos, gamybi-
niai-mokomieji kombinatai, klubai, 
1952 m. sušauktas pirmasis Lietuvos 
kurčiųjų suvažiavimas. 

Savo kruopščiu darbu ir tie-
siog žmogiška parama P. Pelegrimas 
prisidėjo ir prie aklųjų bei silpnare-
gių gyvenimo kokybės gerinimo. 
Turėjo pynėjo iš vytelių specialybę, 
o vėliau jis daug metų  dirbo Kauno 
aklųjų kombinate ir visuomeniniais 
pagrindais ėjo ten įkurtos kurčiųjų 
pirminės organizacijos pirmininko 
pareigas. Dalis narių buvo visai 
(arba iš dalies) ir neregiai. Žmogus 
tvirtino, kad darbas buvęs pra-
smingas, nes labai reikėjo padėti 
silpnesniems. 

Jo pastangos nuoširdžiai ben-
draujant, talkinant žmonėms ne 
kartą įvertintos padėkomis, garbės 
raštais, proginėmis dovanomis ir 
išskirtiniu dėmesiu tiek Aklųjų, tiek 
Kurčiųjų draugijose. 

Daug matęs ir patyręs gyve-
nime, jis buvo ypač tolerantiškas, 
jautrus, pakantus kito žmogaus 

Lietuvos kurtieji neteko 
iškilaus žmogaus 

nuomonei. Pats yra ne kartą mi-
nėjęs, kad „tikros“ kūrybos laikas 
buvęs jaunystėje, tuomet prirašęs ne 
vieną eilėraščių sąsiuvinį, o brandos 
metais pamėgęs korespondenciją. 
Tačiau iš tikro jo kūrybos rastume 
visuose išleistuose LKD literatų al-
manachuose. Tikros kūrybos. Mat 
visada žinojo ką pasakyti, rasdavo 
įdomių temų, netuščiažodžiavo. Tai 
- gilūs pėdsakai, jų neužpustys kas-
dienių gyvenimo audrų smiltys...

Išėjęs į pensiją kiek galėdamas 
dalyvavo Kauno kurčiųjų senjo-
rų klubo „Poilsis“ veikloje, buvo 
ilgametis klubo tarybos narys. 
Susibūrimuose būdavo visada ap-
suptas bendraamžių, geranoriškas 
ir taktiškas. 

Netekome ypatingo žmogaus, 
ne žodžiais bet darbais mylėjusio 
savo likimo draugus, besidalijusio 
proto, akių ir širdies šviesa su gyve-
nimo kelyje sutiktaisiais. Nors Mirtis 
visagalė išplėšė iš gyvenimo, nutilo 
jo balsas, bet nenutilo jo paliktas kū-
rybinis žodis. Jo darbai ir prasminga 
veikla liko LKD istorijoje, o vardas ir 
veidas išliks mūsų visų ir jį pažinoju-
sių atmintyje.

Tegul būna lengva Jam Tėviš-
kės žemė.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Pranas Pelegrimas 
1930 04 15 – 2014 05 23

Pro memoria 
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Aktualijos
Žodyno pradžia – 2006 

metai, kai KKNUC pedago-
gai prisidėjo prie tarptautinio 
Leonardo da Vinci bandomojo 
projekto „Skleiskite gestą - ska-
tinkite bendravimą profesine 
gestų kalba Europoje“ ir ėmėsi 
iniciatyvos kurti nemokamą 
internetinę gestų kalbos vertimo 
priemonę Lietuvoje. 

Pagrindinis projekto tikslas 
buvo sukurti nemokamą internetinį 
Europos šalių profesinių gestų kal-
bos žodyną, kuris padidintų gestų 
kalbos prieinamumą, sudarytų ga-
limybę mokytis užsienio šalių gestų 
kalbos ir palengvintų gestų kalbos 
vartotojų mainus visame pasaulyje.

2008 m. projektas peraugo į 
Leonardo da Vinci programos ino-
vacijų perkėlimo projektą  „Skleiski-
te gestą - skatinkite bendravimą na-
cionaline gestų kalba”. Per ketverius 
abiejų etapų projektų gyvavimo me-
tus (2006-2010) sukurtas tinklalapis 
ir internetinė gestų kalbos vertimo 
priemonė kokybiškai kito: daugėjo 
užsienio šalių-projekto partnerių, 
išsiplėtė gestų kalbos žodyno sri-
tys, tinklalapis tobulėjo įgydamas 
vis naujų funkcijų, garso ir vaizdo 
galimybių.

2009 m. kovo 31 d. Švedijos 
užsienio reikalų ministerijoje pro-
jektas buvo o� cialiai pristatytas Jos 
didenybei karalienei Silviai ir ki-
tiems vyriausybės atstovams, užsie-
nio šalių partnerių ambasadoriams, 
kviestiniams svečiams iš tarptauti-
nių nevyriausybinių organizacijų.

2010 m. gegužės mėnesį pro-
jektas Briuselyje buvo pasiūlytas 

„Geriausios praktikos 2010“ no-
minacijai. Tų pačių metų birželio 
mėnesį Čekijoje projektas „Skleis-
kite gestą“ laimėjo Europos kalbų 
apdovanojimą.

Šiandien Spreadthesign.com 
nuosavybė yra perleista Europos 
gestų kalbų centrui Švedijoje. Ne-
mokamame gestų kalbos žodyne 
šiandien rasite per 220 000 įvairių 
gyvenimo sričių gestų švedų, anglų 
(britų gestų kalbos), Amerikos 
anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, 
portugalų, rusų, estų, lietuvių, is-
landų, latvių, lenkų, čekų, japonų, 
turkų gestų kalbomis, 93 299 gestai 
įgarsinti. 

Pasak Europos gestų kalbų 
centro, tai didžiausia tokio tipo in-
terneto svetainė pasaulyje. Žodynu 
naudotis gali ne tik kurti, nepri-
girdintys žmonės, kochlearinio 

implanto naudotojai, bet ir kitų 
sutrikimų turintys asmenys. Žody-
nas yra puiki edukacinė priemonė 
mokantis gestų kalbos per pamokas, 
taip pat jos mokantis savarankiškai. 
Žodynu sėkmingai naudojasi tiek 
girdintys mokiniai, studentai, suau-
gusieji, norintys plėsti gestų kalbos 
žinias, tiek kurtieji, kurie vyksta 
mokytis, gyventi ar dirbti užsienyje.  
Per mėnesį tinklalapyje apsilanko 
apie 66 000 lankytojų.

Mokiniai teigia, kad žodynas 
naudingas mokantis užsienio šalių 
gestų, ypač kai reikia dalyvauti tarp-
tautiniuose susitikimuose, sporto 
ir kultūros renginiuose. Spreadthe-
sign.com yra nemokama priemonė, 
kuria gali naudotis visi norintys, tie, 
kas savo kompiuteryje turi internetą 
ar programėlę Android ir iOS.

Internetinis žodynas nuolat 

tobulinamas. Šiuo metu KKNUC 
projekto darbo grupė šalina klai-
das ar netikslumus, atsiradusius 
dėl didelio darbo tempo ir didelės 
� lmuojamų gestų apimties (jau nu-
� lmuota per 10 000 gestų): neradus 
žodžių atitikties gestų kalba, gana 
daug žodžių pateikta pirštų abėcėle, 
kai kurie įkelti žodžiai nėra vienodo 
linksnio, yra pasikartojančių žodžių  
ir kt.

Šiuo metu Europos gestų kal-
bų centras nuotraukas prie žodžių 
papildo iliustracijomis.  Po įvykusių 
derybų su internetine enciklopedija 
Vikipedija, ši gaus prieigą prie nuo-
traukų ir gestų iš spreadthesign.com 
tinklalapio. Tikimasi, kad apie 
175000 gestų  iš spreadthesign.com 
bus pateikta Vikipedijoje, o ateityje 
žmonės, turintys klausos sutrikimą, 
paieškai galės naudoti nuotraukas / 
paveikslėlius, o ne žodžius. 

Ateityje numatoma Google 
žemėlapyje įdėti įvairių vietovardžių 
pavadinimus gestų kalbomis, įdiegti 
svetainėje 3D animaciją, teksto ver-
timo gestais programą. Siekiama, 
kad Google vertėjo puslapyje šalia 
kitų kalbų atsirastų pasirinkimas 
,,Gestų kalba” ir būtų galima žodį 
išversti į gestų kalbą taip pat lengvai 
kaip ir į kitą kalbą. 

Renata 
VALAITYTĖ-RAMUCKIENĖ 

KKNUC Neformaliojo 
švietimo ir švietimo pagalbos 

skyriaus vedėja 

Spreadthesign.com – didžiausias interneti-
nis gestų kalbų žodynas pasaulyje

Vyksta � lmavimas. Mokytojas V. Valiauga ir mokinė S. Dragūnaitė.

Gegužės 4-oji - ypatinga 
mūsų bendruomenei diena.  
1995 m. gegužės 4 d. Vyriau-
sybė (nutarimu Nr. 630 „Dėl 
kurčiųjų gestų kalbos pripaži-
nimo gimtąja kalba“) o� cialiai 
pripažino Lietuvos Respublikos 
kurčiųjų gimtąja kalba gestų 
kalbą bei suteikė mums gali-
mybę gimtąja kalba pasirinkti 
ir tėvų kalbą. 

Gestų kalba - kurčiųjų gim-
toji kalba, tai akcentuojama ir LR 
neįgaliųjų socialinės integracijos 

Lietuvių gestų kalbos pripažinimas
įstatymo 4 straipsnyje. 

Mūsų kalbos pripažinimas 
tapo svarbiu įvykiu mūsų ben-
druomenės istorijoje! Keitėsi visuo-
menės narių požiūris į gestų kalbą 
ir kurčiuosius. Kurčiųjų ugdymo 
centruose leista vartoti lietuvių 
gestų kalbą, o ir pedagogai pakeitė 
požiūrį, pradėjo mokytis mūsų kal-
bos ir stengiasi ją išmokti. Ugdymo 
centruose stengiamasi taikyti bi-
lingvistinio ugdymo metodą ir pla-
čiai apie tai diskutuojama. Įsteigti 
Surdologijos ir Gestotyros centrai, 

Mantrimo Danieliaus dėka išleistas 
vadovėlis „Gestų kalbos pagrindai“, 
pradėti įvairūs gestų kalbos tyrimai, 
išleisti DVD, knygos, susijusios su 
gestų kalba, vykdomi gestų kalbos 
kursai girdintiems visuomenės na-
riams. Įsteigti Lietuvos gestų kalbos 
vertėjų centrai, Vilniaus kolegijoje 
pradėta rengti būsimus gestų kal-
bos vertėjus bei gestų kalbos mo-
kytojus, daugėja vertimų, subtitrų 
televizijose. Pokyčių ir nuveiktų 
darbų sąrašas dėl mūsų bendruo-
menės - platesnis, tad kviečiame 

Jus susimąstyti, kokie pokyčiai 
įvyko per šį laikotarpį. Galbūt jei 
1995 m. gegužės 4 d. nebūtų įvykęs 
toks svarbus ir reikšmingas įvykis 
mūsų bendruomenei, mes būtume 
amžinai nesuprasti ir be identiteto 
- tuščia vieta.

Minėkime savo gimtosios 
kalbos dieną. Branginkime, sau-
gokime ir gerbkime lietuvių gestų 
kalbą!

LKJA prezidentė 
Monika KUMŽAITĖ 

ir tarybos nariai
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Gegužės 28 d. Seimo So-
cialinių reikalų ir darbo komi-
teto posėdyje buvo svarstomas 
gestų kalbos vertėjų centrų 
reorganizavimo klausimas. 

Be komiteto narių, jame 
dalyvavo Seimo pirmininko pava-
duotojas, komiteto narys A. Sysas, 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos viceministras A.Šešelgis, 
Lygių galimybių skyriaus vedėja    
E.Čaplikienė, Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorė G. Paliušienė, 
LKD prezidentė R. Klečkovskaja, 
bendrijos PAGAVA pirmininkė      
R.Sitavičienė, Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo organizacijos atstovai, ver-
tėjų centrų vadovai, LGK vertėjai. 

Priminsime, kad 2014 m. 
balandžio 30 d. Vyriausybės pa-
sitarime buvo galutinai nuspręsta 
vykdyti reorganizaciją (nutarimas 
priimtas dar 2012 m.). Tądien Vie-
šojo valdymo tobulinimo komisijos 

Seime diskutuota dėl vertėjų centrų reorganizacijos
siūlymu buvo pritarta mažų įstaigų, 
kuriose dirba iki 20 darbuotojų, 
skaičiaus mažinimui jungiant 
įstaigas ir centralizuojant bendrųjų 
funkcijų atlikimą.

Tarp tokių 73 biudžetinių 
įstaigų pateko ir gestų kalbos ver-
tėjų centrai. Įstaigas reorganizuoti 
numatyta trejopai. Mūsų sistemos 
įstaigas nutarta ne prie ko nors 
prijungti, bet sujungti į vieną juri-
dinį asmenį. Kaip tą padaryti, buvo 
parengti bent keli scenarijai. Tačiau 
jiems visiems bendra tai, kad visais 
atvejais būtų pavykę sutaupyti labai 
nedaug, o painiavos būtų apsčiai. 
Pvz., šiuo metu keturių vertėjų cen-
trai (išskyrus VAGKVC) vykdo Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų 
projektus ir renovuoja arba atlieka 
savo būstų kapitalinį remontą jų lė-
šomis. Ne vienam suinteresuotam 
asmeniui jau seniau kirbėjo mintis, 
kaip, palikus tik vieną iš penkių 

centrų vadovų, jam seksis spręsti 
visas problemas. Juk padaliniai 
išbarstyti po skirtingus miestus ir 
problemoms spręsti reikia specialių 
žinių.  

Klausimą svarstyti posėdyje 
teikė SADM viceministras A. 
Šešelgis. Daugiausia jam iš susi-
rinkusiųjų oponavo Seimo vice-
pirmininkas A. Sysas. Jo nuomone, 
reorganizacija vykdoma daugiausia 
dėl pačios reorganizacijos. Anot jo, 
blankų, antspaudų keitimas, parašų 
tvirtinimas, naujo vadovo koman-
diruotės po miestus bei kt. ir taip 
menkas sutaupytas lėšas kaipmat 
paleis vėjais. Be to, vicepirmininkas 
visiems susirinkusiems priminė, 
kad viena gestų kalbos vertėjų 
centrų reorganizacija jau vykdyta. 
Po jos iš dešimties buvusių gestų 
kalbos vertėjų centrų liko penki.  
Į kurčiųjų sistemos pusę stojo ir 
kiti komiteto nariai: R. J. Dagys, 

M. Zasčiurinskas. Svečiams buvo 
nedaug galimybių reikšti savo nuo-
monę, nes čia posėdžiavo komiteto 
nariai, o kviestiniai asmenys buvo 
daugiau stebėtojai. Jie pagal savo 
kompetenciją tik atsakydavo į ko-
miteto narių užduotus klausimus. 
Vis dėlto posėdžio pabaigoje keletą 
sakinių pasakė ir LKD prezidentė 
R.Klečkovskaja. Ji ragino neišleisti 
iš akių fakto, kad gestų kalbos ver-
tėjai aptarnauja neįgalius asmenis. 
Todėl reformas reikia vykdyti viską 
gerai pasvėrus ir nepažeisti kurčių-
jų interesų.

Komitetas balsų dauguma nu-
sprendė, kad Vyriausybei teiks išva-
dą, jog reorganizuoti gestų kalbos 
vertėjų centrus yra netikslinga. Tad 
jeigu įstatymų leidžiamoji valdžia 
nepersigalvos, gestų kalbos vertėjų 
centruose viskas liks kaip buvę. 

 „Akiračio“ inf.   

Vilniaus kolegijos Pedagogi-
kos fakultetas kviečia kurčiuosius 
įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Jeigu susidarys ne mažesnė nei 
5 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų grupė, 
bus užtikrintas visų paskaitų vertimas 
į lietuvių gestų kalbą.

Fakultete taip pat rengiami 
lietuvių gestų kalbos vertėjai. Būsimi 
lietuvių gestų kalbos vertėjai ir juos 
rengiantys dėstytojai taip pat visada 
pasirengę padėti čia studijuojantiems 
kurtiesiems.

Taigi jei dar nenusprendei, kur 
norėtum studijuoti, rinkis Vilniaus 
kolegijos Pedagogikos fakulteto 
siūlomas socialinės pedagogikos 
arba pradinio ugdymo pedagogikos 
studijų programas.

Socialinė pedagogika
Socialinę pedagogiką siūloma 

studijuoti mėgstantiems analizuoti ir 
vertinti aplinką, turintiems organiza-
cinių gebėjimų, gebantiems išklausyti 
ir spręsti jaunosios kartos problemas, 
norintiems  padėti žmonėms.

Studijuodamas pagal šią studijų 
programą išmoksi: pažinti vaiką, 
paauglį, jaunuolį, jo poreikius ir pro-
blemas; atpažinti įvairaus amžiaus 
asmenų sociokultūrinius skirtumus; 
atpažinti kultūrinius skirtumus ir 
atsižvelgti į juos; bendrauti ir bendra-

Studijos kurtiesiems 
darbiauti su vaiko, paauglio, jaunuo-
lio šeimomis, kitais specialistais ir 
socialiniais partneriais, teikti vaikui, 
paaugliui, jaunuoliui ir jų šeimoms 
LR įstatymų nustatytą pagalbą.

Galėsi rinktis vieną iš specia-
lizacijų:

1. Kultūrinių renginių organi-
zavimo (išmoksi organizuoti įvairius 
renginius).

2. Darbo su rizikos grupės 
vaikais (išmoksi spręsti rizikos grupei 
priklausančių vaikų problemas bei 
jiems padėti).

Gali pasirinkti studijų formą: 
nuolatines (studijuosi 3 metus) 
arba ištęstines (studijuosi 4 metus) 
studijas.

Nuolatinės studijos vyksta dar-
bo dienomis.

Ištęstinės studijos organizuo-
jamos sesijomis. Kasmet vyksta 
rudens ir pavasario - dviejų savaičių 
trukmės - sesijos, per kurias vyksta 
paskaitos, praktikumai, praktikos ir 
vertinimas. Tarp sesijų studentai stu-
dijuoja savarankiškai, konsultuojasi 
su dėstytojais.

Visos paskaitos tiek nuolatinių, 
tiek ištęstinių studijų studentams bus 
verčiamos nuolat čia dirbančio lietu-
vių gestų kalbos vertėjo.

Baigus studijas suteikiamas 
socialinės pedagogikos profesinio 

bakalauro laipsnis ir pedagogo kva-
li�kacija.

Pradinio ugdymo 
pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogiką 
siūloma studijuoti kūrybinių idėjų 
turintiems, gebantiems bendrauti, 
nestokojantiems kantrybės, svajojan-
tiems tapti pirmuoju mokytoju.

Studijuodamas pagal šią 
studijų programą išmoksi: sukurti 
vaikui puikias adaptacijos mokyk-
loje sąlygas; pažinti ir vertinti vaiką, 
jo pažangą ir galimybes; kūrybiškai 
mokyti vaiką.

Galėsi rinktis vieną iš specia-
lizacijų:

1. Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogiką (gilinsi vaikų ruošimo 
mokyklai žinias ir gebėjimus).

2. Ankstyvąjį techninį ugdymą 
(gilinsi informacinių technologijų 
taikymo mokant pradinių klasių 
mokinius žinias ir gebėjimus).

Gali pasirinkti studijų formą: 
nuolatines (studijuosi 3 metus) arba 
ištęstines (studijuosi 4 metus) studijas.

Baigus studijas suteikiamas pra-
dinio ugdymo pedagogikos profesi-
nio bakalauro laipsnis ir pedagogo 
kvali�kacija.

„Akiračio“, 
Vilniaus kolegijos inf.

Lietuvos darbo biržos projek-
tui „Parama socialinėms įmonėms 
2014–2015 metams“ įgyvendinti 
skirta 73,92 mln. litų. 

Lietuvos darbo biržos projektu 
siekiama didinti neįgalių darbuotojų 
užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo 
vietas, remti naujai įdarbintus ne-
įgaliuosius, didinti jų socialinę 
integraciją bei mažinti socialinę 
atskirtį, asistentų pagalba padėti ne-
įgaliesiems atlikti darbo funkcijas.

Įgyvendinant projektą planuo-
jama 4700 neįgaliųjų mokėti darbo 
užmokesčio ir valstybinio socialinio 
draudimo įmokas, tokiu būdu už-
tikrinant ir išsaugant jų darbo vietas. 
320 neįgaliųjų taip pat ketinama su-
teikti asistentų ir gestų kalbos vertėjų 
pagalbą, padedant jiems atlikti darbo 
funkcijas. Asistentams ir gestų kalbos 
vertėjams bus mokama subsidija 
darbo užmokesčiui ir valstybinio 
socialinio draudimo įmokoms.

Projektas įgyvendinamas iš 
Europos socialinio fondo lėšų. Tai 
pirmasis 2014–2020 m. projektas, 
kuriam įgyvendinti 2014–2015 m. 
skirta 73,92 milijonų litų. Likusią dalį 
(daugiau nei 38,2 mln. litų) sudarys 
socialinių įmonių nuosavos lėšos.

Parengta pagal www.socmin.lt 
informaciją

Parama 
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Kultūra
Kauno kurčiųjų reabilitaci-

jos centro (KKRC) amatų būre-
lis šiais metais mini savo veiklos 
dešimtmetį. Dabartinė būrelio 
vadovė Rūta Motiejūnienė sako, 
kad žmonės keičiasi, bet pagrin-
dinis būrelio branduolys beveik 
tas pats - tai tie, kurie tiesiog 
negalėtų ramiai gyventi be šio 
užsiėmimo ir visad ieško idėjų 
bei turi kūrybinės ugnelės. 

Istorijos gijos
Kauniečiai visada išsiskyrė 

veiklumu. Dar (1971–1982 m.) 
Tarprajoninių kultūros namų di-
rektorei Felicijai Bilydienei pasiū-
lius, čia susibūrė moterų pamėgtas 
Kulinarijos ir konditerijos būrelis. 
Jam vadovavo Marija Žagienė. 

2003 m. KKRC direktorės 
Malvinos Stankauskienės pastan-
gomis suburtas Laisvalaikio už-
imtumo per meną būrelis. Būrelyje 
buvo dalijamasi daugiausia siuvi-
mo, mezgimo, kulinarijos patirti-
mi. Minimais metais buvo sukurtas 
didelis darbas „Zodiako ženklai“ (iš 
įvairiaspalvių sagų). 

Tuo metu kauniečiai rankdar-
bių vadovo neturėjo: pačios centro 
darbuotojos ieškojo idėjų ir kvietėsi 
bendruomenės moteris. UAB „At-
ropa“ padovanojo dvi siuvimo ma-
šinas ir overloką. Tarp pagrindinių 
entuziasčių buvo Rita Naruševičie-
nė, Danutė ir Rimantas Ramoniai, 
Liuda Nainienė, Valė Pratusevičie-
nė, Nijolė Tamašauskienė, Rima 
Rakštytė, Vilma Liukenskienė.

Darbai įgavo pagreitį, kai 
2004 m. Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas šiai veiklai skyrė pusę etato 
(vadovė Rita Diečkuvienė). Tais 
metais kauniečiai su savo rank-
darbiais pirmą kartą dalyvavo Ne-
įgaliųjų šventėje – mugėje Sporto 
halėje. Vėliau trumpai (2004–2005 
m.) vadovavo R. Naruševičienė, 
kuri ligi šiol yra viena aktyviausių 
būrelio narių. Kurį laiką įvairių 
amatų mokė ir Rasa Rakauskienė, 
Vytautas Valiauga. Sukurti pano 
„Kelias į ateitį“, „Mūsų jaunystės 
medis“.

Nuo 2005 m. prie būrelio 
vairo stojo Rūta Motiejūnienė, kuri 
dar 1984 m buvo baigusi Stepo 
Žuko taikomosios dailės techni-
kumą (meninio apipavidalinimo 

Kauno rankdarbių kūrėjai mini 
savo veiklos jubiliejų

programa). Ji iškart subūrė žmones 
į užsiėmimus, nes jai neblogai buvo 
žinomas bendruomenės mikro-
klimatas. 

Nuo 2005 m. kolektyvas su 
savo darbais dalyvauja parodose 
„Ką pasėsi“.

2005 m. būrelio nariai turėjo 
galimybę Petrašiūnų darbo rinkos 
mokymo centre lankyti � oristikos 
kursus, kuriuos vedė profesionalūs 
centro dėstytojai. Į gestų kalbą vertė 
Kauno apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro vertėja Marija Razumo-
va, dalyviams įteikti pažymėjimai. 

Atėjęs į būrelį naujas žmogus 
gali pasirinkti jam tinkamiausią 
rankdarbių sritį. Pagrindiniai už-
siėmimai: keramika, šilkogra� ja, 
skiautinių siuvimas, įvairių vėrinių 
vėrimas, suvenyrų kūrimas, deku-
pažo technika, šeimininkavimo 
menas („Jauna šeimininkė“) ir kt. 

2008–2013 m. dailės ir ke-
ramikos būreliui vadovavo Jolita 
Grabliauskaitė. Ji mokė kurti spek-
taklių dekoracijas, apipavidalinti 
patalpas ir sceną įvairioms šven-
tėms bei iškilmėms.

Rankdarbių kūrėjams sutel-
kus jėgas, minint Tarptautinę kur-
čiųjų dieną 2009 m., jų rankdarbiai 
eksponuoti Kauno savivaldybėje.

Su savo darbais kauniečiai 
dalyvauja ir kasmetinėse parodose 
„Tau, Vilniau!“, Tarptautinės ne-
įgaliųjų dienos šventėse, Kaziuko 
mugėse.

Nuolat vyksta 
kūrybiniai mainai

Nuo šių metų rankdarbių 
meno R. Motiejūnienė mokys ir 
Kauno rajono kurčiųjų pirminės 
organizacijos narius. Bedirbdama 
Rūta 2012 m. nuotoliniu būdu baigė 
Kauno kolegiją (socialinio darbo 
sritis). Tad dabar savo žmonėms ji 
gali patarti ir įvairiais socialiniais 
klausimais. Bendruomenės narės 
susirenka ne tik norėdamos išmokti, 
savų idėjų neretai atsineša ir pačios. 
Būrelio vadovės siekia, kad visiems 
kūrybinis darbas būtų malonus.

Rankdarbis turbūt kilęs iš ten, 
kur laikas lėtai slinko?.. Akivaizdu, 
kad gražaus rankdarbio nepadarysi 
skubotai, rankos prie raštų ir vingių 
turi įprasti. Į kūrinėlį reikia įdėti ir 
laiko, ir širdies šilumos. Neužbaigti 
darbai – tai ne rankdarbiai...

Rankdarbių kūrimas - tai ir 
kokybiškas laiko praleidimas, da-
lijantis idėjomis. Toks darbas yra 
ir terapinis, mokantis kantrybės. 
Vadovė sako, kad visada malonu, 
kai pavyksta išmokyti rankdarbių 
gudrybių arba moterų sumanytas 
idėjas įgyvendinti kartu. Taip vyksta 
abipusiai kūrybiniai mainai. Gabus 
kūrėjas tampa siekiamybe kitiems. 
Tada šalia esantieji irgi užsidega 
noru tobulėti.

Apsilankymo dieną jau dau-
guma žmonių buvo išvykę atosto-
gauti. Prie didelio stalo palinkusios 
dekoratyvinius drugelius kūrė, 
spalvingas servetėles nėrė Ramutė 

Mykolaitienė, Judita Bradūnienė, 
Nijolė Tamašauskienė, Angelė 
Botyrienė, Jolanta Milišauskienė, 
Janina Kabelienė. 

Tik pajutusi pavasario dvelks-
mą siūti mėgstanti R. Naruševičienė 
užsidegė kurti paklausą turinčias 
rankines iš lininio audinio. 

Darbščioji bitutė Elvyra Jan-
kienė ir žiemą, ir vasarą mezga.

Ten kur reikia stipresnių ran-
kų moterims visada talkina Mantas 
Zakarauskas. Nors, kaip sakė būre-
lio vadovė, Mantas turi gerą skonį ir 
yra nepakeičiamas beveik visur.

Reikalingus mezgimui, nėri-
mui siūlus perkasi, o lininio audinio 
atraižomis labdaringai sušelpė UAB 
„Baltijos linai“. Įvairių priemonių 
� oristiniams dirbiniams stengiasi 
rasti ir gamtoje.

Nemažai sukurta ir įvairaus 
dydžio lėlių. Jos lipdomos iš mo-
delino, rūbelius modeliuoja būrelio 
siuvėjos arba mezgėjos.

Amatų būrelio vyrai daugiau-
sia yra pynėjai, jie moka prakalbinti 
įnoringiausią žilvitį : a. a. Pranas 
Pelegrimas, Vidmantas Švedas, 
Mindaugas Motiejūnas, Mantas 
Zakarauskas buvo suruošę ne vieną 
parodą, jų darbai turi didelę paklau-
są mugėse.

Prie bendro darbo stalo kurti 
susirenkantys žmones tapo labai ar-
timi. Metams bėgant jie drauge pra-
dėjo planuoti ir įvairias išvykas. Dar 
neišdilo iš atminties edukacinės ke-
lionės į Anykščius, Druskininkus.

O šiam birželiui jau supla-
nuota edukacinė išvyka į Ignaliną, 
Strigailiškių kaimą („Šakočio kepi-
mas“, „Pieno kelias“), Bitininkystės 
muziejų Stripeikių kaime. 

Pažintinės išvykos su įvairio-
mis programomis praturtina žinias, 
suartina žmones ir kartu yra savo-
tiška poilsio forma. O po jų aistra 
kurti vėl gundo praverti amatų bū-
relio dirbtuvių duris, tęsti pradėtus 
darbus arba įgyvendinti kelionėse 
gimusias idėjas...

Kūryba - beribė, kartais nenu-
spėjama, nuolat atsinaujinanti kaip 
ir pats pasaulis.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro amatų būrelio narės ir vadovė (iš kairės): 
J. Bradūnienė, A. Botyrienė, R. Mykolaitienė, J. Milišauskienė, J. Kabelienė, N. 
Tamašauskienė , vadovė R. Motiejūnienė (sėdi).
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Šiemet kurčiųjų „Poezijos 
pavasario“ varpas gegužės 22 d. 
suskambo Vilniuje. Jau 30 kartą. 

Jubiliejinį renginį, skirtą 
Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 
literatų sambūrio 30-mečiui ir lie-
tuvių grožinės literatūros klasiko 
K. Donelaičio 300-osioms gimimo 
metinėms paminėti, organizavo 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (VKRC) darbuotojai. Rėmėja 
- LKD Respublikinė valdyba.

Svečius, žiūrovus ir poetinio 
žodžio kūrėjus maloniai nustebino 
organizatorių rūpestis: stalai buvo 
papuošti ir patogiai išdėstyti, su-
rengta visų ankstesnių „Poezijos 
pavasario“ almanachų bei kurčiųjų 
poetų autorinių knygų paroda.

Ilgai nesimatę tarsi artimi 
giminaičiai poetai džiaugėsi su-
sitikimu, išleistomis savo eilėmis, 
sudėtomis į storesnę ar plonesnę 
knygelę. Atvykus iš tolimesnių 
miestų, rajonų šiek tiek pavėlavu-
siems šventės dalyviams, rengėjai 
pakvietė užimti vietas. 

 
„Mimikos“ teatro artistų 

pasirodymas
Prasivėrus scenos uždangai, 

prieš akis iškilo įspūdingas reginys.
Scenoje - graikų dievas ant 

Parnaso kalno. Aukštai  ant kalno 
gyvena mūzos, kurios globoja 
įvairias meno rūšis. Apolonas, ap-
suptas poezijos, tragedijos, kome-
dijos, šokio, istorijos, astronomijos 
mūzų, skambina lyra. Mūzos šoka, 
vaidina (spektaklio režisierė J. Ma-
žeikienė, dekoracijas sukūrė Nojus 
Petrauskas).

Žemėje blaškosi nelaimingas 
poetas, ieškantis poezijos mūzos. 
Jis keliauja, rašo eiles, bando jas 
skaityti gestų kalba, bet jam vis 
nesiseka. Drasko lapus, kuriuose 
parašytos eilės.

Apolonas iš savo aukštybių 
stebi nelaimingą poetą ir jam jo pa-
gailo. Jis išsiunčia pasiuntinį atvesti 
poeto ant Parnaso kalno. Atėjęs 

 „Poezijos pavasario“ sukaktis
poetas žavisi mūzų šokiu. Apolonas 
jam užduoda painų išbandymą 
– liepia sukurti trumpas eiles ir at-
pažinti poezijos mūzą.

Poetas stebi mūzas, rašo eiles. 
Skaito jas ir pajunta, kuri iš tikrųjų 
yra Poezijos mūza. Jis suklumpa 
prieš ją, didžiuliame popieriaus 
ritinyje rašo žodžius – „Lietuvos 
kurčiųjų poezijos šventė“.

Meniškas scenos darbas at-
skleidžia kūrybingumo bruožą, bū-
dingą visiems poetams. Gebėjimas 
kurti – didelė dovana. Kai poetas 
susiduria su tuo, ko negali įveikti 
savo jėgomis, įveikia eilėraščiu. Jeigu 
pavyksta, jis švenčia dvasios pergalę.

Salėje spragsėjo fotoaparatai, 
sukosi vaizdo kameros – buvo 
norinčiųjų sustabdyti žavias artistų 
pasirodymo akimirkas. 

Šventės programa
Po artistų pasirodymo ei-

liuotais posmais šventės dalyvius 
sveikino renginio vedėjai – VKRC  
asmeninė asistentė Orinta Zuzo 
ir gestų kalbos vertėjas Arūnas 
Šaukeckas. Jie priminė kūrybinės 
veiklos pradžią. Pirmąjį „Poezijos 
pavasarį“ 1984 m. šviesaus atmini-
mo poetė Genovaitė Bagačiūnienė 
priglaudė savo bute. Tuomet dar 
negausus būrelis poezijos gerbėjų 
savo jėgomis ir lėšomis išleido 1-ąjį 
eilėraščių rinkinį. Daugiau papa-
sakoti renginio vedėjai pakvietė 
buvusią LKD pirmininko pavaduo-
toją Vandą Vaitkutę (šio straipsnio 
autorę – red. past.).

Sutrumpintas pasakojimas 
pateikiamas šiame ir kitame sky-
relyje. 

Su draugijos šviesuole G. Ba-
gačiūniene daug metų teko kartu 
dirbti UAB „Vikada“. Pagrindiniai 
jos gyvenimo palydovai buvo kny-
gos ir įvairi periodinė spauda. Mo-
teris rašė straipsnius, eilėraščius, 
juos spausdino rajoniniai, respub-
likiniai laikraščiai, žurnalai.

Norėdama suteikti draugijos 
gyvenimui daugiau šviesos ir veik-
los subūrė poezijai atsidavusius 
draugijos narius. Pirmojo jos bute 
įvykusio „Poezijos pavasario“ alma-
nacho autoriai:  A. Armonavičius, 
V. Dauginienė, G. Bagačiūnienė, L. 
Paršelienė, S. Karanauskas, V. Bie-
liūnas, P. Pelegrimas, Z. Valutytė.

Šventėje dalyvavo tuometis 
Vilniaus kurčiųjų internatinės mo-
kyklos direktorius, visuomenėje ži-
nomas talentingas rašytojas, poetas 
B. Jauniškis. Savo pedagogine veikla 
jis daug prisidėjo prie kurčiųjų ug-
dymo. Nuoširdžiai rėmė ir kurčiųjų 
literatų veiklą.

Dauelį metų „Poezijos pa-
vasario“ eilėraščių rinktinės buvo 
rašomos ranka arba spausdinamos 
mašinėle. Kūrinius redagavo, ilius-
travo dosnios sielos pedagogė, tapy-
toja, gra�kė V. Dauginienė.

Aktyvėjant kūrybinei veik-
lai, gausėjant narių skaičiui poetų 
sambūris tapo tradicine LKD ir jos 
regioninių centrų remiama švente. 
Naujausi eilėraščių pristatymai, ap-
tarimai vykdavo vis kitoje aplinkoje: 
Rumšiškių etnogra�niame muzie-
juje, Šventojoje, Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio KRC. Dažni kur-

čiųjų poezijos renginių dalyviai buvo 
Maironio lietuvių literatūros muzie-
jaus direktorė A. Ruseckaitė, B. Jau-
niškis, J. Sabaliauskas, M. Glinskis, S. 
Bulzgis, D. Milukaitė-Buragienė, E. 
Mezginaitė, E. Vaupšas, V. Buragas, 
J. Mickevičius ir kt. Jie patardavo, 
recenzuodavo, skaitydavo savo eiles.

Pirmoji kurčiųjų poezijos 
rinktinė

Pasaulyje nedaug tautų, kurių 
kurtieji yra išleidę eilėraščių kny-
geles. Tad vienas reikšmingiausių 
LKD kultūrinio gyvenimo įvykių 
buvo pirmosios kurčiųjų poezijos 
rinktinės „Suskambusi tyla“ leidi-
mas. Knygelę išleido LKD valdyba 
ir „Akiračio“ redakcija.

Tais metais Kaune, įmonės 
„Atropa“ salėje, įvyko didelė knygos 
pristatymo šventė. Renginį �lmavo 
Lietuvos televizijos žurnalistai. 
Kino operatorių, režisierių ir žur-
nalistų sukurta laida buvo parodyta 
visuomenei.

Kurčiųjų literatų kūrinius iš-
girsta vis daugiau skaitytojų. Lietu-
vos nepriklausomų rašytojų sąjun-
gos (LNRS) valdybos pirmininkas 
V. Buragas pakvietė LKD literatus 
dalyvauti respublikiniuose rengi-
niuose. Jų kūryba spausdinta LNRS 
poezijos almanachuose „Ten, si-
dabro vingy...“. Būdamas nuoširdus 
kurčiųjų bičiulis sutiko redaguoti 
G. Bagačiūnienės, L. Paršelienės, A. 
Stankevičienės pirmąsias eilėraščių 
knygas.

Nukelta į 9 psl.

Renginio vedėjai – VKRC  asmeninė asistentė Orinta Zuzo ir gestų kalbos ver-
tėjas Arūnas Šaukeckas.

Lietuvos kurčiųjų draugijos literatų 
sambūrio 30-mečio istoriją pristatė 
buvusi LKD pirmininko pavaduotoja 
V. Vaitkutė.
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Kultūra

2004 m. dvidešimtojo kurčiųjų 
„Poezijos pavasario“ sukakties proga 
LKD respublikinė valdyba išleido 
antrąją kurčiųjų poetų eilėraščių 
rinktinę „Kai tylos per daug“. Čia 
debiutavo jauni poetai M. Balaišis 
ir K. Popova. Vėliau savo kūrybą 
pristatė jauniausias poetų sambū-
rio dalyvis K. Vaišnora. Gaila, kad 
jų kūrybos polėkis šiuo debiutu 
baigėsi. Jaunuoliai pasirinko kitas 
visuomenines veiklas.

Literatų, svečių 
pristatymas

Šventės vedėjai pristatė at-
vykusius mūsų šviesuolius: S. Kara-
nauską, R. Diečkuvienę, M. Kručą, 
A. Stankevičienę, A. Juciuvienę, S. 
Abromaitienę, N. Zdanienę, P. Le-
vicką, A. Kugrėną, L. Abarių, taip 
pat kviestinius svečius: LNRS pir-
mininką V. Buragą,  LKD prezidentę 
R. Klečkovskają, KRC direktores J. 
Pugačiauskienę, A. Juciuvienę, K. 
Prudnikienę, LKS komiteto prezi-
dentą A. Jasiūną, Kėdainių poetę 
R. Stankevičienę, Kėdainių kurčiųjų 
amatų būrelio mokytoją M. Ver-
kauskienę bei kitus kurčiųjų drau-
gijos visuomeninių organizacijų 
darbuotojus.

Šventės dalyvius pasveikino 
LKD prezidentė R. Klečkovskaja ir 
Vilniaus KRC direktorė I. Minkevi-
čienė. Vadovės kiekvienam poetui 
linkėjo kaitrios kūrybinės ugnelės, 
o būsimoms „Poezijos pavasario“ 
šventėms - gero skrydžio.

Tylos minute pagerbti į Am-
žinybę išėję kūrybos draugai: G. 
Bagačiūnienė, A. Armonavičius, V. 
Bieliūnas, E. Jurkevičienė, Z. Va-
lutytė. Renginio vedėjų pakviestos 
mūzos uždegė žvakutes – simbolinį 
tiltą tarp išėjusiųjų ir esančiųjų.

Skaitė savo kūrybą
Literatų sambūrio vadovė Rita 

Diečkuvienė pirmiausia perskaitė 
„Poezijos pavasario“ pradininkės 
G. Bagačiūnienės eilėraštį pavasario 
tema „Neskinsiu pirmosios žibutės“. 
Pati Rita auditorijai skaitė tikrumu, 
nuoširdumu patraukiančius savo 
eilėraščius: „Draugui“, „Bėgai, sku-
bėjai“, „Kažkur gyvena jausmai“. 

Molėtiškis Stanislovas Kara-
nauskas, išleidęs net šešias knygas, 

skaitė savo poemos „Kalavijas ir žag-
rė“ ištrauką „Bernelis pasidaboja“.

Kauniečiai poetai Sonė Abro-
maitienė ir Leonardas Abarius skaitė 
po vieną eilėraštį  – „Pavasaris“. 
Kūrinių tas pats pavadinimas, tačiau 
jie skyrėsi gamtos grožio įvairove, 
nuotaika, menine raiška.

Įtaigiu emociniu išgyvenimu 
nuskambėjo Aldonos Stankevičie-
nės subtilūs ir jausmingi eilėraščiai 
„Kerai“, „Pasimatymo akimirka“.

Per pertraukėles koncertavo 
Kauno KRC imitacinių dainų atlikė-
jai, Vilniaus KRC saviveiklininkai.

Šiaulietis poetas Algirdas Kug-
rėnas skaitė tik vieną eilėraštį, bet 
dovanojo daug. Kolegas poetus ir 
svečius pradžiugino neseniai išleistu 
savo eilėraščių rinkiniu „Gegužės 
naktys“. Puikiai apipavidalintą, tau-
todailininkės Valerijos Dauginienės 

iliustruotą leidinį su poeto autografu 
gavo visi norintys.

Iš panevėžietės Alinos Juciu-
vienės skaitytų eilių stipria jausmo 
dinamika suvirpino eilėraštis „Ne-
sakykit“. Tai stiprus, maištingas 
kūrinys, kai siela protestuoja prieš 
klausos negalią, o kartu parodo, 
kad kurčiasis girdi jausmais, protu, 
širdimi.

Jonavos rajone, Upininkuose, 
gyvenantis Mykolas Kručas šį pa-
vasarį išleido trečią savo poezijos 
rinktinę „Paliūnės sodžius“. Opti-
mistiškas, kūrybingas, mėgstantis 
humorą poetas pristatė savo eilė-
raščius „Sodžiaus poetas“, „Kiaulių 
gripas“.

Vilnietei muzikei, pedagogei 
Nijolei Zdanienei likimas atėmė 
klausą, o kartu ir muziką. Save ėmė 
reikšti eilėmis, kurioms būdingas 

L. Abarius.

S. Karanauskas. S. Abromaitienė.

A. Kugrėnas.

A. Stankevičienė.

A. Juciuvienė.

M. Kručas.

N. Zdanienė.P. Levickas.

Literatų sambūrio vadovė 
R. Diečkuvienė.

muzikalumas, prasminga potekstė, 
švelni romantika ir subtilus hu-
moras. Poetė skaitė eilėraštį iš savo 
antrojo poezijos rinkinio „Garsų 
pasaulis užkerėtas“.

Kaunietis Petras Levickas ei-
lėmis atpasakoja įvairių gyvenimo 
laikotarpių nuotaikas, tuo metu ky-

Atkelta iš 8 psl.



9  

LKD prezidentė R. Klečkovskaja už eilėraščių rinkinio sudarymą, redagavimą po-
etei, tautodailininkei A. G. Stankevičienei įteikė padėkos raštą.

Pasibaigus literatų skaitymams sveikinimo žodį tarė LNRS pirmininkas V.Buragas.

Per pertraukėles koncertavo Kauno KRC imitacinių dainų atlikėjai K. Vaišnora ir M. Balaišis.

lančias mintis. Yra eilėraščių, skirtų 
artimiesiems, dažni ilgesio, gamtos 
grožio motyvai. Poezijos šventei jis 
pasirinko eilėraščius „Gimtoji mo-
tinos kalba“, „Krepšinis“.

Palikimas būsimoms 
kartoms

Visą dieną skambėjo į gestų 
kalbą verčiamos eilės, niekada ne-
senstančios temos: gyvenimo pra-
smė, grožio ilgesys, meilė žmonėms, 
žemei, Tėvynei. Poetus kalbino LKD 
tinklaraščio diktorė V. Komarovs-
kaja, �lmavo Ieva Silaeva. Filmuota 
juosta bus perrašyta į šiuolaikines 
laikmenas, jų pagrindu bus sukurta 
apybraiža ir taip kurčiųjų literatų 
sambūrio istorija išliks būsimoms 
kartoms.

Netrukus renginio vedėjai 
šventės dalyviams pranešė džiugią 
žinią – LKD respublikinė valdyba 
išleido 2014 m. almanachą, skirtą 
kurčiųjų literatų sambūrio 30-me-
čiui ir lietuvių grožinės literatūros 
klasiko K. Donelaičio 300-osioms 
metinėms. LKD prezidentė R. 
Klečkovskaja už eilėraščių rinkinio 
sudarymą, redagavimą poetei, tau-
todailininkei Aldonai Gemai Stan-
kevičienei įteikė padėkos raštą.

Pasibaigus literatų skaitymams 
sveikinimo žodį tarė LNRS pirmi-

ninkas V. Buragas. Vadovas mūsų 
literatams linkėjo kūrybingų dienų 
ir sakė, kad šviesaus atminimo bu-
vęs LNRS pirmininkas, Vilniaus 
kurčiujų internatinės mokyklos 
direktorius, rašytojas B. Jauniškis 
prašė remti,  padėti kurtiesiems li-
teratams. Vadovas sakė, kad šiomis 
dienomis visoje Lietuvoje vykstan-
tis 50-asis „Poezijos pavasaris“ ir 
kurčiųjų literatų sambūrio 30-metis 
yra svarbūs, reikšmingi įvykiai šalies 
kultūrinio gyvenimo, literatūrinės 
veiklos baruose.

Šios reikšmingos sukakties 
proga LNRS pirmininkas įtekė Vil-
niaus KRC direktorei I. Minkevičie-

nei simbolinę taurę, kurioje sutilpo 
visa kurčiųjų literatų trijų dešimt-
mečių kūryba.

Šventė baigėsi gražiu, jaudi-
nančiu ir įsimintinu aktu – mūzos 
kiekvienam literatui ir šventės da-
lyviui dovanojo naująjį almanachą 
„Suskambusi tyla“. Buvo miela ir 
gera. Akis ir sielą džiugino knygos 
viršelis, apsipylęs pavasario žiedais, 
o virš jų laisvas, veržlus paukščio 
skrydis.

Gero Tau skrydžio, nuošir-
džioji mūsų Poezijos paukšte!

                                                      
                             Vanda VAITKUTĖ 

Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centro direktorė 
Inga Minkevičienė nuošir-
džia dėkoja Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centro so-
cialinei darbuotojai Vidai 
Eskertienei už pagalbą ir 
bendradarbiavimą organi-
zuojant kurčiųjų „Poezijos 
pavasario“ šventę.
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Sportas
Lietuvos kurčiųjų sporto 

komitetas (LKSK) buvo įsteigtas 
1990 m. sausio 20 d., o 1991 
m. tapo Tarptautinio kurčiųjų 
sporto komiteto nariu. 1990 
m. LKSK kartu su Lietuvos 
aklųjų sporto federacija (LASF) 
ir Lietuvos neįgaliųjų sporto fe-
deracija (LNSF) buvo Lietuvos 
parolimpinio komiteto ( LPOK) 
steigėjas. Nors tarptautiniu mastu 
kurčiųjų ir parolimpinio sporto 
veiklos yra vykdomos atskirai, 
Lietuvoje beveik 20 metų LKSK ir 
LPOK bendradarbiavimas vyko 
sklandžiai. Buvo bendra visų ne-
įgaliųjų sporto veiklų, sportininkų 
rengimo, � nansavimo sistemų ir kt. 
koncepcija.

2011 m. gegužę LPOK eilinėje 
generalinėje asamblėjoje (toliau 
– asamblėja) LPOK prezidento V. 

Istorija, kaip buvo atsikratyta LKSK
Kvietkausko ir LNSF prezidento A. 
Čiupkovo iniciatyva buvo pakeisti 
LPOK įstatai: buvo išbrauktas anks-
tesnis dokumento turinys, susijęs su 
kurčiųjų sportu. LPOK asamblėjoje 
dalyvavo apie  12 delegatų, jie ir nu-
lėmė LKSK ateitį. Tiksliai pasakyti, 
kiek delegatų dalyvavo, LKSK pre-
zidentas A. Jasiūnas nesiryžta. Nors 
ir telefonu, ir raštu buvo ne kartą 
kreiptasi į LPOK vadovus – prezi-
dentą V. Kvietkauską, pavaduotoją 
G. Zavadzkį ir prašyta suteikti 
galimybę susipažinti su asamblėjos 
protokolu bei paaiškinti, kokia buvo 
pašalinimo priežastis, atsakymo ne-
sulaukta.

Kaip teigia LKSK delegatai, 
2011 m. gegužės asamblėjoje jie ne-
dalyvavo, nes buvo pažeisti LPOK 
įstatai. Iki 2011 m. gegužės galioju-
siuose įstatuose buvo numatyta, kad 
LPOK narys gali būti pašalintas tik 

tuo atveju, kai padaro atitinkamų 
pažeidimų. LKSK jokių pažeidimų 
iki tol nebuvo padaręs.

O štai tarptautinėje erdvėje 
sporto organizacijų santykiai ne-
blogėja nuo 1955 m. birželio mėn., 
kai Paryžiuje vykusioje Tarptautinio 
olimpinio komiteto 50-ojoje sesijoje 
Tarptautinis kurčiųjų sporto komite-
tas buvo pripažintas kaip tarptautinė 
organizacija, turinti olimpinį statu-
są. Tad kokia juoda katė perbėgo 
tarp sporto organizacijų Lietuvoje? 
Prielaidų yra įvairių, bet faktų įrody-
ti, kuri versija teisinga, trūksta, nes 
sporto vadovai vis kažką nutyli.

Tačiau yra faktų, liudijančių, 
kad LKSK dirba sąžiningai ir at-
sakingai. Kūno kultūros ir sporto 
departamentas (KKSD) prie LR 
Vyriausybės iki šiol nuosekliai remia 
tarptautinę kurčiųjų sporto veiklą 
ir giria kurčiuosius sportininkus 

už išskirtinius rezultatus pasaulio 
ir Europos varžybose, Kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse bei mate-
rialiai ir visaip kitaip skatina juos. 
Nei LASF, nei LNSF anaiptol jų 
rezultatams neprilygsta. Neįgaliųjų 
reikalų departamentas � nansuoja 
kitą LKSK veiklos sritį – sportinį 
judėjimą, kitaip tariant, šalies lygio 
renginius. 2013 m. LKSK parėmė ir 
Lietuvos tautinis olimpinis komite-
tas (LTOK) – pasirengti ir dalyvauti 
2013 m. Kurčiųjų olimpinėse vasa-
ros žaidynėse So� joje. 

2013 m. gruodžio 12 d. LKSK 
neeilinėje konferencijoje buvo pri-
imtas sprendimas: kreiptis ir prašytis 
priimamam į LTOK narių gretas. Ti-
kėkimės, kad tarpininkaujant KKSD 
šis  prašymas bus patenkintas.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Gegužės 29-30 d. Ham-
burge (Vokietija) surengtos 
1-osios atviros kurčiųjų jaunių 
stalo teniso taurės varžybos. Jose 
dalyvavo ir dvi ukmergiškės. 

Jaunučių, 12-14 metų, grupėje 
varžėsi Guoda Gudėnaitė, jaunių, 
15-18 metų, grupėje - Eglė Lelei-
kaitė. Pirmą dieną organizuotos 
asmeninės varžybos. Antra varžybų 
diena skirta moterų dvejetų ir miš-
rių dvejetų varžyboms.

Pirma varžybų diena nebuvo 
sėkminga.

Antrą dieną vainikavo me-
dalis.

Delegacijos vadovas, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto sporto 
specialistas Mantas Stankevičius 
susitarė su Tailando rinktinės de-
legacijos vadovu, ir šis lietuvaitėms 
„paskolino“ vaikinų mišrių dvejetų 
varžyboms. 

G. Gudėnaitė buvo suporuota 
su Wei-Chen. Ši pora be kovos (taip 
lėmė burtai) pateko į pus� nalį. Čia 
susigrūmė su rusų dvejetu ir nu-
galėjo 3:1. Nors � nale lietuvės ir 
tailandiečio porą įveikė vokietės ir 
austro dvejetas (1:3), tarptautinių 
varžybų debiutantei Guodai si-
dabro medalis buvo didelė sėkmė 
ir paskatinimas. Trečias liko  rusų 
dvejetas. Iš viso rungtyje jėgas iš-

Stalo tenisininkių startas Hamburge 
bandė 7 poros. 

E. Leleikaitės ir Yi-Hsiang 
tandemas buvo sustabdytas atkrin-
tamosiose varžybose ir tenkinosi 
5-8 vietomis. Čia nugalėjo austrų, 
rusų ir dar vienas rusų dvejetas.

Trumpai apie varžybas
M. Stankevičius varžybų, 

gyvenimo, maitinimo sąlygas 
įvardijo kaip geras. Delegacijos 
vadovui užkliuvo tuščiai švaisto-

mas varžybų laikas. Tarkim, vienos 
rungties varžybos eina į pabaigą ir 
dešimt stalų laisvi. Tačiau teisėjai 
laukia, kol baigsis susitikimas prie 
vienuolikto stalo, ir tik tuomet pra-
deda kito etapo varžybas. Būtent dėl 
tokios pasirinktos taktikos Guoda 
grupės varžybas žaidė ryte, paskui 
dvi valandas laukė pus� nalio, o jį 
pralaimėjusi – dar dvi valandas ner-
vinosi, kol buvo pakviesta kovoti 
dėl trečios vietos. Taip mergina iki 

Tenisininkės (iš kairės) Eglė Leleikaitė ir Guoda Gudėnaitė.

lemtingų kovų ir „perdegė“.
Tarptautinėse varžybose kaip 

treneris ar trenerio asistentas (tai 
nėra labai tikslu, nes jis nėra mergi-
nų treneris) varžybų debiutantėms 
talkino Gediminas Strumskis. Į 
varžybas išnuomotu autobusu mer-
ginas vežė delegacijos vadovas.

Guoda ir Eglė – nauji vardai 
Abiem merginoms pavyko 

prasibrauti į didįjį sportą pirmiau-
sia turbūt todėl, kad LKSK nuolat 
ieško naujų talentų. Buvo sužinota, 
kad Ukmergės vidurinėje mokyk-
loje mokosi dvi sutrikusios klausos 
merginos ir jos laisvalaikį leidžia 
treniruotėse prie stalo teniso stalų. 
Viena nešioja kochlearinį implantą, 
o kita - klausos aparatus ir gestų 
kalbos beveik nemoka. Tai didelė 
kliūtis perimti patirtį iš suaugusiųjų 
kurčių stalo tenisininkų. Be to, jos 
gyvena Ukmergėje, kur labai trūks-
ta stalo teniso šakos trenerių ir per 
mažai organizuojama varžybų bei 
treniruočių. Ar pavyks LKSK vado-
vybei rasti išeitį iš keblios padėties 
ir padėti jaunutėms stalo tenisinin-
kėms sukaupti varžybų patirties, 
sužinosime tik po kelerių metų.

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Lietuvos kurčiųjų sporto 

komitetas (LKSK) gegužės 15 d. 
ataskaitos ir rinkimų konferen-
cijoje dar vienai ketverių metų 
kadencijai LKSK prezidentu 
perrinko Aleksą Jasiūną. Rin-
kimuose jam varžovų nebuvo 
– daugiau kandidatų niekas 
nekėlė. 

A. Jasiūnas šalies kurčiųjų 
sporto organizacijos lyderis yra nuo 
pat LKSK įkūrimo dienos 1991 m. 
iki šiol. Kūno kultūros ir sporto de-
partamento vadovybė, kitos sporto 
organizacijos, kurčiųjų bendruo-
menė įsimintinus kurčiųjų sporto 
rezultatus sieja būtent su jo, puikaus 
organizatoriaus ir lyderio, vardu. 

Korespondentė N. Krasniaus-
kienė bandė išklausti ilgametį 
LKSK vadovą apie tai, kas gyveni-
me ir sporte jam padeda siekti tokių 
įsimintinų pergalių.

Organizatoriaus gyslelė 
išryškėjo dar vaikystėje

Atsakyti pašnekovas neskuba, 
šypsosi ir suka laikrodžio rodyklę 
atgal, į ankstyvosios vaikystės laiką. 
Jis augo su dviem pusseserėmis, 
tėvo brolio dukromis. Tų trijų ben-
draamžių grupėje visuomet buvo 
lyderis ir visokių dalykų pramany-
tojas. Paklaustas, iš kur visa tai, A. 
Jasiūnas sudvejoja. „Greičiausiai iš 
tėvo“, -  galų gale pasako jis. Mat tėvo 
brolis panašių savybių turėjo. Beje, 
vaikystėje jis ir globojo berniuką. 
To laiko matais buvo išsilavinęs, iš 
to pelnėsi duoną. Netrukus sužino-
sime, kad ir mūsų herojui mokslai 
visada buvo labai svarbu. Na, o 
savo tėvo Aleksas neprisimena. Jis 
ėjo vos trečią gyvenimo mėnesį, kai 
kare žuvo šeimos maitintojas. Jiedu 
niekada iš tikrųjų nebuvo susitikę. 
Nors berniukui šalia vyriško pa-
vyzdžio trūko, jis nuo mažens buvo 
itin visuomeniškas. Ir pakovoti už 
save gebėjo, ir nuovokos, idėjų dėl 
kolektyvo reikalų nestokojo. 

Pirmąkart negalios barjerą 
įveikė maždaug devynerių (apkur-
to šešerių). Pamatęs, kad vaikystės 
draugės - girdinčios pusseserės ėmė 
lankyti mokyklą, irgi panoro sekti jų 
pavyzdžiu. Deja, niekas į mokyklinį 
suolą berniuko nevadino. Jokie 
prašymai ir maldavimai motinos 
neveikė. Ir nenuostabu, juk maž-
daug prieš 60 metų dar nedaugelis 

A.Jasiūnas vadovaus kurčiųjų sporto 
komitetui dar vieną kadenciją

apie kurčiųjų ugdymą buvo girdėję. 
Tuomet netekęs vilties vaikas iškėlė 
sceną. Paėmė ir suplėšė giminaičių 
mokyklinius sąsiuvinius. Nors ir 
gavo pylos, savo pasiekė. Kaip tik 
tuo metu motina iš Ukmergės rajo-
no kraustėsi gyventi į Klaipėdą, kur 
ką tik buvo gavusi darbą konservų 
fabrike. Na, o jis išvyko mokytis į 
Vilnių. Paskui kurį laiką mokslus 
tęsė Rusnėje, vėliau vėl grįžo į Vilnių 
ir ten liko visam laikui. 

Mokykloje - aktyvistas
Gebėjimas siekti tikslų ir įro-

dyti, ko yra vertas, vėliau atidarė ne 
vienas duris. Štai pažiūrėkite, kaip 
viskas susiję. Mokykloje savo akty-
via visuomenine veikla A. Jasiūnas 
pasiekė tuo metu aukščiausias mo-
kiniui pareigas – komjaunimo orga-
nizacijos pirmininko. Užsitarnautas 
vardas padėjo, kai dėl tuomečio po-
žiūrio į kurčią žmogų prieš A. Jasiū-
ną užsitrenkė durys į mokslus. Savo 
pirmoje darbovietėje – namų staty-
bos kombinate dažytoju dirbo vos 
keletą mėnesių. Netrukus jį susirado 
kurčiųjų sistemos vadovai ir pakvie-
tė į tuometį Vilniaus kurčiųjų kom-
binatą dirbti sporto metodininku. 
Kodėl pakvietė? Dar mokydamasis 
mokykloje A. Jasiūnas gebėjo taip 
suvienyti bendraamžius kultūrinei 
ir sportinei veiklai, kad tarp Vilniaus 
tuomečio Lenino rajono mokyklų 
kurčiųjų mokykla buvo pripažinta 
antra pagal rezultatus. 

Nederėtų nutylėti ir kito įvy-
kio. Būdamas 7 ar 8 klasėje Aleksas 
įkalbėjo tuometį Rusnės mokyklos 

direktorių Geleževičių vasarą aukš-
tesniųjų klasių mokiniams organi-
zuoti kelionę po Sovietų Sąjungą. 
Jis viską numatė. Pvz., kad galima 
mokykloje, užuot samdžius darbi-
ninkus, kai kuriems ūkio darbams 
rengti mokinių talkas, o sutaupytus 
pinigus atsidėti vasaros kelionei. 
Taip pat galima užsiauginti kiaulių 
(šerti jas maisto likučiais), o virėjų 
paprašyti pagaminti dešrų ir t. t. 
Žodžiu, tai buvo iššūkis, su kuriuo 
susigrumti būtų buvę ne gėda bet 
kuriam suaugusiajam. Aleksas pri-
pažįsta, kad kelionė nebuvo lengva, 
visi per ją numetė svorio, bet užtat 
pamatė ir Rusijos, ir Ukrainos, ir 
Gruzijos dalelę. Svarbiausia - užsi-
grūdino, subrendo. O prisiminimas, 
kaip grūmėsi su aplinkybėmis ir nu-
galėjo, liko visam gyvenimui. Jeigu 
nepasiduodi, dažnai ir laimi – štai 
kokia šios istorijos pamoka.

Sporto metodininkas 
įmonę išgarsino 

visoje SSRS
Vos vairą į savo rankas perėmė 

mūsų pašnekovas, iki tol merdėjusi 
Vilniaus įmonės kurčiųjų sporto 
veikla iš karto atsigavo. Ir pripa-
žinimas netruko ateiti. Tuomet 
Lietuva įėjo į Sovietų Sąjungos 
sudėtį. Tai štai sugalvojo Aleksas 
varžytis gamybinės mankštos kon-
kurse tarp įmonių, kuriose dirbo 
iki 500 darbuotojų. Ir ką sau manote 
– vilniečiai 1968 m. varžytuvėse iš-
kopė į antrą vietą! Štai tuomet visa 
kurčiųjų sistema ir sužiuro į tokio 
rezultato “kaltininką”. 24 metus 

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas. 

Nukelta į 12 psl.

einantis jaunuolis praėjus vos 1,5 
mėnesio po įvykio, kaip pats sako, 
„buvo kooptuotas į Vilniaus terito-
rinės valdybos pirmininko postą“. 
Čia jis pakeitė G. Bagačiūnienę ir 
vadovavo organizacijai faktiškai iki 
pat Nepriklausomybės atgavimo. Be 
abejo, per tą laiką tikrai būtų buvęs 
ne kartą išrinktas į LKD pirmininko 
postą. Deja, tuomet kurčiųjų į tokias 
pareigas faktiškai neskirdavo. Išsky-
rus vieną išimtį, Draugijai visuomet 
vadovavo girdintieji. 

Sporto organizacijos 
įkūrėjas, vadovas, siela

Ir 1990 m., kai Vakarų pa-
vyzdžiu buvo nutarta kurti atskirą 
kurčiųjų sporto organizaciją, LKD 
vadovų akys nukrypo būtent į A. 
Jasiūną. Visuotiniame aktyvistų ir 
sportininkų susirinkime naujos or-
ganizacijos vairas be ilgų diskusijų 
buvo patikėtas Aleksui. Gavęs pasi-
tikėjimo mandatą A. Jasiūnas 1991 
m. įregistravo Lietuvos kurčiųjų 
sporto komitetą (tuomet – federaci-
ją). Ir šįkart fortūna buvo jo pusėje. 
Kiekviename Europos ir pasaulio 
čempionate, kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse Lietuvos kurtieji sporti-
ninkai jautėsi vis tvirtesni, vis daž-
niau kopė ant garbės pakylų. 2013 
m. tapo sėkmės apogėjumi: kurtieji 
sportininkai iš olimpinių žaidynių 
grįžo pasidabinę net 13 aukštos pra-
bos medalių. 

Paklaustas, kokiu sėkmės keliu 
ketina vesti kurčiųjų sporto orga-
nizaciją per artimiausią kadenciją, 
Aleksas droviai nusišypso. Suprantu, 
kad net jį patį svaigina LKSK užka-
riautos sporto aukštumos. Pašneko-
vas pripažįsta, kad didesnės sėkmės 
gal jau ir neverta tikėtis. Dabar būtų 
svarbiausia išsilaikyti panašiu lygiu. 
Ir prašo skaitytojams parašyti, kad 
jokiu būdu visų šių pasiekimų ne-
laiko savo asmeniniu nuopelnu. 
Sakosi esąs dėkingas mažytei, bet 
stipriai LKSK darbuotojų koman-
dai: generaliniam sekretoriui Mariui 
Minkevičiui, sporto specialistui 
Mantui Stankevičiui. Taip pat sa-
kosi nepamirštąs ankstesnio LKSK 
darbuotojo Ramūno Dovydėno 
nuoširdaus darbo. Štai tie žmonės, 
kurie deda pagrindus sportininkų ir 
jų trenerių pergalėms.
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Triumfo akimirkos ir lyderio 
rūpesčiai

Paklaustas, kas jam teikia 
malonumo darbe, neslepia, kad 
štai tokios triumfo akimirkos, kai 
kyla Lietuvos trispalvė ir mūsų 
sportininkai pasidabina medaliais. 
O kas sunku? Vis sunkiau sudo-
minti kurčiuosius masiniais sporto 
renginiais. Niekas nenori pradėti 
nuo žemiausio laiptelio, o taiko iš 
karto daug aukščiau. Jeigu nepa-
vyksta, numoja ranka. Štai Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre dabar mokosi net 30 
lengvaatlečių, bet Vilniaus kurčiųjų 
sporto klube jų vos 3-5. Ir taip yra 
jau seniai. Tiesa, tokia sporto šaka 
kaip krepšinis nestokoja entuziastų, 
bet juk ne visi, pasak pašnekovo, 
gali būti krepšininkai.

Žurnalistė smalsavo, kaip A. 
Jasiūnui pavyksta suvaldyti spor-
tininkų aistras, kurios kiekvienoje 
sueigoje, kon� iktinėje situacijoje 
tiesiog veržiasi per kraštus. Net 
iš šalies matyti, jog visi turi savo 
nuomonę, nori, kad jų tiesa taptų 
visuotinė. Pašnekovas dar kartą 
gudriai šypteli. Teigia, kad jam 
valdyti auditoriją padeda jaunystėje 
puoselėti aktoriaus ir šokėjo gebėji-
mai. Padeda ir gera gestų kalba. Ir 
jis supranta visus, ir jį supranta visi. 
Na, o talentas pasakyti pašnekovui 
tiesą, ką apie jį manai, ir nesusipyk-
ti, anot A. Jasiūno, yra prigimtinė 
dovana. 

Dar viena organizatoriui bū-
tina savybė, kaip teigia pašnekovas, 
nežvilgčioti į laikrodį. Ir liūdnai pa-
linguoja galvą. Šių laikų jaunimas 
jau beprarandantis šią savybę. Jauni 
žmonės pasirengę dirbti tik nuo  
iki, ir nė truputėlio ilgiau. „Šitaip 
rezultatų nepasieksi“, - neakivaiz-
džiai priekaištauja Aleksas.
    

Kai lieka laisvo laiko
Paklaustas apie laisvalaikio 

pomėgius, juokauja, kad didžiąją 
laisvalaikio dalį taip pat atsiriekia 
darbas. O jei pavyksta nuvogti 
laisvą minutėlę, kaip ir jaunystėje, 
domisi politika, keliauja, iškylauja 
gamtoje. Nepraėjo be pėdsako ir 
mokykloje lankytas gamtininkų 
būrelis. Iš ten A. Jasiūnas atsinešė 
meilę gėlėms. Tai be galo jo širdžiai 
mielas užsiėmimas namie. Be to, 
patinka suktis virtuvėje. Čia nuo 
tada, kai per Kovo 8-ąją mokyklos 
klasės vadovė sugalvojo visas gir-
dinčias virėjas palepinti laisva die-
na, o Aleksas tądien tapo virtuvės 
šefu. Sulaukęs bendramokslių pri-
pažinimo ėmė ir visam gyvenimui 
pamėgo puodą ir samtį. 

Kartu su žmona Raimunda A. 
Jasiūnas užaugino sūnų Liutaurą ir 
dukrą Laurą. Kodėl abu vardai pra-
sideda raide L? Ogi todėl, atvirauja 
pašnekovas, kad tėvams lengviau 
tokius vardus tarti.

Ir dar... 
A. Jasiūnas iš LR prezidento 

V. Adamkaus rankų yra atsiėmęs 
Karininko kryžiaus ordiną „Už nuo-
pelnus Lietuvai“. Taip pat apdova-
notas Kūno kultūros ir sporto de-
partamento (KKSD) Sporto garbės 
komandoro ženklu „Už nuopelnus 
Lietuvos sportui“ bei KKSD aukso 
medaliu; pelnęs daugybę kitų apdo-
vanojimų, padėkų ir pasižymėjimo 
ženklų. A. Jasiūnas aktyviai dalyva-
vo steigiamajame Lietuvos parolim-
pinio komiteto darbe. Už didelius 
nuopelnus vystant neįgaliųjų sportą 
įvertintas LPOK Garbės ženklu.

Na, o skaitytojams, kad jie ne-
manytų, jog kai kuriems žmonėms 
likimas pats nurenka visus akme-
nėlius nuo kelio, o jiems tereikia 
juo pražygiuoti, mes primename, 
kad taip nėra. Visos viršūnės užka-
riaujamos atkakliu darbu, ištverme 
ir gebėjimu vienyti, o ne skaldyti 
žmones. Kaip rodo praktika, tai ne 
tokios jau dažnos vienam asmeniui 
savybės.

Atkelta iš 11 psl.

Ugdymas
Žymi Rusijos mokslininkė, 

psichologijos mokslų daktarė, 
Valstybinio A. Gerceno peda-
goginio universiteto bei Sankt 
Peterburgo ausų, gerklės, nosies 
ir kalbos mokslinio tyrimo ins-
tituto profesorė Ina Koroliova 
vėl lankėsi Vilniuje, Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre. 

Klausos ir kalbos lavinimo ypatumai 
vaikams po kochlearinės implantacijos

LKNUC organizuojamuose semi-
naruose. Jos knygos ,,Ankstyvojo 
amžiaus sutrikusios klausos vaikų 
diagnostika ir reabilitacija“, ,,Kurčių 
vaikų ir suaugusiųjų kochlearinė 
implantacija“, ,,Vaikų ir suaugusiųjų 
klausos reabilitacija po kochlearinės 
implantacijos“, ,,Įvadas į audiolo-
giją ir klausos aparatai“, ,,Vaikai su 
klausos sutrikimais: knyga tėvams ir 
mokytojams“ yra labai populiarios 
tarp Lietuvos švietimo pagalbos 
specialistų, ugdančių vaikus, turin-
čius kochlearinius implantus.

Tai jau trečias profesorės vi-
zitas mūsų šalyje, kur kochlearinė 
implantacija atliekama nuo 1998 
m., o implantus turinčiųjų skaičius 
išaugo iki beveik 200. 

Ką mūsų nedidelei Lietuvos 
surdopedagogų bendruomenei bei 
sutrikusios klausos vaikus auginan-
tiems tėvams reiškia tokio aukšto 
lygio mokslininkės vizitas? Labai 
daug. Tai pirmiausia kvali� kacijos 
kursai visiems, besirūpinantiems 
vaikų su kochleariniais implantais 
reabilitacija, taip pat vertingi stra-
teginiai patarimai tolesnei ugdymo 
plėtrai bei individualios konsultaci-
jos asmeniškai kiekvienai suintere-
suotai šeimai. 

Pilnutėlė Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
salė, kurioje vos tilpo seminaro da-
lyviai iš visos šalies, yra puikiausias 
įrodymas, kad tokio lygio renginių 
ir specialistams, ir tėveliams dar 
nepakanka. Padėti kasmet vis gausė-
jančiam implantuos turinčių vaikų 
būriui reikia jau šiandien, dabar...

Pirmąją viešnagės dieną (ba-
landžio 18 d.) prof. I. Koroliova vedė 
seminarą ,,Klausos ir kalbos lavini-
mo ypatumai vaikams po kochleari-
nės implantacijos“. Pradžioje lektorė 
klausytojams priminė 3 pagrindines 
vaikų su kochleariniais implantais 
reabilitacijos metodų grupes: medi-
cininius metodus (konservatyvieji 
ir chirurginiai), techninius metodus 
(klausos protezavimas – klausos 
aparatai, kochleariniai implantai, 
FM sistemos) ir psichologinius-pe-
dagoginius metodus. 

Naudojant šios metodus rea-
bilitacijos metu ugdomi sutrikusios 
klausos vaikų bendravimo bei girdi-
mojo suvokimo įgūdžiai, lavinama 
žodinė kalba, mąstymas. Lektorė 
atkreipė dėmesį į vieną pagrindi-
nių reabilitacijos po kochlearinės 
implantacijos tikslų – vaiko kalbos 
ir klausos lavinimą ugdant sponta-

niškai. Ji pabrėžė, jog spontaniškas 
ugdymas nėra savaiminis procesas, 
tai gerai organizuota veikla. Pro-
fesorės teigimu, kiekvienas žmogus 
išmoksta kalbėti, klausytis, suprasti 
gimtąją kalbą mokydamasis spon-
taniškai, tačiau, pavyzdžiui, užsienio 
kalbos arba matematikos išmoksta-
me kitaip - tikslingai mokydamiesi. 
Tikslingas mokymas, skirtingai 
nuo spontaniško, yra planingas, 
struktūruotas, reikalaujantis tikslų, 
uždavinių, tačiau ugdomi įgūdžiai 
dažnai nėra būtinai reikalingi ar 
naudotini kasdieniame gyvenime, 
o ir pats ugdymo procesas nėra pa-
trauklus. Taigi praktikai, ugdydami 
kochlearinius implantus turinčius 
vaikus, turi laviruoti tarp dviejų si-
tuacijų – spontaniško ar tikslingo 
ugdymo. 

Kaip surdopedagogams, logo-
pedams ugdymo procese išlaikyti 
teisingą tikslingo ir spontaniško 
ugdymo santykį? Pasak lektorės, 
natūraliai, spontaniškai, integruo-
tai vaikų su implantais klausos ir 
kalbos lavėjimas vyksta 20-60 min. 
1-5 kartus per savaitę. Tikslingas, 
struktūruotas vaikų su kochleari-
niais implantais kalbinių ir klausos 
įgūdžių formavimas prasideda 

Profesorė Ina Koroliova.

Profesorė yra išleidusi apie 500 
publikacijų audiologijos, psicholo-
gijos, kalbos ir klausos vystymosi, 
kalbos ir balso sutrikimų, klausos 
sutrikimų, vaikų su kochleariniais 
implantais (KI) ugdymo bei kito-
mis temomis ir savo patirtimi jau 
ne pirmus metus mielai dalijasi 
su mūsų šalies surdopedagogais 
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tuomet, kai nėra pasiekimų, kurį 
laiką lavinant spontaniškai. Taigi 
šiuo atžvilgiu žymi mokslininkė 
sudėjo taškus sutrikusios klausos 
vaikų po kochlearinės implantacijos 
ugdymo labirintuose: svarbu kuo 
natūralesnės sąlygos kalbai ir klau-
sai lavinti (spontaniškas ugdymas), 
kad kuo anksčiau būtų vaikui kiltų 
noras klausytis garsų, o paskui ir 
susidomėjimas savo paties balsu. 
Juk kalbame apie ankstyvojo bei 
ikimokyklinio amžiaus vaikus su 
kochleariniais implantais – jų grupė 
yra pati gausiausia.

Seminaro dalyviams prof. I. 
Koroliova pateikė visą pluoštą naujų 
praktinių patarimų bei metodinių 
būdų, taikytinų vaikų su implantais 
kalbos ir klausos reabilitacijos laiko-
tarpiu. Ji siūlo naudoti piktogramas, 

schemas, simbolius, mokant suda-
ryti dviejų, trijų ir daugiau žodžių 
sakinukus - vėliau tai pamažu pa-
deda įsisavinti visą kalbos struktūrą. 
Ugdymui lektorė siūlo naudoti ir 
visų vaikų mėgstamus komiksus. 
Emocingas, paprastas, aiškus tokių 
knygelių siužetas, ištiktukai, jaustu-
kai, trumpi žodeliai bei iškalbingos 
iliustracijos natūraliai aktyvina 
vaikų su kochleariniais implantais 
kalbos ir klausos raidą. Deja, mūsų 
padangėje šio žanro kūrinių, ypač 
skirtų vaikiškai auditorijai, nėra 
gausu. 

Profesorė seminaro dalyviams 
priminė ir žymaus danų dailininko 
karikatūristo Herlufo Bindstrupo 
piešinius – kaip kitą puikią vaizdinę 
priemonę sutrikusios klausos vaikų 
kalbai lavinti. Šis dailininkas per 

savo gyvenimą yra nupiešęs apie 
5000 karikatūrų, meistriškai per-
teikdamas tragikomiškas žmonių 
tarpusavio santykių istorijas. Šios 
istorijos, susidedančios iš daugiau 
nei dešimties siužetinių piešinių, jas 
žiūrinčiajam sukelia ne tik šypseną 
ar juoką, bet ir didelį norą pasida-
lyti savo mintimis su kuo nors šalia 
esančiu. 

Beje, Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
lituanistai ir surdopedagogai šio dai-
lininko piešinius ugdymo procese 
sėkmingai naudoja jau ne pirmus 
metus – kaip žinome, vaizdumas 
yra sėkmingo ugdymo(si) prielaida, 
ypač ugdant specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčius vaikus.

Rusijos mokslininkės profeso-
rės I.Koroliovos seminaras ,,Klausos 

ir kalbos lavinimo ypatumai vaikams 
po kochlearinės implantacijos“ pa-
tobulino šalies švietimo pagalbos 
specialistų profesinę kompetenciją, 
mokymo(si) proceso valdymo 
kompetenciją bei padėjo įgyti nau-
jų nuostatų, reikalingų kokybiškai 
vaikų su kochleariniais implantais 
klausos ir kalbos reabilitacijai už-
tikrinti. Mums tereikia neuždaryti 
gautų vertingų teorinių žinių į gilų 
(,,kada nors vėliau“) stalčių, bet 
ryžtis iššūkiams naujoves taikyti 
praktikoje, juk esame didžiausia 
implantus turinčių vaikų tėvelių bei 
artimųjų viltis. 

LKNUC švietimo pagalbos, 
vertinimo ir konsultavimo 

skyriaus surdopedagogė  
 Rūta VYŠNIŪNIENĖ

Apie tėvų ir mokyklos 
bendradarbiavimo svarbą yra 
parašyta nemažai mokslinių 
darbų ir straipsnių. Tyrimais 
seniai įrodyta, kad kai tėvai 
glaudžiai bendradarbiauja su 
mokykla, pagerėja ne tik vaikų 
akademinės žinios bei mokymo-
si pasiekimai, bet ir jų emocinė 
savijauta bei elgesys. 

Be to, tai teigiamai veikia 
vaikų ateities perspektyvą, psichinę 
sveikatą bei socialinius santykius su 
aplinkiniais.

Suteiktos žinios
Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) 
Švietimo pagalbos, vertinimo ir 
konsultavimo skyriuje specialioji 
surdopedagoginė pagalba teikiama 
maždaug 40 vaikų, turinčių klausos 
sutrikimų ir kochlearinius implan-
tus. Individuali surdopedago pa-
galba suteikiama vaikams ne tik iš 
Vilniaus, bet ir iš kitų šalies miestų 
bei kaimo vietovių. Jų amžius skir-
tingas - nuo 1, 5 mėn. iki 15 metų. 
Ankstyvojo amžiaus vaikai ugdomi 
namie, ikimokyklinukai lanko ben-
drojo ugdymo darželius, o vyresni 
– bendrojo ugdymo mokyklas. Pas 
surdopedagogą į LKNUC jie atvyks-
ta 1-2 kartus per savaitę. Surdopeda-
gogai konsultuoja ir vaikų, turinčių 
klausos sutrikimų ar kochlearinius 
implantus, tėvelius, nes jiems kyla 
išties nemažai klausimų dėl vaikų 
komunikacinių gebėjimų, adaptaci-
jos girdinčiųjų aplinkoje, ugdymosi 

LKNUC stiprinama šeimų ir mokyklos partnerystė
pasiekimų ir kt. 

Švietimo pagalbos, vertinimo 
ir konsultavimo skyriuje pedagogų 
ir tėvų bendradarbiavimas yra ypač 
glaudus, galima sakyti, kasdienis. 
Daugelis tėvų ne tik dalyvauja 
surdopedagogo užsiėmimuose, 
stebi ugdymo procesą, bet ir pa-
tys bando kabinete dirbti su savo 
vaiku, išklauso pedagogo patarimų, 
vėliau susirašinėja elektroniniu 
paštu ar kalbasi telefonu ugdymo 
klausimais – jie yra lygiaverčiai 
partneriai. Kasmet organizuojami 
seminarai sutrikusios klausos bei 
kochlearinius implantuos turinčių 
vaikų ugdymo bei reabilitacijos po 
kochlearinės implantacijos temo-
mis, juose dalyvauti visada kviečia-
mi ir tėveliai. Šiais mokslo metais 
surengti seminarai: „Vaikų, turinčių 
klausos sutrikimų ar kochlearinius 
implantus, ugdymo proceso ypatu-
mai“ ir ,,Klausos ir kalbos lavinimo 
ypatumai vaikams po kochlearinės 
implantacijos“. Švietimo pagalbos, 
vertinimo ir konsultavimo skyriaus 
specialistai su tėvais dažnai aptaria 
naujausią pedagoginę literatūrą, 
dalijasi knygomis, CD bei vaizdo 
medžiaga. 

Įsimintini renginiai
Ieškodami dar glaudesnio ir 

šiltesnio bendradarbiavimo su tėvais 
skyriaus surdopedagogai maždaug 
prieš ketverius metus pradėjo or-
ganizuoti bendras šventes vaikams 
ir jų tėveliams. Iš pradžių tai buvo 
kalėdiniai susitikimai: skyriuje 

besilankantiems vaikams būdavo 
rodomi vaidinimai su pačių surdo-
pedagogų pagamintomis lėlėmis, 
ateidavo Kalėdų Senelis su dova-
nomis. Tėveliai prie puodelio kavos 
kalbėdavosi aktualiomis sutrikusios 
klausos vaikų ugdymo temomis. 
Pamažu ši tradicija įsitvirtino, o šiais 
metais švęsti šv. Kalėdų visi iškeliavo 
iš skyriaus patalpų į centro salę, nes 
pagausėjo dalyvių, didėjo poreikiai.

Ne paslaptis, kad specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikus augi-
nančioms mamoms tenka ypač 
didelis psichologinis, emocinis ir 
dvasinis krūvis. Kartais sakoma, 
kad būti kitokio vaiko mama yra ir 
palaiminimas, ir iššūkis. Iššūkis - dėl 
akivaizdžių priežasčių, o palaima 
- nes nėra kas išmatuotų tą pergalę 
ir džiaugsmą, matant savo mažylį, 
įveikiantį kai kuriuos iš jo kelyje pa-
sitaikančių iššūkių. Noras bent mo-
rališkai palaikyti mamas ir suteikti 
joms galimybę pailsėti, trumpam 
atsipalaiduoti, pajusti vidinę ramybę 
surdopedagogus įkvėpė originaliai 
paminėti Mamos dieną. 

Antrus metus organizuojamas 
renginys išsiskiria keliais akcentais: 
maždaug valandą mamos skiria tik 
sau. Tuo pasirūpina savo darbą be 
galo mėgstantis centro psichologas 
Vytis Valantinas. Jis iki smulkmenų 
apgalvoja relaksacijos kambario 
priemones, padedančias sukurti ra-
minančią aplinką. Tai ir aromatinės 
žvakės, ir specialus apšvietimas, ir 
relaksacinė muzika, ir vaizdas ant 
sienos, pasitelkus multimediją, 

ir minkštos pagalvės ant kilimo. 
Tokioje raminančioje aplinkoje psi-
chologas veda meditaciją, o šiemet 
trumpam subūrė mamytes į relak-
sacinę savitarpio paramos grupę. 
Joje bandyta kartu ieškoti atsakymų 
į svarbiausius ir aktualiausius auklė-
jimo klausimus. 

Centro švietimo pagalbos, 
vertinimo ir konsultavimo skyriaus 
vaikai yra skirtingo amžiaus ir re-
tai, tik per šventes, kartu susitinka, 
tačiau Mamos dienos renginiai pa-
vyksta puikiai. 

Sutrikusios klausos ar koch-
learinius implantus turinčių vaikų 
mamytės pailsi, gauna vaikų paruoš-
tų dovanėlių ir klausosi koncerto, 
o vaikai gali pabendrauti, pažaisti, 
parodyti savo sugebėjimus.

Paprastai mūsų Švietimo pa-
galbos, vertinimo ir kosultavimo 
skyriaus šventėms pasibaigus, nie-
kas neskuba skirstytis – šilti, tradi-
ciniai tapę susibūrimai, vykstantys 
dukart per metus, padeda rasti 
naujų draugų, išgirsti kvali�kuotą 
specialisto patarimą, kartu smagiai 
praleisti laiką.

Skyriaus vedėja D. Burkaus-
kienė ir specialistai stengiasi įtraukti 
tėvelius į mokyklos gyvenimą, ieško 
naujų, netradicinių bendradarbia-
vimo būdų, kurie skatintų tikėjimą 
savo vaiko galiomis ir stiprintų 
šeimas bei jų bendradarbiavimą su 
mokykla.

Rūta VYŠNIŪNIENĖ
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Ugdymas
Panevėžio kurčiųjų ir ne-

prigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje (PKNPM) sveikatin-
gumui skirta Tėvų diena tapo 
jau tradicinė. Ji kasmet stebina 
išradingumu, gera nuotaika 
ir nuoširdžiu bendravimu, o 
šiemet ji pranoko net organiza-
torių lūkesčius. 

Gegužės 22 d. Olimpinę šeimų 
sveikatingumo šventę organizavo 
PKNPM pedagogės, mokyklos 
tarybos narės Vijoleta Vanagienė ir 
Palmira Stančauskienė.

Neįmanoma aprašyti tų džiu-
gių emocijų ir išgyvenimų, to viso 
džiaugsmo, kurį patyrė mokiniai, 
mokytojai, tėveliai bei mokyklos 
darbuotojai, dalyvaudami įvairiose 
rungtyse, kovodami ne tik dėl savęs, 
bet ir dėl savo komandos. „Renginys 
taip visus suartino, kad  tą dieną 
nebuvo nė vieno net menkiausio 
nesusipratimo. Mokiniai jau  nuo 
anksčiausio ryto siūlė savo pagalbą, 
klausė, kuo gali padėti, kur ką nu-
nešti, ir taip toliau“, - džiaugėsi viena 
iš organizatorių P. Stančauskienė. 

Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė pažymėjo, jog tokių 
renginių svarba neįkainojama – per 
juos suartėja visa mokyklos ben-
druomenė, mokinio šeima įsitraukia 
į mokyklos gyvenimą ir jos veiklą, o 
tai padeda augti vaiko motyvacijai, 
gerėja ugdymo rezultatai, klostosi 
draugiški santykiai, gimsta bendros 
idėjos, didėja mokyklos, mokinio ir 

Šeimų sveikatingumo šventė PKNPM

jo šeimos tarpusavio supratimas.
Šventės leitmotyvu tapo 

olimpiniai žiedai. Tai byloja, kad 
renginys grindžiamas olimpinėmis 
idėjomis. Pasak šios šventės koor-
dinatorės, kūno kultūros mokyto-
jos metodininkės V. Vanagienės, 
svarbiausias šventės tikslas buvo 
skatinti mokinių sveikos gyvense-
nos gebėjimus sportuojant ne tik su 
mokytojais, bet ir su savo šeima bei 
draugais. Kadangi tai ne bet kokia, 
o Olimpinė šeimų sveikatingumo 
šventė, joje buvo ugdomos tik gar-
bingo rungtyniavimo, bendravimo 
bei bendradarbiavimo komandoje 
nuostatos ir elgesys. Svarbiausias 
dalykas – ne laimėti, o dalyvauti.  

Šeimų sveikatingumo šventei 

olimpinės dvasios įkvėpė ir bendra 
visų komandų rikiuotė. Po direk-
torės D. Kriščiūnienei sveikinimo 
žodžio šventė prasidėjo visuotine 
mankšta. Tada užvirė rungty-
nės įvairiose erdvėse.  III aukšto 
mankštos salėje mažieji mokyklos 
ugdytiniai (nuo parengiamosios iki 
5 klasės) rungtyniavo estafetėse. 
Bendrabučio fojė vyko šaškių ir 
šachmatų varžybos, čia susikovė ir 
mokyklos direktorė su direktorės 
pavaduotoja ugdymui Lina Bart-
nykiene. Aktų salėje vyko smiginio 
ir rankų lenkimo rungtys, stalo 
teniso mėgėjai taiklumą ir reakciją 
demonstravo I aukšto fojė.  Lauke 
vyrai žaidė krepšinį „Trys prieš tris“,  
aukštesniųjų klasių mokiniai su 

klasių vadovais ir tėveliais dalyvavo 
kieme vykstančiose estafetėse.  

Po olimpinių rungtynių laukė 
šventiniai pietūs mokyklos kieme. 
Jie priminė karališką iškylą: buvo 
užkurta ugnis, kepamos dešrelės, 
ant žolės tiesiamos JAV ambasados 
dovanotos kareiviškos antklodės, 
ant įspūdingų padėklų (taip pat 
JAV ambasados dovana) nešami 
valgiai. Kol kepė dešrelės, visi galėjo 
dalyvauti  kūno kultūros mokytojos 
metodininkės V. Vanagienės veda-
moje šiaurietiško ėjimo pamokoje, 
o mažieji - išbandyti rankos mik-
lumą ir taiklumą mėtydami žiedus 
ant stovo. Belaukiant pagrindinio 
patiekalo, šventės dalyviai buvo 
pakviesti atsigaivinti natūraliomis 
sultimis, vaisiais, ledais, pasivaišinti 
UAB „Grūstės“ dovanotais burnoje 
tirpstančiais šakočiais. 

Renginio pabaigoje organiza-
torės ir aktyviausi tėveliai buvo ap-
dovanoti padėkos raštais, olimpinių 
rungtynių nugalėtojai – šokoladi-
niais eurais. 

Svarbiausia dovana, be abejo-
nės, buvo patirtos nepakartojamos 
emocijos, artumo ir bendrystės 
jausmas. 

„Didžiausias atpildas už įdė-
tą triūsą – matyti visą mokyklos  
bendruomenę  kaip vieningą šeimą. 
Tokios šventės labai suartina vaikus, 
tėvelius, mokytojus, darbuotojus“, - 
džiaugėsi renginio organizatorės.

Laima LAPĖNIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė 
sveikatingumo šventėje. 

Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
(KKNUC) 9-10 klasių mokiniai 
ir pedagogai  Comenius daugia-
šalės mokyklų partnerystės pro-
jektą „Finansinio raštingumo 
ugdymas „Mano klasės verslas“ 
vykdė kartu su Jungtinės Ka-
ralystės Donkasterio komuni-
kacijos koledžu bei Slovėnijos 
Liublianos kurčiųjų mokykla. 

Per dvejus projekto įgyven-
dinimo metus KKNUC mokiniai 
mokėsi � nansinio raštingumo 
pagrindų, gamtos išteklių ir ener-
gijos taupymo, dalyvavo velykinėse, 
kalėdinėse bei kitose kalendorinių 
švenčių mugėse ir ten prekiavo savo 
pagamintais įvairiais rankdarbiais 

Finansinio raštingumo ugdymas 
bei skanėstais. 

Paskutinis projekto partnerių 
susitikimas – konferencija gegužės 
5-10 d. Kaune. Šį kartą kauniečiai 
priėmė svečius iš Liublianos ir 
Donkasterio. 

Viena susitikimo diena buvo 
skirta Kauno miesto apžiūrai. Kitą 
dieną grupė iš Slovėnijos lankėsi 
Rumšiškių liaudies buities muzie-
juje. Mokiniai ir mokytojai aplankė 
Suvalkijos, Aukštaitijos ir Žemaiti-
jos etnogra� nes sodybas. Ypatingą 
susižavėjimą svečiams sukėlė seno-
vinė lietuviška mokykla. 

Dvejų metų veiklos aptarimui 
bei sukurtų produktų pristatymui 
buvo skirta trečioji susitikimo 
diena. Tądien vyko baigiamoji 

Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projekto „Finansinio 
raštingumo ugdymas „Mano klasės 
verslas“ konferencija.  Kiekviena 
šalis partnerė pristatė produktus, 
sukurtus per visą projekto įgy-
vendinimo laikotarpį. KKNUC 
komanda konferencijos dalyviams 
ir partneriams pristatė parengtus du 
pratybų sąsiuvinius „Mano asme-
ninis biudžetas“ ir „Mano šeimos 
biudžetas“, ekonomikos terminų 
žodynėlį lietuvių-slovėnų-anglų 
kalbomis bei visų šių trijų priemo-
nių interaktyviąsias užduotis.

Taip jau sutapo, kad mūsų 
svečiai viešėjo ir gegužės 8 dieną, 
kai švenčiama nacionalinė Europos 
dienos šventė. Ta proga Centre vyko 

Tarptautinė moksleivių konferenci-
ja „Mokykla, kurioje man gera“. 

Nors veiklų buvo daug, mo-
kiniai vakare rasdavo laiko susitikti 
su kitų šalių jaunimu mieste, kartu 
pažaisti boulingą, pasivaikščioti po 
senamiestį, pabendrauti ir prisi-
minti smagias praėjusių susitikimų 
akimirkas.

Paskutinė susitikimo diena 
buvo skirta išvykai į Klaipėdos jūrų 
muziejų ir Neringos nacionalinį 
parką. 

KKNUC surdopedagogė 
Egidija DABRILIENĖ

mokytoja 
Vaida SKRUPSKIENĖ



15  

Projekto vykdytojas 
ir partneriai

Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 
2014 m. lapkričio 30 d. Vilniaus 
technologijų mokymo ir reabilitaci-
jos centras įgyvendina Europos Ko-
misijos � nansuotą Mokymosi visą 
gyvenimą programos Leonardo 
da Vinci paprogramės mobilumo 
projektą „Virėjų profesinių įgūdžių 
tobulinimas Vokietijos virtuvėje“ 
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0854. 

Pagrindinis projekto tikslas 
- padidinti mokinių su klausos 
negalia, turinčių specialiųjų ugdy-
mosi poreikių, konkurencingumą 
ir palengvinti jų integraciją į laisvą 
darbo rinką sudarant sąlygas atlikti 
praktiką moderniose maitinimo ir 
aptarnavimo įmonėse Vokietijoje. 

Pati svarbiausia projekto 
veikla balandžio 12 d. – gegužės 24 
d. jau įgyvendinta. Šiuo laikotarpiu 
10 virėjo mokymo programos 
mokinių, turinčių klausos negalią, 
atliko 6 savaičių gamybinę praktiką 
Vokietijoje, Šverino miesto viešojo 
maitinimo įmonėse. Mokiniai 
tobulino darbo įgūdžius, profe-
sinius ir bendruosius gebėjimus, 
profesinės užsienio kalbos žinias 
tokiose įstaigose kaip restoranai 
Das Gasthaus „Zum Freßsack“,   
„Am Löwenplatz“, kavinių tinklas 
„MÖVEN - Kantinen Betriebsge-
sellscha  mbH“. Čia jie dar labiau 
sustiprino savo gebėjimus geres-
nėms įsidarbinimo galimybėms ir 
mobilumui Europos darbo rinkoje.  
Projekto vadovė – Jolanta Senkevič, 
administratorė – Emilija Cicėnienė. 
Projekto vertė – 22 944 eurų (apie 
79 157 Lt).

Priimantysis projekto part-
neris, kaip ir anksčiau, buvo Salo+-
Partner Beru� iche Bildung GmbH. 
Salo yra vienas patikimiausių 
VTMRC partnerių, su juo glaudžiai 
bendradarbiaujama nuo 2006 m. 
Tarpinis partneris - Vilniaus pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai. 
Ši įstaiga atlieka galutinį praktikos 
rezultatų vertinimą.

Kurčiųjų virėjų stažuotė Vokietijoje 

Šešios stažuotės savaitės 
Vokietijoje 

Kadangi projektas vykdomas 
ne pirmus metus, visos stažuotės 
detalės iš anksto buvo aptartos ir 
apgalvotos. Štai dalyvius prižiūrėjo 
profesijos mokytojos Aušra Reinie-
nė, Irena Jankevičienė, specialioji 
pedagogė Rasa Saulienė, socialinė 
pedagogė Violeta Lagauskienė, 
jos keitėsi po dvi kas tris savaites. 
Stažuotės metu dalyviai patobuli-
no profesines žinias ir praktinius 
maisto ruošimo bei aptarnavimo 
kultūros įgūdžius, susipažino su 
Vokietijos virtuvės ypatumais, pa-
tiekalų ir gėrimų asortimentu, nau-
jų valgių gamyba, kūrybos procesu, 
darbo organizavimu bei kultūra, 
patobulino užsienio kalbos žinias 
(tarptautinę gestų kalbą). 

Atitinkamai augo ir jų pasi-
tikėjimas savimi, savo gebėjimais, 
specialybės galimybėmis. 

Praktinių įgūdžių tobulinimas 
sustiprino jų motyvaciją integruotis 
į darbo rinką.  Stažuotė projekto 
dalyviams buvo puiki galimybė 
ne tik įgyti praktikos ir įtvirtinti 
savo specialybės žinias, praplėsti 
akiratį ir pažinti kitą kultūrą, bet ir 
vystyti socialinius įgūdžius bei įgyti 
mobilaus gyvenimo būdo patirties. 
VTMRC pedagogai nebe pirmą 
kartą tvirtina, kad iš stažuotės 
mokiniai grįžta kitokie: subrendę, 
savarankiški, visiškai pasirengę 
dirbti.

Ugdymas

Delegacijos įspūdžiai 
Birželio 4 d., gausiai dalyvau-

jant mokyklos bendruomenei bei 
Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų atstovei vyr. specialis-
tei Onai Kremeneckienei, stažuotės 
Vokietijoje delegacija supažindino 
su jos rezultatais. Centro direktorė 
Ernesta Konovalčik padėkojo ly-
dėjusiems asmenims ir mokiniams 
už tinkamai įgyvendintą praktikos 
programą, gerus rezultatus. Ji teigė, 
kad didžiuojasi komanda, garbingai 
atstovavusia Lietuvai ir centrui.

Abiturientės Aurelija Jakima-
vičiūtė ir Karolina Kelpšaitė pateikė 
nuotraukų galeriją ir pasidalijo 
asmeniniais įspūdžiais iš praktikos. 
Jos tikino, kad darbas nebuvo per 
sunkus, bet įdomus, įkvepiantis 
kūrybai ir davęs pakankamai sa-
viraiškos galimybių bei naujos pa-
tirties. Dauguma stažuotojų darbą 
pradėdavo 7 val. ryto ir plušėdavo 
iki 15 val. Buvo ir tokių, kurie dirbo 
antroje pamainoje – nuo 17 iki 22 
val. Užsienio partneriai nenuvylė: 
nebuvo taip, kad jie būtų apkrovę 
mokinius su profesija nesusiju-
siomis pareigomis arba reikalavę 
dirbti viršvalandžius. 

Priešingai, abiturientai jau-
tėsi svarbūs ir globojami. Vos 
tik vokiečiai kolegos jų veiduose 
pamatydavo nuovargio žymių, ne-
delsdami siūlydavo kelių minučių 
poilsio pertraukas arba suvalgyti 
obuolį ir pan. „Su mūsų ugdytiniais 
elgėsi labai atsakingai ir žmoniškai“, 

- taip stažuotę Vokietijoje įvertino 
lydintys pedagogai.

Kadangi mokiniai dirbo 
skirtingose maitinimo įstaigose, tai 
ir jų patirtis kiek skirtinga. Vieni, 
dirbę kavinėse, gamino pusryčius, 
priešpiečius ir pietus, ruošė maistą  
pagal išankstinius užsakymus tam 
tikram laikui, kiti rengė furšetus, 
banketus.

Jaunuoliai pasakojo, kad 
darbas svečioje šalyje nebuvo nei 
naujas, nei sudėtingas. Neišgąsdino 
jų ir tai, kad maistą tekdavo ruošti 
nuo pradžios iki galo. Jie jau viską 
prieš tai buvo išbandę centre: ga-
mino salotas, marinavo, ruošė ir 
kepė pagrindinius patiekalus, ser-
viravo. Kalbintas vienas jaunuolis 
teigė, kad labiausiai skyrėsi ne 
maisto ruošimo principai, bet ser-
viravimas. Pvz., kitaip lankstomos 
servetėlės, puošybai naudojamos 
gyvos gėlės. Lietuviai dažnai taupo 
serviravimo sąskaita: gėlės naudo-
jamos dirbtinės, mažiau puošybos 
elementų. 

Dar kiti stažuotės dalyviai 
tikino, kad vokiečiai mėgsta pa-
prastas, nesudėtingas salotas, o jas 
valgo ir atskirai nuo pagrindinio 
patiekalo. Jie pažymėjo, kad vo-
kiečiai saikingai vartoja balzamiko 
actą ir itin mėgaujasi sočiu, skaniu 
ir gausiu maistu. 

Profesijos mokytojai gyrė 
geras gyvenimo ir poilsio sąlygas. 
Mokiniai buvo apgyvendinti po du, 
kiekvieno kambario gyventojai tu-
rėjo po atskirą vonios kambarį. Ug-
dytinių patogumui – stalo teniso, 
biliardo patalpos, boulingo salikė, 
sporto salės, nemokama interneto 
prieiga, garso bei vaizdo aparatūra 
kambariuose ir t. t. Nenuostabu, 
kad mokiniai nenorėjo grįžti.

Stažuotės dalyviams iškilmin-
gai įteiktas EUROPASS mobilumo 
dokumentas, priimančiosios orga-
nizacijos serti� katai, VTMRC pa-
žymėjimai. Dokumentas bus svarus 
gebėjimų įrodymas įsidarbinant ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Sueigos pabaigoje stažuotojai 
pakvietė dalyvius į jų ruoštą vokiš-
kos virtuvės patiekalų prezentaciją. 
Reikia pripažinti, kad ir antrąja ren-
ginio dalimi nusivylusiųjų nebuvo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Projekto „Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas Vokietijos virtuvėje“ komanda 
ir praktikantai stažuotei pasibaigus.
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Mes ir visuomenė

I. Augaitytė
Birželio 2 d. bakalauro 

darbą apgynė Vilniaus dailės 
akademijoje tekstilės specialy-
bę studijavusi Ieva Augaitytė. 
Jos rankomis išaustas 2,5 metro 
pločio ir 1,75 metro aukščio 
gobelenas „Prisilietimas. Nega-
liu tylėti“ įvertintas aukščiausiu 
balu. 

Kaip mama prie savo šir-
dies kūdikį išnešioja devynis 
mėnesius, taip ir Ieva gobeleną 
sukūrė per panašų laikotarpį, 
atiduodama visą save. Jos 
darbo vadovai - profesorė Eglė 
Ganda Bogdanienė ir docentas 
Jonas Stankevičius. 

Ieva siekė gobelene at-
vaizduoti save, sakančią: „Man 
gyvenime visų svarbiausia yra 
tobulėti.“   Norėjo jame išlieti 
savo vidinio pasaulio muziką, 
kuri joje nuolat skamba, pa-
veldėta iš muzikantų tėvelių. 
Ir Ievai pasisekė įvykdyti savo 
sumanymą. Darbas įvertintas 
net 10 balų! 

K. Simaitis
Vilniaus dailės akademijos 

gra� kos specialybės ketvirto 
kurso studentas Karolis Simai-
tis savo instaliatyvią iliustracijų 
ciklą „Gyvenimo laiko juosta“ 
bakalauro darbo vertinimo 
komisijai pristatė birželio 3 
d. Darbo vadovas – docentas 
Giedrius Jonaitis.

Karolio bakalauro darbo 
tema susijusi su jo gyvenimo 
istorija. Ją gra� kas nuoširdžiai 
ir atvirai 16-oje paveikslų per-

Ieva ir Karolis – jau diplomuoti menininkai 

teikė siurrealizmo stiliumi. 
Pagrindinės gyvenimo stotelės 
(„Gimimas“, „Gestų kalba“, 
„Vaikystė“, „Mokykla“, „Paraga-
vimas“, „Džiaugsmas“, „Krizė“) 
susietos raudona virve – tai 
gyvenimo laiko juostos. Likusi 

I. Augaitytė ir jos gobelenas  „Prisilietimas. Negaliu tylėti“. Vyksta bakalauro darbo gynimas, šalia jos darbo vadovė 
– prof. E. G. Bogdanienė.

Sūnaus palaikyti ir pasveikinti atvyko tėtis tautodailininkas Robertas Simaitis, mama Liucija ir brolis Faustas.

– tai jo ateitis, kurios žmogui 
nelemta žinoti. 

Karolio darbas „Gyveni-
mo laiko juosta“ įvertinta taip 
pat puikiai - 9 balais.

“Akiračio” inf.

Nuoširdžiai sveikiname dip-
lomuotus menininkus. 

Plačiau apie I. Augaitytės ir 
K. Simaičio kūrybinį darbą skai-
tykite liepos mėnesio „Akiratyje“.


