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LIETUVOS  KURČIŲJŲ  DR AUGIJOS  MĖNR AŠTIS

Liepos 12 d. Vilniuje, Kalnų 
parke, šalia senamiesčio vyko 
tradicinė kurčiųjų meno šventė. 
Šiemet ją surengė VšĮ Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centras (VKRC). 
Renginio globėja – Vilniaus miesto 
savivaldybė, pagrindinė rėmėja 
– LKD Respublikinė valdyba.

Organizatoriai parengė nau-
ją programą ir šventę pavadino 
– „Gyvenimas už stiklo sienos“. Šį 
teminį pavadinimą ryškiai atspin-
dėjo šokių būrelio „Tyla“ šokėjai 
(vad. M. Jančiulis), liaudies teatro 
„Mimika“ artistai (rež. J. Mažei-
kienė) bei kiti regioniniai meno 
saviveiklos kolektyvai.

Plačiau skaitykite 8-9 psl.

Tradicinė meno šventė Vilniuje

Vienas iš renginio pabaigos akcentų - didžiulis tortas su fejerverkais.

Šventės organizatoriai, LKD prezidentė, reabilitacijos centrų vadovai ir renginio 
vedėjai.

VKRC direktorė I. Minkevičienė perdavė meno šven-
tės simbolį – degančią žvakę Klaipėdos KRC direk-
torei N. Kaminskienei: mums artima šventė kitąmet 
vyks pajūryje.
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Aktualijos
RENGINYS TARPTAU-

TINEI KURČIŲJŲ DIENAI. 
Lietuvos kurčiųjų draugija spalio  
8 d. 11 val. Seimo III rūmų Kon-
ferencijų salėje rengia konferenciją 
„Klausos negalią turinčių asmenų 
informacijos prieinamumo, sociali-
nių paslaugų, užimtumo bei ugdy-
mo sprendimo galimybės“. 

PAGAVA ŠVENČIA SU-
KAKTĮ. Spalio 18 d. Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir nepri-
girdinčius vaikus, bendrija PAGA-
VA rengia tarptautinę konferenciją, 
skirtą bendrijos veiklos 20-mečiui 
paminėti ir tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo, užtikrinant pagalbą 
sutrikusios klausos vaikams ir jų šei-
moms, aktualijoms aptarti. Jubilie-
jinis renginys vyks Seimo III rūmų 
Konferencijų salėje. Skaitomi pra-
nešimai bus verčiami į gestų kalbą. 
III rūmų galerijoje renginio metu 
veiks Lietuvos ir Baltarusijos kurčių 
ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių 
tapybos ir fotogra� jos paroda.

PAGALBA ŠEIMAI GI-
MUS KURČIAM VAIKUI. 
Bendrija PAGAVA iškėlė sau tikslą 
padėti Lietuvai perimti Vakarų pa-
saulyje sėkmingai taikomą klausos 
diagnostikos ir pagalbos gimus su-
trikusios klausos vaikui bei jo šeimai 
modelį. Tikslui pasiekti pasinaudojo 
Europos Ekonominės erdvės � nan-
sinių mechanizmų Nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) programos 
lėšomis ir įgyvendina projektą            
Nr. EE-NVO-K1-DP-06-S31 „Kur-
čių vaikų ir jų šeimų diskriminacijos 
mažinimo link“. Įgyti patirties šeimų 
atstovai vyko į Norvegiją. Grįžę pa-
tirtį ir gautą informaciją skleidė tarp 
bendrijos narių, rašė raštus vals-
tybinėms institucijoms, rengė  ap-
skritojo stalo diskusijas su atsakingų 
žinybų atstovais, tarėsi, įrodinėjo, 
siūlė, kritikavo. Po trejų metų inten-
syvaus darbo sveikatos priežiūros 
įstaigose įdiegta naujagimių patikra. 
Sveikatos apsaugos ministerija ir 
kitos žinybos įsitikinusios, kad šei-
mai tokios pagalbos turėtų pakakti. 
PAGAVA žino, kad tai tik pirmas 
žingsnis, paskui laukia ilga kelionė, 
kur teks svarstyti daug psichologi-
nių, informacijos, sakytinės, gestų 
kalbų mokymo, kompensuojamo-
sios technikos įsigijimo ir pritaiky-
mo, apskritai visokeriopo aplinkos 

pritaikymo ir ugdymo, juridinių 
klausimų. Kitaip tariant, būtina už-
tikrinti pirminę kompleksinę pagalbą 
šeimai bei sukurti klausos sutrikimų 
turinčių vaikų registrą. Dėl to bendri-
ja parengė peticiją „Dėl kurčių vaikų 
ir jų šeimų diskriminacijos mažini-
mo“ (įdėjo į tinklalapius) ir paragino 
suinteresuotus asmenis pasirašyti bei 
kiek įmanoma išplatinti. „Tikimės, 
kad surinkti parašai padės paskatinti 
atsakingas valstybės institucijas imtis 
veiksmų, kad gimstantiems vaikams 
ne tik kuo greičiau būtų nustatomas 
klausos netekimas, bet ir suteikiama 
kompleksinė specialistų pagalba 
vaikui ir jo šeimai“, - pristatydama 
peticiją rašo bendrijos pirmininkė 
Rima Sitavičienė.

Ko gero, atsakingiems asme-
nims nelabai patiko tėvų iniciatyva. 
Rugpjūčio 28 d. į televizijos laidą 
„Laba diena, Lietuva“ pakviesta 
Sveikatos apsaugos ministerijos at-
stovė netiesiogiai leido suprasti, kad 
iš tikrųjų šeimoms turėtų pakakti 
ligoninėse suteikiamos informacijos 
apie naujagimio klausą, o pagalbos 
šeimai specialistų grupė nėra būti-
nas dalykas.

Beje, surinkti po peticija para-
šai, kurių iš viso rugsėjo pradžioje jau 
buvo per 1300, įrodo, kad valdininkų 
ir visuomenės nuomonės nesutam-
pa. Žmonės supranta, kad nepadary-
ta dar labai daug. Dėl to rugsėjo 9 d. 
PAGAVA šiuo klausimu surengė ap-
skritojo stalo diskusiją „Dėl pirminės 
pagalbos šeimai diagnozavus vaikui 
klausos sutrikimą“. Papasakoti, kaip 
diagnozavus vaikui klausos sutrikimą 
informacija atkeliauja iki tėvų intere-
sams atstovaujančios organizacijos, 
kaip ši susiranda tėvus ir kokią pagal-
bą pati bei atsakingos vyriausybinės 
institucijos nuo tada šeimai teikia, 
į diskusiją atvyko tėvų interesams 
atstovaujanti ekspertė iš Norvegijos. 
Savo nuomonę renginyje išdėstė ir at-
sakingų institucijų – SAM, Švietimo 
ir mokslo ministerijos, Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos - atsto-
vai. Plačiau apie susitikimo rezultatus 
– kitame „Akiračio“ numeryje.

PRIEINAMUMO KVO-
TOS TELEVIZIJOJE. LKD 
kreipėsi į prezidentę D. Grybauskaitę 
ir pakartotinai į Seimo pirmininkę 
L. Graužinienę dėl nepakankamo 
nacionalinio transliuotojo bei ko-
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Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl vyro 
mirties nuoširdžiai užjaučiame 

Danutę Volungevičienę. 

VKRC senjorų klubas „Bičiuliai“, 
UAB „Vikados“  ir sodininkų bendrijos 

„Gestas“ kolektyvai 

mercinių televizijų rodomų laidų 
prieinamumo klausos negalią turin-
tiems asmenims. Draugija apskundė 
nacionalinį transliuotoją, kuris nors 
ir gavęs 2014 m. didesnę sumą 
lėšų, papildomai pradėjo titruoti tik 
dvi laidas. Taip pat rašte teigiama, 
kad Draugija, norėdama užtikrinti 
kurčiųjų bendruomenei didesnę 
verčiamų į gestų kalbą ir titruojamų 
televizijos laidų apimtį, kasmet stoja į 
prašytojų eilę.  Pagal neįgaliųjų teisių 
konvencijos nuostatas to neturėtų 
būti. Todėl kurčiųjų interesų gynėja 
ragina įstatymų leidžiamąją valdžią 
Visuomenės informavimo įstatyme 
įtvirtinti prieinamumo kvotas, ku-
rios kasmet būtų didinamos, kol bus 
pasiektas europinis prieinamumo 
lygis, t. y. 60-80 proc. visų transliacijų 
apimties. Šiuo metu tai sudaro kiek 
mažiau nei 3 procentus.

STOVYKLA VAIKAMS. 
Šiemet liepos 14-20 d.  LKD ir 
Vilniaus KRC jau dešimtą kartą 
surengė LKD vasaros stovyklą 27 
vaikams (nuo 11 iki 16 metų). Vai-
kai poilsiavo nuostabiame gamtos 
kampelyje netoli Trakų, kaimo tu-
rizmo stovykloje „Verubė“. Jie žaidė, 
jodinėjo, plaukiojo, ėjo į žygį  Varni-
kų pažintiniu taku, vyko į ekskursiją 
po Trakus. LKD darbuotoja I. Če-
reškaitė stovyklautojus supažindino 
su kitąmet Lietuvoje pradėsiančia 
funkcionuoti valiuta euru. Vaikams 
buvo pademonstruota, kaip bus 
susmulkinta nustojusi egzistuoti va-
liuta litas. Stovykloje dirbo Vilniaus 
KRC darbuotojos R.Kuralavičiūtė, 
N.Karmazienė, O.Zuzo. Kitąmet 
Vilniaus KRC nebeorganizuos 
stovyklų, netrukus šią estafetę ji per-
duos kitam kurčiųjų reabilitacijos 
centrui, kurį LKD pasirinks partne-
riu organizuojant kitą vasarą kurčių 
vaikų poilsį.

EKSKURSIJA. Rugsėjo 17 
d. Vilniaus KRC savo senjorų klubui 
„Bičiuliai“ organizavo ekskursiją po 
Trakų miestelį ir jo apylinkes. Į eks-
kursijos programą buvo įtrauktas ir 
edukacinis fragmentas – dalyviams 
buvo surengta senovinio duonos 
kepimo pamokėlė. Senjorai turėjo 
progą susipažinti ir su kitais senovės 
amatais.

EURAS. Liepos pradžioje 
Lietuvos banko atstovai buvo at-
vykę į Lietuvos kurčiųjų draugiją 
pasikalbėti dėl bendradarbiavimo 
galimybių informuojant kurčiųjų 
bendruomenę apie euro įvedimą 
Lietuvoje. Viena iš aptartų infor-

macijos sklaidos galimybių – euro 
aktualijų vertimas į gestų kalbą. Su-
sitarta, kad informacija kurtiesiems 
prieinama forma bus pateikta keliais 
būdais. Netrukus euro aktualijos 
gestų kalba pasirodys LKD inter-
neto puslapyje www.lkd.lt. Taip pat 
yra galimybė tiesiogiai versti į gestų 
kalbą LRT televizijos laidą „Labas 
rytas, Lietuva“ 7.10 val. (tuomet, 
kai bus kalbama apie euro įvedimą) 
bei vaizdo įrašus titruoti arba versti 
į gestų kalbą per LRT televizijos 
„Panoramą“ (1 kartą per savaitę 
2-3 min. siužetai); per LNK „Labas 
vakaras, Lietuva“ (1 kartą per savaitę 
5-7 min. siužetai), per TV3 kiekvie-
ną penktadienį prieš „TV3 žinias“ 
10-15 min. laidoje apie eurą. Be to, 
kurčiųjų bendruomenės kviečiamos 
dalyvauti seminaruose visuomenei. 
Jie rugsėjo mėnesį organizuojami 18 
miestų ir rajonų. Seminarų praneši-
mus į gestų kalbą vers gestų kalbos 
vertėjai. Kai tik bus suderinta rengi-
nių data, laikas ir vieta, informacija 
apie tai bus paskelbta LKD interneto 
puslapyje. Todėl LKD ragina ben-
druomenės narius aktyviai sekti 
naujienas www.lkd.lt. 

KULTŪROS RĖMIMO 
FONDAS. Lietuvos kultūros ta-
ryba paskelbė 2014 m. kultūros ir 
meno projektų � nansavimo 2014 m. 
trečio ir ketvirto atrankos konkursų 
rezultatus. Tarp laimėjusiųjų - trys 
su kurčiųjų poreikių tenkinimu 
susijusios paraiškos. Surdologijos 
centras įgyvendins projektą „Tau-
tiška giesmė gestų kalba“ (skirta 15 
tūkst. litų iš kultūros paveldo srities). 
„Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integ-
racijos formų plėtra Vilniaus apskri-
ties Adomo Mickevičiaus viešojoje 
bibliotekoje: skaitymo skatinimas. 
Tęstinio projekto II dalis“ – tokiu 
ilgu pavadinimu projektą tęsianti  
biblioteka iš bibliotekų srities gaus 
10 tūkst. litų. Lietuvos šeimų, au-
ginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrijos PAGAVA pro-
jektui „Integruoti kultūros renginiai 
kurtiesiems 2014“ iš mėgėjų meno 
srities skirta 11 tūkst. litų. 

SEMINARAS LGK VER-
TĖJAMS. Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacija rugsėjo 19-21 d. 
Vaidoto Globio sodyboje (Antšu-
nijai, Tauragės r.) rengia mokomąjį 
seminarą „Komandinis darbas“. 
Kviečiami jame dalyvauti visi gestų 
kalbos vertėjai ir jų šeimos nariai.

Rugsėjo 25 d. 12 val. Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinė mokykla 
(PKNPM) visas Lietuvos kur-
čiųjų įstaigas ir klausos negalios 
žmones kviečia į renginį „Pajus-
kime bendravimo džiaugsmą“, 
kuris vyks Panevėžio miesto 
centre. Pasaulinei kurčiųjų dienai 
paminėti renginyje bus siekiama 
Lietuvos rekordo „Vienoje vietoje 
daugiausia žmonių, kalbančių 
lietuvių gestų kalba“.  

„Panevėžys šiais metais yra 
Lietuvos kultūros sostinė, todėl vi-
sos Lietuvos kurčiųjų bendruome-
nės renginys bus gražus ir solidus 
indėlis į miesto kultūros progra-
mą“, - įsitikinusi šio renginio su-
manytoja  ir organizatorė PKNPM 
direktorė Danutė Kriščiūnienė.

Šio originalaus renginio, ku-
riame susitiks daugiausia žmonių, 
kalbančių lietuvių gestų kalba, ge-
neralinė rėmėja – tarptautinė ag-
roverslo įmonė AB „Linas Agro“.

Šio renginio svarbiausias sie-
kis – paminėti Pasaulinę kurčiųjų 
dieną, aptarti ir spręsti kurčiųjų in-
tegracijos į visuomenę problemas, 
pasiekti Lietuvos rekordą, taip pat 

Tarptautinę kurčiųjų 
dieną visi kviečiami 

į Panevėžį! 
stiprinti kurčiųjų socialinius įgū-
džius bendraujant, įdomiai ir pra-
smingai leidžiant laiką, išmokyti 
miestelėnus lietuvių gestų kalbos 
pirštų abėcėlės ir svarbiausių ges-
tų, parodyti kultūrinę programą, 
organizuoti paramos rinkimą 
PKNPM naujai tvorai įsigyti. 

Renginio metu ne tik mo-
kiniai, bet ir Lietuvos kurčiųjų 
įstaigų saviveiklininkai pristatys 
kurčiųjų kultūrą. 

Renginyje dalyvausiantys 
Panevėžio miesto ir rajono žmo-
nės bus mokomi lietuvių gestų 
kalbos pirštų abėcėlės ir svarbiau-
sių gestų, kuriuos būtina suprasti 
kiekvienam girdinčiajam. Visa tai 
bus rodoma didžiuliame lauko 
ekrane. Ir tai tik dalis numatytos 
programos. 

Atvykstančiųjų taip pat lauks 
originalios ir įdomios atrakcijos, 
siurprizai, dovanėlės.

Organizatoriai laukia visų, 
puikiai nusiteikusių. Šią ypatingą 
dieną kviečia padovanoti vienas 
kitam neįkainojamą dovaną 
– bendravimo džiaugsmą! 

Laima LAPĖNIENĖ

Nuoširdžiai užjaučiame LKD Kauno TV 
revizijos komisijos pirmininkę 

Ramutę Mykolaitienę 
mirus mylimam vyrui.

Kauno kurčiųjų bendruomenė
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Aktualijos
Nuo 2015 m. sausio 1 d. 

Lietuvoje bus įvesta bendroji 
Europos valiuta – euras. Straips-
nyje rasite su euro įvedimu su-
sijusių aktualijų, praktinių pa-
tarimų, atsakymų į dažniausiai 
užduodamus klausimus. 

Praktiniai aspektai
15 kalendorinių dienų – nuo 

2015 m. sausio 1 d. iki sausio 15 
d. – už prekes ir paslaugas mokant 
grynaisiais pinigais bus galima atsi-
skaityti ir litais, bet grąžą gausite tik 
eurais. Nuo 2015 m. sausio 16 d. 
atsiskaityti bus galima tik eurais. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. litai 
bus keičiami nemokamai 3,4528 lito 
už 1 eurą kursu. Grynuosius pinigus 
nuo 2015 m. sausio 1 d. nemokamai 
keis: 

Visi komercinių bankų skyriai, 
kurie atlieka grynųjų pinigų opera-
cijas, pirmą pusmetį (iki liepos 1 d.), 
antrą pusmetį – dalis bankų skyrių, 
kurie bus nurodyti vėliau atskirai;

Lietuvos pašte ir kai kuriose 
kredito unijose litai į eurus nemo-
kamai bus keičiami 60 dienų (iki 
kovo 1 d.);

Lietuvos bankas nemokamai 
litus į eurus keis visą laiką.

Kortelėse ir sąskaitose esantys 
litai bus pakeisti automatiškai ir ne-
mokamai.

Nepamirškite – nė viena valsty-
binė ar kita institucija nesiūlys keisti 
pinigų gatvėje, namuose, neprašys 
sąskaitų numerių, neregistruos litų 
ar eurų serijų numerių. Dėl euro 
įvedimo Jūsų sąskaitos numeris 
nesikeis, o sąskaitoje esantys litai į 
eurus bus keičiami automatiškai. 
Primename, kad nei bankai, nei 
valstybinės institucijos nereikalauja 
telefonu pasakyti prisijungimo 
kodų, slaptažodžių ar kitų panašių 
duomenų. Įtarę apgaulę skambinki-
te į policiją numeriu 112.

Ką turite žinoti apie eurą
Grynieji pinigai

Šiuo metu visoje euro zonoje 
cirkuliuoja vienodi septynių nomi-
nalų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500) 
eurų banknotai. Eurų banknotuose 
pavaizduoti skirtingų Europos isto-
rijos laikotarpių architektūros stiliai, 
kiekvienas banknotas yra skirtingos 
spalvos ir dydžio. Banknotus lengva 
atpažinti sutrikusio regėjimo žmo-
nėms. Kuo didesnis nominalas, 
tuo didesnis banknotas. Dideli, 
lengvai įskaitomi nominalo skai-
čiai banknoto averse atspausdinti 
storesniu dažų sluoksniu, kad juos 
būtų lengva apčiuopti. Perbraukite 
pirštu per banknotą. Pajusite, kad 
priekinėje jo pusėje kai kurios 
vietos yra storesnės. Ant naujųjų 
5 ir 10 eurų banknotų kairiojo ir 
dešiniojo kraštų yra trumpų iškilių 
brūkšnelių. Ant 200 eurų banknoto 
tokie brūkšneliai yra prie apatinio 
priekinės pusės krašto, ant 500 eurų 
banknoto – prie dešiniojo. 

Šiuo metu naudojamos aš-
tuonių nominalų (1, 2, 5, 10, 20, 50 
centų ir 1 bei 2 eurų) apyvartinės 
monetos. Visos eurų monetos ga-
lioja visoje euro zonoje, lietuviškos 
eurų monetos taip pat galios visose 
euro zonos šalyse. Kiekviena mone-
ta turi bendrąją ir nacionalinę puses. 
Bendrojoje pusėje yra Europos že-
mėlapis ir nominalas. Nacionalinę 
lietuviškų eurų monetų pusę puoš 
Vytis. Ant lietuviškos 2 eurų mone-
tos briaunos bus iškaldinti žodžiai 
„Laisvė, vienybė, gerovė“.

Eurų monetų nominalą 
galima atpažinti pagal svorį – kuo 
sunkesnė moneta, tuo didesnis jos 
nominalas (išskyrus 1 euro monetą, 
kuri yra lengvesnė už 50 euro centų 
monetą), pagal storį – kuo storesnė 
moneta, tuo didesnis nominalas 
(išskyrus 1 euro ir 2 eurų monetas, 
kurios yra plonesnės už 50 euro 
centų monetą). Taip pat eurų mo-
netų briaunos yra skirtingos: 1 ir 
5 euro centų monetų briauna yra 

lygi;  2 euro centų monetų briauna 
yra lygi su grioveliu; 10 ir 50 euro 
centų monetų briauna yra rantuota; 
20 euro centų monetų briauna yra su 
septyniais įdubimais; 1 euro monetų 
briauna yra su trimis smulkiai    ran-
tuotomis dalimis (trys rantuotos ir 
trys lygios dalys).

Įvedus eurą bus siekiama iš-
vengti įstatymo pažeidimų, todėl 
bus vykdomos įvairios priemonės: 
aktyvi kainų stebėsena, visuomenės 
įtraukimas į kainų priežiūros kon-
trolę, prekių ir paslaugų kainų per-
skaičiavimo ir nurodymo kontrolė. 
Galimi pažeidimai bus nedelsiant 
tiriami, o patvirtinus pažeidimą 
atsakingiems asmenims taikomos 
sankcijos. Siekiant apsaugoti Lietu-
vos vartotojų interesus įvedant eurą 
ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei 
prekių kainų perskaičiavimą pasira-
šytas Geros verslo praktikos, įvedant 
eurą, memorandumas. 

Dažniausiai užduodami 
klausimai

Kaip įvedus eurą pasikeis 
socialinių išmokų mokėjimo 
tvarka?

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iš-
ankstinės socialinio draudimo 
senatvės pensijos (mokamos už 
praėjusį mėnesį), socialinio drau-
dimo senatvės pensijos, socialinės 
pašalpos ir kita piniginė socialinė 
parama (mokama už praėjusį mė-
nesį), taip pat valstybinės pensijos, 
šalpos išmokos, našlių pensijos ir 
kitos valstybinės išmokos (mokamos 
už praėjusį mėnesį) bus mokamos 
eurais.  Nė viena minėta išmoka dėl 
euro įvedimo nesumažės.

Kokia valiuta bus moka-
ma pensija nuo 2015 metų?

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pen-
sija bus mokama eurais. Pensija 
bus automatiškai perskaičiuota ir 
mokama eurais kaip buvo mokama 
litais. Pačiam senjorui dėl to nereikės 

nieko daryti. Verčiant litus į eurus, 
sumos bus apvalinamos gyventojų 
naudai.

Kokio dydžio pensija bus 
mokama eurais?

Tikslus dydis paaiškės tada, 
kai Vyriausybė patvirtins bazinės 
pensijos, draudžiamųjų pajamų ir 
kitus reikalingus dydžius eurais. 
Apytiksliai pensiją eurais galima ap-
skaičiuoti dabar gaunamą pensijos 
dydį padalijus iš 3,4528. 

Ar socialinio draudimo 
pensijos, pašalpos, nedarbo 
išmokos bus apvalinamos iš 
litų į eurus?

Atsižvelgiant į patvirtintą lito 
ir euro keitimo kursą, pakeitus įsta-
tymuose nustatytas sumas, kurios 
traukiamos į formules, taikomas 
apskaičiuojant šias išmokas, jos bus 
ne automatiškai suapvalinamos, o 
perskaičiuojamos. Žmogui pačiam 
nereikės kreiptis dėl perskaičiavimo, 
perskaičiuos „Sodra“.

Kaip Lietuvos gyventojai 
bus informuojami apie gau-
namų išmokų dydį eurais?

Gyventojus, kuriems pa-
šalpos pristatomos į namus arba 
išmokamos per mokėjimo įstaigą 
(AB Lietuvos pašto padalinius), 
planuojama informuoti nurodant 
būsimos pensijos dydį ant išmokos 
išmokėjimo kvito.

Kur galima rasti svar-
biausią informaciją apie euro 
įvedimą Lietuvoje?

Visą aktualią informaciją 
apie eurą galima rasti o� cialioje 
euro svetainje www.euras.lt arba 
skambinti nemokama euro telefono 
linija 8 800 34 528. Jūsų namus taip 
pat pasieks leidiniai apie praktinius 
euro įvedimo aspektus ir grynuo-
sius pinigus. Apie euro įvedimą 
bus plačiai pranešama žiniasklaidos 
priemonėse.

Parengta pagal SADM inf.

Liepos 15-17 d. Šakių rajo-
ne esančioje sodyboje „Laurynė“ 
vyko antrasis projekto „Integ-
ruotos jaunimo politikos plėtra“ 
mokymų seminaras Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacijos 

Mokymai LKJA nariams
(LKJA) nariams. Jį vedė moky-
mų vadovai – Dalius Beginskas 
ir Laimis Viganauskas. 

Projektą įgyvendina Jaunimo 
reikalų departamentas prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos, 
jis � nansuojamas Europos socia-

linio fondo ir Valstybės biudžeto 
lėšomis. 

Primename, kad Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA) 
dalyvavo šio projekto konkurse, 
pateikė paraišką ir įvertinus visų 
pateikusių organizacijų motyvaciją, 

pasiryžimą siekti veiklos kokybės 
užtikrinimo bei aktyviai dalyvauti 
visuose veiklos procesuose laimėjo 
konkursą ir dalyvauja penkių dalių 
(seminarų) mokymuose.

Po pirmosios mokymų dalies 
asociacija žengė pirmus žingsnius 

Jaunimo žingsniai
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Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymų seminaro dalyviai.

Vilniaus kurčiųjų reabili-
tacijos centro (VKRC) atstovai, 
prieš dvejus metus pradėję dar-
bą daugiašaliame Mokymosi 
visą gyvenimą Leonardo da 
Vinci partnerysčių projekte „Ne-
įgalių asmenų sėkmės istorijų 
įtaka neįgalaus jaunimo švieti-
mui“ ( LLP-LdV-PRT-2012-LT-
0358), šiandien džiaugiasi nu-
veiktais darbais: nu� lmuota 14 
vaizdo klipų su neįgalių asmenų 
sėkmės istorijomis, sukurta pro-
jekto internetinė svetainė bei 
suformuota elektroninė anke-
tinė apklausa. Jos tikslas buvo 
įvertinti neįgaliųjų įsidarbinimo 
galimybes bei karjeros ypatumus 
partnerėse šalyse.

Projektas pradėtas vykdyti 
2012 m. kartu su partneriais iš 
Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, 
Lenkijos ir Bulgarijos. Pagrindinis 
projekto tikslas – skatinti jaunų ne-
įgalių asmenų užimtumo galimybes 
per geresnį profesinį orientavimą ir 
didinti jų motyvaciją siekti profesi-
nio išsilavinimo. 

Tam, kad būtų įgyvendintas šis 
tikslas, projekto partneriai paruošė 
� lmuotą medžiagą apie kalbintus 
profesinės sėkmės savo karjeroje 

Sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui

pasiekusius neįgaliuosius. „Tikimės, 
kad šios sėkmės istorijos paskatins 
jaunus, negalią turinčius asmenis 
sekti jų pavyzdžiu ir sukurti savo 
sėkmės istoriją“, - sakė projekto 
vadovė VKRC psichologė Rūta 
Mackanienė.

Per dvejus projekto įgyven-
dinimo metus buvo surengti šeši 
tarptautiniai partnerių susitikimai 
- kiekvienai šaliai buvo įteikti serti� -
katai, liudijantys apie bendrą dalyvių 
darbą projekte.

Partnerystės metu priiman-
čios šalies atstovai surengė vizitus 
į organizacijas, kurios teikia pro-
fesinio mokymo paslaugas negalią 
turintiems asmenims. 

Profesinio orientavimo spe-
cialistės Eglės Čižienės teigimu, vi-
zitai į neįgaliųjų ugdymo institucijas 
buvo labai vertingi ir naudingi, nes 
partnerių, atstovaujančių visoms 
projekte dalyvaujančioms instituci-
joms, įžvalgos ir diskusijos parodė, 
kad dalijimasis gerąja patirtimi apie 

kurčiųjų kartu su kitais partneriais 
lankėsi su neįgaliaisiais dirbančiose 
organizacijose ir dalyvavo edukaci-
niuose užsiėmimuose, kur tobulino 
savo meninius gebėjimus.

Projekto veiklų vadovas Lau-
rynas Bitaitis džiaugiasi, kad su 
projekto įgyvendinimu susiję orga-
nizaciniai darbai vyko sklandžiai, 
o programose numatytos veiklos 
buvo suplanuotos ir įgyvendintos 
kokybiškai. 

R.Mackanienės teigimu, dalyva-
vimas tarptautinio lygmens veikloje 
organizacijai buvo naudingas visais 
atžvilgiais: projekte dalyvaujančios 
šalys turėjo galimybę susipažinti 
su partnerėje šalyje teikiamomis 
profesinio mokymo ir užimtumo 
paslaugomis neįgaliesiems, pasida-
lijo profesine darbo su neįgaliaisiais 
patirtimi, išgirdo kvapą gniaužian-
čių sėkmės istorijų, susipažino su 
kitų šalių kultūra bei tradicijomis, 
o svarbiausia - pasiekė visus nu-
matytus tikslus.

Projektas baigėsi, tačiau už-
sienio šalių atstovai išreiškė viltį, kad  
projekto metu užsimezgę ryšiai  ne 
tik nenutrūks, bet ir bus intensyviai 
plėtojami.

Visa informacija apie pro-
jektą, jo eigą  buvo talpinama  pro-
jekto internetinėje svetainėje (http:
//dissabled.eu/en/home.asp), in-
formaciniuose stenduose, projekto 
dalyvių internetinėse svetainėse ir 
žiniasklaidos priemonėse.

Jolanta PRONIAJEVA

neįgaliųjų švietimą, užimtumą, pro-
fesinę reabilitaciją bei įsidarbinimo 
galimybes davė teigiamų rezultatų ir 
suteikė progą daugiau sužinoti apie 
negalią turinčių asmenų galimybes 
kiekvienoje partnerėje šalyje. 

„Būtina paminėti, kad partne-
rių iš Sicilijos parengtas trumpamet-
ražis � lmas, reprezentuojantis pro-
jekto eigą, veiklas, tikslus, rezultatus 
ir neįgaliųjų pasiekimus sporte, lai-
mėjo geriausio parolimpinio � lmo 
nominaciją tarptautiniame sporto 
� lmų festivalyje Italijoje“, - pasakojo 
VKRC direktorė Inga Minkevičienė. 
Ji pridūrė, kad šia iškilminga proga 
delegaciją iš Lietuvos pasveikino ir 
šventėje dalyvavęs Lietuvos garbės 
konsulas Sicilijoje Alessandro Pal-
migiano.

Projekto veiklose aktyviai da-
lyvavo ir kurtieji. Per susitikimą Vil-
niuje svečiams iš užsienio Vilniaus 
kurčiųjų jaunimo grupė pristatė me-
ninį pasirodymą. Vizito metu Len-
kijoje dešimt VKRC bendruomenės 

Paskutinis projekto partnerių susitikimas Sicilijoje. Tarptautinio sporto � lmų 
festivalio nominacijos laimėjimo akimirka.

pokyčių link, o antrajame seminare 
buvo ypač akcentuojama atsakomybė 
už savo veiksmus. Ne idėjiniai, o rea-
lūs veiksmai ir darbai siekiant bendro 
asociacijos tikslo bei rezultatų. 

Mokymų vadovai ragino po-
kyčius priimti ir juos integruoti į 
savo veiklą greičiau ir efektyviau, 
pasitelkti atvirą, platų ir kūrybišką 
požiūrį numatant asociacijos at-
eities politiką. Dalyviai diskutavo 
dėl asociacijos vertybių, kuriomis 
turėtų vadovautis asociacijos nariai, 

atliko įvairias užduotis, o jos padėjo 
aiškiau įvardyti egzistuojančias pro-
blemas kurčio jaunimo bendruome-
nėje bei pačioje asociacijoje, ieškojo 
galimų sprendimo būdų. Pasitelktas 
kritiškas mąstymas privertė keisti 
asmeninį suvokimą dėl pačios aso-
ciacijos, jos ateities. 

Atlikdami užduotis dalyviai 
dalijosi vizijomis, kaip turėtų veikti 
asociacijos struktūriniai mecha-
nizmai, kokias funkcijas atlikti ir 
kokių veiksmų reikia imtis siekiant 
kokybiškos veiklos.

Kęstutis VAIŠNORA

Projektą � nansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.
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Ada Zabulionytė – pirmoji 
Lietuvos kurčiųjų bendruome-
nės narė, baigusi vienų metų 
trukmės tarptautines „Fron-
trunners“ programos studijas. 
Danijos kurčiųjų draugijos 
Castberggaard koledže devynis 
mėnesius Ada gilinosi į kurčių-
jų tapatybės stiprinimo, gestų 
kalbos puoselėjimo, kurčiųjų 
bendruomenės telkimo, akty-
vinimo, integravimosi ir lobis-
tinės veiklos niuansus. 

Šeimos parama padėjo įgy-
vendinti svajonę

Apie studijų galimybę užsie-
nyje Lietuvos kurtieji seniai svajojo, 
o Ada ėmė ir atvėrė duris į svajonę. 
Ją įgyvendinti 24 metų Lietuvos 
edukologijos universiteto pradinio 
ugdymo specialybės ketvirtakursei 
padėjo šeima. Mergina neslepia, 
kad užmokėti už tokias vienų 
mokslo metų studijas Danijoje ne 
kiekvienai lietuvių šeimai būtų 
pagal išgales. Ir jos bendramok-
sliams Danijoje, susirinkusiems iš 
įvairiausių pasaulio kampelių, buvo 
nė kiek ne lengviau - dauguma jų 
ieškojo paramos. Jų studijas apmo-
kėjo valstybinės institucijos, įvairūs 
fondai, privatūs rėmėjai ar tėvai. 

Investuotos lėšos, pasak 
pašnekovės, grįžo su kaupu: stu-
dentams buvo sudarytos puikios 
mokymosi ir gyvenimo sąlygos, 
teikiama kryptinga pagalba vyks-
tant į keliones - praktiką.

Prieš dvejus metus, dalyvau-
dama Europos kurčiųjų jaunimo 
sąjungos vasaros stovykloje, Ada 
klausėsi  užsieniečių bendraamžių 
pranešimų ir negalėjo atsistebėti, 
kokie jie išprusę, kaip gerai orien-
tuojasi politinėse, ekonominėse ir 
geogra� nėse situacijose. Paaiškėjo, 
kad dauguma jų yra Castberggaard 
koledžo (netoli Vailės miesto, apie 
250 km nuo Danijos sostinės Ko-
penhagos) absolventai. A. Zabu-
lionytė panoro tapti panaši į juos - 
mergina metams sustabdė  studijas 
LEU ir iškeliavo į Daniją.

Devyni svetimšaliai 
devyniems mėnesiams 

tapo šeima
„Mes buvome devyni 9-osios 

tarptautinės studentų laidos ben-
dramoksliai iš Danijos (2 asm.), 

Lietuvaitė sėmėsi tarptautinės 
vadovavimo patirties

Pietų Korėjos, Indijos, Belgijos, 
Čilės, Prancūzijos, Kanados ir 
Lietuvos ir devyniems mėnesiams 
tapome šeima“, - prisimena lie-
tuvaitė. Ji savikritiškai pripažįsta, 
kad iš pradžių rimtas iššūkis buvo 
ne tik didelės apimties įvairiausios 
ekonominės, socialinės ir politinės 
informacijos srautas, bet ir ben-
dramokslių kultūrinių skirtumų 
derinimas, bendras ūkis. 

Atokioje nuo miesto vietovėje 
įkurtame koledže, o po paskaitų 
-  šalia jo įrengtame name, iš pra-
džių apgyvendinti kambariuose 
po vieną, vėliau po du, jaunuoliai 
mokėsi bendrabūvio pagrindų. Čia 
jie ruošė dėstytojų skirtas užduotis, 
ilsėjosi, rūpinosi namų ruoša ir 
valgio gaminimu, kartu valgė ir 
pramogavo.  Natūralu, kad kartais 
vieni nuo kitų pavargdavo, kildavo 
ginčų, nuomonės išsiskirdavo. Tad, 
be pagrindinių tikslų, kurių siekė 
atvykdami į Daniją, jaunuoliai 
„lankė“ ir gyvenimo bei sugyveni-
mo pamokas. 

Ada prisimena, kad viena iš 
nuolatinių diskusijų temų buvo 
kochleariniai implantai. Ar tai 
gėris, ar blogis? Čilės atstovei jie 
vienareikšmiškai nepriimtini. O ką 
sakyti danams, kai pusė šalies kur-
čiųjų jau turi implantus? Tad tokia-

me dviprasmiškame kontekste ar 
tebėra svarbu kurčiųjų identitetas ir 
gestų kalba? Ar apskritai dar tokia 
sąvoka kaip „kurčiųjų identitetas“ 
egzistuoja? Ada vertina, kad įgytos 
žinios skatino atsivežtų požiūrių, 
tik emocijomis grįstų nuomonių 
kaitą.  

Lektorių kompetencija
Ne tik į šį, bet ir į daugelį 

kirbėjusių klausimų padėjo rasti 
atsakymus koledžo dėstytojai bei 
specialiai atvykstantys svečiai. Tai 
buvo didelę patirtį sukaupę kurtieji 
praktikai, Danijos ir tarptautinės 
kurčiųjų bendruomenės lyderiai, 
politikai, ekonomistai. Vieniems 
studentams buvo įdomesnės vie-
nokios, kitiems -kitokios temos, 
bet bendra studijų nauda lietuvaitė 
nė akimirkos nesuabejojo. Danijos 
kurčiųjų draugijos įsteigta aukštoji 
mokykla – turbūt pats geriausias 
dalykas tobulėti kurtiems jaunuo-
liams visoje Europoje. 

Paskaitos: daug ir apie viską
Per studijų mėnesius Ada 

gavo žinių, kaip vykdyti projektus, 
kaip išmokti susitarti kurtiesiems 
ir girdintiesiems, apeiti „aštrius 
kampus“ ir kada nesitraukti; ko-
kiais būdais kovoti už savo teises, 

kaip elgtis, kokių priemonių imtis, 
jei verslas stringa tik todėl, kad esi 
kitoks. Plačiai buvo aptarinėjama 
kochlearinių implantų ir gestų 
kalbos įtaka kurčiųjų tapatybei, jų 
ateičiai. Jaunuoliai buvo mokomi 
vystyti lobistinę veiklą, burti, telkti, 
siekti, ieškoti kontaktų, tarptauti-
nių ryšių, sėkmingai jais naudotis, 
išmokti demonstruoti savo organi-
zacijų bei asmeninius pasiekimus. 
Visi mokėsi rengti projektus. Be 
strateginių dalykų, jiems buvo at-
skleista ir taktinių: kaip elgtis prieš 
auditoriją, ką ir kaip � lmuoti, kaip 
atsirinkti vertingus kadrus, kad ne-
pražūtų esmė, ir pan. Mokėsi dirbti 
su vaizdo kamera, kūrė savo logo-
tipą, įsteigė 9-osios jaunųjų lyderių 
laidos interneto puslapį (galite 
susipažinti http://instagram.com/
frontrunners9). Ne tik mokėsi, bet 
ir keliavo

Pašnekovė studijas skirsto į 
tris dalis, kiekvienos trukmė buvo 
maždaug po tris mėnesius. Pirmą 
ir trečią dalį daugiausia sudarė 
paskaitos ir seminarai. Vidurinis 
semestras buvo skirtas praktikai. 
Didžiąją praktikos dalį sudarė tik-
slinės kelionės. Keliaudami jie mo-
kėsi dviejų dalykų: organizuoti savo 
laiką pagal sudarytą darbotvarkę 
ir kuo daugiau sužinoti bei pažin-
ti.  Ada su dane Emilie pasirinko 
Šiaurės Ameriką. Per pusantro 
mėnesio apkeliavo didelę žemyno 
dalį. Merginos lankėsi Teksaso kur-
čiųjų mokykloje Austine, joje šiuo 
metu mokosi apie tris tūkstančius 
kurčiųjų. Neišdildomų įspūdžių 
paliko lankymasis Toronto kur-
čiųjų kultūros centre Kanadoje, 
paskaitos Gallaudeto universitete 
Vašingtone. Gallaudete visas mo-
kymo procesas vyksta gestų kalba. 
Pasak pašnekovės, universitetas 
alsuoja gestų kalba: ji visur - audi-
torijose, studentų valgykloje, aplink 
plytinčiame sename parke. Nuo-
stabi aplinka! 

Studijų programoje buvo nu-
matyta kelionių ir po Europą: į 
tarptautinius kurčiųjų festivalius, 
konkursus, konferencijas, sąskry-
džius. Pavyzdžiui, Suomijoje vyksta 
kurčiųjų kinematografų festivalis, 
tada Adą ir jos bendramokslius ko-
ledžas siunčia ten. Taip pat studen-

Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkė A. Zabulionytė laikosi 
principo, kad svarbiausia - ne individualybė, o visi kartu.
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tai lankėsi renginiuose Belgijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Suomijo-
je, Anglijoje... Daug dėmesio buvo 
skiriama susipažinti su tarptautinių 
kurčiųjų organizacijų darbu - Pa-
saulio kurčiųjų federacijos (WDF), 
Europos kurčiųjų sąjungos (EUD), 
jų jaunimo padaliniais (WDFYS, 
EUDY). Jų atstovai skaitė paskaitas 
Castberggaard koledže, o Ada vyko 
į Helsinkį ir Briuselį apžiūrėti orga-
nizacijų būstinių, išsamiau susipa-
žinti su jų darbų planais, idėjomis 
ateičiai. Tai, anot pašnekovės, labai 
įdomios ir naudingos pažintys.

Apie kurčiuosius, besiklau-
sančius muzikos 

Taip pamažu A. Zabulionytei 
formavosi kurčiųjų pasaulio mode-
lis, atsiskleidė jų vieta visuomenėje, 
nyko galimybių ribos. Pvz., Kopen-
hagoje ji ypač pajuto bendrystę su 

gestų kalbos vertėjais kaip kurčiųjų 
bendruomenės dalimi. Viskas pa-
mažu gulė į savo vietas. 

Šiandien mergina kurčiųjų 
bendruomenės šerdimi įvardija 
pačius kurčiuosius. Bet stipriais 
ramsčiais regi neprigirdinčiuosius, 
turinčiuosius implantus, gestų kal-
bos vertėjus, žmones, palaikančius 
ir suprantančius kurčiuosius. Anot 
jos, visi jie vieni kitiems yra svarbūs 
ir gerbtini. Po daugybės išklausytų 
paskaitų, ginčų mergina teigia pri-
ėjusi išvadą, kad ne klausa lemia 
bendruomeninį identitetą, bet kal-
ba. Na, ir kas, kad kurtieji dabar gali 
klausytis muzikos? Dėl to jie netapo 
„mažiau kurtieji“, svarbiausia, kad jų 
vartojama kalba yra gestų. Laikantis 
tokio požiūrio formuojasi kitokie 
santykiai ir su gestų kalbos vertė-
jais, ir visuomene. Ada užaugo ne 
izoliacijos, bet integracijos šalininke. 

Ji nemano, kad dera užsidaryti nuo 
girdinčiųjų pasaulio.

Kova pagal kurčiuosius
Kadangi Ada pokalbyje ne 

kartą vartojo žodį „kovoti“, prašau 
paaiškinti, kokią prasmę į jį sudeda. 
Pašnekovė atsako diplomatiškai. 
Kova, anot jos, gali būti suprasta 
kiekvienoje šalyje skirtingai. Štai, 
pvz., prancūzams ji asocijuojasi 
su demonstracijomis ir mitingais. 
Panašiai ir indams. Skandinavai 
daug nuosaikesni. Jie įsitikinę, kad 
kurčiųjų bendruomenė gali dau-
giau pasiekti rengdama projektus, 
aktyvindama lobistinę veiklą, spar-
čiau integruodamasi į visuomeninį 
gyvenimą, nuolat apie save primin-
dama teigiamais pavyzdžiais. 

Savarankiška užduotis
Jai teko užduotis organizuoti 

Šią vasarą dešimt Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) mokinių stovyklavo 
Pasvalio rajono Talkonių kaime 
esančiame ūkininko Justino Jan-
kevičiaus ūkyje.

„Man tai buvo pats laimin-
giausias šios vasaros laikas: patyriau 
tiek daug džiugių emocijų, kad 
norėjosi visus apglėbti ir išbučiuoti“, 
–  iš džiaugsmo švytinčiomis akimis 
įspūdžiais dalijosi viena šios stovyk-
los dalyvių – būsimoji aštuntokė 
Skaistė Cibulskaitė.

Idėja organizuoti tokio po-
būdžio stovyklą gimė PKNPM 
direktorei Danutei Kriščiūnienei. 
Jai pritarė ūkininkai Algimantas, 
Justinas ir Žygimantas Jankevičiai 
su šeimomis, o prie idėjos įgyven-
dinimo dosniai prisidėjo tarptautinė 
agroverslo įmonė AB ,,Linas Agro“. 
,,Tiesiog nuostabu, jog šioje įmonėje 
dirba tokie profesionalūs specialistai 
kaip komunikacijos vadovė Jorinta 
Zolubaitė ir kiti, kurie puikiai su-
pranta, kad tokio pobūdžio sto-
vyklos klausos negalią turintiems 
vaikams yra nepaprastai vertingos“, 
- akcentavo direktorė.

Pasak stovyklą koordinavu-
sios D. Kriščiūnienės, svarbiausias 
tikslas buvo paskatinti klausos ne-
galios mokinius rinktis žemdirbio 
specialybes, norą gyventi ir dirbti 

Ūkininko sodyboje stovyklavo PKNPM moksleiviai 

kaime. Stovykloje mokiniai praktiš-
kai susipažino su kasdieniais žemės 
ūkio darbais, pasėlių auginimo tech-
nologijomis bei jų priežiūra, žemės 
ūkio technika, paukščių, gyvulių bei 
bitininkystės pradžiamoksliu. 

Tam puikiai tiko Pasvalio ra-
jono Talkonių kaime esantis Janke-
vičių ūkis ir jų sodyba, kuri ne kartą 
buvo pripažinta gražiausia Lietuvos 
kaimo sodyba, bei geranoriškai nu-
siteikę jo šeimininkai. Jie visos  sto-
vyklos metu vaikams skyrė labai 
daug dėmesio. 

Šeimos galva A. Jankevičius 
aprodė ne tik išpuoselėtą sodybą, bet 
ir įvairiomis grūdinėmis kultūromis 

apsėtus laukus, visą naudojamą že-
mės ūkio techniką, kurios ūkininkai 
turi per 40 vienetų. 

Daugiausia džiaugsmo su-
teikdavo, kai buvo leidžiama kai 
kurias jų ir išbandyti. Tvartuose, kur 
auginami gyvuliukai ir paukščiai, 
vaikai daug sužinojo apie jų prie-
žiūrą, maitinimą. 

Sode mokiniai susipažino su 
įvairių vaismedžių rūšimis, sužinojo 
apie jų auginimą, priežiūrą, o dau-
gelį jų galėjo ir paragauti.  

Didelio susidomėjimo sulaukė 
ir daug įspūdžių paliko ėjimas „me-
daus keliu“. Juo lydėjo  bitininkyste 
šiame ūkyje užsiimantis vyriausiasis 

A. Jankevičiaus sūnus Žygimantas. 
Kartu su juo vaikai dūmijo bites, 
stebėjo, kaip atrodo bičių motinėlė, 
sužinojo, koks jos vaidmuo avilyje, 
mokėsi akiuoti ir pjaustyti korius, 
stebėjo, kaip sukamas medus, ir, 
žinoma, ragavo jo kiek panorėję. 
Neišdildomą įspūdį  patyrė tie, kurie 
nepabijodavo leisti bitutėms ropinėti 
jų delnais: jie suvokė, kad jeigu prie 
bitutės liesis jai gero linkėdamas, ji 
niekada negels.

PKNPM direktorė džiaugėsi, 
kad geranoriškų ūkininkų ir sto-
vyklą �nansavusios tarptautinės 
agroverslo įmonės AB „Linas Agro“ 
dėka mokiniai turėjo galimybę pa-
būti kaime, susipažinti su ūkininko 
gyvenimo ritmu, darbais, patys įgyti 
darbo ūkyje patirties. „Vaikai buvo 
tiesiog lipte prilipę prie ūkininkų 
ir apipildavo vis naujais juos do-
minančiais klausimais“, – pasakojo 
direktorė. 

Mokiniai  įmonės dovanotu 
fotoaparatu �ksavo ūkininkų ir savo 
veiklą, kad galėtų pasidalyti su drau-
gais ir tėvais vasaros įspūdžiais. 

Fotografuota medžiaga bus de-
monstruojama per klasių valandėles, 
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 
mokyklos bendruomenės susi-
rinkimuose kalbant apie profesijų 
pasirinkimą. 

Laima LAPĖNIENĖ

Bitininko Žygimanto pamokas vaikai atsimins visą gyvenimą.

konferenciją. „Ir tai buvo ne jokia 
imitacija, konferencija turėjo įvykti 
iš tikrųjų“, - rimtai sako mergina, 
taip pabrėždama, kad lengva ne-
buvo. Pasirinkusi temą „Gestų 
kalba dabar ir ateityje“, Ada turėjo 
pakviesti lektorius, surinkti klau-
sytojų auditoriją, pati parengti 
pranešimą, užsakyti salę, nupirkti 
būtinų priemonių, vėliau surinkti 
dalyvių parašus ir t. t. Sėkmingai at-
likusi savarankišką darbą mergina 
įgijo koledžo diplomą. Jame nu-
rodoma, kad studentė išklausė tarp-
tautinį kurčio jaunimo lyderystės 
programos „Frontrunners“ kursą. 
(Pažodinis angliško žodžio „fron-
trunner“ vertimas būtų „bėgantis 
priekyje“, t. y. lyderis.)

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Kultūra

Kad šventė vyktų ir įvyktų, 
kad būtų graži, įsimintina, or-
ganizatoriams talkino Vilniaus 
gestų kalbos vertėjų centro, spor-
to klubo „Gestas“, kurčiųjų jau-
nimo organizacijos savanoriai.

Dar prieš renginio pradžią 
gausiai rinkosi žiūrovai, meno 
saviveiklos kolektyvai, svečiai. Jau 
Kalno parko prieigose kiekvieną 
atvykusį pasitiko gestų kalbos ver-
tėjų centro savanorės. Jos sveikino 
ir kiekvienam įteikė informacinę 
šventės programėlę. Spalvoto lapelio 
vienoje pusėje pateikta lietuvių gestų 
kalbos abėcėlė, kitoje – meno šven-
tės programa bei šventės partneriai 
ir rėmėjai.

Vaidyboje – kurčiųjų 
gyvenimas

Šventė prasidėjo režisierės J. 
Mažeikienės miniatiūra pagal po-
eto Wilardo J. Madseno (Galaudeto 
universiteto žurnalistikos profeso-
rius) eilėraščio ištrauką  „Ką reiškia 
„girdėti“ rankas?“ Žiūrovai estradoje 
išvydo tris ankštus stiklinius kamba-
rius. Juose  -  žmonės. Viduriniame 
kambaryje (aktorė J. Karmazienė) 
kalba gestais pati su savimi. Aplink 
ją slegianti tyla ir vienatvė. Moteris 
stumia, laužia sienas, veržiasi į pa-
saulį, ir jai pavyksta. 

Tačiau ir šiame pasaulyje ne 
visada kurčiasis lieka suprastas, 
išklausytas. Ypač jei tu esi kitoks, 
negirdi jūros ošimo, muzikos gar-
sų, žmonių balsų. Vidinė dvasios 
stiprybė, artimieji, bendro likimo 
draugai ištirpdo daug ledų, prikelia 
gyvenimui. Daug kas skiria kurčiųjų 
ir girdinčiųjų pasaulius, bet gestų 
kalba gali padėti sugriauti sienas.

Miniatiūrą gražiai papildė 
šokių būrelio „Tyla“ (choreografas 
M. Jančiulis) atliktas dviejų vaikinų 
šokis. Vieno šokėjo šviesūs, kito 
tamsūs rūbai brėžė takoskyrą tarp 
šviesos ir tamsos, o jų ekspresyvus 
šokis – tai kova tarp gėrio ir blogio. 

Šalinti takoskyrą tarp kurčių-
jų ir girdinčiųjų savo pasirodymu 
kvietė teatro „Mimikos“ artistai. Jie 
atliko judesio miniatūrą „Pasaulis 
už stiklo sienos“ (rež. J. Mažeikie-
nė). Kūno, judesio kalba aktoriai 
„piešė“ kurčiųjų atskirties problemą. 

Tradicinė meno šventė Vilniuje

Girdintiems žmonėms yra svarbu 
garsas, kurtiesiems – rankų, pirštų 
kalba. Gyvenime svarbu šalinti kliū-
tis, ieškoti sąsajų, pažinti ir suprasti 
vieniems kitus.

Po šokėjų ir artistų pasiro-
dymo į žiūrovus kreipėsi VKRC 
meninių gebėjimų organizatorė J. 
Vasilevičienė. Šių kūrinių anotaciją, 
negalios, nerimo ir tylos pasaulio 
spąstus ji perteikė žodine ir gestų 
kalba: „Girdinčiųjų pasaulis yra 
pilnas garsų. Kurčiųjų pasaulis pri-
pildytas ženklų ir vibracijų. Mes nie-
kada negirdėsime vėjo ūžesio, vaiko 
žingsnių, savo vardo, kai mus šaukia, 
meilės žodžių, kuriuos mums sako. 
Mes tai matome akyse, gestuose 
– rankų ženkluose, skaitome iš lūpų. 
Mes tokie patys: linksmi, sutrikę, 
juokingi, laimingi kaip Jūs. Tik mes 
puikiai girdime vieną garsą už stiklo 
sienos – Tylą... Išgirskite ir mus pa-
jauskite.“

Maloniai nuteikė renginio 
vedėjų O.Zuzo ir R.Bukeikos atlikta 

Atkelta iš 1 psl.

imituojamoji daina „Mes galime tai 
padaryti kartu“.

Renginio atidarymas
Šventės dalyvius pasveikino 

LKD prezidentė R. Klečkovskaja. 
Vadovė pasidžiaugė  Vilniaus mies-
to savivaldybės parama, draugijos  
narių veiklomis, meno kolektyvais, 
šventės  organizatorių darbu . Ji įtei-
kė padėkos raštą ir dovaną Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro direk-
torei Ingai Minkevičienei. Šventės 
proga sveikino  ir šiltų, gražių  žo-
džių negailėjo Vilniaus gestų kalbos 
vertėjų centro direktorius D. Jakutis, 
LKD valdybos nariai  A. Šimkuvie-
nė, K. Vaišnora, M. Balaišis ir kt.

Svečius ir žiūrovus sveikinda-
ma VKRC direktorė I. Minkevičienė 
nuoširdžiai dėkojo rėmėjams, part-
neriams už paramą, bendradarbia-
vimą. Šia neeiline proga dovanas 
ir ir padėkos raštus įteikė: Vilniaus 
m. savivaldybės atstovui Socialinės 
paramos skyriaus vyriausiam spe-

Renginio vedėjai (iš kairės) – gestų kalbos vertėjas A.Šaukeckas, ViKJO pir-
mininkė A.Zabulionytė, ViKJO narys R.Bukeika, VKRC asmeninė asistentė 
O.Zuzo.

cialistui Vygandui Raukšui, UAB 
„Bijola“, UAB „Balionų šalis“, UAB 
„MGP Investicija“, UAB IDW „Ma-
nekenų pasaulis“, UAB „Etmonai“, 
UAB „Vikada“, Lietuvos specialio-
sios kūrybos draugijai „Guboja“, 
MB „Alfa spindulys“ garsistui M. 
Cechanavičiui, „Optikos ir regos“ 
vadybininkei I. Jasienei, LKD Res-
publikinei valdybai, Vilniaus gestų 
kalbos vertėjų centrui, Vilniaus 
automobilių kelių direkcijai prie 
Susisiekimo ministerijos, Vilniaus 
sporto klubui „Gestas“,  ViKJO  bei 
Vilniaus kurčiųjų bendruomenės 
savanoriams.

Šventinė programa
Renginio programos sce-

narijus nustebino naujove. Visose 
ankstesnėse šventėse regioniniai 
saviveiklos kolektyvai scenoje keis-
davo vienas kitą. Šiemet pagal iš 
anksto suderintą programą meno 
saviveiklos kolektyvų pasirodymai 
sujungti į visumą – bendrą jungtinę 
programą. Be to, programa su-
dėliota taip, kad pasirodymų metu 
nebuvo ilgų pauzių.

Be šventės šeimininkų vilnie-
čių, į renginį atvyko Šiaulių, Kauno, 
Panevėžio, Klaipėdos kolektyvai. 
Pirmieji nuotaikingai prisistatė 
Kauno artistai ir parodė linksmą 
pantomimą „Žavesys“ (vad. J. Vini-
čenkienė). Po jų choreogra� nėje mi-
niatūroje „Žvejybos ypatumai“ (vad. 
G.Sipavičienė) panevėžiečiui žvejui 
trukdė dvi viliokės paupio skalbė-
jos. Ilgiau žiūrovų dėmesį prikaustė 
šiauliečių artistų suvaidinta šmaikšti 
komedija pagal A. Čechovo pjesę 
„Piršlybos“.(vad. ir rež. V. Dargis).

Po atviru dangumi didelėje 
Kalnų parko erdvėje suskambo mu-
zika – scenoje pasirodė dainų imi-
tatoriai. Kaunietė A. Gindriūnienė, 
pritariant moterų šokėjų kolektyvui, 
imitavo dainą „Laimingi laiko ne-
skaičiuoja“ (vad. L. Šaikūnienė). 
Panevėžietis L. Jakiūnas ir tautiniais 
rūbais vilkinti lietuvaitė, kuri valiū-
kiškai parodijavo tekstą, imitavo 
populiarią dainą „Lietuvaitė gėlė 
laukų“ (vad. G. Sipavičienė). Gau-
sus klaipėdiečių suaugusių ir vaikų 
kolektyvas sutartinai atliko dainą 
„Mano mieste“ (vad. J. Savickas).

Ne mažiau visus sužavėjo 
renginio vedėjų į sceną pakviesti šo-
kėjai. Kauniečiai atliko tautinį šokį VKRC “Mimikos” teatro mimo (N.Karmazienė) dėmesys žiūrovams.
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„Saulės polka“ (vad. L. Šaikuvienė). 
Estradinį šokį „La Bamba“ dovano-
jo klaipėdiečių merginų kolektyvas 
(vad. A. Venskienė). Panevėžiečiams 
atliekant imituojamąją dainą - šokį 
„Čigono meilė“ scena tarsi liepsnojo 
nuo spalvingų imitatorių Gėnės ir 
Zigmo Adašiūnų bei šokėjų judesių 
ir apdarų (vad. G. Sipavičienė). Vil-
niečiai atliko teminį su pavadinimu 
susietą šokį „Gyvenimas už stiklo 
sienos“ (vad. M. Jančiulis). Malonia 
satigmena tapo dar vienas antras 
klaipėdiečių merginų estradinis 
šokis „Aš tikrai myliu Lietuvą“ (vad. 
A. Venskienė).

Kita meno šventė – 
pajūryje

Po pasirodymų į sceną įbėgo 
teatro „Mimika“ mimai. Po trumpo 
pasitarimo mimai į sceną pakvietė 
Vilniaus KRC ir Klaipėdos KRC 
vadoves ir jas pagarbiai pasodino 
prie stalo.

O�cialiai, kaip ir dera pagal 
taisykles, jie pateikė direktorėms 
pasirašyti svarbų raštą. Jų parašus 
patvirtino antspaudu, parodė „aktą“ 
žiūrovams, paskui įteikė KKRC va-
dovei Nijolei Kaminskienei. Visiems 
tapo aišku, kad laukta, mums artima 

šventė iškeliaus į pajūrį.
Po inscenizuoto „akto“ pasi-

rašymo VKRC direktorė I. Minkevi-
čienė perdavė kasmet migruojančios 
meno šventės simbolį – degančią 
žvakę Klaipėdos KRC direktorei N. 
Kaminskienei .

Naujoji būsimo renginio šei-
mininkė patvirtino, kad 2015 m. 
meno šventei bus pasirengta, klaipė-
diečiai lauks kolegų, meno gerbėjų, 
svečių, žiūrovų. Kvietė atvykti ir 
visiems priminė, kad atsivežtume 
tinkamą aprangą pajūrio terapijai 
– maudynėms jūroje.

Padėkos. Finalinė daina
Renginio vedėjai visų penkių 

miestų kurčiųjų organizacijų va-
dovus ir saviveiklininkus sukvietė 
į sceną. Vilniaus KRC vadovė I. 
Minkevičienė dėkojo už dalyvavimą 
meno šventėje. Ji įteikė atminimo 
dovaną LKD prezidentei R. Kleč-
kovskajai bei Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus organi-
zacijų vadovams, artistams.

Šventėje dalyvavusios KRC 
vadovės neliko skolingos. Padėko-
jusios už kvietimą, šiltą priėmimą 
atminimo dovanas organizatoriams 
įteikė Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, 

Šiaulių kurčiųjų organizacijos.
Artėjant šventės pabaigai, ap-

linką puošę dideli, geltonų balionų 
kupolai buvo atnešti ir išdalyti 
visiems saviveiklininkams. Scena 
tarsi pražydo mažomis saulutėmis. 
Jų fone nuskambėjo �nalinė daina 
„Mūsų dienos kaip šventė“. Ją ko-
lektyviai imitavo Kauno, Panevėžio, 
Klaipėdos, Vilniaus imitatoriai. 
Dainos pabaigoje paleisti balionai 
staigiai kilo aukštyn, o jų veržlų 
skrydį stebėjo visi šventės dalyviai. 
Kol žvilgsniu lydėjome balionus, 
linksmuoliai mimai meno kolekty-
vams pateikė siurprizą. Į sceną jie 

įnešė didžiulį tortą su fejerverkais. 
Renginio vedėjai pakvietė visus ar-
tistus, dainininkus, šokėjus, meno 
ir organizacijų vadovus drauge nu-
sifotografuoti.

Renginį globojo ir dangus 
– buvo puikus, saulėtas oras. Žmo-
nės dar ilgai nesiskirstė, bendravo,  
vaišinosi kareiviška koše. Be abejo, 
kūrybingos, lauktos, ramios šventės 
svarbiausia dovana buvo nepakarto-
jamos emocijos, artumo ir bendrys-
tės jausmas.

 Vanda VAITKUTĖ

Vilnius

Šventėje dalyvavę mūsų saviveiklininkai ir jų vadovai.
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Ugdymas
Artėjant naujų mokslo 

metų pradžiai ir pirmosiomis 
rugsėjo dienomis „Akiračio“ ko-
respondentė Nijolė Krasniaus-
kienė kalbino visų bendrojo 
ugdymo kurčiųjų įstaigų bei 
Vilniaus technologijų mokymo 
ir reabilitacijos centro vadovus. 
Skaitytojų dėmesiui – pokalbio 
atgarsiai.

Vilnius
Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centro gimnazijos 
skyriaus vedėja Jolita Levickienė 
pasidžiaugė sėkmingais šiemet 
baigusių abiturientų baigiamųjų eg-
zaminų rezultatais. Visi centro gim-
nazistai gavo brandos atestatus. Ypač 
iš kitų mokinių pašnekovė išskyrė 
Gedvilės Diržiūtės, kurią vedėja 
vadino „ypatinga mokine, gera 
sportininke, puikiu žmogumi“, re-
zultatus. Mergina nušluostė nosį ne 
vienam girdinčiam bendraamžiui. 
Žinia, kurtieji lietuvių kalbos ir li-
teratūros mokosi pagal kiek kitokią 
programą nei kitų Lietuvos mo-
kyklų mokiniai, atitinkamai laiko ir 
kitokį egzaminą. Nepaisydama to, 
Gedvilė pasirinko laikyti egzaminą 
kaip girdintys mokiniai – lietuvių 
kalbos ir literatūros valstybinį bran-
dos egzaminą. Ir surinko 99 balus iš 
100 galimų! O iš valstybinio istorijos 
brandos egzamino gavo 100-uką. 
Tokia sėkmė buvo įmanoma, kaip 
mano pašnekovė, ir todėl, kad dėl 
žinių ir gero rezultato susivienijo 
visi: mokinė, jos šeima ir pedagogai. 
„Mūsų pedagogų komanda – pati 
geriausia, - pabrėžė J. Levickienė, - 
patyrusi, kompetentinga, kūrybiška 
ir draugiška.“ 

Jau gauta 16 mokinių prašymų 
mokytis trečioje gimnazijos klasėje 
(ankstesniais terminais – vidurinėje 
mokykloje). Iš stojančiųjų bus sufor-
muotos dvi paralelinės klasės. Tarp 
šiųmečių trečiaklasių gimnazistų 
yra nemažai neprigirdinčių asmenų. 
Tad bus galima tenkinti ir ypatingą 
jų pageidavimą - kaip pasirenkamąjį 
dalyką mokyti šnekamosios anglų 
kalbos (pageidavo 8 jaunuoliai). 
Centre - tai naujovė.

Plečiasi ir LKNUC veikian-
tis darželis. Vietoj buvusių dvi-
ejų grupių šiemet jų veiks trys, jose 
bus ugdomi 18 vaikų. Iš viso šiemet 

Rugsėjo 1-oji vėl pakvietė į klases 

LKNUC duris pravers apie 110 vai-
kų ir mokinių. 

Centro Švietimo pagalbos, 
vertinimo ir konsultavimo sky-
riaus vedėja Daiva Burkauskienė 
informavo, kad plečiasi ir jų veiklos 
laukas – nuo šiol švietimo pagalbą 
centre gaus per 40 vaikų. Centro 
prestižas lemia, kad mokytis sakyti-
nės kalbos, lavinti klausos ir tarties į 
Vilnių atvyksta šeimų iš tolimiausių 
Lietuvos kampelių. Šeimos pa-
siryžusios dėl savo vaikų leistis į 
kelionę net du kartus per savaitę 
(tokiu dažnumu vyksta užsiėmimai 
ikimokyklinukams bei implantus 
turintiems vaikams; mokiniams 
– kartą per savaitę – red. past.). Įdo-
mu, kad daugiau kaip pusę švietimo 
pagalbą gaunančių vaikų sudaro 
kochlearinius implantus nešiojantys 
ugdytiniai. Pašnekovė tikino, kad 
tarp tokių ugdytinių daugiau sėk-
mės negu nesėkmės atvejų. Tačiau 
nenutylėjo ir fakto, kad iš pradžių su 
tokiais vaikais reikia ypač daug dirb-
ti, nes kitaip operacijos rezultatai gali 
labai sumenkti.

 Vilniaus technologijų moky-
mo ir reabilitacijos centre profesijų 
grupės vis dar formuojamos. Kaip 
teigia centro vadovai, jų bus ne ma-
žiau kaip ir pernai. Tikslų mokinių 
skaičių bus galima paskelbti tik kita-
me „Akiračio“ numeryje. 

Kaunas
Kauno kurčiųjų ir nepri-

girdinčiųjų ugdymo centre šiemet 
mokysis apie 70 mokinių. Direktorė 
Laimutė Gervinskienė paminėjo, 
kad palengva mažėja, bet vis dar 
lieka veikti jungtinių klasių. Kiek jų 
tiksliai bus, atsakyti anksčiau kaip 
rugsėjo viduryje keblu. Mat šeimos 
dėl vaikų mokymo vietos kartais 
apsisprendžia paskutinę akimirką. 
Čia mokosi mokinių ne tik iš miesto 
ir aplinkinių rajonų: pageidavimą 
lankyti KKNUC yra pareiškusių 
asmenų iš Plungės, Telšių ir kt.

Daugėja ugdytinių Integra-
cijos ir konsultacijų poskyryje (šis 
įeina į Neformaliojo švietimo ir 
švietimo pagalbos skyriaus sudėtį; 
skyriaus vedėja Renata Valaitytė-
Ramuckienė). 

Šiemet čia surdopedagogų pa-
galbą gaus apie 50 vaikų ir jaunuolių. 
Vadovė tai vadina tikru „piku“, nes 
šis skaičius didesnis negu tais laikais, 
kai vietoj poskyrio veikė tokiam 
ugdymui buvęs specialiai sukurtas 
visiškai savarankiškas centras „Lin-
gua“.   

Rugsėjo pirmoji Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre.

Rugsėjo pirmoji Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre.

Klaipėda
Klaipėdos Litorinos mokyk-

los direktorė Edita Andrijauskienė 
tikina, kad pedagogai su mokiniais 
nesiskyrė ir vasarą. Ji pati, aktyvi 
skautė, skautijos idėja sudomino ir 
penkis mokyklos ugdytinius. Jie ir 
dar trys mokyklos pedagogai daly-
vavo 20-metį mininčios Klaipėdos 
krašto skautų sąjungos jubiliejinėje 
stovykloje, vykusioje netoli Karklės. 
Įdomu, kad maistą visiems 120 
stovyklautojų gamino E Andrijaus-
kienė, kaip pati sako, aukštakulnius 

batelius dėl patogumo iškeitusi į 
kaliošus. 

Kitos stovyklos, kurią organi-
zavo Maltos ordinas su savanoriais 
Kintuose, veikloje dalyvavo du kur-
tieji mokiniai (iš viso stovyklavo 50 
vaikų). Savanore joje dirbo kurčiųjų 
auklėtoja Loreta Jurkuvienė. 

Per vasarą paaugusių ir su-
stiprėjusių uostamiesčio kurčiųjų 
mokinių rugsėjo 1-ąją taip pat laukė 
maloni staigmena. Jie buvo pakviesti 
į dar dažais kvepiančią, bet jau visiš-
kai įrengtą ir sukomplektuotą kuli-
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narijos klasę. Tai Švietimo ir mokslo 
ministerijos koordinuoto, „Virtuvės 
mitų griovėjų“ ir viešosios įstaigos 
„Atsakingas verslas“ kartu įgyven-
dinto projekto nuostabus rezultatas. 
Paraišką jį įgyvendinti prieš gerus 
metus teikė kurčiųjų mokyklos 
pedagogų bendruomenė. Tuomet 
tarp 90 dalyvių ši buvo įvertinta kaip 
antra pagal kokybę. Netrukus buvo 
gautas leidimas idėją įgyvendinti. Ir 
štai – rezultatas. 

Pinigų projektui buvo ragina-
mi aukoti ir gyventojai bei �rmos. 
Pašnekovė teigia, kad tiek visuome-
nė, tiek verslininkai neliko abejingi. 
Štai UAB „Elektromarkt“ dėka 
klasėje jau stovi naujutėlaitis šaldy-
tuvas, indaplovė, garų surinktuvas, 
orkaitė. Už gautas ir suaukotas lėšas 
atkeliavo geltonos kėdės iš Italijos, 
būsimų baldų furnitūra iš Skan-
dinavijos šalių ir t. t. Viena klasės 
siena nudažyta kreidiniais dažais, 
kad mokiniai galėtų čia drąsiai ir 
nevaržomai jaustis, piešti ir rašyti. 
Kad mintys ruošiant maistą ir pats 
čia paruoštas valgis būtų sveikas, pa-
talpą pašventino Klaipėdos Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčios klebo-
nas Vilius Viktoravičius.

Nuošalyje nepalikti ir kurčiųjų 
šeimų nariai. Antrus metus mokyk-
loje veikia tėvų kavos klubas. Jau 
tiksliai žinoma ir rugsėjo mėnesio 
susitikimo data bei tema. E. Andri-
jauskienė tikina, kad klubas kaip 

niekas kitas cementuoja mokyklos 
bendruomenę. Šiemet, beje, ji ūg-
telėjo keliais mokiniais ir dabar, be 
suaugusiųjų darbuotojų, į ją įeina 40 
ugdytinių.

Panevėžys
Pasak direktorės Danutės 

Kriščiūnienės, Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla šiemet pasipildė keliais 
mokiniais ir jų skaičius siekia per 
60. Vaikai atvyksta semtis žinių iš 10 
miestų ir rajonų. 

Didžiausia naujiena – Švie-
timo ir mokslo ministerijos prieš 
rugsėjo 1-ąją mokyklai skirtas 19 

vietų mokyklinis autobusiukas. Di-
rektorė lenkia pirštus: yra du auto-
mobiliai mokiniams, kurie gyvena 
atokiau nuo pagrindinės mokinių 
gyvenamųjų vietų „magistralės“, 
atvežti į pamokas ir parvežti namo; 
dar yra 8 vietų mikroautobusas, 
dovanotas JAV ambasados; ir dabar 
– geltonasis autobusiukas. Anot pa-
šnekovės, šiandieniniams mokyklos 
poreikiams turėtų pakakti.

Mokykla atsisveikina su trimis 
mokytojais senjorais. Chemijos, �zi-
kos ir technologijų nuo šiol mokys 
jauni specialistai.

Įstaigą džiugina miesto ben-
druomenių darnus bendradarbia-
vimas. Pagal suskirstymą į vakarinę 
miesto dalį patenkanti kurčiųjų 
mokykla ką tik iš savivaldybės biu-
džeto bendruomeniniams porei-
kiams tenkinti gavo 4,5 tūkst. litų 
ir įsigis lauko treniruoklių. Tad prieš 
5 metus pradėta įgyvendinti sveikos 
gyvensenos idėja mokykloje šiemet 
įgaus pagreitį. 

Akcinės bendrovės „Linas 
Agro“ dėka šiųmetė vasara panevė-
žiečiams taip pat buvo išskirtinė; kai 
kas tvirina, kad nepamirštama. 10 
mokinių laiką leido labai gražioje bei 
tvarkingoje Žygimanto, Algimanto ir 
Justino Jankevičių sodyboje, kuri ne 
kartą yra tapusi gražiausiai tvarko-
mos sodybos konkurso nugalėtoja ir 
laureate. Stovykla veikė su pertrauko-
mis, joje dirbo mokyklos pedagogai. 
Vaikai susipažino su bitininkystės, 
sodininkystės ir daržininkystės dar-
bais, žemės ūkio technika ir kt.

Tas pats rėmėjas šiemet žada 
paramą mokyklai ir rudenį orga-
nizuojant ypatingą renginį, skirtą 
Tarptautinei kurčiųjų dienai. D. 

Kulinarijos klasę pašventino Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios 
klebonas V. Viktoravičius. Greta kunigo - Klaipėdos Litorinos mokyklos direk-
torė E. Andrijauskienė.

Rugsėjo pirmąją panevėžiečiai džiaugėsi naujuoju geltonu autobusiuku.

Kriščiūnienė su pedagogų koman-
da rugsėjo 25 d. į Panevėžį, šiemet 
paskelbtą Lietuvos kultūros sostine, 
ketina sukviesti daugiausia gestų 
kalba kalbančių asmenų ir taip siekti 
rekordo. 

Vadovė tikisi renginiu atkreip-
ti visuomenės dėmesį į kurčiuosius, 
o bendruomenės narius - paskatinti 
didžiuotis savo gimtąja kalba. 

Šiauliai
Į Šiaulių sutrikusios klausos 

vaikų ugdymo centrą šiemet susi-
rinko apie 30 ugdytinių. 

Direktorė Aurelija Čepukienė 
džiaugiasi pasikeitusiu miesto švie-
timo skyriaus požiūriu apskritai į 
kurčiųjų ugdymą ir į girdinčių dar-
želinukų ugdymą kurčiųjų ugdymo 
įstaigoje. Anot jos, mokymas kur-
čiųjų ir girdinčiųjų kartu - tai puiki 
galimybė negirdintiems lygiuotis 
į girdinčius, tarsi savaime įveikti 
ateityje laukiančius integracijos 
slenksčius, o implantus naudojan-
tiems vaikams - perimti iš girdinčių 
bendraamžių kalbėjimo pavyzdį. 

Šiemet centre veiks dvi girdin-
čiųjų – 3-4 metų ir 5-6 metų darželi-
nukų grupės ir viena specialioji gru-
pė. Taip pat čia mokysis sutrikusios 
klausos mokiniai ne tik iš miesto, bet 
ir iš aplinkinių rajonų.

Ankstesniais mokslo metais 
ir ypač praėjusią vasarą mokyklos 
administracija dėmesį sutelkė į 
mažuosius abiturientus, rūpinosi jų 
profesine ateitimi. 

Štai ką pasakojo A. Čepukie-
nė: „Mokslo metais ir vasarą centro 
mokiniai dalyvavo potyriminiuose 
veiklinimo užsiėmimuose, kurie 
buvo specialiai organizuoti įvai-
riuose Šiaulių profesinio rengimo 
centro skyriuose, šiame centre vy-
kusioje tradicinėje profesijų mugėje. 
Mokiniai apžiūrėjo mokomuosius 
kabinetus, gamybines dirbtuves, 
susipažino su ŠPRC mokinių sukur-
tais gaminiais, aplankė parodą „Mes 
PROFai“, kurioje savo veiklą pristatė 
visų profesijų skyriai. 

Šios veiklos labai padėjo mo-
kiniams pasirinkti norimą ir gali-
mą šiame centre įgyti specialybę.“ 
Pastangų rezultatas – visi mažieji 
abiturientai profesijų liko mokytis 
Šiauliuose. 

Tarp šiųmečių centro planų 
– ir menų terapijos klasės įrengi-
mas bei kompiuterinės gra�kos ir 
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Atkelta iš 11 psl.Ugdymas Anų rugsėjų šviesa 
Artėjant dar vienam rug-

sėjui Kauno rajono Girionių 
kaime gyvenantys LKD nariai 
Stasė ir Zigmas Jonikaičiai per 
pokalbį mintimis vis grįžta į 
mokyklinius metus. Atmintyje 
gyva anų rugsėjų šviesa.

Abudu džiaugiasi ir didžiuo-
jasi savo buvusios mokyklos – visa-
pusiškai atsinaujinusio dabartinio 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro (KKNUC, direktorė 
Laimutė Gervinskienė) pasiekimais. 
Dar mena tuos skurdžius laikus, kai 
iš tolimų Lietuvos kampelių sutriku-
sios klausos jaunuoliai suvažiuodavo 
siekti išsilavinimo. Varguose užgi-
musi draugystė atlaikė išbandymus, 
klasės draugai tapo lyg artimiausiais 
giminaičiais. Negailestingai bėgant 
metams dauguma – vis dar aktyvūs. 
Dažnai kartu švenčiama, minimi 
reikšmingi jubiliejai – laimės ir 
nelaimės akimirkomis norisi būti 
drauge.

S. ir Z. Jonikaičiai imlūs nau-
jovėms, kiek galėdami dalyvauja 
Kauno rajono kurčiųjų pirminės 
organizacijos veikloje, visada domisi 
LKD spauda. Ypač jų dėmesį pri-
traukia apybraižos apie bendraam-
žių gyvenimą.

 Pasiūliusi straipsnio temą po-
nia Stasė kaip susitikimo vietą taip 
pat nurodė savo buvusią mokyklą. Ir 
ne atsitiktinai – moters akys spindė-
jo jauduliu, ji sparčiai kopė laiptais, 
prisiminė patalpų išdėstymą, teigia-
mai vertino pertvarkymą, ir iš karto 
atgimė nepamirštami įvykiai.

Drąsūs paauglės žingsniai dėl 
išsilavinimo

Į tuometinę Kauno prigirdin-
čiųjų internatinę mokyklą 1961 m. 
aštuonerių metukų Staselę artimieji 
atvežė iš Šilutės rajono. Mergaitė 
augo kaime girdinčiųjų tėvų šeimoje 
su dviem sveikais broliais. Manoma, 
kad ji iš lėto apkurto persirgusi 
skarlatina. Pagal artimųjų gebėjimus 
šeimoje mokyta kalbėti. Pasak jos, 
tada kalbą ji stengdavosi suprasti iš 
lūpų. Mena, kad dar mokydamasi 
turėjusi klausos likučių, bet šie pa-
mažu silpo, kol visiškai užgeso. Tad 
per gyvenimą eita tik su gestų kalba, 
kurios iš bendraamžių išmokusi taip 
pat šioje mokykloje. 

Iš atvirų moters pasakojimų 
dvelkia nuoširdumas, tikėjimas, 

kad jos, paauglės, drąsa atvėrė kelią 
į mokslus. Dėkinga TIKRIEMS 
pedagogams, nelikusiems abejin-
giems. Akivaizdus savo gyvenimo 
laivo krypties žinojimas padėjo ir 
toliau nesiblaškyti – sukūrė darnią 
šeimą, užaugino dukrą, dirbo, su 
vyru Zigmu daug keliavo. Vėliau iš 
Kauno persikėlė gyventi į kaimą, ir 
ten abu išėję į pensiją puoselėja savo 
sodybą.

Moteris prisimena, kad inter-
natinėje mokykloje ji buvo viskuo 
aprūpinta, mokslai sekėsi gerai, 
kurį laiką buvusi klasės seniūnė, 
už aktyvią visuomeninę veiklą jos 
nuotrauka būdavo tarp geriausių 
mokyklos mokinių. 

Paprastai vasaros atostogas 
leisdavo pas tėvus kaime. Jau buvo 
baigusi keturias klases. Tą įsimintiną 
rugpjūtį pradėjo ruošti uniformą 
rugsėjui, dėliojo daiktus kelionėn į 
Kauną. Tačiau viską atėmusi motina 
pareiškė, kad niekur nevažiuosianti, 
visam laikui liks kaime padėti tė-
vams dirbant ūkio darbus. Ji verkė ir 
prieštaravo, jos vaikiškuose planuo-
se buvo baigti aštuonias klases. Tada 
mama atsinešusi iš lauko rykštę 
skaudžiai išplakė. „Tą visą dieną 
verkiau, naktis praslinko be miego, 
oda raudonavo, atsirado mėlynių, 
visur skaudėjo ir buvo silpna... Jau 
prasidėjus rugsėjui tėvai gavo iš 
mano auklėtojos Bronės Inokaitie-
nės laišką, kuriame buvo klausiama, 
kodėl aš nelankau mokyklos. Jie at-
rašė, kad man skauda ausis. Mano 
vaikiškas protas suvokė aiškų melą, 
suradau drąsos ir parašiau savo ge-
rajai auklėtojai laišką maldaudama, 
kad mane gelbėtų“,  - net po tiek 
metų tramdydama virpulį pasakojo 
S. Jonikaitienė.

Auklėtojos būta iš tiesų nepa-
prastos pedagogės - ji skubiai atvyko 
pas tėvus. Kad juos perkalbėtų, teko 
net likti nakvoti, bet rytojaus dieną 
į Kauną išvažiavo su savo auklėtine. 
Nors jau buvo spalis, visas mėnuo 
pavėluota į mokslus, tačiau mergai-
tės džiaugsmui nebuvo ribų. Dabar 
p. Stasė renka pačius gražiausius 
žodžius šiai MOKYTOJAI, nu-
lėmusiai jos visą gyvenimą, ir net 
bijo pagalvoti, koks jos, bemokslės, 
būtų laukęs gyvenimas kaime. Mat 
motinos būta nervingos. Mergaitę 
dažnai mušdavo, negirdinčią dažnai 
užklupdavo netikėtai už nugaros, 

Šiauliečiai džiaugiasi D. Čikota (mokytojas A. Markauskas), kuris � zikos 
konkurse buvo stipriausias iš visų šiame konkurse dalyvavusių Šiaulių miesto 
mokyklų aštuntokų.

kompiuterinio piešimo būrelių tąsa. 
Pašnekovė teigia, kad pedagogų 
bendruomenę įvairinti popamoki-
nę veiklą, gilinti mokomųjų dalykų 
žinias, peržengiančias mokymo 
programų rėmus, įpareigoja moki-
nių poreikiai ir pasiekimai. 

Direktorė panoro su bendruo-
mene pasidalyti pirmojo šių metų 
pusmečio laimėjimais, apie kuriuos 
„Akiratis“ skaitytojų dar nebuvo 
informavęs. 

Štai Informacinių technologijų 
konkurse „Olympis 2014“ vieno-
domis sąlygomis su girdinčiaisiais 
ryžosi dalyvauti trys ŠSKVUC 7, 
8 ir 9 klasių mokiniai. Aštuntokas 

Domantas Čikota (mokytojas Arū-
nas Markauskas) � zikos konkurse 
aplenkė 84 proc. Lietuvos mokinių 
ir buvo stipriausias iš visų šiame 
konkurse dalyvavusių Šiaulių mies-
to mokyklų aštuntokų. Jis buvo 
apdovanotas II laipsnio diplomu. 
Lietuvos mokinių diplomų kūrimo 
konkurse „Olimpinis diplomas“ 
sėkmingai dalyvavo centro kompiu-
terinės gra� kos bei kompiuterinio 
piešimo būrelių (mokytojas Arūnas 
Markauskas) nariai. 

Mokinių Simonos Balčiūnai-
tės (7 kl.) ir Jūratės Žėkaitės (9 kl.) 
darbai užėmė 1 ir 2 vietas vyresniųjų 
amžiaus grupėje, o Augustas Sinkus 
(2 kl.) ir Regimantas Balsys (1 kl.) 
buvo lyderiai jaunesniųjų grupėje.

2014 m. kovo mėn. Šiaulių 
Lieporių pradinės mokyklos inter-
neto svetainėje vyko respublikinė 
virtuali piešinių paroda-konkursas 
„Mūsų metų žirgeliai“, kuriame 
dalyvavo centro 1-4 klasių moki-
niai. Centro pirmokas Regimantas 
Balsys, pateikęs konkursui kompiu-
terinį piešinį „Liūdnas arklys“, tapo 
parodos laureatu (atsiųsta 170 darbų 
iš 19 šalies ugdymo įstaigų). 

Respublikinės virtualios piešinių par-
odos-konkurso „Mūsų metų žirgeliai“ 
laureatas R. Balsys.
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LKD nariai Stasė ir Zigmas Jonikaičiai.

todėl nuo išgąsčio vis persekiojo  
baimė dar ilgai... 

Vargu ar tėvai taip elgtųsi, 
jeigu žinotų, kad despotiško jų 
elgesio padariniai vaikus lydės visą 
gyvenimą?

„Prisimenu, buvau maža. 
Tėtis buvo darbe. Nešina kibiru 
ėjau mamai parnešti iš šulinio van-
dens. Kažką mama sakė, bet iš toli 
jau negirdėjau. Tai ją sunervino, ir 
plaktuku man sužeidė galvą. Labai 
kraujavo ir pykino. Išsigandusi mo-
tina mokė mane, kad nesakyčiau 
apie įvykį tėčiui. Be reikalo tylėjau“, 
- tvirtai sako moteris. 

Ji yra tikra, jog šeimose ne-
gali būti taikomi tokie šiurkštūs 
„auklėjimo“ metodai, kad neken-
tėtų paaugliai, panašus elgesys turi 
būti keliamas į viešumą, matomas 
artimiesiems, žinomas visuomenei. 
Mokykloje dėl sveikatos sutrikimų 
� zinio lavinimo pamokose Staselė 
dalyvaudavo specialioje grupėje. 

Moteris su dėkingumu ir 
didžia pagarba prisimena pirmąją 
mokytoją Antaniną Baršynienę, šios 
mokyklos pedagogus: Vladą Bruzgą, 
Ireną Januševičienę, Gražiną Žekie-
nę, Bronę Petronytę, direktorę Bronę 
Kondratavičiūtę ir kitus, kurių pasi-
aukojamas darbas buvo akivaizdus 
pavyzdys siekti išsilavinimo, turėti 
gyvenimo tikslus.

1969 m. Stasė Dulkytė-Joni-
kaitienė sėkmingai baigė aštuonias 
klases ir įgijo siuvėjos specialybę. 
Šešerius metus siuvo Kauno kur-
čiųjų gamybos mokymo kombinate. 
Kadangi darbas nepatiko, vėliau įsi-
darbino Aklųjų įmonėje. Čia buvo 
susibūrusi nemaža kurčiųjų grupele, 
kuriai vadovavo šviesaus atminimo 
LKD narys P. Pelegrimas. Visuome-
niniais pagrindais S. Jonikaitienė 
jam talkino įvairiuose organizaci-
niuose darbuose. 

Už gerą darbą ir visuomeninę 
veiklą abiejose įmonėse moteris ap-
dovanota padėkos raštais.

Jau dirbdama su kitais bendro 
likimo draugais baigė Kauno suau-
gusiųjų vakarinę vidurinę mokyklą. 

Yra buvusi LKD Kauno 
tarprajoninės valdybos III ir IV 
konferencijų, VIII suvažiavimo (su 
sprendžiamuoju balsu) delegatė.

Nuo paauglystės iki šių dienų 
dailiai nėrė, mezgė, siuvinėjo, siuvo 
– iš gausybės darbų būtų graži per-
sonalinė paroda.

Įvykis mokyklos teritorijoje
1969 m. mokykloje jau buvo 

prasidėjusios pavasario atostogos. 
Dauguma mokinių išvažiavo 
namo, internate liko tik našlaičiai. 
Kadangi pasitarus su amatų mo-
kytoja S. Petronyte buvo nuspręsta, 
kad Staselė - geriausia iš klasės 
juostų audėja, tad aštuonių klasių 
baigimo proga jai pavesta mokyklai 
išausti plačią juostą. 

Pradžioje padėjo audimo mo-
kytoja, paskui pati braižė, dekoravo 
tulpėmis ir užrašu „Kauno prigir-
dinčiųjų mokykla-internatas 1969 
m. VIII klasės abiturientai“. 

Šilkiniais siūlais nuo ryto 
iki vakaro juostą audė aštuonias 
dienas. Tądien pervargusią ją pa-
kvietė pietų. Po jų mergaitė nuėjo 
trumpam atsikvėpti į miegamąjį. 
Pažvelgusi pro langą išvydo, jog 
nuo tuometinės Kampo gatvės, 
apsižvalgydami, ar nėra vaikų, mo-
kyklos kiemo teritorija eina įtartini 
vyrai. Pasirinkę sporto aikštelę 
link buvusio duonos kombinato, 
jie iškasė duobę, įdėjo kažkokius 
daiktus ir atsargiai užlyginę nuėjo 
atgal. Medžiai tuomet buvo jauni, 
ir ji viską galėjo stebėti. 

Stase greitai nubėgo pas auk-
lėtojas I. Januševičienę ir G.Žeki-
enę, papasakojo, parodė įvykio 
vietą. 

Paskambinus pedagogėms, 
milicijos pareigūnai paslėptus daik-
tus atkasė. Paaiškėjo, kad tai, kaip ir 
tikėtasi, - sprogmenys, kurie galėjo 
atimti gyvybę ir net apgadinti pa-
status. Skubėta sugauti pavojingus 
asmenis, pažadėtas populiarus 

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau 
bent šia užuojauta norime palengvinti pra-

radimo skausmą. Dėl tėvelio mirties nuošir-
džiai užjaučiame mokytoją Ramūną Kabelį ir 

jo artimuosius.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos bendruomenė

sovietinių laikų atlygis – medalis. 
Tačiau nusikaltėlių nerasta.

Grįžusiems po atostogų drau-
gams ji pasakojo apie įvykį. Visiems 
buvo smalsu, ką gavusi už akylumą, 
operatyvų perspėjimą. 

Teko prisipažinti, kad dė-
mesio nesulaukusi... O geogra� jos 
mokytoja, pakvietusi atsakinėti, 

parašė dvejetą. Priekaištavo – juk 
nebuvo per atostogas išvykusi, 
ar negalėjusi pasimokyti? Tačiau 
tąkart pervargusi nuo audimo ir 
įtampos, mergaitė visai negalvojo 
apie pamokų užduotis. 

Mokykla – ypatinga vieta
Abu Jonikaičiai - tikri savos 

laimės kalviai, kuriuos gyvenimo 
kaitra svilino tikrai negailestingai. 
Kartu jie nuo 1974 m. Užauginę 
dukrą Laimutę didžiuojasi anūke 
Gertrūda ir visa gražia savo šeima. 
Tarp pačių artimiausiųjų – ir mo-
kyklos draugai. 

KKNU centro, šios kuklios 
mokslo įstaigos, visi gražūs jubilie-
jai buvo ir jų šventės. 

Mokykla - lyg šventa vieta, į 
kurią visada traukia sugrįžti, juo-
lab kad visad svečius pasitinka čia 
dirbančių pedagogų giedri veidai, 
miela aplinka ir tik čia ryškiausiai 
atgyja prisiminimai. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl brangios 
Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Panevė-
žio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos direktorę Danutę Kriščiūnienę. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos bendruomenė

LKD Respublikinė valdyba
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Sportas
Liepos 11 d. Marijampolės 

savivaldybės sporto centre „Sū-
duva“ vyko LKD Kauno terito-
rinės valdybos VII tarprajoninės 
sporto žaidynės.

 Šešerius metus šias žaidynes, 
padedama rėmėjų bei Raseinių 
savivaldybės, organizavo renginio 
sumanytoja Raseinių kurčiųjų 
pirminės organizacijos (p. o.) pir-
mininkė Genovaitė Eidukevičienė. 
Praėjusiais metais nuspręsta orga-
nizatoriaus estafetę perduoti pere-
inamąją žaidynių taurę laimėjusiai 
Marijampolės p. o.

Į žaidynes atvyko Kauno 
rajono, Jonavos, Kaišiadorių, Kė-
dainių, Prienų, Raseinių, Šakių, 
Marijampolės, Vilkaviškio p. o. 
sporto entuziastai. Greitomis pasi-
stiprinę prie pusryčių stalo visi buvo 
pakviesti į erdvią sporto centro salę, 
ten išklausyta paskaita apie sveiką 
gyvenseną. Ją vedė Marijampolės 
savivaldybės visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė A. Ralytė. Ji 
akcentavo, kad gera sveikata - ne 
vien ligos nebuvimas. Tai – ir � zinė, 
socialinė, psichologinė būsena. O 
sveikos gyvensenos esmė siejasi su 
higiena, mityba, � ziniu aktyvumu, 
streso kontrole, sveika aplinka, me-
dicinine priežiūra ir kt. Specialistė 
atsakė ir į konkrečius susirinkusiųjų 
klausimus.

Sporto entuziastų pasveikinti 
atvyko gausus būrys svečių. Va-
dovaujant žaidynių šeimininkams 
gestų kalba atliktas Lietuvos himnas. 
Marijampolės kurčiųjų p. o. pirmi-
ninkė Ala Grigoriana, pasidžiaugusi 
dalyvių gausa, už parama organi-
zuojant žaidynes dėkojo Marijam-
polės savivaldybės merui V. Braziui, 
jo pavaduotojams G. Stankevičiui, S. 
Valančiui, kitiems savivaldybės dar-
buotojams ir kurčiųjų organizacijų 
vadovams bei rėmėjams: UAB „Stat-
ranga“ direktoriui G. Ambrasui, 

Tarprajoninės sporto žaidynės 
Marijampolėje

Tarprajoninių sporto žaidynių nugalėtojų komanda - Prienų kurčiųjų pirminės 
organizacijos sportininkai ir jų vadovas Mykolas Balaišis (pirmas iš dešinės).

Žaidynių prizines vietas laimėjusių 
komandų vadovai (iš kairės): Jonavos 
p. o. pirmininkė G. Pugačiauskaitė, 
Prienų p. o. pirmininkas M. Balaišis ir 
Marijampolės p. o. A. Grigorian.

stadione, kitos rungtys vyko vėsioje 
salėje. Kiekviena komanda turėjo 
starto numerį, situaciją valdyti labai 
padėjo specialios lentelės, kuriose 
kviečiant komandas buvo rašoma 
kreida.Taip pat visas renginys vers-
tas į gestų kalbą. 

Susumavus rezultatus žai-
dynių nugalėtoja tapo Prienų 
komanda, kuri bendrojoje įskaitoje 
surinko 34,5 tšk.  Praėjusių metų 
pereinamosios taurės nugalėtoja 
– stipri Marijampolės komanda liko 
antra, o dviem taškais atsilikę jona-
viškiai džiaugėsi trečiąja vieta. 

Pirmąją vietą žaidynėse iš-
kovojusi Prienų komanda į namus 
parsivežė dvi taures. Dar 2011 m. 
Raseiniuose įsteigtą pereinamąją 
žaidynių taurę su teise ateinančiais 
metais organizuoti VIII Kauno 
teritorinės valdybos tarprajonines 
sporto žaidynes ir šių žaidynių - Ma-
rijampolės savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento sporto skyriaus pir-
mosios vietos taurę. 

Antrosios vietos taurė liko 
Marijampolėje, trečiosios – iškeliavo 
į Jonavą.

Visų penkių žaidynių rung-
čių pirmų, antrų trečių vietų nu-
galėtojai asmeniškai apdovanoti 
minėtos sporto įstaigos diplomais 
ir medaliais.

Pasidžiaugta, kad šios žaidynės 
pritraukia vis daugiau naujų veidų, 
nuoširdžiai dėkota svetingiems 
organizatoriams ir maloniai atsisvei-
kinta su draugais iki susitikimo kitą 
vasarą Prienuose.

Plačiau apie varžybų rezultatus 
ir nugalėtojus skaitykite LKD tinkla-
lapyje www.lkd.lt.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Liepos 29 d. LKD Kauno 
teritorinės valdybos Prienų 
kurčiųjų  pirminės organizacijos 
(p. o.) komanda, dalyvavusi 
tarprajoninėse sporto žaidynėse 
Marijampolėje ir užėmusi 
pirmą vietą, buvo iškilmingai 
pagerbta Prienų savivaldybėje.

Žaidynių nugalėtojų pagerbimas Prienų savivaldybėje
Nugalėtojus sveikino admi-

nistracijos direktorius Algis Mar-
cinkevičius ir jo pavaduotoja Rima 
Zablackienė, padėkos raštus įteikė 
meras Vytas Bujanauskas. Padėkos 
įteiktos Mykolui Balaišiui, Simui 
Bobrinui, Lukui Dabulskiui, Kami-
lei ir Viktorijai Senovaitytėms, Vio-

letai Ivanovaitei, Olegui Drugelui, 
Juozui Vilkui, Jolantai Ivanovienei, 
Stefanijai Miskelienei, Astai Bie-
liauskaitei, Pranui Miskeliui, Bronei 
Miknienei. 

Visų dalyvių vardu už � nan-
sinę paramą dalyvaujant žaidynėse 
savivaldybės vadovams nuoširdžiai 

padėkojo Prienų kurčiųjų p. o. pir-
mininkas M. Balaišis. Savivaldybės 
atstovai pasidžiaugė klausos negalią 
turinčio kolektyvo pasiekimais gar-
sinant Prienų kraštą, linkėjo sėkmės 
sporte ir asmeniniame gyvenime.

Aldona  STANKEVIČIENĖ

UAB „Mantingos“ labdaros ir pa-
ramos fondo vadovei L. Sidabrienei, 
UAB „ICECO“ generaliniam direk-
toriui V. Šalauskui, UAB „Arvi ir Ko“ 
pirmininkui V. Kučinskui. Išskirtine 
nuoširdžia padėka už visokeriopą 
pagalbą pirmininkė apdovanojo 
Marijampolės savivaldybės Sociali-
nės ir sveikatos apsaugos komiteto 
pirmininką A. Kirkliauską.

Už aktyvų dalyvavimą 
Marijampolės kurčiųjų p. o. veik-

loje Marijampolės savivaldybės 
administracijos Socialinių reikalų 
departamento vardu padėkos raštai 
įteikti: J. Akelaičiui, G. Grigorian, 
J. Javarauskienei, D. Kijauskui, R. 
Kučiauskienei, J. Pileckienei, E. 
Stočkiūtei.

Teritorinės valdybos pirmi-
ninkė J. Pugaciauskienė, pasveiki-
nusi susirinkusiuosius, džiaugėsi 
sportininkų gausa, pristatė visų 
devynių rajonų p.o. vadovus, kurie 
jau septinti metai sportuoti suburia 
savų organizacijų narius.

Rungtys, rezultatai ir nugalėtojai
Pristatytos pagrindinės šių 

žaidynių rungtys: krepšinio baudų 
mėtymas, smiginis, estafetinis bėgi-
mas, estafetė, kvadratas.

Dar vykdami į renginį visi 
žvalgėsi į apniukusį dangų ir spėlio-
jo, ar ir Suvalkijoje rengiama sporto 
šventė vėl „nepritrauks“ debesų, nes 
praėjusias įkyriai persekiojo lietus. 
Nors šilta diena buvo apniukusi, 
liūtis Marijampolę aplenkė.

Estafetinio bėgimo dalyviai 
varžėsi erdviame sporto centro 
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Trisdešimt antrasis ICCD 
(Tarptautinis kurčiųjų šach-
matų komitetas) kongresas 
vyko birželio 24 d. Opatijoje, 
Kroatijoje. Jame dalyvavo 42 
delegatai iš 22 šalių. Lietuvai 
atstovavo šachmatininkė Eglė 
Marcinkevičienė (šio straipsnio 
autorė), kuri pristatė ataskaitą 
apie 2013 m. Europos kurčiųjų 
klubų čempionatą Kaune. 

Kongrese sprendžiami įvairūs 
klausimai ir ICCD įstatų bei nuo-
statų pakeitimai, patvirtinimai. 
Kroatija buvo pateikusi prašymą 
įtraukti šachmatus į kurčiųjų žiemos 
olimpinių žaidynių programą ICSD 
kongrese, vykusiame 2013 m. Bul-
garijoje. Todėl balsuodami visi pri-
tarė, kad  šachmatai būtų įtraukti į 

ICCD kongresas ir šachmatų turnyras Kroatijoje
kurčiųjų žiemos olimpines žaidynes, 
kurios vyks 2015 m. kovo pabaigoje 
Chanty Mansijske, Rusijoje.

Buvo didelė kandidatų kon-
kurencija, kai buvo renkami prezi-
dentas, viceprezidentas, generalinis 
sekretorius, iždininkas ir tarybos 
nariai. Rinkimai vyko slaptu balsa-
vimu. Iš trijų kandidatų prezidentu 
išrinktas anglas Filipas Garneris. 
Gavęs 20 balsų jis tapo septintuoju 
prezidentu. Trečią kadenciją baigęs 
prezidentas italas Michele Visco lai-
mėjo 11 balsų, o paskutinę akimirką 
save išsikėlęs izraelietis Rafaelis Pin-
čas taip pat gavo 11 balsų. 

Pasikeitė ir tarybos nariai. 
Nauja tarybos komanda: vicep-
rezidentas Maksimas Rožkovas iš 
Kazachstano (atsakingas už Azijos 

kurčiųjų šachmatus), generalinis 
sekretorius - Ivanas Kulakovas iš 
Ukrainos, iždininkas - Mende Hol-
geris iš Vokietijos ir narys iš Čekijos 
Jaroslavas Šmidas, kuris kontroliuos 
žaidėjų audiogramas.                                                

Kongrese delegatams buvo 
pristatomos dvi ICCD vyrų ir mo-
terų komandos. Kiekvieną jų su-
daro penki skirtingų šalių stipriausi 
žaidėjai. Jie dalyvavo 41-ojoje FIDE 
(Pasaulinė šachmatų federacija) 
šachmatų olimpiadoje Trumsėje, 
Norvegijoje, rugpjūčio 1-15 d. Į 
ICCD olimpinę moterų rinktinę pa-
teko lietuvė šachmatininkė E. Mar-
cinkevičienė. Šachmatų olimpiadoje 
dalyvaus iš viso 170 vyrų komandų 
ir 140 moterų komandų.

Be kurčiųjų pasaulio šachmatų 

komandinio čempionato-šachmatų 
olimpiados, Opatijoje vyko 5-asis 
atviras kurčiųjų šachmatų turnyras, 
kuriame varžėsi 29 žaidėjai iš įvairių 
šalių. Tarp jų ir du lietuviai Gedi-
minas Petrauskas ir Eglė Marcin-
kevičienė. G. Petrauskas sėkmingai 
žaidė ir surinko 6 taškus iš 9 partijų 
ir užėmė trečią vietą. Pirmą vietą 
laimėjo vokietis Olafas Hoyeris  iš 
Hanoverio (7 taškai), antras liko 
rusas Michailas Petrenka iš Omsko 
(6 tšk.). E. Marcinkevičienė užėmė 
antrą vietą (4,5 tšk.). Pirmą vietą už-
ėmė rusė Viktorija Alijeva (5 tšk.) iš 
Samaros, o trečią vietą – rusė Flura 
Žaferova (4 tšk.) iš Maskvos.

  
Eglė MARCINKEVIČIENĖ

KURČIŲJŲ BĖGIKŲ 
PAMAINA DAR NEUŽAU-
GO. Rugpjūčio 21-23 d. Trabzo-
no  mieste (Turkija) vykusiame 
2-ajame Europos kurčiųjų jaunimo 
lengvosios atletikos čempionate da-
lyvavo trys Lietuvos bėgikai. Tai Ta-
das Šiaučiūnas, Mangirdas Kriauza 
(U20), Jaroslavas Vasiukas (U18). 
Į varžybas juos lydėjo lengvosios 
atletikos trenerė Jūratė Strumsky-
tė-Razgūnė, delegacijai vadovavo 
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
darbuotojas Mantas Stankevičius. 
Apmaudu, bet nė vienam mūsų 
jaunajam sportininkui pelnyti me-
dalių nepavyko. 

M. Stankevičius po čempio-
nato buvo griežtas. Esą T. Šiaučiū-
nui ir M. Kriauzai reikia sparčiau 
ugdyti motyvaciją, ištvermę ir 
darbštumą. Mat prieš porą metų 
analogiškame čempionate Lenki-
joje T. Šiaučiūnas 200 m distanciją 
įveikė antras, o dabar iš 14 dalyvių 
atbėgo dešimtas. 100 m distancijoje 
iš 13 dalyvių lietuvis liko priešpas-
kutinis. Vidutinių nuotolių bėgikas 
M. Kriauza 1,5 km ruože �nišavo 
dešimtas (13 dalyvių), o 5 km nuo-
tolį iš 8 dalyvių įveikė penktas. 

Kiek švelniau sporto darbuo-
tojas atsiliepė apie jauniausią varžy-
bų dalyvį, prieš čempionatą ką tik 
16 metų sukaktį šventusį J. Vasiuką. 
Ir dėl to, jog šios varžybos yra pir-
moji vaikino tarptautinė patirtis, ir 
todėl, kad jaunutis treniruotėse ne-

Sporto aktualijos
stokoja ryžto ir entuziazmo. Be to, 
čempionato distancijose U18 gru-
pėje jis buvo pats jauniausias daly-
vis.  J. Vasiukas 200 m bėgdamas 
iš 15 dalyvių �nišavo keturioliktas, 
400 m atstumą iš 11 dalyvių įveikė 
devintas, o 800 m distancijoje tarp 
6 dalyvių buvo ketvirtas.

IŠUGDĖME TARPTAU-
TINĖS KLASĖS TEISĖJĄ. 
Liepos 27 – rugpjūčio 1 d. Taipėjuje 
(Taivanas) vykusiuose 3-iuosiuose 
tarptautiniuose kurčiųjų krepšinio 
federacijos organizuotuose kurčių-
jų teisėjų mokymuose dalyvavo ir 
kaunietis Alvydas Dobilas. Jis buvo 
vienas iš dvidešimties iš viso pasau-
lio susirinkusių seminaro dalyvių.

Mokymus vedė Tarptautinės 
krepšinio federacijos ir Tarptauti-
nės krepšinio federacijos lektoriai. 
Savaitės kursuose buvo išsamiai 
aptartos naujos krepšinio taisyk-
lės, pakartoti visuotinai priimti 
vartoti o�cialūs rungtynių ženklai, 
diskutuota dėl žaidimo metu daž-
niausiai pasitaikančių probleminių 
situacijų, aptartos  pasikartojančios 
teisėjavimo klaidos, teisėjų ir jų pa-
dėjėjų teisės bei pareigos ir kt. 

Tarptautinės kurčiųjų krepši-
nio federacijos ir Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto prezidentas A. 
Jasiūnas, buvęs vienas iš renginio 
iniciatorių ir „dirigentų“, pasidžiau-
gė gerais seminaro klausytojų testo 
rezultatais. Ypač išskyrė lietuvio pa-
siekimus. A. Dobilas buvo vienas iš 

nedaugelio kursų dalyvių, kuriems 
pagal rezultatus buvo  suteiktas 
DIBF tarptautinės A kategorijos 
kurčiųjų krepšinio teisėjo statusas. 
Netrukus klausos negalią turintis 
A.Dobilas, gavęs FIBA patvirtini-
mą ir licenciją, galės teisėjauti net 
tarptautinėse kurčiųjų varžybose. 

FIBA KONGRESAS. Lie-
tuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas A. Jasiūnas, kuris yra 
išrinktas ir eina Tarptautinės kur-
čiųjų krepšinio federacijos (DIBF) 
prezidento pareigas, rugpjūčio 27 
– rugsėjo 5 d. kartu su Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentu 
A. Saboniu dalyvavo tame pačiame 
renginyje - Tarptautinės krepšinio 
federacijos (FIBA) kongrese Ispa-
nijoje, Sevilijos mieste. DIBF, be 
A. Jasiūno, atstovavo generalinis 
sekretorius švedas K. Guna. Prieš 
išvykdamas A. Jasiūnas buvo nu-
siminęs: jis kaip prezidentas net ne-
turi galimybės pasiimti kartu gestų 
kalbos vertėjo, nes sporto renginyje 
reikėtų versti į tarptautinius gestus. 
Lietuvoje sunku rasti girdintį gestų 
kalbos vertėją, mokantį tarptauti-
nius gestus. Negana to, A. Jasiūnas 
visas vertėjo kelionės ir pragyve-
nimo išlaidas turėtų apmokėti iš 
savo kišenės. Skandinavijos šalyse, 
priešingai, valstybė dengia vieno, 
kartais dviejų gestų kalbos vertėjų 
patirtas išlaidas. Tad kurtiems at-
stovams kongrese paslaugas teikė 
Švedijos vertėjai. FIBA dovana 

renginio dalyviams buvo kvietimai 
į Ispanijos miestuose vyksiančias 
Pasaulio krepšinio čempionato 
grupių etapo varžybas. 

BADMINTONAS.  Rugsė-
jo 1-6 dienomis Ženevoje (Šveica-
rija) vykusiame Europos kurčiųjų 
badmintono čempionate lietuviai 
pelnė 5 bronzos medalius. Lemia-
mose rungtynėse nugalėję vokie-
čius, mūsų atstovai  tarp aštuonių 
Senojo žemyno rinktinių sugebėjo 
įsisprausti į trečią komandinę po-
ziciją. „Bronzinio“ šturmo sudėtis 
tokia : Kazimieras Dauskurtas, 
Tomas Dovydaitis, Ignas Rez-
nikas, Vaiva Žymantaitė, Ernes-
ta Pakulnytė, Veronika Michailova. 
Tarp komandų lyderiais tapo rusai, 
antri – bulgarai. Asmeninėse var-
žybose bronzos medalį iškovojo 
Kazimieras Dauskurtas. Vyrų dve-
jeto varžybose bronzos medaliais 
pasidabino Kazimieras Dauskurtas 
ir Ignas Reznikas. Moterų dvejeto 
varžybose ant garbės pakylos už-
kopė Vaiva Žymantaitė ir Ernesta 
Pakulnytė. Trečia vieta lietuviams 
atiteko ir mišraus dvejeto varžy-
bose. Čia prizininkais tapo Tomas 
Dovydaitis ir Vaiva Žymantaitė. 
Sportininkus treniruoja Antanas 
Narvilas, rinktinę lydėjo gydytoja 
Sigita Kubildienė ir rinktinės vado-
vas Marius Minkevičius.

Parengė Nijolė 
KRASNIAUSKIENĖ
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Mes ir visuomenė

Rugsėjo 7 d. jau dešimtą 
kartą vyko šventė „Tau, Vil-
niau!“ sostinės Katedros aikš-
tėje.

Šventė „Tau, Vilniau!“ – 
respublikinė neįgaliųjų darbų 
paroda, mugė, koncertas. Tai 
tradicinis, masinis, daugiap-
lanis kultūros renginys, skirtas 
neįgaliesiems ir sveikiems 
žmonėms suartėti.  Šiemet į 
šventę suvažiavo daugiau kaip 
2500 neįgaliųjų, atstovaujan-
čių net 130 organizacijų. Mu-
gėje savo darbus eksponavo ir 
pardavinėjo neįgalieji liaudies 
amatų meistrai, namudininkai 
iš įvairių Lietuvos vietų.

Renginio globėja - socia-
linės apsaugos ir darbo minis-

Kurtieji sostinės šventėje „Tau, Vilniau“

Nuotraukose kurčiųjų rankdarbius pristato Alytaus, Kaišia-
dorių, Kauno miesto ir rajono, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių 
atstovai.

trė Algimanta Pabedinskienė.
Renginį organizavo Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugija 
„Guboja“.

Jubiliejiniame renginyje 
mūsų bendruomenės nariai 
taip pat  buvo aktyvūs. Kon-
certinėje programoje dalyvavo 
Vilniaus, Kauno saviveiklinin-
kai. Dėmesio sulaukė Alytaus, 
Kaišiadorių, Kauno miesto ir 
rajono, Mažeikių, Panevėžio, 
Raseinių rankdarbių ir amatų 
būrelių kūrybiniai darbai.

Mūsų bendruomenės 
rankdarbių paroda –  LKD 
tinklapio www.lkd.lt virtualio-
je meno galerijoje

„Akiračio“ inf.


