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„Akiračio“ redakcijos korespondentės Nijolės 
Krasniauskienės interviu su nauja Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktore Asta Kandratavičiene.

Kandidatų į LKD prezidentus debatai

NRD direktorė socialinių moks-
lų daktarė A. Kandratavičienė.

Plačiau skaitykite 4 p.

Plačiau skaitykite 6-7 p.

A. Kandratavičienė: dažniau 
remkimės galia nei negalia

Balandžio mėnesį Vilniuje vyko kandidatų į LKD prezidentus (iš kairės) Mykolo 
Balaišio bei Vytauto Pivoro debatai, kuriuos vedė Marius Minkevičius. Jų metu 
kurtieji galėjo susipažinti su kandidatų veiklos istorija, taip pat pomėgiais, 
tikslais bei sužinoti jų nuomonę svarbiais klausimais.
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SUVAŽIAVIMAS. Svarbiau-
sia LKD metų sueiga – ataskaiti-
nis suvažiavimas šiemet rengiamas 
balandžio 30 d. 11 val. Jame ne tik 
bus supažindinta su veiklų bei Re-
vizijos komisijos ataskaitomis, bet 
ir bus renkamas naujas LKD pre-
zidentas, o vietoj atsistatydinusių 
dviejų Respublikinės valdybos na-
rių - nauji kandidatai. Be to, suva-
žiavimo delegatai bus supažindinti 
su parengta ekspertų studija dėl Šv. 
Kazimiero g. 3, Vilniuje, pastato 
būklės. 

GEGUŽĖS 4 D. RENGI-
NIAI. LGK gimtadienio šventės 
vyks gegužės 4 d. 12 val. penkiuose 
didžiuosiuose miestuose. Kauno 
KRC kviečia į Laisvės a. 96 (prie 
miesto savivaldybės pastato). Klai-
pėdos KRC lauks bendruomenės 
ir svečių Tiltų g. pabaigoje – H. 
Manto g. pradžioje (prie Arkos, 
arba šalia Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro). Panevėžio KRC 
renginį organizuoja Laisvės aikš-
tėje (netoli nuo J. Miltinio dramos 
teatro). Vilniaus KRC susitikimo 
vieta skelbia Kudirkos a. (Gedi-
mino pr. 9a, arba prie Vyriausybės 
pastato). Šiaulių KRC šventės vieta 
– P. Višinskio aikštė (netoli Šiaulių 
apskr. P. Višinskio viešosios biblio-
tekos). Švęskime drauge!

KETVIRTIS AMŽIAUS SU 
„AKIRAČIU“:  DABARTIS IR 
ATEITIS. Gegužės 21 d. Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro salėje 
vyks konferencija „Ketvirtis am-
žiaus LKD mėnraščiui „Akiratis“: 
dabartis ir ateitis“. 

„Akiratis“, atlaikęs visas per-
mainų audras, šiandien išgyvena 
sunkų laikotarpį. Sumažinus fi-
nansavimą, jo išvaizda nebe tokia 
patraukli, sumažėjo išleidžiamų 
numerių skaičius, kyla grėsmė, kad 
ateityje liks tik elektroninė versija.  

Kviečiame visus aktyviai daly-
vauti, kartu pabūti prie mėnraščio 
ištakų, prisiminti leidinio nueitą 
kelią...

KAMPANIJA. Balandžio 8 
d. Kauno kurčiųjų bendruome-
nei kandidatai į LKD prezidentus 
- Vytautas Pivoras ir Remigijus 
Balaišis – pristatė savo rinkimų 
programas, atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus. V. Pivoras kovo 25  d. 
taip pat susitiko su Klaipėdos ben-
druomene, dalijosi įspūdžiais iš 
ankstesnės Europos kurčiųjų są-

jungos asamblėjos. Balandžio 11 d. 
tuo pačiu tikslu jis lankėsi Panevė-
žio KRC.

RENGINIAI VLNIAUS 
KRC. Balandžio 1 d. Vilniaus 
bendruomenės nariams savo pro-
gramą pristatė kandidatas į LKD 
prezidentus Vytautas Pivoras. Taip 
pat jis su Mariumi Minkevičiumi 
ir Aleksu Jasiūnu bei kitais ben-
druomenės nariais kalbėjosi apie 
Šv.  Kazimiero g. 3 pastato būklę, 
atsakė į klausytojų klausimus.

Balandžio 9 d. aktų salėje buvo 
švenčiamos senjorų Velykos. Bi-
čiulių tądien laukė šventinės vaišės 
bei Tomo Kuzminskio įspūdžiai iš 
kelionės aplink Lietuvą dviračiais.-

Atvelykio vaikų šventė kur-
čiųjų bendruomenės šeimoms 
surengta balandžio 11 d. Mažieji 
vilniečiai kartu su tėveliais žiūrėjo 
imituojamąją dainą „Dvi draugės“ 
ir naują „Mimikos“ teatro   spek-
taklį „Batuotas katinas“ (režisierė 
J. Mažeikienė). Po spektaklio vai-
kučiai susitiko su Velykų bobute, 
kartu linksminosi, dalyvavo ko-
lektyviniuose žaidimuose, rideno 
margučius. Ypač daug džiaugsmo 
suteikė dovanėlės. 

Balandžio 11 d. Vilniaus KRC 
surengtas ataskaitinis susirinki-
mas, pradėta rengtis LKD suvažia-
vimui.

PASITARIMAS VYRIAU-
SYBĖJE. Balandžio 13 d. nevy-
riausybinių organizacijų (NVO) 
vadovams buvo surengtas susiti-
kimas Vyriausybėje. Jį organizavo 
nauja premjero A. Butkevičiaus 
padėjėja socialiniais klausimais 
G. Paliušienė. Padėjėja – buvusi 
ilgametė Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento vadovė. Pirmajame susiti-
kime neįgalieji kėlė skaudžiausias 
problemas.

Ypač daug nepasitenkinimo 
sukėlė neseniai SADM užsakymu 
parengtas ir dabar visuomenei bei 
suinteresuotoms institucijoms pri-
statomas socialinis modelis. Neį-
galieji piktinosi, kad į jų poreikius 
bei galimybes dokumente faktiškai 
neatsižvelgta, ir klausė – kokią turi 
teisę mokslininkai ir valdininkai 
rengti dokumentą ir į paraštes nu-
stumti neįgaliuosius, kurių specifi-
kos visai neišmano.

Diskutuota dėl Nacionalinės 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos priemonių plano. At-
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kreiptas dėmesys, kad svarbiame 
dokumente – tikslai sau, o prie-
monės – sau, ryšio tarp jų nėra. 

Reikštas susirūpinimas Ne-
įgaliųjų teisių konvencijos įgy-
vendinimu Lietuvoje. Šiuo metu 
šalyje egzistuoja ydinga tvarka. 
Už veiklas, susijusias su Neįga-
liųjų teisių konvencijos įgyvendi-
nimu, atsakinga yra SADM. Kai 
kurios veiklos, ypač nesusijusios 
su socialine sfera, gerokai viršija 
jos kompetencijas. Tačiau tai dar 
ne viskas. Pati ministerija atlieka 
Konvencijos ir įgyvendinimo, ir 
stebėsenos bei kontrolės funkcijas. 
O tai prieštarauja sveikai logikai. 
Neįgalieji siūlė kuo skubiau funk-
cijas atskirti. Juk negali taip būti, 
kad patys padaro, patys save pati-
krina ir dar įvertina. Esą, kol taip 
bus, gerų pokyčių nesulauksime.

Neįgalieji nerimsta ir dėl to, 
kad Švietimo ir mokslo ministerija 
ignoruoja daugkartinius jų pra-
šymus atkurti Specialųjį ugdymo 
skyrių. Dėl to ministerijoje ugdy-
mo klausimais nėra su kuo kalbė-
tis. 

Sukilo susirinkusieji ir dėl 
sumažinto neįgaliųjų spaudos fi-
nansavimo. Jie teiravosi, kodėl 
už visuomenei skirtą informaciją 
nutarta mokėti ir taip mažomis 
neįgaliųjų NVO lėšomis. Ar dėl 
to, kad tuomet nereikia sukti gal-
vos, kur gauti papildomų lėšų? Jie 
piktinosi bloginamomis neįgaliųjų 
informavimo sąlygomis.

G. Paliušienė atkreipė dėme-
sį, kad Lietuvos įstatymai labai 
fragmentiškai aprėpia neįgaliųjų 
sritį. Tarp jų nėra jokių sąsajų ir 
nėra institucijos, kuri pabandytų 
juridinius aktus sudėlioti į siste-
mą. Ginčų komisija prie SADM, 
daugiausia nagrinėjanti Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos priimtus sprendimus, yra 
mažai naudinga neįgaliesiems, tu-
ri menką statusą. Buvo siūlyta ją 
naikinti. Padėjėja informavo, kad 
dabar diskutuojamas Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo 17 
straipsnio apie Neįgaliųjų reikalų 
tarybą pakeitimas turi būti pa-
rengtas iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. 
Beje, NRD jo tvirtinimą stengiasi 
atidėti iki rudens.

Planuojama neįgaliųjų orga-
nizacijų pasitarimus nuo šiol Vy-
riausybėje rengti kartą per mėnesį, 
o darbą organizuoti penkiomis 
kryptimis. Kol kas jos neįvardytos.

LGK 20-METIS. Balandžio 
pradžioje surengtas antras darbo 

grupės pasitarimas dėl gestų kal-
bos 20-mečio minėjimo renginių 
organizavimo. Nuspręsta, kad ge-
gužės 4 d. penkiuose didžiuosiuo-
se miestuose viešai bus paminėtas 
LGK gimtadienis. Tai diena, kai 
Vyriausybė nutarimu pripažino 
gestų kalbą kurčiųjų gimtąja kal-
ba. Kiekviena teritorinė kurčiųjų 
organizacija gimtadienį švęs pagal 
savo išmonę. Renginių tikslas – 
pasidžiaugti sukaktimi bendruo-
menėse ir informuoti visuomenę 
apie LGK statusą. Dedamos pa-
stangos, kad apie kurčiųjų progi-
nius renginius reportažų parengtų 
LRT televizija. 

Faktiškai jau patvirtintas LGK 
20-mečio logotipas. Nuo gegužės 
4 d. jis taps neatskiriamu proginių 
renginių viešinimo atributu. Mėn-
raštis „Akiratis“ bei LKD interne-
to svetainė įpareigota periodiškai 
skelbti nuolat atnaujinamą ir pa-
pildomą 20-mečio renginių tvar-
karaštį. 

Taip pat suderinta baigiamo-
sios Gestų kalbos metų konferen-
cijos data. Spalio 8 d. konferenciją 
rengia LKD ir Surdologijos cen-
tras, spalio 9 d. - Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacija. Į kon-
ferenciją skaityti pranešimų kvie-
čiami  svečiai iš užsienio: kurčiųjų 
sistemos politikai, tarptautinėje 
erdvėje žinomi kurtieji lektoriai. 
Planuojama, kad renginį vaini-
kuos rezoliucija su kreipimusi į 
Seimą dėl LGK statuso įtvirtinimo 
LR Konstitucijoje. Kitaip tariant, 
bus siūloma keisti Konstituciją. 
Šiuo metu darbo grupės nariai te-
miniams renginiams organizuoti 
aktyviai ieško rėmėjų. Be to, nu-
matyta, kad nuo gegužės mėnesio 
kiekviename „Akiračio“ numeryje 
bus skiriama vietos LGK 20-mečio 
istorijai prisiminti.

NRT POSĖDŽIAI. Pastaruo-
ju metu suaktyvėjo Neįgaliųjų rei-
kalų tarybos veikla. Čia diskutuota 
dėl neįgaliųjų sporto organizacijų 
finansavimo tvarkos. Apie disku-
sijų rezultatus ir priimtus spren-
dimus daugiau informacijos rasite 
šitame numeryje, interviu su nau-
jąja Neįgaliųjų reikalų departa-
mento vadove A. Kandratavičiene.

NVO vadovų akiratyje atsidū-
rė socialinės įmonės. Pastebėta, 
kad, užuot pasirūpinusios, kaip 
užimti neįgaliuosius, socialinės 
įmonės susitelkė į naudos ir pel-
no siekius. Šiuo metu į neįgaliųjų 
kategoriją patenka ir tam tikromis 
ligomis sergantys asmenys. Darb-

daviai, beatodairiškai siekdami 
naudos, neįgaliųjų skaičių įmonė-
se neretai „kompensuoja“ minė-
tais darbuotojais, o „tikri“ neįga-
lieji lieka už borto. Pasitarimo da-
lyviai išreiškė pageidavimą didinti 
neįgaliųjų skaičiaus socialinėse 
įmonėse kvotas, tam tikromis do-
tacijomis ir galbūt net sankcijomis 
skatinti ir tramdyti darbdavius, 
grįžti prie tikrosios socialinių 
įmonių kūrimo idėjos. 

Taip pat siūloma nustatyti ne-
įgaliųjų įdarbinimo kvotas atski-
rai pagal negalios pobūdį. Tai yra 
tas siūlymas, dėl kurio NRT narių 
nuomonės išsiskiria. 

Brandinama idėja steigti 
naujas socialines įmones, kurios 
turėtų neįgaliųjų asociacijų tiks-
lines garantijas ir dėl jų būtų už-
tikrintas greitesnis Vyriausybės 
dotacijų skyrimas. Deja, visi su-
pranta, kad šiam tikslui pasiekti 

reikia daug tarpžinybinio darbo 
ir daugybės klausimų sprendi-
mo.

VASAROS ATIDARYMAS. 
Gegužės 23 d. ViKJO organizuoja 
vasaros atidarymo šventę sody-
boje Trakų rajone ir kviečia visus 
aktyviai dalyvauti. Dalyvių laukia 
įdomi programa bei pramogos. 
Daugiau informacijos ViKJO face-
book paskyroje.

112. Neįgaliųjų reikalų depar-
tamente jau vyko bent keli dau-
giašaliai susitikimai dėl Pagalbos 
kreipimosi sistemos GPIS 112 pri-
taikymo kurtiesiems. Kurtieji savo 
siūlymų sąrašą Bendrajam pagal-
bos centrui pateikė jau anksčiau. 

Dabar BPC prašo Draugijos 
dar labiau sukonkretinti savo siū-
lymus. Taip jiems esą bus lengviau 
nustatyti dabartines savo galimy-
bes. Konsultacijos ir derybos šiuo 
klausimu bus tęsiamos ir ateityje.

LGK 20-mečio renginių sąrašas
Gegužės 4 d. vieši kurčiųjų 

bendruomenių renginiai Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klai-
pėdos miestuose.

Gegužės 5 d. renginys „Ges-
tų kalba mano ir tavo gyvenime“ 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre (KKNUC).

Gegužės 7 d. spaudos atgavi-
mo, kalbos ir knygos dienos rengi-
nys Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokykloje.

Gegužės 7 d. LGK 20-mečio minėjimo šventė Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre.

Birželio 1 – 10 d. socialinė akcija „Bendravimas – dovana“ Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre.

Birželio 20 d. Kurčiųjų meno saviveiklos šventė Klaipėdoje.
Liepos 1- 10 d. vaikų stovykla „Pasaka“ Klaipėdos r. (organizatoriai 

– LKD ir partneriai).
Rugsėjo 16 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos vi-

soms Lietuvos kurčiųjų ugdymo įstaigoms rengiamas renginys  „Drau-
gystės ratas“, Laisvės a., Panevėžys.

Rugsėjo 25 d. renginys „Diena, kurią bendraujama tik gestais“ Kau-
no kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre.

Rugsėjo 26 d. Tarptautinės kurčiųjų dienos minėjimas Vilniaus 
KRC.

Spalio 3 d. Tarptautinės kurčiųjų dienos šventė Kauno KRC.
Spalio 8-9 d. baigiamoji LGK 20-mečio konferencija „LGK užsienio 

šalių kontekste“.
Spalio 23 d. Tarptautinės kurčiųjų dienos minėjimas Jonavoje – 

Kauno bei Marijampolės pirminių kurčiųjų organizacijų šventė.
Spalį planuojama  Klaipėdos Litorinos mokyklos 20 metų jubilie-

jaus šventė uostamiestyje.

Redakcijos pastaba. Informacija apie renginius, organizavimo vie-
tas kiekvieną mėnesį bus tikslinama bei papildoma.

„Akiračio“ inf.



2015 m. balandžio mėn.  Nr. 4 (355)4

Kandidatų į LKD prezidentus debatai

Respublikinės valdybos posėdyje

Pirmieji buvo surengti Kaune, 
o antruosius suorganizavo Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras. Vilniuje vykstant debatams, 
kuriuos vedė Marius Minkevičius, 
susirinkę kurtieji galėjo susipa-
žinti su kandidatų veiklos istorija, 
taip pat pomėgiais, tikslais ir su-
žinoti jų nuomonę svarbiais klau-
simais. 

M. Balaišis
Kandidatas M. Balaišis yra il-

gametis Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkas, LKD 
Kauno teritorinės valdybos ir 
Kauno raj. pirminės organizaci-
jos  (p. o.) valdybos narys, taip pat 
Prienų kurčiųjų p. o. dirba asme-
niniu asistentu. Šiuo metu taip pat 
studijuoja Kauno kolegijoje socia-
linio darbo specialybę. 

Vienas pagrindinių jo tikslų 

tapus prezidentu – mažinti infor-
macijos neprieinamumo proble-
mą, taip pat jis tikisi aktyvumo 
iš kurčiųjų drąsiai išsakant visas 
problemas. „Turiu daug projektų 
rengimo ir vadovavimo organi-
zacijai patirties, daug išmanau, 
turiu nemažai svarbių pažinčių. 
Žinoma, vadovauti tokiai organi-
zacijai, kaip LKD reiškia didžiulę 
atsakomybę, tačiau jos imtis nebi-
jau. Niekados nesustoju mokytis, o 
jeigu ko nors nežinau, visada klau-
siu kitų žmonių, kurie turi dau-
giau patirties tam tikrose srityse. 
Problemos sprendimus juk galima 
rasti einant nebūtinai tiesiai, bet ir 
per aplinkui“, - teigė kandidatas.  

Paklaustas, ar spėtų suderinti 
veiklas, M. Balaišis atsakė, kad iš-
rinktas LKD prezidentu atsisakytų 
kitų veiklų.

Kalbėdamas apie pastato Kazi-
miero g. 3 būklę, M. Balaišis buvo 
atsargus: „Dabar nenoriu plačiai 
kalbėti apie šią problemą, nes ne-
su iki galo susipažinęs su esama 
padėtimi. Žinoma, labai norėtųsi 
pastato neparduoti. Visų pirma 
reikėtų palaikyti ryšius su žmogu-
mi, kuris gerai išmano ekonomi-
ką.“ 

Sulaukęs klausimo apie nu-
matomą LKD mėnraščio „Akira-
tis“ naikinimą, kandidatas išreiš-
kė nuomonę, kad  reikia stengtis 

laikraštį išlaikyti, ieškoti įvairių 
galimybių jo finansavimui gauti. 

V. Pivoras
Antrasis kandidatas V. Pivoras 

yra baigęs VPU universitetą (da-
bar – LEU), įgijo socialinio peda-
gogo specialybę. Devynerius me-
tus dirbo Surdologijos centre, iš jų 
aštuonis mėnesius buvo laikinuoju 
jo direktoriumi. Šiuo metu dėsto 
Vilniaus kolegijoje gestų kalbos 
specialybės studentams, taip pat 
dirba LKNUC gestų kalbos moky-
toju. Dvi kadencijas buvo išrinktas 
LKD valdybos nariu, o šiuo metu 
laikinai eina LKD prezidento par-
eigas. 

Kalbėdamas apie tikslus bū-
nant LKD prezidentu, V. Pivoras 
ypač pabrėžė pastangas sukurti 
tvirtą kurčiųjų bendruomenę, pa-
grįstą bendradarbiavimu, savitar-
pio supratimu. „Prezidentas priva-
lo dirbti pagal LKD įstatus, priimti 
sprendimus kartu su valdyba. Tu-
riu nemažai teorinių ir praktinių 
žinių, padėsiančių valdymui, taip 
pat  sugebu rasti kompromisus. 
Kaip ir Mykolas, nebijau prašyti 
pagalbos specialistų ar vyresnių 
žmonių“, -  teigė jis. 

V. Pivoro atsakymuose vis bu-
vo minima ir finansavimo proble-
ma. Įvairių idėjų įgyvendinimas 
bei problemų sprendimas visuo-
met susijęs su pinigais. Ši proble-
ma iškyla ir kalbant apie LKD da-
bartinio pastato būklę, jo remontą.  

Išrinktas prezidentu V. Pivo-
ras kitų savo veiklų neatsisakytų, 

stengtųsi viską suderinti.
Kalbėdamas apie problemas 

kurčiųjų bendruomenėje ir moky-
klose, kandidatas išreiškė pastebė-
jimą, jog šiuolaikiniai vaikai ne-
supranta savo kaip kurčiųjų iden-
titeto. Yra svarbu tai pakeisti, kad 
vaikai žinotų apie savo galimybes 
ir pasitikėtų savimi. 

Abu kandidatai debatų metu 
išreiškė nuomonę ir apie kurčiųjų 
mokyklų bei didelio kurčiųjų ne-
darbo problemas, vertėjų nepri-
einamumą. Abiejų mintys beveik 
sutapo: reikia didinti vertėjų skai-
čių bei ilginti jų darbo laiką; taip 
pat spręsti ir mažų atlyginimų bei 
specialistų pritraukimo problemą, 
kuri yra gaji visoje kurčiųjų siste-
moje. 

Kandidatų į prezidentus bei 
valdybos narius debatų vaizdo įra-
šą galite išvysti ir internete, Ges-
tų kalbos televizijoje, puslapyje 
www.gktv.lt.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Aktualijos

Kandidatas į LKD prezidentus 
Mykolas Balaišis.

Kandidatas į LKD prezidentus 
Vytautas Pivoras.

Atkelta iš 1 p.
Balandžio mėnesį vyko kandidatų į LKD preziden-

tus Mykolo Balaišio ir Vytauto Pivoro debatai. 

Dėl Šiaulių KRC pastato bū-
klės ir remonto būtinybės ataskai-
tą pateikė RV narys V. Valiauga. 
Anksčiau jis LKD valdymo organo 
buvo įpareigotas susipažinti su pa-
dėtimi vietoje. V.  Valiauga infor-
mavo, kad atliko pastato apžiūrą, 
kalbėjosi su statybų specialistais. 
Pranešėjas teigė, kad LKD anks-
čiau skirtos 15 tūkst. Lt sumos 

remonto darbams užbaigti Šiau-
lių KRC pastato išorėje ir viduje 
tikrai reikėjo, bet nepakanka. Jis 
rekomendavo įstaigai skirti dar 
1 tūkst. EUR. RV balsų dauguma 
pasiūlymui pritarė su sąlyga, kad 
Šiaulių KRC pateiks detalią atliktų 
darbų sąmatą, geriausia iki balan-
džio 28 d.

Vėliau susirinkusieji aptarė 

parengtą suvažiavimui teikti LKD 
veiklų ataskaitos projektą, siūlė 
papildymų. Posėdyje dalyvaujan-
ti Revizijos komisijos pirmininko 
pavaduotoja D. Dragūnienė in-
formavo, kad kovo 24 d. pradėtas 
2014 m. LKD nebiudžetinių lėšų 
panaudojimo auditas iki šiol dar 
nebaigtas. Susitarta, kad RV  ga-
lutinius abiejų ataskaitų variantus 
peržiūrės kitame RV posėdyje, ku-
ris vyks balandžio 28 d.

Nutarta apmokėti V. Pivoro ir 
A. Bražinsko dalyvavimo Pasaulio 
kurčiųjų federacijos generalinėje 
asamblėjoje (vyks liepą Stambule, 
Turkijoje) bei V. Pivoro ir I. Min-
kevičienės - Europos kurčiųjų 

sąjungos renginyje (vyks gegužę 
Rygoje, Latvijoje)) konferencijų 
dalyvio, kelionės bei gyvenimo 
išlaidas. Kadangi į Rygą bus va-
žiuojama automobiliu, atsirado 
dar 2-3 laisvos vietos norintiems 
dalyvauti renginyje. Jiems kelionė 
nekainuos, bet reikės susimokėti 
už nakvynę ir maistą. 

Į posėdį atvyko UAB „Klai-
pėdos statybos kompanija“ audi-
torius S. Puzas. Jis dalyvius supa-
žindino su pastato Šv. Kazimiero 
g. 3, Vilniuje, vidaus ir išorės bū-
klės ekspertizės išvadomis. Tyri-
mo metu nustatyta, kad patalpose 
šildymo laikotarpiu temperatūra 
neatitinka patvirtintų normų. Pra-

Balandžio 14 d. RV posėdyje laikinasis LKD pre-
zidentas V. Pivoras informavo, kad į Draugijos prezi-
dentus kandidatuoja du asmenys, o į dvi RV narių at-
silaisvinusias vietas  - keturi kandidatai. Jis nurodė, 
kad visų kandidatų prisistatymus galima rasti LKD 
tinklalapyje www.lkd.lt. Rinkimai vyks LKD ataskai-
tiniame suvažiavime balandžio 30 d.
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dedant stogu, sienomis, langais, 
durimis ir baigiant grindimis, šil-
dymo sistema, elektros instaliacija 
ir kt., pastato būklė prasta. Audi-
torius pasiūlė 3 pastato atnaujini-
mo variantus: minimalų, vidutinį 
ir optimalų. Vidutinio varianto 
atveju būtų sutaupyta apie 50 
proc. šilumos energijos, o optima-
laus  –  60 procentų. Bendrovė su-
darė preliminarias išlaidų sąmatas 
ir teigia, kad pastatui atnaujinti 
optimalaus varianto atveju reikėtų 
apie 571 tūkst. Eur (1 mln. 971,54 
tūkst. Lt). Ekspertas atkreipė dė-
mesį, kad kompanija nesispeci-
alizuoja atlikti paminklosaugos 
objektų ekspertizių. Dėl specifinės 
išlaidų sąmatos reikėtų kreiptis 
kitur.  Jis pripažino, kad po tokio 
audito išlaidų dar padaugėtų. 

Ekspertui išėjus, susirinkusieji 
kalbėjo apie tai, kad galbūt reikėtų 
pabandyti pastato remontą atlikti 
dalimis. Kadangi jo likimą spręs 
suvažiavimo delegatai, nutarta iki 
tol jokių sprendimų šiuo klausimu 

nepriimti.
Supažindinta, koks netolygus 

kurčiųjų bendruomenių projek-
tų finansavimas. Ypač pavojingai 
metai iš metų jis prastėja didžiuo-
siuose miestuose ir rajonuose. To-
dėl LKD įpareigota kreiptis raštu 
į Neįgaliųjų reikalų departamentą 
bei atitinkamas savivaldybes ir 
pareikšti pretenzijas. Paklaustas, 
kas sprendžia apie projekto tin-
kamumą finansuoti, LKD juristas 
L. Vinickas paaiškino, kad NRD ir 
savivaldybių nustatyti vertinimo 
kriterijai mažai apčiuopiami: pas-
laugų gavėjų skaičius, bendruome-
nės žinomumas ir kt. panašūs.

RV nariai tarėsi, kaip pasiek-
ti, kad suvažiavimo darbas būtų 
sklandus. Nutarta, kad renginyje 
dalyvaus trys kategorijos asmenų: 
delegatai, stebėtojai ir svečiai. Vi-
siems jiems bus numatytos atski-
ros sėdimos vietos. Svečių teisėmis 
ketinama pakviesti dalyvauti, pvz., 
kurčiųjų mokyklų atstovų, vertė-
jų centrų vadovų, naujų pirminių 

kurčiųjų organizacijų pirminin-
kų ir pan. Tokių asmenų bus ne-
daug. Dėl stebėtojų diskutuota 
ilgiau. Pirmiausia į renginį bus 
įleidžiami tik LKD nariai, pateikę 
pažymėjimą. Kol kas nebuvo nu-
spręsta, kiek  atstovų iš kiekvienos 
kurčiųjų sistemos organizacijos 
galės dalyvauti renginyje. Iki kito 
RV posėdžio atidėtas dar vienas 
sprendimas – ar stebėtojams leisti 
kalbėti suvažiavime. Visi renginio 
kalbėtojai iš anksto raginti šnekėti 
gestų kalba.

RV nariai buvo informuoti 
apie LKD gautus kurčiųjų paklau-
simus. Vadovaujantis LR įstaty-
mais, nutarta klausėjams atsaky-
ti per mėnesį. Jeigu kreiptasi su 
paklausimais ne tuo adresu, arba 
klausimai neaiškūs, labai platūs, 
atsakymuose apie tai ir bus para-
šyta.

RV tvirtinti buvo pateikti 2 
LGK 20-mečio logotipo variantai. 
Balsų dauguma patvirtintas 2 va-
riantas. Nuo gegužės mėnesio, kai 

bus pradėti rengti renginiai jubi-
liejaus garbei, rekomenduojama, 
kad jie vyktų naudojant šį ženklą. 
„Akiratis“ jubiliejaus renginių 
tvarkaraštį taip pat nuo balandžio 
numerio skelbs naudodamas logo-
tipą.

A.Bražinskas informavo, kad į 
baigiamąją LGK 20-mečio konfe-
renciją (vyks spalio 8-9 d.) ketina 
atvykti penki kurtieji užsienio po-
litikai: Pasaulio kurčiųjų federaci-
jos prezidentas, Europos kurčiųjų 
sąjungos prezidentas ir vykdoma-
sis direktorius, 2 kurtieji Europos 
Parlamento nariai.   

Kadangi Surdologijos centras, 
kaip manoma, turimomis lėšomis 
negalės vienas apmokėti spalio 8-9 
d. vyksiančios baigiamosios jubi-
liejaus konferencijos išlaidų, LKD 
narės S. Litvinaitė ir D. Dragūnie-
nė sudarė sąmatą ir dėl trūkstamų 
lėšų ketina kreiptis į rėmėjus.

  Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Paimu į rankas ką tik išleistą, 
dažais kvepiantį „gedulingą“ kovo 
LKD mėnraštį „Akiratis“ ir savo 
akimis netikiu! Pirmame pusla-
pyje rašoma apie drastiškus val-
džios sprendimus kitąmet naikinti 
Periodinių leidinių neįgaliesiems 
leidybos ir platinimo programą, 
pagal kurią buvo skiriamos lėšos 
vieninteliam spausdintam ir lei-
džiamam tik vieną kartą per mė-
nesį laikraščiui ir taip priartinti 
visuomenę prie neįgaliųjų. Gal 
garbūs ponai pamiršo, kad visuo-
menė susidaro iš visų žmonių, t. y. 
sveikųjų ir neįgaliųjų. 

Kurtiesiems spausdintas žodis 
yra būtinas kaip oras ir vanduo, 
nes gestų kalba rašomos formos 
neturi, o raštingumas labai krinta!

Širdis pradeda sparčiau plakti. 
Ar tai gali vykti šiais laikais, kai vis 
garsiau kalbama apie pagalbą ne-
įgaliesiems visais įmanomais bū-
dais, o ypač politikų rėksmingose 
reklaminėse skrajutėse? Norisi su-
šukti: „Mielieji, ne tą kelią pasirin-
kote, kad viskas, kas buvo kruopš-
čiai kurta – būtų sunaikinta.“

Įdėmiai skaitau mėnraščio 
„Akiratis“ redaktorės Genės Kar-
klienės interviu su socialinės ap-
saugos ir darbo ministrės patarėju 
ryšiams su visuomene Arūnu Ma-
linovskiu. Neįtikėtina! Dvidešimt 

septintus metus leidžiamo LKD 
mėnraščio „Akiratis“ galime grei-
tu laiku ir nebeišvysti, vykdant 
naują Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos politiką. Kalbama 
apie nuomojamą portalo skyrelį, 
kuriame per savaitę atsirastų po 
vieną straipsnelį apie kiekvienos 
negalios grupę. 

Nesunku matematiškai apskai-
čiuoti: per mėnesį - keturi straips-
niai apie kurčiųjų gyvenimą. Ar to 
pakanka? Šiuo metu leidžiamame 
mėnraštyje klausos negalią turin-
tys žmonės gauna patį didžiausią 
kiekį, tiksliau - maksimumą infor-
macijos pačiomis įvairiausiomis 
temomis. 

Kodėl niekas nepaklausia pa-

čių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų, 
dirbančiųjų su jais, taip pat jų ar-
timųjų, kokį didžiulį srautą infor-
macijos jie gauna vienu metu, kokį 
svarbų vaidmenį jų gyvenime ši 
informacija vaidina?

Nors šiandieninis pasaulis 
sukasi itin greitai, reikalaudamas 
nuolatinių permainų ir augimo, 
nereikia pamiršti to, kas buvo ir 
yra brangu, kas daugiau nei ke-
tvirtį amžiaus džiugino kiekvieną 
mėnesį, kas buvo kruopščiai do-
kumentuojama. 

Prisiminkime ir tai, kad ne 
visiems sveikiesiems prieinamos 
naujausios technologijos, o ką kal-
bėti apie neįgaliuosius. Ar pagal-
vota apie tai, kad ne visų senjorų 
namuose yra kompiuteriai, plan-
šetės, išmanieji telefonai, kuriuose 
galės rasti jiems aktualią informa-
ciją naujai kuriamuose portaluose. 
Atrodo, kad ir vėl silpnieji metami 
už borto, nes jų mažuma – mikro-
sociumas. O gal specialiai sudaro-
mas mobingas, t.  y. psichologinis 
spaudimas, visai kurčiųjų ben-
druomenei?

„Akiratis“ - tai mūsų dvasinė 
duona, kuri maitino klausos ne-
galią turinčius žmones, dalyda-
mas visiems nuoširdžią, įdomią, 
svarbią ir prasmingą informaciją. 
Po riekelę jos teko ir jaunimui, 

ir vyresnio amžiaus žmonėms, 
draugijoms, ugdymo įstaigoms, 
centrams, asociacijoms ir visiems, 
kam to reikėjo ir kas jautė infor-
macijos alkį.

Mėnraštis buvo pradėtas leisti 
su valstybės atgimimu – 1989  m. 
Kas per tą laiką pasikeitė? Ar ne-
verta šiandien ir mums atgimti 
dvasiškai? Būkime aktyvesni pre-
numeruodami ir kovodami taip, 
kaip mokame, nes tik nuo mūsų 
pačių priklauso, ar kurčiųjų mėn-
raštis, tapęs istoriniu metraščiu, 
išliks tarp naujai kuriamų portalų 
gausos, kurie po metų kitų vėl ne-
beveiks kaip UNRIIS.

Susirinkime visi gegužės 21 d. 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro salėje, pabūkime prie mėn-
raščio ištakų, prisiminkime leidi-
nio prasmingą kelią, pasidalykime 
mintimis ir įrodykime tiems, nuo 
kurių priklauso LKD mėnraščio 
„Akiratis“ ateitis, kad jis mums 
reikalingas, jis - mūsų tikras pa-
galbininkas ir patarėjas. Tikiu, kad 
mūsų visų mėgstamam mėnraš-
čiui tikrai ne kelio pabaiga, o tik 
trumpas stabtelėjimas dar vienoje 
kryžkelėje.

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
PKNPM direktorė

LKD mėnraščiui „Akiratis“ – kelio pabaiga?

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos direktorė 
D. Kriščiūnienė.
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A. KANDRATAVIČIENĖ: dažniau remkimės galia 
nei negalia   

Direktore, vis dėlto pradėkime pokal-
bį nuo pažinties. Internete apie jus ne-
mažai informacijos, bet galbūt jūs pati 
atrinkite paviešinti, kas jūsų profesinėje 
karjeroje neįgaliesiems būtų svarbiausia.

Mano stažas socialinio darbo ir neįgalių-
jų srityje – beveik 25 m. 1990 m. pradėjau 
dirbti Trakų rajono savivaldybės Socialinės 
paramos skyriuje. Kitaip tariant, buvau prie 
pačių ištakų, atsakinga už pagyvenusius ir 
neįgalius asmenis. Tuomet tai buvo situacija, 
kai neįgalieji neturėjo rūpesčių, nes jų pa-
čių... tarsi nebuvo. Gerai „paslėpti“ namuose 
jie nekėlė problemų visuomenei. Mes buvo-
me pirmieji, kurie rūpinosi jų sugrąžinimu 
į normalų gyvenimą. Susipažinome su įvai-
riais Europoje taikomais socialinės integra-
cijos modeliais, stengėmės atsirinkti, kas ge-
riausia, kas mums tinka. 

1995-1997 m. buvau Vilniaus universi-
teto pirmos laidos absolventė – socialinio 
darbo magistrė. Stokojome profesinės lite-
ratūros, patys vertėme ją iš užsienio kalbų, 
stengėmės kuo daugiau sužinoti apie visas 
atskirties grupes. Per 10 metų išdirbau Soci-
alinės paramos skyriuje, 10 metų vadovavau 
Trakų neįgaliųjų užimtumo centrui. Trejus 
pastaruosius metus buvau Trakų rajono sa-
vivaldybės administracijos vadovė. Tad man 
gerai pažįstami neįgaliųjų džiaugsmai ir rū-
pesčiai. Daug kartų įsitikinau, kad gamta, 
atėmusi vienoje srityje, būtinai kompensuo-
ja kitoje. Svarbu padėti žmogui atsiskleisti, 
sužadinti jo iniciatyvą. Neįgalieji gali daug. 
Jei būtų mano valia, dažniau vartočiau žodį 
„galia“ nei „negalia“.

2013 m. apgyniau disertaciją apie neįga-
liųjų asmenų socialinę karjerą (lot. „karje-
ra“ – žmogaus gyvenimo kelias), sukūriau 
modelį, kaip neįgalus žmogus gali konstruoti 
savo gyvenimo kelią.

Jūsų žvilgsnis departamento veiklos 
bare dar neinertiškas. Kaip jums atrodo 
– kas čia gerai, kas blogai ir ką prieš tei-
giant dar reikėtų apmąstyti?

Galiu pasakyti, kad departamentas dir-
ba daug. Tai tarpinė institucija tarp žmonių 
ir valdžios. Ir prieš tai buvo, ir ateityje jis 
turėtų būti tarsi „kompromisas“ rengiant 
ir įgyvendinant teisės aktus. Turiu galvoje, 
kad žmonių poreikiai vienoki, valdžios ga-
limybės – kitokios. Štai tokioje situacijoje 
turime kuo geriau tenkinti neįgaliųjų po-
reikius. Neturime pamiršti, kad Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija yra žmonių 
ministerija. Departamentas – tai tarsi ma-
žoji neįgaliųjų reikalų ministerija. Manau, 
pavadinime užfiksuotos visos mūsų atsako-
mybės ir pareigos.

Taip sutapo, kad man atėjus jau buvo 
įsibėgėjęs trejų metų perspektyvinio Naci-
onalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos priemonių plano svarstymas. 
Skubiai turėjome pasitarti dėl mūsų ben-
dros ateities. Savo darbo praktikoje visada 
buvau atvira visokioms nuomonėms, to-
dėl susitikti pakviečiau ne tik į Neįgaliųjų 
reikalų tarybą įeinančių 7 nevyriausybinių 
neįgaliųjų organizacijų vadovus, bet ir vi-
sų įstaigų, kurios pateikė siūlymų, atstovus. 
Diskusijoje atsiskleidė, kiek daug dar reikia 
padaryti. Planas – mūsų bazinis netolimos 
ateities dokumentas. O štai siūlymų jam pa-
teikė vos 3 ministerijos. Neįgalieji pavieši-
no daugybę problemų. Nemažai ir kurtieji.

Ortopedinė avalynė, akiniai su dioptri-
jomis žmogui parenkami ir pritaikomi in-
dividualiai, o klausos aparatai iki šiol per-
kami neatsižvelgiant į individualius porei-
kius?! Kaip taip gali būti? Jau nekalbu apie 
mažą kompensuojamąją jų sumą. Suprantu, 
kad dėl didesnių pinigų susitarti sunkiau, 
bet dėl jų pirkimo tvarkos?.. Noriu paklaus-
ti - ar valdžia ir visuomenė žino apie mūsų 
problemas? Ar tikrai jas plačiai paviešino-
me? Žadu padaryti eksperimentą. Kadangi 
esu politikė, kolegų iš Seimo pasiteirausiu 
– ar jie žino apie tokią klausos aparatų pir-
kimo tvarką? Nerimauju, kad daugelis net 
nebus girdėję. Susitikusi su Vytu (V. Pivoru 
– red. past.), bendrija „Pagava“ sužinojau 
ir apie nesibaigiančius mobilios koman-
dos (klausos negalią turinčiam vaikui ir jo 
šeimai – red. past.) formavimo vargus, ir 
apie skubios pagalbos 112 neprieinamumą 
kurtiesiems. Diskriminuojanti situacija, kai 
girdintysis skubią pagalbą gali išsikvies-
ti net be baterijos mobiliajame telefone, o 
kurtieji žinute negali iki šiol. Už rūpesčio 
ribų lieka nemažai nedidelių atskirties gru-
pių. Pvz., kas pasirūpins kurčiųjų šeimose 
gimusiais ir augančiais girdinčiais vaikais? 
Kaip jie mokysis kalbėti?

Netrukus kreipsimės į nacionalinį 
transliuotoją ir aiškinsimės dėl laidų priei-
namumo kurtiesiems dabar ir ateityje. Jei 
dialogas nesimegs, inicijuosime atitinkamo 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 
straipsnio pataisą. Pamažu „auginsime“ 
tuos procentus.

Ar teisingai supratau – ne Visuomenės 
informavimo įstatymo pataisą?

Manau, kad veiksmingiau bus veikti per 
„mūsų“ įstatymą. Neturime iš akių išleisti ir 
dar vieno galingo, tarptautinio sąjungininko 
– Neįgaliųjų teisės konvencijos.

Pasigirsta kalbų apie pokyčius depar-
tamento veiklos bare. Atvirai kalbama 
apie būtinybę stiprinti Neįgaliųjų reikalų 
tarybą (NRT).

Matyt, kalbos apie pokyčius departamen-
te susijusios su neįgaliųjų sporto finansavi-
mo klausimu. Žinia, neįgaliųjų profesiona-
lų sportas remiamas per Kūno kultūros ir 
sporto departamentą. Nacionaliniai, vietinės 
reikšmės, sveikatinimo renginiai, sporto klu-
bų, federacijų veikla finansuojama departa-
mento lėšomis, per bendrąsias programas. 
Jei neturėčiau darbo savivaldybėje patirties, 
galbūt ir aš ramia širdimi paremčiau anks-
tesnę idėją finansuoti neįgaliųjų sportą per 
savivaldybes. Deja, turiu būti sau ir kitiems 
sąžininga – taip skirstant lėšas, neįgaliųjų pi-
nigai gali pasitarnauti ir bendriems sporto 
projektams, „mecenuoti“ miestų ir rajonų 
sportinę veiklą. Tokios galimybės neatmeta 
ir SADM. Todėl pasisako už tai, kad finansa-
vimas ir ateityje vyktų per ją bei būtų išskir-
tas į atskirą eilutę. 

Vieningai pripažįstama, kad Neįgaliųjų 
reikalų tarybą reikia stiprinti. Turime ap-
rėpti visų poreikius, taip pat rūpestingai at-
sižvelgti į visų negalių specifiką. Negalėčiau 
patvirtinti ar paneigti, kad NRT veiks prie 
Vyriausybės. Dėl vieno tikra - jos sudėtyje 
konstruktyviai turi dirbti ne tik nevyriau-
sybininkai, bet ir visos ministerijos. Kitaip 
kokia čia integracija?  Konvencija sau, o gy-
venimas sau? Todėl inicijavome Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo 17 straipsnio 
pataisą, kurioje ir kalbama apie NRT. Manęs 
šiuo metu netenkina mažiausiai trys pasiū-
lyti straipsnio punktai. Siekiu, kad diskusiją 

Pažintis

Pokalbį nauja Neįgaliųjų reikalų departamento (toliau – departamen-
to) vadovė socialinių mokslų daktarė Asta KANDRATAVIČIENĖ pradeda 
atsakymu į nespėtą užduoti klausimą. „Dėl spaudos mano nuomonė kiek 
kitokia. Nemanau, kad reikia skubėti ją nuvertinti. Tai mūsų kultūros da-
lis. Šiuo keliu einant, kas paskui – atsisakyti žurnalų ir knygų?!“ - ne tiek 
piktinasi, kiek stebisi iki jos pradėta įgyvendinti reforma valdžios atstovė.

Nauja Neįgaliųjų reikalų departamento vadovė 
Asta Kandratavičienė.
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pratęstume iki rudens. Reikia 
viską nuodugniai apsvarstyti. 
Komentuoti per anksti nenorė-
čiau.

Prašyčiau pasakyti apie 
neįgaliųjų spaudos reformą. 

Kiek procentų jums suma-
žintas finansavimas?

22 procentais. Tad šiemet 
publikacijų rengimui, spau-
dai, platinimui ir kt. turime 
apie 62 tūkst. litų. Eurais tai 
būtų...

Nesakykite, nes tai baisu!
O dėl neįgaliųjų spaudos, 

mano nuomone, šiuo metu jos 
dar ir trūksta. Ji formuoja visuo-
menės nuomonę, o tai svarbus 
neįgaliųjų integracijos kriteri-
jus! Tačiau matau, kad pokyčiai 
šiame bare jau įsibėgėjo. Belieka 
laukti, analizuoti, stebėti. Gal 
pasikeitimai pasiteisins? Juk in-
formaciją apie neįgaliuosius dar 
labiau priartinsime visuomenei, 
nusipirktoje portalo erdvėje bus 

viešinami gerieji integracijos 
pavyzdžiai. Pirmiausia jie. Vi-
suomenė sužinos apie kurian-
čius, karjerą darančius, sportu 
ir menu Lietuvą garsinančius 
neįgaliuosius. Taip pat ir apie jų 
problemas. Ar jums neatrodo, 
kad visuomenei būtų naudin-
giau daugiau žinoti apie stiprius 
ir Lietuvai atsidavusius žmones, 
nei tik džiaugtis emigrantų pa-
siekimais?.. 

 Gal kaip tik dėl reformos 
visi laimėsime? Jei ne, ieškosime 
kito modelio.

Visi nelaimėsime. Štai vy-
resnioji karta, nesinaudojanti 
kompiuteriais, jau dabar pra-
laimi. „Akiratis“ estetiškai 
tampa mažiau patrauklus, šie-
met pasirodys tik 10 jo nume-
rių, kyla grėsmė, kad ateityje 
liks tik elektroninė jo versija.  
Televizija bet kurio amžiaus 
kurtiesiems vis dar mažai 
prieinama. Todėl labiausiai 

pažeidžiamai daliai kurčiųjų 
reforma reiškia viena –  in-
formacijos bus dar mažiau. 
Abejočiau galimybe „grįžti 
prie to, kaip buvo anksčiau“. 
Pavyzdys - neįgaliųjų sistemos 
finansavimo reforma, kurią 
pasiūlė Valstybės kontrolė. 
Šiandien jau turime patir-
ties. Išskaidžius finansavimą 
per savivaldybes, atskyrus 
bendruomeninius ir asocia-
cijų projektus, neįgaliųjų or-
ganizacijos silpsta. Neįgalieji 
nusivylę, piktinasi, o valdžia 
trauko pečiais: „Nieko nepa-
darysi...“ Tad kaip patikėti, 
kad gali būti ateityje atkeistas 
ar tobulinamas neįgaliųjų ži-
niasklaidos modelis?

Neįsižeiskite, tačiau siūlau 
kalbėti ne emocijų, bet faktų 
kalba. Per šiuos metus kaupki-
me informaciją apie visuomenės 
interesą mūsų aktualijoms, fik-
suokime. Metų pabaigoje susu-

muokime rezultatus. Jei reforma 
nepasiteisins, drąsiai ginkime 
savo išvadą. Valdžią ir visuome-
nę informuokime. Turės reaguo-
ti. Tuo pat metu nesnauskime. 
Ieškokime kuo įvairesnių in-
formacijos pateikimo būdų tiek 
neįgaliųjų bendruomenėms, tiek 
visuomenei.

O dėl audito išvadų, tai su-
tinku su jumis. Valstybės kon-
trolės išvada negalėjo būti 
vieninteliu rodikliu reformai. 
Auditas atsakingas už lėšų pa-
naudojimo vertinimą, siūlymus 
taupyti. Kitos atsakingos insti-
tucijos turėjo pasirūpinti veiklų 
efektyvumo analize. Tik viską 
sudėjus krūvon, išanalizavus, 
buvo galima priimti sprendimą 
dėl reformų.

Ačiū už pokalbį.
    

Kalbėjosi 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Balandžio pradžioje 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija nevy-
riausybinių organizacijų 
atstovus pakvietė į ką tik 
parengto Darbo santykių 
ir valstybinio socialinio 
draudimo teisinio-admi-
nistracinio modelio (vi-
suomenėje geriau žino-
mo socialinio modelio 
pavadinimu – red. past.) 
projekto pristatymą. Ži-
niasklaida netruko jį pa-
krikštyti „liberaliuoju“.

LKD juristas L. Vinickas su-
tiko pasidalyti pristatymo fra-
gmentais. Žinia, visko aptarti 
neįmanoma, nes pakeitimų nu-

matoma labai daug. Dėl jų tinka-
mumo šalyje šiuo metu daug ir 
aštriai diskutuojama.

Modeliui pritarus, neįgaliųjų 
atostogos nuo 35 kalendorinių 
dienų sutrumpėtų iki 20 darbo 
dienų. Taip pat nebeliktų ilges-
nių atostogų už ypatingas darbo 
sąlygas medikams, mokytojams. 
Įspėjimus apie atleidimą iš dar-
bo darbdaviai turėtų įteikti vos 
prieš 2- 4 savaites iki atleidimo, 
nelygu kaip ilgai darbuotojas 
dirbo įstaigoje - iki metų ar il-
giau. Išeitinės kompensacijos 
nuo dabartinių 3-6 mėnesių, 
priklausomai nuo išdirbto laiko, 
trumpėtų faktiškai iki 1 mėne-
sio.  

Reformuojamos darbo su-
tarčių rūšys. Atsiranda projekti-
nės – be jokių apibrėžtų darbo 

valandų; patarnavimo – pvz., 
taikytinos žemės ūkio darbams, 
privačiuose namų ūkiuose ir kt. 
Planuojama, kad terminuotos 
sutartys išliks, bet bus neriboja-
mos jų darbo aplinkybės – pvz., 
padavėjo darbo laikas. Tačiau už 
tokių sutarčių sudarymą darbda-
viui dvigubės „Sodros“ įmokos, 
todėl prognozuojama, kad darb-
daviai jų pradės vengti.

Tikimasi, kad po reformos 
gerokai išaugtų žmonių sąmo-
ningumas. Būtų atsisakyta dar-
bo grafikų pildymo, žiniaraščių 
sudarymo, gerokai sumažėtų po-
pierizmo.

Prognozuojama, kad kardi-
nali reforma palengvintų rūpes-
čių naštą darbdaviams ir paska-
tintų naujų darbo vietų kūrimą. 
Profsąjungos ir samdomi dar-
buotojai, mažos įmonės įspėja, 
kad labiausiai tokia reforma pa-
sitarnautų stambiajam kapitalui 
– jiems atleisti ir priimti darbuo-
tojus taptų paprasčiau. Samdomi 
darbuotojai sau palankių dalykų 
naujame socialiniame modelyje 
įžvelgia kur kas mažiau. 

Pabandžius gilintis, iš kur 
darbo rinkoje atsirastų daug 
naujų darbo vietų, paaiškėjo, kad 
jos planuojamos juridiškai pa-
prasčiau atleidžiamų samdomų 
darbuotojų sąskaita. Principas 
toks: vienus atleidžiu, kitus į tas 

vietas priimu.
Apie netekusių darbo asme-

nų apsaugą šio modelio nuos-
tatose kalbama daug, viltingai, 
bet abstrakčiai. Kai kur užsime-
nama, kad nedarbo pašalpa esą 
turėtų didėti net iki vidutinio 
buvusio darbo užmokesčio dy-
džio, bet jis būtų mokamas tik 
nustatytą laiką. Per apibrėžtą lai-
ką neradus darbo, pašalpos mo-
kėjimas iš viso gali būti nutrauk-
tas. Iš pradžių taip pat buvo siū-
lyta dirbantiems neįgaliesiems 
nutraukti  neįgalumo pensijų 
mokėjimą. Kilus pasipiktinimo 
bangai, idėjos atsisakyta.

Socialiniame modelyje taip 
pat akcentuojama būtinybė mo-
kytis visą gyvenimą, įgyti vis 
naujų kompetencijų ir specialy-
bių. 

Pasak L. Vinicko, tokia kar-
dinali reforma pareikalautų Dar-
bo kodekso keitimo ir dėl jo 11 
įstatymų keitimo. Pirmiausia 
reforma lauktų „Sodros“. Tai yra 
ateityje pagrindinę pensijos dalį 
mokesčių mokėtojai gautų iš LR 
biudžeto, o kintamą dalį (ši pri-
klausytų nuo stažo, darbo užmo-
kesčio dydžio ir pan. ) mokėtų 
„Sodra“, kuri būtų gerokai refor-
muota.

    
„Akiračio“ informacija

 Socialinio modelio projekto pristatymas

Žmogaus gyvenimas kaip krintanti žvaigždė, taip ryš-
kiai švietė ir staiga užgeso...

Netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame Alvydą Girdžių dėl mylimos 

žmonos mirties.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvas ir 
kurčiųjų bendruomenė, UAB „Vikada“ kolektyvas, 

VKRC senjorų klubas „Bičiuliai“ 
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Anksčiau R. ir D. Ramoniai 
patys aktyviai ieškojo informaci-
jos apie kurčiųjų integraciją, do-
mėjosi švietimo klausimais ne tik 
Lietuvoje, bet ir už gimtinės ribų. 
Be to, jie yra sukaupę daug vaiz-
dinės medžiagos, o tai galėtų būtų 
puikus pagrindas kuriant Lietuvos 
kurčiųjų draugijos muziejų. 

Jūs daug prisidėjote prie 
kurčiųjų integracijos, švietimo, 
taip pat buvote labai aktyvūs 
visuomenės veikėjai. Kaip savo 
laisvalaikį leidžiate šiomis die-
nomis?

Prisiminus ankstesnius laikus, 
mes iš tiesų buvome labai aktyvūs. 
Dalyvaudavome visur, kur tik rei-
kėdavo ir galėdavome. Kurdami 
filmus aplankėme nemažai šalių. 
Na, o dabar mėgaujamės užtar-
nautu poilsiu. Dažnai ateiname 
į Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centrą pabendrauti su bendraam-
žiais, nepraleidžiame ir čia vyks-
tančių renginių. Na, o savaitgalius 
leidžiame už miesto ribų. Turime 
gražų sodą su nameliu, kuris pa-
statytas kruopščiomis Rimanto 
rankomis. 

Daug prisidėjote prie kur-
čiųjų laikraščio „Akiratis“ įkū-
rimo. Ar galite papasakoti įsi-
mintiniausius įvykius? 

Labai sunku kalbėti šia tema, 
nes beveik viskas pasimiršo. Ko-
vojome dėl to, kad turėtume savo 
laikraštį, tačiau prisidėjome ne tik 
mes, bet ir Genovaitė Bagačiūnie-
nė, Leonarda Paršelienė, pirmasis 
šio leidinio redaktorius Alfredas 

Šimkus ir kiti. Gaila, tačiau jau 
mirė tie, kurie galėtų papasakoti 
gerokai daugiau. L. Paršelienės at-
mintyje buvo visa istorija, o mes 
mažai ką prisimename. Geriausiai 
prisiminimuose yra išlikę „Akira-
čio“ išleisti Lietuvos kurčiųjų eilė-
raščių rinkiniai „Suskambusi tyla“. 
Jų leidiniai užima svarbią vietą 
mūsų namų bibliotekoje. 

Laikraštis gyvuoja jau 26 
metus. Ar tikėjotės, kad „Akira-
tis“ egzistuos iki šių dienų?

Tikėjome ir visuomet domėjo-
mės, kaip kolektyvas dirba. Patys 
domėjomės aktualiais  kurčiųjų 
bendruomenei klausimais. Daug 
keliaudavome ir domėjomės to-
kiais klausimais kaip švietimas, 
integracija ir t. t. Anais laikais pa-
vydėjau rusams, nes jie tuo metu 
turėjo galimybę mokytis aukš-
tosiuose mokyklose, o mes - tik 
vidurinėje. Rimantas labai mėgo 
kurti filmus. Jis yra sukūręs do-
kumentinių ir trumpametražinių 
filmų apie pačius saviveiklininkus. 
Taip pat mano vyras įkūrė panto-
mimos teatro būrelį, jam pats ir 
vadovavo, tačiau kai atsirado lėšų, 
atsirado ir teatro vadovas. Iš tie-
sų mūsų pilna buvo visur: ten, kur 
vykdavo kokia nors veikla, ten bū-
davome ir mes. 

Kaip manote, ar šis laikraš-
tis reikalingas kurčiųjų ben-
druomenei?

Taip, tai yra be galo svarbus 
ir naudingas laikraštis. Jeigu ne-
turėtumėme savo spaudos, iš kur 
galėtumėme žinoti, kas vyksta 
kurčiųjų pasaulyje? Maža to, kad 

negirdime, bet dar ir nematytumė-
me. „Akiratis“ yra svarbus kurtie-
siems, juk ten rašoma apie viską, 
kas svarbiausia įvyksta kiekvieną 
mėnesį. Jokiame kitame žurnale 
nerasime, kad rašytų apie kur-
čiuosius: jų veiklas, pasiekimus, 
gyvenimą. Kaimuose gyvena daug 
kurčių žmonių, manau, kad „Aki-
ratis“ yra puikus būdas jiems sekti 
savo bendruomenės naujienas. Ži-
noma, yra ir kompiuteris, bet juk 
ne visi mes mokame juo naudotis, 
o kiti ir lėšų tam neturi. Taigi šis 
laikraštis tebėra svarbiausias in-
formacijos šaltinis.

Ar jūs patys vis dar skaitote 
šį leidinį?

Mes turime tiek daug šio lai-
kraščio numerių, kad jie užima vi-
są butą. Pirmieji leidiniai gražiai 
sudėti lentynoje, o naujuosius pa-
dėjome matomoje vietoje. Mudu 
su vyru labai mėgstame „Akiratį“. 
Šis laikraštis - mūsų gyvenimas. 
Jame publikuojamos visos svar-
biausios ir aktualiausios naujie-
nos. Be spaudos mes gyventi ne-
galime ir apskritai džiaugiamės, 
kad „Akiratis“ yra mūsų leidinys. 
Rimantas labai gerai moka naudo-
tis internetu, todėl jis neapsiriboja 
tik „Akiračiu“. Jis seka ir kitas kur-
čiųjų pasaulio naujienas, o paskui 
papasakoja man. Na, o aš skaitau 

daug įvairių laikraščių, tačiau nė 
vienas nėra toks svarbus ir įdomus 
kaip „Akiratis“.

Deja, dėl drastiškų valdžios 
sprendimų iškilo pavojus, kad 
kitąmet klausos negalią turintys 
žmonės gali ir nebesulaukti sa-
vo leidinio. Kaip manote, kokiu 
būdu būtų galima išsaugoti lai-
kraščio egzistavimą?

Tai yra labai liūdna naujiena. 
Kaip reikės dabar gelbėti laikraš-
tį... 

Manau, visų pirma Respu-
blikinė valdyba gali rašyti raštus 
ir prašyti pinigų iš valstybės, nes 
ir taip juk esame gyvenimo nu-
skriausti. Jeigu neliks laikraščio, 
bus atimta paskutinė mūsų viltis. 
Be „Akiračio“ juk daugiau niekas 
nerašys apie kurčiųjų gyvenimą. 
Kaimuose gyvenantys žmonės ir 
tie, kurie neturi kompiuterių, ne-
begaus žinių. Iš tiesų gaila, jeigu 
„Akiratis“ nutrauktų savo veiklą. 
Sunku pagalvoti, kad mes kovoja-
me dėl savo laikraščio išlikimo, o 
štai užsienyje kurčiųjų laikraščiai 
leidžiami ir dalijami nemokamai 
kas savaitę.

Koks būtų jūsų palinkėji-
mas „Akiračio“ kolektyvui?

Viską daryti, kad „Akiratis“ ir 
toliau gyvuotų likimo nuskriaustų 
žmonių labui.

„Akiratis“- svarbiausias informacijos šaltinis apie 
kurčiųjų gyvenimą

Sėkmingas ėjimas nežinomybės labirintais

Rimantas ir Danutė Ramoniai -  ištikimi „Aki-
račio“ skaitytojai. Savo archyve jie yra sukaupę net 
pačius pirmuosius laikraščio numerius. „Akiračio“ 
redakcijoje praktiką atliekanti Vytauto didžiojo uni-
versiteto studentė Vaida Lukošiūtė kalbėjosi su mū-
sų šviesuoliais apie mėnraščio reikšmę jų gyvenime, 
apie leidinio svarbą klausos negalios žmonėms. 

Mūsų šviesuoliai Rimantas ir Danutė Ramoniai.

Mūsų žmonės

Neįprastas pasirinkimas
Į Vilniaus kolegijos Pedago-

gikos fakultetą Virgą atviliojo ten 
studijavusi pusseserė. Tuo metu, 
kai Ignalinos Česlovo Kudabos vi-
durinės mokyklos abiturientei rei-
kėjo nuspręsti, kur studijuoti, labai 
madingos tapo socialinio darbo 

studijos. Ji, paklausiusi savo gimi-
naitės, po socialinio darbo studijų 
programos antrą įrašė pirmąkart 
fakultete atsiradusią lietuvių ges-
tų kalbos specialybę. Socialinio 
darbo studijoms Virgai neužteko 
stojamojo balo, tačiau gavo kvie-
timą studijuoti niekam nežinomą 

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
darbuotoja Virga Rimkuviene yra Vilniaus kolegijos 
pirmosios gestų kalbos vertėjų laidos absolventė. Vir-
ga po studijų nesusigundė ieškotis darbo arčiau na-
mų, ežerų apsupto Ignalinos krašto. Ji į uostamiestį 
vykti apsisprendė akimirksniu ir iki šiol dėl nieko 
nesigaili.
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lietuvių gestų kalbą. 
Paklausta, ar nejautė jokios baimės ir abe-

jonių, jauna moteris juokdamasi atsakė, kad 
apie naują specialybę nebuvo nei gerų, nei blo-
gų atsiliepimų, buvo net įdomu išbandyti tai, 
apie ką niekas nežino. Kaip tradicinės pasakos 
herojai, taip ir Virga iškeliavo nežinia kur par-
sinešti nežinia ko.

Pasidomėjus, ar ta jaunatviška avantiū-
ra nenuvylė, Virga energingai papurtė gal-
vą, nes gestų kalba ją įtraukė nuo pat pirmų 
dienų. Lietuvių gestų kalbos dėstytojas Ra-
mūnas Rentelis buvo ir pirmasis jaunos stu-
dentės gyvenime sutiktas kurčiasis. Virgai 
patiko ir dėstytojas, ir gestų judesiai, ir gali-
mybė susipažinti su kitaip kalbančių žmonių 
istorija bei kultūra. 

Pirmakursę šiek tiek nuvylė, kad gestų 
kalbos paskaitų buvo daug mažiau nei lietu-
vių kalbos užsiėmimų. Tačiau ji su keliomis 
draugėmis sugalvojo, kaip užkamšyti šią spra-
gą – jos įsiprašė tapti dėstytojo R. Rentelio 
pasivaikščiojimo su šunimi palydovėmis. Kai 
tik atsirasdavo galimybė, studentės, nekreip-
damos dėmesio nei į lietų, nei į pūgą, iki tam-
sos vaikštinėdavo su dėstytoju, jo šunimi ir 
vis bendraudavo... Taip po truputį vis šviesėjo 
slėpiningi nežinomos kalbos labirintai.

Pirmoji praktika
Vėliau bendravimo alkį jaunosios vertėjos 

malšino Filaretų gatvėje, ant žaliuojančio kal-
no įsikūrusiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre. Iš pradžių būsimo-
sios gestų kalbos vertėjos, ieškodamos galimy-
bės bendrauti gestais, ten susirado draugų, o 
vėliau praktikų metu centrui teikdavo vertimo 
paslaugas. 

Su šypsena V. Rimkuvienė prisimena pir-
muosius vertimo potyrius, kai teko globoti iš 
Baltarusijos atvykusias krepšininkes. Vienai 
sportininkei susižeidus ranką, Virga lydėjo 
ją į ligoninę. Pirmosios lietuvių gestų kalbos 
žinios menkai tepadėjo, nes kaimyninės ša-
lies atstovė vartojo visai kitokius gestus. Beli-
ko prisiminti rusų kalbą ir skaityti iš lūpų šia 
kalba bendraujančią ligonę. Iššūkis buvo ne-
mažas, nes baltarusė buvo ne tik traumuota, 
bet, kaip paaiškėjo prieš leidžiant vaistus nuo 

skausmo, ir besilaukianti kūdikio. V. Rimku-
vienei, šią vasarą švęsiančiai darbo vertėjų 
centre dešimtmetį, šis gyvenimo epizodas itin 
įstrigo į atmintį.

Likimo siurprizai
Pamėgusi būsimą profesiją Virga su ne-

kantrumu laukdavo kiekvieno praktinio už-
siėmimo. Baigiamosios praktikos metu su 
džiaugsmu, bet ir kiek dvejodama nuvykusi 
į savo gimtąjį miestelį ir prisistačiusi socia-
linio skyriaus vedėjai, mergina labai norėjo 
padėti klausos negalią turintiems žmonėms. 
Skyriaus vedėjos padrąsinta, ji ėmė ieškoti 
kurčiųjų, tačiau entuziazmas vis blėso, nes 
per mėnesį jaunoji vertėja rado vos du ne-
girdinčius žmones. 

Supratusi, kad savo krašte ji yra beveik 
nereikalinga, Virga ėmė domėtis, kur po stu-
dijų galėtų įsidarbinti. 

Sostinė neviliojo, nes jai, kilusiai iš nedi-
delio ramaus miestuko, nepatiko dideli ats-
tumai, vargino nuolatinis triukšmas.

Mama labai stengėsi išlaikyti dukrą šalia 
savęs, tačiau jos gyvenimą vėl suplanavo kiti. 
Tęsiant darbo paieškas, pas Virgos močiutės 
kaimynę viešėjo jos dukra. Ši ir papasakojo, 
kad Klaipėdoje reikalingi gestų kalbos vertė-
jai. Viešnia ne tik pažadėjo padėti susitikti su 
darbdaviais, bet ir pasiūlė kartu apsigyventi 
nuomojamame bute. Virga apsisprendė aki-
mirksniu ir iki šiol dėl nieko nesigaili. 

Tiesa, kambario draugė gana greitai ište-
kėjo ir išvyko paskui vyrą į kitą miestą. Ta-
čiau jau dešimtmetį uostamiestyje gyvenanti 
V. Rimkuvienė džiaugiasi, kad likimas, nu-
bloškęs ją į kitą Lietuvos kraštą, suteikė ne tik 
galimybę dirbti mėgstamą darbą, bet ir apdo-
vanojo asmenine laime. 

Kartą gavusi užsakymą dirbti kurčiųjų 
vestuvėse, mergina su laimingais jaunave-
džiais tapo ne tik drauge, bet ir... giminaite. 
Mat vertėjaudama vestuvėse ji susipažino su 
jaunikio broliu Nerijumi. Susipažino ir jau 
nebesiskyrė.

V. Rimkuvienė dirba ne tik Klaipėdos 
apskrities gestų kalbos vertėjų centre. Ji yra 
ir Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos kurčių-

jų klasių vertėja. 
Paklausta, kur įdomiau dirbti, moteris 

atsakė, kad centre, nes darbas mokykloje 
yra šiek tiek monotoniškas. Pajuokavus, jog 
jai nuolat tenka kartoti 3–4 gimnazijos kla-
sių kursą, Virga juoku atsakė, kad tenka ir 
pačias įvairiausias kolegijų bei universitetų 
studijų programas išklausyti. Mat klausos 
negalią turintis jaunimas vis drąsiau sėdasi 
į aukštųjų mokyklų suolą ir naudojasi jiems 
priklausančiomis gestų kalbos vertėjų pas-
laugomis. 

Darbas, tapęs laisvalaikio 
pomėgiu

Paklausus, kuo žavi vertėja domisi, kaip 
leidžia savo laisvalaikį, Virga lėtai vardijo: 
knygos, teatras... Paskui nutilo ir po pauzės 
prasitarė, jog vis dažniau laisvalaikį atiduoda 
kurčiųjų bendruomenei dalyvaudama jų ren-
giniuose, šventėse: „Vis save stabdau, steng-
damasi pasilikti bent 10 proc. gyvenimo tik 
sau, tačiau vidurnaktį ar savaitgalį suvibravus 
telefonui, žinau, kad eisiu ten, kur manęs rei-
kia.“ 

Nors Virga yra ištekėjusi už kurčią brolį 
turinčio žmogaus, vis tiek domino jo požiūris 
į žmonos darbus vakarais ir savaitgaliais. Juk 
ketverių metų Jokūbėlį auginantiems sutuok-
tiniams, mano nuomone, tikrai norėtųsi būti 
kuo daugiau kartu. Tačiau būtent tas faktas, 
kad jos sutuoktinis yra pažįstamas su kurčiai-
siais, sulaukia palaikymo ir pritarimo prirei-
kus atšaukti savaitgalio ar vakaro planus. 

Nerijus žino, ką reiškia būti kurčio žmo-
gaus ausimis. „Galima sakyti, kad jis taip pat 
yra vertėjas, nes dirbdamas kartu su broliu 
padeda jam bendrauti su darbdaviais“, – aiš-
kino V. Rimkuvienė. 

Beje, jaunai moteriai teko patirti, ką reiš-
kia atsiduoti mėgstamam darbui turint šalia 
žmogų, suprantantį kurčiųjų poreikius, ir 
kaip sunku dirbti, kai šalia yra žmogus, netu-
rintis ir, deja, nenorintis turėti jokio suprati-
mo apie juos. 

V. Rimkuvienė džiaugėsi, kad ir mažasis 
Jokūbėlis turi galimybę pažinti kurčiųjų pa-
saulį. Jauni tėvai vis nepaliauja stebėtis, kaip 
greitai jų sūnelis persiorientuoja, kada reikia 
kalbėti žodžiais, kada – gestais. Gebėjimas nuo 
mažens lygiaverčiai bendrauti dviem kalbomis 
suteikia mažyliui žinių apie skirtingai pasaulį 
suvokiančių žmonių panašumus ir skirtumus. 

Mama tikrai žino, kad jos vaikas niekada 
nebus toks kaip kiti girdintieji, kurie pamatę 
kurčius žmones rodo į juos pirštais, spokso iš-
pūtę akis, o kartais ir pasijuokia. 

„Galimybė pažinti įvairias kultūras, mo-
kėjimas bendrauti bent keliomis kalbomis 
suteikia žmogui išskirtinumo“, – įsitikinusi 
Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų cen-
tro vertėja V. Rimkuvienė. Jai, manau, pritars 
dauguma skaitytojų.

Sigita KOROLIOVĖ

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
vertėja V. Rimkuvienė.

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
vertėja V. Rimkuvienė konsultuoja Klaipėdos 
suaugusiųjų gimnazijos abiturientą Vytautą 
Gelumbickį.
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Jo rezultatų kurčiųjų ben-
druomenė ir kurčiųjų švietimo 
sistema laukė  bene 20 metų. Ko-
vo 27 d. surengtoje baigiamojoje 
projekto konferencijoje „LGK 
mokymo perspektyvos“ apžvelg-
tos veiklos, kartu su partneriais 
pasidžiaugta pasiektais rezulta-
tais. 

Ištakos
Įžanginiu žodžiu konferenciją 

pasveikinusi Pedagogikos fakul-
teto dekanė Vaiva Juškienė ne-
slėpė, kad ir projektui pasirengti, 
ir jį vykdyti buvo nelengva. Idėja 
brandinta net pusantrų metų. Dėl 
to, kad jis prasidėtų, teko inici-
juoti net švietimo dokumentų pa-
keitimą. Projekto rengėjų koman-
dos laukė daugybė kitų iššūkių: 
Europos lygį atitinkančios pro-
gramos parengimas, gerosios pa-
tirties, lektorių paieška Lietuvoje 
ir svetur, galynėjimasis su biuro-
kratinėmis vingrybėmis.  

Bendruomenės na-
riai - ir LGK mokytojai

Konferencijoje LKD laikina-
sis prezidentas Vytautas Pivoras 
trumpai apžvelgė LGK 20-mečio 
raidą. LGK mokytojų pirmąją 
laidą kurčiųjų vadovas įvardijo 
kaip vieną svarbiausių „veiksnių“ 
LKD siekiant LGK puoselėjimo, 
sklaidos ir įtvirtinimo.

 „LGK mokytojų parengimas 
užbaigė procesą, kai gestų kalba 
nustojo „galva“ kabojusi žemyn 
ir atsirėmė „kojomis“ į žemę“, 
- akcentavo kiti du pranešėjai - 
pagrindiniai projekto lektoriai, 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos 
fakulteto dėstytojai Mantrimas 
Danielius ir Andrius Barisevi-
čius. Esą iki tol Lietuvoje viskas 

buvo daroma tarsi iš kito galo 
– parengta programų, žodynų, 
metodinės medžiagos (LGK kaip 
antrosios kalbos mokymo), LGK 
vertėjų, o kalbos mokymo specia-
listų vis nebuvo. 

Projektas gausus rezultatų, 
naujovių. Tuo pat metu buvo de-
rinamas tiesioginis ir nuotolinis 
mokymas. Paskaitas apie kurčių-
jų kultūrą ir istoriją, komunika-
ciją, gestų kalbos kaip gimtosios 
ir antrosios kalbos dėstymo me-
todiką, gestotyrą bei andragogi-
ką skaitė garsūs ekspertai iš Švei-
carijos, Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos. 

Užsieniečių pranešimai nu-
filmuoti, išversti į lietuvių kal-
bą, įdėti serveryje, klausytojams 
laisvai prieinami. Pasipildė Vil-
niaus kolegijos biblioteka: iš už-
sienio įsigyta 50 teminių leidi-
nių. Studentai mokymų metu tu-
rėjo galimybę tarptautinių gestų 
mokytis tiesiogiai iš žinomų pa-
saulyje kurčių užsienio lektorių. 

Na, ir apie mažąsias naudas. 
Lietuvių kalba papildyta nauja 
sąvoka „kurtystė“ (angl. „Dea-
fhood“). Šiuo žodžiu bandoma 
aprėpti kurčiojo savimonę, kul-
tūrinę priklausomybę, gestų kal-
bos kaip gimtosios vartojimą ir 
kt. Apsispręsta koncentruotis ne 
į klausos būklę, bet į vartotojo 
kalbą, tad nuo šiol dažniau varto-
sime ne „asmuo su klausos nega-
lia“, bet „LGK vartotojas“. 

„Valstybė daug investavo į jus, 
dabar lauksime grąžos. Projekto 
pabaigoje mes sakome: „Tai tik 
pradžia“, - vienas kitam pritarė 
pranešėjai. 

LKNUC Gimnazijos skyriaus 
vedėja Jolita Levickienė apžvelgė 
LGK kaip gimtosios kalbos moky-
mo situaciją. Ji teigė, kad oficia-
liai gestų kalba į kurčiųjų moky-
klas galėjo ateiti tik po 2008-ųjų, 
kai buvo parengta Gestų kalbos 
Pagrindinio ugdymo programa. 
Prireikė dar 2-3 metų, kol visose 
kurčiųjų įstaigose buvo pradėtos 
vesti LGK pamokos. 

Projekto dalyvė Vaida Iva-
nauskienė pristatė studentų ap-
klausos rezultatus. Gautas žinias, 
suteiktas galimybes, įgytas kom-
petencijas būsimi specialistai vie-
ningai įvertino tik gerai ir labai 
gerai. 

„Kurtumo dovana“ – taip pa-
vadintas Arūno Bražinsko pra-
nešimas. Pavyzdžiais kalbėtojas 
grindė teiginius, jog gestų kalba 
ne riboja, o jungia; yra ne blo-
giausia išeitis, bet likimo dovana. 
Kalbėtojas akcentavo kurtumo 
pranašumus, o ne trūkumus. Jo 
kalba tapo priešprieša terminui 
„klausos praradimas“.

Ieva Čereškaitė apžvelgė gestų 
kalbos kaip antrosios kalbos mo-
kymo istoriją, pateikė statistikos, 
brėžė nuo šiol jau galimą takosky-
rą tarp formalaus ir neformalaus 
LGK mokytojų mokymo. 

Projekto vadovas Mikas Bal-
kevičius apibendrino projekto re-
zultatus ir kartu su dekane V. Juš-
kiene įteikė dalyviams pažymėji-
mus. 

Programos „Gestų kalbos di-
daktika“ dalyviams projektas ir 
baigėsi, ir vis dar tęsiasi. Jų dar 
laukia nemažai atsiskaitymų. Su-
tvarkę visus formalumus, jie įgis 
gestų kalbos mokytojo kvalifika-
ciją. 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

 

Redakcijos prierašas. Kai 
kurie LKD atstovai po konferen-
cijos korespondentei sakė, kad 
Vilniaus kolegija nebuvo pirmoji 
įstaiga, susirūpinusi gestų kal-
bos mokytojų rengimu. 

Dar anksčiau šį klausimą 
kėlė kurčiųjų bendruomenės 
aktyvas. Mažiausiai dviejuose 
tarpžinybiniuose susitikimuose 
aiškintasi, kaip išugdyti naujos 
specialybės atstovų. 

Po diskusijų buvo parengtas 
ir Surdologijos centro įgyven-
dintas atitinkamas Norvegijos 
finansinių mechanizmų projek-
tas. Jo metu parengta neformali 
LGK mokytojų rengimo progra-
ma. 

Tik po to iniciatyvą perėmė 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos 
fakultetas.

LGK mokytojai – nauja specialybė Lietuvoje

Lietuvių gestų kalbos mokytojai kartu su lektoriais ir projekto organizatoriais.

Kovo pabaigoje baig-
tas įgyvendinti dvejus 
metus trukęs projektas 
„Vilniaus kolegijos Peda-
gogikos fakulteto ryšių su 
socialiniais partneriais 
stiprinimas suteikiant 
lietuvių gestų kalbos mo-
kytojams kvalifikaciją“. 
Visų svarbiausias pasie-
kimas – parengti pirmieji 
44 lietuvių gestų kalbos 
(LGK) mokytojai.

Gestų kalba, 
renginiai
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Konferencija su filmo „Gentis“ aktore J. Novikova

Jūrų akademijos choro aidai Panevėžyje

Skaitytojams priminsime, kad režisieriaus 
ir scenarijaus autoriaus Miroslavo Slabošpic-
kio filme „Gentis“ vaidina vien kurtieji. Reži-
sierius subūrė į komandą iki tol beveik nevai-
dinusius kurčius žmones iš Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos ir su jais sukūrė vieną paveikiau-
sių metų filmų. Vieną pagrindinių ir sudėtin-
giausių vaidmenų jame sukūrė baltarusė Jana 
Novikova (21 m.). Filme pasakojama skurdžios 
kurčiųjų internatinės mokyklos, kurioje tarp 
mokinių reketas ir smurtas yra įprasti dalykai, 
istorija. J. Novikovos sukurtas personažas su-
dėtingas ir prieštaringas. Tai paauglė, kuri no-
rėdama išgyventi internato aplinkoje verčiasi 
prostitucija. Ši drama pelnė per 30 skirtingų 
kino festivalių prizų visame pasaulyje. 

J. Novikova prieš filmuodamasi šiame filme 
nebuvo turėjusi aktorinės patirties. Paklausta, 
kaip jaučiasi, kai pirmasis jos filmas susižėrė 
šitiek apdovanojimų, ji teigė, jog, kaip ir visa 
kūrybinė grupė, nuo filmo pradžios tikėjo fil-
mo sėkme, tačiau kad jis bus šitoks populiarus 
visame pasaulyje, jai buvo maloni staigmena.  
„Manau, jog filmas „Gentis“ yra stiprus ir drą-
sus, vertas visų apdovanojimų, o kurtieji yra 
stiprūs, kine galintys dirbti žmonės“, - teigė ak-
torė. 

Ji tikisi ir toliau tęsti aktorės karjerą, yra 
gavusi daug pasiūlymų vaidinti, kelis iš jų pri-
ėmė. Tikslių filmų pavadinimų Jana nenorėjo 
atskleisti, taip palikdama intrigą žiūrovams. 

Smulkutė šviesiaplaukė mergina su šyp-
sena prisiminė visą gyvenimą svajojusi tapti 

aktore, bandžiusi laimę pakliūti į kitus filmus, 
tačiau nesėkmingai. Tuomet įsiregistravo į ak-
torių agentūrą, kuri kaupė žmonių duomenis 
bei nuotraukas interneto tinklalapyje. Čia jai 
ir nusišypsojo laimė – pastebėję jos nuotrauką, 
filmo „Gentis“ kūrėjai Janą pakvietė filmuotis. 

„Kitų kurčiųjų filmo aktorių iki tol nepaži-
nojau, - teigė aktorė, kuriai teko vaidinti su ki-
tais neprofesionaliais kurčiais aktoriais. - Taip 
pat ir savo partnerio, su kuriuo teko vaidinti 
nuogiems sekso scenose.“ Filme yra ir keletas 
kitų nepatogių scenų, kurios gali būti daugeliui 
nepriimtinos. „Iš pradžių buvo tikrai baisu, ne-
norėjau to daryti, bet po ilgų įkalbinėjimų bei 
savęs drąsinimo sutikau. Juk nemažai aktorių 
įvairiuose meniniuose filmuose tai daro. Nuo-
gumas ir skausmas yra meno dalis. Adomas ir 
Ieva juk taip pat buvo nuogi, tačiau jie visiems 
yra gražūs“, - kalbėjo aktorė. 

J. Novikova su šypsena pasakojo, jog jai yra 
smagu vykti į filmo pristatymus visame pasau-
lyje, nes taip ji gali savo akimis išvysti, kokios 
skirtingos gali būti žmonių reakcijos į filmo 
vaizdus bei jo prasmę, taip pat stebėti, ar žmo-
nės tinkamai supranta filmą. Vieni jo sužavėti, 
kiti – sukrėsti, o trečius jis priverčia susimąsty-
ti. Merginai yra tekę sutikti nemažai kurčiųjų, 
kurie po filmo priėję gyrė jos sėkmę, aktorių 
talentus bei klausė, ar bus išleista filmo antroji 
dalis. „Filmas pakeitė kitų žmonių ir mano pa-
čios mintis, idėjas ir požiūrį į aplinką. Tai lie-
čia ir socialinių mažumų integraciją“, - pabrėžė 
J. Novikova

Iš žiūrovų salės sulaukusi klausimo, ar jai 
nebaisu, jog filmo žiaurumas ir ne visada es-
tetiški poelgiai bei vaizdai gali išprovokuoti 
neigiamą girdinčiųjų požiūrį į kurčiųjų visuo-
menę, J. Novikova emocingai atsakė: „Tikrai 
ne. Kurčiųjų, lygiai taip pat, kaip ir girdinčiųjų, 
yra visokių – ir kultūringų, ir neišsilavinusių, 
ir turtingų, ir ne. Visi žmonės yra lygūs ir mes, 
kurtieji, nesame išskirtiniai. Į šį filmą reikia 
žiūrėti kaip į meną. Meną be subtitrų, be žo-
džių parodyti meilę, neapykantą, skausmą ir 
kitus žmogiškus jausmus. Jeigu kas nors priima 
filmo prasmę tiesiogiai – tai tik jo paties pro-
blema.“

Paklausta, ką mano apie filmo pabaigą, ak-
torė šypsodamasi pasakė: „Ją vertinti turi patys 
žiūrovai, aš nenoriu paveikti jų nuomonės. Ta-
čiau, žinoma, norėčiau, jog pagrindiniai akto-
riai būtų kartu ir stipri meilė nugalėtų.“

Rasa BUIKAUSKAITĖ 

Kovo 31 d. Vilniaus kavinėje FLOOR įvyko kino festivalio „Kino pava-
saris“ neformali konferencija – diskusija su režisieriais ir aktoriais, kurių 
filmai buvo įtraukti į konkursines programas „Baltijos žvilgsnis“ ir „Nau-
ja Europa – nauji vardai“.  Joje dalyvavo ir ukrainiečių filmo „Gentis“ 
aktorė kurčioji Jana Novikova. 

Kurčioji aktorė J. Novikova, sukūrusi vieną 
pagrindinių ir sudėtingiausių vaidmenų filme 
„Gentis“, kuris pelnė per 30 skirtingų kino 
festivalių prizų visame pasaulyje.

Saulėtą Atvelykio sekmadienį Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mokykloje (PKNPM) 
vyko tikra dainų, šokių ir žaidimų 
fiesta: skambėjo Ščecino jūrų akade-
mijos choro (Lenkija) dainos, šokio 
sukūryje smagiai sukosi Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro atlikė-
jai (vadovė Genovaitė  Sipavičienė), 
modernius šokius demonstravo Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 
šokių grupė „Liepsna“ bei  Pane-
vėžio moksleivių namų šokių grupė 
„Selevy“(vadovė Regina Liutkevičie-
nė). 

PKNPM,  bendraujanti su Kėdainių lenkų 
bendruomene bei jos pirmininke Irena Du-
chovska,  jau penktus metus sulaukia svečių 

iš Lenkijos. Šiais metais panevėžiečiai bei mo-
kyklos bendruomenė turėjo išskirtinę progą 
klausytis iš Lenkijos atvykusio Jūrų akademijos 
choro, kuris išvakarėse Kaune, chorų festivaly-
je-konkurse,  iškovojo garbingą aukščiausiąją 
vietą. 

Svečiai iš Lenkijos neliko abejingi pane-
vėžiečių pasirodymui. Jie grožėjosi Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro parodyta nau-
ja menine programa, mokėsi lietuviškų gestų. 
Susižavėjimo neslėpė stebėdami PKNPM ir 
Moksleivių namų jaunųjų atlikėjų šokius.

Koncerto pabaigoje PKNPM direktorė 
D. Kriščiūnienė susirinkusiesiems pristatė Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos mėnraštį „Akiratis“, 
pažymėjo jo svarbą Lietuvos kurčiųjų bendruo-
menei. Paminėjo, kad šie metai yra ypatingi: 
lietuvių gestų kalbai – dvidešimt metų.

Svečius iš Lenkijos maloniai nuteikė ne 
tik  mokinių išsiuvinėtas Lietuvos žemėlapis, 

bet  ir simbolinis kurčiųjų komunikacijos žen-
klas - kalbančios rankytės-čiulpinukai. „Tokie 
renginiai tiesiogiai atveria langą į kitos tautos 
kultūrą ir duoda galimybę pristatyti savąją“, – 
pažymėjo D. Kriščiūnienė.

Laima LAPĖNIENĖ

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro 
saviveiklininkai.
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Kauno rajone išrinkta geriausia metų 
šeimininkė

Per knygos pristatymą – eilės ir gestų kalba

Gestų kalba, 
renginiai

Tarptautinės moters 
dienos proga LKD Kau-
no teritorinės valdybos 
mažojoje salėje buvo 
surengtas konkursas 
„Geriausia šeimininkė 
2015“. Jame dalyvavo ne 
tik Kauno rajono kurčių-
jų moterys, bet ir Kauno 
miesto dailiųjų amatų 
šeimininkės.

Konkursą organizavo ben-
druomenės pirmininkas, projekto 
vykdytojas K.Vaišnora ir Kauno 
rajono dailiųjų amatų būrelio va-
dovė R. Motiejūnienė, konkurso 
idėjos iniciatorė – Kauno terito-
rinės valdybos narė M. Stankaus-
kienė.

Konkurse dalyvavo devynios 
moterys, kurios turėjo pademons-
truoti savo gebėjimus gaminant 
konkursinį patiekalą – šaltąjį už-
kandį. Komisija (Kauno teritorinės 
valdybos pirmininkė J. Pugačiaus-
kienė, VšĮ Kauno kurčiųjų reabili-

tacijos centro meninių gebėjimų 
lavinimo organizatorė V.  Esker-
tienė, Kauno rajono kurčiųjų p. o. 
projekto vadovė G.  Gustienė) tu-
rėjo įvertinti šaltojo užkandžio 
skonį, estetinį patiekalo vaizdą, 
staliuko serviravimą. 

Renginį vedė K. Vaišnora ir 
organizacijos valdybos narys M. 
Balaišis. Komisijai ragaujant pa-
tiekalus, jie organizavo dalyviams 
ir žiūrovams žaidimus, vedė ren-
ginio programą.

Intrigavo patiekalų pavadi-
nimai: „Pavasaris“, „Ežiukas ir 
gulbė – vakarienei, pica – pus-
ryčiams“, „Skonis paprastume“, 
„Pavasario žiedai“, „Skubios vai-
šės netikėtam svečiui“, „Šventės 
belaukiant...“, „Kovo 8-oji“, „So-
tus šeimos stalas“ bei „Valgom ir 
lieknėjam“. 

Kol komisija tarėsi, kiti galėjo 
paragauti kiekvieno patiekalo. Jų 
skoniai stebino ir leido suprasti, 
kad komisijos laukia tikrai nelen-
gvas darbas. 

Prieš paskelbdama konkurso 
nugalėtojus, komisija pakomenta-

vo kiekvieno dalyvio parengtą sta-
lą: įvardijo  pranašumus ir pateikė 
pasiūlymus, ką būtų buvę galima 
daryti kitaip. 

Specialus paguodos prizas, 
įsteigtas J. Pugačiauskienės, atite-
ko Kauno rajono bendruomenės 
narei R. Rakštytei, antras paguo-
dos prizas atiteko M. Stankaus-
kienei, III vieta – bendruomenės 
narei S. Jonikaitienei, II vieta – 
Kauno miesto dailiųjų amatų bū-
relio narei A. Botyrinei. Konkurso 
nugalėtoja paskelbta Kauno rajo-

no kurčiųjų bendruomenės narė 
N. Ramašauskienė. 

Renginio vedėjai pasveikino 
visas moteris su praėjusia Kovo 
8-ąja ir įteikė kiekvienai moteriai 
po gėlę. 

Dėkojame visiems, kurie pri-
sidėjo prie šio renginio organiza-
vimo, o dalyviams - už jų dalyva-
vimą. Būdami visi kartu, mes ga-
lėjome sukurti nuostabią šventę ir 
prasmingai praleisti laiką!

Kęstutis VAIŠNORA

Konkurso „Geriausia šeimininkė 2015“ dalyvės, komisija ir organizatoriai.

 Visą vakarą skambėjo eilės, kurias skai-
tė pati knygos autorė, Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) bei kitų miesto mokyklų mokyto-
jai, mokiniai, poezijos gerbėjai. Vakaro svečius 
ypač sujaudino PKNPM kurčios mokytojos Li-
janos Čiplienės ir jos dukrelės Justinos lietuvių 
gestų kalba perskaitytas eilėraštis apie pavasarį. 
Susirinkusieji ne tik skaitovėms padėkojo kur-

tiesiems suprantamais plojimais, bet ir kartu 
entuziastingai mokėsi lietuviškų gestų apie pa-
vasarį.

Pasak šio renginio organizatorės ir vedė-
jos PKNPM direktorės bei Panevėžio politikių 
klubo ,,Veiklios moterys‘‘ prezidentės Danutės 
Kriščiūnienės, dar prieš organizuojant šį ren-
ginį  kilo mintis įtraukti ir kurčiuosius, kad 
miesto visuomenė pamatytų, kokia išraiškinga, 
plastiška ir graži yra lietuvių gestų kalba. Ji pa-
žymėjo, jog šiais metais sukanka 20 metų, kai 
ši kalba yra paskelbta kurčiųjų gimtąja kalba, 
todėl visuose organizuojamuose renginiuose 
stengiamasi visuomenę su ja supažindinti.

Eilėraščius apie Tėvynę, Dievą, gamtos gro-
žį, meilės ilgesį, žmogaus egzistencijos prasmę 
skaitė ir PKNPM mokytojos Rita Kasparienė, 
Vijoleta Vanagienė, Laimutė Beinarauskienė.

Iki tobulumo sustygavusi vakaro programą 
D. Kriščiūnienė prisipažino, jog apsiimdama 
organizuoti R. Sakalaitės-Gasiūnienės knygos 
pristatymą norėjo išreikšti padėką buvusiai sa-
vo auklėtojai ir istorijos mokytojai.  

Pristatydama knygos autorę renginio vedė-

ja pažymėjo, kad R. Sakalaitė-Gasiūnienė net 
40 metų dirbo pedagoginį darbą. Taip pat gili-
nosi į psichologiją, istoriją, filosofiją, pasaulio 
religijas. ,,Mano pasaulis“ yra pirmoji autorės 
eilėraščių knyga, kurioje ji gilinasi į žmogaus 
sielos gelmes, gyvenimo esmę, pabrėžia amži-
nųjų vertybių prasmę, išreiškia savo santykį su 
artimaisiais, Tėvyne, Dievu, gamta. 

Plačiau skaitykite LKD tinklapyje www.
lkd.lt. 

Laima LAPĖNIENĖ 

Iškiliai ir kartu labai nuoširdžiai Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta ir sutikta pa-
nevėžietės pedagogės Ramutės Sakalaitės-Gasiūnienės eilėraščių kny-
ga ,,Mano pasaulis“.

Renginyje dalyvavo daug jaunimo (centre 
- knygos autorė R. Sakalaitė-Gasiūnienė, 
dešinėje - renginio organizatorė ir vedėja PKNPM 
direktorė D. Kriščiūnienė).

L. Čiplienė su dukrele Justina eilėraštį skaito 
lietuvių gestų kalba.
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Balandžio 9 d. Ra-
seinių neįgaliųjų dienos 
užimtumo centre vyko 
paskaita „Žemaičių pa-
pročiai, kultūra ir tradi-
cijos“. Lektorė - muzie-
jininkė Vita Tarvydienė. 

Paskaitos tema demonstruo-
tas ir informatyvus filmas. Pri-
simintos archajinės Žemaitijos 
tradicijos, gretinti šio krašto 
šiandienos kultūros skirtumai.

Renginio organizatorė - LKD 
Kauno teritorinės valdybos Ra-
seinių pirminės organizacijos 
(p. o.) pirmininkė Genovaitė Ei-
dukevičienė. Jai išradingai vesti 
renginį padėjo projekto vadovė 
Ilma Garštvienė. 

Be klausos negalią turinčių 
raseiniškių, paskaitoje dalyvavo 
ir būrys Kėdainių kurčiųjų p. o. 
narių. Šios organizacijos pirmi-
ninkė Veronika Gilienė atvyko 
ne tik su gausia komanda, bet 
atsivežė ir naują rankdarbių bū-
relio narių parodėlę, skleidžian-
čią lietuviško lino šilumą (dau-
gumos lininių mezginių autorė 
Aldona Ramanauskienė), mielas 
šventines šypsenas bei Viktorijos 
Mockutės gestų kalba imituoja-
mą dainą. 

G. Eidukevičienė pasidžiaugė 
Seimo nario Edmundo Jonylos 
padėjėjos Dianos Kaupaitienės 
dėmesiu. Jos dažnas kurčiųjų 
palaikymas bendruomenei yra 
reikšmingas. 

Klausos negalią turintiems 
žmonėms, tik ką šventusiems 
Velykas šeimos rate, šis renginys 
buvo ir gražios Prisikėlimo šven-
tės pratęsimas bendruomenėje. 

Plačiau skaitykite www.lkd.
lt tinklapyje.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Raseiniuose - pažintinė paskaita

Naujienos iš kurčiųjų sporto kongreso

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas Panevėžyje

Sportas

Šventinio renginio Raseiniuose dalyviai.

Balandžio 11-12 d. Panevėžyje 
vyko Lietuvos kurčiųjų šachmatų 
čempionatas, kuriame varžėsi 23 
šachmatininkai (17 vyrų ir 6 mo-
terys) iš keturių miestų. 

Pirmąją vietą iškovojo Tomas Jankūnas iš 
Vilniaus, surinkęs 7 taškus iš 7 galimų, antrąją 
vietą užėmė kaunietis Kęstutis Dragūnas (5,5 
taško), trečiąją - Jonas Patackas iš Vilniaus (5 
taškai).   Iš moterų pirmoji vieta pagal geresnį 
koeficientą skirta kaunietei Eglei Marcinkevi-
čienei (4 taškai), antroji atiteko vilnietei Onai 
Vaišnorienei (4 taškai), trečioji - Liudmilai Sa-
moilovai iš Vilniaus (3,5 taško). Vyrai ir mote-
rys prizininkai buvo apdovanoti medaliais.

Varžyboms teisėjavo tarptautinis teisėjas 
Arvydas Baltrūnas. Turnyre dalyvavo kurtieji 
šachmatininkai, turintys FIDE (Tarptautinės 
šachmatų federacijos)  Elo reitingus bei FIDE 
ID kodus. Todėl teisėjas šį turnyrą įregistravo 
FIDE, kad būtų atitinkamai perskaičiuoti žai-
dėjų reitingai. Tai yra pirmas atvejis Lietuvos 
kurčiųjų šachmatų čempionato istorijoje, išsky-
rus girdinčiųjų ir tarptautinius šachmatų tur-
nyrus, kuriuose dalyvaudavo pavieniai kurtieji 
šachmatininkai, turintys FIDE Elo reitingus. 
Tai yra gera naujiena mūsų kurčiųjų šachmatų 
mėgėjams. Mat naujoji tvarka padės populia-
rinti šachmatus tarp kurčiųjų.

                                                                         
Eglė MARCINKEVIČIENĖ

2015 m. kovo 28 – 
balandžio 5 d. Rusijo-
je, Magnitogorske, vyko 
18-osios kurčiųjų olim-
pinės žiemos žaidynės. 
Jose dalyvavo per 300 
kurčių sportininkų iš 27 
šalių. Lietuvos atstovų 
žaidynėse nebuvo.

Kovo 27-28 d. tradiciškai 
prieš varžybas buvo surengtas 
Tarptautinio kurčiųjų sporto ko-
miteto (angl. ICSD) kongresas. 
Sveikinimo žodį pirmos dienos 
posėdyje tarė specialiai į renginį 
atvykęs Tarptautinio olimpinio 
komiteto (TOK) atstovas. Svečias 
patvirtino, kad padaryta pažan-
ga diskusijose dėl galimo ICSD 

pavadinimo keitimo. Kurčiųjų 
sporto bendruomenė siekia, kad 
jis būtų kuo panašesnis į analo-
giškus anglų kalba Tarptautinio 
olimpinio komiteto bei Tarp-
tautinio parolimpinio komiteto 
pavadinimus ir turėtų sąsajų su 
žodžiu „olimpiada“. Gal šiemet 
rudenį dėl naujo pavadinimo pa-
vyks su TOK susitarti. Tuomet 
Tarptautinio kurčiųjų komiteto 
pavadinimas būtų - IDC – Inter-
national Deaflympics Commit-
tee. Žodžiui „deaflympics“ lietu-
viško atitikmens dar ieškoma.

Kurtieji liko diskutuoti dėl 
sporto komiteto pavadinimo ir 
jo ženklo. Sutarta, kad logoti-
pas liks tas pats. Tai apskritimu 
sudėtos spalvotos rankelės. Už 
dabartinio pavadinimo keitimą 

į IDC pasisakė 43, susilaikė 9 ir 
balsavo prieš 3 delegatai iš 55. 
Kiek mažiau, 39 palaikė, kad da-
bartinio ICSD būstinė iš Gallau-
deto universiteto JAV būtų per-
kelta į Ženevą (Šveicarija), šalia 
TOK buveinės. TOK kurčiųjų 
organizacijos išlaikymo išlaidas 
įsipareigoja apmokėti.

Nuspręsta griežtinti audio-
gramų patikrą ir dopingo kon-
trolę. Anksčiau remtasi atsivež-
tine į sporto renginį audiograma, 
o dabar ji dažniau bus daroma 
vietoje; iš pradžių - paprasta, o 
paskui gali būti ir kompiuterinė. 
Bus lyginami visų audiogramų 
duomenys. Anksčiau jau buvo 
pasitaikę plačiai nuskambėjusių 
klausos parametrų klastojimo 
atvejų. Dopingo kontrolė nuo 

šiol bus atliekama ne tik varžy-
bų metu, bet ir treniruotėse, net 
sportininkų namuose.

Beveik dvi dienas nevaisingai 
diskutuota dėl finansinės atas-
kaitos tvirtinimo. Ji nepatvirtin-
ta nei 2013 m. Bulgarijoje, nei 
šįkart. Diskusija bus atnaujinta 
2017 m., prieš pat 23-iąsias kur-
čiųjų olimpines žaidynes Turki-
joje, Samsuno mieste. Priežastis 
– nauja ICSD vadovybė po rinki-
mų paveldėjo tuščią iždą. Vis dar 
aiškinamasi, kaip tai galėjo atsi-
tikti. Dėl šios priežasties Rusijo-
je vykusį kongresą bei žaidynes 
visiškai parėmė priimančiosios 
šalies atsakingos sporto organi-
zacijos. 

„Akiračio“  inf.

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionato 
prizininkai ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas A. Jasiūnas (dešinėje).
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Kartu mes galime daug

Projekte daugiausia dėme-
sio buvo skiriama kurtiesiems, 
kurie ieškojo darbo, norėjo įgyti 
naują specialybę arba persikva-
lifikuoti. 

Siekiant sėkmingos integra-
cijos į darbo rinką, visiems tiks-
linės grupės nariams projekto 
metu buvo teikiamos komplek-
sinės socialinės ir profesinės re-
abilitacijos paslaugos. Jos padė-
jo kurtiesiems ir neprigirdintie-
siems geriau pažinti save, savo 
gebėjimus, įgyti profesiją. 

Projekte dirbantys įdarbi-
nimo tarpininkai tikslinės gru-
pės nariams padėjo susirasti 
darbą, įsidarbinti ir adaptuotis 
darbo vietoje, tarpininkauti su 
darbdaviais ir bendradarbiais, 
užtikrinant kuo ilgesnį darbą 
pasirinktoje vienoje vietoje. 
Projekte dalyvavo 100 tikslinės 
grupės narių: devyniasdešimt 
du kurtieji iš Vilniaus ir aštuoni 
iš Tauragės.

Įgyvendintas projektas su-
teikė galimybę 33 projekto daly-
viams persikvalifikuoti bei įgyti 
keturių krypčių specialybes: 
viešbučio tarnautojų (valymo 
ir aptarnavimo); apželdinimo 
dizaino-želdinių prižiūrėtojų; 
veido ir kūno priežiūros bei 
biuro administravimo-IT spe-
cialistų. Profesinių mokymų 
trukmė nuo 1,5 iki 4 mėnesių. 
Kiekvienas dalyvis, baigęs šiuos 
mokymus, gavo pažymėjimą, 
partvirtinantį profesinių moky-
mų baigimą ir gebėjimą dirbti 
pagal įgytą specialybę, taip pat 

dalyviai turėjo galimybę atlikti 
praktiką įvairiose organizacijo-
se. Taip buvo sudaromos sąly-
gos įgyti atitinkantį rinkos po-
reikius išsilavinimą ir užtikrinti 
galimybę pasirinkti kurtiesiems 
tinkamą mokymosi formą ir 
priemonę. 

Projektas dalyviams buvo 
naudingas ir tuo, kad jie įgijo 
bendrųjų įgūdžių žinių: išmo-
ko naudotis kompiuteriu ar pa-
tobulino savo įgūdžius dirbant 
juo, išmoko tvarkyti savo fi-
nansus ir sudaryti nesudėtingas 
kompiuterines lenteles, išmoko 
taisyklingos lietuvių kalbos ir 
žodžių, reikalingų darbe, išmo-
ko anglų kalbos pagrindų bei 
pagilino turimas žinias. 

Projekto metu vyko ir socia-
liniai kursai/mokymai – jų me-
tu projekto dalyviai turėjo ga-
limybę išanalizuoti savo gebė-
jimus ir profesinius poreikius. 
Dalyvių gebėjimų ir galimybes 
dirbti  atsižvelgdami į juos ver-
tino profesionalūs psichologai 
ir profesinio orientavimo spe-
cialistai. 

Projekto dalyviams buvo 
organizuojamos savigalbos gru-
pės: susitikę kurtieji galėjo pasi-
dalyti įgytomis žiniomis, aptarti 
įsidarbinimo problemas, pateik-
ti savo pasiūlymus, kaip efekty-
viau integruotis į darbo rinką.

Asmenims, turintiems klau-
sos negalią, reikalinga nuolati-
nė pagalba motyvuojant dirbti, 
keliant savivertę, ugdant dar-
binius ir profesinius įgūdžius, 
organizuojant bendruomenėje 

savigalbos grupes, tarpinin-
kaujant su darbdaviais ir darbo 
vietoje, tarpininkaujant ieškant 
darbo ir įdarbinant bei pagalba 
darbo vietoje. Tam, kad ši pa-
galba projekto dalyviams būtų 
profesionali, atitinkanti naujau-
sius standartus, projekto dar-
buotojai, teikiantys paslaugas, 
kėlė kvalifikaciją Didžiojoje 
Britanijoje kurčiųjų įdarbinimo 
organizacijoje „DeafPlus“, kuri 
specializuojasi ir dirba kurčiųjų 
profesinio orientavimo ir įdar-
binimo srityse. 

Įgyvendinant projektą, buvo 
glaudžiai bendradarbiaujama 
su projekto partneriais: Vil-
niaus technologijų mokymo ir 
reabilitacijos centru, UAB „BSS 
grupė“, UAB „Vikada“, Lietu-
vos šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, ben-
drija PAGAVA, Tauragės tėvų 
su negalinčiais girdėti vaikais 
bendrija „Prasmė“, viešąja įs-
taiga Psichosocialinės ir darbo 
integracijos centru, o jų patirtis 

ir įnašas prisidėjo siekiant pro-
jekto pagrindinio tikslo ir sutei-
kė projektui pridėtinės vertės. 
Bendradarbiaujant su partne-
riais buvo siekiama, kad kur-
tieji turėtų geresnes galimybes 
įsidarbinti bei dirbti ir nebūtų 
diskriminuojami dėl savo nega-
lios. Po profesinių mokymų ir 
atliktos praktikos keli projekto 
dalyviai sėkmingai dirbo ir iki 
šiol dirba partnerių organizaci-
jose. 

Tokia priemonių visuma 
sustiprino tikslinės grupės na-
rių motyvaciją įgyti specialybę 
ir įsidarbinti, o įsidarbinus kuo 
ilgiau išsilaikyti vienoje dar-
bo vietoje. Projektas kurčiųjų 
bendruomenės nariams suteikė 
galimybę kelti savo kvalifikaci-
ją bei ugdyti bendruosius įgū-
džius, padėjo ieškoti darbo bei 
įsitvirtinti darbo vietoje. 

Projekto koordinatorė 
Rūta Mackanienė, pasiteira-
vus, ar projektui pasibaigus 
pasiteisino lūkesčiai, ar pa-
siekti planuoti rezultatai, at-
sakė: 

„Be abejonės, taip. Lūkes-
čiai pasiteisino, o rezultatai 
viršijo planuotus. Į projektą 
įtraukėme daugiau žmonių, ne-
gu planuota. Numatėme, kad 
projekte dalyvaus 83 asmenys, 
iš kurių 23 asmenims padėsime 
integruotis į darbo rinką ilgiau 
negu 6 mėnesius. Tačiau pro-
jekte dalyvavo 100 asmenų, iš 
kurių įdarbinti net 39 asmenys, 
o ilgiau negu planuota atidirbo 
apie 25 dalyviai. Taip pat pro-
jekto metu 33 asmenys baigė 

Konkurso „Žingsniai 2014“ akimirka su konkurso laureate - projekto dalyve 
Viktorija Veselova ir projekto vykdytojais.

Projekto dalyviai kvalifikacijos kėlimo kurčiųjų įdarbinimo organizacijoje 
„DeafPlus“. Pirmoje eilėje pirma iš kairės - projekto koordinatorė 
R. Mackanienė.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centras 2012-2015 
m. įgyvendino Europos Sąjun-
gos finansuojamą 2007–2013 
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 priori-
teto „Kokybiškas užimtumas 
ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-
SADM-02-K priemonės „Socia-
linės rizikos ir socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų integracija 
į darbo rinką“ projektą KARTU 
MES GALIME DAUG, kurio 
tikslas – didinti kurčiųjų ir ne-
prigirdinčių asmenų įsidarbi-
nimo galimybes, teikiant kom-
pleksines paslaugas, siekiant 
išvengti jų socialinės atskirties.

Projektai
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LKJA susitikimas su Jaunimo reikalų  
departamento atstovais

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“

Per susitikimą LKJA įteikė padėkos raštą 
bei dovanas Jaunimo reikalų departamento 
kolektyvui už galimybę LKJA nariams da-
lyvauti ES projekto „Integruotos jaunimo 
politikos plėtra“ mokymuose. Taip pat prie 
apskritojo stalo diskutuota dėl LKJA veiklos 
finansavimo ir paramos galimybių, dalyta-
si patirtimi finansavimo ir lėšų pritraukimo 
klausimais bei gauta daug naudingų, prak-
tiškų patarimų iš departamento vadovo ir 
darbuotojų. 

LKJA atstovai nepamiršo aptarti kur-
čiųjų jaunimo asociacijos nariams kylančių 
problemų, o ypač akcentuotas lietuvių gestų 
kalbos vertėjų trūkumas, kai jauni žmonės 
negali gauti savo poreikius atitinkančių pas-
laugų studijuodami aukštosiose mokyklose, 

norėdami dalyvauti jaunimo mokymuose, 
konferencijose, seminaruose savaitgaliais ar 
ne darbo metu. 

Raštą su išdėstytomis savo problemomis 
LKJA turės pateikti Jaunimo reikalų depar-
tamentui ir bendromis jėgomis, įtraukiant 
Neįgaliųjų reikalų departamento bei Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus, 
spręsti kylančias problemas. 

Per susitikimą aptartos bendradarbiavi-
mo galimybės ir numatomos bendros vei-
klos: paskaita Jaunimo reikalų departamen-
to darbuotojams apie gestų kalbą, kurčiųjų 
kultūrą, gestų kalbos pamokėles ir Jaunimo 
reikalų departamento internetinio puslapio 
informacijos prieinamumas kurtiesiems – 
svarbiausios informacijos vertimas į gestų 

kalbą ir paskelbimas Jaunimo reikalų depar-
tamento internetiniame puslapyje.

LKJA atstovai džiaugiasi įvykusiu susiti-
kimu bei tikisi, kad ateityje stiprės bendra-
darbiavimas, ir visi kartu dirbsime Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo bendruomenei!

Kęstutis VAIŠNORA

Jau nebe pirmi metai Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centras (LKNUC) 
prisideda prie „Veiksmo savaitės BE PATY-
ČIŲ“. Tai 2004 m. „Vaikų linijos“ inicijuota 
kampanija (ankstesnis pavadinimas „Nustok 
tyčiotis“), kurios pagrindinis tikslas – smur-
to ir patyčių prevencija. 

Šia kampanija siekiama kurti saugesnę 
aplinką ne tik mokyklose ar darželiuose, bet 
ir suaugusių žmonių gyvenime, akcentuoti 
šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę. 
Kampanijai 2015 metais sukurta interneto 
svetainė www.bepatyciu.lt. Joje tiek mo-
kiniai, tiek suaugusieji – tėvai ir pedagogai 
gali rasti metodinės medžiagos patyčių stab-

dymo temomis. Šiais metai mokyklos buvo 
raginamos atkreipti dėmesį į elektronines 
patyčias bei vaikų saugumą elektroninėje er-
dvėje.

Visą savaitę, nuo kovo 23 iki kovo 29 die-
nos, IT mokytoja J. Drazdauskienė ir sociali-
nė pedagogė R. Rusovičiūtė vedė mokiniams 
prevencines pamokas apie internetą ir jame 
slypinčias grėsmes, pristatė naujus prevenci-
nius filmus apie saugumą virtualioje erdvėje, 
virtualų bendravimą, elektronines patyčias ir 
elgesį socialiniuose tinkluose.

Centro bendruomenei buvo paruoštas 
prevencinis informacinis stendas saugaus 
elgesio virtualioje erdvėje tematika ir moki-

nių darbų paroda „Nuo „Saugaus interneto 
dienos 2015“ iki „Veiksmo savaitės BE PA-
TYČIŲ“.

LKNUC gimnazistai klasių mokiniai 
atliko anoniminę apklausą internete www.
manoapklausa.lt apie patyčias. Jos rezul-
tatai atskleidė, kad su patyčiomis mokiniai 
susiduria  ne tik mokykloje, bet ir virtualio-
je aplinkoje (su apklausos rezultatais galima 
susipažinti www.deafcenter.lt). 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt tinklapyje.

IT mokytoja J. Drazdauskienė
Socialinė pedagogė R. Rusovičiūtė

Jaunimo 
žingsniai

Kovo 18 d. Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) preziden-
tė M. Kumžaitė ir tarybos narys K. Vaišnora kartu su Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro direktore R. Leonavičiene ir gestų kalbos 
vertėja D. Nevardauskiene susitiko su Jaunimo reikalų departamento 
direktoriumi M. Kuliavu ir departamento darbuotoju V. Trapinsku.

LKJA prezidentė M. Kumžaitė ir tarybos 
narys K. Vaišnora kartu su Jaunimo reikalų 
departamento direktoriumi M. Kuliavu ir 
departamento darbuotoju V. Trapinsku. 

profesinius mokymus: viešbučio tarnautojų 
(valymo ir aptarnavimo); apželdinimo di-
zaino-želdinių prižiūrėtojų; veido ir kūno 
priežiūros bei biuro administravimo-IT. 

Teiktos psichologų, profesinio orienta-
vimo, socialinių darbuotojų ir įdarbinimo 
tarpininkų paslaugos padėjo kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems geriau pažinti save, pa-
žadinti savo gebėjimus, geriau save vertinti, 
įgyti naują profesiją. 

Norinčiųjų dalyvauti projekte skaičius 
didėjo dėl to, kad dalyviai, kurie pasinaudo-
ję teikiamomis paslaugomis įsidarbindavo, 
atsivesdavo savo draugų, kurie buvo be ga-
lo motyvuoti gauti panašią pagalbą. Be to, 
labai džiaugiamės, kad Europos socialinio 
fondo (ESF) agentūros pirmą kartą organi-
zuotame finansuotų projektų dalyvių geriau-
sių istorijų konkurse „Žingsniai 2014“ buvo 

įvertinta ir mūsų projekto dalyvio sėkmės 
istorija. 

2014 m. gruodžio 10 d. Vilniuje, Pirklių 
klube, vyko konkurso „Žingsniai 2014“ ap-
dovanojimų renginys, jame buvo apdova-
nota projekto dalyvė Viktorija Veselova ir 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro vyk-
domo projekto vykdytojai. 

Ši dalyvė aktyviai stengėsi sužinoti ir iš-
naudoti visas projekto siūlomas galimybes. 
Konsultacijose su socialiniais darbuotojais, 
psichologe, profesinio orientavimo konsul-
tantais aiškinosi savo asmenybės savybes, 
profesinius gebėjimus; lankė socialinių 
įgūdžių seminarus, noriai ir susidomėjusi 
dalyvavo savigalbos grupėse. 

Projekto specialistų padedama Viktori-
ja aiškiai suprato, kad reikia ne tik norėti 
dirbti, bet ir mokėti dirbti, įgyti profesiją, 

darbinių įgūdžių, patirties. 
Todėl ji iš keturių siūlomų specialybių 

pasirinko Viešbučio tarnautojų profesinius 
mokymus. Baigusi juos toliau konsultuoda-
masi su projekto įdarbinimo tarpininkais 
ir jų padedama Viktorija įsidarbino UAB 
„SKYchem“. Šioje įmonėje mergina dirba 
nenutrūkstamai daugiau negu metus. Tai 
irgi yra svarbus projekto darbo pasieki-
mas. Mat neretai kurtieji mėnesį ar net ir 
tik savaitę nesugeba adaptuotis darbo vie-
toje ir meta darbą. 

Tikimės, kad suteikta pagalba ir sė-
kmingi pavyzdžiai motyvuos ir kitus ben-
druomenės narius bei visuomenę, padės 
kurtiesiems plačiau įvertinti savo galimy-
bes bei stiprins darbo motyvaciją.“

Marija MARKINA
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1976 m. vasarą duris atvėrė pirmosios 
dvi lopšelio-darželio grupės. Gausų būrį 
vaikų  per 39 metus išugdė lopšelis-darže-
lis „Pagrandukas“. Tačiau tai pirmas kartas, 
kai buvę ugdytiniai panoro aplankyti darželį, 
surengti susitikimą su juos ugdžiusiais peda-
gogais, kitais darbuotojais. 

Tiesa, tie vaikai – kurtieji ir neprigirdin-
tieji. 1991 m. rugsėjį mūsų darželyje  buvo 
įsteigtos 2 grupės sutrikusios klausos vai-
kams. Kadangi Klaipėdos apskrityje analo-
giškos ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigos 
nebuvo, vaikus tėvai vežė ir iš aplinkinių ra-
jonų: Kretingos, Šilutės, Skuodo, Priekulės, 
Šventosios ir pan. Todėl iš karto buvo atida-
ryta ir savaitinė grupė, įrengtos 2 mokymo 
klasės su garsą stiprinančia aparatūra. Dirbti 
su kurčiais ir neprigirdinčiais vaikais buvo 
pakviesta  Klaipėdoje gerai žinoma surdope-
dagogė Gražina Zabulionienė ir jos uoli mo-
kinė Jolanta Bružauskienė. Specialistės dirbo 
atsakingai, nuoširdžiai dalijosi savo darbo 
patirtimi su ugdytinių tėvais ir specialiosio-
se grupėse dirbančiais pedagogais. Tik  di-
džiulėmis pastangomis ne vieną sutrikusios 
klausos ugdytinį parengė mokytis bendrojo 
lavinimo mokykloje.

Ir štai dalis šių vaikų  praėjus 15-20 metų 
panoro vėl grįžti į savo vaikystės namus. Pa-
grindinis organizatorius ir šios idėjos suma-
nytojas buvo Gytis. Per socialinius tinklus 
paskleidęs žinią apie planuojamą susitikimą 
sulaukė bendraminčių. Deja, daugelis bu-
vusių ugdytinių išsibarstę po Lietuvą, to-
dėl, kad ir kaip norėjo, neturėjo galimybių 
atvažiuoti. Tad sutartą kovo mėnesio dieną 
atvyko 8 gražūs jaunuoliai, buvę „Pagrandu-
ko“ ugdytiniai: Gretė Mieliauskaitė, Sandra 

ir Ernesta Pakulnytės, Veronika Michailova, 
Ignas Reznikas, Manfredas Baužys, Vytautas 
Gelumbickis ir Gytis Mikalauskis. Į susitiki-
mą maloniai pakviesti atėjo ir juos ugdę pe-
dagogai. Ir tie, kurie jau nebedirba (yra išėję 
į užtarnautą poilsį), bet kuriuos labai norėjo 
pamatyti mūsų buvę vaikai, tai: surdopeda-
gogė Gražina Zabulionienė, auklėtojos Da-
nutė Senulienė ir Irena Chormanskienė. Taip 
pat tebedirbantys „Pagranduke“: direktorė 
Kristina Valinčienė, surdopedagogė Jolanta 
Bružauskienė, auklėtojos Petrutė Grigalavi-
čienė ir Valda Simaitienė, meninio ugdymo 
mokytoja Onutė Pučinskienė. Vaikai atsimi-
nė ir buvusią savo auklėtoją Raimondą Pin-
tverienę, šiuo metu vadovaujančią „Saulutės“ 
mokyklai-darželiui, bet negalėjusią atvykti 
dėl renginių savojoje įstaigoje, taip pat labai 
šiltai prisiminė auklėtojos padėjėją Aldutę 
Šniepienę, kuri dėl garbaus amžiaus negalėjo 
atvykti. 

Jaunuoliai susitikimui ruošėsi atsakingai, 
parengė programą: pramoginius šokius su 
savo partnere Evelina šoko Gytis, kuriam jau 
nuo 3-ios klasės šokis tapo gyvenimo dalimi. 
Valso Gytis pakvietė ir buvusias pedagoges. 
Tai buvo ypač jaudinančios akimirkos. Gy-
tis taip pat parengė  nuotraukų pristatymą 
skaidrėmis, kur jis ir jo draugai darželyje, 
dar mažučiai, ir dabartiniai – išaugę, sun-
kiai atpažįstami. Kiekvienas  iš jų papasakojo 
apie save: ką veikia, kur mokosi, kaip sekasi. 
Įdėmiai apžiūrėjo darželio nuotraukų paro-
dėlę: stengėsi atpažinti save, draugus, peda-

gogus. Aplankė buvusias savo grupes, kurios  
labai pasikeitusios, tik rūbinių spintelės iš-
liko senosios: vaikai pažino savo spinteles. 
Gerdami arbatą turėjo vieni su kitais apie 
daug ką pasikalbėti. Darželio „Gandriuko“ 
grupės vaikučiai, kurioje integruotai ugdo-
mi sutrikusios klausos vaikai, taip pat gražiai 
pakoncertavo, ir visi kartu su svečiais sukosi 
bendrame ratelyje. 

Atminimo dovanėles buvusiems ugdy-
tiniams įteikė ir pedagogės – paukštelius ir 
širdeles, kaip skrydžio ir meilės simbolius. 
Be galo dėkodamos jos sakė: „Dreba širdis, 
visas kūnas nuo jaudulio, tai pirmas kartas, 
kai po tiek metų mus prisiminė buvę vaikai, 
pakvietė susitikti, pagerbė. Tai didelis įvykis 
mūsų gyvenime, jo įspūdžiais gyvensime, 
kol būsime gyvos.“

Džiaugiamės ir dėkojame šiems jaunuo-
liams, o ypač to susitikimo sumanytojui 
Gyčiui, už gėles ir už tuos šiltus jausmus, 
kuriuos jie atnešė su pirmomis pavasario 
dienomis į mūsų širdis, už tas susitikimo mi-
nutes, kurios neša savyje patį tikriausią gy-
venimą, suteikia džiaugsmą. Koks turtingas 
tada pasijunti žmogus. Ne, ne pinigais, bet 
širdies gerumu, sielos pilnatve...

Rasa DIRMEIKIENĖ
Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jaudinantis susitikimas lopšelyje-darželyje 
„Pagrandukas“Mes ir visuomenė

Daug šiltų emocijų sukėlusio susitikimo dalyviai. 

Buvęs Klaipėdos lopšelio-darže-
lio „Pagrandukas“ ugdytinis Gytis 
Mikalauskis maloniai nustebino 
darželio direktorę Kristiną Valin-
čienę. Gražiai nuaugęs, simpa-
tiškas devyniolikmetis jaunuolis 
pravėrė direktorės kabineto duris 
ir šypsodamasis paklausė: „Ar dar 
pažįstate mane, aš - Gytis, labai 
pasiilgau darželio, noriu jį pama-
tyti, ir ne tik aš, bet ir kiti mano 
draugai, norime surengti susiti-
kimą su savo auklėtojomis, kitais 
darželio darbuotojais.“ 


