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Kurčiųjų sporto 
bendruomenei - 
DVIGUBA ŠVENTĖ

KODĖL KURTIEJI 
NEGALĖJO DALYVAUTI METŲ 
SPORTININKŲ RINKIMUOSE?

Nauja tvarka įsigyjant 
klausos aparatus

Kurčiųjų merginų 
darbas ir nuotykiai 
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GERBIAMI 
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Užsiprenumeruokite “Akiratį” 
2016 metams!
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prenumeratos kaina
8 mėn. – 4,08 Eur, 
6 mėn. – 3,05 Eur.

Užsiprenumeruoti galite 
“Lietuvos pašto” skyriuose ir
 Kauno bei Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos centruose. 
Čia metų „Akiračio“ 

prenumerata – tik 4 Eur.

Kaina
0,51 Eur
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ANONIMINĖ APKLAUSA. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pavedimu vykdo 
anoniminę anketinę apklausą. 
Anketą užpildyti prašomi klausos 
negalios asmenys, kurie naudojasi 
gestų kalbos vertimo paslaugomis. 
Jas pildyti galima iki vasario 1 d. 
Išsamesnė informacija apie anketos 
pildymą – LKD tinklapyje www.
lkd.lt .

DOKUMENTINIS FILMAS 
APIE LGK. 2015 m. gruodžio 
20 d. per televizijos kanalą „Info 
TV“ buvo parodytas dokumentinis 
filmas „Gestų kalba Lietuvoje“ 
(52 min. trukmės).  Juostoje 
apžvelgtos LGK ištakos Lietuvoje, 
jos vystymasis per mokymą. 
Pasidalyta LGK vartotojų patirtimi. 
Taip pat papasakota apie LGK 
pripažinimo kelią, vartojimą ir 
sklaidą visuomenėje, informacijos 
prieinamumą lietuvių gestų 
kalba, vertimo paslaugas ir kt. 
Skaitmeninio formato leidinys 
yra viešai prieinamas internete. 
Grafinė nuoroda į leidinį skelbiama 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
interneto svetainėje www.lkd.lt .

KAUNO KRC. Kauno kurtieji 
nuo šiol, surinkę numerį 033, 
gali išsikviesti greitąją  pagalbą 
į namus. Tokia galimybė jiems 
atsiveria, jei užsiregistruoja 
Kauno KRC. Asmeniniu sutikimu 
centro darbuotojoms perduoti jų 
kontaktai persiunčiami skubios 
medicinos pagalbos tarnybai. Taip 
bent iš dalies Kaune sprendžiama 
aktuali kurtiesiems problema.

Dar viena gera naujiena ta, 
kad LGK vertimo paslaugos 
vaizdo skambučiais jau teikiamos 
Kauno centro poliklinikoje 
(A.  Mickevičiaus g. 4) ir Kauno 
Kalniečių poliklinikoje (Savanorių 
pr. 369). 

Kauno KRC ketvirtadienio 
vakarai – ypatingi. Šią savaitės 
dieną į  Kauno kurčiųjų 
bendruomenės buveinę suguža 
visi aktyvūs LKD nariai. Štai 
sausio 7 d. jie centre tarėsi, ką 
norėtų pamatyti ir sužinoti 
artimiausiu metu. Sausio 14 d. 
rinkosi į paskaitą „Kaip atpažinti 
priešišką propagandą“. Paskaita 
surengta projekto „Informacinių 
technologijų galimybių sklaida 
kurčiųjų bendruomenei“ (jį 
iš dalies finansuoja Lietuvos 

kultūros taryba) lėšomis. Sausio 
21 d. klausos negalią turintiems 
kauniečiams buvo pristatytas 
Kau no  ku rč ių jų  j au n i mo 
organizacijos įgyvendinamas 
projektas „Karaokė tavo rankose“. 
Organizuota ką tik išleistos 
imituojamųjų dainų skaitmeninės 
plokštelės peržiūra. Taip pat LKD 
nariai buvo supažindinti su Kauno 
KRC parengtu ir savivaldybės 
remiamu sveikatinimo projektu. 
Juo siekiama kuo daugiau kurčiųjų 
bendruomenės narių įtraukti į 
sporto judėjimą.

VA L E N T I N O  D I E N A . 
Vilniečiai šiemet Valentino dieną 
švęs vasario 13 d. 17 val., kartu 
žiūrėdami Vilniaus KRC liaudies 
teatro „Mimika“ spektaklio 
premjerą.

DĖMESYS JAUNIMO 
N E V Y R I A U S Y B I N Ė M S 
ORGANIZACIJOMS. Seimo 
Jaunimo ir sporto reikalų komisija 
pritarė socialinės apsaugos ir 
darbo ministrės A. Pabedinskienės 
siūlymui 2017-uosius metus 
paskelbti Jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų plėtros metais. Pasak 
ministrės, dalyvavimas jaunimo 
organizacijų veikloje prisideda prie 
jaunuolių socialinių kompetencijų 
ugdymo, labiau pasitikintys 
savimi,  geriau sugebantys 
planuoti bei įgyvendinti planus, 
vertinti jų efektyvumą ir kokybę, 
bendradarbiauti su kitais asmenimis 
ir organizacijomis, derinti skirtingus 
interesus. Šiemet sukanka 20 metų, 
kaip Lietuvoje plėtojama jaunimo 
politika. Siūlymą 2017-uosius 
paskelbti Jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų plėtros metais svarstys 
Seimas.

BALTIJOS KURČIŲJŲ 
JAUNIMO KELIAS. Sausio 
8-10  d. Rygoje vyko Baltijos šalių 
kurčiųjų jaunimo tarybų narių 
susitikimas. Jo metu Lietuvos, 
Latvijos, Estijos kurčiųjų jaunimo 
organizacijos dalijosi patirtimi, 
vyko diskusijos. Buvo sudarytas 
2016-2018 m. planas „Baltijos 
kurčiųjų jaunimo kelias“. Lietuvai 
atstovavo Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos prezidentė M. Kumžaitė 
ir tarybos nariai K.  Vaišnora, 
R. Triušytė, K. Simaitis bei Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijos 
pirmininkas M. Balaišis.

Plačiau apie tai skaitykite 
vasario mėnesio „Akiratyje“.

Trumpai apie mus

Šiame numeryje
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Informacijos sklaida kurčiųjų bendruomenėje
„Akiračio“ redakcija domėjosi, 

kaip aktuali kasdienė informacija 
pasiekia kurčiuosius, ar LRT tele-
vizijos laida  „Šiandien“ senjorams 
yra vienintelis langas į žinių pasaulį.  

Informacijos prieinamumo 
trukdžiai
Aktualijų laida „Šiandien“ yra vienintelis 

kasdienių žinių šaltinis tiems senjorams, ku-
riems nepavyko išmokti naudotis internetu, 
nepakanka lėšų jam įsivesti arba nusipirkti 
spaudos. Jaunimui yra kitaip – informacinių 
technologijų amžius jiems siūlo neįtikėtinas 
galimybes.

Pakalbinome Vilniaus senjorų klubo 
„Bičiuliai“ pirmininkės pavaduoją Rimą 
Dargienę. Rūpėjo išsiaiškinti, ar senjorai 
gerai supranta pavakario žinių informaciją, 
verčiamą į gestų kalbą.

Pašnekovė pirmiausia pripažino, kad ne 
visų gestų kalbos vertėjų vertimas bičiuliams 
yra vienodai priimtinas. Vienus jie supranta 
geriau, kitus prasčiau. Vis dėlto moteris ne-
neigė ir kitko. Esą gal net ne svarbiausia, kaip 
žinios bus pateikiamos: tikrąja gestų kalba 
ar „kalkine“ kalba, - informacijai suvokti 
dar reikia ir tam tikro išprusimo, nuolatinio 
domėjimosi šalies ir pasaulio aktualijomis. 
R. Dargienė taip pat akcentavo, kad geriau 
sekasi informacinės laidos turinį suprasti 
tiems vyresnio amžiaus kurtiesiems, kurie 
turi kokią nors mėgstamą interesų sritį ir į 
ją gilinasi. Pašnekovė pripažino, kad sudė-
tingesnė informacija nemažai daliai senjorų 
suprantama tik iš dalies.

Visuomenininkai iš savųjų
Turbūt nėra tokios teritorinės kurčiųjų 

organizacijos, kurioje nebūtų informacijos 
sklaidos entuziastų. Tai neformalūs bendruo-
menės lyderiai, siekiantys ne tik asmeniškai 
tobulėti, bet ir paskui save traukti visą ben-
druomenę.

Štai, pvz., mūsų pašnekovė R. Dargie-
nė kartą per mėnesį vykstančiuose senjorų 
susirinkimuose supažindina bičiulius su 
svarbiausiais visuomeniniais, politiniais, eko-
nominiais įvykiais. Taip pat iš žiniasklaidos 
priemonių parenka įvairių pikantiškų istorijų. 
Nauda abipusė. Tai verčia pačią moterį nuolat 
temptis ir duoda naudos visai bendruomenei. 
Senjorė padeda bendraamžiams neatsilikti 
nuo gyvenimo, paįvairina jų kasdienybę. Dėl 
informacinių valandėlių ir dėl kitų reikmes 
tenkinančių priemonių senjorai kaskart gau-
siai renkasi į tradicines sueigas.

Darbuotojų pareigų 
pergrupavimas
Kurčiųjų reabilitacijos centrai orien-

tuojasi ne tik į garbaus amžiaus asmenis. 
Pvz., Lietuvoje prieš euro įvedimą visiems 
pageidaujantiems kurčiųjų bendruomenės 
nariams buvo rengiamos daugkartinės 
konsultacijos, seminarai, į juos kviečiami 
pinigų ekspertai ir kt. specialistai. Reabili-
tacijų centrų darbuotojai nuolat operatyviai 
reaguoja į socialinius, juridinius, fi nansinius 
šalies gyvenimo pokyčius.

Štai Vilniaus KRC darbuotojai beveik 
visus 2015 m. LKD nariams talkino skai-
čiuojant komunalinius ir kitokius mokes-
čius, padėdavo planuoti asmeninį ar šeimos 
mėnesio biudžetą. Taip buvo siekiama 
išmokyti kiekvieną LKD narį  skaičiuoti 
išlaidas nauja valiuta.

Darbovietėje galima 
informuoti ir šviesti
Vilniaus kurčiųjų įmonės „Vikada“ ad-

ministracija, siekdama visapusiškai palan-
kios darbo aplinkos savo darbuotojams, yra 
įdarbinusi personalo specialistę. Tai buvusi 
LKD pirmininko pavaduotoja, o prieš tai 
– daugelį metų tos pačios „Vikados“ direk-
toriaus pavaduotoja darbui su kurčiaisiais 
Vanda Vaitkutė. Moteris šį darbą dirba jau 
septintus metus. Be kitų pareigų, ji  atlieka 
šviečiamąjį ir informacijos sklaidos darbą. 

Štai ką specialistė papasakojo: „Viena 
svarbesnių personalo darbuotojos pareigų 
– informacijos teikimas. Bendrovė siekia, 
kad kurtieji, kaip ir kiti Lietuvos piliečiai, 
gautų informaciją jiems prieinamu būdu – 
šiuo atveju gimtąja gestų kalba. Gamybinių 

pertraukėlių metu (dažniausiai per ilgąją 
pietų pertrauką) teikiu įvairią ekonominę, 
socialinę, politinę informaciją. Pasako-
ju apie naujausius Vyriausybės, Ūkio, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų 
pranešimus, įstatymų nuostatų pakeitimus. 
Taip pat darau pranešimus aktuliais pensijų, 
darbo teisės (Darbo kodeksas), komunalinių 
paslaugų apmokėjimo, užsienio politikos, 
LKD visuomeninio gyvenimo klausimais. 
Sulaukiu ne tik klausimų, bet ir prašymų. 
Pvz., darbuotojai yra prašę kitam susitiki-
mui parengti informaciją apie papildomas 
atostogų dienas, lengvatas auginant nepil-
namečius vaikus, vaiko priežiūros atostogų, 
kasmetinių mokamų atostogų apskaičiavi-
mą ir kt.“

2016-ieji – Vietos 
bendruomenių metai
Pateikėme tik porą pavyzdžių. Nepaisy-

dama kliūčių dėl negalios, kiekviena ben-
druomenė savaip ir kūrybingai galynėjasi 
su informacijos prieinamumo barjerais. 
Rūpinimasis vieni kitų poreikiais, pagarba 
specialiosioms reikmėms, informacinės 
aplinkos pritaikymas bene labiausiai suvie-
nija ir traukia žmones į būrį, kurį pastaruoju 
metu įpratome vadinti gražiu bendruomenės 
vardu. 

Belieka priminti, kad Seimas 2016-uo-
sius paskelbė Vietos bendruomenių metais. 
Tikėkime, kad tai bus stimulas, be tradici-
nių, sugalvoti naujų informacijos šaltinių, 
skatinančių bendruomenes dar labiau tobu-
lėti ir telktis.

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

AKTUALIJOS

Vilniaus senjorų klubo „Bičiuliai“ pirmininkės 
pavaduoja R. Dargienė kartą per mėnesį 
vykstančiuose senjorų susirinkimuose supažindina 
bičiulius su svarbiausiais visuomeniniais, 
politiniais, ekonominiais įvykiais.

„Vikados“ personalo specialistė V. Vaitkutė, be 
kitų pareigų, atlieka šviečiamąjį ir informacijos 
sklaidos darbą. 
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LKD dėmesys organizacijoms ir jų stiprinimas

Trumpai pristatome ap-
lankytas organizacijas.

Utenos rajono kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų draugija 
– tai asocijuota LKD narė, kurioje 
draugijos atstovai lankėsi spalio 
12 d. ir spalio 21 d. Ši organizacija 
kreipėsi į LKD dėl iškilusių pro-
blemų ir prašė padėti jas išspręsti. 
Jų vadovams, darbuotojams bei 
bendruomenės nariams buvo 
skirtos užduotys, jas atlikus vidi-
nės problemos sumažėjo. Pasak 
organizacijos narių, aktualiausia 
Utenos krašto išorinė organiza-
cijos problema – klausos negalios 
asmenų įdarbinimas. Šiais me-
tais LKD skirs daugiau dėmesio 
sprendžiant išorines organizacijos 
problemas.

Spalio 27 d. LKD Šiau-
lių teritorinėje valdyboje 
vyko apskritojo stalo diskusija. 
Joje dalyvavo Šiaulių teritorinės 
valdybos pirmininkė Kristina 
Prudnikienė ir Joniškio rajono 
asmeninė asistentė Vestina But-

kutė. Jos papasakojo apie Šiaulių 
apskrities kurčiųjų organizacijų 
padėtį: dėl menkų atlyginimų, 
socialinių garantijų nebuvimo ir 
didelio darbo krūvio vyksta didelė 
darbuotojų kaita arba nerandama 
žmogaus, galinčio pakeisti buvusį 
darbuotoją. Keliose savivaldybėse 
neteikiami  socialinės reabilitaci-
jos paslaugų projektai, nes orga-
nizacija neturi arba patalpų, arba 
darbuotojo. Todėl Šiaulių teritori-
nės valdybos darbuotojams tenka 
didelis krūvis, nes, be pagrindinio 
darbo, tenka teikti paslaugas 
visuomeniškai visoje apskrityje. 
LKD prezidentas informavo, kad 
atliekamas socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų reformos 
tyrimas. Tikimasi, kad tyrimo 
rezultatai padės valdžios institu-
cijoms argumentuotai įrodyti, kad 
finansavimas per savivaldybes 
silpnina kurčiųjų organizacijas 
viso regiono mastu. Susitikimo 
metu aptartas 2016 m. tarprajo-
ninio renginio, kuris planuojamas 
Joniškio rajone, organizavimas.

Spalio 29 d. LKD Klaipė-
dos teritorinėje valdyboje 
vyko apskritojo stalo diskusija, 
kurioje dalyvavo itin gausus 
miesto ir rajoninių organizacijų 
darbuotojų būrys – net 15 dar-
buotojų. Dalyvavę LKD Klai-

pėdos teritorinės valdybos ir 
rajoninių organizacijų (Klaipė-
dos rajono, Šilutės, Kretingos, 
Tauragės, Gargždų ir kitų rajo-
nų) darbuotojai išklausė LKD 
prezidento V. Pivoro pranešimą 
apie nuveiktus bei planuojamus 
darbus. Darbuotojai kėlė tą pačia 
problemą dėl darbuotojų darbo 
užmokesčio dydžio ir motyvacijos 
skatinimo stokos. Darbuotojai iš-
dėstė ir kitą aktualią problemą: jie 
privalo atidirbti dieną, kai tenka 
dalyvauti mokymuose, kuriuos 
organizuoja LKD. Šią problemą 
teks spręsti valdžios institucijų 
lygmeniu. Aktuali apskrities pro-
blema, kurią kelia bendruomenės 
nariai – kompensuojamosios 
technikos stoka bei netinkama 
tvarka kompensuojamiems klau-
sos aparatams įsigyti. Bendru 
susitarimu nutarta tarprajoninį 
renginį 2016 m. organizuoti Klai-
pėdos rajone.

Lapkričio 5 dieną LKD Vil-
niaus teritorinėje valdy-

boje vykusioje apskritojo stalo 
diskusijoje dalyvavo Vilniaus 
teritorinės valdybos pirmininkė 
Inga Minkevičienė su rajoninių 
organizacijų: Alytaus, Šalčininkų, 
Ukmergės, Vilniaus rajono, Trakų 
darbuotojais. Šios diskusijos aktu-
aliausia tema – kurčiųjų žmonių 
teisės. Darbuotojams pasidalijus 
praktinėmis situacijomis paaiškė-
jo, kad organizacijos darbuotojai 
neturi teisinių galimybių suteikti 
pagalbą, kai valdžios instituci-
jos ignoruoja kurčiųjų žmonių 
poreikius. Tai tik patvirtina, kad 
būtinas organizacijų bendradar-
biavimas ir LKD kurčiųjų teisių 
gynimo stiprinimas. Bendru 
susitarimu tarprajoninį renginį 
2016 m. nuspręsta organizuoti 
Ukmergės rajone.

Lapkričio 6 d. LKD Kauno 
teritorinės valdybos Mari-
jampolės kurčiųjų pirminėje 
organizacijoje (asocijuota LKD 
narė) vyko ataskaitinis-rinkiminis 
susirinkimas. Organizacijos pir-

AKTUALIJOS

Praėjusių metų rudenį Lietuvos kurčiųjų draugija 
(LKD) inicijavo vizitus po visą Lietuvą, siekdama 
sustiprinti LKD organizacijas: išsiaiškinti problemas 
ir iššūkius, kartu ieškoti jų sprendimo būdų, skatinti 
organizacijas bendradarbiauti bei dalytis patirtimi.

LKD vadovų vizitas Klaipėdos teritorinėje valdyboje.

Šiaulių teritorinėje valdyboje.

Vilniaus teritorinėje valdyboje.

Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijoje .
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mininke perrinkta Ala Grigoriana. 
Išrinkti valdybos nariai, revizijos 
komisija. LKD prezidentas V. 
Pivoras linkėjo pasitikėti savimi 
ir bendruomene, aktyviai judėti 
pirmyn ir tobulėti. Po susirinkimo 
vyko konsultacinis susitikimas su 
pirmininke A. Grigoriana, siekiant 
stiprinti organizaciją.

LKD Vilniaus teritorinės 
valdybos Alytaus kurčiųjų 
pirminė organizacija – tai dar 
viena LKD asocijuota narė, čia 
LKD atstovai lankėsi lapkričio 18 
d. Apie situaciją Alytaus regione 
jau buvo rašyta 2016 m. lapkričio 
mėnesio „Akiratyje“ - „Tarp-
žinybinis susitikimas Alytuje“. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
įpareigojo LKD kartu su Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacija 
(LGKVA) spręsti kilusias pro-
blemas Alytaus regione. Prieš 
susitikimą su Alytaus kurčiųjų 
pirminės organizacijos nariais 
Vilniaus apskrities lietuvių gestų 
kalbos vertėjų centro Alytaus pa-
dalinyje buvo organizuotas antras 
tarpžinybinis susitikimas. Jame 
aptartas tolesnis bendradarbiavi-
mas, buvo sprendžiamos kilusios 
problemos siekiant, kad būtų 
užtikrintos lietuvių gestų kalbos 

vertimo paslaugos klausos negalią 
turintiems asmenims.

Po pirmojo tarpžinybinio 
susitikimo Alytaus savivaldybė 
atliko auditą Alytaus kurčiųjų 
pirminėje organizacijoje dėl vyk-
domo socialinės reabilitacijos 
projekto – pažeidimų nerasta, 
todėl mesti kaltinimai pirmojo 
susitikimo metu nebuvo pagrįsti 
ir teisingi. Organizacijos vadovė 
Nijolė Kučinskienė pagal savival-
dybės patikrinimo išvadas jokių 
pažeidimų nepadarė ir laikosi visų 
projekto reikalavimų. Po tarpži-
nybinio susitikimo apsilankyta 
pačioje organizacijoje, vyko susi-
tikimas su bendruomenės nariais. 
Aktyvūs organizacijos nariai kėlė 
daug klausimų, domėjosi LKD 
aktualijomis.

Alytaus regione įsikūrusi ir 
Alytaus neprigirdinčiųjų or-
ganizacija „Garsiai“, kurioje 
LKD ir LGKVA atstovai apsilankė 
tądien, susitiko su organizacijos 
nariais. Prezidentas V. Pivoras 
pristatė LKD, tikslus, uždavinius, 
struktūrą bei vykdomas veiklas. 
Susitikimo metu diskutuota dėl 
kompensuojamosios technikos 
įsigijimo ir kitais klausimais, ta-
čiau pabrėžta, kad LKD negali 

skirti daug dėmesio organizacijos 
vidinėms problemoms, nes orga-
nizacija nėra asocijuota narė.

Lapkričio 30 d. LKD Pane-
vėžio teritorinėje valdyboje į 
apskritojo stalo diskusiją sukviesti 
Biržų, Rokiškio, Utenos, Pasvalio, 
Anykščių, Molėtų rajonų dar-
buotojai. Keltos problemos dėl 
savivaldybės požiūrio į kurčiųjų 
organizacijas. Darbuotojai džiau-
gėsi pirmuoju bendru susitikimu 
ir akcentavo, kad ateityje būtina 
tęsti šią tradiciją. Tarprajoninis 
kurčiųjų Panevėžio apskrities 
renginys 2016 m. bus organizuo-
jamas Rokiškio rajone.

Gruodžio 3 d. apskritojo 
stalo diskusijoje dalyvavo Kauno 
rajono, Prienų, Šakių, Vilka-
viškio, Kaišiadorių, Jonavos, 
Marijampolės, Raseinių 

atstovai. Kauno teritorinės 
valdybos pirmininkė Jūratė Puga-
čiauskienė jau daug metų kasmet 
organizuoja susitikimą su rajo-
ninių organizacijų darbuotojais. 
Todėl visoje Lietuvoje Kauno aps-
krities kurčiųjų organizacijos yra 
vienos iš stipriausių ir geriausiai 
fi nansuojamų savivaldybių. 2016 
m. tarprajoninis renginys bus 
organizuojamas Šakiuose.

Susitikimų metu pristatyta 
Lietuvos kurčiųjų draugija, tikslai 
ir uždaviniai, vykdoma veikla, 
atlikto tyrimo dėl Lietuvos naci-
onalinės televizijos informacinės 
aplinkos pritaikymo klausos 
negalią turintiems asmenims 
rezultatai, ateities planai ir kita 
aktuali informacija.

    
Kęstutis VAIŠNORA

Alytaus neprigirdinčiųjų organizacijoje „Garsiai“.

Panevėžio teritorinėje valdyboje.
Susitikimas su Kauno rajono, Prienų, Šakių, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Jonavos, 
Marijampolės, Raseinių atstovais.

Kauno teritorinės valdybos Marijampolės kurčiųjų pirminėje organizacijoje.

Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus kurčiųjų pirminėje organizacijoje.
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Nauja tvarka įsigyjant klausos aparatus

Daugiau dėmesio 
mažiausiųjų poreikiams
Vienas svarbiausių pakeitimų sutrikusios 

klausos asmenims, kad vaikams iki 7 metų 
gali būti išduodami du kompensuojamieji 
klausos aparatai ir individualūs įdėklai abiem 
ausims vieną kartą per trejus metus. Vaikams 
(nuo 7 metų) ir suaugusiesiems (iki 24 metų), 
kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir 
aukštosiose mokyklose, gali būti išduodami 
du kompensuojamieji klausos aparatai vieną 
kartą per penkerius metus. 

Anksčiau klausos aparatai net patiems 
mažiausiems buvo skiriami kas penkeri 
metai. Pirmąkart vaikams iki 7 metų 
numatyta skirti individualius įdėklus. 
Anksčiau jie, kaip ir visi kiti, tenkinosi 
standartiniais įdėklais. 

Pasirinkimo galimybės
Valstybinė ligonių kasa (VLK) „Akiračio“ 

redakciją informavo apie dar vieną svarbų 
pokytį. Nuo 2017 m. sausio 1 d. bus nutrauktas 
centralizuotas klausos aparatų pirkimas ir jie 
nebus skirstomi gydymo įstaigoms. Nuo to lai-
ko „pacientas, pasitikrinęs klausą pas gydytoją 
ir turėdamas jo siuntimą, galės kreiptis į bet 
kurią įmonę, pasirašiusią sutartį su VLK bei 
prekiaujančią klausos aparatais. Šioje įmonėje 
žmogus galės iš karto išsirinkti nemokamą 
klausos aparatą arba, jei pageidaus – kitokį 
klausos aparatą su priemoka. Tai reiškia, kad 
žmogus galės pasirinkti klausos aparatą iš 
kelių gamintojų ir modelių“. 

Taigi nuo 2017 m. pradžios klausos apara-
tus, kaip nemažai kitų ortopedijos priemonių, 
galėsime įsigyti specializuotose įstaigose.

Bendrijos nuomonė
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir 

neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA 
pirmininkė Rima Sitavičienė džiaugiasi abiem 
naujovėmis. Anot pašnekovės, centralizuotai 
perkami klausos aparatai nėra individualiai 
pritaikyti. Jie perkami pagal klausos sutrikimo 
laipsnį: silpnas, vidutinis ir t. t. Tad „idealiai“ 
tikti konkrečiam asmeniui gali tik atsitiktinai. 
Įgyvendinus naują tvarką, klausos aparatai, 
kaip ir akiniai, bus parenkami pagal indivi-
dualius poreikius. 

Pasak pirmininkės R. Sitavičienės, kol kas 
atviras klausimas, ar tikrai bus galima pirkti 
geros ir labai geros kokybės klausos aparatus 
ir ar tikrai už juos valstybė kompensuos.

Iki šiol galiojo du variantai.  Tėveliai savo 
vaikui penkeriems metams paimdavo nemo-
kamus, valstybės skiriamus klausos aparatus 
arba pirkdavo patys, ir valstybė jiems pagal 
tam tikrus normatyvus, nustatytą formulę, 
kompensuodavo dalį sumokėtos sumos. Deja, 
kompensacija būdavo maža. Ji siekdavo apie 
10 procentų. Tad daugelis šeimų savo vaikui 
nupirkti labai gero, su daug kanalų, gerai 
gaudančio garsus klausos aparato neišgalėjo. 

R. Sitavičienė susitikime su Sveikatos ap-
saugos ministerijos atstovais domėjosi, kokios 

perspektyvos tėvams naujai tvarkai įsigaliojus 
atgauti bent kiek didesnę dalį išleistų lėšų. Pir-
mininkė iš ministrės R. Šalaševičiūtės išgirdo 
pažadą, kad kompensavimo lėšos nebus maži-
namos, o pagal galimybes gal net didinamos. 

Šeimos nusivylusios
„Akiračio“ redakcija kalbėjosi net su 

keliomis šeimomis, kuriose klausos aparatais 
naudojasi net ne vienas, o keli vaikai. Joms 
toks patikinimas nepasirodė teikiantis daug 
vilčių. Juk gero klausos aparato kaina prasi-
deda maždaug nuo 1000 eurų. Labai dažnai 
asmeniui jų reikia dviejų. Jei nežadama 
gerokai padidinti kompensavimo sumos, 
vadinasi, gerų pokyčių nebus, – taip mi-
nistrės žinią iššifravo tėvai.

 
Įžvelgia diskriminaciją
Šeimas labiausiai šokiruoja nelygybė. Šiuo 

metu kochleariniai implantai, kurie kainuoja 
keliskart brangiau, net iki 25 tūkst. eurų, 
Lietuvoje yra valstybės visiškai kompensuo-
jami.  Išorinė kochlearinio implanto dalis, 
kurios kaina prilygsta klausos aparatui, kol 
vaikas užauga, baigia mokslus, kas penkeri 
metai kompensuojama 100 procentų. Tėveliai 
niekaip nesupranta, kodėl taip nevienodai 
kompensuojama. Taigi tarsi siūloma rinktis 
kochlearinį implantą. Juk pačiai valstybei tai 
nėra naudinga. Be to, jis ne visais atvejais ir 
reikalingas. 

Pasak pašnekovų, tokia neteisybė labai 
žeidžia. Jų manymu, valstybė turėtų vienodai 

rūpintis visais savo piliečiais. Sutikę pasikalbė-
ti tėvai taip pat pabrėžė, kad čia jokio pavydo 
nėra. Jie nenori nieko atimti iš kitų, siekti, kad 
būtų kitiems sumažinta. Jiems rūpi, kad būtų 
įtvirtintas teisingumas ir panaikinta diskri-
minacija tarp klausos aparatų ir kochlearinių 
implantų naudotojų.

Eilės prie nemokamų 
klausos aparatų 
Suprantama, kad ne visos šeimos išgali 

savo vaikams nupirkti pačius geriausius klau-
sos aparatus. Tuomet jos renkasi valstybės 
kompensuojamus. Nuo 2014 m. šeimos 
klausos aparatų priverstos laukti eilėse po 
metus ir ilgiau.

VLK atsiųstame atsakyme susidariusi 
situacija aiškinama tuo, kad „2014 m. Lie-
tuvoje pradėjus visuotinę naujagimių klau-
sos patikrą ir anksčiau nustatant klausos 

sutrikimus, didėja ir klausos aparatų vaikams 
poreikis“. Tačiau nė žodžiu neužsimenama, 
kodėl 2015 m. nebuvo atsižvelgta į ankstesnių 
metų patirtį – klausos aparatų buvo perkama 
tiek pat mažai.

Redakcija buvo informuota, kad 2015 m. 
iš viso nupirkta klausos aparatų už 329 tūkst. 
eurų: 120 vnt. klausos aparatų vaikams ir 6592 
vnt. suaugusiesiems. Žinant, kad daugumai 
pacientų reikalingi du klausos aparatai, tampa 
akivaizdu, kad pernai iš viso valstybės pagal-
bos sulaukė apie 60 vaikų. 

   
Firmos bylinėjasi, vaikai laukia
VLK rašte aiškinama, kad 2015 m. nepavy-

ko užbaigti klausos aparatų vaikams, kuriems 
nustatytas didelis klausos sutrikimas, pirkimo 
procedūros. Todėl pagalbos nesulaukė būtent 
tie pacientai, kuriems jos labiausiai reikėjo. 
Taip atsitiko dėl to, kad buvo užprotestuoti 
viešo pirkimo rezultatai, tai yra konkurse 
dalyvavusios firmos santykius aiškinasi teis-
muose. Jos aiškinasi, o vaikai nesulaukia taip 
reikalingų klausos aparatų. 

Viena neprigirdinčius vaikus auginanti 
mama apgailestavo, kad dauguma girdinčių-
jų šeimų, kuriose pirmąkart gimsta kurčias 
vaikas, apie klausos negalią dažniausiai nieko 
nežino. Jos esą dėl nežinojimo neįvertina 
vaiko asmenybės raidai visos klausos nega-
lios padaromos žalos. Kantriai laukia klausos 
aparatų, kai laukti negalima.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

AKTUALIJOS

2015 m. vasaros pabaigoje buvo patvirtina nauja ortopedijos priemonių skirstymo ir kompensavimo 
tvarka, jos galiojimo pradžia – nuo šių metų gegužės 1 d. 

Įgyvendinus naują tvarką, 
klausos aparatai bus 

parenkami pagal 
individualius poreikius. 
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Psichologė: yra išorinė, kūno ir vidinė kalba

Kas atvedė į VKRC? Verslininkės, 
medicinos psichologės J. Rulevičienės gy-
venimas klostosi palankiai. Moteris dirba 
privačioje medicinos klinikoje, yra įkūrusi 
savo bendrovę, turi puikų universitetinį 
išsilavinimą: yra baigusi dvejas magistran-
tūros studijas. 

J. Rulevičienė yra iš tų žmonių, kuriems 
patinka iššūkiai ir kurie nori nuveikti truputį 
daugiau, nei reikalauja pareigos. Nerami 
profesionalės siela nuolat ieško neatrastos 
žemės.  Pasitelkdama psichologijos žinias ir 
meno terapiją, ji dovanoja atradimų džiaugs-
mą kitiems. Yra subūrusi ne vieną tarpdisci-
plininės pagalbos grupę. Kaip pati sako, savo 
laisvą laiką juk gali leisti kaip panorėjusi. Ir 
sąžinė rami: veikla „ne už pinigus“. 

O kokie likimo vingiai ją atvedė prie 
VKRC slenksčio, net pati sau nuosekliai 
paaiškinti negali. „Matyt, taip reikėjo“, - 
garsiai svarsto.

Rado daugiau, nei tikėjosi. Prisi-
mena, kad atėjo visiškai nieko nesitikėdama, 
o netrukus suprato, jog būtent čia stabtelės 
ilgiau. Specialistei imponavo motyvuota, 
susidomėjimą rodanti grupė. Buvo įspūdis, 
kad žmonės „ko nors panašaus“ jau seniai 
ilgėjosi. Ji pajuto, kad gauna tai, ko trūko 
pačiai. Ir štai nuo 2014 m. rudens kiekvieną 
pirmadienį, išskyrus vasaros laiką, J. Rule-
vičienė atveria VKRC duris. Čia jos kaskart 
laukia 10 ištikimųjų – nė vienas dalyvis 
nepasitraukė per 1,5 metų trunkančius 
užsiėmimus.

Užsiėmimų esmė. Iš pradžių psicho-
logė vedė dvi grupes: judesio ir saviraiškos 
terapijos. Kadangi abiejų užsiėmimų pa-
geidavo ir vieni, ir kiti dalyviai, programos 
buvo sujungtos.  

Pasak pašnekovės, užsiėmimų esmė 
– atskleisti vidinius žmogaus išteklius, kū-
rybinius gebėjimus, juos pritaikyti čia pat, 
kūrybos procese. Žinoma, prieš tai pasirū-
pinus bent minimaliu teorinių žinių bagažu. 
Metodas sugalvotas taip, kad žadintų mąsty-
mą, jausmus, pojūčius, intuiciją. „Vaizdingai 
būtų galima pasakyti ir taip: „Pažink save 
per savo kaukę“, - improvizuoja psichologė.

Tikina, jog per kūrybos procesą, paša-
linus barjerus ir gynybą, labai gerai matyti, 
kad kurčiasis yra toks pat žmogus kaip visi.

Kalbasi apsigaubę tyla. Kitas „at-

radimas“ – bendravimas, vykstantis tyloje. 
Komunikuoti įmanoma ne tik balsu, kūnu, 
judesiu, mirksniu. Bendrauti galima vidine 
kalba. Tokią kalbą girdėti ir jos klausytis 
nėra jokių apribojimų ir asmenims, tu-
rintiems klausos negalią. Mokėti klausytis 
širdimi, intuicija, pojūčiu – čia girdintieji 
neturi jokių privilegijų. Pasak profesiona-
lės, tai individualiai išsiugdomas ir įdėjus 
pastangų įmanomas rezultatas bet kuriam 
individui. Pasitelkus tylos kalbą čia moko-
masi kurti bendravimo atmosferą, siekti 
bendrų tikslų per kūrybos procesą.

Ar tikrai visi įgalieji įgalūs? Psi-
chologei labai „nesimpatiški“ žodžiai „neį-
galus“ ir „terapija“. Ji teigia, kad silpnesnis, 
nepakankamai išreikštas ar nefunkcionuo-
jantis pojūtis nėra „nuosprendis“ įgalumui. 
Argi girdintieji turi vien 100 proc. vei-
kiančias funkcijas? Negali taip būti, mano  
J. Rulevičienė, kad viena sutrikusi funkcija 
galėtų lemti būklę, kuri dabar pradėta va-
dinti „apribotu dalyvumu“. 

Tai, ką veikia tarpusavio pagalbos 
grupė, nelabai primena ir gydymą ar ko-
regavimą, todėl terapijos sąvoka taikoma 
greičiau iš inercijos, tradiciškai. Tai daugiau 
psichologinio švietimo ir kūrybinių galių 
jungimas.

Kurtieji patiria daug streso. „Šitie 
žmonės negali jaustis, kaip turėtų, nes mes 
jų nepriimam, - sako J. Rulevičienė. - Kūnas 

turi atmintį, jis atsimena patirtas traumas. 
Patikėkite, kurčiųjų kūne jų ne viena ir ne 
dvi. Jie patiria daugybę stresinių situacijų, 
o bėgdami nuo jų ima nešioti kaukes.“ Ir 
tik tuomet specialistė ištaria vilties žodžius: 
„Kūryba veikdami kūną galim tas traumas 
išgydyti.“

Užsiėmimų vaisiai. Truputį ap-
maudu, kad etikos sumetimais kalbėti apie 
užsiėmimus negalima. Vis dėlto bendrais 
pastebėjimais psichologė sutinka pasidalyti 
ir pateikia keletą pavyzdžių.

Štai kurtieji rankas naudoja kaip kal-
bos instrumentą. Dėl to atpranta jomis 
siųsti kūno ženklus. O norint susikalbėti 
su pasauliu tai labai svarbus dalykas. Todėl 
kartais užsiėmimuose skamba specialistės 
reikalavimas, kad „dabar rankos turi rodyti 
ne gestus“. „Tik susigrąžinę šį įgūdį, - tęsia 
pašnekovė, - kurtieji ir negirdėdami išmoks 
„nuskaityti“ daugiau. Įgus geriau įsiklausyti 
į savo ir kito kūną, šifruoti jo siunčiamus 
simbolius.“

Per užsiėmimus mokomasi kitaip pa-
žvelgti į prisilietimą. Įprastai mūsų bendruo-
menėje jis priimamas kaip kurčiųjų kultūros 
aspektas, o čia į kontaktą žvelgiama kaip į 
spontanišką veiksmą, emocijų išlaisvinimo 
galimybę.  

J. Rulevičienė taip pat atkreipia dėme-
sį, kad asmenys, kurie nekalba šnekamąja 
kalba, mintį reiškia labai koncentruotai. 
Esą tai verta pasigėrėjimo savybė, nes jų 
komunikacija nėra „pilna šiukšlių“. Kaip 
tikina pašnekovė, tokį įgūdį turėtų puoselėti 
girdintieji.

Duodama buvo apdovanota. Vyks-
tančius grupėje pokyčius psichologė įvar-
dija „dovana sau“. Moteris įsitikinusi, kad 
duodamas kartais gauni daug daugiau nei 
imdamas. „Žmonės pradeda atvirauti ir 
nebebijo būti atviri. To vertę pajunta jų 
kūnas“, - džiaugiasi užsiėmimų rezultatais 
specialistė.

Atsisveikindama išgirstu J. Rulevičienės 
pažadą dar kartą susitikti su skaitytojais, 
kai vėl bus ką nors naujo pasakyti. Pajuntu 
užuominą, kad kurtieji nusiteikę išbandyti 
darbą grupėje kartu su girdinčiaisiais.  Belie-
ka sulaukti tokios patirties rezultatų. 

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniaus miesto gestų kalbos vertėjų centro siaubo trilogijos 
akimirka.

PSICHOLOGIJA

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre (VKRC) jau pusantrų metų veikia kūrybinės saviraiškos ir jude-
sio terapijos grupė. Jai vadovauja savanorė Jolanta Rulevičienė. Apie užsiėmimus  kalbėjome su grupės 
vadove. Su ja susitikti paragino nenorėjusi skelbti pavardės dalyvė. Ji labai šiltai atsiliepė apie grupinės 
terapijos seansus ir prisipažino nekantriai laukianti kiekvieno naujo užsiėmimo.

Kūrybinės saviraiškos ir judesio terapijos grupės 
vadovė J. Rulevičienė.
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Daug šiltų žodžių sporto organizatoriams ir 
Lietuvą garsinantiems atletams išsakė, ilgiausių metų 
linkėjo kurčiųjų sportą kuruojančių, fi nansuojančių 
žinybų bei įstaigų vadovai ir atstovai, giminingų 
kurčiųjų organizacijų vadovai. 

25 metų veiklos 
apžvalga
Šventės dieną solinezantai susirinkusiųjų ne-

vargino ilgais pranešimais. Pakvietė kartu „užsukti“ 
į skaidrių galeriją, taip pat pristatė 6-erių kurčiųjų 
olimpinių žaidynių pasiekimus. Per visą Nepriklau-
somybės laikotarpį lietuviai iškovojo 45 olimpinius 
medalius: 12 aukso, 13 sidabro, 20 bronzos. Audi-
torija aplodismentais įvertino kurčiųjų sportininkų 
pergales. Savo ruožtu šeimininkai dėkojo visiems, 
kurie tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie sporti-
ninkų pasiekimų, LKSK pozicijų ir įvaizdžio stiprinimo. Iš būrio komitetas 
išskyrė 12 asmenų. 

12 atminimo medalių
Daugiau kaip 40 metų su kurčiųjų vyrų krepšinio rinktine dirbantis 

vyriausiasis treneris Algimantas Šatas yra išugdęs 4 oranžinio kamuolio 
meistrų kartas: kurčiųjų olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempio-
natų nugalėtojus ir prizininkus. Nuo 2007 m. svarbiausiose tarptautinėse 
varžybose jo vadovaujami vyrai iškovoja tik aukščiausius apdovanojimus.

Jurgis Mertinas buvo ilgametis Lietuvos kurčiųjų orientavimosi 
sporto rinktinės treneris, dirbęs nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atga-
vimo dienų. Jo auklėtiniai - praeityje garsūs orientacininkai. Nors sveikata 
privertė strategą trauktis iš pareigų, rinktinės lyderį Tomą Kuzminskį 
treneris ugdo iki šiol. Jo vadovaujamas orientacininkas per karjerą pelnė 
38 žaidynių ir čempionatų medalius (iš jų net 26 aukso). 

Algirdas Jurkša – buvęs krepšininkas, kaip SSRS rinktinės narys 
Europos čempionatuose iškovojęs 2 aukso medalius, žaidynėse – bron-
zos medalį, su Lietuvos kurčiųjų rinktine – Europos čempionato auksą. 
Algirdas yra ir ilgametis Kauno m. kurčiųjų komandos bei Lietuvos 
kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės treneris, Kauno kurčiųjų sporto klubo 
„Tyla“ vadovas. 

 Arūnas Kubaitis – buvęs lengvaatletis, orientacininkas. Su orien-
tavimosi sporto rinktine  yra iškovojęs Europos čempionatų aukso ir 
bronzos medalius, žaidynėse – bronzos medalį (treneris J. Mertinas). Yra 
buvęs ilgametis orientavimosi sporto rinktinės vadovas. Nuo 1991 m. 
Arūnas vadovauja Vilniaus kurčiųjų sporto klubui „Gestas“. Jis yra LKSK 
vykdomojo komiteto narys, sveikatinimo per sportą iniciatorius.

Ona Pečiulienė – buvusi lengvaatletė, dalyvavusi trejose žaidynėse, 
iškovojusi 4 sidabro ir 1 bronzos medalius (treneriai V. Barkalaja, F. Ka-
roblienė). Sporto veteranė daug metų buvo LKSK VK narė, lengvosios 
atletikos rinktinės vadovė. Onos sutuoktinis, vaikai taip pat yra aktyvūs 
sportininkai.

Lina Agintaitė – buvusi krepšininkė, ilgametė Lietuvos kurčiųjų 
moterų krepšinio rinktinės narė, dalyvavusi trejose žaidynėse ir iškovojusi 
jose 2 bronzos ir 1 sidabro medalį. Yra pelniusi apdovanojimų Europos kur-

čiųjų čempionatuose. Moteris 
dalyvauja Kauno m. sporto 
veikloje, rūpinasi vaikų ska-
tinimu sportuoti. Visa sporto 
veteranės šeima sportuoja.

Ramūnas Jonas Dovy-
dėnas - buvęs lengvaatletis, 
krepšininkas, trenerio asisten-
tas Lietuvos kurčiųjų vyrų ir 
moterų krepšinio rinktinėse. 
Taip pat yra buvęs ilgametis 
LKSK darbuotojas,  įvairių 
sporto šakų rinktinių vadovas, 
olimpinių delegacijų vadovo asistentas. Yra aktyvus visuomenininkas.

Kazimieras Jasnauskas yra vienas iš LKSK steigėjų ir pirmasis 
generalinis sekretorius. Ilgus metus dirba Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre kūno kultūros mokytoju. Yra nuolatinis LKSK 
pagalbininkas. Kaip vadovas, masažuotojas yra su rinktinėmis dalyvavęs 
žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose. 

Valerija Marcalienė – buvusi ilgametė LKNUC kūno kultūros mo-
kytoja, Lietuvos kurčiųjų plaukimo rinktinės trenerė. Skatino mokinius 
sportuoti, parengė ne vieną didelio meistriškumo plaukiką, iškovojusį 
prizines vietas olimpinėse žaidynėse, Europos čempionatuose.

Vidas Stankevičius yra Kūno kultūros ir sporto departamento vy-
riausiasis specialistas, atsakingas už neįgaliųjų, taip pat ir kurčiųjų, sportą 
nuo pat LKSK įkūrimo pradžios. Organizacija jį vertina už principingą 
poziciją ir atsidavimą neįgaliųjų reikalams.

Marius Minkevičius buvo vienas perspektyviausių rinktinės krep-
šininkų. 2000 m. dalyvavo Europos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionate 
Graikijoje. Deja, netrukus dukart iš eilės patirta kojos trauma privertė 
sportininką karjerą nutraukti. 2004 m. Marius pradėjo dirbti LKSK gene-
raliniu sekretorium. Jis yra ilgametis moterų krepšinio rinktinės vadovas. 
Dešinioji prezidento A. Jasiūno ranka yra darbštus, visuomeniškas, orga-
nizuotas, sporto reikalams atsidavęs, pelnęs sportininkų pagarbą vadovas.

„Akiračio“ redakcija didžiuojasi, kad tarp apdovanotųjų yra ir mėnraš-

Kurčiųjų sporto bendruomenei - dviguba šventė
SPORTAS

Sausio 14 d. Lietuvos kurčiųjų sporto bendruomenė ir visi jai prijaučiantys rinkosi į dvigubą 
šventę. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas minėjo 25 metų veiklos sukaktį. Renginyje buvo ap-
žvelgti organizacijos veiklos rezultatai, apdovanoti Lietuvos kurčiųjų sportui nusipelnę asmenys. 
Per šventę buvo pagerbti ir penki geriausi 2015 m. kurtieji sportininkai. 

2015 m. geriausi kurčiųjų sportininkai kartu su valdžios atstovais.

Geriausias 2015 m. sportininkas 
M. K. Sinkevičius (kairėje) kartu su 
A. Jasiūnu.
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Kodėl kurtieji negalėjo dalyvauti metų sportininkų 
rinkimuose?

čio „Akiratis“ korespondentė 
Nijolė Krasniauskienė. Žur-
nalistei apdovanojimas skirtas 
už kurčiųjų sporto pasiekimų 
viešinimą žiniasklaidos prie-
monėse.

Geriausi 2015-ųjų 
sportininkai
Renginį vedantis gene-

ralinis sekretorius M. Min-
kevičius informavo, jog šįkart LKSK 
vykdomasis komitetas nusprendė, 
kad penkios 2015 m. geriausių kur-
čiųjų sportininkų nominacijos bus 
lygiavertės.

Į penketuką pakviestas auk-
so medalį pasaulio kurčiųjų vyrų 
krepšinio čempionate su koman-
dos draugais iškovojęs Arvydas 

Bareikis (treneriai A. Šatas, A. Jurkša). Krepšininkas čempionate buvo 
pripažintas naudingiausiu fi nalo žaidėju. Finalinių rungtynių pabaigoje 
jo pelnyti taškai tapo komandai „auksiniai“. 

Nominante tapo dar viena krepšininkė, pasaulio vicečempionė 
Justina Burbaitė-Mačiulienė. Moteris dar buvo išrinkta į čempionato 
simbolinį penketą (trenerės L. Dambrauskaitė, Ž. Mikalauskaitė).

Niekam nekilo abejonių, kad tarp geriausiųjų vieta ir orientacininkui 
Tomui Kuzminskiui. Pasaulio kurčiųjų orientavimosi sporto čempionate 
JAV Tomas iškovojo du aukso (vidutinė trasa, vyrų estafetės rungtis) ir 
vieną bronzos (mišrios estafetės varžybos) medalius (treneriai J. Mertinas, 
L. Drazdauskas). Taip pat jis yra 2015 m. pabaigoje Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos organizuoto renginio „Griaunantys sienas“ nominantas. 

Tarp apdovanotųjų - orientacininkė Gedvilė Diržiūtė. Ji Ročesteryje 
vykusiame čempionate pelnė du bronzos medalius: komandinėje įskai-
toje ir mišrios estafetės varžybose. Jauna, perspektyvi sportininkė pernai 
tapo dviejų etapų Lietuvos girdinčiųjų orientavimosi sporto čempionato 
nugalėtoja. Taip pat 2015 m. debiutavo pasaulio girdinčiųjų jaunimo orien-
tavimosi čempionate Norvegijoje, tapo Lietuvos kurčiųjų orientavimosi 
sporto čempionato sprinto, vidutinės ir ilgos trasos nugalėtoja. 

Mantas Kazimieras Sinkevičius 2015 m. nominaciją pelnė iškovojęs 
graikų-romėnų imtynių varžybų čempiono titulą Europos kurčiųjų imty-
nių čempionate (treneriai S. Liaugminas, A. Raupelis), vykusiame Tbilisyje. 

Neįkainojamas 
A. Jasiūno indėlis
Renginyje įvertinti LKSK prezidento A. Jasiūno nuopelnai.
Per 40 metų atidavęs kurčiųjų sistemai, p. Aleksas daugiausia savo 

laiko ir energijos skyrė kurčiųjų sportui puoselėti. Jo iniciatyva įsteigtas 
LKSK. Vadovas daug prisidėjo, kad Lietuvos kurčiųjų sporto bendruomenė 
klestėtų, o sportininkų rezultatai būtų vis geresni. Jis nuolat stiprino ryšius 
su įvairiomis NVO ir valstybinėmis institucijomis, kurčiųjų mokyklomis, 
kurčiųjų sporto klubais. Diplomatas, neišsenkamos energijos užtaisas, en-
tuziastas – tądien skambėjo jam skirti komplimentai. 2011 m. A. Jasiūnas 
išrinktas pasaulio kurčiųjų krepšinio federacijos prezidentu ir šias pareigas 
eina jau antrą kadenciją iš eilės.

Gerų žodžių renginyje nešykštėta ir kitiems LKSK darbuotojams: 
M. Minkevičiui, M. Stankevičiui, D. Kazlauskienei, V. Naruševičiui.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Sausio 5 d. buvo apdovanoti geriausi Lietuvos sportininkai, tačiau tarp jų neišvydome nė vieno 
kurčiųjų atstovo. „Akiračio“ redakcija domėjosi, kodėl taip nutiko. Juk 2015 m. mūsų sportininkų 
pasiekimai buvo įspūdingi.

Tarp pretendentų į 
apdovanojimus kurčiųjų nebuvo
Lrytas.lt portale gruodžio pradžioje buvo 

paskelbti tradiciniai rinkimai „Lietuvos sporto 
apdovanojimai 2015“ ir paviešinti kandidatų į 
septynias pagrindines nominacijas vardai (iš 
viso 11 nominacijų). Lietuvos kurčiųjų sporto 
komitetas (LKSK) nustebo, kad kategorijoje 
„Metų sportininkai su negalia“ nėra kurčiųjų. 

LKSK kreipėsi raštu į visas suinteresuotas 
žinybas ir įstaigas: Kūno kultūros ir sporto 
departamentą (KKSD), Lietuvos tautinį olim-
pinį komitetą (LTOK), Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją, Lietuvos sporto žurnalistų 

federaciją (LSŽF). Rašte akcentuota, kad 2015 
m. pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempiona-
tuose Lietuvos kurtieji sportininkai pelnė 14 
medalių. Iš viso pasaulio ir Europos neįgaliųjų 
čempionatuose iškovota 17 medalių. 

Kokios negalios įeina į 
sąvoką „neįgalieji“?
LKSK rašte teigia, kad Lietuvos paro-

limpinis komitetas (LPOK) „nuolat klaidina 
Lietuvos žmones“, savo veikla apjungdamas tik 
judėjimo ir regėjimo neįgaliuosius sportinin-
kus, ir visada vartoja bendrąjį žodį „neįgalieji“. 
Taip pat mano, kad Neįgaliųjų reikalų depar-

tamente LPOK neturėtų atstovauti neįgaliųjų 
sportui, nes „nevertina kurčiųjų pasiekimų, 
nežino mūsų problemų ir nesuinteresuoti 
padėti jas spręsti“. 

Pareiškėjų nuomone, į nominacijas gali 
pretenduoti visi neįgalieji arba reikia keisti 7-os 
nominacijos „Metų sportininkai su negalia“ 
pavadinimą. Taip pat LKSK tikisi sužinoti, kas 
atrenka sportininkus, komandas į Lietuvos 
sporto apdovanojimų laureatus ir kodėl antri 
metai iš eilės tarp pretendentų į nominacijas 
nepatenka kurtieji sportininkai.

Nukelta į 10 p.

LKSK prezidentą A. Jasiūną sveikina 
LKD prezidentas V.Pivoras.

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ 
pirmininkas A. Kubaitis ir buhalterė Aldona 
Galečianienė sėkmės linki LKSK prezidentui 
A.Jasiūnui ir kolektyvui.

Šventėje dalyvavę garbingi svečiai ir LKSK prezidentas (iš kairės): Lietuvos 
krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Špokas, LKSK prezidentas 
A. Jasiūnas,  Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis 
Urbanavičius ir vyriausiasis specialistas Vidas Stankevičius.
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LTOK atsakymas 
„Akiračio“ redakcija dar 2015 m. 

gruodžio viduryje uždavė analogiškus 
klausimus LTOK prezidentei bei šiųmetei 
Lietuvos sporto apdovanojimų tarybos 
(LSA taryba) pirmininkei Dainai Gudzi-
nevičiūtei. Vadovė teigė, kad po visų pre-
tendentų paskelbimo LKSK buvo pateiktas 
telefoninis pasiūlymas dalyvauti rinki-
muose. Jis perduotas per Lietuvos sporto 
žurnalistų federaciją. LKSK esą iniciatyvą 
ignoravo. Prezidentė pasiūlė žurnalistei 
šiuo klausimu papildomai kreiptis į Lie-
tuvos olimpinio fondo direktorių Vitalijų 
Vasiliauską. Šiemet jis administruoja metų 
sportininkų rinkimus. Prezidentė 
metė akmenuką ir į KKSD daržą. 
Juk esą ši institucija geriausiai turi 
žinoti apie visų sporto federacijų 
veiklas ir įvairių sporto šakų pasie-
kimus – tad kodėl partneriai LTOK 
nepriminė apie kurčiuosius? 

V. Vasiliauskas pripažino, kad 
atrenkant kandidatus nominacijai „Metų 
sportininkai su negalia“, buvo kreiptasi ir 
remtasi Lietuvos parolimpinio komiteto 
teikimu. 

KKSD atsakymas
KKSD generalinis direktorius Edis 

Urbanavičius nediskutuodamas pri-
pažino, kad LSA taryba padarė klaidą. 
Nors šiemet pirminės iniciatyvos teisė 
priklauso LTOK, vis dėlto jis negali pa-
neigti ir savo klaidos. Jis kaip žinybos 
vadovas apgailestauja, kad kurtiesiems 
nuo pat pradžių nebuvo sudaryta galimy-
bė pasiūlyti savo kandidatą į metų 
sportininkų rinkimus. Direkto-
rius taip pat pripažino, kad nebu-
vo įvertintas faktas, jog LPOK ir 
LKSK yra skirtingos organizacijos 
ir viena į kitos sudėtį neįeina. 
Vienai pasiūlymas pateiktas, ki-
tai – ne. Vadovas atskleidė, 
kad kai LSA rinkimai buvo 
p aske lbt i ,  j am skambino 
LSŽF generalinis sekretorius 
Modestas Krukauskas. Tei-
ravosi, ar LSA tarybos narys 
sutiktų, kad į pretendentų 
sąrašą nominacijai  „Metų 
sportininkai su negalia“ būtų 
papildomai įtraukti kurtieji 
sportininkai.  „Pritariau, - 
teigė E. Urbanavičius. – Šių-
mečiai kurčiųjų sportininkų 
pasiekimai įspūdingi.“ 

Kurtieji ignoravo 
pavėluotą pasiūlymą
Žurnalistė teiravosi, kaip vadovas vertina 

tai, jog LKSK ignoruoja pavėluotą pasiūlymą 
dalyvauti rinkimuose. „Bendražmogiškai 
suprantu, kad kurtieji gali būti įsižeidę. Gaila, 
kad mes turėjome galimybę pasitaisyti ir ja 
nepasinaudota“, - pakomentavo E. Urbana-
vičius. Jis svarstė galimybę pateikti LKSK 
pasiūlymą raštu bei atsiprašyti.

LSŽF generalinis sekretorius M. Kru-
kauskas patvirtino, kad jie negalėjo prisi-
skambinti LKSK atstovams, nes niekas nekėlė 
ragelio. Jie telefonu norėjo pasiūlyti atsiųsti 
kurčiųjų kandidato nuotrauką ir pasiekimų 

aprašymą, o paskui paskelbti viešą kurčiųjų 
sporto organizacijos atsiprašymą. 

LPOK atsakymas
LPOK prezidentas Vytautas Kvietkaus-

kas stebėjosi, kodėl jis turėjo siūlyti į preten-
dentų sąrašą įtraukti kurčiuosius sportinin-
kus. Juk jo niekas to neprašė. Jo manymu, 
kurtieji taip pat turėtų būti aktyvesni, sekti 
viešai prieinamą informaciją. Paklaustas, ar 
LPOK gavo LSA tarybos pasiūlymą teikti 
kandidatus, atsakė teigiamai. Tai kodėl vieni 
informuojami raštu, o kiti turi akylai sekti 
informaciją viešojoje erdvėje, kad „nepavė-
luotų į traukinį“?

Atsakymas raštu
LKSK prezidentas A. Jasiūnas 

informavo, kad tik prieš pat Naujuo-
sius metus sulaukė vienintelio KKSD 
atsakymo į raštą. Jame, be kita ko, pa-
tvirtinama, kad pagal Neįgaliųjų soci-
alinės integracijos įstatymą kurtieji yra 
priskiriami prie neįgaliųjų. Taip pat 
rašte apgailestaujama dėl susidariu-

sios padėties ir žadama kitąmet kurtiesiems 
sportininkams sudaryti galimybę dalyvauti 
LSA rinkimuose kaip lygiaverčiams su LPOK 
sportininkais.

Padėties „taisymas“
„Lietuvos sporto apdovanojimų 2015“ 

ceremonija vyko šių metų sausio 5 d. Lietu-
vos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 
Viešo atsiprašymo, bent pačių aukščiausių 
tarp Lietuvos neįgaliųjų sportininkų pa-
siekimų įvardijimo kurtieji sportininkai tą 
vakarą nesulaukė. Nominacija „Metų spor-
tininkai su negalia“ buvo įteikta komandai, 

pasiekusiai tarptautinėje arenoje 
tikrai gerų rezultatų, bet vis dėlto 
2015 m. neprilygusių kurčiųjų iš-
kovotų pergalių svoriui. 

Vienintelis ženklas, kad jie 
nėra visiškai „pamiršti“, buvo su-
daryta galimybė karjerą baigusiam 

kurčiam krepšininkui J. Skakun 
įteikti vieną iš nominacijų.

LKSK ilgai svarstė galimy-
bę viešai pareikšti savo nepa-
sitenkinimą. Tačiau LSA cere-
monijos išvakarėse apsisprendė 
šventės negadinti. Ar kurtieji 
susitaikė su sporto vadovų pri-
mestomis žaidimo taisyklėmis? 
Pasak LKSK atstovų, atsakymo 
teks luktelėti.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

SPORTAS

Atkelta iš 9 p.

2015 m. pasaulio ir Europos 
neįgaliųjų čempionatuose Lietuvos 

kurtieji sportininkai pelnė 
14 medalių. 

„Bendražmogiškai suprantu, kad 
kurtieji gali būti įsižeidę. 

Gaila, kad mes turėjome galimybę 
pasitaisyti ir ja nepasinaudota.“ 

Pasaulio kurčiųjų orientavimosi sporto čempionate 
Tomas Kuzminskis tapo čempionu sprinto ir vyrų 
estafetės rungtyse bei užėmė trečią vietą mišrių 
estafečių varžybose.

Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio komanda 2015 m. trečią kartą iš eilės tapo 
pasaulio čempionais. 
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Asamblėjoje dalyvavo LKJA tarybos na-
riai bei delegatai iš asociacijos narių - Vil-
niaus ir Kauno kurčiųjų jaunimo organizaci-
jų. Tądien pagrindinis tikslas buvo pristatyti 
metinę LKJA veiklos bei finansinę ataskaitą,- 
tai padarė jos prezidentė Monika Kumžaitė. 

Organizacija dar visai jauna, tačiau jau 
yra nuveikusi kelis reikšmingus darbus. Vie-
nas jų - užmegzti kontaktai su Lietuvos soci-
aldemokratų partija bei jos jaunimo sąjun-
ga ir kartu suorganizuotas renginys „Viena 
diena su Seimo nariu“. Jame kurtieji turėjo 
galimybę tiesiogiai susipažinti su Seimo na-
rių veikla. „Šis projektas turėjo nemenką at-
garsį, parlamentarai net jam pasibaigus tar-
pusavyje dalijosi įspūdžiais iš susitikimų su 
kurčiųjų jaunimu ir teigė, jog tai buvo išskir-
tinė patirtis. Jie buvo nustebinti didelio 
kurčiųjų jaunimo aktyvumo bei smalsu-
mo“, - džiaugėsi M. Kumžaitė. Paskatin-
ta šios geros patirties, LKJA prezidentė 
užsiminė, jog kitais metais asociacija vėl 
planuoja rengti panašų renginį ir tikisi 
kurčiųjų jaunimo aktyvumo.

LKJA džiaugėsi, jog šiemet užmez-
gė daug naudingų kontaktų su valdžios 
atstovais, taip pat glaudžiai bendradar-
biauja su Lietuvos kurčiųjų draugija.

Buvo pristatyti ir ateinančių metų 
asociacijos veikos planai - apie juos kal-

bėjo Rokas Koveckis, LKJA veiklos koordi-
natorius. Planų nemažai. Vienas jų - teikti 
projektus (iki šiol asociacija to padaryti ne-
turėjo galimybės, nes vienas projektų teiki-
mo kriterijų yra tas, jog organizacija privalo 
gyvuoti ne mažiau, kaip 2 metus), taip pat 
organizuoti seminarus, kurčiųjų poezijos 
festivalį. 

Asociacijos finansų koordinatorius Ka-
rolis Simaitis pristatė naują LKJA logotipo 
bei dizaino projektą, kuris buvo savanoriškai 
pasiūlytas VDA magistrantės Jolantos Kliso-
nytės. Esą dabartinis LKJA logotipas yra ne-
labai patogus naudoti dizaino elementuose. 
Kilo nemažai diskusijų dėl siūlomo logotipo 
tinkamumo asociacijai. Priimtas sprendimas 
jį taisyti ir kitais metais vėl pateikti delega-

tams vertinti. Iki tol  paliekamas dabartinis 
asociacijos logotipas. 

Savo ataskaitą pateikė ir LKJA Revizijos 
komisija, kurios pirmininkas - LKD prezi-
dentas V. Pivoras. Jis išsakė kelias pastabas 
dėl įstatų nesilaikymo, taip pat pateikė pa-
siūlymų, kaip pagerinti asociacijos doku-
mentaciją. 

Asamblėjos metu buvo pristatytas ir vie-
nas svarbus žmogus - Emilija Kisnieriūtė, 
LKJA savanorė, kuri visus ateinančius metus 
bus atsakinga už Lietuvos kurčiuosius stu-
dentus. Ši iniciatyva yra pirmasis žingsnis, 
siekiant įkurti Lietuvos kurčiųjų studentų 
asociaciją, kuri rūpintųsi įvairiomis kurčiųjų 
studentų problemomis studijuojant Lietuvos 
aukštosiose mokyklose bei skatintų jaunimą 

siekti profesijos.
Pasibaigus asamblėjai VKRC salėje 

prasidėjo visuomenei atvira dienos dalis 
- paskaitų ciklas. Šios paskaitos apėmė 
nemažai svarbių aspektų - buvo prista-
tytos įvairių kurčiųjų bendruomenei 
svarbių tyrimų išvados, diskutuota apie 
gestų kalbą, taip pat dalytasi žiniomis ir 
įspūdžiais iš tarptautinių kurčiųjų jauni-
mo projektų.

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Gruodžio 12 d. Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA) Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 
(VKRC) salėje surengė paskaitų ciklą jaunimui. Tos pačios dienos ryte įvyko ir šios organizacijos Ge-
neralinė asamblėja. Jos metu delegatams buvo pristatyta metinė veiklos ataskaita, diskutuota svar-
biais organizacijos klausimais. 

LKJA Generalinė asamblėja bei paskaitų ciklas

V. Žymantaitė - gruodžio mėnesio „Panelės“ veidas!

Žurnale ne tik pateikta žavinga fotosesija 
su šia mergina, bet ir ilgas interviu su ja. Vaiva 
pasakojo apie savo pasiekimus grožio pasaulyje 
ir sporte, savo vaikystę ir kalbėjo, jog kurtumas 
netrukdo laimei, jeigu įdedi nemažai pastangų 
bei užsispyrimo. 

Šis įvykis yra svarbus ne tik pačios Vaivos 
gyvenime, bet ir visai kurčiųjų bendruomenei, 
nes  visuomenė taip sužino apie kurčiuosius ir 
pamato, jog mes esame lygūs su girdinčiaisiais 
ir galime siekti savo tikslų, neribojami klausos 
negalios.

Pati Vaiva teigė, jog šis pasiūlymas jai buvo 
netikėtas, tačiau be galo džiugus.

Žurnale „Stilius“ taip pat buvo išspausdintas 
interviu su Vaiva.  Jame mergina pasakojo apie 
savo gyvenimą ir patikino, kad negalia netrukdo 
siekti svajonių.

Primename, jog 2015 m. sausio mėnesio 
„Akiratyje“ galite rasti interviu su V. Žyman-
taite, kur ji dalijasi įspūdžiais iš kurčiųjų grožio 
konkurso Vokietijoje. 

Džiaugiamės Vaivos pasiekimais ir tikimės, 
jog ši drąsi ir šauni mergina toliau garsins kur-
čiųjų bendruomenę.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

JAUNIMO ŽINGSNIAI

LKJA Asamblėjoje delegatai svarstė svarbius organizaccijos 
klausimus.

Gruodžio mėnesio „Panelės“ žurnalas ypač džiugino kurčiųjų ben-
druomenę – jame pristatyta pasaulio kurčiųjų vyrų ir moterų grožio 
konkurso „Miss and mister deaf stars“ nugalėtoja Vaiva Žymantaitė.

Pasaulio kurčiųjų vyrų ir moterų grožio 
konkurso „Miss and mister deaf stars“ 
nugalėtoja Vaiva Žymantaitė.
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Kurčiųjų merginų darbas ir nuotykiai Amerikoje
Svajonės - pamatyti tolimosios Amerikos žemę - kartais išsipildo. Tai įrodė dvi kurčios merginos 

- Emilija Kisnieriūtė ir Ieva Šimulynaitė. Nuo 2015 m. gegužės pabaigos iki spalio vidurio jos dirbo ir 
keliavo po šį žemyną. Tokią galimybę merginoms suteikė programa „Work and Travel“.

„Work and Travel“ - tai kultūrinių mai-
nų ir darbo programa, suteikianti galimybę 
vasarą studentams nuvykti į Ameriką ir ten 
padirbėti. Jiems padedama susirasti darbą, 
suteikiama viza, sutvarkomi reikiami doku-
mentai. Vasaros mėnesius atidirbę jaunuoliai 
turi galimybę rudens pradžioje apie mėnesį 
keliauti po žemyną ir patirti įspūdžių, kurie 
išlieka visam gyvenimui.

Į „Akiračio“ korespondentės Rasos 
BUIKAUSKAITĖS klausimus apie darbą 
ir nuotykius Amerikoje atsako Emilija 
ir Ieva. 

Ar laukėte kelionės? Kaip įsivaizda-
vote, kokia gi toji Amerika?

Ieva: Žinoma, laukiau ir jaudinausi. 
Likus aštuoniems ar devyniems mėnesiams 
iki kelionės reikėjo pačioms išsiųsti darbo 
prašymus įvairiems Amerikos darbdaviams, 
kurie galėtų mus priimti padirbėti. Išsiuntė-
me labai daug laiškų, tačiau atsakymo ilgą 
laiką negavome. Likus keliems mėnesiams 
jau buvome beveik praradusios viltį, kad 
pavyks išvažiuoti. Tačiau aš raginau Emiliją 
nepasiduoti, toliau užsispyrusios siuntinė-
jome laiškus, kol galų gale mums pasisekė.

Buvo be galo įdomu pamatyti, kokia iš 
tikrųjų ta Amerika, ar ji tokia pati, kokią 
matome filmuose. Ameriką įsivaizdavau 
kaip svajonių šalį, kurioje viskas 
yra tik gerai. 

Emilija: Labai laukiau ke-
lionės. Maniau, jog Amerikoje 
žmonės kitokie: laimingi, besišyp-
santys, visi ten lygūs, dėmesingi. 
Lūkesčiai išsipildė: ten gyventojai 
yra atsipalaidavę, tolerantiški. Pa-
stebėjau, kad jie visados sveikinasi, 
net ir su nepažįstamais žmonėmis. 

Amerikiečių kultūra visiškai kitokia nei lie-
tuvių. Jie - laisvi, labai mėgstantys bendrauti. 

Ar bijojote, jaudinotės prieš kelionę? 
Emilija: Taip, buvo baimės. Ypač tada, 

kai jau sėdau į lėktuvą. Tada negalėjau 
patikėti, kad štai pasiekiau savo tikslą. Jau-
dinausi, kaip viskas ten bus, ar sugebėsiu 
savarankiškai išbūti svetimoje šalyje. Labai 
įsiminė tėčio žodžiai: „Emilija, tai yra di-
džiausias tavo gyvenimo pasiekimas.“ 

Ieva: Važiuodama ten visai nebijojau, 
nes ši kelionė buvo mano tikslas, kurio sie-
kiau iš visų jėgų. Taigi labai laukiau kelionės, 
norėjau kuo greičiau išvykti. Matyt, baimės 
nebuvo dėl to, kad prieš tai esu nemažai ke-
liavusi. Jaučiausi stipri ir pasitikėjau savimi.

Tiesa, nuvykti į Ameriką nebuvo mano 
gyvenimo svajonė, aš noriu aplankyti kuo 
daugiau pasaulio šalių ir žemynų. 

Koks buvo jūsų darbas Amerikoje?
Emilija ir Ieva: Dirbome Amerikos 

rytinėje pakrantėje, Kalifornijoje. Buvo-
me kambarinėmis nacionaliniame parke 
esančioje kalnų apsuptoje kaimo turizmo 
sodyboje. Ten rinkdavosi žmonės, norintys 
gamtos prieglobstyje pailsėti nuo miesto 
šurmulio. Taip pat atvykdavo turistų, keliau-
jančių po kalnus.

Ten dirbome beveik pusketvirto mė-
nesio. Mūsų pareigos buvo palaikyti idealią 

švarą ir tvarką kambariuose bei aplinkoje.
Kaip sutarėte su darbuotojais?
Emilija: Tik mudvi su Ieva buvome 

kurčiosios, visi kiti - girdintieji. Dirbo ir pen-
ki lietuviai, atvykę pagal tą pačią programą 
„Work and travel“. Su viršininkais bei ameri-
kiečiais darbuotojais daugiausia susirašinė-
davome angliškai, taip pat paprašydavome 
lietuvių studentų, kad išverstų. Bendrauti 
tikrai nebuvo sunku, visas kolektyvas buvo 
labai draugiškas ir supratingas. Būdavo, kad 
mudvi su Ieva jaudindavomės suklydusios, 
bet apie tai pasakiusios viršininkui iš jo 
sulaukdavome plačios šypsenos ir į viršų 
iškeltų nykščių - viskas gerai. 

Ieva: Dauguma darbuotojų sodyboje 
buvo amerikiečiai. Kadangi kiti lietuviai 
dirbo padavėjais, o mudvi - kambarinėmis, 
laikui bėgant jau mažiau bendravome, nes 
dirbdami paprasčiausiai prasilenkdavome, 
o susitikę tiesiog persimesdavome pora 
žodžių.

Amerikiečiai darbuotojai nematė jokios 
problemos susirašinėti ant lapelių, jie niekada 
dėl to nesiskųsdavo, mielai rašydavo, jeigu 
reikia, kartais net labai ilgus tekstus. 

  Papasakokite apie kelionę po 
Ameriką. Ką patyrėte, kur buvote, ką 
pamatėte?

Emilija: Turiu daugybę įspūdžių, bet 
viską galiu apibūdinti vienu žo-
džiu - puiku. Darbas buvo puikus, 
Amerika - puiki, kelionės - nuos-
tabios. 

Dvi savaites keliavome po 
Amerikos rytinę pakrantę, Kali-
fornijos valstiją, kurioje ir dirbo-
me, o paskui skridome į vakarinę 
pakrantę, ten praleidome savaitę. 
Pabuvome San Fransiske, Las 

„Jaudinausi, kaip viskas ten bus, ar 
sugebėsiu išbūti savarankiškai 

svetimoje šalyje. Labai įsiminė tėčio 
žodžiai: „Emilija, tai yra didžiausias 

tavo gyvenimo pasiekimas.“ 
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Vegase, Niujorke, Los Andžele, Vašingtone, 
Holivude, jo kino studijoje. Pasivaikščiojome 
po Mirties slėnį, Joshua nacionalinį parką, 
buvome prie Niagaros krioklių ir daugybėje 
kitų vietų. Jeigu pasakočiau 
viską, ką pamatėme ir patyrėme, 
turbūt šiam straipsniui neužtek-
tų net ir dešimt puslapių. 

Didžiausią įspūdį man pa-
darė Horseshoe band - įspūdin-
ga gamtos sukurta vieta. Kai ten 
atvykome, ilgai ėjome karštyje 
visiškai plyna dykuma, nesupra-
tome, kas čia ypatingo, tačiau 
staiga prieš akis atsivėrė stulbi-
namas vaizdas: sodriai mėlyna 
didelės upės vaga, primenanti 
arklio kanopą, giliai išrausta raudonoje uo-
lienoje… Niekada nepamiršiu to grožio ir 
įspūdžio, kurį tada patyriau. Taip pat labai 
džiaugiuosi pamačiusi Laisvės statulą, - tai 
buvo sena mano svajonė. 

Ieva: O aš svajojau išvysti raudonąjį 
Aukso Vartų tiltą San Franciske. Kadangi dir-
bome netoli šio miesto, tiltas buvo pirmasis 
žymus Amerikos objektas, kurį pamatėme 
vos atvykusios. 

Po trijų mėnesių darbo, gavusios didelius 
atlyginimus, galėjome grįžti tiesiai namo, į 
Lietuvą, bet nusprendėme, kad bus geriau 
už gautus pinigus pakeliauti po žemyną. Juk 
pinigai baigiasi, o patirtis ir įspūdžiai išlieka 
amžinai. 

Iš viso rytinėje pakrantėje per dvi sa-
vaites mašina nuvažiavome 4700 kilometrų, 
apsilankėme daugybėje skirtingų vietų. 
Daugiausia laiko miegojome mašinoje - taip 
sutaupėme pinigų. Amerikoje vairuoti buvo 
visiškai nebaisu, nors eismas ir nepaprastai 
didelis. Įspūdį padarė Holivudas ir Laisvės 
statula. Buvo neįtikėtina pamatyti tai savo 
akimis, o ne fi lmuose ar nuotraukose. Ap-
lankėme ir Galaudeto kurčiųjų universitetą 
Vašingtone, ten jautėmės kaip tikrame kur-
čiųjų pasaulyje - visi iki vieno aplink kalbėjo 
gestų kalba. 

Labiausiai patiko kelionė po Kalifornijos 
valstiją, o Niujorkas ir Vašingtonas - rytinė 

pakrantė - paliko prastą įspūdį. Kalifornijoje 
aplankėme daug įspūdingų gamtos objektų, 
ten žmonės šypsosi, yra draugiški, pozity-
vūs. O štai vakaruose susidūrėme su minia 

žmonių, aukštais pastatais, užterštu oru, o ir 
žmonės ten pasirodė pasipūtę, egoistiški. Visa 
tai labai mus išvargino. 

Kelionė buvo ilga.. Turėjote kartu 
būti kiekvieną dieną beveik pusę metų. 
Kaip sutarėte tarpusavyje? Ar nekilo 
konfl iktų?

Emilija: Viskas buvo gerai, nekilo di-
desnių problemų, gražiai sutarėme.

Ieva: Ir aš taip manau. Viskas buvo 
gerai. Kiekvienoje kelionėje, kartu leidžiant 
visą laiką, visada kyla mažų konfl iktų, bet jie 
nebuvo reikšmingi.

Kaip jaučiatės grįžusios namo, į 
Lietuvą?

Ieva: Labai nenorėjau grįžti. Buvo keis-
ta, nes jau buvau pripratusi prie tenykščio 
gyvenimo būdo, ten visada turėjome darbų, 
kuriuos reikėdavo nuveikti, ir tikslų, ką 
aplankyti. O Lietuvoje manęs jokie planai 
nelaukė. Neįsivaizdavau, ką reikės veikti, ką 
daryti toliau. Išgyvenau šoką. 

Vos sugrįžus namo, Lietuva man pasiro-
dė labai keista šalis. Buvo sunku miegoti, nes 
tarp Amerikos ir Lietuvos yra 
dešimties valandų skirtumas, or-
ganizmui reikėjo laiko apsiprasti. 

Emilija: Niekaip negalėjau 
patikėti, kad jau metas grįžti 
namo, troškau dar pabūti ilgiau. 
Buvo labai gaila palikti šią šalį. 

Tie beveik šeši mėnesiai prabėgo kaip akimir-
ka. Grįžus į Lietuva buvo be galo liūdna, kelias 
akimirkas netgi drovėjausi susitikti su šeima ir 
artimiausiais draugais. Lietuva visiškai kitokia 

nei Amerika, prie kurios jau 
buvau spėjusi priprasti.

Ar norėtumėte sugrįžti į 
Ameriką?

Emilija:  Žinoma. Ten 
žmonės šypsosi, su jais nesunku 
bendrauti. Taip pat ten lengva 
gyventi: atlyginimai dideli. Aiš-
ku, ten brangiau nei Lietuvoje, 
bet ir gyvenimo kokybė toje 
šalyje kur kas geresnė. 

Lyginti Lietuvą ir Ameriką 
nėra lengva, abi šalys turi savo 

pliusų ir minusų. Amerikoje gyventi geriau 
negu Lietuvoje, tačiau čia mes turime grei-
čiausią pasaulyje internetą, jo nesulyginsi su 
internetu Amerikoje... 

Ieva: Dabar jau esu apsipratusi čia, gim-
tinėje, bet mintys vis dar liko Amerikoje. Be 
galo trokštu ten grįžti. Norėčiau ten pasilikti 
ilgam, gyventi ir dirbti. 

Ten žmonės yra tikrai kitokie. Labai pa-
tiko jų tolerantiškumas. Visa Amerika žino 
gestą „ILY - I love you“, taip pat daug šypsosi. 
Lietuvoje visi gana niūrūs ir tylūs… Čia labai 
trūksta pozityvumo ir šviesių veidų.

Po trijų mėnesių darbo, gavusios didelius 
atlyginimus, galėjome grįžti tiesiai namo, 

į Lietuvą, bet nusprendėme, kad bus 
geriau už gautus pinigus pakeliauti po 

žemyną. 
Juk pinigai baigiasi, o patirtis ir 

įspūdžiai išlieka amžinai. 

Ieva ir Emilija pozuoja lėktuve skrendant namo, į Lietuvą. Merginoms didžiulį įspūdį paliko Amerikos gamta.

Tris mėnesius Emilija ir Ieva dirbo kaimo turizmo 
sodyboje, esančioje nacionalinio parko teritorijoje.
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Meilė šokiui nesensta

Siekiant išmokyti sutrikusios klausos vaikus mokytis

Kad šokis mūsų draugijoje nėra mirštantis 
žanras, galime įsitikinti visi. Klausos negalios 
žmonės šoka scenoje per kiekvieną šventę. 
Paklausta, kada įsiliejo į šokėjų būrelį, moteris 
nedvejodama atsakė, kad vos tik pradėjusi 
dirbti tuometiniame Kauno kurčiųjų gamybos 
mokymo kombinate (dabar „Atropa“). Tuomet 
ji pastebėjo, kad čia po darbų į šokių repeticijas 
rinkosi didžioji dalis darbuotojų. Tad jauna 
būdama nedvejojo ir prisidėjo prie jų, dėl to 
lig šiol nesigaili. Metams bėgant keitėsi scenos, 
būrelių vadovai, šokio partneriai, bet meilė 
šokiui išliko.

Sunkią klausos negalią, o dabar ir kitų 
sveikatos problemų turinti 53 metų moteris 
nepasiduoda: ji visada elegantiška, energinga, 
pasiruošusi padėti, suprasti ir atkakliai mokytis 
šokio judesių tyloje... Stebint šią besišypsančią, 
su moterų tautinių šokių kolektyvu scenoje 
smagiai besisukančią moterį, sunku suvokti, 
kad ji visiškai negirdi...

Sunkios lemties vingiai
L. Mockienės vaikystė prabėgo Ukmergės 

rajone girdinčių tėvų šeimoje, kurioje dėl neaiš-
kios priežasties dvi dukros Gražina ir Laimutė 
nuo vaikystės turėjo sunkią klausos negalią. Tai 
iš dalies pakoregavo ir tėvų gyvenimą. Vėliau 
jie persikėlė gyventi į Garliavos miestelį (Kauno 
r.). Tėvams mirus, jų namuose įsikūrė Laimutės 
ir brolio šeimos. 

Moteris prisimena, kad vaikystėje, kai 
gyveno kaime, jas abi su sesute Gražina lavino 
tėvai. Vėliau jos mokėsi tuometinėje Vilniaus 
kurčiųjų internatinėje mokykloje. Psicholo-
giškai negalią nugalėti buvo kiek lengviau, nes 
šalia visada buvo Gražina, kiek vėliau – jų ir 
brolio šeimos. Girdintis brolis ir dabar stengiasi 
suprasti ir kiek galėdamas padėti. 

Laimutės vyras Vytautas – panašaus likimo 
žmogus. Po sunkios traumos irgi negali pasi-
girti sveikata. Prie jaunystėje pamėgto sporto 
grįžti jam jau nėra galimybių. Praėjusį rudenį 
juodu paminėjo sidabrinių vestuvių sukaktį. 
Sveiki sūnūs Darius ir Marius – vis dar su tėvais. 
O svarbiausia – abu imlūs darbui, darbštūs. 
Moteris sako, jog prie sodybos visai šeimai 
atsiranda darbų, žemės lopinėlyje vasarą augina 
daržoves. Kiekvienas šeimos narys prisideda 
kiek leidžia sveikata. Priemiestyje gyventi ramu. 
Tenka įprasti prie didelių atstumų važinėjant į 
darbus, repeticijas Kaune. 

Jaunystė visada gali daug?
Patys gražiausi prisiminimai atklysta iš 

jaunystės. Tik pradėjus dirbti Kaune ji įsiliejo 
į bendro likimo žmonių kolektyvą. Dabartinė 
UAB „Atropa“ - moters pirma, paskutinė ir 
vienintelė darbovietė. Daug dirbo, po darbų 
bėgo į repeticijas, su draugais buvo šventėse ir 
kasdienybėje, sukūrė šeimą, gimė sūnūs... Čia 
22 metus siuvimo ceche ji išdirbo lygintoja. 
Taigi šiam darbui ji atidavė pačius gražiausius 
savo gyvenimo metus. Lygintojos darbą siu-
vimo įmonėje galima prilyginti sunkiausiam 

darbui prie konvejerio! Dar reikalinga ir didelė 
patirtis, ištvermė, stipri sveikata. Juk darbas, o 
ir dažni viršvalandžiai, „ant kojų“, esant aukš-
tai temperatūrai, dideli kokybės reikalavimai 
pakerta ir pačius atkakliausius. 

Viename kolektyve dirbusios siuvėjos 
Laimutę prisimena kaip labai pareigingą, pro-
fesionalią, visada visur suspėjančią, taktišką 
lygintoją, kuriai vienodai pasiduodavo lyginti 
lengvi, sunkūs ar įmantrūs audiniai. Tačiau 
ilgi metai sunkiai dirbant palenkė net ir jauną 
jos organizmą – sveikata vis dažniau šlubavo 
ir darbo teko atsisakyti. Tiksliau, moteris 
tapo nedarbinga. Tad dabar ji nedvejodama 

tvirtina, kad brangiausia, ką žmogus turi – tai 
sveikata! Net ir sunkiausiu gyvenimo perio-
du reikėtų atsižvelgti į žmogaus galimybes, 
objektyviau vertinti susidariusias aplinkybes 
ir ieškoti išeities. Dažnai palūžtama bandant 
ilgai išlikti stipriam...

Kasdienybės spalvos
L. Mockienė yra aktyvi Kauno teritorinės 

valdybos Kauno rajono kurčiųjų pirminės 
organizacijos narė, lig šiol kiekvieną antradienį 
ji vyksta į KKR centrą, į moterų tautinių šokių 
būrelio repeticijas (vadovė Laura Šaikuvienė). 
Laimutė šokusi ir ritminius šokius. Buvo me-
tas, kai motetų tautinių šokių kolektyve buvo 
keturios moterys, vėliau – šešios, aštuonios. 
Dabar scenoje išsirikiuoja dešimt! Ir kai ryš-
kiaspalviais rūbais muzikos ritmu sukasi žavios 
kaunietės, patiki, kad maži stebuklai, nugalint 
tylą, vyksta visai šalia... Patį šokį Laimutė natū-
raliai suvokia, juk šoka nuo jaunystės... Šokis jai 
- energijos šaltinis, geros emocijos ir... šviesios 
spalvos, kuriomis piešiama viltis.

Aldona Gema STANKEVIČIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS

Bent iš matymo Laimutę Mockienę pažįsta kone visi LKD nariai. Ji su Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro (KKRC) moterų tautinių šokių kolektyvu scenoje sukasi kasmet respublikinėse meno šventė-
se, kituose renginiuose ir gerokai daugiau nei 20 metų jau išdirbo UAB „Atropa“ kolektyve. 

Šiandieninė mokykla yra sparčiai besikeičiančio pasaulio dalis, todėl mokinių gebėjimas mąstyti, 
savarankiškai priimti sprendimus yra daug svarbiau nei mechaninė atmintis - fiksuota informacija ar 
žinių rinkinys. „... Mums reikia naujų būdų, kaip mokyti ir mokytis. Mums reikia parengti savo vaikus 
dėl jų pačių ateities, o ne dėl mūsų praeities“ (Mike Fleetham, 2004).

LKNUC - nuolat besimokanti įstaiga
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) 

sutrikusios klausos mokinių gebėjimui mokytis skiriama daug 
dėmesio: jie mokosi netradicinėse aplinkose - muziejuose, kino 
teatre, parkuose, bibliotekose, organizuojama įvairi projektinė 

veikla, pateikiamos interaktyvios, kūrybinės, meninės užduotys, 
dirbama komandoje ir t. t. Remiantis 2014-2015 mokslo metų centro 
ugdymo plano analize, jis pritaikomas įvairių poreikių ir gebėjimų 
mokiniams, stiprina integracinius ugdymo ryšius, kuria palankią 
mokymuisi  aplinką. Atsižvelgiant į kiekvieno sutrikusios klausos 

L.Mockienė (dešinėje) su moterų tautinių šokių 
kolektyvo narėmis.
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mokinio individualius poreikius bei gebėjimus, siekiama išugdyti 
savarankiškus, mąstančius, aktyvius, kūrybingus visuomenės narius, 
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, tobulėti patiems ir prisidėti prie 
visuomenės tobulinimo. 

Centro 2013-2015 m. strateginiai tikslai – pagerinti ugdymo 
kokybę ir sėkmingą mokymąsi bei užtikrinti šalies kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymosi poreikius. Šie tikslai įgyvendinami gerinant 
mokytojų, auklėtojų kompetencijas, ugdant mokymosi mokytis ir 
kitas bendrąsias bei dalykines kompetencijas bei tobulinant švietimo 
pagalbą kurtiems, neprigirdintiems vaikams, kochlearinių implantų 
naudotojams, jų šeimoms, mokytojams ir švietimo organizatoriams. 

LKNUC - nuolat besimokanti įstaiga - ieško naujų būdų, formų 
ir priemonių, kurios padėtų sutrikusios klausos vaikų sėkmingai so-
cializacijai girdinčiųjų pasaulyje. 

Mokymosi tarpininkaujant programa
Žymus Izraelio psichologas profesorius Reuvenas Feuersteinas 

(1921-2014) pažymėjo, kad pasaulio švietimo sistemos vis dar per 
mažai dėmesio skiria vaikų mąstymo bei mokėjimo mokytis įgūdžių 
kompetencijai ugdyti sisteminiu būdu ir pernelyg akcentuojami infor-
macijos kaupimo įgūdžiai (gamtos mokslai, matematika, istorija, ir t. 
t.). Šis žydų mokslininkas beveik 
60 savo gyvenimo metų skyrė te-
orjų vystymui. Jis sukūrė Moky-
mosi tarpininkaujant programą 
(MLE), pasaulyje pripažįstamą 
kaip vieną pažangiausių moky-
mo formų, bei jos priemonę - 
Mokymosi potencialo vystymo 
programą (IE). 

Centrai, plėtojantys ir tai-
kantys Feuersteino metodą, 
veikia 80-yje pasaulio šalių, bet 
Lietuvoje tokio pobūdžio centro 
nebuvo, jis atsirado palyginti neseniai. Todėl LKNUC Švietimo pagal-
bos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus specialistės D. Burkauskienė 
ir E. Norvaišienė parengė Erasmus+ programos projektą. Jo tikslas – 
pagerinti specialistų, teikiančių švietimo pagalbą sutrikusios klausos 
vaikams, profesinę kompetenciją ir užtikrinti švietimo pagalbos formų 
ir būdų įvairovę bei paslaugų šiems vaikams kokybę. Pagal projektą 
buvo planuojama vykti į tarptautinius mokymosi kursus susipažinti su 
Feuersteino metodika. Šis projektas buvo patvirtintas, ir liepos mėnesį 
dvi surdopedagogės D. Burkauskienė ir R. Vyšniūnienė bei psichologė 
E. Norvaišienė dalyvavo tarptautiniuose Feuersteino instituto (Izraelis) 
mokymuose Florencijoje (Italija).

Keturiolika darbaknygių
Kas sudaro Mokymosi potencialo vystymo programą? Tai 

mokslininkų sukurtos specialios metodinės priemonės, padedančios 
ugdyti mokinių mokymosi įgūdžius ir pasiekti akivaizdžių teigiamų 
pokyčių, serija neprograminių, laipsniškai sudėtingėjančių skirtingų 
temų ir turinio užduočių kuriai nors vienai pažintinei funkcijai ug-
dyti. Jos sudėtos į 14 darbaknygių (priemonių): pvz., ,,Palyginimai“, 
,,Orientacija erdvėje“, ,,Analitinis suvokimas“, ,,Iliustracijos“, ,,Šeimos 
ryšiai“, ,,Kategorijos“ ir kt. Užduotys atliekamos paprastu pieštuku, 
mokytojui tarpininkaujant. Jos padeda plėtoti asmenines strategijas 
siekiant išspręsti problemas, su kuriomis žmogus lygiai taip pat gali 
susidurti ir realiame gyvenime. Užduotys yra tokios įdomios ir taip 
įtraukiančios, kad nebepastebi greitai bėgančio laiko. Atliktų užduočių 
skaičius nėra svarbiausias rodiklis, todėl ir jokių varžybų tarp mokinių 

nėra. Šio metodo taikymo pamokose tikslas – motyvuoti mokinius 
iki galo atlikti užduotį, padėti jiems išmokti galvoti patiems, taikyti 
problemų sprendimui savas strategijas, rasti savąjį kelią. 

Mokytojo vaidmuo
Mokymosi tarpininkaujant programos esmė - mokytojo asmuo, 

jo požiūris, gebėjimas tarpininkauti naudojant tam tikrus metodines 
priemones, suprasti, kaip vaikas mokosi ir kaip reikia mokyti vaiką, 
kad jis išmoktų. Pasak prof. R. Feuersteino, mokytojas turėtų būti 
tarpininku, padedančiu mokiniui atrinkti reikiamą patirtį, sutelkti 
dėmesį, palaikyti grįžtamąjį ryšį. Tai puiki metodika, leidžianti mo-
kytojui analizuoti vaiko mokymosi strategijas, jo pažintinę veiklą, 
įvertinti vaiko stipriąsias ir silpnąsias vietas ir, remiantis stiprybėmis, 
ugdyti vaiko sutrikusias pažintines funkcijas. Taip dirbantys mokyto-
jai neduos gatavų atsakymų, bet padės mokiniams atrinkti reikiamą 
informaciją, lydės juos per pratybas, parodys specifinius informacijos 
interpretavimo ir problemų sprendimo būdus. 

Mokytojo ir mokinių vaidmenys, naudojant Feuersteino metodą, 
skiriasi nuo mums įprastų, esančių ,,tradicinėse“ pamokose. Mokyma-
sis, naudojant šį metodą, visada yra interaktyvus, mokiniai niekada 
nebus pasyvūs, nes jų dalyvavimas yra tiesioginis. Praktikų teigimu, ši 

programa ne tik pagerina vaikų 
mokymąsi, bet  ir sumažina vai-
kų elgesio problemas. Ji gali būti 
sėkmingai taikoma ir dirbant su 
klase, ir individualiai.

Beje, mūsų šalies Bendro-
siose programose (2008) taip 
pat pabrėžiama, kad mokinys 
kompetenciją gali išsiugdyti tik 
pats sąmoningai aktyviai moky-
damasis, o mokytojo pareiga – jį 
nukreipti ir jam padėti. 

LKNUC specialistės – tarptautinių mokymų dalyvės
Trys Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 

specialistės Florencijoje klausė teorinių Mokymosi tarpininkaujant 
programos (MLE) paskaitų, kurias vedė žymūs Feuersteino instituto, 
esančio Jeruzalėje (Izraelis) mokslininkai: Rabbi Rafi Feuerstein, Lou 
Falik, Roman Gouzman ir kt., taip pat praktiškai išbandė Mokymo 
potencialo vystymo programos (IE) užduotis. Tarptautinių mokymų 
Italijoje dalyviai, susipažinę su šių programų medžiaga, iš naujo mo-
kėsi sudėti teisingus ugdymo akcentus: svarbiausia ne ko mokome, 
bet kaip mokome. 

Kaip mums ne kartą akcentavo Izraelio dėstytojai, Feuersteino 
metodika nėra dar vienas ugdomasis dalykas, kaip, pvz., matematika 
ar istorija, bet priedas, tam tikras priemonių rinkinys, prieinamas 
ir būtinas kiekvienam mokytojui, siekiančiam padėti mokiniui įgyti 
vieną pagrindinių - mokėjimo mokytis - kompetencijų. 

LKNUC bendruomenė tikisi, kad informacijos apie Feuersteino 
metodą sklaida ir jo sukurtų programų įgyvendinimas pagerins 
specialistų, teikiančiu profesinę švietimo pagalbą sutrikusios klausos 
vaikams, kompetenciją, užtikrins švietimo pagalbos formų ir būdų 
įvairovę bei paslaugų kokybę šiems vaikams. Juolab kad naujos 
metodikos taikymas atliepia centro strateginiams tikslams - jis bus 
naudingas mokytojams ugdant sutrikusios klausos ir turinčių koch-
learinius implantus mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, padės 
užtikrinti sėkmingą jų integraciją į girdinčiųjų visuomenę. 

 
Rūta VYŠNIŪNIENĖ

Atsižvelgiant į kiekvieno sutrikusios 
klausos mokinio individualius poreikius bei 
gebėjimus, siekiama išugdyti savarankiškus, 

mąstančius, aktyvius, kūrybingus visuomenės 
narius, pasirengusius mokytis visą 

gyvenimą, tobulėti patiems ir prisidėti prie 
visuomenės tobulinimo. 

UGDYMAS
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MES IR VISUOMENĖ

M. Kumžaitei – jaunosios herojės titulas

Vienkartinė stipendija – 
R. Triušytei

LKJA gavo apdovanojimą 
METŲ PARTNERIS!

Penkiose konkurso kategorijose rungėsi 14 jaunuolių. Portale 15min.lt visi skaitytojai galėjo 
rinkti šauniausius jaunuolius 5 kategorijose: jaunojo herojaus, aktyviausio organizatoriaus, 
uoliausio savanorio, didžiausio bendruomenės telkėjo ir verslumo ambasadoriaus.

Konkursą jau antrus metus organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Šiuo konkursu siekiama parodyti, kad ne tik didžiuosiuose 
miestuose, bet ir regionuose esama aktyvaus jaunimo, gebančio susirasti įdomios veiklos.

Jaunosios herojės titulą rinkimuose laimėjo Lietuvos kurčiųjų jaunimo interesams atsto-
vaujanti  LKJA prezidentė M. Kumžaitė, išmokusi boliviečių gestų kalbą ir padėjusi Bolivijoje 
gyvenantiems kurtiesiems vaikams.

„Akiračio“, 15min.lt inf.

Metams baigiantis Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjun-
gos nariai susitiko su aktyviausiais ir šauniausiais studentais. Sei-
mo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos, Europos 
Parlamento ir LSDP tarybos nariai įteikė 150 eurų vienkartines 
stipendijas penkiasdešimčiai studentų iš skirtingų Lietuvos re-
gionų. Tarp jų - ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos viešųjų 
ryšių koordinatorei Ramunei Triušytei.

„Akiračio“ inf.

2015 m. pabaigoje Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) pre-
zidentė Monika Kumžaitė ir viešųjų ryšių koordinatorė Ramunė Triušytė 
kartu su gestų kalbos vertėjomis dalyvavo Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos (LSDJS) organizuotame renginyje „Pagarbos vakaras“, 
kuris vyko Nidoje. Į renginį susirinko organizacijos aktyvistai, Seimo nariai, 
viceministrai ir ministrų patarėjai, savivaldybių tarybų nariai ir kiti svečiai. 

Tradiciniame, kasmetiniame organizacijos renginyje buvo paskelbti 
2015 m. labiausiai pasižymėję LSDJS nariai ir partneriai. LSDJS geriausieji 
buvo apdovanoti 12-oje nominacijų. Metų partneriais šiemet paskelbtos net 
dvi organizacijos –Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija ir Lietuvos studentų 
sąjunga. Apdovanojimas skirtas už sėkmingai įgyvendintas bendras inicia-
tyvas ir jaunosios kartos ugdymą.

„Akiračio“ inf.

Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Vilniuje buvo pagerbti akty-
viausi Lietuvos regionų jaunuoliai – rinkimų „Rezervuota jaunimui“ 
laureatai. Tarp jų – ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) 
prezidentė Monika Kumžaitė.

M. Kumžaitė džiaugiasi gautu apdovanojimu.

R. Triušytė kartu su Vilniaus universiteto rektoriumi B. Juodka 
(kairėje) ir LR Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi.

LKJA prezidentė M. Kumžaitė ir viešųjų ryšių koordinatorė 
R. Triušytė kartu su gestų kalbos vertėjomis renginyje „Pagarbos 
vakaras“.


