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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Džiugių Šv. Kalėdų! 

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2013 metams!  
                                      

Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) 
prenumeratos kaina 

12 mėn. – 21 Lt,  6 mėn. – 10,5 Lt.
Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose “Lietuvos 

pašto” skyriuose. Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno 
bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centruose. Čia metų  

„Akiračio“ prenumerata – tik 15 Lt .

Laimingų 2013-ųjų metų! 
Sustabdytos 2012 metų akimirkos
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10 Puikius PKNP mokyklos įvertinimas     
10 Dideli mažojo „Pagranduko“ darbai
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   12 Šauniausios NVO rinkimų konkursą surengė mūsų 
    jaunimas
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VIENA NUOSTABIAUSIŲ ŠVENČIŲ PRASIDEDA!  Artėjant gra-
žiausioms metų 
šventėms, Lietuvos 
šeimų, auginančių 
kurčius ir nepri-
girdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA 
gruodžio 9 d. su-
rengė šeimų kelio-
nę į Kauną. Kauno 
valstybiniame lėlių 
teatre pagaviečiai 
žiūrėjo Naujame-
tę premjerą „Balta 
sniego žmogeliukų 
kelionė“. Spekta-
klio pabaigoje vai-
kus pradžiugino 
netikėtai apsilan-

kęs Kalėdų Senelis, kuris pamokė žiūrovus, kaip šokti Kalėdų Senelio 
rokenrolą. Po nuotaikingo spektaklio pagaviečiai pasivaikščiojo šventiš-
kai pasipuošusia Laisvės alėja ir aplankė auksu tviskančią Kalėdų eglutę 
Rotušės aikštėje. 

Visi į Vilnių grįžo su šventiška nuotaika širdyje. Viena nuostabiausių 
švenčių prasideda!

KALĖDINIAI RENGINIAI REABILITACIJOS CENTRUOSE.  
Gruodžio 29 d. 12 val. bendruomenės vaikus susitikti su Kalėdų Seneliu 
kviečia Vilniaus KRC. Šventė suaugusiesiems sostinėje rengiama gruo-
džio  31 d. 21 val. Organizatoriai linksmybes žada iki ryto: meninę pro-
gramą, žaidimus ir šokius. Įėjimas mokamas ir būtinai su naujamete kau-
ke. Reikėtų atsinešti maisto, vaisvandenių. Sostinės senjorai rinksis sau-
sio 3 d. 12 val. Rengėjai bičiuliams žada siurprizų, sveikinimų ir etiudų.

Kauno KRC savo mažuosius į šventę prie Kalėdų eglutės kviečia 
gruodžio 27 d. 15 val., o naujametį žiburėlį suaugusiesiems rengia gruo-
džio 28 d. 17 val.

Panevėžiečiai savo bendruomenę į senųjų metų palydėtuves  kviečia 
gruodžio 29 d. 16 val. Kurčiųjų vaikų šventė nukeliama į naujus 2013 
metus ir jos data dar yra tikslinama. 

Šiauliečiai kurčiuosius – tiek suaugusiuosius, tiek vaikus  susiburti 
ragina gruodžio 29 d. 12 val.

Klaipėdos KRC Naujųjų 2013 metų karnavalinis vakaras "Juodoji 
gyvatė" vyks gruodžio 31 d.  21 val., o vaikų popietė "Eglutė skarota" or-
ganizuojama 2013 m. sausio 5 d. 12 val.

KALĖDINIS RENGINYS „PADĖKIME IŠGIRSTI“. Gruodžio 16 d. 
Kauno senamiesčio draugija surengė kalėdinį labdaros renginį „Padėki-
me išgirsti“. Renginio globėja - Dalia Teišerskytė. Renginys skirtas visuo-
menę supažindinti su kurčiųjų menininkų darbais, suteikti galimybę juos 
įsigyti ir taip paremti kurčiuosius menininkus. 

Renginys vyko Šv. Jurgio bažnyčioje. Vienuolyno menėje veikė kur-
čiųjų menininkų paroda, kurioje dalyvavo Indrė Šimulynaitė, Linas Po-
diriaka, Algirdas Mačiulis, Karolis Simaitis ir Robertas Simaitis. Renginį 
vedė poetė D. Teišerskytė. Idėjos autorė ir renginio koordinatorė - Džilda 
Valaitienė. 

SVEIKINIMAI. Gruodžio 5 d. sveikinimą, taip pat ir kurtiesiems, 
atsiuntė Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. Ji rašo: „Šiandien 
minėdami Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną mes dar kartą prisime-
name turintys galimybę ir pareigą atsigręžti ir išgirsti neįgalų žmogų, 
galintį dirbti, kurti, sportuoti, besijaučiantį visateisiu Europos Sąjungos 
piliečiu. Džiaugiuosi vis didėjančiu mūsų šalies žmonių sąmoningumu, 
brandumu ir tolerancija kitam žmogui. Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems 
sveikatos ir stiprybės.“

Gautas sveikinimas iš Seimo narės Vincės Vaidevutis Margevičie-
nės. Parlamentarė cituoja italų rašytoją ir kunigą salezietį Bruno Ferrero, 
kuris, be kita ko, sakė: „Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi 
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tik tada, kai esame apsikabinę.“ 
Todėl savo sveikinimo laiške V. V. 
Margevičienė rašo: „Sveikinu su 
Tarptautine neįgaliųjų diena Jūsų 
visą tvirtą bendruomenę. Linkiu 
neprarasti ryžto, entuziazmo ir 
tvirtumo. O kai bus sunku, leiskite 
apsikabinti ir skristi drauge...“

GRUODŽIO MĖNESIO 
LKSK RENGINIAI. Drąsūs, sti-
prūs, vikrūs. Tokiu pavadinimu 
sporto renginys Lietuvos kurtiems 
mokiniams surengtas gruodžio 6 
d. Šiauliuose.

Šaškės. Respublikinis šaškių 
konkursas, kuriame jėgas išbandė 
vaikai ir suaugusieji, vyko gruo-
džio 8 d. Kaune.

Krepšinis. Respublikinis jau-
nimo (U 19) krepšinio čempiona-
tas gruodžio 14-15 d.  surengtas 
Panevėžyje. 

Smiginis. Respublikinės smi-
ginio varžybos organizuotos gruo-
džio 8 d. Klaipėdoje.

KKJO JUBILIEJINIS REN-
GINYS. Gruodžio 8 d. Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacija 
minėjo penkerių metų veiklos 
sukaktį. Renginyje prisiminta jos 
ištakos, pradedant 1995-1999 m., 
kai subūręs jaunimą į „Slabada - 
jėga“ organizaciją jai vadovavo  
K. Slabada. 

Dabartinė KKJO užregistruo-
ta Registrų centre 2007 m., vei-
klai gautos patalpos. Jos įkūrėjas, 
pirmininkas Mykolas Balaišis su-
pažindino svečius su kūrimosi is-
torija, nuveiktais darbais, pristatė 
buvusius ir šiuo metu kartu su juo 
dirbančius veikliausius narius. 

Tarp svečių – LKD prezidentė  
R. Klečkovskaja, šventinę nuotaiką 
kūręs Baltarusijos (Gomelio m.) 
kurčiųjų jaunimo meno kolekty-
vas, Latvijos, Estijos kurčiųjų jau-
nimo organizacijų, Kauno miesto 
jaunimo organizacijų atstovai,  
G.Labanausko labdaros fondo na-
riai, Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
organizacijos prezidentas V. Pivo-
ras, Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė J. Pugačiauskie-
nė, Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorė R. Leo-
navičienė ir kiti. Daugiau apie šį 
renginį skaitykite 2013 m. sausio 
mėnesio “Akiratyje“.

„ ATSPINDŽIAI“. Lengvai 
įveikęs Jurbarke vykusio XXI Lie-
tuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų 
apžiūros-šventės „Atspindžiai 
2012“ atrankos turo barjerą Vil-
niaus KRC „Mimika“ teatro spek-
taklis „Apkabink kylantį“ gruo-

džio pradžioje sėkmingai pasiekė 
Rokiškį. Čia gruodžio 1, 2 d. vyko 
baigiamasis apžiūros-šventės tu-
ras, į kurį kelią prasiskynė tik 10 
spektaklių iš 63 šiemet rodytų. 

Štai ką apie „Mimikos“ scenos 
kūrinį parašė jurbarkiečiai: „Spek-
taklis pasižymėjo subtilia judesio 
plastika, scenografija, kostiu-
mais.“  O miestelio Kultūros sky-
riaus vedėja, dėkodama Jurbarko 
mero R. Juškos ir savo vardu, pri-
tarė: „Labai ačiū už šį spektaklį. Jis 
tikrai vainikavo dviejų dienų tea-
tro šventę.“ G. Markeso apsakymo 
motyvais inscenizuoto kūrinio 
scenarijaus autorė Janina Mažei-
kienė, režisieriai – J. Mažeikienė 
ir Titas Varnas, dailininkas Nojus 
Petrauskas.     

LRT TELEVIZIJA. Lietuvos 
kurčiųjų draugija gavo laišką, ku-
riame teigiama, kad LRT televizija 
siekia titruoti kuo daugiau savo 
laidų. Taip pat informuoja, kad 
šiuo metu titruojama laida „Popie-
tė su A. Čekuoliu“ ir sekmadienio 
filmas.  

Netrukus ketinama pradėti 
titruoti ir „Gustavo enciklopedi-
ją“. Televizininkai norėjo sužinoti, 
kokiu specialiu ženklu jie galėtų 
pažymėti filmą, jog būtų supran-
tama, kad jis pritaikytas kurtie-
siems. LKD pasirinko kurtiesiems 
gerai žinomą „ausies“ simbolį. 

LKNUC METODINIŲ PRIE-
MONIŲ RENGIMO IR GESTO-
TYROS SKYRIUS DALYVAVO 
PARODOJE „MOKYKLA 2012“. 
Lapkričio 23–25 d. Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro Metodinių priemonių ren-
gimo ir gestotyros skyrius dalyva-
vo parodoje „Mokykla 2012“, kuri 
vyko Lietuvos parodų ir kongresų 
centre LITEXPO. 

Parodoje buvo pristatyti vado-
vėliai ir įvairios mokymosi prie-
monės, informacinės komunika-
cinės technologijos, mokykliniai 
baldai, reikmenys mokiniams.

LKNUC Metodinių priemo-
nių rengimo ir gestotyros skyrius 
parodos lankytojus  supažindino 
su savo parengtomis ir išleistomis 
mokymo priemonėmis, skirto-
mis klausos sutrikimą turintiems 
mokiniams. Šio skyriaus stendas 
sulaukė daug dėmesio iš smalsuo-
lių. Jie domėjosi kurčiaisiais, gestų 
kalba, norėjo sužinoti, kur galima 
jos išmokti. 

Džiugina tai, kad atsirado be-
sidominčių ir norinčių įsigyti eks-
ponuojamų specialiųjų mokymo 

priemonių. 
Paroda buvo puikus šansas už-

megzti naujus ryšius su įstaigomis, 
kuriose ugdomi klausos sutrikimą 
turintys mokiniai. 

TARPTAUTINĖS NEĮGA-
LIŲJŲ DIENOS RENGINYS „AŠ 
ESU“. Gruodžio 3 d. Kauno „Žal-
girio“ arenoje vyko Tarptautinei 
neįgaliųjų dienai skirtas renginys 
„Aš esu“. Renginys skirtas atkreip-
ti visuomenės dėmesį į neįgaliųjų 
problemas, supažindinti su orga-
nizacijų vykdoma veikla. Nuo 14 
val. vyko meninių darbų paroda, 
kurioje su savo darbais dalyvavo 
ir Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro bei Raseinių kurčiųjų pir-
minės organizacijos amatų būrelių 
nariai.

Šventę vainikavo 19 val. Lietu-
vos atlikėjų dovanotas koncertas. 
Lėšos gautos per paramos kon-
certą bus skirtos visišką negalią 
turinčių šalies žmonių reikmėms.

ŽMONIŲ SU NEGALIA EU-
ROPOS PARLAMENTAS. Gruo-
džio 5 d. Europos Parlamente 
Briuselyje vyko trečiasis žmonių 
su negalia Europos Parlamentas. 
Buvo nagrinėjamos trys pagrin-
dinės temos: 1. Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos 
įgyvendinimas ekonominės krizės 
kontekste; 2. Išėjimo iš krizės stra-
tegijos; 3. Laisvas piliečių su nega-
lia judėjimas – įveikiant kliūtis.

Plenarinėse sesijose buvo kal-
bama, kad neįgalieji negali būti 
grupė, kurios sąskaita pirmiau-
sia taupoma krizės laikotarpiu ir 
vėliausiai atkuriamos buvusios 
teisės. Taip pat buvo pabrėžiama 
JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 
svarba.

Priimta rezoliucija „Ateinan-
čio dešimtmečio vizija – JT Neįga-
liųjų teisių konvencijos įgyvendi-
nimas krizės laikotarpiu“. 

Vyko plenariniai debatai: de-
legatai kalbėjo apie žmonių su ne-
galia statusą ir JT Neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimo rezul-
tatus. 

Renginyje dalyvavo ir 19 atsto-
vų iš Lietuvos neįgaliuosius vieni-
jančių organizacijų. 

Lietuvos atstovai turėjo gali-
mybę susitikti su Lietuvos euro-
parlamentarais ir aptarti aktualias 
neįgaliųjų problemas.

Parlementaras L. Donskis pa-
žadėjo Lietuvos kurčiųjų draugijos 
atstovams asmeniškai padėti iš-
spręsti titrų problemą nacionali-
nėje televizijoje.

Spalio 11 d. prasidėjo Tikė-
jimo metai, kurie pasibaigs 2013 
m. lapkričio 24 d.

Tikėjimo metai – tai kvie-
timas kiekvienam žmogui susi-
mąstyti: ką reiškia man tikėjimas 
asmeniškai, kaip aš suvokiu save 
Bažnyčioje, kaip suprantu tikėji-
mo slėpinius liturgijos šventime 
ir kaip aš atsiliepiu į tą Dievo 
dovaną savo gyvenimu. Šie metai 
yra puiki proga labiau apmąstyti 
savo tikėjimą į Kristų ir plačiau 
atverti Jam savo širdies duris. 
Pastebėti tuos mažyčius tikėjimo 
dalykus, kurie nepastebimi pa-
prasta akimi, bet regimi širdimi.

Artėja gražus, ramybę sutei-
kiantis metas.  Netrukus pajusime 
artėjančių švenčių dvasią...

Kūčios,
          Kalėdos,
                   Naujieji
Žengdami per naują laiko 

slenkstį susimąstykime apie 
tolstančius metus, apie tai, ką per 
juos nuveikėme sau, savo arti-
mui, tiems, kurie visada drauge. 
Ką pakeitėme šiame pasaulyje? 
Kiek išdalinome atjautos ir geru-
mo? Kiek ištarėme šiltų žodžių, 
kažkam parėmusių viltį?

Prisiminkime tai, kas gera, 
gražu, kas visuomet atveria širdį, 
pripildydamas ją kuo skaidriau-
sių emocijų ir gėrio, kas atveria 
kelią žmoniškajai bendrystei.

Tegul mūsų sielos prisipildo 
romaus džiugesio bei drąsos 
mylėti pasaulį ir žmones. Džiau-
kimės viskuo, kas gražu, ir tikė-
kime žmonių gerumu.

Redakcija
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LKD prezidentė apžvelgia 2012-uosius
Apžvalga jau tampa tra-

dicija. Paprastai į interviu 
telpa viskas: mūsų politikų 
požiūris į neįgaliuosius, 
pokyčiai, svarbiausi pasie-
kimai ir džiaugsmai, nusi-
vylimai ir lūkesčiai. 

Šįkart LKD vadovę 
Romą Klečkovskają kalbi-
na korespondentė Nijolė 
Krasniauskienė.

Jau dveji metai, kai Lietuva 
ratifikavo Neįgaliųjų teisų kon-
venciją. Ar Jungtinių Tautų do-
kumentas padėjo šiemet kurtie-
siems siekti savo tikslų? 

2010-aisiais, ratifikavimo me-
tais, dėl neįgaliųjų Lietuvoje iš vi-
so mažai daryta. Džiaugtasi pačiu 
ratifikavimo faktu. Todėl 2011 m. 
nutarėme aukščiausiems šalies va-
dovams priminti apie Konvenciją. 
Jos nuostatomis rėmėmės raštuo-
se, Seime buvo organizuota konfe-
rencija. O dėl kurčiųjų, tai esminių 
svarbių sprendimų, kuriuos įpa-
reigoja daryti Konvencija, nebuvo 
priimta, viskas buvo vilkinama 
teisinantis lėšų stoka. 2012 m. ga-
lutinai įrodė, kad politikai abejingi 
mūsų reikmėms. 

2012 m. keitėsi teritorinių 
kurčiųjų organizacijų finansa-
vimo tvarka. Įstaigos pradėtos 
finansuoti per savivaldybes. Tai 
lėmė ir struktūrinius LKD poky-
čius. Ar pasiteisino naujas mode-
lis?

Net ir labai norėdama, nega-
lėčiau šių metų pavadinti sėkmin-
gais. Jau esu spaudoje minėjusi, 
kad Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje dar prieš reformos 
pradžią 2011 m. kėlėme klausimą 
dėl  naujo modelio taikymo ne iš 
eilės visiems neįgaliesiems, bet 
atsižvelgiant į negalios specifiką. 
Prašėme aklųjų ir kurčiųjų orga-
nizacijas palikti NRD pavaldumo. 
Neišgirdo mūsų. 

Vėliau viskas ėmė klostytis 
pagal prastą scenarijų. Sumažin-
tas finansavimas labai pablogino 
didžiųjų kurčiųjų organizacijų pa-
dėtį (asociacija Lietuvos kurčiųjų 
draugija taip pat nukentėjo, nes 
gavo vos ne perpus mažiau lėšų). 
Dėl lėšų stygiaus specialistai ėmė 
dirbti trumpiau, kai kuriuose cen-
truose vos 2-3 valandas per dieną. 

Tai iš karto kirto per paslaugų ko-
kybę ir apimtį. Geriau nei iki re-
formos gyvena tik vienas iš penkių 
teritorinių centrų.

Kaip ir reikėjo tikėtis, netru-
kus užgriuvo bėdos dėl tam tikrų 
paslaugų įvardijimo. Savivaldybės 
niekaip negalėjo suprasti, kodėl 
kurtiesiems reikia informantų-
konsultantų. Suprantama, iki tol 
jos nebuvo susidūrusios su kur-
čiaisiais, jiems paslaugų niekada 
neteikdavo ir apie jų specifiką nie-
ko nenutuokė. Nepavyko įrodyti, 
kad tokia paslauga mūsų priorite-
tas. Teko tuos pačius specialistus 
pervadinti tarpininkavimo asis-
tentais, nes juk paslaugą kurtie-
siems reikėjo išsaugoti.

Organizavome reidus per sa-
vivaldybes, dirbome šviečiamąjį 
darbą, daug diskutavome, vykdė-
me informacijos sklaidą. Pastan-
gos davė vaisių. Metų pabaigoje 
savivaldybės rodo daugiau su-
pratimo. Vis dėlto vienas dalykas 
lieka nepakitęs – pinigų svarbiau-
sioms reikmėms daugiau, nei buvo 
numatyta metų pradžioje, neatsi-
rado. Dabar kiekviena organizaci-
ja privalo išgyventi savarankiškai. 
LKD neteko galimybės padėti, nes 
buvusi skėtinio principo struktūra 
jau išardyta. Rimta problema tapo 
KRC išlaikymas. Ypač trūksta lėšų 

komunalinėms paslaugoms apmo-
kėti, nes dalis savivaldybių nepri-
pažįsta tokios reikmės, o LKD ne-
turi reikiamo dydžio lėšų padėti.

Teritorinės ir pirminės organi-
zacijos vis labiau panašėja į „ne-
gyvenamas salas“.  Neužtenka lėšų 
ne tik paslaugoms ir užimtumui, 
mažėja galimybių bendradarbiauti 
tarp regionų, rinktis LKD orga-
nizacijų vadovams. Savivaldybės 
nekompensuoja komandiruočių 
išlaidų, todėl ryšiai tarp LKD pa-
dalinių per vienus metus sueižėjo 
ir sutrūkinėjo. 74 metus burta ir 
puoselėta organizacija akyse pra-
randa savo jėgą ir įtaką. Kurtie-
siems dėl negalios specifikos ir 
taip trūko kultūrinio gyvenimo 
džiaugsmų. Dabar jų daugelyje 
pirminių organizacijų iš viso ne-
beliko. Išimtis, kai Vilniaus savi-
veiklininkai apsilanko Kaune, o 
kaip pasiekti atokiausius šalies ra-
jonus su kultūrine programa?

Yra keletas savivaldybių, ku-
riose kurčiųjų pirminės organi-
zacijos nutraukė savo veiklą. Jos 
nepajėgė parengti sąmatų ir gauti 
finansavimo, o skėtinė organiza-
cija negali pateikti, kaip būdavo 
anksčiau, paraiškos už juos. Ne-
žadame lengvai pasiduoti. Ieško-
me rajonuose raštingų žmonių, jei 
tokių yra, konsultuojame juos dėl 

paraiškų rengimo, teikimo ir kt. 
Galimas dalykas, kad kurtiesiems 
kai kuriuose rajonuose, kur ben-
druomenės mažos ir silpnos, teks 
projektus rengti kooperuojantis 
su kitų negalių organizacijomis. 
Svarstome ir tokią galimybę.

Vis dėlto negaliu tylėti, nes 
manau, kad pastaroji mūsų siūlo-
ma išeitis ideologiškai yra netei-
singa. Kol struktūra rėmėsi skėti-
nėmis organizacijomis, mes savo 
kompetencijomis sustiprindavome 
„mažuosius“. Dabar jie liko vieni 
prieš „svetimus“. Žinoma, galima 
sakyti, kad visi privalo tobulėti, 
mokytis, šviestis, bet reikia pri-
pažinti ir tai, jog keldami visiems 
labai didelius reikalavimus vis la-
biau tolstame nuo sąvokos “nevy-
riausybinės organizacijos“, visi tar-
si tampa „valstybininkai“. Anks-
čiau neįgalūs žmonės turėdavo 
savo vietą, niekas jų nevertindavo 
vien tik pagal raštingumą. Dabar 
už gebėjimą burti vietos kurčiųjų 
bendruomenę, organizuoti jiems 
renginius, daryti laikraščių apž-
valgas, sudaryti galimybes ben-
drauti gestų kalba labiau vertina-
mas gebėjimas rengti sąmatas ir 
sklandžiai bendrauti lietuviškai. 
Todėl šie žmonės išstumiami iš 
„savo vietos“ arba priversti išsiža-
dėti savo tapatybės. Arba jie pa-
keičiami girdinčiaisiais. Kas, kad 
galbūt girdintysis neturi ryšio su 
kurčiaisiais, užtat raštingas, gebės 
parengti konkurencingą sąma-
tą. Taip mes paneigiame negalios 
prigimtį ir dvigubai skriaudžiame 
kurčiuosius: vienąkart - gamta, ki-
tąkart - žmonės. Turėtų Lietuvos 
žemėje būti vietos bei darbo ir to-
kiems žmonėms, nes jie iš tikrųjų 
reikalingi. Reikalingi savo nega-
lios broliams ir seserims. Argi ne 
tokiems asmenims, pasitelkdama 
iš jų gabesnius, valstybė užsibrė-
žusi, kaip sakoma, „sudaryti sąly-
gas“?

Kita vertus, reikalavimai neį-
galiųjų organizacijų įvairių gran-
džių vadovams ir specialistams 
kyla, tačiau jau  14 metų nevyriau-
sybinio neįgaliųjų sektoriaus dar-
buotojams atlyginimai nekeliami. 
Visi nuėjo į priekį, o mes likome, 
kur buvę. Nereikia aiškinti, kad 
toks finansinis atotrūkis didina ir 
socialinę, kultūrinę, švietimo pra-
rają. Tampame neorūs. Taip pat 
dėl to prarandame specialistus, 

Aktualijos

LKD vadovei R. Klečkovskajai  2012 m. nebuvo lengvi.
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Šiauliečiai turi naują teritorinės valdybos pirmininkę

kuriuos patys taip sunkiai ugdėme 
daugybę metų, o naujų neprisi-
kviečiame.

Prisipažinsiu, kartais papras-
čiausiai pavydu. Biudžetinėse or-
ganizacijose šilta, darbuotojai sėdi 
išsirengę. Mes - susigūžę iš šalčio. 
Stokojame lėšų komunaliniams 
mokesčiams. Valdininkams ne-
rūpi, iš kur ant jų stalo atsirado 
kompiuteris.

 Mes, norėdami įsigyti naujos 
technikos, turime 50 proc. prisidė-
ti savomis lėšomis. Todėl ir toliau 
„traukiam“ savo darbo vežimus 
pasenusia technika. Kai imame 
apie tai viešai kalbėti, būname 
„statomi“ į savo vietą arba mūsų 
„negirdi“.

Klausėte, kaip vertinu šiuos 
metus. Tai sunkūs, kupini išban-
dymų, nusivylimo, eksperimentų 

ir reformų metai.
Tai negi iš 2012-ųjų neišsine-

šime nieko teigiamo?
Nepaisant visko, optimizmui 

taip pat yra vietos. LRT televizija 
galų gale rado galimybę titruoti 
bent laidą, svarsto dėl kitos. Tai 
lašas jūroje, bet pirmi požymiai, 
kad į mūsų reikalavimus pradeda-
ma žiūrėti rimtai. Apie TV3 pro-
jektą jūs jau skelbėte. Mes visi juo 
džiaugiamės. 

Pradėta teikti nuotolines ver-
timo paslaugas. Tiesa, pokalbių 
laikas labai brangus. Su Neįgaliųjų 
reikalų departamentu diskutuo-
jame, kaip žmonėms šias išlaidas 
sumažinti.

Daug laiko atėmė pastangos 
pradėti lietuvių gestų kalbos mo-
kytojų mokymą. Bet dabar jau ži-
nome, kad liko visai nedaug laiko 

iki svajonės įgyvendinimo pra-
džios.

Jau keletas Lietuvos universi-
tetų lietuvių gestų kalbą įtraukė į 
savo studijų programas kaip pasi-
renkamąjį dalyką. Tai rimtas pa-
siekimas.

Nekantriai laukiame pagalbos 
telefono 112 paslaugos įdiegimo 
kurtiesiems ir tikimės, kad netru-
kus kurtieji galės jaustis saugesni. 

Tęsiamos diskusijos dėl kom-
pensuojamosios technikos. Mūsų 
netenkina kai kurių priemonių 
kompensacijų dydis ir tvarka, 
tiksliau, priemonių atnaujinimo 
terminai. Tačiau turime NRD 
palaikymą ir tikimės ateityje pa-
lankesnių sprendimų nei iki šiol. 
Ypač NRD mus remia paieškose 
dėl nuotolinio bendravimo techni-
kos. Šioje srityje netrukus tikimės 

proveržio.
Viliamės ir geresnio finansavi-

mo, o dėl jo ir geresnės paslaugų 
kokybės kurtiesiems, taip pat pa-
lankesnių Vyriausybės sprendimų 
neįgaliesiems. Dar tikimės galimy-
bės būti išklausyti ir pateikti savo 
ateities viziją neprimetant mums 
savo išankstinės, „iš aukščiau“ 
nuomonės, dažnai nepagrįstos nei 
patirtimi, nei žmogiškumu, nei 
sveika logika.

Mes nusivylėme, bet vis dar 
nesitraukiame. 2013 m. žadame 
ir toliau diskutuoti su įvairiomis 
žinybomis, ieškoti būdų išgyven-
dinti neteisybę.

Kokie būtų Jūsų linkėjimai 
bendruomenei?

Susitelkimo ir geranoriškumo, 
vilties ir išsipildymo, sveikatos ir 
finansinio pagrindo po kojomis. 

Gruodžio 17 d. Šiauliuose vyko 
pakartotinis antrasis visuotinis kur-
čiųjų draugijos narių susirinkimas. 
Susirinkime buvo išrinkta nauja 
teritorinės valdybos pirmininkė 
Kristina Prudnikienė.

Penkeri metai prabėgo labai greitai, nauji 
rinkimai buvo būtini. Buvusi pirmininkė Ge-
nė Adomaitienė pasitraukė iš darbo. Ji kurčiųjų 
draugijoje išdirbo 38 metus, per tą laiką daug 
kas pasikeitė. Išaugo nauja karta: labai komu-
nikabili, protinga ir reikli.  Yra daug jaunimo, 
siekiančio aukštojo mokslo. Ateityje tas jauni-
mas, įgijęs tinkamą išsilavinimą, turės perimti 
visą vadovaujamą iniciatyvą.

 Šiauliečiai šias svarbias pareigas patikėjo 
kurtiesiems gerai pažįstamai Kristinai Prudni-
kienei. Ji jau 12 metų dirba Šiaulių kurčiųjų re-
abilitacijos centre ir padeda kurtiesiems visais 
rūpimais klausimais. 

Kristina labai gerai pažįsta savo rajonų ir 
miesto kurčiuosius. Daug metų ji dirbo spor-
to klubo pirmininke. Ši kandidatūra buvo pati 
tvirčiausia ir patikimiausia. Už K. Prudnikienę 
kurtieji balsavo vienbalsiai.

Dėkojame LKD prezidentei Romai Kleč-
kovskajai, kuri ypač padėjo kurtiesiems supras-
ti susirinkimo svarbą ir apsispręsti balsuojant 
už pirmininką. 

Naujoji pirmininkė išsirinko revizijos ko-
misiją (Liną Gromnicką Modestą Žymantaitę 
ir Ramūną Liugą), valdybą (Arūną Augaitį,  
K. Prudnikienę, Raimondą Monstvilaitę, Vita-
liją Girdziušienę ir Živilę Uscilę) ir kandidatus 
į LKD suvažiavimą (A. Augaitį, Auksę Šiaud-
kulienę, Genę Adomaitienę, Ireną Kazlauskie-
nę, K. Prudnikienę, V. Girdziušienę, Ž. Uscilę).

Pažintis su K. Prudnikiene
Kristina gimė ir augo Tauragės rajono Gel-

gaudiškės kaime. Vaikystė praėjo augant su ke-
turiais broliais ir trim seserimis.

Pirmą klasę pradėjo lankyti kaimo moky-
kloje. Rūpestinga mokytoja pastebėjo klausos 
trūkumus. Po klausos tyrimų, kitais metais, 
Kristina pirmą klasę lankė Kauno neprigirdin-
čiųjų mokykloje. Per dvylika mokymosi metų 
Kaune Kristina sutiko labai daug savo likimo 
draugų, kurie nors yra išsisklaidę po visą Lietu-

vą, artimai tarpusavyje bendrauja.
 Į Šiaulius Kristina atvažiavo gyventi ge-

riausios draugės Elenos priviliota. Pažadėjo 
padėti surasti darbą, naujų draugų.  Mergina 
nebenorėjo grįžti pas tėvelius į kaimą. Labai 
rūpėjo savarankiškas gyvenimas. Be to,  Šiau-
liuose gyveno tėvelio mama, pas ją Kristina ir 
apsistojo. Norėjo dar toliau siekti mokslo žinių, 
bet į tuometį Pedagoginį institutą nepriėmė, 
nes neatitiko bendrojo išsilavinimo reikalavi-
mų. Tuomet įstojo į vakarinę suaugusiųjų vi-
durinę mokyklą ir ją baigė. Įsidarbino Šiaulių 
odos galanterijos fabrike siuvėja. Čia dirbo 
daug kurčių moterų, kurios aktyviai dalyvavo 
Šiaulių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų kultūrinėje 
veikloje. Jos Kristiną ir atvedė į kurčiųjų klu-
bą. Aktyvi mergina buvo greitai pastebėta ir 
įtraukta į visuomeninę veiklą bei saviveiklą. 

Uždarius odos galanterijos fabriką Kristi-
nai buvo pasiūlyta dirbti Šiaulių kurčiųjų rea-
bilitacijos centre vertėja. Būdama veikli, drąsi 
ir gerai mokanti gestų kalbą moteris puikiai at-
likdavo visas kurtiesiems reikalingas paslaugas. 
Kurtieji ją mylėjo ir gerbė, todėl  2001 metais ją 
išrinko sporto klubo „Aidas“ pirmininke, kuria 
dirbo iki 2012 m. birželio. Jos vadovaujamas 
sporto klubas dalyvaudavo visose sporto varžy-
bose, o šiauliečiai dažnai užimdavo ir prizines 
vietas.

Šiais metais Šiaulių kurtieji Kristinai pati-
kėjo teritorinės valdybos pirmininkės pareigas. 
Tai labai atsakingos pareigos, šį darbą dirbti tu-
ri padėti stipri komanda. Kurtieji turi pasitikėti 
nauja išrinkta pirmininke!

 Mes, darbuotojai, Kristinai linkime 
su dideliu veržlumu ir atsakingumu dirbti jai 
patikėtą visuomeninį darbą.

Zita REIZMANIENĖ

Nauja Šiaulių teritorinės valdybos pirmininkė  
K. Prudnikienė.
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Vilniečiai išsirinko naują vadovę

Bendradarbiavimas su TV3 įsibėgėja

Nuo spalio vidurio didžiausiai 
šalyje – Vilniaus kurčiųjų teritorinei 
valdybai – vadovauti išrinkta Inga 
Minkevičienė. Tuo pat metu ji pradėjo 
eiti ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorės pareigas. Prieš tai 
moteris apie 3,5 metų buvo laikinoji 
centro vadovė.   

Inga gimė ir augo Kėdainiuose. 1996 m. 
baigė tuometę Kauno neprigirdinčiųjų interna-
tinę mokyklą (dabar Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centras). Taip pat mokėsi 
VKNPMC (dabar Vilniaus technologijų moky-
mo ir reabilitacijos centras), įgijo siuvėjos spe-
cialybę. Kai ėmė „neišsitekti“ profesijos rėmuo-
se, tame pat centre įgijo dar vieną specialybę - 
teksto rinkėjo ir maketuotojo. I. Minkevičienė 
ir dabar džiaugiasi pastaruoju sprendimu. Dar-
bo su kompiuteriu išmanymas labai pravertė 
įsidarbinus Vilniaus KRC. Besimokant antros 
specialybės Ingos keliai susikirto su dabartinės 
Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidente Roma 
Klečkovskaja. LKD vadovė tuomet centre dirbo 
auklėtoja. Tarp dviejų moterų užsimezgė nuo-
širdus bendravimas.

R. Klečkovskaja, perėjusi dirbti į VšĮ Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos centrą, I. Minke-
vičienės nepamiršo ir pakvietė dirbti į įstaigą 
konsultante. Čia I. Minkevičienė dirba nuo 

2002 m. liepos mėnesio - jau 10 metų.
2009 m. dabartinė Vilniaus kurčiųjų ben-

druomenės vadovė baigė Vilniaus kolegijos Pe-
dagogikos fakultetą, įgijo socialinio pedagogo 
specialybę.

Direktorei Jovitai Vasilevičienei išėjus vai-
ko priežiūros atostogų, nuo 2009 m. balandžio 

mėn. ėjo laikinosios direktorės pareigas. 
2012 m. spalio 13 d. LKD Vilniaus teritori-

nės valdybos rinkimų ir ataskaitos konferenci-
joje I. Minkevičienė išrinkta  pirmininke 2013 
- 2017 m. kadencijai.

Laisvalaikiu Inga daug skaito, mėgsta ke-
liauti, būti gamtoje, dirbti sode. Savaitgaliais, 
kai neužimta darbe, važiuoja į tėviškę, Kėdai-
nius. Ten iki šiol gyvena jos mama. Inga pade-
da mamai nudirbti buities ir sodo darbus.

Ingos nuomone, vadovo darbe labai svarbu 
tolerancija ir įsiklausymas į žmonių problemas, 
gebėjimas teikti visokeriopą pagalbą. Ją tik liū-
dina metai iš metų mažinamas finansavimas ir 
skaudina aplinkybės, kai ji tampa bejėgė vyk-
dyti sau ir organizacijai keliamus tikslus. Dabar 
svarbiausiu uždaviniu sau ji kelia žūtbūt išsau-
goti bent esamą finansavimo lygį ir išlaikyti 
darbe reikiamus specialistus. Nes, pasak jos, jei 
dar mažės finansavimas, paslaugų ir užimtumo 
kokybės išsaugoti nepavyks, ji kris. 

Kartu su bendruomene vadovė laukia 
kraustymosi į naujas patalpas ir tiki, kad tuo-
met pagerės sąlygos ne tik kurčiųjų bendruo-
menei rinktis ir kartu tvarkyti savo reikalus, 
bet ir centro specialistams dirbti.

Pradėdama eiti pareigas visiems bendruo-
menės nariams Vilniaus vadovė linki abipusės 
pagarbos, kantrybės, vienas kito palaikymo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

„TV3 Play“ ekranas
Nuo lapkričio 28 d. pavakario 

kurtieji, besinaudojantys interneto 
paslauga, gali žiūrėti į lietuvių ges-
tų kalbą išverstą per „TV3 Play“ 
transliuojamą laidą „Mamyčių 
klubas“. Būti pirmąja šios laidos 
vertėja garbė teko Vilniaus aps-
krities gestų kalbos vertėjų centro 
vertėjai Karinai Tamulevičiūtei. 
Rengtis laidos vertimui padėjo 
centre dirbantis gestų kalbos kon-
sultantas Tomas Ivanauskas.

Pasak centro direktoriaus Dai-
niaus Jakučio, 20 min. laidai nu-
filmuoti prireikė kelių žmonių ir 
trijų valandų darbo. Na, o Karina 
gestus su centro kurčiuoju konsul-
tantu Tomu prieš tai šlifavo visą 
savaitę. Tikimasi, kad pamažu įgū-
džiai stiprės, patirtis didės ir pasi-
rengimas truks trumpiau.

Laidą galima žiūrėti inter-
nete http://www.tv3play.lt/
play/291050/?autostart=true ar-
ba apsilankius „Facebook“ grupėje 
,,LGK Lietuvių gestų kalba (Lithu-
anian Sign Language)".

Ko reikia, kad matytumėte 
„TV3 Play“?

Kad galėtumėte žiūrėti „TV3 
Play“, jums reikės naršyklės su 
įdiegta „Flash Player 10“ versija. 
Rekomenduojamas interneto ry-
šys, kurio duomenų perdavimo 
greitis ne mažesnis kaip 2 Mbps. 

 Jau netrukus...
Kurčiuosius per „TV3 Play“  

turėtų pasiekti ir daugiau TV3 ar-
chyvinių laidų su vertimu į gestų 
kalbą. Tai pramoginės laidos “Kar-
tą Pietų Amerikoje“ ir „Kitą kartą 
Pietų Amerikoje“, namų ir laisva-
laikio  laida „Vienam gale kablys“, 
aktualijų laida „Prieš srovę“.

TV3 pasiūlymas išties dosnus. 
Jie sutinka, kad gali būtų verčia-
mos į gestų kalbą visos šios tele-
vizijos sukurtos laidos, kai kurie 
užsieniniai serialai ir kt. Kol kas 
Lietuvos kurčiųjų draugija ir Vil-
niaus AGKVC atsirinko minėtas 
laidas, bet kurtieji, reikšdami savo 
nuomonę, laidas gali reitinguoti, 
ir tuomet būtų verčiamos jų pasi-

rinktos. Taip pat TV3 leidžia pa-
rankiu jai laiku naudotis viena iš 
savo studijų, įranga laidoms gestų 
kalba filmuoti ir pasitelkti jų ko-
mandos profesionalus: operatorių 
ir  montuotoją.

Raginami būti aktyvūs
Ar projektas bus tęstinis, pri-

klausys nuo dviejų veiksnių. Pir-
miausia, nuo kurčiųjų auditorijos 
gausos. Todėl 2013 metais TV3 
atidžiai fiksuos savo interneto te-
levizijos žiūrimumo rezultatus ir 
vėliau spręs, ar projektą apsimoka 
tęsti.

Kitas veiksnys – finansinis. 
Planuojama per keletą gruodžio 
savaičių sudaryti laidų vertimo są-
matą. Jos dydis iš dalies koreguos 
verčiamų laidų apimtį. Redakcijos 
žiniomis, finansavimo šaltinių kol 
kas nėra, TV3 dirba savanorių pa-
grindais. 

 Gestų kalbos televizija
Dar sudėtingesnį uždavinį 

iškėlė sau Gestų kalbos televizi-

jos darbuotojų komanda: Aukš-
taitijos televizijos vadybininkė 
Agnė Sakalaitė, operatorius Tadas 
Martinaitis ir keturios Panevė-
žio AGKVC vertėjos - Raimonda 
Vaičeliūnienė, Birutė Šimkienė, 
Diana Paliliūnienė, Simona Ivano-
vaitė-Visockienė. Nenutraukdama 
bendradarbiavimo su Aukštaitijos 
televizija, nuo šiol komanda dar 
didina ir TV3 verčiamų laidų skai-
čių. 

Primename, kad iki šiol pane-
vėžiečiai vertė tarp kurčiųjų popu-
liarią TV3  laidą „Beatos virtuvė“. 
O nuo šiol pradeda ruoštis versti 
lietuvišką serialą „Moterys meluo-
ja geriau“. 

Primename, kad Gestų kalbos 
televizija gyvuoja daugiau kaip 
pusmetį. Per visą egzistavimo lai-
ką ji turėjo vos keletą pavienių rė-
mėjų. Valstybės paramos nesulau-
kė. Kaip, beje, kol kas nesulaukia 
ir dabartinis TV3 ir LKD projek-
tas.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Aktualijos

Vadovo darbą I. Minkevičienė vadina sunkiu, 
atsakingu ir įpareigojančiu.
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Ataskaitų ir rinkimų susirinkimas Kaune

Atėjo laikas atsiverti
Klaipėdos kurčiųjų rea-

bilitacijos centro užimtumo 
būrelio nariai savo darbus 
pristatė uostamiesčio visuo-
menei. 

„Mes visą laiką būdavome 
užsidarę nuo visuomenės, par-
odas organizuodavome tik savo 
centre, bet dabar pajutome, kad 
atėjo laikas atverti savo pasaulio 
duris ir parodyti, ką mes sugeba-
me“, – kalbėjo Klaipėdos kurčiųjų 
reabilitacijos centro vadovė Nijolė 
Kaminskienė, pristatydama dar-
bus Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos Pempininkų 
filiale. 

Jai pritarė ir bibliotekos vedėja 
Roma Macijauskienė, kuri papasa-
kojo, kaip džiugiai skaitytojai su-
tiko šią parodą. Vienas berniukas 
atkakliai tempė prie eksponatų 
savo močiutę, kuri kartojo, kad 
jau vakar abu atidžiai apžiūrėjo 
darbelius. „Bet šiandien mes jų 
dar nematėme“, – atsakė močiutei 
anūkėlis ir pritūpė prie apatinėse 
lentynose išdėliotų Stefanijos Du-
binskienės eksponuojamų lėlių, 
papuoštų Mažosios Lietuvos tauti-
niais kostiumais. 

Lankytojus traukė ir beprotiš-
kos kantrybės reikalaujantys ori-
gamio meno darbai, kuriuos sukū-
rė Skuodo kurčiųjų organizacijos 
nariai Danielius Šmaižys, Stanis-
lava Karbinskienė, Kazys Pilibaitis 
kartu su savo gestų kalbos vertėja 

Irena Šmaižiene. Ji savarankiškai 
išstudijavo šio meno vingrybes ir 
išmokė organizacijos žmones pa-
versti popierių meno kūriniais.   

Buvo smagu klausytis siuvimo 
būrelio vadovės, dailininkės Ritos 
Lengvenytės, dirbančios Klaipė-
dos Prano Domšaičio galerijoje, 
apie veiklą kurčiųjų reabilitacijos 
centre. Pasirodo, siuvimo būrelis 
jau seniai nebeatitinka savo pa-
vadinimo. Jis parodoje nustebino 
papuošalais, namų interjero akse-
suarais, floristikos kūriniais.

N. Kaminskienė pasakojo, kad 
jie nuolat dalyvauja Klaipėdos m. 
savivaldybės organizuojamuose 
projektuose ir tik sėkmės atveju 
gali kurti naujus ar išlaikyti senuo-
sius būrelius. Gruodžio pabaigoje 

turėtų būti paskelbti kelių konkur-
sų rezultatai, į juos direktorė deda 
labai daug vilčių. 

Didžioji dalis darbų buvo su-
kurti dekupažo būrelio narių. Jam 
(taip pat ir žurnalistikos bei plasti-
kos) vadovauja Klaipėdos kurčiųjų 
jaunimo organizacijos pirmininkė 
Nina Šamakova. Mergina ne tik 
aktyviai įsitraukė į centro veiklą, 
bet ir studijuoja Klaipėdos univer-
siteto Socialinių mokslų fakultete 
vadybą. Paklausta, ar užtenka jai 
laiko meilei, Nina linksmai atsakė, 
kad lieka laiko ir meilei, ir naujai 
aistrai – šiuolaikiniams šokiams, 
bet tai – jau kito reportažo tema. 

Veikla reabilitacijos centre la-
bai įvairi, todėl nieko nebestebina, 
kad pabendrauti su likimo drau-

gais, išmokti naujų meno paslap-
čių susirenka ne tik klaipėdiečiai. 
Dėl meilės menui atstumas nuo 
Priekulės iki Klaipėdos atrodo 
visai nedidelis Monikai Šaknai-
tienei. Nebijo kelionės ir Laugalių 
gyventoja Elena Stočkutė. Mat visi 
sukurti darbai po parodų neužsi-
guli sandėliuose: jie išdovanojami 
brangiems, centrui padedantiems 
žmonėms. Nemažai darbų iške-
liauja į Jurbarką. Šio miesto savi-
valdybė tradiciškai kviečia klai-
pėdiečius į svečius, nes žino, kad 
sulauks ir parodos, ir nuotaikingo 
koncerto, mat centre ne tik prie 
siūlų ir karoliukų sėdima...  

SIGITA KOROLIOVĖ

Gruodžio 8 d. vyko LKD 
Kauno teritorinės valdybos 
ataskaitų ir rinkimų susi-
rinkimas. Dalyvavo Kauno 
miesto, Jonavos, Raseinių, 
Prienų, Kaišiadorių, Ša-
kių, Kauno rajonų kurčiųjų 
draugijos nariai. 

Susirinkime pristatyta Kau-
no teritorinės valdybos penkerių 
darbo  metų ataskaita, išsamiai 
supažindinta su LKD Kauno teri-
torinės valdybos tikslais, pagrindi-
nėmis veiklos kryptimis.

LKD Kauno teritorinė valdy-
ba vienija Kauno ir Marijampolės 
apskrityse gyvenančius žmones, 

turinčius klausos negalią. Kadan-
gi Marijampolės, Vilkaviškio ir 
Kėdainių kurčiųjų organizacijos 
įsiregistravo kaip savarankiškos 
organizacijos, prie Kauno teri-
torinės valdybos liko 6 kurčiųjų 
pirminės organizacijos: Kauno 
r., Jonavos, Prienų, Kaišiadorių, 
Šakių, Raseinių. Šiuo metu užre-
gistruotas 1401 asmuo, turintis 
klausos negalią, iš jų 873 draugijos 
nariai (842 kurtieji ir 31 girdintis 
narys). Duomenys nėra tikslūs nes 
migruojantys asmenys ne visada 
praneša apie gyvenamosios vietos 
pakeitimą.

Susirinkime pristatyta ir VšĮ 
Kauno reabilitacijos centro nuo-
latinio pobūdžio vykdoma veikla, 

vykdyti ir vykdomi projektai, atsa-
kyta į rūpimus klausimus. 

Kauno teritorinės valdybos 
pirmininke perrinkta Jūratė Pu-
gačiauskienė, Kauno teritorinės 
valdybos nariai - Vytautas Va-
liauga, Vida Eskertienė, Gražina 
Dambrauskienė, Mykolas Balaišis, 
Danutė Ramonienė, Malvina Stan-
kauskienė.

Perskaityta Revizijos komi-
sijos ataskaita. Kauno teritorinės 
valdybos veikloje pažeidimų ne-
rasta, išlaidos pagal pateiktą sumą 
pagrįstos dokumentais. Nauji Re-
vizijos komisijos nariai - Ramutė 
Mykolaitienė, Vijolė Tadaravičie-
nė, Renata Kainauskienė. 

Dar lapkričio 10 d. vykusiame 

visuotiniame susirinkime buvo 
iškelti Kauno teritorinės valdybos 
kandidatai į LKD  suvažiavimo 
delegatus. Po atviro balsavimo 
šiame susirinkime išrinkti dele-
gatai: Vytautas Valiauga, Mykolas 
Balaišis, Remigijus Balaišis, Arū-
nas Bražinskas, Kęstutis Vaišno-
ra, Malvina Stankauskienė, Jūratė 
Pugačiauskienė, Renata Sapry-
kina, Vida Eskertienė, Asta Dze-
dulionienė, Kazimieras Zybartas, 
Agnė Žegytė, Monika Kumžaitė, 
Raimundas Jankus. Suvažiavimo 
garbės svečiais išrinkta: Danutė 
Ramonienė, Leonarda Paršelienė, 
Genovaitė Eidukevičienė.

Aldona STANKEVIČIENĖ

Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro auksarankiai.



2012 m. gruodžio mėn. Nr. 12(328)8

Dėl kalkinio vertimo tarėsi keturios institucijosGestų kalba
Gruodžio 6-ąją į Lietu-

vos kurčiųjų draugijos būs-
tinę sugužėjo apie 40 asme-
nų  pasikeisti nuomonėmis 
apie lietuvių gestų kalbos ir 
kalkinės kalbos vartojimą 
teikiant vertimo paslaugas. 

Renginį įžanginiu žodžiu pra-
dėjusi LKD prezidentė R. Kleč-
kovskaja paragino vienąkart išsi-
aiškinti artikuliacijos vartojimo 
principus vertime. Kita renginio 
moderatorė N. Krasniauskienė 
supažindino su 2010 m. vykdyto 
socialinio tyrimo rezultatais. Jis 
atskleidė, kad 40 proc. kurčiųjų 
Lietuvoje pasisako už vertimą į 
kalkinę kalbą. Taip pat siūlė disku-
sijai klausimų.

Vertimas netenkino 
Sąmoningai ar ne, LGKVA 

renginio pradžioje leido dirbti tik 
LGK vertėjams. Netrukus dalis da-
lyvių, tarsi dar labiau pabrėždami 
diskusijos temos aktualumą, pa-
reikalavo  ir kalkinio vertimo su 
aiškia žodžių artikuliacija. 

 
Vertėjų asociacijos  

lūkesčiai
LGKVA prezidentė R. Leona-

vičienė pasisakyme apgailestavo 
dėl skirtingų vertimo būdų pai-
niojimo ir išskyrė keletą jų, tokių 
kaip LGK, „kalkė“, vertimas kur-
čneregiams, vaikams, senjorams, 
„šeimyniniai“ gestai ir kt. Kalbė-
toja paaiškino, kad lūpų judesiai 
verčiant į „kalkę“ ir LGK atlieka 
visiškai skirtingas funkcijas: arba 
atkartoja žodžius, arba vartojami 
pagal LGK taisykles. Taip pat pra-
šė kurčiųjų bendruomenės dau-
giau tolerancijos pradedantiems 
darbą vertėjams.

LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja į kritiką reagavo santūriai. 
Pripažino jos pagrįstumą, davė 
pažadų, bet šia tema diskusijos 
neplėtojo. Gerai, nes patirtis rodo, 
kad, jei tik pradedama eiti teisini-
mosi keliu, tai iš tikrųjų dialogas 
ties šiuo dalyku ir įstringa.

 
Kas turi mokyti kalkinio 

vertimo: už ir prieš
Taip pat LGKVA prezidentė 

laikėsi nuomonės, kad kalkinio 
vertimo mokymas - Surdologijos 
centro, o ne Vilniaus kolegijos 

uždavinys. Tokią poziciją palai-
kė ir vėliau pasisakę ViKo admi-
nistracijos atstovai – prodekanas  
V. Šoblinskas ir katedros vedėja  
V. Juškienė. 

Kiek nukrypstant nuo temos, 
tenka pripažinti, kad toks pasitikė-
jimas SC – geras ženklas, bet mąs-
tant apie ateitį, yra tikimybė, kad 
bus persigalvota. Nes ar iš tikrųjų 
ViKo pasirengusi perleisti savo, 
vertimo specialistų rengimo kal-
vės stiprybę, t.y. skirtingų vertimo 
metodų mokymą, kitai įstaigai?

Įdomu, kad išvakarėse kalbė-
damasi telefonu su ViKo Pedago-
gikos fakulteto dekane I. Kaupie-
ne N. Krasniauskienė išgirdo dar 
kitokią poziciją. Dekanė teigė, kad 
jie yra pasirengę peržiūrėti studijų 
programą pagal „rinkos, t.y. kur-
čiųjų bendruomenės, poreikius“ ir 
net prašė LKD padėti ieškoti šiam 
dalykui mokyti kurčiųjų lektorių.

Nuo supažindinimo su „kalke“ 
studijų metu neatsiribojo ViKo 
lektoriai. Pvz., jie užsiminė apie 
variantą prailginti specialistų ren-
gimo laiką organizuojant magis-
trantūros studijas ir taip koreguo-
ti studijų programas. Deja, šios 
temos plėtoti nepageidavo ViKo 
administracija. Taip pat kaip vieną 
iš galimybių siūlė su kalkiniu ver-
timu supažindinti studentų prak-

tikų metu. 
  

Ar „kalkė“ – LGK  
variantas?

Lektoriai pamažu tikslino 
„kalkės“ apibrėžimą. M. Danielius 
teigė, kad vertimas į kalkinę kalbą 
– tai žodžių artikuliacija, o gestai – 
tik pagalbinė priemonė, padedanti 
suvokti pašnekovą. A. Barisevičius 
kolegą papildė teiginiu, kad kalki-
nis vertimas yra teksto atkartoji-
mas lūpomis, o gestai šiuo atveju 
tik atstoja žodžius.

Kurčiųjų vertėjų misija
SC darbuotojas V. Pivoras siū-

lė sudėtingam vertimui pasitelkti 
kurčiųjų vertėjų. Tai esą padėtų 
išvengti konfliktinių situacijų, nes 
paprastai kurčią vertėją supranta 
ir kurtieji, ir neprigirdintieji, ir ap-
kurtusieji. Kauno AGKVC direk-
torės pavaduotojas A. Bražinskas 
siūlymų sąrašą papildė vertimo 
raštu idėja. Bet čia pat iš audito-
rijos buvo replikuota, kad „bandy-
kim, jei esam tokie turtingi“.

 
Tėvų atstovė: „LGK –  

neįgaliųjų kalba“
Bendrijos „Pagava“ pirmi-

ninkės pavaduotoja J. Vanagienė 
pastebėjo, kad tai pirma tokio po-
būdžio oficiali diskusija. Kalbėto-

ja grįžo į laikus, kai „po ilgo karo 
atėjo LGK laikas“, kuris buvo ne-
lengvas išbandymas tėvams. Tada 
jų vaikai  tapo labai kategoriški: iš 
šeimos narių buvo reikalaujama 
kalbėti LGK, „kalkė“ jiems neti-
ko. Diskusijos dalyvė teigė, kad vis 
dėlto gestų kalba pirmiausia yra 
neįgaliųjų kalba. Ji pripažino, kad 
tai yra kalba, bet nėra tiek išvysty-
ta, kiek sakytinės kalbos. Jos nuo-
mone, tai siejasi su tautos ir tos 
tautos kurčiųjų gyvenimo būdu, 
sėslumu, interesais, išsilavinimu. 
Nors ir apgailestaudama dėl per 
trumpo studijų laiko, pasisakė už 
supažindinimą su vertimo meto-
dais ViKo.

 
Žinių išbandymas „kalke“

 Apibendrindama diskusijos 
potemę N. Krasniauskienė siūlė 
dvipakopį vertėjų kalkinio verti-
mo mokymą. Pirmiausia jaunus 
specialistus, - nes būtent jiems 
labiausiai trūksta tokių žinių -  jo 
apmokyti pirmosiose darbovietė-
se. Vėliau, jei vis dar reikės, siųsti 
į SC kvalifikacijos tobulinimo kur-
sus. 

Kai prieštaravimų lyg ir nebe-
liko, įvyko kai kas netikėto. Buvo 
pasakyta: „Jei vertėjas labai gerai 
moka LGK, jis pajėgus ir specialiai 
nemokytas atlikti kalkinį vertimą 
dėl jo konstravimo pagal lietuvių 
kalbos taisykles. Taip iškilo spe-
cialistų žinių ir gebėjimų kokybės 
problema. Taip pat net suabejota 
šios diskusijos prasme. 

 
Gynė, kas seniai apginta

Keista, bet kurtieji apskritojo 
stalo diskusijoje stengėsi įteigti, 
kad gestų kalba aukščiau „kalkės“, 
nes ji tikroji kalba, o pastaroji tik 
lietuvių kalbos forma. Bet dėl LGK 
statuso mes visi seniai įtikinti, jį 
gerbiame, jį visur pabrėžiame. Ir 
ar tik neatsitiko taip, kad pastara-
sis renginys galutinai atėmė iš da-
lies kurčiųjų įrankį, kuriuo šie virš 
sistemos galvos jau kiek per ilgai 
mojavo? 

 
Rado vietą ir lietuvių  

kalbos variantui
Na, o neprigirdintieji ir apkur-

tusieji, – R. Buikauskienė, I. Min-
kevičienė, A. Juciuvienė, R. My-
kolaitienė ir kt., šiame susitikime 
pasiekė svarbią pergalę. „Kalkė“ iš 

Diskusijos dalyviai.
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žemo, statuso neturinčio lietuvių 
kalbos varianto buvo pripažinta 
dalies bendruomenės informacijos 
prieinamumo ir komunikacijos 
priemone. Ji, aišku, netaps kalba, 
bet susitarta, kad tai yra kitokio 
- kalkinio vertimo objektas, kai 
žodžiai artikuliuojami, o ranko-
mis, vietoj jų, rodomi gestai ir visa 
mintis dėstoma pagal lietuvių kal-
bos taisykles. 

Kvietimas diskutuoti  
Norėtųsi išskirti Kauno KRC 

direktorės J. Pugačiauskienės pa-
sisakymą. 

Pirmiausia dėl prelegentės 
patirties (ji anksčiau dirbo LGK 
vertėja) ir dėl minties savarankiš-
kumo. 

Pvz., ji svarstė: „Ar tikrai LGK 
vertėjai visada, kaip patys skelbia, 
verčia tikrąja kalba, ar kartais gal 

tik imituoja tokį vertimą? Juk kar-
tais kai kurių vertėjų lūpos visai 
nejuda, tuomet kokiu metodu jie 
iš tikrųjų verčia?“; „Kas prižiūri 
vertėjų kasdienį vertimą?“ ir t.t. 

Ji garsiai svarstė, kad vertime 
už kiekvieno žodelio tikslų verti-
mą svarbiau minties perteikimas. 

Apie LRT vertėjus sakė, kad 
kritikuoti juos visiems „labai pa-
togu“, o pagalbos jie iš nieko taip 

ir nesulaukia. Pasak jos, „nepai-
sant neslopstančios kritikos“, laida 
„Šiandien“ turi savo žiūrovų audi-
toriją.

Gaila, bet prisijungti prie  
J. Pugačiauskienės pasiūlytos nau-
jos diskusijos tądien daugelis dar 
nebuvo pasirengę. 

                                                         
 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

   

Lapkričio 29 – gruodžio 
1 d. Kaune, A. Sabonio 
krepšinio centre, vykusiame 
4-ajame Europos kurčiųjų 
krepšinio klubų taurės tur-
nyre triumfavo lietuviai. 
Išbandyti jėgas suvažiavo 
11 vyrų ir 9 moterų Senojo 
žemyno klubų komandos. 

Aukso medaliais pasida-
bino ir pereinamąsias taures 
į Vilnių parsivežė sostinės 
kurčiųjų sporto klubo „Ges-
tas“ vyrai ir moterys. Beje, 
vilniečiai vyrai pereinamąją 
taurę iškovoja antrus metus 
iš eilės. Kito lietuvių klubo – 
Kauno „Tylos“ krepšininkai 
vyrai buvo treti, o moterys 
– penktos.

   
Vyrai

Algimanto Šato treniruojamas 
„Gestas“ sėkmingai įveikė turny-
ro A grupės  barjerą ir pralaimėjo 
vieninteles iš keturių grupės rung-
tynes Lenkijos „Spartan“ klubui 
72:76. Bet kaip daugiausia jėgų 
pareikalavusią dvikovą vilniečiai 
turbūt prisimins grupės susitikimą 
su Turkijos „Corlu“ ekipa, kai ne 
tik du paskutiniai kėliniai baigėsi 
lygiosiomis, bet ir prireikė dviejų 
pratęsimų. Čia mūsų vyrai parodė 
ištvermę, spurtavo ir priešininkus 
įveikė 13 taškų skirtumu (101:88).  
Nesunkiai peržengę ketvirtfinalio 
ribą vilniečiai rimtesnio pasiprie-
šino nesulaukė ne tik pusfinalyje 
iš Ukrainos „Dnipropetrovsk“ 
komandos (75:36), bet ir finalo 
varžovų Graikijos  „Piraeus“ klu-
bo ir kovoje dėl aukso medalių 
nugalėjo įtikinamai 79:59. Klubo 
pirmininkas ir vyrų komandos va-
dovas Arūnas Kubaitis didžiuojasi 
puikiais rezultatais, kuriuos krep-
šininkams pavyko parodyti net 

žaidžiant be pagrindi-
nio 2 m ūgio vidurio 
puolėjo A. Zenevič.

 Sėkmingai iki 
pusfinalio atžygiavo 
ir C grupėje žaidusi  
Kauno „Tyla“ (trene-
ris Algirdas Jurkša). 
Iš kovos dėl aukščiau-
sios prabos medalių 
ją eliminavo  Graiki-
jos „Piraeus“ – 76:80. 
Kauniečių varžovai dėl 
3, 4 vietos - Ukrainos 
„Dnipropetrovsk“ -  
šeimininkams pasida-
vė 65:54.

 Moterys
„Gesto“ moterys (treneris Žil-

vinas Aleksandravičius) į turnyro 
finalą atžygiavo be pralaimėjimų. 
Atrankos varžybose nugalėta Ru-
sijos „Meteor“ ekipa 58:39, Di-
džiosios Britanijos „London Lio-
ness“ 67:36, ketvirtfinalyje – dar 
kartą Rusijos „Meteor“ rezultatu 
55:45. Tik pusfinalyje rimtą iššūkį 
metė Ukrainos „Harkiv“ 53:51. 

Tikrai nedaug varžybų, kurio-
se Lietuvos moterų rinktinei fina-
linėse kovose būtų pavykę įveikti 
švedes. Jas lietuviai jau pavadino 
amžinomis skriaudikėmis. 

Atsigriebė lietuvės bent klu-
bų turnyre. Abiejų ekipų, kuriose 
buvo po 4 rinktinės žaidėjas, jėgos 
buvo apylygės, bet „Ik Hephata“ 
krepšininkės nesugebėjo atkakliau 
pasipriešinti ir pasidavė finalo 
nevertu skirtumu 71:26. Trečioje 
vietoje liko Ukrainos klubas „Har-
kiv“. 

 „Tylos“ žaidėjas (trenerė Lina 
Dambrauskaitė) dar aplenkė ke-
tvirtos vietos laimėtojos Vokietijos 
„GSC Nurnberg“.   

Organizatoriai
Lietuvos kurčiųjų sporto ko-

miteto (LKSK) bei turnyrą orga-
nizavusios Tarptautinės kurčiųjų 
krepšinio federacijos prezidentas 
Aleksas Jasiūnas informavo, kad 
šis sporto renginys buvo planuotas 
Izraelyje. Kadangi žydai nesugebė-
jo vykdyti įsipareigojimų, iniciaty-
vą perėmė lietuviai. 

Per tris mėnesius keturių 
LKSK darbuotojų komanda, rem-
damasi „Gesto“ ir „Tylos“ klubų 
pagalba bei dviejų dešimčių sava-
norių būriu, sėkmingai atlaikė iš-
šūkį. Dabar džiaugiasi, kad viskas 
pavyko sklandžiai, 210 dalyvių, 
tarp jų 8 teisėjų, atsiliepimai labai 
geri.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ vadovo 
A.Kubaičio rankose Europos kurčiųjų krepšinio 
klubų taurės turnyro atminimo prizai.

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo „Gestas“ vyrų ir moterų krepšinio komandos.
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Dideli mažojo „Pagranduko“ darbai
2010 m. prasidėjęs Klai-

pėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos ir lopšelio-darželio 
„Pagrandukas“ bendradar-
biavimo projektas tęsiamas 
iki šiol. 

Abiejų įstaigų pedagogai kei-
čiasi ne tik dalykine ir metodine 
patirtimi, bet ir rengia įvairias 
šventes, vakarones ir susitikimus, 
džiugindami savo ugdytinius.

Mokyklos bendruomenė, kaip 
ir dera vyresniesiems draugams, 
įvairia veikla padeda darželio 
bendruomenei, kuri nebeturi su-
trikusios klausos vaikų grupių ir 
ugdo juos girdinčiųjų grupėse. Jie 
padeda nepamiršti lietuvių gestų 
kalbos, pristato kurčiųjų kultūros 
ypatumus. Pedagogai dalijasi su 
kolegomis surdopedagogikos nau-
jienomis, kviečia į savo konferen-
cijas ir seminarus, supažindina su 
novatoriškomis ugdymo metodi-

komis.
Visuomenėje įprasta, kad jau-

nesnieji imtų pavyzdį iš vyres-
niųjų, o šie globotų mažuosius ir 
padėtų jiems įsitvirtinti gyvenime. 
Tačiau šį kartą pagrandukai nu-
stebino daug mačiusius mokyklos 
atstovus savo paroda „Žemės pra-
šymas“. Jos eksponatai buvo paga-
minti iš buitinių atliekų. Prikelti 
antram gyvenimui daiktus tapo 
madinga ekologija susirūpinu-
siems žmonėms. Bet šįkart norisi 

pagirti mažuosius draugus ne tik 
už gamtosaugos idėjas, bet ir už 
originalumą, nes tokių eksponatų 
dar nebuvome matę!

Parodos „vadas“ – skaidrus 
pagrandukas – simbolizavo ma-
žųjų meistrelių norą matyti žemę 
kuo švaresnę ir žydinčią popieri-
nėmis, plastikinėmis, skardinėmis 
gėlėmis. Tėvams, ieškantiems savo 
atžaloms Kalėdų dovanų, tikrai 
kils naujų idėjų pamačius žaismin-
gus ir spalvingus traukinius, lai-

vus, mašinas, liūtus ir dramblius, 
pagamintus iš plastikinių butelių, 
kartoninių kiaušinių dėklų, maku-
latūros ir kitų medžiagų.

 Mokyklos atstovams reikės la-
bai pasistengti norint nenusileisti 
mažiesiems draugams. Vadinasi, 
ateityje galime tikėtis dar daugiau 
originalių, vaikus ugdančių ir pa-
dedančių integruotis į visuomenę 
projekto veiklų.

Sigita KOROLIOVĖ

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje lankėsi Pa-
nevėžio pedagoginės-psicho-
loginės tarnybos specialistės. 

Apsilankymo tikslas buvo iš-
samiai susipažinti su mokykla, 
kurioje ugdomi klausos negalią 
turintys mokiniai, kad galėtų ją 
rekomenduoti tėvams (globėjams, 
rūpintojams), kurie augina šią ne-
galią turinčius vaikučius. Specia-
listės stebėjo visą įstaigos vidaus 
darbą, apžiūrėjo kabinetus, ben-
drabutį, muziejų, išbandė garsą 
stiprinančią aparatūrą, domėjosi 
vaikų laisvalaiku, netgi išmoko 
pirštų abėcėlę ir keletą gestų. 

„Apie mokyklą susidarėme la-
bai gerą įspūdį. Teikiamos paslau-
gos yra tikrai kokybiškos. Į akis 
krito šeimyniška aplinka, jautėsi, 
jog visa bendruomenė yra tarsi 
viena šeima. Čia sudarytos visos 
sąlygos vaikui klestėti ir mokytis. 
Kadangi mūsų tarnyboje tiriami 
įvairių sutrikimų turintys vaikai, 
tai susidūrusios su klausos nega-
lią turinčiu vaiku, tėveliams drą-
siai galėsime rekomenduoti šią 
mokyklą“, – pažymėjo psichologė, 

knygų vaikams ir suaugusiesiems 
autorė Rasa Praninskienė. Ji taip 
pat pabrėžė, kad jau daugiau nei 
dešimtmetį vykstantis neįgaliųjų 
integracijos į bendrojo lavinimo 
mokyklas vajus nėra sėkmingas, 
ypač  kai susiduriama su vidutinio 
ir sunkaus sutrikimo vaikais. Vai-
kai ten  dažniausiai patiria netole-
ranciją, skriaudą ir patyčias. 

„Dar dažnai tenka susidur-
ti, kai tėvai vienokią ar kitokią 
negalią turintį vaiką spiriasi leis-

ti į bendrojo lavinimo mokyklą. 
Tačiau daug naudingiau, kai di-
desnių sutrikimų turintys vaikai 
gauna koncentruotą ugdymą spe-
cialiojoje mokykloje“, – įsitikinusi 
specialistė.  

Pedagoginės-psichologinės 
tarnybos direktorė Rita Strockie-
nė taip pat pažymėjo, jog dabar  
tėvams,  auginantiems sutrikimų 
turinčius vaikučius, galės tvirtai 
pasakyti, kad mokykla, kurioje yra 
ugdomi specialių poreikių turin-

tys vaikai,  nėra kažkoks „blogis.“ 
Ji pripažino, kad dar daugelis tė-
vų turi tokių nepagrįstų baimių, 
kurios dažnai nulemia netinkamą 
pasirinkimą. 

„Vizitas tikrai buvo labai nau-
dingas. Džiaugiuosi, kad specialis-
tės,  pamačiusios tikrąjį mokyklos 
vaizdą, tėvams, kurie dvejoja, ko-
kią ugdymo įstaigą rinktis, galės 
atsakingai padėti priimti tinkamą 
sprendimą“, - pažymėjo mokyklos 
direktorė Danutė Kriščiūnienė. 

Direktorė teigė, kad  Panevė-
žio pedagoginė-psichologinė tar-
nyba mokyklai teikia labai kvalifi-
kuotas ir kokybiškas specialiosios 
pedagoginės-psichologinės pagal-
bos paslaugas mokiniams,  o mo-
kytojams – įvairias konsultacijas. 
Akcentavo, kad ypač daug pata-
rimų žodžiu bei įvairia padaloma 
medžiaga – lankstinukais, knygu-
tėmis ir kt. gauna tėvai (globėjai, 
rūpintojai). Pasak direktorės, tik 
bendromis pastangomis galime 
padėti  ir paaugliams. “Mokyklai 
kolegų įvertinimas prilygsta No-
belio premijos skyrimui”, - pažy-
mėjo mokyklos direktorė.

Laima LAPĖNIENĖ

PKNPM apsilankiusios Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos 
specialistės ne tik išsamiai susipažino su mokykla, bet mokėsi ir pirštų 
abėcėlės bei lietuvių gestų kalbos.

„Pagranduko“ parodos „Žemės prašymas“ eksponatai.
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150-ųjų Maironio gimimo metinių minėjimas KKNUC ir PKNPM
Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje minėjimo 
renginys vyko lapkričio 15 
d.  Jis sulaukė didelio ben-
druomenės, ypač mokinių, 
dėmesio. 

Tautos dainiui paminėti 
skirta šventė prasidėjo skam-
bant pagal poeto eiles „Lietuva 
brangi“ sukurta Juozo Nauja-
lio daina, kurią į  lietuvių gestų 
kalbą vertė Toma Audickaitė (5 
klasė) ir Karolina Janikūnaitė (7 
klasė). Vyr. lietuvių kalbos mo-
kytoja, surdopedagogė Danutė 
Matuzienė, pasitelkdama mul-
timediją, apžvelgė svarbiausius 
Maironio gyvenimo faktus. 

Skambiausias poeto eiles 
apie tėvynę, tautą, gamtos grožį 
deklamavo 5, 7, 8, 9 klasių mo-
kiniai. 

Visi susirinkusieji nuščiuvo, 
kai į salę vilkintis kunigo suta-
na įėjo pats Maironis. Jį be galo 
įtikinamai suvaidino devintokas 
Rytis Petrulis. 

Į mūsų amžių sugrįžusiam 
poetui rūpėjo, ar jis dar prisime-
namas, ar vaikai dar deklamuoja 
jo eilėraščius, ar tebeskamba pa-
gal jo eiles parašytos dainos?

Po jaudinančios programos  
mokyklos bendruomenei buvo 
pristatyta šiai progai skirta par-
oda - koliažas „Paimkim arklą, 
knygą, lyrą...“ Čia  eksponuoja-
mi Maironio poezijos rinkiniai, 
kritinė literatūra bei  mokytojo 

Povilo Šiaučiūno poetui sukur-
tas ekslibrisas. Mokyklos bibli-
otekoje bibliotekininkas Vilius 
Glušokas parengė Maironio 
knygų parodėlę. 

Šventinį minėjimą vedė ir 
parodą-koliažą pristatė viso šiai 
progai skirto renginių ciklo ini-
ciatorė ir  scenarijaus autorė, 
vyr. lietuvių kalbos mokytoja 
Laimutė Beinarauskienė. 

Pasak jos, kuriant scenarijų, 
ruošiantis šiam renginiui norė-
ta, kad vaikai pajustų Maironio 
poezijos tautiškumą, jo dvasin-
gumą, įsimintų, kad svarbiausi 
poeto kūrybos motyvai – Dievas 
ir Tėvynė. Buvo svarbu sukurti 
rimties, susikaupimo ir iškil-
mingumo aurą.

Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė džiaugėsi, kad lie-
tuvių kalbos mokytojos L. Bei-
narauskienės iniciatyva spalio 
mėnesį mokiniai ir mokytojai 
keliavo vietomis, menančiomis 
Maironį ir jo kūrybą. 

Aplankyta Krekenavos Švč. 
M. Marijos ėmimo į dangų baž-
nyčia, kurioje I pasaulinio karo 
metais kunigavo Maironis. Lan-
kytasi Varnakalnyje, pamėgtoje 
poeto vietoje, ant stataus Lin-
kavos kranto. Taip pat mokiniai 
buvo nuvykę į Upytę, kurios 
žemės minimos nuo XIII a. vi-
durio ir kuri garsi Maironio ap-
dainuotu Čičinsko kalnu. 

Laima LAPĖNIENĖ

Šiuos metus Seimas pa-
skelbė Maironio metais. 
2012 m. spalio 21 d. Mairo-
niui būtų sukakę 150 metų. 
Šį svarbų visai Lietuvai 
jubiliejų minėjo ir Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (KKNUC).

 Stengėmės mokinius supa-
žindinti su didžiuoju poetu, at-
skleisti jo gyvenimo ir kūrybos 
svarbą Lietuvai, mums kiekvie-
nam.

Daug metų Maironis gyveno 
Kaune. Išliko jo namas, kuriame 
įkurtas muziejus, Maironio var-
du pavadintos gimnazija ir ga-
tvė. Galima apsilankyti kunigų 
seminarijoje, kurioje mokėsi, o 
vėliau dėstė ir rektoriavo poetas. 
Dirbo jis ir Lietuvos universite-
te, kur dėstė ne tik teologinius 
mokslus, bet ir pasaulietinę lite-
ratūrą.

Kadangi mūsų mokykla yra 
Kaune, mes galėjome su moki-
niais vaikščioti Maironio takais. 
Daug pamatėme ir sužinojome: 
svečiavomės Maironio gimnazi-
joje, buvome muziejuje, pasto-
vėjome prie poeto kapo. Ypač 
įdomu buvo Maironio muzieju-
je. Mes dalyvavome edukacinėje 
programoje. Mokiniai, kartu su 
gide išvaikščioję Maironio kam-
barius, apžiūrėję jo asmeninius 
daiktus ir rankraščius, turėjo at-
pažinti ir surasti įvairius objek-
tus pagal nuotraukas. Jiems tai 
puikiai sekėsi.

 Įdomi buvo ir antroji už-

duotis: iš žodžių sudėlioti Mai-
ronio eilėraštį ir jį perskaityti. 

Dvi savaites skyrėme Mai-
roniui mokykloje: skaitydavo-
me ir deklamuodavome jo eiles, 
prisimindavome jo gyvenimą, 
veiklą. Per gestų kalbos pamo-
kas mokiniai išmoko pasakoti 
apie poeto gyvenimą ir kūrybą, 
gestais deklamuoti jo eiles. An-
glų kalbos mokytoja mokė versti 
posmus į anglų kalbą. Dorinio 
ugdymo pamokose mokytoja su 
mokiniais aptardavo katalikišką 
Maironio auklėjimą šeimoje, jo 
bruožus, dvasines vertybes, ku-
nigo gyvenimą, veiklą bažnyčios 
bendruomenėje. Per dailę moki-
niai iliustravo pasirinktą Mairo-
nio eilėraštį. 

Dviejų savaičių darbą api-
bendrinome, patikrinome mo-
kinių įgytas žinias.

 Lietuvių kalbos mokyto-
jai pakvietė mokinius į popietę  
„Graži tu, mano brangi tėvyne“. 
Mokytojai kartu su mokiniais 
skaitė poeto eilėraščius, žvelgė į 
nuostabius gamtos vaizdus, ap-
dainuotus eilėse. 

Aktyviai mokiniai varžėsi 
viktorinoje, jie daug žinojo apie 
Maironio gyvenimą ir kūrybą. 
Komandos sprendė kryžiažodį, 
apžiūrėjo draugų nupieštas eilė-
raščių iliustracijas. 

Tikimės, kad mokiniai žinos, 
jog Maironis yra mūsų didysis 
poetas, mokantis mus mylėti Tė-
vynę, didžiuotis ja.

Sofija LIORANČIENĖ 

Viktorinoje KKNUC mokiniai parodė, kad daug žino apie Maironio gyvenimą 
ir kūrybą.

Prie parodos-koliažo „Paimkim arklą, knygą, lyrą...“(iš kairės): T. Audickaitė 
(5 klasė), K. Janikūnaitė (7 klasė), R. Petrulis (9 klasė), vyr. lietuvių kalbos 
mokytoja L. Beinarauskienė, E. Lunskytė (5 klasė), vyr. surdopedagogė, 
lietuvių kalbos mokytoja D. Matuzienė, dailės mokytojas P. Šiaučiūnas.
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Jaunimo žingsniai

Kaip ir kiekvienais me-
tais, Tarptautinių jaunimo 
dienų renginių programo-
je galėjome išvysti „Šau-
niausios NVO rinkimų“ 
konkursą. Jis vyko visiems 
pamėgtame „Džem pub“ 
klube. Konkursą organizavo 
praėjusių metų nugalėtojai 
Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacija. 

Šiemet pergale džiaugėsi Lie-
tuvos medicinos studentų asocia-
cija  (LiMSA), kuri dėl šauniausios 
organizacijos titulo rungėsi su 14 
kitų nevyriausybinių organizacijų. 

Organizacijų, norinčių daly-
vauti konkurse, skaičius buvo re-
kordiškas. Renginio organizatorė 
Agnė Tvarijonaitė teigė, kad dide-
lis komandų skaičius patvirtina, 
jog konkursas buvo rezultatyvus.

Konkurso objektyvumą užti-
krino nešališka komisija: Kauno 
miesto jaunimo reikalų koordina-
torė Margarita Navickaitė, Kauno 
jaunimo reikalų tarybos pirminin-
kė Gintarė Skaistė, Kauno miesto 
tarybos narys ir visuomeninės 
organizacijos „Vieningas Kaunas“ 
direktorius Povilas Mačiulis, Kau-
no jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ pirmininkas 
Mantas Jurgutis.

Komandų aktyvumas pasireiš-

kė ir atliekant užduotis. Dalyviai 
pademonstravo savo kūrybiškumą 
ir gebėjimą improvizuoti geriau, 
negu buvo tikėtasi. Nors buvo abe-
jonių, ar sugebės komandos įvyk-
dyti užduotis. 

Pirmoji konkurso užduotis 
buvo tradicinė ir visiems gerai 
pažįstama – tai namų darbo už-
duotis. Komandos nariai turėjo 
pademonstruoti savo išmonę kuo 
originaliau prisistatydami. Prisis-
tatymų buvo tikrai įvairių: jie nu-
stebimo, prajuokino, sudomino ir 
tikrai nepaliko abejingų nė vieno. 

Renginio organizatoriai taip 
pat nustebino dalyvius. Buvo skir-

ta  orginaliausio namų darbo no-
minacija, kuri atiteko Kauno tech-
nologijos universiteto studentų at-
stovybei. Jie pristatė savo sumon-
tuotą trumpametražį filmuką apie 
teroristus, užgrobusius studentų 
atstovybę. Įkaitu buvo paimtas 
studentų atstovybės prezidentas, o 
reikalaujama išpirka -  geri komi-
sijos vertinimų balai.

Antroji užduotis - tikrinamos 
komandų žinios, kurios turėjo 
remtis greita mąstysena. Per 5 mi-
nutes komanda turėdavo atsakyti į 
penkis klausimus. 

Trečioji užduotis – buvo ver-
tinamas komandų kūrybiškumas. 

Kiekvienos komandos atstovas 
burtų tvarka išsitraukė gyvūno 
paveikslėlį, kurį kiti komandos na-
riai turėjo pavaizduoti. 

Finalinė užduotis buvo šara-
dos. Nors šarados buvo gana ne-
tradicinio pobūdžio, nereikėjo 
nieko spėlioti, svarbu - kokybė, o 
ne kiekybė. Komandų nariai tu-
rėjo gestikuliuodami, vaidindami 
perteikti dainos pagrindinę mintį.

Apie konkurso sėkmę byloja ir 
pačių dalyvių komentarai bei ver-
tinimai. 

Daugelis sutiko, kad vakaras 
buvo linksmas, kupinas pozityvių 
emocijų, užduotys buvo smagios ir 
įdomios, buvo smagu ne tik daly-
vauti, bet ir žiūrėti. 

Organizatoriai džiaugiasi ir 
dėkoja už paramą renginio rėmė-
jams: UAB „Neveresta“, Gintauto 
Labanausko labdaros ir paramos 
fondui, VšĮ „Miegantys dram-
bliai“, UAB „Druskininkų vanden-
tiekis“, UAB „Forum Cinemas“, 
UAB „Impuls LTU“, VšĮ Surdolo-
gijos centrui, Boulingo ir biliar-
do klubui „City Bowling“, Kauno 
miesto savivaldybei, UAB „Tarp 
gėlių“, „Amerigo“ boulingo ir bi-
liardo klubui, UAB „Bijola“, Kau-
no jaunimo organizacijų sąjungai 
„Apskritasis stalas“. 

Mykolas BALAIŠIS

Šauniausios NVO rinkimų 
konkursą surengė mūsų jaunimas

Po Tolerancijos skėčiais rinkosi visa mokyklos bendruomenė
Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos  bendruo-
menė kartu su Panevėžio 
„Vyturio“ progimnazijos 
moksleivėmis bei Panevėžio 
kolegijos studentėmis spal-
vingai ir turiningai paminė-
jo Tarptautinę tolerancijos 
dieną. 

Kadangi  šiais metais buvo siū-
lyta Tolerancijos dieną paminėti 
su Tolerancijos skėčiais,  renginiui 
imta ruoštis jau prieš savaitę. Kie-
kviena klasė paruošė po skėtį, jie 
buvo dekoruoti įvairiaspalviais la-
peliais su informacija apie toleran-

ciją. Renginio dieną kiekviena kla-
sė pristatė savo Tolerancijos skėtį, 
išdėstė mintis apie toleranciją. 

Pradėdama renginį mokyklos 
direktorė Danutė Kriščiūnienė 
priminė, jog Tolerancijos dieną 
Lietuvoje jau dešimtus metus ini-
cijuoja Tarptautinė komisija nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.  
Mokykla į šios dienos minėjimą 
įsitraukė jau antrą kartą. 

Pranešimą apie toleranciją 
skaitė „Vyturio“ progimnazijos 
moksleivės Rugilė Petrauskaitė ir 
Ieva Kizaitė. Jos pateikė daug in-
formacijos apie tolerancijos reikš-
mę. Merginos kėlė  ir kitą  klausi-
mą:  ar reikia  viską toleruoti? Kur 

yra tolerancijos ribos ir kas yra 
netolerancija? Anot jų, dažniau-
siai susiduriama su kito žmogaus 
nuomonės netoleravimu, bendro-
jo lavinimo mokyklose –  su fizinę 
ar psichinę negalią turinčių vaikų 
netoleravimu, pasitaiko patyčių 
dėl socialinės ir materialinės pa-
dėties. Panevėžio kolegijos stu-
dentės Martyna Burbulytė  ir Rita 
Riestytė  priminė vaikų teises ir 
pareigas. Pristatė knygas apie to-
leranciją, pakvietė mokinius kartu 
pažaisti. 

Pasak D. Kriščiūnienės, į 
mokyklą ateina skirtingi vaikai 
–   kiekvienas iš savo šeimos. O 
mokykla yra ta vieta, kur turima 
„nusigludinti“ ir išeiti į gyvenimą. 

Todėl tolerancijos reikia mokytis.  
Direktorė pasidžiaugė, kad mo-
kykloje skaudžių netolerancijos 
atvejų nėra buvę: „Esame nedide-
lė bendruomenė, gerai pažįstame 
ir vaikus, ir tėvus (globėjus, rū-
pintojus). Todėl jei ir nutinka ne-
susipratimų, stengiamės skubiai 
išsiaiškinti ir spręsti iškilusias pro-
blemas.“ 

Už įdomų ir prasmingą rengi-
nį direktorė dėkojo  neseniai mo-
kykloje dirbti pradėjusiai sociali-
nei pedagogei Genovaitei Kazlaus-
kienei, visiems klasių vadovams, 
auklėtojams ir mokiniams.

Laima LAPĖNIENĖ

„Šauniausios NVO rinkimų“ konkurso organizatoriai - Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacija. 



13

Mūsų žmonės Pažintis su „Akiračio“ korespondente E. Kisnieriūte
Lietuvos kurčiųjų ir ne-

prigirdinčiųjų ugdymo cen-
tro (LKNUC) dvyliktokė ir 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo 
organizacijos (ViKJO) sa-
vanorė Emilija Kisnieriūtė 
jau pusantrų metų ben-
dradarbiauja su „Akiračio“ 
redakcija ir rengia įdomius 
straipsnius apie kurčiuo-
sius. Šį kartą ji sutiko mūsų 
skaitytojams papasakoti 
apie save, savo šeimą, pomė-
gius ir veiklą bei pasidalyti 
vaikystės prisiminimais ir 
ateities planais. 

Papasakok apie savo šeimą. 
Kuo užsiima Tavo tėveliai? Ar tu-
ri brolių ir seserų?

Mano mama yra biofizikos 
krypties mokslų daktarė. Ji dir-
ba Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultete mokslo darbuo-
toja ir lektore. Tėvelis yra statybos 
vadovas. Turiu vyresnį brolį ir 
jaunesnę sesę, su kuriais neblogai 
sutariu.

Ar jūsų giminėje yra daugiau 
kurčiųjų?

Mano šeimoje ir giminėje visi 
yra girdintys, tarp jų esu vienin-
telė kurčia. Iki šiol nežinau, kas 
lėmė mano kurtumą. Bet tikiuosi, 
kad ateityje rasiu atsakymą. 

Ar lankei girdinčiųjų ar kur-
čiųjų darželį?

Mano kurtumas nustebino gi-
minaičius, bet mano brangūs tėve-
liai nepasidavė ir nusprendė mane 
nuvesti į girdinčiųjų Antakalnio 
„Atžalėlės“ darželį. Turėjau labai 
gerą auklėtoją Indrą, kuri manimi 
labai rūpinosi. Draugiški vaikai 
mane priėmė šiltai. Tėveliai norė-
jo, kad darželyje išmokčiau geriau 
kalbėti. Žinoma, lankiausi ir pas 
logopedę, taip pat surdopedago-
gę Rūtą Vyšniauskienę Lietuvos 
sutrikusios klausos vaikų ikimo-
kyklinio ugdymo centre. Paskui 
pradėjau mokytis LKNUC. 

Kokie gražiausi Tavo vaikys-
tės prisiminimai?

Smagiausia prisiminti, kaip 
žaisdavau su girdinčiais vaikais 
lauke. Mat kol nesusipažinau su 
kurčiaisiais jaunuoliais PAGAVO-
JE, neturėjau kurčių draugų. Bu-
vau labai išdykusi mažytė ir daug 
kam pokštų iškrėčiau. 

Vienos savo vaikystės svajonės 
niekada gyvenime nepamiršiu. 
Kai buvau maža, svajojau turėti 
šunį ir ilgai maldavau tėvelių, kad 
man jį nupirktų. Jie man padova-
nojo žaislinį šunį. Labai apsidžiau-
giau ir dažnai jį nešiojausi. Po kiek 
laiko atėjo svajonės išsipildymo 
akimirka. Mano krikšto mamy-
tė mūsų šeimai padovanojo tikrą 
šuniuką. Buvau labai laiminga, kai 
pamačiau mažytę taksiukę Pepsy-
tę. Nuo to laiko labai myliu ją ir 
kitus šunis. 

Papasakok daugiau, kaip at-
sidūrei PAGAVOJE? Ar iki šiol 
dalyvauji bendrijos veikloje?

Kai man buvo vieni metai, 
mano šeima įstojo į PAGAVĄ. 
Bendrijai tada vadovavo Aušra 
Pivorienė. Iki šiol prisidedu prie 
PAGAVOS veiklos, ji organizuoja 
daug įdomių renginių jaunimui. 
Kai bendrijai prireikia mano pa-
galbos, padedu. 

Mano gražiausi prisiminimai 
yra įvairios kelionės po Lietuvą ir 
kitas šalis, taip pat stovyklos prie 
jūros ir vaikų stovyklos. Esu iš 
širdies dėkinga PAGAVAI, nes li-
ko geri prisiminimai apie patirtus 
įdomius nuotykius.

Ar LKNUC mokeisi visus 
dvylika metų? 

LKNUC mokausi jau dvyliktus 
metus. Dabar jau paskutiniai me-
tai, reikia pasimėgauti paskutinė-
mis moksleivės gyvenimo akimir-
komis. 

Kokie dalykai Tau geriausiai 
sekasi mokykloje?

Griausiai sekasi lietuvių kalba 
ir istorija. Ir šiaip mokslai sekasi 
neblogai. 

Kokia dar veikla užsiimi mo-
kykloje ir ViKJO?

Prieš kelerius metus buvau 

LKNUC Mokinių taryboje, šiuo 
metu tarybai nebepriklausau. Esu 
ViKJO savanorė, bet apie tai neno-
riu daug kalbėti. Laikas ir visuo-
menė keičiasi, bet aš tikrai galiu 
pagirti kai kuriuos ViKJO tarybos 
narius. Jie yra tikri šaunuoliai, bet 
neišduosiu jų vardų. Dabartinė 
ViKJO geriau organizuoja,  ir jei 
daugiau dirbs, tikrai padarys daug 
gero kurčiųjų bendruomenei.

Ar nebijai artėjančių egza-
minų? Kokius egzaminus ketini 
laikyti?

Nebijau egzaminų, bet teks 
rimtai jiems rengtis. Ketinu laikyti 
lietuvių kalbos, istorijos ir galbūt 
anglų kalbos egzaminus. Dabar 
man labiausiai rūpi egzaminai, 
kurie man bus reikalingi, ir ateitis. 
Nenoriu suklysti. 

Ar ketini stoti į aukštąją mo-
kyklą?

Daug įvairių žmonių man sa-
kydavo, kad galiu įstoti į univer-
sitetą arba į kolegiją, tačiau su jų 
nuomone galiu nesutikti. Mano 
širdis sako, kad neskubėčiau rink-
tis specialybės, nes sunku apsi-
spręsti, kas mane traukia. Todėl 
nežinau, ką toliau darysiu, kai 
baigsiu mokyklą. Abejoju, ar ver-
ta studijuoti. Yra įvairių kliūčių 
ir niūrių nuomonių dėl aukštojo 
mokslo. Žinoma, daug kas pri-
klauso ir nuo finansinių reikalų. 

Kokios tos kliūtys ir niūrios 
nuomonės, kurias girdi apie 
aukštąjį mokslą?

Mano nuomone, yra finansi-
nės kliūtys, nes mokslai gali daug 
kainuoti. Bet galiu daug mokytis ir 
stengtis gauti geresnius pažymius, 
kad galėčiau patekti į nemokamą 
vietą. Gerą specialybę tikrai sun-
ku studijuoti, stojant būna didelė 
konkurencija.

Be to, yra problemų dėl kurtu-
mo. Kai kurie žmonės neigiamai 
žiūri į kurčiuosius ir nenoriai pri-
ima juos į darbą. Pastebėjau, kad 
kurčiųjų galimybės gauti darbą jau 
pamažu gerėja.

Kaip pradėjai rašyti „Akira-
čiui“?

Keli ViKJO tarybos nariai man 
pasiūlė parašyti „Akiračiui“ apie 
darbštų kurčiąjį Jurijų Vasiną, ku-
ris pats pastatė laivą Švedijoje. Su-
tikau pabandyti. Nuo tada pradė-
jau retkarčiais rašyti „Akiračiui“. 

Ką veiki laisvalaikiu?
Laisvalaikiu mėgstu žiūrėti 

filmus, susitinku su artimais drau-
gais, kartais skaitau knygas. Knyga 
– didžiausia žmogaus vertybė.

Ar turi mėgstamiausią rašy-
toją? Kokios skaitytos knygos la-
biausiai patiko?

Mano mėgstamiausia rašy-
toja Astrid Lindgren, kuri parašė 
linksmą knygą „Pepė Ilgakojinė“. 
Ją skaičiau, kai man buvo maž-
daug 10 metų. Labiausiai patiko 
šios knygos: Margaretė Džordž 
(Margaret George) „Kleopatros 
memuarai“, Viljamas Polas Jangas 
(William Paul Young) „Trobelė“, 
Džozefas Kenonas (Joseph Ka-
non) „Gerasis vokietis“, Džeimsas 
Heriotas (James Herriot) „Kas 
nuostabu ir išmintinga“ ir Džonas 
Groganas (John Grogan) „Marlis 
ir aš“. Skaičiau ir daug kitų knygų.

Kaip įsivaizduoji save po de-
šimties metų?

Esu tikra svajotoja, bet mano 
svarbiausias tikslas po 10 metų – 
sukurti šeimą, pasiekti karjerą ir 
pakeliauti po įvairias šalis. 

Mėgsti keliauti? Kokias šalis 
aplankei?

Kelionės – mano gyvenimo 
dalis, be jų tikrai nebegaliu gy-
venti. Esu labai dėkinga tėveliams, 
kurie su manimi, broliu ir sesute 
daug keliavo po Lietuvą. Esu ke-
liavusi į įvairias šalis: Egiptą, Nor-
vegiją, Latviją, Kaliningradą, Bal-
tarusiją, Italiją, Austriją, Ukrainą, 
Moldovą, Bosniją ir Hercegoviną. 
Šiemet pirmą kartą dalyvavau 
Europos kurčiųjų jaunimo stovy-
kloje, kuri vyko Bosnijoje ir Her-
cegovinoje. Kiekvienam kurčiam 
jaunuoliui tikrai linkėčiau gyve-
nime nuvykti į Europos kurčiųjų 
jaunimo stovyklą. 

Agnė KARVELYTĖ

LKNUC dvyliktokė ir  ViKJO savanorė E. Kisnieriūtė.
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Įdarbinimo specialistai tobulinosi GraikijojeProjektai

Naujosios technologijos

Šiais metais Lietuvos 
kurčiųjų draugija kartu su 
Lietuvos ir Graikijos par-
tneriais laimėjo Švietimo 
mainų paramos fondo skelb-
tą Leonardo da Vinci mo-
bilumo projektą ,,Patirties 
tiltas per Europą“ – kurčių 
ir neįgalių žmonių įdarbini-
mo specialistų (tarpininkų) 
kvalifikacijos tobulinimas 
europinėje dimensijoje – 
Graikijos patirtis. Projekto 
trukmė – 7 mėnesiai. Pro-
jekto vertė – 24 161 euras.

Penkiolika darbo paieškos 
paslaugas kurtiesiems teikiančių 
specialistų iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, 
Vilkaviškio, Šilutės, Raseinių, 
Kretingos, Mažeikių, Utenos dvi 
savaites savo profesinę kvalifika-
ciją ir praktinius tarpininkavimo 
įgūdžius lapkričio16-29 dienomis 
tobulino pietinės Graikijos  orga-
nizacijose. 

Graikijos partnerė – nevyriau-
sybinė organizacija ,,Hellenic As-
sociation of Informatics“ (HAI) – 
kartu su projekto koordinatoriais 
sudarė intensyvią ir labai turinin-
gą mokymų programą. Buvo ap-

lankytos septynios neįgaliųjų už-
imtumo, reabilitacijos, įdarbinimo 
paslaugas teikiančios organizaci-
jos pietinės Graikijos Atėnų mies-
to regione.  Tarp jų - Nacionalinis 
neįgaliųjų reabilitacijos institutas, 
teikiantis asmenims medicininę, 
socialinę reabilitaciją; socialinių 
paslaugų bei dienos užimtumo 
centras asmenims, turintiems pro-
tinę negalią ESTIA; eksperimenti-
nė Marasleio specialioji mokykla, 
skirta žmonėms, sergantiems au-
tizmu; vaikams, segantiems cere-
briniu paralyžiumi, reabilitacijos 
centras ,,Hadjipaterion“, kurį įkūrė 
ir prižiūri socialinių darbuotojų 
asociacija; ,,Flight“ organizacija, 
skirta neįgaliems žmonėms, pa-
dedanti spręsti įvairius socialinius 
klausimus, mokanti ir padedanti  
neįgaliesiems integruotis į visuo-
menę; ,,Association for Thera-
peutic Riding“, kurioje neįgalie-
siems naudojama  jojimo terapija, 
taikant kartu ir žaidimo terapiją; 
,,Lighthouse“ -  Graikijos aklųjų 
centras, teikiantis socialinę, pro-
fesinę reabilitaciją, vykdo dienos 
užimtumą.

Projekto dalyviai buvo supa-
žindinti ir gilino savo žinias apie 
Mokymosi visą gyvenimą progra-
mą, plačiau sužinojo apie Leonar-
do da Vinci ir Griunvig paprogra-

mes. Taip pat dalyviai buvo supa-
žindinti su Europass – vienodu 
Europoje gebėjimų ir kvalifikaci-
jos pripažinimo dokumentu.

Buvo organizuotas praktinis 
darbas - vyko individualus ir dar-
bas grupėmis. Visi dalyviai turėjo 
galimybę parengti projektus, kurie 
padėtų spręsti problemas, esančias 
jų pačių organizacijose (Specialis-
tų kvalifikacijos kėlimas; Organi-
zacijos narių aktyvumas (užimtu-
mas); Visuomenės švietimas).

Išsamiai domėtasi Graikijos 
kurčių asmenų užimtumu, rea-
bilitacija bei integracija, taip pat 
valstybės požiūriu į kurčius asme-
nis, domėtasi kurčiųjų draugijos 
veikla, vertimo paslaugų organi-
zavimu. 

Kiekvienoje aplankytoje orga-
nizacijoje buvo pristatyta sociali-
nių darbuotojų, įdarbinimo spe-
cialistų veikla, funkcijos ir atsa-
komybė. Išsiaiškinta vietinės val-

džios politika neįgaliųjų atžvilgiu. 
Lietuvos įdarbinimo tarpinin-

kai turėjo progą nuodugniau susi-
pažinti su neįgalių asmenų sociali-
nės, medicininės reabilitacijos bei 
įdarbinimo etapais, pagal kuriuos 
neįgalieji turi galimybę lengviau 
integruotis į aplinką.

Graikijoje veikianti sistema 
bei požiūris į neįgaliuosius priver-
tė susimąstyti ir suteikė peno to-
bulinti ateities planus.

Išsamiau apie įgytas žinias ir 
mokymus skaitykite LKD tinkla-
lapio www.lkd.lt rubrikoje ,,Pro-
jektai“.

Artėjant šventėms, noriu pa-
linkėti visiems būti ir toliau to-
kiems smalsiems, nestovėti vie-
toje, nuolatos tobulėti ir dalytis 
gerąja patirtimi.

Sigita ASTRAUSKAITĖ
Projekto koordinatorė

Lapkričio 16 d. Kaune, 
viešbutyje „Park – Inn“, 
Lietuvos otolaringologų 
draugija, Sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) Ausų, 
nosies, gerklės (ANG) ligų 
klinika organizavo tarptau-
tinę konferenciją „Girdėjimo 
džiaugsmas: girdėk dabar ir 
visada“.

Girdėti – vadinasi, visiškai 
džiaugtis gyvenimu. Žmogaus 
ausis yra pats jautriausias jutimo 
organas. Specialistų teigimu, ge-
bėjimas girdėti yra išsivystęs jau 
aštuonioliktą kūdikio gyvenimo 

savaitę. Tačiau apskaičiuota, kad 
Lietuvoje kasmet gimsta apie 200 
klausos sutrikimų turinčių vai-
kų, taip pat apkurstama po ligų 
ar traumų. Šiuo metu asmenims, 
kuriems nepadeda individualūs 
klausos aparatai, vienintelė gali-
mybė gyventi garsų pasaulyje yra 
kochlearinė implantacija.

Didžiausias XX a. techno-
logijos atradimas

LSMU ANG ligų klinikos 
prof. habil. dr. Virgilijus Uloza ir 
dr. Ingrida Ulozienė supažindino 
konferencijos dalyvius su 13 metų 
kochlearinės implantacijos Kaune Tarptautinės konferencijos „Girdėjimo džiaugsmas: girdėk dabar ir visada“ 

dalyviai.

Įdarbinimo specialistai Graikijoje.

Girdėjimo džiaugsmas
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patirtimi. 
Neabejojama, kad kochlearinė 

implantacija – vienas iš didžiųjų 
XX amžiaus mokslinės technolo-
gijos atradimų. Pirmoji pasaulyje 
kochlearinė operacija atlikta 1978 
m. Melburne (Australija) suaugu-
siam pacientui, o Lietuvoje – 1998 
m. Kauno medicinos universiteto 
ANG klinikoje po meningito ap-
kurtusiai pacientei. Nuo 1999 m. 
kochlearinės implantacijos opera-
cijos pradėtos daryti vaikams.

Labai svarbu vaikams kuo 
anksčiau nustatyti klausos negalią. 
Prie to svariai prisidėjo progra-
mos: „Ankstyvoji vaikų klausos 
netekimo diagnostika“, „Pirminė 
naujagimių patikra“. Per 8 metus 
organizuota per 20 konferencijų, 
2003 m. įkurta Lietuvos kochleari-
nių implantų naudotojų asociacija 
(LKINA). 

Kochlearinės implantacijos 
naujienos

Karolio universiteto (Praha, 
Čekija) doc. Jiri Skrivan supažin-
dino su implantacija, naudojant 
implantą Hybrid ir Baha kaulinio 
implanto taikymą, esant vienpu-
siam kurtumui. 

Vilniaus universiteto ligoni-
nės (VUL) Santariškių klinikos 
filialo Vaikų ligoninės ANG sky-
riaus med. dr. Eglė Gradauskienė 
pristatė klinikinės kochlearinės 
implantacijos naujienas. Klausos 
pagerinimo techninės priemonės 
pacientams tarnauja labai skirtin-
gai. Pagrindiniai  veiksniai, pade-
dantys prognozuoti rezultatus, yra 
amžius, kurtumo priežastis, klau-
sos likučiai, gretutinė negalia, in-
telektas, neuroplastiškumas (sme-
genų gebėjimas keisti savo struk-
tūrą ir funkcijas, veikiant išorinei 
stimuliacijai). Vaikų kochlearinės 
implantacijos amžius vis jaunėja ir 
dėl ankstyvosios klausos patikros 
programos. Tačiau operacija iki 
12 mėnesių vaikui turi sunkumų: 
yra chirurginė rizika, galimi pa-
pildomi raidos sutrikimai, tėvams 
reikalingas laikas, problemos pro-
gramuojant procesorių ir kt. As-
menis, apkurtusius po pūlinio me-
ningito, būtina implantuoti kuo 
skubiau. 

Su naujausiais „Cochlear 
Nucleus“ sistemos sprendimais 
supažindino UAB „Medicus Au-
diology“ direktorė, surdopedago-
gė Neringa Ivoškienė. „Cochlear 
Nucleus“ sistemą sudaro išorinė ir 
vidinė dalis. Išorinė – garso proce-

sorius su rite, nešiojama už ausies 
panašiai kaip klausos aparatas, vi-
dinė – implantas, įvedamas opera-
cijos metu po oda už ausies. Užko-
duotus skaitmeninius garso signa-
lus procesorius per ritę perduoda 
implantui po oda, implantas garso 
signalus paverčia elektros signalais 
ir siunčia juos per sraigėje esantį 
elektrodų kompleksą. Toliau im-
planto elektrodai stimuliuoja srai-
gės klausos nervą, kuris siunčia 
garso signalus į smegenis. Vidinė 
dalis - kochlearinis implantas - 
implantuojama visam gyvenimui. 
O išorinė – procesorius gali būti 
keičiamas. Jį rekomenduotina 
keisti kas penkerius metus ne to-
dėl, kad jis genda, nebeveikia, bet 
dėl to, jog technologiškai proce-
soriai vis tobulėja. Pavyzdžiui su 
„Nucleus CP810“ procesoriumi 
pacientas triukšmingoje aplinko-
je net 25 proc. girdi geriau. Taip 
pat procesoriai vis mažėja, todėl 
tampa patogesni, komfortiškesni, 
atsparesni vandeniui ir drėgmei. 
Naujausia “Nucleus 5“ sistema 
turi ir nuotolinį valdiklį CR110, 
juo galima belaidžiu būdu stebėti 
ir reguliuoti vaiko girdėjimą, pati-
krinti, ar kalbos procesorius gerai 
veikia, nustatyti, kokia sutrikimo 
priežastis.

Nuo šių metų valstybė visiškai 
kompensuoja vaikams iki 3 metų 
pirmojo tipo (už 88 000 litų) im-
plantų sistemas, o vyresniems vai-
kams ir suaugusiesiems - antrojo 
tipo implantų sistemas (už 75 772 
litus). Pagal šią naują tvarką koch-
learinio implanto sistemos tikrai 
tampa prieinamos tiems pacien-
tams, kuriems jos reikalingos, kad 
padėtų grįžti į garsų pasaulį. 

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
kochlearinių implantų tiekimo 
sutartis sudariusios su UAB „Me-
dicus Audiology“ ir UAB „Surdo-
technika“. Kochlearinės operacijos 
atliekamos LSMU Kauno klini-
kose ir VUL Santariškių kliniko-
je (Vilniuje). Lietuvoje vaikams 
ir suaugusiesiems atlikta per 200 
kochlearinių implantacijų. Pasau-
lyje šiuo metu yra apie 500 000 
kochlearinių implantų naudotojų.

LSMU ANG ligų klinikos 
specialistai supažindino su koch-
learinių operacijų chirurginių 
galimybių išplėtimo, klausos neu-
ropatijos aktualijomis. Latvijos 
sutrikusios klausos vaikų centro 
dr. S.Kuškė pristatė kochlearinės 
implantacijos programą Latvijoje.

Patirtis su implantu
Kochlearinė implantacija - tik 

įrankis klausai pagerinti. Jo efek-
tyvumas priklauso nuo reabilitaci-
jos organizavimo iki operacijos ir 
po operacijos. 

Specialistai teigia, kad vėliau 
apkurtusių asmenų, kurių kalba 
jau susiformavusi iki apkurtimo, 
reabilitacija po procesoriaus sude-
rinimo gali trukti iki keleto mėne-
sių. O vaikams, kuriems kurtumas 
įgimtas, šis laikotarpis gali siekti 
net iki 5 metų ar daugiau.

Su reabilitacijos svarba kon-
ferencijos dalyvius plačiai supa-
žindino kochlearinės abilitacijos 
Centrinėje ir Rytų Europoje koor-
dinatorė Viktorija McDonell (Aus-
tralija). 

Pranešėja minėjo, kokie platūs 
yra pagrindiniai reabilitacijos tiks-
lai: vaiko tėvai turi suprasti visus 
klausos ir kalbos lavinimo spren-
dimus, žinoti, kokios yra moky-
mo klausyti ir kalbėti kryptys ir 
metodikos, jie turi bendrauti su 
vaiku pagal klausymo skatinimo 
strategijas, žinoti, kaip vaikas tu-
ri mokytis klausyti naujus garsus. 
Pabrėžtina tėvų vaidmens svarba, 
nes tėvai yra tarpininkai tarp vai-
ko, logopedo ar mokytojo. 

Būtina patikslinti, kad kon-
ferencijoje dalyvavo ne tik šios 
srities specialistai, bet ir daug 
implantų naudotojų ir jų tėvų. 
LKINA pirmininkė Asta Girnie-
nė nuoširdžiai džiaugėsi kartu su 
tais, kuriems grąžinta laimė girdė-
ti. Asociacijoje yra apie 100 narių. 
Daugumą jų sudaro vaikų tėvai, 
specialistai, jau yra ir apkurtusių 
suaugusiųjų, kuriems atlikta koch-
learinė implantacija. 

Rezultatus po kochlearinės 
implantacijos operacijų turėjo ga-
limybę vertinti visi konferencijos 
dalyviai. Pirmininkė ilgokai kalbi-
no nepaprastai judrų 4 metų 9 mė-
nesių Mantvydą (vaikui operacija 
atlikta, kai jis buvo 1 m. ir 7 mėn.), 
šešiolikmetę Vaivą, besimokančią 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių 
ugdymo centre (KKNUC, operaci-
ja atlikta 4 m. amžiaus). 

Brigita iš Kaišiadorių atvyko 
su tėčiu, jos kurtumo priežastis 
- gimdymo trauma. Kochlearinė 
implantacija atlikta, kai mergaitė 
buvo 3 metukų. Dabar Brigitai 13 
m. Ji mokosi KKNUC 8 klasėje. 
Tėvai džiaugiasi dukros pasieki-
mais. Tačiau pirmieji metai po im-
plantacijos buvo nelengvi, bendri 
rezultatai pasiekti tėvų, logopedų, 

surdopedagogų pastangomis. Bri-
gitos mama aiškino, kad dukra 
lankė Kaišiadoryse lopšelį-darželį, 
taip pat jau nuo metukų mergaitę 
vežiodavo į Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų vaikų reabilitacijos 
ir ugdymo centrą „Lingua“. Ke-
turias klases baigė tuometiniame 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų darželyje – pradinėje mokyklo-
je, o nuo penktos klasės perėjo į 
KKNUC. 

LKINA pirmininkės A. Gir-
nienės sūnus Jonukas šeštokas, jis 
dabar mokosi Vilniaus Žemynos 
progimnazijoje kartu su girdin-
čiais moksleiviais. Girdinčiųjų 
šeimoje gimęs kurčias vaikas buvo 
nepaprastai sunkus išbandymas, o 
tuo laiku kochleariniai implantai 
dar naujovė, jie kainavo 75 000 
litų, valstybė kompensavo vos  
25 000 litų, be to, per metus tik 7 
vaikams. Vaikui diagnozė nusta-
tyta 1,5 m., eilėje dėl operacijos 
teko laukti dar 2,5 m. Dabar mo-
tinos akys spinduliuoja: „Mes la-
bai džiaugiamės, kad sūnus kalba, 
girdi, o svarbiausia, kad ginčijasi. 
Jis spontaniškai reiškia nuomo-
nę, tai rodo, kad jis geba suprasti. 
Niekada nesigailėjau tokio savo 
žingsnio. Mano kaip mamos tiks-
las, paruošti jį gyvenimui taip, kad 
jis galėtų gyventi savarankiškai, 
o aš ramiai numirčiau. Mes sūnų 
mokydami klausyti ir kalbėti daug 
dirbdavome namie. Padėjo papil-
domi logopedo užsiėmimai, daug 
mums skaitant vis taisyklingiau 
sūnus dėlioja sakinius.“

Pacientai su kochleariniais 
implantais gali mėgautis aktyviu 
gyvenimu. Tą akivaizdžiai pade-
monstravo gargždiškis Gytis – visi 
buvo sužavėti jo su partnere atlik-
tų sportinių šokių. Gytis ( implan-
tacija atlikta 5 m. amžiaus) mokosi 
Gargždų Kranto pagrindinėje mo-
kykloje X klasėje, jau 7 metai lan-
ko sportinių šokių klubą „Rolina“. 

Dauguma kalbintų paauglių 
sako, kad jie girdintys. Pakalbinti 
tėvai patvirtino, kad reikėjo ir dar 
dabar reikia daug dirbti, nes vai-
kams kartais pritrūksta patirties, 
žodyno, tiksliau, reikia laiko pasi-
vyti bendraamžius.

Bendravimas dar buvo tęsia-
mas vakaronėje. Implantų naudo-
tojai turėjo galimybę pasitikrinti 
aparatus, konferencijos dalyviai 
bendravo, dalijosi  patirtimi, įspū-
džiais.

Aldona STANKEVIČIENĖ 
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