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Su Tarptautine kurčiųjų diena, mielieji!

Šis  olimpinis  aukso medalis visiems kada nors už Lietuvą žaidynėse kovojusiems kurtiems krep-
šininkams – pirmas.

Daugiausia medalių žaidynėse pelnė 
orientacininkas T.Kuzminskis.

Lietuvių triumfas olimpinėse 
žaidynėse

Iš 22-ųjų kurčiųjų olimpinių žaidynių, 
vykusių Bulgarijos sostinėje Sofijoje, mūsų 
sportininkai grįžo su 13 medalių komplektu. 
Jie iškovojo 4 aukso, 5 sidabro ir 4 bronzos 
apdovanojimus. 
        Plačiau skaitykite 5-7 p.

 
Taip L.Voroneckaja sutiko žinią, kad disko metimo sektoriuje, 

nusviedusi įrankį 46,7 m, ji tapo čempione. 
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INFORMAVIMO-KONSUL-
TAVIMO PASLAUGOS. Pasi-
piktinusi dėl 2 metus trunkančių 
blaškymųsi Lietuvos kurčiųjų 
draugija dar šią vasarą kreipėsi į 
savivaldybių socialinės rūpybos 
skyrius ir paprašė informacijos, 
kokiam kurčiųjų skaičiui 2012 
m. buvo suteiktos informavimo-
konsultavimo ir kitos paslaugos 
ir kokia forma tai buvo atlikta. 
Gaunami atsakymai rodo, kad 
savivaldybės pripažįsta, kad infor-
mavimo-konsultavimo paslaugas 
kurtiesiems teikia neįgaliųjų, kon-
krečiau, kurčiųjų organizacijos, o 
jie esą, nors tokias paslaugas teikia, 
apskaitos nevykdo. 

LKD sunku patikėti, kad iš sa-
vivaldybių darbuotojų, teikiančių 
paslaugas ir gaunančių už tai darbo 
užmokestį, nebūtų reikalaujama 
apskaitos. Todėl tokius atsakymus 
vadina išsisukinėjimu. 

Pagal socialinių paslaugų re-
glamentą informavimo-konsulta-
vimo paslaugas kurtiesiems teikia 
LR savivaldybės. Bet dėl komuni-
kacijos barjero iš tikrųjų jos negeba 
to daryti. Deja, bendruomeniniai 
projektai yra finansuojami per 
savivaldybes. Štai čia ir prasideda 
problemos. Jei kurčiųjų organiza-
cijos, teikdamos savivaldybėms 
paraiškas, savo paslaugas įvardija 
kaip informavimą-konsultavimą, 
nusižengia minimam reglamentui 
ir gauna mažesnį finansavimą. 
Jeigu vadina, kaip siūlyta, asistavi-
mu, vykdytojų veiklos pagrindimo 
grafoje išsiduoda, kad tai - daug su-
dėtingesnės paslaugos nei asmens 
palydėjimas, ir vėl savivaldybėms 
užkliūva. Paslaugų įvardijimas ne 
savo vardais ir priekabių ieško-
jimas LKD atsibodo. Surinkusi 
informaciją iš visų savivaldybių, ji 
ketina teisybės ieškoti toliau. 

Taip pat LKD išsiuntinėtuose 
raštuose informuoja, kad kurtie-
siems neužtenka vien informaci-
jos apie savivaldybėse teikiamas 
pašalpas ir paramą, bet reikia ir 
informacijos apie teisines refor-
mas, įstatymų pokyčius, pagalbos 
tvarkant įvairius dokumentus, 

konsultacijų, esant reikalui – vizitų 
į namus. Ir netiesiogiai klausia: 
ar įmanoma, kad kurtieji viso to 
sulauktų iš savivaldybių? Beje, at-
sakymą LKD žino iš patirties. Kol 
kas tai vienareikšmis „ne“. Belieka, 
kad savivaldybės tai patvirtintų 
pačios. Taip pat rašte savivaldybių 
darbuotojai pakartotinai ragina-
mi mokytis gestų kalbos ir jiems 
nurodoma www.unriis.lt, kur 
įdėta virtuali gestų kalbos mokymo 
programa. 

RAŠTAS SEIMO NARIAMS. 
Nors Tėvynės sąjungos (kon-
servatorių) valdymo laikotarpiu 
neišklausyta ir nuvilta dėl laidų 
titravimo ir vertimo į gestų kalbą 
per LRT televiziją, LKD dar nepa-
siduoda. Šio rudens pradžioje or-
ganizacija vėl išsiuntė kreipimusis 
visiems parlamentarams asmeniš-
kai. Šiame rašte LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja svarstant 2014 
m. biudžetą pakartotinai ragina 
Seimo narius nediskriminuoti kur-
čiųjų, tokių pat Lietuvos piliečių ir 
rinkėjų kaip visi, ir numatyti LRT 
televizijai lėšų laidoms titruoti ir 
versti į gestų kalbą. Primename, 
kad Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas panaudos pagrindais 
2011 m. pabaigoje yra perdavęs 
LRT televizijai titravimo įrenginį, 
tačiau dėl to, kad transliacijoms 
titruoti vienkartinės investicijos 
neužtenka, reikalai iki šiol nejuda. 
(LRT televizija tvirtina, kad gauna 
ribotą finansavimą savo pačių 
suplanuotoms reikmėms, todėl 
kurčiųjų poreikius tenkinti be 
papildomo tikslinio finansavimo, 
vien savo sąskaita, neketina.) LKD 
prezidentė rašte reiškia viltį, kad 
šios rudens sesijos Seimas bus pir-
masis, išgirdęs kurčiųjų pagalbos 
šauksmą, ir perrašys kurtiesiems 
nepalankią istoriją.   

RAŠTAS KULTŪROS MI-
NISTERIJAI (I). LRT televizija 
yra pavaldi Kultūros ministerijai 
(KM). Todėl laišką apie laidų pri-
taikymą kurtiesiems LKD išsiuntė 
ir KM. Pirmiausia rašte primena-
mas 2013 m. kovo 13 d. susitikimas 
KM. Tuomet vienas komercinių 
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televizijos kanalų atstovas atsklei-
dė, kad Lietuvos radijo ir televi-
zijos komisijos veiklai finansuoti 
transliuotojai ir retransliuotojai  
(išskyrus LRT), gaunantys pajamas 
iš transliavimo ir (ar) retranslia-
vimo veiklos, kas mėnesį privalo 
įmokėti į Komisijos sąskaitą 0,6 
proc. pajamų, gaunamų iš rekla-
mos, abonentinio mokesčio ir 
t. t., susijusių su transliavimu ir 
(ar) retransliavimu. Kalbėtojas 
atkreipė dėmesį, kad Komisija 
savo sąskaitoje turi sukaupusi ne-
mažą sumą lėšų. Esą dalis šių lėšų 
konkurso tvarka galėtų būti skirta 
komerciniams transliuotojams 
programoms titruoti ir (ar) versti 
į gestų kalbą. Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorė G. Paliu-
šienė susitikime pasiūlė dar kitą 
variantą: ieškoti galimybių laidų 
titravimą finansuoti kaip projektą, 
panaudojant ES struktūrinių fon-
dų lėšas. Susitikime buvo nutarta 
kreiptis į Komisiją dėl galimybės 
numatyti finansavimą transliuo-
tojams programoms titruoti ir (ar) 
versti į gestų kalbą bei ieškoti alter-
natyvių finansavimo būdų. Dabar 
LKD ragina KM duotą pažadą kuo 
greičiau tesėti. 

RAŠTAS KULTŪROS MI-
NISTERIJAI (II). LKD informavo 
KM, kad iki šiol nėra oficialaus 
LR himno vertimo į lietuvių gestų 
kalbą. Dėl šios priežasties jis kas-
kart verčiamas skirtingai. Draugija 
buvo numačiusi rengti himno 
vertimo projektą ir dalyvauti su 
juo KM Kultūros rėmimo fondo 
konkurse finansavimui gauti. Deja, 
2012 m. pakeistas LR Kultūros 
rėmimo fondo įstatymas (Žin., 
2012 Nr. 111-5632). Nauja tvarka 
riboja LKD dalyvavimą konkurse. 
Nuo tada paraiškas projektams 
finansuoti gali teikti tik tie viešieji 
juridiniai asmenys, kurie veikia 
kultūros srityje. Negalėdama da-
lyvauti konkurse LKD paprašė 
KM rasti galimybių finansuoti 
himno vertimą į gestų kalbą savo 
biudžete.

VILNIAUS KRC RENGI-
NIAI.  Rugsėjo 20 d. 18 val. Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos centro 
salėje  vyko susitikimas su Europos 
kurčiųjų sąjungos tarybos atstovais 

(plačiau apie renginį – kitame 
„Akiračio“ numeryje.). 

Rugsėjo 21 d. 16 val. savo būs-
tinėje Vilniaus kurčiųjų bendruo-
menė įdomia ir įvairia saviveikline 
programa paminėjo Tarptautinę 
kurčiųjų dieną.

Rugsėjo 28, 29 d. Vilniaus 
KRC saviveiklos kolektyvas Rygos 
(Latvija) kurčiųjų bendruomenei 
pristatė savo programą: spektaklį, 
etiudus, šokius ir imituojamąsias 
dainas.

Spalio 12 d. 15 val. minėdami 
LKD 75-mečio sukaktį ir Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną Vilniaus 
saviveiklininkai  koncertuos Pa-
nevėžio  kurčiųjų bendruomenei 
(Geležinkelio g. 2, Panevėžys).

Garbė Vilniaus KRC liaudies 
teatrui „Mimika“ – jis pakviestas 
dalyvauti spalio 4-6 d. Trakuose 
vyksiančiame 2013 m. mėgėjų 
teatrų festivalyje „Kanapė“. Centro 
direktorė I. Minkevičienė patvirti-
no, kad kvietimas priimtas ir „Mi-
mika“ festivalyje parodys spektaklį 
„Apkabink kylantį“ (režisierė J. 
Mažeikienė).  

 LGK KURSAI. Dalyvauda-
mas įgyvendinant Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų paslaugų teikimo 
2013– 2017 m. priemonių planą 
Surdologijos centras 2013 m. 
birželio-rugpjūčio mėnesiais vedė 
LGK kursus. Šiemet jau surengta 
po vienus LGK vertėjų kvalifika-
cijos tobulinimo kursus pagal III, 
IV ir V lygio mokymo programas 
ir metodinę medžiagą (juos iš viso 
baigė 31 asmuo). Taip pat panašiu 
laiku LGK mokėsi socialiniai 
darbuotojai, kurčių vaikų šeimos 
nariai, visuomenės atstovai Vil-
niuje (1 gr. pagal II lygio mokymo 
programą ir metodinę medžiagą), 
Kaune (1 gr., I lygis), Klaipėdoje (1 
gr., I lygis); iš viso per tris mėnesius 
mokyti  35 asmenys. Vilniuje LGK 
mokėsi atskirai susibūrusi sveika-
tos priežiūros specialistų grupė (9 
asm.) pagal medicinos darbuotojų 
mokymo programą ir metodinę 
medžiagą.

Šiemet metų pabaigoje Sur-
dologijos centras pasiūlys nau-
jovę – LGK kursus kurtiesiems 
ir neprigirdintiesiems Vilniuje 
pagal specialiai parengtą mokymo 

programą. Jų tikslas – kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų LGK žinių to-
bulinimas. Į nemokamus kursus 
registracija, kuri vyks iki rugsėjo 
30 d., jau paskelbta (anketą rasite 
portale www.apklausa.lt). Norin-
tieji turėtų paskubėti, nes vietų 
skaičius ribotas.

SPORTAS: TAI ĮDOMU.  
Lietuvos valstybė neįgalių spor-
tininkų pelnytas prizines vietas 
Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse 
atitinkamai yra įvertinusi tokio-
mis sumomis: aukso medalis – 60 
tūkst. Lt, sidabro – 30 tūkst. Lt, 
bronzos – 20 tūkst. Lt, su sąlyga, 
kad varžybose dalyvauja ne ma-
žiau nei 12 dalyvių ir organizato-
riai neapriboja dalyvių skaičiaus. 
Taip pat visi sportininkai, žaidy-
nėse pelnę 1-6 vietas, ateinančiais 
metais atitinkamai gaus valstybės 
stipendijas. Pelnę 1-3 vietas – 1963 
Lt per mėnesį, 4-5 vietas – 1475 Lt, 
6 vietą – 975 Lt. Baigę sportinę kar-
jerą sportininkai, žaidynėse pelnę 
pirmąsias vietas, gaus sportininko 
rentą. Šiuo metu ją gauna 3 kurtieji 
sporto veteranai: Lidija Ruzgytė- 
Preišagalavičienė (1957 m., Mila-
nas (Italija), 1965 m. Vašingtonas 
(JAV), Rūta Narkevičiūtė–Radavi-
čienė (1981 m. Kelnas (Vokietija), 
Kristina Dovydaitytė -Pajič (2005 
m. Melburnas (Australija). Į rentas 
po šiųmečių žaidynių pretenduoja 
dar 3 orientacininkai, 12 vyrų 
krepšininkų, 2 stalo tenisininkai 
ir 1 lengvaatletė.

PAGERBIMAS. Ratifikavus 
Neįgaliųjų teisių konvenciją, visų 
ją pasirašiusių šalių vadovybės 
visais įmanomais būdais kratosi 
neįgaliųjų diskriminavimo etike-
tės. Tarp jų – ir Lietuva. Vis dėlto 
svaiginamas aukštumas Kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse pasiekusios 
ir rugpjūčio 6 d. oro uoste išsi-
laipinusios Lietuvos delegacijos 
nepasitiko nė vienas respublikinės 
spaudos ar televizijos atstovas, taip 
pat savo atstovų į sutiktuves neat-
siuntė ir Vyriausybė ar prezidentū-
ra. Dienraštyje „Respublika“ apie 
tai paskelbus kritinę publikaciją 
(beje, pati „Respublika“ kurčiųjų 
olimpiečių savo atvykimu taip pat 
nepagerbė), valdžios atstovai su-
sizgribo. Prezidentūros kanceliari-

ja per kurjerį atsiuntė prezidentės 
padėkas 1-6 vietų laimėtojams. 
Tačiau ne visiems, bet daliai jų. 
Tuomet Lietuvos kurčiųjų sporto 
komiteto generalinis sekretorius 
M. Minkevičius paskambino Pre-
zidentūros kanceliarijai ir pasitei-
ravo, kaip LKSK turėtų paaiškinti 
olimpiečiams tokį prieštaringą 
pagerbimo faktą. Po skambučio 
padėkos buvo atsiųstos ir kitiems 
olimpiniams prizininkams.

Rugpjūčio 22 d. „Siemens“ 
arenoje kurčiuosius krepšinin-
kus – olimpines vyrų ir moterų 
rinktines - pasveikino Vyriausybė 
ir Lietuvos krepšinio federacija. 
Krepšininkams diplomus įteikė 
premjeras A. Butkevičius kartu su 
LKF prezidentu legendiniu krep-
šininku A. Saboniu.  

ĮGYVENDINS PRIEMONĘ. 
VšĮ Surdologijos centras 2013 m. 
rugsėjo – gruodžio mėnesiais įgy-
vendins Lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų paslaugų teikimo 2013-2017 
m. priemonių plano Visuomenės 
ir klausos negalią turinčių asmenų 
švietimo gestų kalbos  klausimais 
priemonę. Konkursą priemonei 
įgyvendinti skelbė Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. 
Pagal ją asmenims bus teikiamos 
konsultacijos gestų kalbos klau-
simais interneto puslapyje www.
surdo.lt dviem – lietuvių ir lietu-
vių gestų - kalbomis. Priemonės 
sąmata – 27 tūkst. Lt.

DVIRAČIŲ ŽYGIS VER-
KIŲ REGIONINIAME PARKE. 

Rugpjūčio 31 d. Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubas „Gestas“, vadovau-
jamas prezidento A. Kubaičio, 
organizavo dviračių žygį po Verkių 
regioninį parką. 18 kurčiųjų susi-
pažino su Verkių regioniniu parku 
važiuodami dviračiais.
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Respublikinės valdybos posėdyje
2013 m. rugsėjo 11 d. 

Respublikinės valdybos (RV) 
posėdyje svarstyta 13 klau-
simų.

Patvirtintos uždarųjų akci-
nių bendrovių valdybos. Tiksliau 
- UAB narių, kuriuos deleguoja 
RV į UAB valdybas, kandidatūros. 
Kurčiųjų įmonės „Vikada“ valdy-
boje Lietuvos kurčiųjų draugijai 
(LKD) atstovaus vilnietė I. Min-
kevičienė.  UAB „Atropos“ valdy-
bos veikloje dalyvaus kauniečiai J. 
Pugačiauskienė, V. Valiauga. „El-
kadoje“ RV interesus gins panevė-
žietė A. Juciuvienė ir mažeikiškė  
A. Šimkuvienė.

Patvirtinta nauja LGK dar-
bo grupė. Lietuvių gestų kalbos 
sklaida ir populiarinimu visoje 
Lietuvoje nuo šiol rūpinsis RV na-
rių darbo grupė, į kurią įeina LKD 
viceprezidentas V. Pivoras, nariai 
A. Bražinskas ir V. Valiauga. 

Dėl Panevėžio KRC patalpų. 
Kol kas LKD svarsto tris galimus 
variantus, kaip panevėžiečiams 
įsigyti ekonomiškesnį ir mažesnį 
pastatą. Vienas jų – patalpų mai-
nai iš didesnių į mažesnes tariantis 
su savivaldybe. Antras – kreipi-
masis į vietinį verslo inkubatorių 
arba nekilnojamojo turto agentū-
ras. Trečias variantas – laukti. Mat 
šalia dabartinio KRC pastato skly-
pą įsigijo UAB, kuri ketina jame 
statyti prekybos centrą. Galimas 
dalykas, kad tuomet šios miesto 
vietos vertė ir KRC pastato vertė 
pakils. Registrų centre panevėžie-
čių pastatas šiuo metu vertinamas 
0,5 mln. Lt. 

Dėl LKD metraštininkų sky-
rimo. Pritarta, kad duomenis kny-
gai apie LKD praeitį iš pavienių 
narių ir Draugijos archyvų rinks 
buvęs ilgametis LKD darbuotojas 
S. Linkevičius ir buvusi LKD vice-
prezidentė V. Vaitkutė. Surinktus 
faktus ir parengtą surdopedagogės 
D. Burkauskienės istorinę medžia-
gą ateityje numatoma sujungti 
ir išleisti vienu leidiniu. Daugiau 
informacijos apie rengiamą do-
kumentinį filmą – šio „Akiračio“ 
skelbime. 

Dėl poilsio namų Viešvilė-
je padėties. Kurtieji nenori vykti 
poilsio į Viešvilę, nes apleistuose 
poilsio namuose drėgna, šalta. Ap-
sispręsta pastatą parduoti. Kadan-
gi valdos žemės nuosavybės do-

kumentai nėra visiškai sutvarkyti, 
nutarta ieškoti pirkėjo, kuris kartu 
prisiimtų ir pareigą tinkamai su-
tvarkyti pirkimo-pardavimo do-
kumentus.

DĖL KRC ir LKD teritorinių 
valdybų statuso. Nors dvigubas – 
kaip teritorinių kurčiųjų organiza-
cijų  ir viešųjų įstaigų - statusas ir 
klaidina kurčiuosius, LKD juristas 
L. Vinickas kol kas tokio statuso 
atsisakyti neskubina. Pavyzdžiais 
jis įrodė, kad teikiant paraiškas, 
nelygu miestas ar rajonas, savival-
dybės renkasi sudaryti projektinės 
veiklos sutartis vienur su KRC, ki-
tur su TV (arba asocijuotu nariu). 
Todėl apsispręsta, kad kurį laikas 
toks dvigubinimas ir liks. Šiuo me-
tu LKD yra 13 asocijuotų juridinių 
asmenų: 5 KRC ir 8 mažesnės na-
rės: Telšių, Mažeikių, Vilkaviškio, 
Utenos, Alytaus, Marijampolės, 
Kėdainių, Plungės organizacijos.

Dėl nario mokesčio LKD. 
Teritorinės kurčiųjų organizacijos 
Draugijai LKD nario mokesčio su-
moka mažiau negu 1 tūkst. Lt  per 
metus  (10 proc. nuo surinktos su-
mos). LKD teritoriniams savo pa-
daliniams bei kurtiesiems, ištikus 
bėdai, kasmet išdalija mažiausiai 
30 tūkst. Lt. Bet nario mokesčio 
mokėjimas – tai drausmės ir LKD 
statuso pripažinimo reikalas. Po-
sėdyje išsiaiškinta, kad pastaruoju 
metu organizacijų vadovai apleido 
šį reikalą, nario mokesčio suren-
ka mažiau, nei galėtų. Ne visada 
nariams tinkamai paaiškina pri-
klausymo LKD naudą (skiriamos 
patalpos užsiėmimams ir adminis-
tracijos darbui, galimybė sportuo-
ti, lankyti mėgstamus užsiėmimus, 
paįvairinti laisvalaikį ir t. t.). Ypač 
daug priekaištų dėl narystės ven-
gimo teko sporto organizacijoms. 
LKD stengiasi sportininkams pa-
dėti įsitvirtinti sporte ir gyvenime, 
o jie, deja, atsilygina abejingumu. 
Nutarta visomis teisėtomis prie-
monėmis skatinti stojimą į LKD. 

Dėl regioninių kurčiųjų or-
ganizacijų stiprinimo. Ieškota 
išeičių, ką daryti, jeigu rajone yra 
kurčiųjų, galinčių sutelkti LKD 
narius kolektyvinei veiklai, bet 
negebančių dirbti administracinio 
darbo. RV pasiūlė ne mažiau kaip 
4 būdus, kaip į tokias organizacijas 
pritraukti LGK mokančių girdin-
čiųjų. KRC vadovių atskleista pa-

tirtis parodė, kad ne visur galima 
taikyti tuos pačius rajoninės gran-
dies organizacijų stiprinimo prin-
cipus. Paaiškėjo ir pirmųjų „vagys-
čių“ atvejai: kai kurčiųjų sąrašais 
naudojasi kitos organizacijos. 

Dėl EKS ir EKJS priėmimo 
Vilniuje rugsėjį. Nutarta, kad 
LKD Europos kurčiųjų sąjungos 
ir Europos kurčiųjų jaunimo są-
jungos asamblėjų tarybų narius 
priims, globos, rūpinsis jų laisva-
laikiu, skleis informaciją apie įvykį 
per TV6 televiziją naudodamasi 
LKD prezidentei R. Klečkovskajai  
Draugijos prezentacijai skirtomis 
lėšomis.  

Pylos nuo RV ir asmeniškai 
prezidentės gavo respublikinės ir 
teritorinių kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijų vadovai. Jie per vėlai LKD 
informavo apie EKJS asamblėjos 
tarybos atvykimą, nerodo inicia-
tyvos, nesiūlo savo pagalbos. 

Susitikimai su EKS atstovais. 
EKS vadovai su Vilniaus kurčiųjų 
bendruomene susitiko 21 d. 18 
val. 22 d. EKS taryba posėdžiavo, 
vėliau dalyvavo Vilniaus kurčiųjų 
bendruomenės Tarptautinės kur-
čiųjų dienos minėjimo popietėje, o 
vakarieniavo su RV nariais.  

23 d. EKS tarybos atstovas ry-
tą susirinkusiems vilniečiams ir 
miesto svečiams pristatė neįgalių-
jų teisių įgyvendinimo tendencijas 
Europoje, atsakė į klausimus. Tą 
pačią dieną LKD organizacijų va-
dovai susitiko su Neįgaliųjų reika-

lų departamento direktore G. Pa-
liušiene ir aptarė bendruomeninių 
projektų paraiškų klausimus. 

 Numatoma neįgalumo nu-
statymo reforma. Prezidentė in-
formavo, kad netrukus prasidė-
siančią reformą Lietuva vykdys 
taikydama švedišką modelį. Jo es-
mė – darbingumo lygį nustatyti at-
sižvelgiant ne į girdėjimo lygį, bet 
į asmens savarankiško gyvenimo 
ir komunikacijos gebėjimus, ir ne 
iš karto, o kurį laiką jį stebint. Kol 
kas LKD permainoms kurčiuosius 
ruošia psichologiškai. Konkretus 
reformos turinys paaiškės ateityje.

Dėl LKD nario kauniečio 
A.Abromaičio skundo prieš 
„Akiratį“. A.Abromaitis tikisi, 
kad prezidentė griežtai reglamen-
tuos laikraščio publikacijų turinį, 
vietoj girdinčiųjų redakcijoje įdar-
bins kurčiuosius. R. Klečkovskaja 
informavo, kad ji negali pažeidi-
nėti spaudos laisvės principų, o 
kurčiųjų profesionalių žurnalistų 
bei gerai mokančių lietuvių kal-
bą ir sugebančių rašyti projektus 
LKD beveik neturi. 

Dėl nuotolinio bendravimo 
įrangos. Informuota, kad 2014 
m. NRD Draugijos didžiosioms 
organizacijoms pirks ir perduos 
naudotis nuotolinio bendravimo 
įrangą. Tai turėtų palengvinti LKD 
padalinių komunikaciją. 

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Aktualijos

                              

                          LKD ragina dalytis

Lietuvos kurčiųjų draugija rengia istorinį dokumentinį 
filmą apie organizaciją. Todėl prašo visus, dalyvavusius ir iš-
saugojusius juostoje svarbius istorinius įvykius arba turinčius 
Draugijos istoriją menančių retų nuotraukų, paskolinti visa 
tai savo kurčiųjų reabilitacijos centro ar pirminės kurčiųjų 

organizacijos vadovui. Jie medžiagą perduos LKD.

LKD prezidentė Roma Klečkovskaja asmeniškai garan-
tuoja, kad archyvinė medžiaga Vilniuje centrinėje būstinėje 
bus nukopijuota, o originalai grąžinti siuntėjui. Jeigu norite 
pasitikslinti, ar jūsų filmuota ar fotografuota medžiaga turi 
išliekamosios vertės, galite pasitarti su prezidente. Jai galima 
skambinti per vertėją tel. (8 5) 262 8115  arba rašyti elektroniniu 

adresu roma.kleckovskaja@lkd.lt.

Nelikite abejingi Draugijos istorijai. Kartu galime sukurti 
vertybę sau ir ateinančioms kartoms.
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Lietuvių triumfas olimpinėse žaidynėseSportas

Iš 22-ųjų kurčiųjų olimpinių žai-
dynių, vykusių Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje, mūsų sportininkai grįžo su 13 
medalių komplektu. Jie iškovojo 4 auk-
so, 5 sidabro ir 4 bronzos apdovano-
jimus. Tarp 94 žaidynėse dalyvavusių 
šalių lietuviai komandinėje įskaitoje 
buvo dešimti. 

22-osios olimpinės kurčiųjų vasaros žai-
dynės Sofijoje vyko liepos 25-rugpjūčio 
4 d. Per visą nepriklausomos Lietuvos istori-
ją kurtieji sportininkai iš olimpiados sugrįžo 
antrąkart iš eilės su daugiausia medalių. Šįkart 
auksu įvertintų pergalių pelnė dvigubai dau-
giau nei 2009 m. Taipėjuje. 

 Lietuvos delegaciją sudarė 72 asmenys, iš 
jų 49 – sportininkai. Už pelnytas pergales vals-
tybė sportininkams premijomis išmokės apie 1 
mln.  800 tūkst. litų. Vėliau pirmų-šeštų vietų 
laimėtojai gaus atitinkamo dydžio sporto sti-
pendijas, o olimpiniai čempionai, baigę sporti-
nę karjerą, galės pretenduoti į valstybės rentą. 

          
Stalo tenisas

Pasak trenerio A. Majorovo, Lietuvos sta-
lo tenisas įgavo pagreitį tik G. Juchnai atėjus 
į rinktinę 2011 m. Nuo tada lietuviai tarptau-
tinėse varžybose ėmė laimėti medalius ir net 
metė rimtą iššūkį Azijos žemyno žaidėjams. 

Žaidynėse mūsų tenisininkai dvejetų var-
žybose (G. Juchna ir D. Takinas) iškovojo auk-
so medalį, o komandinėse varžybose liko treti.

Sofijoje varžėsi 19 šalių stalo tenisininkai, 
po 4-5 komandas pogrupyje. Pradiniame etape 
įveikti visi trys varžovai: Pietų Korėja, Jemenas, 
Austrija, ketvirtfinalyje rezultatu 3:0 nugalėtas 
Honkongas, o pusfinalyje 1:3 pralaimėta Tai-
vanui. 

Dėl trečios komandinės vietos lietuviai var-
žėsi su rusais ir laimėjo 3:0. 

Vertindamas savo sportininkų pasirodymą 
treneris ne tik džiaugiasi pergale, bet ir sako, 
kad iš auklėtinių tikėjosi kiek daugiau tiek ko-
mandinėje, tiek individualioje įskaitoje. 

Vienintelis G.Juchna individualio-
se varžybose nukeliavo iki ketvirtfinalio,  
D. Takinas krito aštuntfinalyje, o kiti du žai-
dėjai – K. Žižiūnas ir V. Narkevičius – varžovų 
pranašumą pripažino dar šešioliktfinalyje.

Orientavimosi sportas

Treneris L. Drazdauskas palygino: „Anks-
tesnėje olimpiadoje Taivane iškovojome 7 me-
dalius, dabar - tik 5...“ Neteisindamas sporti-
ninkų treneris atkreipia dėmesį į neparankias 
lietuviams trumpąją ir vidutinę trasas. Jos ne-
buvo sudėtingos, priešingai, per daug elemen-
tarios. Kai, užuot demonstravus techninius 
duomenis, tenka būti trumpųjų ir vidutinių 
nuotolių bėgikais, lietuviai sutrinka. Šįkart psi-
chologinis šokas ypač paveikė merginas.

Vyrų sprinto trejetas: rusas V. Dingesas, 
T. Kuzminskis, bronzos medalio laimėtojai du 
rusai: I. Sadovnikovas ir N. Smirnovas, bėgę 
skirtingu metu, bet pademonstravę visiškai vie-
nodą rezultatą. V. Remeika atbėgo septintas, V. 
Songinas – dešimtas. 

Vidutinėje trasoje: V. Dingesas, T. Kuz-
minskis, o bronza pasipuošė ukrainie-
tis O. Sankinas. V. Remeika liko penktas,  
V. Songinas – dešimtas. 

Užtat ilga trasa buvo visiškai pagal Tomą 
(sudėtinga trasa). Čia sportininkų rikiuotė jau 
kitokia: lietuvis (T. Kuzminskis), rusas V. Din-
gesas, rusas V. Grininas. V. Remeika buvo šeš-
tas, M. Volungevičius - septintas. 

 Ne tik treneris, visa lietuvių delegacija 
jaučiasi neturį moralinės teisės pernelyg prie-
kaištauti organizatoriams. Atsisakius žaidynes 
organizuoti graikams, o paskui dėl vidinių ne-
sutarimų - ir vengrams, paruošti trasas bulga-
rai teturėjo 10 mėnesių. O žiemos aplink Sofiją 
dėl kontrastingo reljefo ypač snieguotos, todėl 
bulgarai žemėlapius braižyti tegalėjo sniegui 
nutirpus. Tad ne viską paruošė kaip reikiant. 

Vyrų estafetės rezultatai: rusai, ukrainie-
čiai, lietuviai (M. Volungevičius, V. Remeika, 
T. Kuzminskis).

O dėl merginų, tai treneriai – tiek 
L. Drazdauskas, tiek J. Mertinas (jis yra  
T. Kuzminskio ir merginų A. Kulbokaitės bei  
J. Volungevičienės treneris) sutrikę. Jei, anot jų, 
gimtinėje jos demonstravo puikius rezultatus, 
tai ten jas tarsi kas apmainė. „Dangus ir žemė“, 
- taip jie palygino skirtumus. 

Trenerių nuomonė nesutapo tik dėl vie-
no - kokios pagrindinės merginų nesėkmių 

žaidynėse priežastys. J. Mertinui atrodo, kad 
jos per mažai ir nesistemingai treniravosi. 
L. Drazdauskas teigia, kad varžybose lietuv 
ės neįveikė savo psichologinių barjerų. 

Viena aišku: mūsų vyrai vis dėlto geba duo-
ti atkirtį šios sporto šakos favoritams rusams 
ir ukrainiečiams, o merginos gali lyderiauti tik 
tarp Baltijos šalių varžovių. 

Tai rodo ir rezultatai. Iškovota tik 3-ia 
komandinė vieta estafetėje, kurioje dalyvavo  
A. Kulbokaitė, S. Katinaitė, R. Kaunelytė. Pasak 
L. Drazdausko, mažiausiai priekaištų jis turi  
J. Volungevičienei. Ji žaidynėse buvo arčiausiai 
savo galimybių, ypač sprinto trasoje.

Ir keletas žodžių apie T. Kuzminskį. „Uni-
kalus, nepaprastai darbštus, valingas sportinin-
kas“, - tokiais pagyrimais T. Kuzminskį apibėrė 
treneriai. Jis - J. Mertino auklėtinis nuo 12 me-
tų, vadinasi, jau 23 metus iš eilės. 

T. Kuzminskis, pasak pašnekovų, nesikliau-
ja sėkme. Pernai vykusiame pasaulio čempio-
nate dalyvavo po rimtos traumos tik apgydytas. 
Šiemet ir vėl patyrė traumą, nors ir nedidelę. 
Sportinę formą atgavo iki varžybų likus vos 
pusantros savaitės, bet treniravosi pagal gali-
mybes visą laiką. Todėl, nepaisant amžiaus ir 
aplinkybių, kelia treneriams, sirgaliams ir ko-
mandos draugams nuostabą ir pagarbą. Žaidy-
nėse jo sąskaitoje – net 4 medaliai, daugiausia 
iš visų sportininkų.

  
Paplūdimio tinklinis

Dvejeto senbuvė B. Aleknavičiūtė (I. Mil-
kintaitė kartu treniruojasi tik treji metai) džiu-
gesiu netryško: „Tikėjomės pirmos vietos. Pa-
gal fizinį pasirengimą atrodėme geriau negu 
pernai Turkijoje  vykusiame pasaulio čempio-
nate. Gal per daug ėmėme savimi pasitikėti?..“ 

Pogrupio barjerą lietuvės (treneriai M. Va-
siliauskas ir T. Duonėla) įveikė be pralaimėji-
mų. Nuo jų smūgių krito JAV 1, Rusijos 2, Ven-
grijos 1 komandos. 

Šioje olimpiadoje beveik visų sporto šakų 
dalyviams pradedant nuo šešioliktfinalio buvo 
taikoma vieno minuso sistema.

Nukelta į 6 p.

Stalo teniso komanda ir jos treneris A. Majorovas.

Orientavimosi sporto komanda ir jos treneriai  
J. Mertinas (pirmas iš kairės) ir L. Drazdauskas.

P a p l ū d i m o  t i n k l i n i n kė s  ( i š  d e š i n ė s )  
B. Aleknavičiūtė ir I. Milkintaitė.
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Atkelta iš 5 p.

Tai reiškia, kad pralaimėjusi vienintelį susi-
tikimą komanda į kitą etapą nepatenka. Įtampa 
nesukliudė mūsų porai įveikti šešioliktfinalio 
(Vengrijos 2), aštuntfinalio (Ukrainos 2), ke-
tvirtfinalio (Ukrainos 1) barjerus. Džiaugsmo 
suteikė pergalė prieš Ukrainos 1 komandą. Ši 
be pralaimėjimų žengė devynerius metus iš ei-
lės. 

Pasak B. Aleknavičiūtės, įveikusios, atro-
dytų, nenugalimas varžoves, lietuvės kiek at-
sipalaidavo. Pusfinalyje jos nelabai sunkiai 
įveikė Ukrainos 2 komandą. Deja, finale buvo 
priverstos pripažinti Rusijos 1 komandos pra-
našumą.  

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto vadovai, 
džiaugdamiesi antra vieta, pažymi, kad mergi-
nos nevisiškai vykdė trenerių nurodymus. Joms 
sakyta jokiu būdu nepasiduoti provokacijoms, 
nesiblaškyti, laukti ir būtinai žaisti savo stiliaus 
žaidimą. Deja, jos pristigo kantrybės sulaukti 
reikiamo momento ir primesti savo braižą, už 
tai buvo nubaustos.

M. Vasiliauskas, duodamas interviu, ne-
atrodė labai nusiminęs, jis apibendrino: „An-
tra vieta reiškia, kad merginos vis dar norės 
pelnyti auksą ir turės ko siekti.“ Treneriai I. 
Milkintaitę gyrė už pastangas ir atkaklumą,  
B. Aleknavičiūtę – už techniką ir fizinę ištver-
mę. Tačiau treneriai ir žaidėjos kaip susitarę 
tvirtino dar atkakliau sieksią olimpinio aukso 
23-iosiose žaidynėse, kurios vyks 2017 m.    

  
Vyrų krepšinis

Kurti vyrai krepšininkai padarė tai, ko gir-
dintieji ilgai dar nesugebės – parsivežė olimpi-
nį auksą. Bet veltui oro uosto atvykimo salėje 
jie akimis perleido laukiančiuosius. Krepšinio 
šalimi tituluojama Lietuva į sutiktuves neat-
siuntė nė vieno dienraščio ar televizijos žurna-
listo bei valdžios atstovo. 

Įspūdžiais iš varžybų pasidalijo vyriausiasis 
treneris A. Šatas, trenerio asistentas A. Jurkša 
ir komandos kapitonas J. Navlickas.

Varžybų tvarka daugmaž jau buvo sudėlio-
ta. Bet paskutinę minutę viską ėmė ir sumai-
šė australai. Tryliktos komandos įtraukimas į 
varžybas lėmė, kad burtai vėl buvo metami iš 
naujo ir vėliau skaičiuojami komandų tarpu-
savio susitikimų rezultatai (įmestų ir praleistų 
į krepšį taškų skirtumai), o to kurčiųjų žaidy-
nėse dar niekada nėra buvę. Tačiau užsigrūdi-
nusių lietuvių taip lengvai iš vėžių neįmano-
ma išmušti. Įveiktas Taivanas 84:36, pasiduoda 
Argentina 78:53 ir Graikija 75:68. Pagal įvestą 
skaičiuotę iš trijų pogrupių pirmųjų vietų su-
daromas geriausiųjų trejetas (analogiškai ir iš 
antrųjų vietų). Lietuviai atsiduria trejeto viršu-
je. Tai, pasirodo, labai paranku. 

Ketvirtfinalyje lemta susirungti su Rusijos 

rinktine, kuri tarp antrųjų pogrupių vietų lai-
mėtojų yra pati silpniausioji, arba šeštoji, ri-
kiuotėje. Kaimynai pralaimi 92:73. Beje, pralai-
mėjusi komanda iš karto sviedžiama žemyn. Ji 
teturi teisę kovoti dėl 5-8 vietos. 

Pusfinalyje 9 taškų skirtumu nusileidžia 
Ukraina – 67:58. Ir šiame etape lietuvių vei-
duose pamažu ima skleistis šypsenos. Ypač dėl 
kito pogrupio pateiktos staigmenos. Čia JAV 
netikėtai 5 taškų skirtumu pralaimi Venesuelai. 
Kaip sako treneris, finalo varžovai už lietuvius 
prieš tai padarė pusę juodo darbo. Pusfinalyje 
eliminavus patį stipriausią žaidynių varžovą, 
finalas lietuviams nebuvo ypač sunkus – 84:63. 
Šita pergalė prieš Amerikos žemyno komandą 
lietuviams nebuvo pirma. Jie prieš ją yra laimė-
ję pasaulio čempionate. Treti liko JAV krepši-
ninkai, kurie kovoje dėl trečios vietos nugalėjo 
Ukrainą.

Rezultatyviausi mūsų žaidėjai: R. Puzinas 
- 89 tšk., J. Navlickas – 77 tšk., G. Žukas – 61 
tšk., J. Skakun – 53 tšk. Kovoje dėl atšokusių 
kamuolių nepralenkiamas buvo R. Puzinas; net 
15 kamuolių perėmė A. Kubilius, R. Puzinas – 
14, K. Birieta – 13. 

Beje, kalbėdamas apie K. Birietą, A. Šatas 
sako, kad į žaidynes vaikinas išvyko visiškai 
neišsigydęs traumos, todėl treneris ne visada 
jį leisdavo į aikštelę, tausojo lemiamoms dvi-
kovoms. Rezultatyvūs perdavimai: R. Puzinas 
ir A. Kubilius – po 17, G. Žukas – 14, J. Nav-
lickas - 12. 

Rinktinė išties nusipelnė pergalės. Per pa-
sirengimo žaidynėms laikotarpį sužaistos 69 
rungtynės, o kur dar treniruočių maratonas. 
Neatsitiktinai kai kurie rinktinės kandidatai 
sakė: „Ir kaip mes tai ištvėrėm.“ Dabar tai jau 
pamiršta. Sudėtas aukas kompensuoja pats gar-
bingiausias sporto trofėjus.

  
Moterų krepšinis

Rinktinės vyriausioji trenerė L. Dambraus-
kaitė šias pareigas eina vos dveji metai. Bet 
LKSK patenkintas jos darbu. Esą jai perėmus 
vairą moterų rinktinėje neliko tarpusavio trin-
ties, kuri kėlė nerimą visiems. 

Trenerės balse nusivylimo gaida, jausta oro 
uoste, neišnyko ir vėliau: „Pagal mūsų žaidimą 

Lietuvoje į Bulgariją vykome dalyvauti finale. 
Bet vienos pralaimėtos rungtynės ir – trečia 
vieta.“ 

Ukrainos komanda pusfinalyje buvo ta, 
kuriai pralaimėjo lietuvės. Visi, kurie matė 
rungtynes, vienu balsu tvirtina, kad mūsų mer-
ginoms varžovių krepšys tądien buvo užrištas.   
L. Dambrauskaitė tai įrodo ir skaičiais. Taiklu-
mas – vos 21 procentas. 75 kartus krepšininkės 
metė, 16 kartų pataikė. 

„Komanda perdegė per žaidynes. Lietuvoje 
demonstravo gerą, kokybišką žaidimą. O Sofi-
joje jau nė viena nežaidė savo žaidimo. Dėl to 
dalis kaltės tenka ir mums, trenerėms, - nesi-
krato atsakomybės strategė. - Mes neradome 
būdų merginoms padėti įveikti užgriuvusios 
atsakomybės naštos.“ 

 
Lengvoji atletika

„Ne tik džiaugtis, įkvėpti negalėjau. Krūti-
nėje trūko oro, o akyse tvenkėsi ašaros“, - taip 
L. Voroneckaja sutiko žinią, kad disko metimo 
sektoriuje, nusviedusi įrankį 46,7 m, ji tapo 
čempione. Už jos liko slovakė (46,3 m), ukrai-
nietė (45,7 m). 

Amžinos L. Voroneckajos varžovės norve-
gės šiemet olimpinio ryžto nedemonstravo ir 
tarp prizininkių nepateko. Dar nespėjusios ati-
tokti 1-3 vietų laimėtojos buvo tikrinamos do-
pingo kontrolės, kaip ir analogiškai po rutulio 
stūmimo rungties. 

 Įdomu ir tai, kad tiek disko metimo, tiek ru-
tulio stūmimo sektoriuje geriausią savo rezultatą  
L. Voroneckaja pademonstravo trečiuoju ban-
dymu.  

Rutulio stūmimo prizininkės: slovakė (15,3 
m), lietuvė (14,7 m), ukrainietė (14,63 m). 
Šioje rungtyje slovakė pelnė pasaulio rutulio 
stūmimo rekordą, o lietuvė pagerino Lietuvos 
kurčiųjų rutulio stūmimo rezultatą, be abejo, 
savo pačios.

Prieš penkerius metus L. Voroneckaja pa-
prašė pakeisti trenerį. Nuo tada ją treniruoja  
V. Burakauskas. Ji nesigaili savo poelgio ir 
džiaugiasi savo sprendimu, nors ir būna mažų 
tarpusavio nesutarimų. 

Sofijoje sužibėjo rutulio stūmiko V. Ivaške-
vičiaus (21 m.) žvaigždė. Po penktojo bandymo 

Sportas

 Mūsų krepšininkės pasidabino bronzos medaliais.
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(iš viso buvo po tris metimus atrankos etape ir 
finale) V. Ivaškevičiaus buvo atsidūręs pirmo-
je pozicijoje. Deja, paskutiniu bandymu rusas 
jį aplenkė ir nusviedęs įrankį 16,88 m užkopė 
ant aukščiausios garbės pakylos. Vos 7 cm nuo 
jo atsilikęs lietuvis turėjo tenkintis antra vieta; 
bronza atiteko ukrainiečiui (16,3 m). M. Jurkša 
disko metimo sektoriuje buvo šeštas (14,84 m). 

Treneris S. Liepinaitis, žaidynėse trenira-
vęs ir patarimais kartu su veterane lengvaatlete  
O. Pečiuliene talkinęs visiems 4 mūsų lengva-
atlečiams, pirmiausia pagiria L. Voroneckają, 
ypač šiemet patobulinusią metimo techniką. 
Paskui negaili gerų žodžių V. Ivaškevičiui. Pa-
sak pašnekovo, V. Ivaškevičius turi daug poten-
cialo. 

 Nepasisekė bėgikui E. Slivikui. Per 800 m 
kvalifikacinius bėgimus jis nepajėgė įsiterpti į 
geriausiųjų trejetą, į pusfinalį nepateko ir ten-

kinosi 20-ta vieta iš 36. 
  

Badmintonas
Didelis nuostolis šiai sporto šakai yra il-

gametės sportininkės ir Lietuvos rinktinės ly-
derės K. Dovydaitytės (šiuo metu ji jau gauna 
sportininko rentą) pasitraukimas iš aktyvaus 
sporto. 

Komandinėje įskaitoje (I. Reznikas,  
K. Dauskurtas, T. Dovydaitis, V. Žymantai-
tė), mišrių dvejetų varžybose (T. Dovydai-
tis ir V. Žymantaitė), vyrų dvejetų varžybose 
(K. Dauskurtas ir I. Reznikas) mūsų sporti-
ninkai į lemiamas dvikovas nepateko ir pagal 
rezultatus visose trijose kategorijose tenkinosi 
5-8 vietomis. Juos treniruoja ilgametis treneris  
A. Narvilas.

Imtynės
Graikų-romėnų imtynininkas M. K. Sin-

kevičius, žaidynių debiutantas, užėmė 5 vietą. 
Jį treniruoja V. Paleckis. Jaunam sportininkui 
toks rezultatas prestižinėse varžybose laikomas 
geru stimulu ateities laimėjimams.

   
Boulingas

Rėmėjų lėšomis (UAB „RIMI Lietuva“, 
UAB „IDW“, Lietuvos boulingo federacija) į 
savo pirmąją olimpiadą vyko boulingo žaidė-
jai K. Gumbrys ir R. Vaitiekūnas. Jie dalyvavo 
asmeninėse bei dvejetų varžybose. Dvejeto var-
žybose vyrams pavyko iškovoti net 12 vietą iš 
48 dalyvavusių porų. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Plačiau apie mūsų sportininkų triumfą 
olimpinėse žaidynėse skaitykite LKD  tinkla-
pyje www.lkd.lt

2013 m. rugpjūčio 16 – 18 d. 
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas 
Palangoje surengė respublikinį kur-
čiųjų paplūdimio čempionatą. Jame 
varžėsi 6 moterų ir 13 vyrų komandų  
(12 lietuvių ir 1 estų komanda). 

Tarp moterų lygių nebuvo Kauno ,,Tylos 
-1“ (I. Milkintaitė ir E. Valavičiūtė) porai. An-
tra vieta atiteko Vilniaus ,,Gesto -1“ (J. Navi-
kienė ir J. Lukošienė), trečia - Panevėžio ,,Vėjo 
-1” (K. Piečiūtė ir D. Kuprinskienė) dvejetams.

Vyrų komandų rikiuotė tokia: 1 vieta -  
„Gestas -1“ (R. Pavliučionakas ir D. Takinas), 
2 vieta – Panevėžio „Vėjas -1“ (A. Kubilius ir  
T. Stančikas), 3 vieta – Kauno „Tyla -1“ (N. Bla-
ževičius ir J. Zagorskis).

Bendrojoje įskaitoje pagal surinktus taškus 
Vilniaus kurčiųjų sporto klubas ,,Gestas” užė-
mė pirmąsias vietas tiek tarp moterų, tiek tarp 
vyrų komandų.

     
 Mantas STANKEVIČIUS

          LKSK sporto specialistas

Sportas

Olimpiniai prizininkai L. Voroneckaja ir  
V. Ivaškevičius.

Vyrų veteranų krepšininkai parsivežė bronzą

Lietuvos kurčiųjų 
paplūdimio 

tinklinio 
čempionatas

   Lenkijos sostinėje Var-
šuvoje vyko XV tarptauti-
nis kurčiųjų veteranų vyrų 
krepšinio turnyras.

 Jame dalyvavo 12 komandų iš 
Turku (Suomija), Kijevo (Ukrai-
na), Maskvos, Sankt Peterburgo, 
Čeliabinsko (visos iš Rusijos), Atė-
nų (Graikija), Tel Avivo (Izraelis), 
Minsko (Baltarusija), Liublianos 
(Slovėnija), Varšuvos, Liubli-
no (abu iš Lenkijos) ir Vilniaus 
(„Gestas“). Tarp jų sėkmingai su-
žaidė „Gesto“ komanda. Ji namo 
grįžo su medaliais. 

Komandos buvo suskirstytos į 
keturias grupes. C grupėje kovėsi 
Vilniaus, Turku, Čeliabinsko vyrų 
komandos. Pirmose rungtynėse 
vilniečiai nugalėjo rusus 44:23, 
po sunkios kovos, po pratęsimo 
įveikė ir suomius 37:33.  Ketvirtfi-
nalyje lietuviai žaidė su Kijevo ko-

manda. Po įtemptų varžybų buvo 
pasiekta pergalė 39:23  ir patekta 
į pusfinalį.

Ketvirtf inalių rungtynės: 
Atėnai-Turku 47:34, Tel Avivas-
Minskas 48:25, Liublinas-Varšuva 
45:42.

Pusfinalyje į akistatą stojo lie-
tuvių ir graikų vyrai. Šįkart, nuai-

dėjus finaliniam švilpukui, pergale 
rezultatu: 45:37 džiaugėsi  graikai.

Mažajame finale dėl bronzos 
medalių kovėsi Liublino ir Vil-
niaus vyrai. Lietuviai laimėjo prieš 
lenkus 51:43 ir iškovojo bronzos 
medalius. Prizininkų komandoje 
žaidė Šarūnas Pečiulis (kapitonas), 
Marius Bukelis, Gintautas Šerelis, 

Algirdas Ivancius, Jurgis Šilkinis, 
Aleksandras Romanovas, Saulius 
Matačinskas, Ronaldas Černajus, 
Vytautas Žymantas, telšiškis Min-
daugas Spudys, neringiškis Rober-
tas Simaitis bei šių eilučių autorius 
Arūnas Kubaitis.

Turnyro nugalėtojų taurę iško-
vojo Atėnų komanda, kuri 40:30 
įveikė Tel Avivo ekipą.

Kitas turnyras planuojamas 
Liublianoje (Slovėnija) 2014 m.

Turnyro metu buvo įkurta 
nauja organizacija - Tarptautinė 
kurčiųjų veteranų krepšinio or-
ganizacija (IODVB). Valdybos 
nariais buvo išrinkti Latvijos, Iz-
raelio, Slovėnijos, Suomijos, Lie-
tuvos atstovai. Lietuvai  atstovaus 
A. Kubaitis. IODVB nauja valdyba 
organizacijos prezidentu  išrinko 
A. Kubaitį.

Arūnas KUBAITIS

Vilniaus „Gesto“ komanda XV tarptautiniame kurčiųjų veteranų vyrų 
krepšinio turnyre iškovojo trečią vietą.



2013 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. Nr. 8 - 9 (336-337)8

Šiemet įbauginti prastėjančios 
demografinės padėties su nerimu klau-
siame: kokiam skaičiui kurčių mokinių 
skambės mokyklinis varpelis? Ar klasės 
bus sukomplektuotos? Kaip vaikai 
leido vasarą ir kas jų laukia naujais 
mokslo metais? Į šiuos ir kitus klau-
simus mielai sutiko atsakyti kurčiųjų 
mokyklų vadovai. 
 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras

Atsinešdama dar linksmų vasaros šyp-
senų, rugsėjo antrąją į Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centrą (KKNUC) 
vėl sugrįžo nerūpestinga vaikystė. 

Šventinę dieną su gėlėmis, dovanėlėmis, 
gražiausiais sveikinimais ir linkėjimais peda-
gogus ir mokinius įkvėpti naujiems mokslo 
metams stengėsi KKNUC direktorė Laimutė 
Gervinskienė, Seimo narė Birutė Vėsaitė, 
Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai 
Gintautas Labanauskas ir Povilas Mačiulis, 
altaristas Virginijus Lenktaitis, KKNUC 
Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos 
skyriaus vedėja Renata Valaitytė- Ramuckie-
nė (ji ir vedė šventinį renginį), mokinių tėvų 
komiteto atstovas Evaldas Marcinkevičius, 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro meninių 
gebėjimų lavinimo projekto vykdytoja Vida 
Eskertienė, socialinė darbuotoja Gražina 
Dambrauskienė ir kt. 

Pačius mažiausius nudžiugindama 
KKNUC direktorė išdalijo dailius Lietuvos 
pirmoko pasus, policijos atstovės – atšvaitus, 

mokytojos – mielas dovanėles. Be abejo, 
vaikų veidai švietė lyg vasaros saulutė, ap-
žiūrint dovanas, atsirado poreikis bendrauti 
ir susipažinti. 

Šiltų pedagogų rankų puoselėjama jauki 
mokykla ilgam taps antraisiais jų namais. 
KKNUC mokosi klausos sutrikimą turintys 
vaikai iš visos Lietuvos. Jį baigusieji gauna 
pagrindinį išsilavinimą. Mokymas vyksta žo-
dine ir gestų kalbomis, daktiliniais ženklais, 
einama prie kurčiųjų ugdymo dvikalbystės 
metodu. 

Šiais mokslo metais mokykloje kartu su 
priešmokykline grupe mokslo žinių sieks  
81 ugdytinis.

Pavasarį dešimtą klasę turėtų baigti  
8 mokiniai.

Kad mokinių skaičius mažėja, tai natūra-
lu. Ne geresnė padėtis ir bendrojo lavinimo 
mokyklose. (Pvz., šiais mokslo metais Kauno 
mokyklose susirinko pusantro tūkstančio 
mažiau mokinių nei pernai.) Be to, vis to-
bulėjant kompensacinei technikai, dalis ne-
prigirdinčių mokinių integruojasi į bendrojo 
lavinimo mokyklas. Tačiau pastaruoju metu 
į centrą ateina mokytis mokinių, turinčių 
vis didesnių ugdymo poreikių, iš socialiai 
remtinų, socialinės rizikos šeimų. 

KKNUC, subūręs kompetentingų sur-
dopedagogų komandą, mokančią lietuvių 
gestų kalbą, plačiai naudoja informacines 
komunikacines technologijas visame ugdy-
mo procese ir valdyme, specialistai nuolat 
kelia kvalifikaciją. 

Šių metų pavasarį pagrindinį išsilavini-
mą įsigijo 16 mokinių. Nuo rugsėjo maždaug 
80 proc. jų tęs mokslus kitose ugdymo įstai-
gose. Centre veikia profesinio informavimo 
taškas, sudarytos galimybės naudotis šalies 
švietimo ir darbo rinkos duomenų baze, dėl 
tolesnio mokymosi, profesijų įsigijimo kon-
sultuojami mokiniai ir jų tėvai. Daug dėme-
sio skiriama mokinių informacinių gebėjimų 
ugdymui, yra šiuolaikiškai įrengta biblioteka, 
kompiuterių klasė.  Jaunieji žurnalistai leidžia 
mokyklos laikraštuką. 

Mokslo metais Centro bendrabutyje 
gyvens 54 mokiniai.

Daug dėmesio skiriama popamokinei 
veiklai, dvasiniam ugdymui, suburtas meno 
terapijos būrelis, tad rankdarbiais gausiai 
išpuoštos visos mokyklos patalpos – mokykla 
vis gražėja...

KKNUC nuolat plečia bendradarbiavi-
mą su kitomis ugdymo įstaigomis įgyvendin-
damas tarptautinius projektus.

Šiemet Centre taip pat vykdomi 4 
tarptautiniai projektai: Comenius daugia-
šalės mokyklų partnerystės projektas „The 
education of financial literacy „My class 
business“ (Finansinio raštingumo tobuli-
nimas „Mano klasės verslas“), du Leonardo 
da Vinci programos partnerysčių projektai 
„Spread the sign“ („Skleiskite gestą“), Leo-
nardo da Vinci programos projektas „Pro-
fesinio orientavimo ir mokymo strategija 
tarptautinės patirties kontekste“. Projektus 
įgyvendinant mokiniai ir pedagogai turi 
galimybę susipažinti su kitų šalių ugdymo 
įstaigomis, pasidalyti patirtimi, plėsti akiratį 
bei tobulinti kompetencijas. 

Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinė mokykla

Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla pavasarį išleido net vie-
nuolika dešimtokų. Todėl jautė didelį nerimą 
dėl gerokai sumažėjusio mokinių skaičiaus. 
Tačiau rugpjūčio paskutinėmis dienomis ne-
rimą išsklaidė naujokai, - tai leido mokyklai 
išlaikyti stabilų mokinių skaičių. Šiais mokslo 
metais mokykloje mokysis 37 mokiniai.

2013 m. rugsėjį mokykla pasitinka ne tik 
naujai išdažytomis klasėmis, bet ir gerokai 
atjaunėjusi. To priežastis – ikimokyklinės 
grupės „Delfinukai“ atidarymas. Apie tu-
rinčių klausos negalią mažylių lavinimą 
mokyklos bendruomenė svajojo ne vienus 
metus. Sunkiai ši svajonė skynėsi kelią, tačiau 
ji išsipildė! 

Mažųjų bendruomenės narių atvykimas 
lėmė nepaprastą pokytį. Nuo šio rudens 
mokykla keičia savo statusą: ji bus speci-
alioji mokykla-daugiafunkcis centras ir 
išplės paslaugų ratą. Centre bus ugdomi ne 
tik klausos negalią, bet ir autizmo sindromą 
turintys vaikai.

Rugpjūčio 29 d. Klaipėdos miesto tary-
bos posėdyje buvo paskelbta, kad mokykla 
keičia ne tik nuostatus, bet ir savo vardą. 
Kai tik Klaipėdos registrų centro darbuotojai 
parengs visus dokumentus, mokykla gaus 
senąjį Baltijos jūros vardą ir bus vadinama 
Klaipėdos Litorinos mokykla!

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras

„Šiemet centre fiksuojame nedidelį mo-
kinių skaičiaus mažėjimą, maždaug dešimčia 
mokinių mokysis mažiau negu pernai, arba 
ugdysis iš viso truputį daugiau negu šimtas“, 
- susirūpinimo nerodo direktorė Gerda Le-

Ugdymas Rugsėjo planai ir vasaros įspūdžiai 
mokyklose

Pačius mažiausius nudžiugindama KKNUC 
direktorė L. Gervinskienė išdalijo Lietuvos 
pirmoko pasus.
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peškienė. Jaudintis kol kas ir nėra 
dėl ko. LKNUC dirbs kaip dirbęs. 
Šiemet čia bus sukomplektuotos 
visos klasės. 

Į parengiamąją klasę atėjo 
penki mažyliai. Pirma klasė 
sujungta su antra, ir čia mokysis 
šeši mokiniai. Pasak pašneko-
vės, tai nėra naujas dalykas. Jau 
pernai „parengiamukai“ mokėsi 
kartu su pirmokais. Tokiai sudė-
tingai klasei vadovauti patikėta 
mokytojai L. Skrodenytei. Su 
septyniais trečiokais dirbs il-
giausią darbo stažą centre turinti 
tituluota pedagogė A. Vieliūtė. Į 
ketvirtą klasę ateina penki ug-
dytiniai. Juos mokys mokytoja 
J. Karvelienė, auklėtoja dirbs  
R. Buikauskienė. 

Jau rugpjūtį buvo visiškai 
sukomplektuotos 5-8 klasės. 
Anksčiau buvusioje vidurinėje 
mokykloje, o dabar - gimnazijoje 
pageidaujančių mokytis daugiau 
negu reikia. Pirmoje gimnazijos 
klasėje bus ugdomi aštuoni jau-
nuoliai, trečioje – vienuolika, 
ketvirtoje – dešimt. O štai antros 
klasės suformuotos net dvi - po 
septynis mokinius. 

Į ketvirtą gimnazijos klasę 
neateis trys vaikinai, kurie gim-
nazijos suolą išmainė į statybi-
ninko profesiją. Direktorė mano, 
kad gimnazistai objektyviai įver-
tino savo galimybes ir nuspren-
dė, kad baigiamieji egzaminai 
jiems gali būti per sunkūs. Tad 
kam prarasti vienus metus? 

G. Lepeškienė šią vasarą 
kartu su pedagogų bendruome-
ne ieškojo išeities – kaip padėti 
ugdytiniams, neišvengiamai 
veikiamiems negalios, savo ži-
niomis ir gebėjimais prilygti 
bendraamžiams per egzaminus? 
Egzaminų tvarka kasmet juk tik 
griežtėja. Centras nusprendė, 
kad nuo šiol daug dėmesio bus 
skiriama pamokų ruošai. Ši tvar-
ka mokslo metų pradžioje bus 
pristatyta tėvams. Jau paskirti 
konsultantai, kurie per pamokų 
ruošą talkins gimnazistams. Jie - 
patyrę dalykų mokytojai. Dabar 
namų darbai bus ne tik ruošiami, 
bet ir turės būti paruošti. 

Kalbėdami apie vieną sudė-
tingiausių kurtiesiems mokytis 
dalykų  – lietuvių kalbą, išsiaiški-

name, kad centro administracija 
dėjo ypač daug pastangų, kad 
vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos programa kurtiesiems 
būtų parengta bent kiek paisant 
negalios specifikos. Pedagogams 
pavyko įtikinti Švietimo ir moks-
lo ministeriją nereikalauti iš kur-
čiųjų suprasti turinio potekstę, 
neperkrauti mokymosi turinio 
metaforomis ir kt. sudėtingais 
dalykais. Dėl vieno direktorė 
jaudinasi – ar tokia programa 
ilgam? Vis daugiau pasigirsta 
nuomonių, esą visiems Lietuvos 
mokiniams programos turi būti 
vienodos. Tai kelią nerimą.

Šiemet LKNUC suformuo-
tos ir dvi ikimokyklinukų grupės 
po dešimt ar daugiau vaikų. 
Jose dirbs po kurčią ir girdinčią 
auklėtoją; nemažai valandų jose 
skirta surdopedagogams. 

Kadangi Švietimo ir mokslo 
ministerija, savivaldybės ir kitos 
joms pavaldžios įstaigos šiemet 
skelbė mažiau vasaros stovyklų 
projektų konkursų, tai ir mo-
kinių vasara daugelyje šalies 
miestų nebuvo tokia nuotaikinga 
ir linksma. Šeimos pačios turėjo 
ieškoti būdų turiningam vaikų 
poilsiui. 

LKNUC vykdė tarptautinį 
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 
mainų fondo finansuojamą pro-
jektą „Play. Learn. Link. Teach“. 
Jame dalyvavo girdintys ir kurti 
Lenkijos bei Lietuvos mokiniai. 
Projektas vyko anglų kalba, 
Norviliškėse. Centrui atstovavo 
keletas 11 ir 12 klasės mokinių. 
Taip pat pasirašyta Lietuvos ir 
Lenkijos dviejų kurčiųjų moky-
klų bendradarbiavimo sutartis 
pagal Comenius mokyklų par-
tnerysčių projektą BEETLE. 
Direktorė džiaugiasi atšilusiais 
jų ir kaimynų santykiais. Kitą-
met lenkai kviečiami paviešėti į 
Lietuvą (šiemet projektas vyko 
Lenkijos teritorijoje).

Vasarą veiklos nenutraukė 
Daivos Burkauskienės vado-
vaujamas Švietimo, vertinimo 
ir konsultavimo skyrius. Pagal 
poreikį jo darbuotojai teikė 
konsultacijas šeimoms, vertino 
klausos sutrikimų turinčių vaikų 
pažintinius gebėjimus ir speci-
aliuosius ugdymosi poreikius. 

Šiuo metu skyrius dirba prie 
klausos lavinimo testo EARS 
pritaikymo lietuviukams.

Įsimintina praėjusi vasara 
bus centro anglų kalbos moky-
tojams, ir ne tik jiems. Birželio 
17– liepos 5 d. savanoriai ame-
rikiečiai čia vedė anglų kalbos 
kursus. Buvo suburtos 6 dalyko 
mokytojų grupės iš visos Lie-
tuvos, jų darbe dalyvavo ir visi 
centro anglistai. Dar dviejose 
grupėse užsienio kalbos įgūdžius 
tobulino ne specialistai. Beje, 
atsiliepimai apie projektą – tik 
patys geriausi.

Gimnazistų turbūt laukia 
naujovė – uniforma. Sakome 
„turbūt“, nes „už“ pasisakė anks-
tesnioji Mokinių taryba, kurios 
nemažą dalį sudarė buvę abituri-
entai. Ką pasakys dabar formuo-
jama taryba, dar nežinia. Be to, 
savo žodį tars tėvai ir pedagogai. 
Manoma, kad vienoda apranga 
skatintų sutelkti dėmesį į svar-
biausius dalykus, drausmintų.

Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinė 

mokykla
Pasak Panevėžio kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos direktorės Danutės 
Kriščiūnienės, naujus mokslo 
metus mokykla pasitiko gerai 
pasiruošusi. Jos būklę puikiai 
įvertino mokyklos steigėjas – 
Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
rius. Šiemet mokykloje bus ug-
domi 58 klausos negalės vaikai, 
mokyklą baigė 8 moksleiviai.

Džiugu, kad mokykla pa-

sipildė naujais  mokiniais, ma-
žiausiajam iš jų – 2 metukai. 
Atsinaujino ir mokytojų ben-
druomenė. Nuo šio rugsėjo vai-
kučius matematikos mokys Zita 
Bložienė, kūno kultūros – Vijole-
ta Vanagienė, muzikos, ritmikos 
– Jurga Milerienė. Kad mokykla 
yra didelis traukos centras,  rodo 
Mokslo ir žinių dienos šventėje 
dalyvavęs gausus būrys buvusių 
mokyklos mokinių, daugelis jų  
jau yra sukūrę šeimas. 

Svarbu tai, jog mokykla ir 
šiais metais tęs projektą su Pane-
vėžio teritorine darbo birža. Pa-
gal šį projektą kiekvieną ketvirtį 
įvairiems  darbams atlikti gauna-
mi 5-7 darbuotojai. Tai suteikia 
galimybes daugiau dėmesio 
skirti ir mokinių priežiūrai. 

Džiugina ir  mokyklos stei-
gėjo geros prognozės finansinėje 
srityje  – žadama padidinti koe-
ficientus mokytojams.

Negalima nepaminėti dar 
vieno labai svarbaus įvykio – tai 
artėjančio mokyklos 20 metų  
gyvavimo ir veiklos jubiliejaus. Į 
šventę yra pažadėję atvykti gar-
bingi svečiai iš JAV ambasados  
(su jais numatyti projektai dėl 
tolesnio mokyklos turtinimo), 
laukiami atstovai iš visų analo-
giškų ugdymo įstaigų.

„Malonu tai, kad mokyklos 
tikslai sutampa su LR Švietimo 
ir mokslo ministerijos tikslais – 
mokykla orientuosis į ugdymo 
kokybę“, – pažymėjo D. Kriš-
čiūnienė.

Nukelta į 10 p.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos jaunieji šokėjai.
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Atkelta iš 9 p.

Šiaulių sutrikusios klausos 
vaikų ugdymo centras 

Šiaulių sutrikusios klausos 
vaikų ugdymo centre po vienu 
stogu jau daug metų draugiškai 
gyvena maži ir dideli, girdintys 
ir negirdintys, o dabar dar ir tie, 
kurie po kochlearinės implanta-
cijos operacijos mokosi girdėti ir 
kalbėti. Tai, kad įstaiga nedidelė, 
vaikų skaičius ikimokyklinio 
ugdymo grupėse mažesnis nei 
įprasta, padeda sukurti saugumo 
pojūtį, vaikai jaučiasi globojami, 
pastebėti, reikalingi, lengvai 
adaptuojasi ir nejučia pasijunta 
lyg draugiška šeima.  

Naujuosius mokslo metus 
centras pradeda kaip regioninė  
ugdymo įstaiga, teikianti švie-
timo pagalbą visų savivaldybių 
sutrikusios klausos vaikams be 

jokių apribojimų. Pradėjus 
centro struktūros pertvarką, 
į centrą nebepriimami gir-
dintys vaikai. Šiemet centre 
mokysis 60 mokinių. Iš jų - 30 

mokykloje ir 30 ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupė-

se. Centre, kaip ir praėjusiais me-
tais, veiks penkios klasės ir trys 
ikimokyklinio ugdymo grupės. 

Apie 60 proc. čia ugdomų 
sutrikusios klausos vaikų at-
vyksta iš aplinkinių rajonų. At-
vykstantiems iš rajonų vaikams 
ir jų tėvams  patogu tai, kad 
įstaiga įsikūrusi miesto centre, 
labai arti geležinkelio ir autobusų 
stočių. Centre veikia bendrojo 
ikimokyklinio ugdymo (girdin-
čių vaikų) grupės, todėl yra su-
darytos sąlygos neprigirdinčius 
vaikus ir vaikus po kochlearinės 
implantacijos operacijos ugdyti 
integruotai, kasdien teikiant 
surdopedagogo, logopedo ir kitų 
specialistų pagalbą. 

Ikimokyklinio amžiaus vai-
kams organizuojami muzikinės 

ritmikos, dailės ir smėlio terapi-
jos bei choreografijos užsiėmi-
mai, priešmokyklinio amžiaus 
vaikai dalyvauja tarptautinėje 
programoje „Zipio draugai“. 
Mokiniai po pamokų gali pa-
sirinkti lankyti kompiuterinės 
grafikos, dailės ir smėlio terapi-
jos, choreografijos, plaukimo ir 
kitus būrelius. Centre gavę pa-
grindinį išsilavinimą, mokiniai 
galės įgyti pasirinktas profesijas 
Šiaulių profesinio rengimo ar 
Radviliškio technologijų ir verslo 
mokymo centruose.

Įstaigoje nuolat vykdomi 
tarptautiniai projektai, dėl to 
mokiniai turi galimybę nemo-
kamai aplankyti įvairias šalis. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos na-
cionalinės agentūros kasmet or-
ganizuoja renginį „Baltic Expro“. 
Šiais metais Šiuolaikinio meno 
centre „Baltic Expro 2012“ orga-
nizavo Lietuvos Švietimo mainų 
paramos fondas. Iš kiekvienos 
šalies buvo atrinkta po penkis 
įdomiausius projektus iš Leo-
nardo da Vinci, Nordplus, Co-
menius, Erasmus ir Grundtvig 
projektų. Tarp jų buvo ir mūsų 
centro 2009-2011 m. vykdytas 
Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projektas „Mūsų 
pasakų veikėjai susitinka Euro-
poje“. Projektui sukurta meninė 
interpretacija eksponuota paro-
doje  „Baltic Expro 2012“.

Praėjusiais mokslo metais 
centras gavo Švietimo mainų 
paramos fondo finansavimą ir 
pradėjo vykdyti naują  Comenius 
daugiašalės mokyklų partne-
rystės  projektą  ,,It‘s fun to be 
IN and GREEN!“ Praėjusiais 
mokslo metais 30 proc. centro 
mokinių kartu su mokytojais 
vyko į susitikimus Kipre, Itali-

joje, Maltoje, o grįžę iš kelionių 
rengė pristatymus ir savo įspū-
džiais dalijosi su visa centro 
bendruomene. Ateinančiais 
mokslo metais mokinių laukia 
kelionės į Bulgariją ir Slovaki-
ją. Kitą pavasarį planuojamas 
projekto partnerių baigiamasis 
susitikimas mūsų centre.

Centre veikia „Apple“ klasė, 
mokiniai labai domisi kompiute-
rine grafika, sėkmingai dalyvauja 
įvairiuose respublikiniuose in-
formatikos ir fotografijos  kon-
kursuose. Štai pernai rengtame 
tarpžinybiniame konkurse 15-19 
m. amžiaus mokinių grupėje fo-
tografijos kategorijoje geriausiu 
pripažintas Šiaulių sutrikusios 
klausos vaikų ugdymo centro 
8 ir 9 klasių mokinių Aurimo 
Sidaravičiaus, Dovydo Rimkaus, 
Eirinos Bargailaitės, Gedimino 
Poškaus ir Vytauto Levickio dar-
bų ciklas -  fotomanipuliacijos 
„Laimingai augti, svajoti, būti!“ 
(mokytojas – Arūnas Markaus-
kas). Darbai eksponuoti paro-
doje „Mokykla 2012“ lapkričio 
23-25 d. LITEXPO.

Centre mokosi šaunūs, 
draugiški mokiniai, džiaugiamės 
jų iniciatyvomis ir pasiekimais. 
Su tėvais ryšį palaikome nuolat, 
iškylančias problemas visada 
išsprendžiame kartu. Centre 
veikia mokinių seimas, kuris 
organizuoja smagius ir įdomius 
renginius, o juose mielai daly-
vauja ir buvę centro mokiniai. 

Aurelija ČEPUKIENĖ
Laima LAPĖNIENĖ
Sigita KOROLIOVĖ

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Aldona STANKEVIČIENĖ

Ugdymas

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

  praradimo skausmą. 

Dėl mylimos MAMYTĖS mirties nuoširdžiausiai užjaučiame mokytoją, kolegę  
Ireną Matuzevičienę, jos šeimą ir artimuosius.

 Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro 8 ir 9 klasių mokinių  
A. Sidaravičiaus, D. Rimkaus, E. Bargailaitės, G. Poškaus ir V. Levickio darbų 
ciklas -  fotomanipuliacijos „Laimingai augti, svajoti, būti!“ 
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Vienintelę Lietuvoje 
kurčiųjų gimnaziją šiemet 
baigė 12 moksleivių, iš jų  
9 įgijo brandos atestatus. 

Kuo ypatinga šių metų kur-
čiųjų gimnazijos - Lietuvos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tro (LKNUC) abiturientų laida? 
Kaip sekėsi laikyti egzaminus ir 
rinktis specialybę gimnazistams? Į 
redakciją dominančius klausimus 
atsakė gimnazijos skyriaus vedėja 
Jolita Levickienė ir centro socia-
linė pedagogė Rasa Rusovičiūtė.

Kovingi, stiprūs ir 
 kiekvienas sau

„Karių individualistų“ iš tiesų 
greitai nepamirši. Mes kartais sa-
vo abiturientams net sakydavome, 
kad neverta skelbti „karo“, jei ir be 
jo jums siūloma tai, ko norite. Bet 
ne visuomet juos įtikindavome iš 
pirmo karto. Vis dėlto tai neblo-
gai. Šitie vaikai gyvenime nepra-
puls“, - įsitikusi redakcijos pašne-
kovė J. Levickienė.

Centras išleido 13 vidurinio 
ugdymo laidų, o šiųmetė buvo pir-
moji gimnazijos laida. Jau vien dėl 
šio fakto centro istorijoje ji visada 
liks ypatinga. „Tai buvo protingi, 
gabūs, mokantys už save pakovoti 
jaunuoliai“, - jau dabar ilgėdama-
si buvusių abiturientų pasakoja  
J. Levickienė. 

Egzaminų rezultatai  
neblogi

Šiųmetė abiturientų laida rin-
kosi laikyti tiek baigiamuosius 
mokyklinius, tiek valstybinius eg-
zaminus. Privalomąjį mokyklinį 
lietuvių kalbos egzaminą pirmą-
kart pagal programą kurtiesiems 
ir neprigirdintiesiems laikė 9 as-
menys. Džiugu, kad visi išlaikė iš 
pirmo karto. Mokyklinį dailės eg-
zaminą pasirinko 4 gimnazistai ir 
taip pat sėkmingai išlaikė. Pirmą-
kart istorijoje buvo galima laikyti 
mokyklinį technologijų egzaminą. 
Trys kurtieji jį pasirinko ir nesu-
klydo. J. Levickienė sako, kad mo-
kiniai parengė gerus darbus (pa-
sirinko gaminius iš molio) ir visi 
gavo gerus įvertinimus.

Valstybinį matematikos egza-
miną rinkosi 2 abiturientai, užsie-

nio kalbos (visi – anglų k.) – net 
6, istorijos – 1. Matematikos daly-
ko žinios, pasak skyriaus vedėjos, 
buvo įvertintos gerai. Valstybinį 
istorijos egzaminą rinkosi Emili-
ja Kisnieriūtė. Ji surinko 48 balus. 
Centro bendruomenė ypač pa-
tenkinta abiturientės pasiekimu. 
„Mes juk mokomės pagal B lygį, o 
valstybinis egzaminas yra išplėsti-
nio kurso – A lygio, todėl sakome: 
„Emilija, tai puikus rezultatas“, - 
pasididžiavimo buvusia centro ug-
dytine neslepia J. Levickienė. 

   Koją daliai kurčiųjų pakišo 
užsienio kalbos egzaminas. Net 
keletas jo užduočių buvo iš mu-
zikos srities. Su šia užduotimi 
kurtieji dorojosi skirtingai: vieni 
pasidavė, o kiti sukosi iš padėties. 

Pastarieji rašė, kad yra kurti ir 
muzikos pasaulis jiems nepažinus. 
Pasirinkusieji tokį kelią egzaminą 
geriau ar prasčiau, bet išlaikė. Di-
rektorės pavaduotoja mano, kad 
užduoties atlikimas patvirtino tai, 
ką abiturientų mokytojai ir taip ži-
nojo: tie, kuriems anglų kalba mo-
kykloje sekėsi geriau, užduotį su-
gebėjo atlikti, o kuriems prasčiau 
– su ja nesusidorojo. Tačiau dėl to 
nusiminti nereikėtų. Stojimo re-
zultatai rodo, kad užsienio kalbos 
egzamino rezultatai renkantis spe-
cialybę nei padėjo, nei pakenkė.

Pasirinktos profesijos – 
pačios įvairiausios

Beje, geriausi iš visų egzami-
nų rezultatų šiemet yra Emilijos. 

Šiuo metu ji – jau Lietuvos eduko-
logijos universiteto (LEU) lietuvių 
filologijos specialybės pirmakur-
sė. Kol kas kurčiųjų pasaulyje tai 
– neeilinis įvykis (Be jos, lietuvių 
kalbą LEU dar studijuoja tik Mo-
nika Kumžaitė.)

 Naujų specialybių „užkariavi-
mą“ Vilniuje pradėjo seserys Ieva 
ir Indrė Šimulynaitės. Jos atitinka-
mai tapo Vilniaus verslo kolegijos 
(turizmo vadybos specialybė) ir 
Vilniaus  technologijų ir dizaino 
kolegijos (interjero dizaino speci-
alybė) pirmakursėmis. Klaipėdos 
kolegijos studente tapo G. Mie-
liauskaitė (masažo specialybė). 

Kiti gimnazistai pasirinko 
žemesnės pakopos mokslus. Štai  
V. Gavėnas ir K. Šimeliūnas įstojo 
į Vilniaus statybininkų rengimo 
centrą. I. Kraniauskaitė kepėjos-
konditerės specialybės sieks Klai-
pėdos profesinėje mokykloje. Ati-
tinkamai konditerės specialybės 
G. Kalašnykova mokysis Žirmūnų 
darbo rinkos mokymo centre, o 
virėjos - S. Paliutytė Vilniaus tech-
nologijų mokymo ir reabilitaci-
jos centre (VTMRC), J. Cicėnaitė 
– Vilniaus Žirmūnų prekybos ir 
verslo mokykloje. 

M. Raulonytė ir A. Sosnovskis 
dar neapsisprendė kur mokysis: 
VTMRC ar Valakupių reabilitaci-
jos centre.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

 Gimnazistų baigiamieji egzaminai ir 
profesinės studijos

Ugdymas

Pirmoji gimnazistų laida su savo mokytojais ir mokyklos vadovais.

Paskutinio skambučio šventę pirmoji gimnazistų laida šventė apsigaubę 
skėčiai: 4a gimnazijos klasė su vadove lietuvių kalbos mokytoja V. 
Šlapšinskiene.
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Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 
bendruomenė iškilmingai minėjo 20 
metų veiklos jubiliejų ir Pasaulinę 
kurčiųjų dieną. 

Šiai progai skirti renginiai vyko visą 
antrą rugsėjo savaitę: Prekybos ir pramo-
gų centre BABILONAS atidaryta mokinių 
dailės darbų paroda, Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo koplyčioje aukotos šv. 
Mišios už mokyklos bendruomenę. 

Didžiausias renginys vyko rugsėjo 13 d. 
Tądien gausiai susirinkusius mokinius, tėvus 
(globėjus, rūpintojus),  atvykusius  svečius 
Laiko traukiniu į praeitį pakvietė ir visą ren-
ginį lydėjo dvi žavios šventės vedėjos: lietu-
vių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskie-
nė ir septintos klasės mokinė Karolina Jani-
kūnaitė. 

Apžvelgti mokyklos istoriją pradėta nuo 
pat jos įkūrimo – 1993 m., kai dr. kunigas 
MIC Petras Kavaliauskas Marijonų vienuo-
lynui priklausančiame pastate įsteigė Kata-
likiškąją kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moky-
klą. 

Juodais rūbais apsirengusioms mergai-
tėms į salę įnešus degančias žvakutes, visi 
susirinkusieji  buvo paprašyti tylos minute 

pagerbti prieš dvejus metus mirusį mokyklos 
įkūrėją  bei visus Amžinybėn išėjusius mo-
kykloje dirbusius  mokytojus ir darbuotojus. 

Prisiminus 1998-uosius  surdopedagogas 
Vilius Glušokas mokyklos pedagogų vardu 
pasveikino direktorę Danutę Kriščiūnienę 
su 15 metų mokyklai vadovavimo sukaktimi 
ir įteikė jai didžiulę spalvingą rudens gėlių 
puokštę. 

Kadangi šventė buvo skirta ir Pasaulinei 
kurčiųjų dienai, iškilmingai buvo pasveikinti 
septyni mokykloje dirbantys klausos negalią 
turintys pedagogai: Lijana Čiplienė, Artūras 
Juknevičius, Vilius Glušokas, Ramūnas Ka-
belis, Rūta Morozienė, Janina Valienė, Dai-
nius Žverelė.  

Prisimintos per tuos metus vykusios  

reikšmingos akcijos,  įgyvendinti 
projektai, pasiekti Lietuvos re-
kordai. 

Dar kartą pasidžiaugta visai 
mokyklos bendruomenei svariu 
2004 m. JAV gynybinio bendra-
darbiavimo štabo finansuotu  
projektu, kuris davė galimybę pa-
statyti mokyklos trečią aukštą, ir 
2007 m. iš Europos struktūrinių 
fondų gautu finansavimu moky-
klos renovacijai. 

Paminėta ir pasidžiaugta už-
megztais ryšiais su tarptautine 
kurčiųjų benduomene: bendrau-
ta su kurčiaisiais iš Jordanijos, 
Egipto, Čekijos, Lenkijos. Daly-
vauta Europos mokyklų partne-
rystės programoje ,,e Twinning“ 
su Turkija, Bulgarija, Portugalija. 
Mokyklos pedagogai dalyvavo 
tarptautiniame projekte ,,Peda-
goginio darbo su kurčiaisiais ir 
turinčiais klausos defektus vai-
kais tobulinimas“ Švedijoje ir kt. 
Užmegzti ryšiai su Afrika (Keni-
ja). Mokyklą praturtino gauta pa-

rama iš Švedijos ir Vokietijos (baldų, moky-
mo priemonių, automobilių). 

Jubiliejus - tai ne tik galimybė trumpai 

Ugdymas Dvidešimtmetį Panevėžio mokykla sutiko 
išaugusi, šviesi, žydinti

Moksleivių rankose vėliavėlės tų šalių, su 
kuriomis mokykla užmezgė ryšius.

Gerbiamas Petrai, 

Jūs neliūdėkite,
Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajų, 

O smilkiniai jau švyti sidabru.
Gyvenimas dar dovanos ir džiaugsmo, ir vilčių.

Tik netikėkite, kad jubiliejus Jus pasendins būtinai!
Kai kuriam, mylim, džiaugiamės - visi atrodome jaunai...

Brandaus jubiliejaus proga kaunietį Petrą Levicką 
nuoširdžiai sveikina draugai literatai.

Tebūna kasdienybė panaši į duoną: soti ir pilnavertė, 
su kvapia pluta. Drąsiai dalykite žinių aruodą, kurį pasės 

Jūsų globojama karta.
O kai pavargę nuo nedėkingumo norėsit viską mesti, 

prisiminkit žodžius: dėl tikslo daugel turite iškęst sunkumų, 
o Jūsų tikslas – Augantis žmogus.

Mokytojus Laimutę Lapėnienę, Palmirą Stančaus-
kienę  jubiliejaus proga ir Povilą Šiaučiūną 65-ųjų 
gimimo metų ir 40-ųjų kūrybinės veiklos metų proga 
nuoširdžiausiai sveikina Panevėžio kurčiųjų ir nepri-

girdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė.

Jubiliejaus proga mokyklos bendruomenę, direktorę  
D. Kriščiūnienę sveikino JAV ambasados Lietuvių tautinio 
centro vadovas J. M. Whitney su žmona.

 Dvi žavios šventės vedėjos: lietuvių kalbos 
mokytoja L. Beinarauskienė ir septintos klasės 
mokinė K. Janikūnaitė. 
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žvilgtelėti į  praeitį, pamatyti, 
kas ir kiek nuveikta, bet ir pro-
ga tuo pasidžiaugti su draugais 
ir bičiuliais, nes be jų paramos 
ir palaikymo vargu ar moky-
kla šiandien būtų tokia erdvi, 
šviesi ir žydinti. Su švente mo-
kyklos bendruomenę sveikino 
dvasininkai, Seimo narys Petras 
Narkevičius ir Povilo Urbšio 
padėjėja Gema Jurgelevičienė. 
LR švietimo ir mokslo ministro 
Dainiaus Pavalkio sveikinimą 
perdavė Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos Specialiojo ugdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Teresa Aidukienė. Kaip pabrėžė 
mokyklos direktorė D. Kriščiū-
nienė, ponia T. Aidukienė buvo 
tas žmogus, kuri daug pastangų 

įdėjo, kad mokykla iš ES fondų 
gautų finansavimą renovaci-
jai. Šia proga sulaukta svečių ir 
iš JAV ambasados. Jubiliejaus 
proga mokyklos bendruomenę 
sveikino Lietuvių tautinio centro 
vadovas Judah M. Whitney su 
ponia, suteikdamas daug vilčių 
dėl naujų projektų. 

„Dvidešimt metų - tai labai 

jaunas amžius, tačiau ši mokykla 
labai veikli ir aktyvi, todėl per  
tą laikotarpį mums apie ją teko 
labai daug gero girdėti“, – pažy-
mėjo Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos prezidentė Roma Klečkovs-
kaja, įteikdama mokyklos direk-
torei dovanų. 

Gamtos mokyklos direktorė 
Regina Kliminskienė, dovano-

dama vieną iš Lietuvos tūkstan-
tmečio ąžuoliukų, palinkėjo mo-
kyklai ąžuolo stiprybės. 

Mokyklos bendruomenę taip 
pat  sveikino bei šiltų ir gražių 
linkėjimų negailėjo mėnraščio 
„Akiratis“ redakcijos direktorė 
Genutė Karklienė, Surdologijos 
centro direktorė Nijolė Kras-
niauskienė, Panevėžio kurčiųjų 

reabilitacijos centro  direktorė 
Alina Juciuvienė, tėvų bendrijų 
„Adapta“ ir „Pagava“ atstovai, 
kurčiųjų sporto klubas „Vėjas“, 
Panevėžio miesto savivaldybės 
atstovai, gausi miesto mokyklų 
vadovų asociacija su prezidentu 
Romualdu Grilausku, miesto Pe-
dagogų švietimo centro ir Peda-
goginės psichologinės tarnybos 
vadovai, svečiai iš Visuotinės 
taikos federacijos, Kėdainių len-
kų bendrijos prezidentė Irena 
Duchovska, Panevėžio moterų 
klubo „Veiklios moterys“ atsto-
vės, Gestų kalbos vertėjų centro 
direktorė Sandra Kemeraitienė, 
analogiškų ugdymo įstaigų ir 
centrų deleguoti atstovai iš Vil-
niaus, Kauno,  Radviliškio ir kt. 
miestų. 

Negalima nepaminėti ir be 
galo prasmingų šventėje pasaky-
tų kunigo Jono žodžių: „Dievas 
pirmiausia prabyla tyloje. Tyloje 
yra didžiulė širdis.“ Jis visiems 
palinkėjo širdimi kalbėti, būti ir 
ilgai gyvuoti.

Bene labiausiai mokyklos 
vadovę D. Kriščiūnienę sujau-
dino atėjęs pasveikinti didelis 
būrys baigusių mokyklą moki-
nių. „Nuostabu, kai į mokyklą 
sugrįžta buvę mokiniai, tai labai 
paliečia širdį. Svarbiauia, jog jie 
čia ateina ne tik grįžę iš kitų Lie-
tuvos miestų, bet ir iš Anglijos, 
Italijos, Belgijos, Vokietijos ir 
kitur“, - neslėpdama džiaugsmo 
ašarų pabrėžė mokyklos vadovė. 

Dėkodama mokyklos ben-
druomenės nariams ir svečiams 
už parodytą dėmesį, dovanas 
ir linkėjimus, ji pažymėjo, jog 
„svarbiausia dovana yra jūsų do-
vanotas laikas“. 

Nukelta į 14 p.

Septyni mokykloje dirbantys klausos negalią turintys pedagogai. Mokyklos vadovę D. Kriščiūnienę sveikino didelis būrys baigusių mokyklą 
mokinių. 

Su švente mokyklos bendruomenę sveikina Seimo nario P. Urbšio padėjėja  
G. Jurgelevičienė ir  Seimo narys P. Narkevičius.

Dar renginiui neprasidėjus salė jau buvo pilna svečių.
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„O Jūsų dovanoti angelai 
visada padeda ir gelbsti, tik ne-
reikia bijoti svajoti ir siekti, nes 
svajonės visada pildosi. Štai pa-
galvojau, kad mokyklos jubiliejų 
galėtų paremti apie dvidešimt 
rėmėjų, o jų pasisekė rasti dar 
daugiau“,  – optimistiškai kalbėjo  
D. Kriščiūnienė. 

Mokyklos vadovė ir visa ben-
druomenė dėkinga jubiliejaus 
šventę rėmusiems: LR Seimo na-
riui Povilui Urbšiui, AB „Pane-
vėžio energija“ administracijai, 
UAB „Amalkeros leidyba“ direk-
toriui p. Alvydui Ivoškui, UAB 
„Pas Katiną“ vadovui p. Jonui 
Katinui, UAB „ICECO“ adminis-
tracijai, UAB „Sagros reklama“ 
direktoriui p. Dainiui Šaduikiui, 
UAB „Kriautė“ generaliniam di-
rektoriui p. Zenonui Jansonui,  
A. Švedarausko gėlių salono 
„Kupolė“ direktorei p. Julijai 
Švedarauskienei, labdaros ir pa-
ramos fondo „Maisto bankas“ 
Panevėžio padalinio vadovei p. 
Astai Čeponienei, UAB Demba-
vos medelyno direktoriaus pa-
vaduotojui p. Gyčiui Kuliešiui, 
UAB „Lorebita“ kavinės-baro 
„Pauzė“ direktorei p. Reginai 
Navickienei, Andriaus Narbuto 
įmonės parduotuvės „Sąvaržėlė“ 
administracijai, UAB „Grūstė“, 
prekybos ir pramogų centrui 
BABILONAS, UAB „Arivėja“ 
vadovui p. Juliui Ranoniui, UAB 
„Runika ir Ko“ direktorei p. Zitai 
Kelienei, UAB „Adegilė“  direk-
torei p. Adelei Danutei Kuodytei, 
IĮ „Dagema“ savininkei p. Ma-
rijai Rabikauskienei, Šimtalapių 
kepyklėlės vadovui p. Ramūnui 
Alksniniui, Panevėžio gyvū-
nų globos draugijos vadovei p. 
Rūtai Liberienei, UAB „Litena“ 
administracijai, UAB „Reklamos 
galimybių centras“ direktoriui p. 
Arūnui Lazdauskui,  I. Kriščiū-
no firmai „Igis“; informaciniams 
rėmėjams: Panevėžio dienraščio 
„Sekundė“ direktorei p. Ritai 
Osteikienei, nepriklausomam 
švietimo savaitraščiui „Dialo-
gas“, Lietuvos kurčiųjų draugijos 
mėnraščiui „Akiratis“.

Laima LAPĖNIENĖ 

Išaugusi ir išgražėjusi 
Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla švenčia savo 20 
metų gyvavimo ir veiklos 
jubiliejų. Žmogui  - tai pats 
gražiausias jaunystės metas.  
Apsilankiusieji šioje moky-
kloje turbūt pritartų, kad ji 
taip pat išgyvena šį ypatingą 
laikotarpį.

 Tai, kad mokykla auga ir 
žydi  - didžiulis šios ugdymo įs-
taigos direktorės Danutės Kriš-
čiūnienės indėlis. Kartu su mo-
kyklos jubiliejumi direktorė mini 
ir savo 15 metų vadovavimo šiai 
mokyklai jubiliejų. Šia ypatinga 
proga interviu su ja: žvilgsnis į 
praeitį, dabartį, ateitį... ir save. 

Kaip jautėtės tik atėjusi va-
dovauti šiai mokyklai ir koks 
pojūtis dabar, žvelgiant iš 15 
metų nuotolio?  

Tuometinėje mokyklėlėje, 
įsikūrusioje Marijonų gatvė-
je,  mane stebėjo nemažas būrys 
smalsių žvilgsnių. O aš, norėda-
ma juos greičiau „prisijaukinti“, 
skubėjau perprasti lietuvių gestų 
kalbą, kurčiųjų psichologiją, jų 
bendravimo kultūrą. Mano tiks-
las dar nepasiektas, tad nenoriu 
šnekėti „neperšokusi per griovį“. 
Planų turiu daug ir tikiu, kad tai, 
apie ką mąstau, netolimoje atei-
tyje išsipildys.

Kas jus augino: kokie įvy-
kiai, veikla –  kaip vadovę ir 
kaip žmogų?

Pirmiausia augino meilė 
žmonėms: į kiekvieną bendruo-
menės narį žiūrėjau pozityviai, 
antra – optimizmas, trečia – tai, 
kad nuolat pildėsi svajonės ir 
planai. O tai mane nuolat įkvėp-
davo naujai veiklai. Štai pavyzdys 
– po 2001 m. teroro akto JAV, 
kai buvo nutraukti visi humani-
tarinės pagalbos projektai, mo-
kyklai per stebuklą pavyko gauti 
nemenką sumą – 150 tūkst. JAV 
dolerių mokyklos trečio aukš-
to statybai. Taip pat optimistiš-
kai nuteikė ir tarsi kėlė sparnus 
naujoms veikloms mokyklai gau-
tas finansavimas pagal Lietuvos 

2007-2013 m. Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panau-
dojimo strategiją ir Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 
priemonę „Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas nacionali-
niu lygiu“. 

Džiaugiausi matydama mo-
kyklos bendruomenės augimą, 
tobulėjimą ir... tobulėjau pati.

Kaip manote, ką reikėtų 
keisti švietimo sistemoje: bū-
tent tai, kas svarbu klausos ne-
galią turintiems vaikams?

Visada siekiau, kad kurtie-
siems būtų šviesiau gyventi. Teko 
organizuoti ne vieną akciją, susi-
tikti su LR Seimo ir Vyriausybės 
nariais, išdėstyti opiausias mo-
kinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 
ir mokyklos bendruomenės pro-
blemas. Ne kartą teko lankytis 
įvairiose užsienio šalyse ir matyti 
didelių skirtumų. Žinoma, reikia 
keisti mokinio krepšelio metodi-
ką. Būtina, kad tokias mokyklas 
koordinuotų vienas steigėjas. 
Norėtųsi ir daugiau bendradar-
biavimo, dalijimosi gerąja patir-
timi su analogiškomis mokyklo-
mis. Gera būtų dirbti tada, kai 
galima ramiai planuoti ateitį. 
Šiuo metu, deja, dar nėra tokios 
sistemos, kuri suteiktų galimybę 
bendrauti su savo regiono vai-

kais, turinčiais negalią, 
nuo pat mažens. Netu-
rime jokių jų kontaktų 
ar duomenų, nors aukš-
ti pareigūnai žadėjo, 
jog tokia sistema turėtų 
pradėti veikti. 

Jaunam žmogui turi 
būti skiriamas ypatin-
gas dėmesys, nes jau-
nimas ne tik perduoda 
kalbą, tradicijas, kultū-
rą kitoms kartoms, bet 
ir yra mūsų šalies bei 
tautos ateities kūrėjai. 

Labai skaudu būna 
matyti, kai vaikai, kurie 
turėtų  mokytis kurčių-
jų mokyklose, dėl mo-
kinio krepšelio trūku-
mo įterpiami į bendrojo 

lavinimo mokyklas. 
Taip jie praranda patį 
tinkamiausią laiko-
tarpį išmokti lietuvių 

gestų kalbą ir įgyti kitų būtinų 
įgūdžių.

Kaip pakomentuotumėte 
mintį, kad „jauną žmogų reikia 
ugdyti ne egzaminui, bet laimei 
ir gyvenimui“?

Taip mąsčiau tiek savo pe-
dagoginio darbo pradžioje, taip 
mąstau ir dabar. Taip jau ir yra, 
kad mokiniai dažniausiai labiau 
gerbia  ir myli tuos mokytojus, 
kurie nėra „kirviai“, o gerano-
riškai juos supranta, paaiškina ir 
atleidžia. 

Žinome, kad bendrųjų ir da-
lykinių kompetencijų ugdymas 
yra viena svarbiausių atnaujinto 
ugdymo krypčių. Paprastai ak-
centuojamos tik žinios, tačiau 
gyvenimo sėkmei ir laimei ypač 
svarbūs gebėjimai, kurie leidžia 
kūrybiškai veikti, spręsti proble-
mas, bendradarbiauti, pažinti sa-
ve ir kitus. Šiuolaikiškai mokytis 
pamokoje reikia priemonių, ku-
rios padėtų įgyti žinių ir gebėji-
mų, juos įvertinti ir svarbiausia 
– pritaikyti praktiškai. Dėmesį 
labiau reikėtų kreipti ne vien į 
mokymosi rezultatus, bet ir į 
emocinio bei socialinio intelekto 
lavinimą, į atsakingų, kūrybiškų 
ir laisvų asmenybių ugdymą.

Kokie ateities planai, svajo-
nės?

Ugdymas Mokyklos vadovę augino meilė žmonėms, 
optimizmas ir išsipildančios svajonės

Ambicingų tikslų siekusios vadovės dėka per 15 
metų mokykla išaugo, sustiprėjo ir išgražėjo.
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Parama neįgaliesiems studentams

Pirmąjį liepos šešta-
dienį Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro (LKNUC) metraštis 
buvo papildytas dar vie-
nu įvykiu. Po trisdešimties 
metų 1983–ųjų laidos au-
klėtiniai susirinko į klasės 
susitikimą.

Pažintis su mokykla
„Visai nejučiomis prabėgo 30 

metų nuo to laiko, kai žengėme 
pirmuosius žingsnius savarankiš-
kumo link, ir dabar vėl esame kar-
tu. Nuostabu matyti ir apkabinti 
seniai matytus klasės draugus ir 
mylimas ilgametes auklėtojas: 
Mildą Pošytę ir Stasę Bajerčienę...“ 
- pradėjo viena iš susitikimo orga-
nizatorių, 20-os laidos mokinė Ra-
munė Burkauskienė (šio straips-
nio autorė -  red. past.). 

Centre dirbanti moteris trum-
pai papasakojo apie LKNUC, ko-
kios permainos įvyko per tą laiką. 
Paskui visi apžiūrėjo klasę, aktų 
salę, mokyklos muziejų. Ši pažin-
tis sukėlė malonią nostalgiją. Šyp-
seną kėlė senas mokyklinis suolas 
muziejuje.  Sužavėjo turtinga mu-
ziejaus ekspozicija.

Prie mokyklos ir kadaise paso-
dintų beržų visi nusifotografavo-
me, vėliau vykome į Saulės kapi-
nes, ten pagerbėme išėjusią anapi-
lin mūsų mylimą klasės vadovę bei 
ilgametę kurčiųjų pedagogę Stasę 
Vaicukaitę. 

Viską prisiminė
Buvusias mūsų auklėtojas  

M. Pošytę ir S. Bajerčienę nudžiu-

gino rožių puokštės, auklėtinių 
dėmesys, bendravimas, malonūs 
prisiminimai. Jos sakė, kad kvie-
timus į buvusių auklėtinių susiti-
kimus visada priima su didžiule 
meile, jauduliu ir atsakomybe. Au-
klėtojoms 20-a laida, kurios vaikus 
ugdė nuo pat parengiamosios iki 
12 klasės, - vienintelė. Auklėtoja 
Stasė, kuri tebedirba mokykloje, 
nuoširdžiai džiaugėsi brangios 
klasės susitikimu. 

Auklėtoja Milda atvežė kai-
mišką sūrį. Ji prisiminė, kaip mes, 
būdami dar maži, kramsnodavo-
me kietą sūrį ir vis prašydavome 
dar. Pasak jos, mūsų klasės auklė-
tiniai turėjo puikius tėvus. „Gaila 
visų mūsų tėvelių, kurių daug jau 
išėjo iš gyvenimo... Visi jie man 
stovi akyse. Visi buvo labai ge-
ri. Daugiau tokių gerų tėvų, o ir 
vaikų aš gyvenime nesutikau“, 
– kalbėjo auklėtoja Milda. Prieš 
atsisveikindama pedagogė kie-
kvienam padovanojo savo išleistą 
knygą ,,Mokyklai 200 metų“.

Surengti susitikimą – rimta 
užduotis

Mūsų klasės susitikimai jau 
yra tapę tradiciniai ir organizuo-
jami kas penkeri metai. Šiemet jis 
kiek skyrėsi, nes susitiko buvusių a 
ir b klasių moksleiviai. Pasak susi-
tikimo organizatorės Nijolės Kar-
mazienės, sukviesti į šį jubiliejinį 
susitikimą buvusius bendramoks-
lius buvo išties sunki užduotis. Vi-
siems buvusiems bendraklasiams, 
išsibarsčiusiems įvairiuose Euro-
pos kampeliuose, teko nemažai 
bendrauti internetu bei telefonu, 
kol galų gale buvo rastas kompro-
misas dėl susitikimo datos. Darbų 
buvo tiek, kad pagalbos ranką or-
ganizatoriams ištiesė ir Kaune gy-
venanti Silvija Balaišienė. Tačiau 
galų gale visi vargai atsipirko su 
kaupu - į ketvirčio amžiaus susiti-
kimą neatvyko tik keli buvę moki-
niai. Visiems vėl susirinkus drauge 
kalboms ir prisiminimams nebuvo 
galo...     
           LKNUC auklėtoja 

Ramunė Buikauskienė

Neįgalūs studentai, tu-
rintys 45 proc. ar mažesnį 
darbingumą arba sunkų 
ar vidutinį neįgalumą, gali 
gauti socialines stipendijas. 
Socialinės stipendijos dy-
dis šiuo metu – 390 Lt per 
mėnesį.

Studentas, norėdamas gauti 
socialinę stipendiją, privalo už-
siregistruoti Valstybinio studijų 
fondo interneto tinklalapyje www.
vsf.lt  ir elektroniniu būdu užpil-
dyti nustatytos formos paraišką. 

Taip pat nuo 2012 m. pažan-
gūs studentai, kuriems nustatytas 
45 proc. ir mažesnis darbingumo 
lygis, gali gauti tikslinę išmoką 
studijų prieinamumui užtikrinti. 
Šios išmokos dydis šiuo metu – 
520 Lt per mėnesį.

Tikslines išmokas studijų pri-
einamumui užtikrinti adminis-
truoja ir informaciją apie jas teikia 
Valstybinis studijų fondas.

Be socialinės stipendijos ir 
tikslinės išmokos studijų priei-
namumui užtikrinti, neįgaliems 
studentams taip pat skiriama 
papildoma parama: 180 Lt per 

mėnesį išmokos specialiesiems 
poreikiams tenkinti; 416 Lt per 
semestrą tikslinės išmokos studijų 
išlaidoms iš dalies padengti.

Šią finansinę pagalbą gali gau-
ti studentai, turintys sunkų arba 
vidutinį neįgalumo lygį arba 45 
proc. ar mažesnį darbingumo lygį, 
aukštojoje mokykloje pirmą kartą 
studijuojantys pagal pirmos ar an-
tros pakopos arba vientisųjų stu-
dijų programą ir neturintys skolų 
bei drausminių nuobaudų.

"Akiračio", ŠMM inf.

Ugdymas
Klasės susitikimas po 30 metų

Ir ateityje Aukštaitijos regio-
ne mokykla turėtų būti kurčiųjų 
traukos centras bei susibūrimo 
vieta. Turi būti tęsiamas gražus ir 
prasmingas bendradarbiavimas 
su bendrojo lavinimo ir analo-
giškomis mokyklomis. Tegul ne-
stinga gerų minčių, nepritrūksta 
idėjų mokytojams ir auklėtojams. 
O svarbiausia – kantrybės ir mei-
lės vaikams.  

Kad nuolat turtėtų ir gražėtų 
mokykla, kad visi ir toliau sau-
gotume bei puoselėtume sukur-
tą  grožį, išlaikytume tradicijas, 
stiprintume bendrumo jausmą, 
augintume prie mokyklos paso-
dintą kurčiųjų parkelį. 

Mąstau ne vien tik apie mo-
kyklą, bet ir apie visą kurčiųjų 
bendruomenę: turime didžiulį 
lobį – spausdintą informacijos 
šaltinį, vienintelį kurčiųjų ben-
druomenę Lietuvoje jungiantį 
mėnraštį „Akiratis“. Turime vis-
ką padaryti, kad  jį išsaugotume 
ateities kartoms.

Ko šia gražia proga palin-
kėtumėte visai mokyklos ben-
druomenei ir sau, kaip vadovei?

Mokykloje  turime kuriančių 
žmonių. Jiems linkiu,  kad kūry-
bos knygos išvystų pasaulį. Mo-
kytojams, kaip ir iki šiol, -  kū-
rybiškumo, o išmone ir iniciaty-
vomis dalytis ne tik tarpusavyje, 
bet ir su kolegomis iš analogiškų 
mokyklų. Rengtis pamokoms 
taip, kad mokomoji medžiaga 
nuolat būtų susieta su nūdiena  ir 
praktika. O mūsų vaikai nuolat 
turi jausti, kuo alsuoja pasaulis, ir 
ruoštis integracijai. 

Mokiniams linkiu daugiau 
dėmesio skirti skaitymui, juk 
knygų pasirinkimas šiandien – 
beribis. Juk tik skaitant turtėja 
žodynas, keičiasi žmogaus kul-
tūra. 

Kad visą bendruomenę, jų 
artimuosius aplenktų traumos ir 
nelaimės. O tai ir yra svarbiausia!

 Sau linkėti nėra gražu. Pa-
čių gražiausių ir  nuoširdžiau-
sių linkėjimų išgirstu kasdien iš 
artimųjų, kolegų, draugų ir net 
nepažįstamų žmonių. Tegul jie 
išsipildo...

Laima LAPĖNIENĖ

M. Pošytė ir S. Bajerčienė su buvusiais auklėtiniais prie LKNUC.
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Darbinga Kauno jaunimo vasara Tradicinis jaunimo baidarių žygisJaunimo ugdymas Jaunimo ugdymas
Šią vasarą Kauno jauni-

mas ne tik atostogavo, bet ir 
daug dirbo.

Dar vasario mėnesį Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacija 
(KKJO) įsikūrė UAB „Atropa“ pa-
talpose.  Jas naudoti pagal panau-
dos sutartį organizacijai atsirado 
galimybė, kai buvo patvirtintas 
KKJO projektas. Tiesa, šiose pa-
talpose organizacija įregistruota 
dar 2007 m., tačiau ji neturėjo lėšų  
patalpoms išlaikyti. Taip pat reikė-
jo bent minimalaus remonto. 

KKJO pirmininkas, dabar ei-
nantis asmeninio asistento parei-
gas, Mykolas Balaišis „Akiračio“ 
korespondentei aprodė patalpas, 
papasakojo apie naujakurystės rū-
pesčius, praėjusios vasaros jauni-
mo veiklą.

Pirmieji žingsniai
KKJO penkerius metus glau-

dėsi Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro (KKRC) patalpose, tačiau 
pagal įstatymą ten registruotis ne-
galėjo. Tuometinė UAB „Atropa“ 
direktorė Ramunė Ramonienė su-
prato jų siekius ir pagelbėjo – lei-
do registruotis. Neabejinga jauni-
mo veiklai ir dabartinė direktorė 
Dalia Kučinskienė – ji kiek galė-
dama šiais metais padėjo jaunimui 
įsikurti patalpose. 

Projektą parengti padėjo Mi-
glė Ivanauskaitė. Šiuo metu ji yra 
projekto vykdytoja. Padeda visuo-
se darbo baruose: ieško būdų geri-
nant darbo sąlygas, organizuojant 
jaunimo veiklą. 

Klausos negalią turinti orga-
nizacijos finansininkė ir asmeninė 
asistentė Renata Kainauskienė – 
nepamainoma patarėja skaičiavi-
mo, taupymo srityje. 

Tarpininkavimo specialistė 
Alma Sinkevičienė džiaugiasi jau-
nimo aktyvumu ir sako, kad į jų 
organizaciją kreipiasi ne vien tik 
miesto klausos negalią turintis 
jaunimas, interesantus jie mielai 
priimantys ir iš Kauno rajono, kitų 
vietovių. 

Šiuo metu beveik 20 kvadra-
tinių metrų gautomis patalpomis 
džiaugiasi visi organizacijos na-
riai. Du kambarėliai jau beveik ap-
statyti būtiniausiais baldais. Dalį 
jų skolinosi iš KKR centro, kitus 
- iš UAB „Atropos“. Dar trūksta 
didelio posėdžių stalo ir kėdžių. 

Sutarta, kad renkantis didesnėms 
jaunimo grupėms bus galima nau-
dotis KKR centro sale. Reikalingą 
darbui kompiuterį (naudotą) pa-
dovanojo kompiuterinės ir pro-
graminės įrangos taisymo ir pre-
kybos savininkas Algis Padvelskis. 
Spausdintuvą nupirko visuomeni-
nė organizacija „Vieningas Kau-
nas“, UAB „Senukai“ padovanojo 
linoleumą grindims. Jį dailiai pa-
klojo bendruomenės narys Gin-
tautas Jančiauskas. 

Pirmininkas Mykolas jau susi-
tarė su rėmėjais ir dėl langų keiti-
mo. Naujus langus įdėti pažadėjo 
firma „Languvita“, šiuo klausimu 
pagelbėjo gestų kalbos vertėja 
Danguolė Dragūnienė. Šiandien 
organizacija dėkinga visiems rė-
mėjams bei pagalbininkams ir 
tikisi, kad savo veikla nenuvils jų 
pasitikėjimo. 

Paklausta, ko trūksta, KKJO 
tarpininkavimo specialistė A. Sin-
kevičienė visai rimtai atsakė, kad, 
ko gero, žiemą labai trūks šilumos. 
Mat patalpų išlaikymui pagal pro-
jektą metams skirta 2000 litų. Pi-
nigai riboti, o jie tebeturi tik elek-
trinius šildytuvus... 

O vasarą ir per įdomių darbų 
įkarštį kiekviena diena dovanoja 
naujų, šiltų įspūdžių. Kauniečiams 
jau gerai žinomas kelias į naujas 
organizacijos patalpas, tad lan-
kytojų netrūksta. Šio straipsnio 
autorei lankantis, jaunimas kon-

sultavosi dėl kelionės dokumentų 
į Bulgariją. Mat keturi kauniečiai, 
sporto entuziastai, savo lėšomis 
nusprendė vykti į Kurčiųjų olim-
piadą. 

Kasdienis darbas – pareiga 
ir atgaiva

Pirmininko akyse teberusena 
entuziazmas. Finansavus projektą, 
gali dirbti su savo likimo jauni-
mu. O veiklos čia tikrai netrūks-
ta. Pasak pirmininko, jaunimui 
suteikiama proga plėsti akiratį, 
lavintis, siekti, judėti pirmyn, pa-
matyti pasaulio. Tereikia jų pačių 
vieningumo, norų. Vasarą ateina 
jaunimas konsultuotis dėl stojimo 
į mokymosi įstaigas, dokumentų 
tvarkymo, iškilusių klausimų dėl 
socialinių stipendijų ir kt. 

Pirmininkas visomis kryp-
timis plečia veiklą ir stengiasi 
įtraukti jaunimą. Šiais metais kaip 
jaunimo organizacijų atstovai 
Mykolas su Alma lankėsi Olandi-
joje. Vėliau, liepos 11 – 24 dieno-
mis, pagal išankstinį susitarimą, 
į tarptautinę stovyklą Olandijoje, 
Omeno mieste, vyko 6 jaunuoliai 
iš Lietuvos. Stovykloje dalyvavo 
Olandijos, Latvijos, Čekijos, Ven-
grijos, Graikijos, Lenkijos, Lietu-
vos girdintys ir kurtieji jaunimo 
atstovai. Visi vežėsi savo veiklos 
programas. Pirmieji ryšiai su olan-
dais užmegzti 2012 m. vasarą. 

Keturias dienas M. Balaišis 

Kauno miesto savivaldybės Soci-
alinių paslaugų centro jaunimo 
reikalų koordinatorės Margari-
tos Navickaitės kvietimu kartu su 
Kauno miesto jaunimo (girdinčių-
jų) organizacija lankėsi Anglijoje. 
Londone susitiko su jaunimo or-
ganizacijomis iš Portugalijos, An-
glijos, Norvegijos. Vyko įdomūs 
susitikimai, seminarai, diskusijos, 
numatytos pagrindinės bendro 
darbo gairės. 

Birželio 22 – 29 dienomis gru-
pė (Birutė, Aldona, Erika su va-
dove Karolina Korzūniene) vyko į 
Turkiją. Pagrindiniai tarptautinio 
projekto tikslai: šalių kultūriniai 
mainai, etninių tradicijų puo-
selėjimas, jaunimo organizacijų 
glaudesnis bendradarbiavimas. 
Suvažiavo atstovai iš Olandijos, 
Slovakijos, Ispanijos, Turkijos ir 
Lietuvos. 

Buvo gautas kvietimas rugpjū-
čio 12 – 23 dienomis vykti į Ukrai-
ną – į Menų stovyklą. Pradėta or-
ganizuoti norinčiųjų grupė. Tačiau 
dėl pernelyg dažnų kelionių šią va-
sarą ir finansų trūkumo reikiamo 
dydžio grupės sudaryti nepavyko. 

Organizacijos lyderis My-
kolas priduria, kad tarptautinės 
stovyklos - tai ne vien pažintys, 
bet ir daug gyvenimo patiries, 
žinių,visapusiškai plečiamas jauno 
žmogaus akiratis, atsiranda moty-
vacija mokytis, plečiama kultūri-
nė terpė. Atsiranda bendrų siekių, 
kurie vienija žmones, kelionėse 
stiprėja bendruomeniškumas, o 
kartu ir organizacijos pamatai.

Ateities planų daug, o ištrūkęs 
savaitei atostogų Mykolas liepos 
pabaigoje asmeniniais reikalais 
vyko į Islandiją. Apsistojo šalies 
sostinėje Reikjavike. Čia yra susi-
kūrusi 300 klausos negalią vieni-
jančių asmenų organizacija. Deja, 
artimesnių kontaktų užmegzti ne-
pavyko – kaip tik buvo jų atostogų 
metas. Tačiau kelionė pavyko: visą 
savaitę buvę geri orai leido aplan-
kyti atšiauraus grožio šalį. Gėrėjo-
si kriokliais, akmenuotų lygumų 
ir kalnų masyvais, ledynais, geize-
riais, lavos užlietais plotais. Gamta 
pavergė neįprastu šiaurietišku gro-
žiu, o žmonės – nuoširdumu. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Kauno jaunimo lyderiai geba suprasti, kad gyvenimas skaičiuojamas ne vien 
metais, bet ir nuveiktais darbais, pasiektais tikslais, mato perspektyvius 
kelius.
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Vasilijaus Bubnovo pro-
fesiją lėmė atsitiktinumas 
– susitikimas su teatro re-
žisieriumi. Šitaip talentin-
gas rusas tapo aktoriumi 
Prancūzijoje. Šiandien į jo 
spektaklius susirenka pilnos 
salės žiūrovų.

Scenos meno pradmenų  
V. Bubnovas mokėsi pats ir daug ką 
atrado intuityviai. Su tokiais kaip 
jis retai kas užsiima rimtai. 

„Mes iš karto supratome, kad 
jis turi didelį aktoriaus talentą. Bet 
kai  paklausiau, kuo jis norėtų būti, 
Vasilijus atsakė: „Kaip ir mano 
tėtis – staliumi.“  Tada pasakiau: 
„Ką tu, negalima tokio talento 
užkasti žemėje, tu privalai būti 
aktoriumi!“, - pasakoja režisierius 
Filipas Demulenas. 

Kiekvieną vakarą V. Bubno-
vas surenka pilną salę – tegul ir 
nedidelę, iš viso 100 vietų, bet 

žmonės ateina „žiūrėti Bubnovo“. 
Bevardis herojus, mažas žmogus, 
poetas ir romantikas, einantis ne 
į koją su laiku, arba pragmatikas 
– sėkmingas, bet neįdomus; šiuos 
abu herojus Vasilijus sukūrė pats, 
ir scenoje (o tai monospektaklis) 
jie vienodai įtikinamai gyvena tuo 
pačiu – Bubnovo - veidu. 

„Ne, ši istorija ne apie mane. 
Tai šiek tiek pasaka, kurią aš kūriau 
ištisus metus, ieškojau vaidmenų, 
dekoracijų“, – sako aktorius V. 
Bubnovas.

Čia žodžiai nereikalingi. Ko-
medija ir tragedija. Pantomima ir 
šiek tiek cirko, o apskritai – teatras. 
Vaidyba – pačia geriausia šio žo-
džio prasme.

„Tai tiesa, kad žiūrėdamas 
spektaklį prisimeni Čapliną. Bet 
juk Čaplinas daug dirbo su kurčiai-
siais, tik apie tai nedaug kas žino. 
Ir paveikslai, kuriuos jis kurdavo, 
buvo kurčiųjų paveikslai. Taigi ne 

Vasiliaus vaidyba panaši į Čaplino, 
o atvirkščiai“, – įsitikinęs režisie-
rius F. Demulenas.

Prieš 7 metus, vos baigęs mo-
kyklą, Vasilijus išvažiavo pasižval-
gyti po pasaulį. Ir pasiliko, įsikūrė 
Prancūzijoje. 

Dabar jo namai, darbas, drau-
gai yra Limože. Kaip kurčias vaiki-
nas išgyveno svetimoje šalyje – ilga 
istorija, kaip pavyko įsitvirtinti 
– dar ir neįtikėtina.

 Jis yra aktorius, o jo gastrolės 
iš anksto suplanuotos keliems 
mėnesiams.

„Aš išaugau pačioje papras-
čiausioje šeimoje, ir mano gyveni-
mas buvo paprastas. Tačiau kartais 
žvelgdamas atgal pagalvoju: o, kiek 
visko daug. Ir kartais man atrodo, 
kad visa tai vyksta ne su manimi“, 
– sako V. Bubnovas. 

Irina, mokyklos laikų meilė, 
dirba Limože sporto instruktore. 
Į Ivanovą dukart per metus jiedu 

kartu vyksta kiekvienais metais. 
Tačiau net ten, gimtinėje, jie tar-
pusavyje bendrauja prancūzų 
gestų kalba. 

„Mes jau taip įpratome. Pran-
cūzijoje kitokia gestų kalba – tur-
tinga, labai išsivysčiusi. Ji leidžia 
perteikti įvairius niuansus, geriau 
išreikšti save“, – aiškina Irina 
Pavliuk.

Vasilijui žiūrovai negaili aplo-
dismentų – tiek jauni, tiek seni. 
Tiek girdintieji, tiek kurtieji, tokie 
kaip ir jis pats – iš tylos pasaulio, 
kupino jausmų ir užuojautos. Jie 
dėkoja jo paties kalba – pakeldami 
į viršų rankas.

 O Vasilijus svajoja atvežti savo 
spektaklį į gimtąjį Ivanovo miestą. 
Ir dar svajoja suvaidinti kine. 

Iš rusų kalbos vertė 
Ieva VANAGAITĖ

 Trys  jaunimo organi-
zacijos – Vilniaus (ViKJO),  
Kauno (KKJO) ir  Klaipėdos 
(KLKJO) - bendromis pa-
stangomis surengė vasaros 
atsisveikinimą – baidarių 
žygį. 

Rugpjūčio 30 d. visi susirin-
kome šaunioje vietoje, kuri buvo 
Pikelionių kaime, Prienų rajone. 
Mus priėmė nuostabi šeiminin-
kė, kuri visus kurčiuosius žygio 
dalyvius apgaubė šiluma, buvo 
labai maloni ir per pusryčius, ir 
vakarienę labai skaniai maitino. 

Dalyvauti žygyje buvo daug 
norinčių, teko sustabdyti regis-
traciją, nes nebebuvo laisvų vie-
tų. Į Pikelionių kaimą susirinko 
70  mūsų bendruomenės narių!

Kai susirinko visi dalyviai, 
prasidėjo iškilmingas atidarymas 
su degančiais fakelais. Jų ugnis 
gražiai plieskė – atrodė, kad nu-
šviečia tolesnį kelią kurtiesiems. 
Kauno kurčiųjų jaunimo orga-
nizacija perdavė degantį fakelą 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos pirmininkui Karoliui 
Simaičiui, kad tęstų tradiciją  ir 
kitąmet vėl organizuotų kurčiųjų 

baidarių žygį jau kitoje vietoje. 
Kai baigėsi atidarymas, ėjome 
skaniai ir sočiai vakarieniauti. 

Po vakarienės smagiai leido-
me laiką žaisdami grupėse.  

Labai gaila, bet vasara bai-
gėsi! Žvaliai pasitikome rugsėjo 
pirmąją. 

Po pusryčių iš karto nuvy-
kome į starto vietą, nuo kurios 
pradėjome plaukti  Verknės upe. 
Mes, kurtieji, tiesiog nesitikė-

jome ir neįsivaizdavome, kad 
Verknė ir aplinkinė gamta tokia 
nuostabi.  

Atrodė, kad esame džiunglė-
se, nes Verknėje buvo daug ap-
virtusių medžių, pilna įvairiausių 
vandens augalų, o ir daug me-
džių aplink.  Teko daug padirbėti 
irkluojant Verknės upe. 

Nuo starto iki finišo reikėjo 
nusiirti 23 kilometrus, ir tai tru-
ko nuo ryto iki pavakario. 

Įpusėjus kelionei užkandome 
ir toliau irklavome. Artėjant fi-
nišui buvome labai pavargę, bet 
labai džiaugėmės, kad pasiekėme 
tikslą!  Buvo tikrai didelis nuo-
tykis, kuris atėmė daug jėgų, bet 
buvo labai labai linksma ir ne-
svarbu, kad mes išvirtome daug 
kartų.

Po žygio kaitinomės pirtyje ir 
kubile.  Atsipalaidavę ėjome va-
karieniauti, o paskui buvome nu-
stebinti dideliu kvadratiniu tor-
tu. Jis buvo labai gražus ir labai 
skanus. Vėliau stebėjome spal-
vingus fejerverkus. Šitaip links-
mai atsisveikinome su mėgstama 
vasara. 

Kitą dieną po pusryčių ruo-
šėmės kelionei namo. Buvo gra-
žūs apdovanojimai, o naujas mū-
sų dienoraštis buvo perduotas 
Vilniaus kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijai. 

Savaitgalis buvo tikrai nuos-
tabus. Kurtiesiems buvo labai 
smagu susiburti ir aktyviai pra-
leisti laiką, išbandyti savo jėgas 
ar tiesiog paplepėti.

Emilija KISNIERIŪTĖ

Baidarių žygio akimirka.
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LKD literatai brandžios knygos sutiktuvėse

Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis 

P. Šiaučiūnas: „Kūryba man - neįkainojamas turtas, atrama 
duobėtame gyvenimo kelyje...“

Gestų kalba

Rugpjūčio mėnesį Pa-
nevėžio apskrities G. Pet-
kevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos II aukšto ekspo-
zicijų erdvėse (Respublikos 
g. 14) veikė grafikos gran-
du tituluojamo dailininko, 
Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos (PKNPM) dailės 
mokytojo Povilo Šiaučiūno  
paroda NE TIK VARNOS. 
Ji skirta grafikos 65-ųjų gi-
mimo metų ir 40-ųjų kūry-
binės veiklos metų jubiliejui 
paminėti.

Darbų gausa stulbinančio-
je parodoje buvo eksponuojami 
įvairius tarptautinius įvertinimus 
pelnę lakštinės grafikos darbai iš 
ciklų „Varnos“, „Šiokiadieniai“ bei  

ekslibrisai.
„Ši jubiliejinė paroda yra vie-

na didžiausių iš visų mano rengtų 
parodų. Tai tarsi visa mano nuei-
to kūrybinio kelio ataskaita. Joje 
eksponuoju 1987-2013 m. sukur-
tus estampus ir ekslibrisus. Tai ir 

linoraižiniai, ir kartono raižiniai 
– mano mėgstamiausios techni-
kos“, - per parodos atidarymą sakė 
dailininkas. 

Per  40 metų kūrybinės veiklos 
P. Šiaučiūnas sukūrė 1071 eksli-
brisą, taip pat plakatų, karikatūrų, 

iliustracijų spaudai, sumaketavo 
įvairių leidinių, sukūrė interjerų 
ir mažosios architektūros projektų 
Panevėžio stiklo fabrikui ir Auto-
kompresorių gamyklai. 

Be ekslibrisų, kurių išskirtinio 
ir originalaus braižo neįmanoma 
būtų supainioti su jokio kito me-
nininko kūryba, dailininko kūry-
bą reprezentuoja varnos. Varnų 
tema metų metais eina per jo kū-
rybą. Kaip ne kartą yra pats minė-
jęs, per varną jis atskleidžia savo 
sielos pasaulį. 

Dailininkas yra dalyvavęs per  
200 grupinių parodų daugelyje 
pasaulio šalių: Lietuvoje, Balta-
rusijoje, Ukrainoje, Kazachijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje, Jugoslavijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Meksikoje, 
JAV, Australijoje, Kinijoje ir kt. 
šalyse. Tarptautinėse parodose 
panevėžiečio darbai buvo įvertinti 

Jubiliejinė PKNPM dailės mokytojo P. Šiaučiūno  paroda NE TIK VARNOS. 

Kultūra

Rugpjūčio 2 d.  mūsų 
literatai dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomų rašytojų 
sąjungos (LNRS) valdybos 
pirmininko Vlado Burago 
knygos „Po kipariso ženklu“ 
sutiktuvėse. 

LNRS valdybos pirmininkas  
V. Buragas kurčiųjų literatus glo-
boja jau trečią kadenciją (nuo 
2000 m.). Pirmasis kūrybos ska-
tintojas – buvęs a. a. Vilniaus 
kurčiųjų mokyklos direktorius, 
rašytojas ir LNRS valdybos pirmi-
ninkas (iki 2000 m.) Bronius Jau-
niškis. Šių veiklių kūrėjų skatina-
mi literatai savo kūrybą spausdino 
poezijos almanache „Ten sidabro 
vingy...“. 

V. Buragas redagavo Leo-
nardos Paršelienės-Žagaitės ir 
Aldonos Gemos Stankevičienės 
pirmąsias poezijos knygeles, yra 
visada laukiamas renginių svečias. 
Poetinio žodžio meistras yra ypač 
korektiškas, subtilus kurčiųjų lite-
ratūrinio žodžio vertintojas.

Gausų būrį kūrėjų iš visos ša-
lies subūręs renginys vyko Kauno 
įvairių tautų kultūrų centre. Kny-
gos pristatymo šventėje rašytojas 

buvo sveikinamas ir gražaus jubi-
liejaus proga.

 Jubiliatas yra devynių poezi-
jos knygų, daugiau kaip 50 poezi-
jos rinkinių, almanachų ir rink-
tinių redaktorius, nuo 2009 m. 
- respublikinio kultūros, kūrybos, 
savasties ir tautotyros mėnraščio 
„Gintaro gimtinė“ redaktorius. 

2010 m. jam suteiktas meno 
kūrėjo statusas. Poetas yra eilėraš-
čio apie Šiaulius konkurso (1993), 
Mažųjų poezijos pavasarių (Vil-
kaviškis, 1996 ir 2013), LNRS II 

vasaros poezijos šventės (Kaunas, 
2000), taip pat dr. Nijolės Bataity-
tės (JAV, Los Andželas) ir Edv. Šu-
laičio (JAV, Čikaga) literatūrinių 
fondų premijų (2000, 2003) laure-
atas, respublikinio A. Vaičiulaičio 
literatūrinio konkurso diploman-
tas (2009). 

Apdovanotas Jungtinės kultū-
ros konvencijos (JAV) Garbės le-
giono medaliu (2008), Amerikos 
biografijų instituto aukso medaliu 
(Lietuvos kultūrai, kartu su Dalia 
Milukaite-Buragiene, 2010), Kau-

no m. savivaldybės Santakos gar-
bės ženklu ir Marijampolės aps-
krities v-ko Garbės ženklu (2010), 
Santarvės fondo ženklu ir Saulės 
(Šiaulių) mūšio atminimo meda-
liu.

Dvigubos šventės proga  svei-
kino LKD literatų sambūrio na-
riai: Mykolas Kručas (Upninkai), 
Alina Juciuvienė (Panevėžys), Rita 
Diečkuvienė, Sonė Abromaitienė 
ir Aldona Gema Stankevičienė 
(Kaunas). Jie įteikė sveikinimo ir 
padėkos raštą LKD Kauno terito-
rinės valdybos pirmininkės J. Pu-
gačiauskienės vardu. 

Iki vėlyvos popietės skambėjo 
žodžio meistrų įspūdingi linkė-
jimai, skirtos eilės, pagal paties 
autoriaus žodžius sukurtos dai-
nos, mirgėjo rugpjūčio spalvomis 
plieskiantys žiedai...

Kai su autografais buvome visi 
apdovanoti autoriaus knygomis, 
skubėti norėjosi tik namo. Mat 
norėjosi skaityti - plaukti poezijos 
upe, įsisukti tarp tikrų kūrybinių 
vėjų skriejančių būrių..

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt

Aldona STANKEVIČIENĖ

Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos (LNRS) valdybos pirmininką  
V. Buragą sveikina LKD literatų sambūrio vadovė R. Diečkuvienė.
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LKD literatai brandžios knygos sutiktuvėse

Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis Gestų kalba

Surdologijos centras pradeda teikti konsultaciją gestų kalbos klausimais
lietuvių gestų kalbos vertėjams, kurtiesiems ir girdintiems visuomenės nariams.

Lietuvių gestų kalbos vertėjai, kurtieji ir kiti visuomenės nariai
klausimus Surdologijos centrui gali teikti jiems patogiausiu būdu:

   - siųsti elektroniniu paštu surdo.info@gmail.com 
   - skambinti ar siųsti SMS žinutes numeriu 8 613 05 011

   - skambinti WEB kameromis. „Skype“ adresas surdologijos.centras .

Atsakymai bus pateikiami Surdologijos centro interneto puslapyje 
http://www.lkd.lt/id-surdo_konsultacijos.html  per dešimt darbo dienų.

Anonimiškumą garantuojame.
Laukiame Jūsų klausimų!

per 40 kartų. 
Per parodos atidarymą buvo 

eksponuojami ir 172 tarptautinių 
parodų, kuriose dailininkas yra 
dalyvavęs, katalogai. Šiuos katalo-
gus P. Šiaučiūnas perdavė saugoti 
bibliotekai. Reikia pažymėti, kad 
bibliotekos Retų knygų ir rankraš-
čių skyriuje saugomame dailinin-
ko turtingame asmeniniame ar-
chyve – ne tik jo kurti ekslibrisai, 
lakštinės grafikos, akvarelės dar-
bai, bet ir įvairūs apdovanojimai, 
gauti Lietuvoje ir įvairiose užsie-
nio šalyse vykusiuose konkursuo-
se, padėkos, garbės raštai, fotogra-
fijos, laiškai. 

Beje, šioje solidžioje parodoje 
eksponuojami ir neseniai daili-
ninko sukurtas ekslibrisas Pane-

vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos mokytojai 
Erikai Valentinavičienei bei por-
tretas ir ekslibrisas mokytojai Lai-
mai Lapėnienei.

 Jubiliejinę parodą P. Šiaučiū-
nas pratęsė Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje.  Ji buvo atidaryta  per 
mokslo metų pradžiai skirtą iš-
kilmingą šventę. Šioje parodoje 
eksponuojami darbai iš ciklo „Var-
nos“ bei portretai. 

Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė akcentavo,  kad mo-
kytojas Povilas yra vaikų mylimas  
ir gerbiamas, o per ilgus darbo 
metus mokykloje į mokinių žo-
dyną  sugebėjo natūraliai  įdiegti 
svarbiausias   meno sąvokas bei 

terminus, formuoti meno terapijos 
ir estetikos žinių pradmenis.

Dailininkas pasidžiaugė, kad 
per 15 pedagoginio darbo metų 
šioje mokykloje jis sutiko ir ug-
dė ne vieną menui gabų mokinį. 
Tačiau, anot jo, didžiausią įspūdį  
paliko reto talento mergina  - Eglė 
Žaromskytė. 

P. Šiaučiūnas džiaugėsi, jog 
Eglė baigė Kauno meno mokyklą 
ir savo gyvenimą susiejo su daile. 
Merginos piešinių kolekciją, kaip 
didžiulę vertybę, jis saugo moky-
kloje. „Kita geniali mergaitė dai-
lės srityje – Sonata Jarmalavičiūtė. 
Deja, dėl didelių sveikatos proble-
mų ji  nebegali reikštis dailėje“, - 
apgailestavo mokytojas.

Reikia pažymėti, kad P. Šiau-

čiūno kūrybai visada daug dėme-
sio skyrė ir skiria meno žinovai 
bei vertintojai, tačiau, menininkas 
prisipažino, jog jis buvo labai su-
jaudintas ir nustebintas, kai 1990 
m. jo kūryba susidomėjo Uralo 
(Rusija) universiteto Filologijos 
fakulteto Menotyros katedros di-
plomantė Larisa Diomina. Ji pa-
rengė ir apgynė diplominį darbą 
„Lietuvių dailininko P. Šiaučiūno 
ekslibrisai“. 

2003 m. Panevėžio apskrities 
G. Petkevičaitės-Bitės viešoji bibli-
oteka išleido bibliografinį leidinį 
„Povilas Šiaučiūnas. Žmogus, ku-
ris paišo varnas...“ 

Laima LAPĖNIENĖ

Skaitytojus jau pasiekė 
kurčiųjų istorijoje pirmas 
Lietuvių gestų kalbos pašne-
kesių žodynėlis 

Tačiau jis dar nebaigtas, todėl 
jo rengėjas – Surdologijos centras 
apibendrinančius žodžius apie ap-
tariamą veiklą renkasi atsargiai. 
Šiuo metu suinteresuota girdin-
čios visuomenės dalis: kurčiųjų 
šeimų nariai, girdintieji sistemos 
darbuotojai, viešąsias paslaugas 
teikiantys specialistai, apsilankę 
adresu www.zodynelis.dizi.lt, jau 
gali mokytis gestų ir elementarių 
frazių temomis „Pagrindinės sąvo-
kos“, „Laikas. Oras“. 

Adreso nuorodą taip pat gali-
te rasti interneto svetainėse www.
surdo.lt; www.lkd.lt; feisbuko gru-
pėse „LGK Lietuvių gestų kalba“, 
„Surdologijos centras“, „Lietuvių 
gestų kalbos kursai“ bei feisbu-
ko paskyrose „Lietuvos kurčiųjų 
draugijos“, „Lietuvių gestų kalbos 
ir kurčiųjų kultūros klubo „Gyva 
gestų kalba“, „VIKO PDF Filologi-
jos katedros“.

Šiemet įstaiga yra įsipareigo-
jusi parengti pirmą žodyną iš ke-
turių temų. Tad pakeliui likusios 
dalys - „Mandagumo abėcėlė“ ir 
„Pažintis“.

„Planuota žodyno apimtis bu-
vo ne mažiau kaip 100 leksinių 
vienetų ir ne mažiau kaip 50 fra-
zių“, - viena per kitą pasakoja dvi 
įstaigos specialistės – Loreta La-
zauskaitė-Ignatavičienė ir Jolanta 
Radzevič, - bet, pradėjusios dirbti, 
taip įsijautėme, kad negalime su-

stoti. Jau pirmą darbo mėnesį – 
liepą buvo nufilmuota ir internete 
pateikta daugiau gestų sąvokų ir 
frazių, negu planuota iki metų pa-
baigos. Na, ir kas, kad mes viršijo-
me sutartinį įsipareigojimą, dėme-
sį sutelkėme į naudą vartotojams.“

Surdologijos centras yra pa-
rengęs LGK metodinės medžiagos 
tikslinėms grupėms, pagal ją su-
rengęs jau dešimtis ir net šimtus 
kursų, o dabar pasiūlė dar vieną 
LGK savarankiško mokymosi bū-
dą – žodynėlį. Čia nerasite gra-
matikos taisyklių, kokias ir kuriuo 
atveju vartoti kaitomas leksinių 
vienetų formas, kaip formuoti tai-
syklingas sakinio konstrukcijas ir 
pan. Visa tai teks rasti patiems iš 
pateiktų gestų ir frazių. Tai iš da-
lies kūrybinis procesas, kuriame 
nuo pat pradžios atskirai dalyvaus 
kiekvienas interneto puslapio var-
totojas. Ir tuo ypatinga yra moky-

mosi priemonė.
Surdologijos centras pataria: 

ilgai neatidėliokite ir pradėki-
te mokytis. Tuomet nesusikaups 
daug nežinomos leksikos ir ne-
prarasite motyvacijos mokytis to-
liau. Taip pat įstaigos darbuotojai 
prašo į talką, skleidžiant žinią apie 
žodyną, įsitraukti visą kurčiųjų 
bendruomenę. Papasakokite savo 
girdintiems draugams ir pažįsta-
miems, suinteresuotiems specia-
listams, kad nuo šiol yra galimybė 
savarankiškai mokytis gestų kal-
bos. 

Prie mokymosi priemonės dir-
ba nemenkas įstaigos darbuotojų 
būrelis: gestų kalbos vertėjai mo-
deliai, operatorius-montuotojas, 
medžiagos vertintojai. Iš tikrųjų 
kiekviena nufilmuota frazė tikri-
nama ir pertikrinama. Kadangi 
recenzentai, įpratę prie vaizdo, 
gali ir nepamatyti klaidų, jie nuo-

lat keičiami, tekstą tikrina vis kiti 
asmenys. Visa tai dėl to, kad būtų 
užtikrintas kuo didžiausias gestų 
tikslumas ir kad demonstracinei 
versijai tobulinti būtų pateikta kuo 
daugiau siūlymų. 

Žodynas parengtas pagal Lie-
tuvių gestų kalbos vertėjų paslau-
gų teikimo 2013-2017 metų plano 
priemonę. Žodynas ne tik bus įdė-
tas internete, bet ir metų pabaigoje 
DVD formatu bus išplatintas sa-
vivaldybėms, kitoms socialinėms, 
mokslo ir kultūros įstaigoms.

Visiems, kurie susidomėjo 
mokymosi priemone, linkime sti-
prios motyvacijos ir lengvo moky-
mosi. Iki naujų susitikimų inter-
neto puslapiuose!

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Surdologijos centro direktorė
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S. Karanausko brandžių metų derliusMūsų žmonės
Molėtų rajono Inturkės 

640 metų jubiliejiniame 
renginyje buvo pašventintas 
mūsų skulptoriaus Stanis-
lovo Karanausko sukurtas 
stogastulpis. 

Šioje šventėje dalyvavo ir 
neetatinė „Akiračio“ redakcijos 
korespondentė. Jos vizito tikslas 
buvo pamatyti skulptoriaus pas-
tarųjų penkerių metų darbus ir 
papasakoti ištikimiems „Akira-
čio“ skaitytojams apie mūsų me-
nininko pritapimą Molėtų krašte, 
sukurtus reikšmingus medžio pa-
minklus (kūrybinės brandos me-
tais ilgai gyveno Utenoje). 

Pasakojant apie arti 150 
stambių ąžuolinių skulptūrų 
autorių, mūsų draugijos narį  
S. Karanauską, nelabai tinka tra-
diciniai meistrams sakomi pagi-
riamieji epitetai. Sunku būtų rasti 
ir jo bendraamžį, taip kryptingai, 
produktyviai dirbantį ir gebantį 
visą energiją skirti harmonijai. 

Jo darbų neįmanoma supai-
nioti. Jie žavi bareljefinėmis figū-
romis, ornamento linija, etninės 
raiškos detalėmis, ryškiai virpan-
čia baltiška dvasia. 

Pasak skulptoriaus, traukos 
paslaptis - tai kompozicija, kur ir 
kaupiasi subtilioji kosminė ener-
gija. 

Vis dar kūrybingų metų 
derlius

Artėjant prie gyvenimo sau-
lėlydžio, persikėlus gyventi į 
Molėtų rajono Milašiškių kaimą, 
užsakymai dar keliavo iš Utenos 
krašto. Ir pastaruoju metu beveik 

kasmet per Jonines atidengiami 
jo paminklai Utenos rajone. Ne-
mažai jų - Kuktiškių miestelyje. 
Pasak iš Kuktiškių kilusio rašy-
tojo P. Treinio, „gražiausia Lietu-
vos seniūnė“ Gražina Bivainienė 
ypač rūpinasi Kuktiškių miestelio 
grožiu ir jį puoselėja. Čia įrengtas 
ir rūpestingai tvarkomas parkas. 
Kasmet jo interjerą papuošia vis 
nauji Aukštaitijos skulptorių su-
kurti darbai. Kartu per Jonines 
sukviečiama bendruomenė, svei-
kinami jubiliatai, varduvininkai, 
nusipelnę žmonės, pagerbiami 
senoliai. Energinga ir sumani se-
niūnė vis randa būdų, kaip paro-
dyti dėmesio kiekvienam, kad jis 
pasijusti labai reikalingu, reikš-
mingu bendruomenės nariu. 

Kuktiškių parke pastatytas  
S. Karanausko penkių metrų 
aukščio stogastulpis šio mieste-
lio 625 metų sukakčiai, antras – 
Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir 
žmonėms, branginantiems ir re-
miantiems Kuktiškų kraštą (lie-
tuvaitė su vainiku rankose). Per 
šių metų Jonines pašventintas 
stogastulpis, skirtas Tarmių me-
tams. Paminklo bareljefe Žemyna 
– deivė, duodanti žemei vaisių ir 
visa, kas gyva. Už šiuos stogas-
tulpius Utenos rajono Kuktiškių 
seniūnija menininką apdovanojo 
padėkos raštais, ąžuolų vainikais.

Kiek anksčiau miestelio cen-
tre A. Karanauskas sukūrė meis-
triškumu, didingumu išsiskirian-

tį paminklą, skirtą dievdirbiui  
A .Deveikiui ir knygnešiui L. Mi-
sevičiui-Kuliešai. Tokios apimties 
ąžuolą įveikti ir sukurti sudėtin-
gas kompozicijas išties reikia tu-
rėti profesinės drąsos, daug įžval-
gos ir patirties! Visas horeljefas 
išskobtas iš vientiso masyvaus 
ąžuolo. Jis pastatytas jų atmini-
mui įkurto muziejaus kieme, kur 
anksčiau gyveno šie Kuktiškių 
kraštui ir visai Lietuvai nusipelnę 
asmenys. 

Visai netoli, kruopščiai se-
novinį unikalumą saugojamoje 
sodyboje, tebestovi dar vienas  
S. Karanausko sukurtas stogastul-
pis. Jis skirtas Jono ir Veronikos 
Treinių atminimui. Paminklas 
puoštas augaliniais motyvais, o 
skirtingos figūros komponuotos 
net į tris puses. 

Nors menininko medžio 
skulptūros pasklidusios po visą 
Lietuvą, jų daugiausia – gimtojo-
je Aukštaitijoje: Utenoje, Vyžuo-
nų, Kuktiškių seniūnijose .

Žinomas Lietuvoje meistras 
neišlepintas darbo sąlygų, grei-
čiau - užgrūdintas nuožmaus gy-
venimo. Paminklus skobia daž-
niausiai šalia sodybos keliuko, 
po atviru dangumi (įrankius su-
siveža karučiu). Tad „tikrus dy-
vus“ kuriančiu meistru netrukus 
susidomėję artimiausi kaimynai 
stebėjo jau ne vieno svetur iške-
liavusio paminklo gimimą.

Viena iš jų - gretimo Miežo-

nių kaimo seniūnaitė Vaida Ba-
censkaitė ilgai nedelsė - pagal pa-
rengtą projektą „Tebūnie gražus 
gimtasis mano kraštas“ gavo Mo-
lėtų rajono savivaldybės finansa-
vimą ir užsakė koplytstulpį Mie-
žonių kaimo jubiliejui. Nuo pra-
ėjusių metų rugpjūčio kryžkelėje 
parimęs S. Karanausko drožtas 
rūpintojėlis ištikimai saugo kai-
mo rimtį ir gerovę. Koplytstul-
pyje raiškiai išdrožta data - 1544 
m. , kai pirmą kartą rašytiniuo-
se raštuose paminėtas Miežonių 
kaimas. 2012 m. rugpjūčio 17 d. 
per šv. Mišias šalia esančioje ko-
plyčioje buvo meldžiamasi už gy-
vus ir mirusius Miežonių kaimo 
žmones, po jų Inturkės bažnyčios 
kunigas Povilas Stankevičius pa-
šventino koplytstulpį, buvo pa-
gerbti nusipelnę kraštiečiai.

 Gerą idėją plėtoja ir šalia 
esanti Molėtų rajono Inturkės 
seniūnija. Jos seniūnė veiklioji 
Almutė Navickienė su pagalbi-
ninkais šiemet suorganizavo ilgai 
iš atminties neišdilsiančią šventę 
per pačią Žolinę, ir čia  suplau-
kė, ko gero, didžioji dalis Molėtų 
rajono aktyvo. Joje pašventin-
tas Inturkės 640 metų jubiliejui  
S. Karanausko sukurtas stogas-
tulpis (Švč. Marija – žemės glo-
bėja). 

Prigijęs ir gerbiamas 
 Iš gausaus kūrybinio derliaus 

akivaizdu, kad ir naujoje vietoje 

Tautodailininkas S. Karanauskas  sukūrė apie 150 stambių ąžuolinių skulptūrų.
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menininkas pritapo. O žmonių 
domėjimasis jo savita kūryba ir 
patys darbai garsiau kalba už so-
lidžiausias recenzijas. 

Menininkas buvo gražiai pa-
gerbtas ir Inturkės jubiliejiniame 
renginyje.  Skulptoriui asmeniš-

kai padėkojo ir Molėtų rajono 
meras Stasys Žvinys. Ąžuolų vai-
nikais, šių metų derliaus kviečių 
varpų ir gėlių kompozicijomis 
papuoštą paminklą pašventino 
Inturkės Švč. Mergelės Marijos į 
dangų ėmimo bažnyčios kunigas 
P. Stankevičius, sveikino garbūs 
svečiai, įsiminė poetinė muzikinė 
kompozicija. 

Miestelio erdvėse vyko gausi 
dailiųjų amatų mugė, išskirtinio 

dėmesio sulaukė Molėtų rajono 
bendruomenių sukurti nuosta-
būs floristiniai kilimai. Po pa-
minklo pašventinimo pagerbti 
ir kiti nusipelnę Inturkės kraštui 
žmonės, šalia esančioje bažnyčio-
je vyko Žolinės atlaidai, buvo au-
kojamos Mišios. Bendri, jubilie-
jui skirti renginiai Inturkėje vyko 
3 dienas. Skulptorius džiaugėsi 
žmonių gausa, idealiai parinkta 
stogastulpiui vieta. Gražiai pri-
derintą aukštoką postamentą pa-
minklui sukūrė patys inturkiškiai 
iš lauko akmenų. 

Gera nuotaika išdavė meni-
ninko širdyje karaliaujančią lai-
mę. Ar ne tą laimę, kuria likimas 
sumoka už gerus darbus? 

Kaip tik tomis akimirkomis 
supratau, kad menininkas pa-
mirš neatsargiai išvedžiotas min-
tis: „Šitie paminklai – „gulbės 
giesmė“, nes nebepakeliu tokio 
darbo. -Visgi 85 metai... Nebe 
tie metai, kai nuo ryto iki vaka-
ro dirbdamas ištašydavau ąžuo-
lą per savaitę. Tai juodas darbas. 
Labai sukausto mintis. Vis turiu 
galvoti, ką ir kaip daryti, kad ne-
būtų didelės gaišaties. Visą dieną 
nebeištveriu prie darbo. Kasmet 
senka jėgos. Nors darau Tibeto 
mankštą ir šaltu vandeniu kasryt 
apsilieju, bet jaunystė nebegrįžta. 
Viskam ateina laikas – ir darbui, 
ir poilsiui...“

 Aukso vertės frazė, kad dar-
bas žmogų puošia. Ir ne tik! Gra-
žaus, prasmingo darbo vaisiai 
spinduliuoja energiją, kuri slap-
čiausiais keliais grįžta ir vėl teikia 
jėgų. Ta subtilioji jėga daro ste-
buklus - vaizduotė pradeda kurti 
naujus eskizus ateities darbams... 
Mano mintis patvirtino jis pats, 

grįžęs po aplankytų paminklų 
Kuktiškėse: „Šiandien taip gerai 
jaučiuosi, pailsėjęs - tarsi aplan-
kyti paminklai būtų sugrąžinę 
jiems išeikvotą energiją...“ 

Tikiu, kad po ilgesnio poilsio 
ateis laikas prikelti antram gyve-
nimui ir dar tris prie jo sodybos 
paguldytus ąžuolus. 

Aukštaitijos turtai 
Mažakalbis, vengiantis savo 

darbus vertinti autorius šį kartą 
atviravo: „Paskutiniai mano pen-
kerių metų paminklai – tai vieni 
iš gražiausių...“ 

Be abejo, nuosprendį taria jo 
kaip skulptoriaus darbo patirtis 
nuo 1970 metų. (1958 m. pradėjo 
drožinėti smulkias skulptūras.)

Straipsnyje neįmanoma ap-
rėpti fenomenalaus žmogaus gy-
venimo ir jo kūrybos. Stanislovas 
- fotografas, žolininkas, tapytojas, 
skulptorius, literatūrinių kūrinių: 
„Skiedryno dainos“, „Dangvy-
da“, Indraja“, „Kalavijas ir žagrė“, 
„Mėnulio ir saulės vaikai“ auto-
rius, besidomintis biolokaciniais 
tyrimais, savamokslis, nes nuo 
vaikystės gyvena visiškoje tyloje, 
bet sugebėjęs pakilti. O dėl klau-
sos negalios turi savitą nuomonę: 
„Kad esu kas esu, tai tik todėl, 
kad kurčias... Matot, nėr to blogo, 
kas neišeitų į gerą. Net ir sveika-
tos geros neturėdamas sulaukiau 
tokio amžiaus. Mano bendraam-
žiai – buvę sveiki - sulindo jau po 
velėna...“

2012 m. menininkas apdova-
notas Molėtų rajono XIV Dailės 
ir fotografijos premijos laureato 
diplomu už ilgaamžį kūrybišku-
mą.

Laisvę savyje ir aplink save 
mylintis žmogus kartu yra la-
bai disciplinuotas, besilaikantis 
duoto žodžio, net ir kraštutiniu 
atveju besivadovaujantis niuan-
su – neperžengti vertybių ribos: 
„Viskas čia žemėje vieną sykį bai-
giasi. O tas gyvenimas taip greitai 
prabėga: čia mažas, čia suaugęs, 
o čia jau senas ir nebėr... O kol 
gyvenam – gyvenkim! Gyvenkim 
kaip žmogui dera.“

Turtingas Aukštaitijos kraš-
tas, laimingi čia gyvenantys žmo-
nės, mokantys vertinti tautos lo-
byno brangakmenius ir gebantys 
juos kryptingai pateikti visuoti-
nei apžvalgai.

Aldona STANKEVIČIENĖ
Mūsų tautodailininko darbai.

Skulptorius džiaugėsi idealiai parinkta stogastulpiui vieta. Aukštoką 
postamentą paminklui sukūrė patys inturkiškiai iš lauko akmenų. 
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Kurčią suomį prilygino 
Suomijos prezidentui

Sh. McFeely - renginių 
organizatorė, kurianti istoriją

Vilniuje lankėsi neprigirdintis 
buriuotojas Tomas

Pasaulio kurtieji

Rugsėjo 4 d. Lietuvos 
kurčiųjų sporto komitete 
ir Vilniaus kurčiųjų spor-
to klube lankėsi Lenkijos 
kurčiųjų buriuotojų fede-
racijos instruktorius Tomas 
Gusinskis su drauge (taip 
pat instruktore) Dorota 
Rudkievič. 

Varšuvos klube „Wars“, kurio 
veikloje dalyvauja Tomas, lietu-
viai lankėsi birželį. Todėl visai 
nenuostabu, kad lenkai atvyko 
su atsakomuoju vizitu. 

Viešnagės tikslas – ne tik pa-
bendrauti ir geriau susipažinti, 
bet ir pakviesti tris Lietuvos at-
stovus į buriuotojų stovyklą, ku-
ri vyksta prie Gižycko,  Lenkijos 
miestelio. Nuo ten iki Lietuvos 
sienos tik 125 kilometrai. Šiemet 
lenkai tokių stovyklų organizavo 
jau penkias, kiekvienoje jų da-
lyvavo iki 150 sportininkų. Šeš-
toje, surengtoje rugsėjo 9-20 d., 
dalyvauja ne tik šeimininkai, bet 
ir 20 buriuotojų iš viso pasaulio 
bei 10 Tomo parengtų instrukto-
rių. Šiam kurčiųjų pomėgiui per 
metus Lenkijos valstybė atseikė-
ja 120 tūkst. eurų. Užsieniečiams 
kainuoja tik kelionė.

T. Gusinskis gali didžiuotis 

asmeniniais buriavimo pasieki-
mais. Jis plaukioja nuo mažens. 
Pomėgį sūnui įskiepijo tėvai, 
kurie buriuoja iki šiol. Štai tėvo 
stažas – 30 metų. Tomas aktyviai 
sportuoti pradėjo 1998 m. Yra 
Lenkijos neįgaliųjų čempionato 
pirmos vietos ir Lenkijos girdin-
čiųjų buriuotojų - trečios vietos 
laimėtojas. 

Kurį laiką buvo neįmanoma 
rengti šalies kurčiųjų buriuoto-
jų čempionatų, nes Tomas buvo 
vienintelis šios šakos profesiona-
las. Todėl titulų kurčiųjų čempi-
onatuose pašnekovas sukaupęs 

neturi. Taip pat vyras yra neblo-
gai pasirodęs pasaulio neįgaliųjų 
buriavimo čempionatuose. 

Baigęs sportinę karjerą, jis 
pomėgio nepamiršo. 1998 m. 
gavo I kategorijos instruktoriaus 
licenciją bei teisę savarankiškai 
buriuoti ir ekipažui vadovau-
ti ežeruose. 2000-aisiais įgijo II 
kategorijos licenciją ir užsitikri-
no teisę buriuoti jūroje ir nuo 
kranto nutolti 20 mylių (apie 
37 km) atstumu. 2012 m. lenkas 
sėkmingai apgynė tarptautinės 
kategorijos licenciją ir dabar gali 
plaukioti viso pasaulio vandens 
telkiniuose, keliauti aplink pa-
saulį. Taip pat jis turi teisę rengti 

buriavimo instruktorius. Pernai 
Tomas parengė 20 instrukto-
rių. Dorota yra viena jų. Šiemet 
naujieji instruktoriai jam talki-
na šeštoje buriavimo stovykloje. 
Vyras didžiuojasi, kad yra bu-
riuoti mokęs 700 lenkų. Iš jų 150 
kultivuoja sporto šaką iki šiol.

Taip pat T. Gusinskis yra įgi-
jęs motorinių valčių vairavimo 
licenciją. Į klausimą apie burlai-
vių kainas Tomas atsako apyti-
kriai. Naujo burlaivio  (priklau-
so nuo jo dydžio ir prabangos) 
kaina gali svyruoti nuo 8 iki 40 
tūkst. eurų. Nepigus ir pats plau-
kiojimo malonumas – maždaug 
40 eurų žmogui per dieną.

Ypatinga ir Varšuvos sporto 
klubo „Wars“ istorija. Tai pirmas 
toks klubas Lenkijoje, jis įkurtas 
1922 m. „Wars“ (bet ne Lenkija 
kaip valstybė) su 6 valstybėmis 
1924 m. įkūrė Tarptautinį kur-
čiųjų olimpinį sporto komitetą 
Paryžiuje. Tai liks pats iškiliau-
sias momentas visų laikų klubo 
istorijoje. Šiame klube Tomas  
kasmet nuo gegužės iki spalio 
mėnesio dirba buriavimo ins-
truktoriumi, o nuo lapkričio iki 
balandžio - sporto renginių or-
ganizatoriumi.    

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

2013 m. rugpjūčio 24 d. 
Suomijos Juveskiulės miesto 
universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetas kurčiajam 
Markku Jokinenui sutei-
kė garbės mokslų daktaro 
laipsnį. 

Toks garbingas apdovanoji-
mas suteikiamas tik penkiolikai 
nominantų per metus (pavyz-
džiui, šį apdovanojimą yra gavę 
Suomijos prezidentas ir vaiko 
teisių ombudsmenas).

M. Jokinenui šis apdovanoji-
mas suteiktas už jo aktyvią veiklą 
ginant kurčiųjų teises, suomių 
gestų kalbos propagavimą bei jo 
darbą dėstant gestų kalbą Juves-

kiulės universitete.
 2011 m. Markku gavo JAV 

Gallaudeto universiteto apdo-
vanojimą už savo tarptautinę 
veiklą.

M. Jokinenas 2003–2011 m. 
buvo Pasaulio kurčiųjų federaci-
jos prezidentas, o šiandien jis yra 
WDF garbės prezidentas. 

Jis puikiai moka kelias na-
cionalines gestų kalbas bei tarp-
tautinius gestus, taip pat anglų, 
švedų, truputį vokiečių ir rusų 
kalbas.

Iš rusų kalbos vertė 
Ieva Vanagaitė

Jei jums dar nežinoma 
Sheena McFeely ir jos įkurta 
organizacija „The Pearls“, 
tai susipažinkite: ,,Aš gi-
miau Honkonge girdinčiųjų 
šeimoje. Kai man buvo 1,5 
metų, tėvai sužinojo, kad 
esu kurčia.

Mano mama irgi gimė ir 
užaugo Honkonge. Ji buvo pa-
davėja, vėliau dirbo administra-
tore. Mano tėtis – kilęs iš Šiaurės 
Airijos, jis buvo profesionalus 
amerikietiškojo futbolo žaidėjas.

Su mama buvome persikėlu-
sios į Airiją šešiems mėnesiams. 
Norėjome pažiūrėti, ar čia rasime 

man tinkamą mokyklą siekti 
gero išsilavinimo. Tačiau nera-
dome ir grįžome į Honkongą. 
Netrukus sužinojome, jog esame 
likimo apdovanotos! Paaiškėjo, 
kad turime giminių Amerikoje 
(Kalifornijoje). 

Pirmuosius metus, iki ke-
tvirtos klasės, lankiau bendro-
jo lavinimo mokyklą kartu su 
girdinčiaisiais. Tuomet mano 
tėvai suprato, jog atėjo laikas 
pradėti mokytis pagal lavinimo 
programą, į kurią įtraukta gestų 
kalba. Aš pamėgau gestų kal-
bą ir supratau, kokia atstumta 
buvau girdinčiųjų mokykloje. 
Programa, kuri pakeitė mano 

Lenkijos kurčiųjų buriuotojų federacijos instruktorius T. Gusinskis.
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gyvenimą, vadinosi TRIPOD. Aš 
čia likau, kol baigiau mokyklą. 
Baigusi ją nenorėjau palikti Kali-
fornijos, tad įstojau į Kalifornijos 
universitetą.

Mokydamasi mokykloje bei 
studijuodama universitete akty-
viai dalyvavau įvairiose veiklose. 
Mokykloje priklausiau plaukimo 
ir vandensvydžio komandoms ir 
metų knygos rengimo komitetui, 
buvau Amerikos gestų kalbos 
klubo įkūrėja ir prezidentė.  
Universitete buvau kurčiųjų mė-
nesio komiteto narė, Kalifornijos 
universiteto „Mis Kurčiosios“ 
renginio organizatorė. 

Visa tai prisidėjo prie mano 
aistros savanorystei, projektų 
valdymo bei renginių planavi-
mo. Mano bakalauro diplomas 
– vizualinės komunikacijos spe-
cialistė. Po baigimo įkūriau savo 
renginių organizavimo verslą, 
įmonę pavadinau ,,M projektai“.

Mano užsispyrimą taip pat 
lėmė du labai sukrėtę įvykiai. 
Pirmasis jų – septintoje klasėje 
girdinti mokytoja prieš visą klasę 
paklausė: ,,Ką, tu esi kvaila?“ 

Antras įvykis buvo vėliau, 
jau aukštojoje mokykloje. Nors 
buvau pirmaujanti kandidatė 
tapti komisijos nare studentų 
organizacijoje, man buvo praneš-
ta, jog esu pašalinta iš konkurso, 
nes esu kurčia. Argumentuota, 
jog reikia žmogaus, kuris galėtų 
naudotis mikrofonu. Priblokšta 
kreipiausi į vadovą. Mokytoja, 
kuri pašalino mane iš konkurso, 
dėl to turėjo rimtų problemų.

Tačiau buvau apdovanota 
likimo - turėjau girdinčių drau-
gų, kurie puikiai bendravo gestų 
kalba. Susitikdavau su trimis 

girdinčiais vaikinais – visi jie 
mokėjo gestų kalbą!“

Savo sutuoktinį Manny 
Johnsoną mergina sutiko Kali-
fornijos universitete. ,,Jis buvo 
pirmas kurčias vaikinas, su ku-
riuo susitikinėjau, ir paskutinis! 
Abudu esame vieninteliai kur-
tieji savo šeimose, - pasakojo 
mergina. - Mes susitikome, 
įsimylėjome ir susituokėme 2007 
m. birželio 30 d. Po dvejų metų 
susilaukėme dukrytės Shaylee, 
kuri yra kurčia.

Dabar dukrytei - ketveri 
metai, ir ji yra puiki asmenybė. 
Turi nuostabų humoro jausmą, 
mėgsta skaityti, yra sociali, bet 
susigėsta atsidūrusi didesnėje 
žmonių grupėje. Mūsų antrai 
dukrelei Ivy – vieni metukai. Ji 
myli žmones, taip pat turi puikų 
humoro jausmą, negali nusėdė-
ti vienoje vietoje. Ivy pradėjo 
šliaužioti 5 mėnesių, o 9 mėnesių 
būdama jau ėmė vaikščioti. Jei tik 
yra galimybė, ji užsilipa kur nors 
aukštai, kad galėtų palaipioti ar 
ten pastovėti.“

Suteikusi gyvybę kurčiai 
dukteriai, Sh. McFeely įgijo dar 
daugiau varomosios jėgos. Taip 
gimė ,,The Pearls“. Ši organizacija 
atrenka ir pagerbia išskirtines 
kurčias moteris jų veiklos srityse. 
Tai moterys, kurios yra įtakin-
gos, padarė daugumos gyvenimą 
geresnį ir tai, kas neįmanoma, 
pavertė įmanomu dalyku. Ne-
svarbu, ar ji yra teisininkė, rašy-
toja, vertėja, dizainerė ar veikia 
kurioje kitoje srityje.

Šioje organizacijoje moterys 
pagerbiamos šešiose kategori-
jose: „paslėptieji perlai“ (tos, 
kurių reikšmingas indėlis ne-

būtinai publikuojamas ar gauna 
pripažinimą), verslo moterys 
(įvairiose srityse), pirmosios stei-
gėjos  (inovatorės), menininkės, 
advokatės, „juodųjų perlų“ ap-
dovanojimas (už viso gyvenimo 
pasiekimus).

Pirmasis ,,The Pearls“ ren-
ginys įvyko 2011 m. birželio 4 d. 
Dvidešimt viena moteris (iš jų 
viena tuo metu jau buvo mirusi) 
buvo pagerbtos įvairiose srityse: 
sporto, meno, teisės, verslo. 

Tai buvo iškilmingas, tačiau 
privatus renginys, vykęs Barba-
ros Montan namuose. ,,Iš pra-
džių visi buvo labai nustebę, kad 
surengiau privatų renginį, skirtą 
tik ,,The Pearls“ moterims, tačiau  
turėjau tam rimtą priežastį. Daž-
nai to nepamatysime – grupė 
apdovanotojų kamerinėje aplin-
koje dalijasi savo istorijomis. Kai 
kurios moterys pažinojo viena 
kitą, bet iki renginio nebuvo 
ištarusios viena kitai nė žodžio. 
Viena moteris keliavo aplink 
pasaulį ir iki renginio manė, kad 
ji pažinojo ir jau buvo sutikusi 
visus žymius kurčiuosius. Tačiau 
per renginį ta moteris pakeitė 
savo nuomonę. 

Šios moterys - labai užsiė-
musios, taigi privatus vakaras 
buvo nuostabi proga joms pail-
sėti ir pakalbėti taip, lyg rytojaus 
nebus. 

Iš esmės visos ,,The Pearls“ 
moterys susirinko po vienu stogu 
pabūti kartu… Mes pasamdėme 
kurčią virtuvės meistrę paruošti 
trijų patiekalų vakarienę! Dean-
ne Bray buvo mūsų nuostabioji 
ceremonijos šeimininkė. Aš tu-
rėjau poemą ,,Perlų akys“, kurią ji 
buvo išvertusi. Šią poemą parašė 

talentingoji Jessica Baldi. 
Tam, kad mūsų moterys 

gerai jaustųsi, aptarnaujantis 
personalas taip pat buvo kurtieji. 
Kiekviena ten dalyvaujančioji 
buvo apdovanota perlų vėriniu. 
Šis renginys moterims padarė 
neišdildomą įspūdį“, - pasakojo 
Sh.McFeely.

Sh.McFeely komandoje taip 
pat buvo: Bernard Bragg, Fred 
Beam, Manny Johnson, Allisun 
Kale, Laura Harvey, Aline Smith, 
Tate Tullier, Sarah Tullier, Carlos 
Aponte Jr., Janette Duran, Rachel 
Tan, Martha Anger, Dani Duran 
ir Sean Forbes.

,,Turėjome šio renginio rė-
mėjus: vieni parėmė pinigais, 
kiti - savo paslaugomis. Viena 
nuomos kompanija paaukojo 
baldų komplektą ,,The Pearls“ 
renginiui, o Tate Tullier - savo fo-
tografijos įgūdžius. Taip pat mes 
uždirbome pinigų parduodamos 
bilietus į renginį ,,Susitikimas 
su „The Pearls“. Renginys buvo 
viešas. Tiek daug žmonių norėjo 
susitikti su šiomis moterimis, 
tad padariau, kad šis noras iš-
sipildytų.

Iki šiol viskas dar sukasi 
mano galvoje. Kuo daugiau  gal-
voju, tuo labiau suprantu, kad 
tas renginys iš tiesų yra perlų 
metafora. Keletą metų buvau tam 
atsidavusi, planavau, kol rengi-
nio vizija gimė mano galvoje. 
Manny, mano vyras, visuomet 
buvo greta. Jei ne jo palaikanti 
ranka, niekuomet nebūčiau tokia 
drąsi ir stipri.

Tikiuosi, kad šį savo darbą 
galėsiu tęsti dar daug metų. 
Tam reikia pasiaukoti (tai man 
lengva) ir pinigų (tai sunkioji 
dalis). Reikia mokėti už viską 
– maistą, gėrimus, įvairiems 
prekiautojams, ,,The Pearls“ mo-
terų skrydžius, apgyvendinimą, 
kvietimus ir t. t.“ – kalbėjo „The 
Pearls“ įkūrėja. 

Antras ,,The Pearls“ renginys 
vyks 2014 metais. Dvidešimt vie-
na nepakartojama moteris jau 
atrinkta. Perlų niekada nebūna 
per daug! 

Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

,The Pearls“ moterys ir organizacijos įkūrėja Sheena McFeely. www.deafpeople.com  nuotrauka. 
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Rugsėjo 8 d. Vilniuje, 
Katedros aikštėje, per miesto 
šventę „Sostinės dienos“  jau 
devintą kartą surengta res-
publikinė neįgaliųjų darbų 
paroda, koncertavo geriausi 
šalies neįgaliųjų meno savi-
veiklos kolektyvai.

Šiame šventiniame ren-
ginyje mūsų bendruomenės 
nariai taip pat  buvo akty-
vūs. Koncertinėje progra-
moje dalyvavo Vilniaus, 

Kauno saviveiklininkai. 
Dėmesio sulaukė Alytaus, 
Kaišiadorių, Vilniaus, Pa-
nevėžio, Kauno, Raseinių, 
Kauno rajono rankdarbių 
ir amatų būrelių kūrybiniai 
darbai.

Mūsų bendruomenės 
rankdarbių paroda – LKD 
tinklapio www.lkd.lt Virtu-
alioje meno galerijoje. 

Nuotraukose kurčiųjų rankdarbius pristato Alytaus, Kauno, 
Panevėžio, Kaišiadorių, Raseinių, Vilniaus miestų ir Kauno rajono 
atstovai.


