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SKELBIAMAS LOGOTIPO KONKURSAS. Susirinkusi į posėdį LGK
25-mečio darbo grupė sprendė, kaip 2020 m. gegužės 4 d. datą pada
ryti įsimintina visai kurčiųjų bendruomenei. Tą pačią dieną prieš
ketvirtį amžiaus lietuvių gestų kalbai Vyriausybė pripažino gimtosios
(pirmosios) kurčiųjų kalbos statusą. Siekiant, kad šventė būtų išskirtinė ir turėtų savo vaizdinį apipavidalinimą, nutarta LGK pripažinimo
25-mečiui sukurti logotipą. Geriausias logotipas bus atrinktas konkurso
būdu. Konkursas vyks iki kovo 13 d. Logotipą dalyviai turi pateikti skaitmeniniu formatu el. p. kultūra@lkd.lt (tinkami formatai .pdf, .png, .jpg
bei vektoriniai failai). Nugalėtoją rinks speciali darbo grupė, sudaryta iš
LKD Respublikinės valdybos narių. Laimėtojas bus paskelbtas kovo 23 d.
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SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE – LKD PREZIDENTO PRANEŠIMAS.
Sausio 29 d. LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos Socialinių reikalų komiteto posėdyje, kuriame
kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria kurtieji, ir siūlė, kaip juos
galima įveikti. Taip pat pristatė
idėją didžiausiose Lietuvos savivaldybėse – Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose pritaikyti senelių ir slaugos namus kurtiems senjorams.
Dauguma senjorų pageidauja
gyventi vienoje vietoje tam, kad
galėtų bendrauti ir paslaugas
gauti gestų kalba. Tačiau seneliams svarbu ir likti kuo arčiau jų
ankstesnės gyvenamosios vietos
(nuotr. LSA prezidento Mindaugo
Sinkevičiaus ir LKD prezidento K.
Vaišnoros susitikimas).
LKD KOLEKTYVE – NAUJAS VEIDAS. Prie LKD viešinimo komandos
prisijungė nauja narė – operatorė Ramunė Eskertaitė. Šiose pareigose
ji pakeitė Liną Miskelį. Ir nors Ramunė dar tik pradėjo dirbti, kaip pastebi kolegos, jau spėjo atskleisti
dalį savo galimybių. Na, o Linui
komanda dėkoja už svarų indėlį
į Draugijos aruodą: naują originalų logotipą, atnaujintą internetinį puslapį www.lkd.lt, taip
pat sukurtą LKD nario kortelę.
Dar daugiau padėkų bendradarbiai siunčia už įdėtą rūpestį
ir meilę kuriant kiekvieną reportažą ir vaizdo pranešimą. Ir
nė neketina su Linu atsisveikinti
– jis lieka svarbi LKD komandos
dalis per savanorystę.

„KINO PAVASARIS“ ŽADA STAIGMENŲ KURTIESIEMS. LKD viceprezidentas Mykolas Balaišis ir kultūrinių renginių organizatorė Justina Vertelkaitė susitiko su Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino
pavasaris“ vykdomąja direktore Agnesta Filatove bei socialinių projektų koordinatore Gabriele Dubrovnikaite. Buvo aptarta kovo 19 –
balandžio 2 d. vyksiančio festivalio „Kino pavasaris“ aplinkos pritaikymas klausos negalią turintiems asmenims bei bendradarbiavimo
galimybės su LKD. Kaip informavo G. Dubrovnikaitė, šiemet kurtieji
turės galimybę su SKN (subtitrai, pritaikyti kurtiesiems ir neprigirdintiesiems) pamatyti du filmus: „Oskarais“ apdovanotą „Parazitą“ bei atidarymo filmą „Proxima“. „Kino pavasaris“ džiugins šiais
dviem filmais ne tik kurčiųjų auditoriją Vilniuje,
bet ir Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Šiauliuose ir
Marijampolėje. Festivalio
repertuaras bus paskelbtas kovo 3 d., o kitądien
pradėti pardavinėti bilietai. Tad „Kino pavasario“
administracija rekomenduoja sekti naujienas tinklalapyje kinopavasaris.lt
ir viltingai žada, kad SKN
naudojimo apimtys ateityje augs.
RENGINYJE DRUSKININKUOSE – GESTŲ KALBOS TESTAS. Vasario 1–2 d. Druskininkuose ,,Snow Arenoje” vyko tradicinis „LTeam“
žiemos festivalis 2020, kuriame apsilankė apie 8 tūkstančiai žmonių.
Iš visos Lietuvos suvažiavo ir apie 130 klausos negalią turinčių asmenų. Čia buvo galima išbandyti 31 skirtingą sporto šaką. Buvo surengta ir gestų kalbos pamokėlė, o jos pabaigoje – testas, kai reikėjo
pademonstruoti, ar dalyviai įsidėmėjo, kaip reikia parodyti sporto
šaką gestų kalba. Geras oras leido dalyviams išbandyti daugelį sporto šakų, o ir trumpalaikis lietus ar pakilęs vėjas nė kiek nesumažino
šventės dalyvių entuziazmo. Juolab kad daug veiksmo vyko ir arenos viduje (panaudota Sauliaus Čirbos nuotr.).

Direktorė kvietė būti ne tik aktyviais skaitytojais, bet ir jaunaisiais
„žurnalistais“: rašyti straipsnius, kurti kryžiažodžius, rebusus, redakcijai siųsti piešinius. Aktyvus mėnraščio skaitytojas ir mokyklos
savanoris Gintautas Šimkus mokiniams patarė mėnraštį ne tik skaityti, bet ir aptarti pertraukų ar bendrabutyje laisvalaikio metu, o kai
kuriose pamokose naudoti net kaip mokymo priemonę.
RUOŠIASI KEISTI ŠVIETIMO ĮSTATYMO NUOSTATĄ. Seimas po pateikimo pritarė Švietimo įstatymo projektui, kuriame nebelieka nuostatos, kad mokyklos gali nepriimti specialiųjų poreikių turinčių vaikų.
Tai galioja net tuomet, kai mokyklos mano negalėsiančios jam užtikrinti pagalbos. Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta, kad „švietimo
prieinamumas užtikrinamas pritaikant mokyklos aplinką (fizinio pritaikymo, informacinę), teikiant psichologinę, specialiąją pedagoginę,
specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, teikiant kitas paslaugas,
aprūpinant ugdymui skirtomis priemonėmis mokykloje ir specialiosiomis mokymo priemonėmis“. Taip pat mokiniui, kuriam reikalinga
specialioji pagalba, turi būti teikiamos žodinės kalbos vertimo į gestų
kalbą, teksto skaitymo ir konspektavimo bei kt. paslaugos.
ŠAŠKĖS. Dar pirmam šių metų mėnesiui nepasibaigus respublikiniame čempionate Vilniuje jėgas išbandė šaškininkai. Varžybose
dalyvavo 26 sportininkai (9 moterys ir 17 vyrų) iš Vilniaus šaškių ir
šachmatų klubo ,,Rikis“, Vilniaus ,,Gesto“, Šiaulių ,,Aido“, Klaipėdos
,,Šermukšnio“, Kauno ,,Tylos“ ir Panevėžio ,,Vėjo“ kurčiųjų klubų. Žaidėjai varžėsi 8 ratų šveicariška sistema. Iš moterų geriausiai pasirodė
Danutė Bandzevičienė (Kauno ,,Tyla“), tarp vyrų stipriausias buvo Antanas Gimžauskas (Vilniaus ŠŠK ,,Rikis“).
ŠACHMATAI. Šiauliuose vykęs šalies suaugusiųjų ir U19 kurčiųjų
šachmatų čempionatas pasižymėjo rekordiniu dalyvių skaičiumi. Vietoj įprastai dalyvaujančių 20–25 dalyvių susirinko 36 šachmatininkai.
Amžius siekė nuo 11 metų (Ugnė Grybauskaitė) iki 82 metų Lietuvos
kurčiųjų šachmatų legendos Jono Patacko. Varžybos vyko šveicariška
sistema septyniais turais, ėjimams buvo taikomas laiko limitas (vienam ėjimui buvo skirta 25 minutės + 5 sekundės). Visi dalyviai žaidė
vienoje grupėje, o susumavus rezultatus vietos paskirstytos tarp suaugusiųjų ir U19 čempionato dalyvių. Nugalėtojai U19 grupėje: Ugnė
Grybauskaitė (viena dalyvė) ir Eimantas Žilys, suaugusiųjų – Jolanta
Bolliger ir Tomas Jankūnas.

„AKIRAČIO” SUTIKTUVĖS – PUIKI LEIDINIO REKLAMA. PKNPM
bendruomenė sakosi labai laukusi 2020 m. pirmojo LKD mėnraščio
„Akiratis“ numerio. Šiais metais mėnraštį skaitys per 80 skaitytojų.
Vieni mokiniai, mokytojai bei darbuotojai mėnraštį užsiprenumeravo individualiai, o kiti draugiškai – po du. Kiekvieno laikraščio numerio sutikimas mokykloje – šventė visai bendruomenei. Sausio
mėnesio leidinio sutiktuves skanumynais praturtino mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, linkėdama jį perskaityti nuo pradžios
iki pabaigos, o perskaičius – pasiūlyti skaityti tiems, kurie jo neturi.
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Holokausto tragedija

PKNPM archyvo nuotr.

MES IR VISUOMENĖ

PKNPM inf.

Sausio 27-ąją Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai
ir mokytojai vyko prie memorialo „Liūdinti žydų
motina“, buvusiose žydų kapinėse Panevėžyje,
paminėti Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Buvo prisimintos pačios žiauriausios
Aušvico–Birkenau mirties stovyklos 75-osios
išvadavimo metinės. Nuo 2005 metų ši diena
yra paskelbta atminimo diena.
Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman
papasakojo, kad nacių užpultoje Europoje buvo pralietas milijonų
žydų tautybės žmonių kraujas.
XX amžiaus pradžioje Panevėžyje žydai sudarė vieną gausiausių
vietos bendruomenių, miestui suteikusią unikalų atspalvį. Karo me-

Prie memorialo.

tais čia buvo sušaudyta daugiau nei 13 tūkst. nekaltų žmonių, tarp
jų ir vaikų.
Po minėjimo buvo aplankyta žudynių vieta Kurganavos miške,
kur 1941 m. rugpjūčio 17-ąją buvo sušaudyti 8 tūkst. žmonių. Mokiniai uždegė atminimo žvakutes, tylos minute pagerbė mirusiuosius.
Holokausto tragedija skaudžiai paveikė klausos negalią turinčius
mokinius. Jiems kilo daug neatsakytų klausimų „kodėl“
ir „už ką“.

COVID-19 sėja nerimą pasaulyje
Tokį pavadinimą 2019 metų pabaigoje atsiradusiam koronavirusui davė mokslininkai. Manoma,
kad jis kilo Kinijos mieste Uhane (per 11 mln. gyventojų), kuris yra Hubėjaus provincijos sostinė.
Išskirtinė šio viruso savybė – didelė plitimo sparta. Dėl to pasauliui iškilo pandemijos grėsmė.
Padėčiai suvaldyti šiame Kinijos vidurio regione
buvo paskelbtas karantinas.
Šiandien karantino sąlygomis gyvena per 50 mln. provincijos gyventojų. Nepaisant Kinijos valdžios pastangų suvaldyti padėtį, virusas
išplito po visą šalį, į kitus žemynus. Jau skelbiama apie pirmus mirties
atvejus Europoje. Dabar akivaizdu, koks pažeidžiamas pasaulis, teigia
Pasaulio sveikatos organizacija.
Kaip žmogus gali užsikrėsti COVID-19? Virusas perduodamas
nuo žmogaus žmogui, taigi užsikrėsti galima bendraujant su sergančiu žmogumi.
Kokie simptomai pasireiškia žmonėms užsikrėtus COVID-19?
Dažniausiai pasitaikantys požymiai yra panašūs į gripą – karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai. Sunkesniais atvejais liga sukelia plaučių uždegimą, ūmią kvėpavimo takų infekciją,
inkstų nepakankamumą ar mirtį.
Kaip apsisaugoti? Jeigu buvote Kinijoje ar šalia Kinijos esančiose valstybėse ir pajutote į gripą panašius simptomus, rekomenduojama: užsidėti veido kaukę; kuo mažiau bendrauti su kitais asmenimis; bendraujant su žmonėmis laikytis 2 metrų atstumo; kosėjant,
čiaudint užsidengti burną ir nosį servetėle, servetėlę išmesti į šiukšliadėžę ir iškart nusiplauti rankas; kuo skubiau kreiptis į medikus,
skambinti tel. Nr. 112.
Jei pats nebuvote Kinijoje, bet bendravote su žmogumi, kuris
buvo Kinijoje, ir nuo bendravimo praėjus dviem savaitėms pajutote
minėtus simptomus, reikia kreiptis į medikus.
Gydytojų rekomendacijos: susilaikyti nuo nebūtinų kelionių –
patariama nevykti į miestus, kuriuose paskelbtas karantinas; daž-
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„Akiračio“ inf.

nai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu;
gerai išvirti mėsą ir kiaušinius; be apsaugos
priemonių nesiartinti prie laukinių ar ūkiuose laikomų gyvūnų.
Daug žmonių dabar užsisako prekes iš
Kinijos internetu. Ar saugūs siuntiniai, atsiunčiami iš Kinijos? COVID-19 užsikrėsti galima bendraujant su žmonėmis. Šiuo metu nėra
įrodymų, kad virusas gali būti perduodamas per daiktus, tad siųstis
siuntinius iš Kinijos galima.
Daugiau informacijos www.sam.lt

Gerb. Aleksai JASIŪNAI,
Sunkią netekties valandą, amžinojo poilsio
išlydėjusį savo brangią žmoną Raimundą,
Jus ir Jūsų artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Lietuvos kurčiųjų draugijos kolektyvas ir Respublikinė valdyba,
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių
kurčiųjų bendruomenės.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir gedime kartu
su savo buvusiu ilgamečiu vadovu, LKSK garbės
prezidentu Aleksu Jasiūnu Amžinybėn iškeliavus
Jo mylimai žmonai Raimundai.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Lietuvos kurčiųjų sporto bendruomenė

MES IR VISUOMENĖ

Šventiniame renginyje „Bėgame už laisvę!“
Mažeikių rajono kurčiųjų draugijos (MKD) nariai – dažni savo
miesto renginių dalyviai. Ir
šiemet Vasario 16-ąją, Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną, jie
petys į petį su visais vėl stojo
prie Mažeikių šventinio bėgimo „Bėgame už laisvę!“ starto
linijos ir taip paminėjo Lietuvos piliečiams brangią datą.

„Akiračio“ inf.

R. Savickienės albumo nuotr.

Bendruomenė didžiuojasi savo lengva
atlete bėgike Lina Šimiliene ir jos pasiekimais.
Vasario 16-ąją ši moteris buvo pirmose renginio dalyvių gretose. Ji pasirinko bėgti 3,3
km distanciją. Iš tiesų maratone dalyvavo
gausus Mažeikių kurčiųjų būrys – nuo mažo
iki seno. Vaikams buvo skirta atskira distancija, o suaugusieji galėjo rinktis 3,3 km arba

„Akiračio“ inf.

Lengvaatletė Lina Šimilienė.

Apdovanojimą pelnė visi bėgimo entuziastai.

sertifikuotą 10 km trasą. Skelbiama, kad
ketvirtąkart organizuotame renginyje dalyvavo rekordinis bėgimo entuziastų būrys.
Renginio organizatoriai pasirūpino, kad neįgaliesiems registracija būtų nemokama.

MKD informavo, kad tądien nugalėjo visi
renginio dalyviai. Iš tiesų, bėgime už savo
laisvę pralaimėjusiųjų būti ir negali. Šią dieną dalyviams primins organizatorių įteikti atminimo prizai.

Vasario 16-osios proga pasipuošė naujomis uniformomis

PKNPM archyvo nuotr.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM)
mokiniai, mokyklos tarybos nariai, – Justina Čiplytė, Saulė Serafinaitė
PKNPM inf.
ir Deividas Raščius pasiūlė įsigyti mokyklines uniformas.

Vasario 16-osios proga Panevėžio kurčiųjų mokyklos ugdytiniai pasipuošė nauja mokykline uniforma.

Tam pritarė ne tik mokyklos tarybos pirmininkė Vijoleta Vanagienė, bet ir visi nariai.
Buvo pasikalbėta su visais mokiniais, jų tėvais, globėjais, mokytojais. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė apklausė įmones,
kur galima greitai įsigyti kokybiškas mokyklines uniformas. Buvo pasirinkta UAB „Manovita". Sutartu laiku į mokyklą atvyko įmonės direktorė Nona Mazurienė su kolegėmis.
Buvo išmatuoti visi mokiniai, pagal jų
dydį parinktos uniformos, sutarta dėl kainos. Vaikai galėjo rinktis iš kelių uniformos
variantų. Lietuvos valstybės atkūrimo diena
mokykloje tapo įsimintina. Tėvų susirinkimo
metu visi mokiniai, parengti mokytojos Reginos Liutkevičienės, pirmą kartą apsivilko
ir pademonstravo mokyklinės
uniformos kolekciją.

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentą

Reiškiame nuoširdžią užuojautą

Kęstutį VAIŠNORĄ ir jo artimuosius netekus

LKD prezidentui Kęstučiui Vaišnorai,

mylimos MOČIUTĖS nuoširdžiai užjaučia ir siunčia

Amžinybėn išlydėjusiam savo brangią MOČIUTĘ.

paguodos bei palaikymo žodžius

Liūdime kartu.

Lietuvos kurčiųjų draugijos kolektyvas ir
Respublikinė valdyba.

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių
kurčiųjų bendruomenės
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UGDYMAS

Svetlana Beniušienė: „Kviesiu tiesti
bendradarbiavimo tiltus“

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kai dabar atsigręžia į praeitį, tai atrodo, kad likimas ją tarsi ruošė
šiam darbui. Ir kai prieš 19 metų amatų mokykloje pradėjo pedagoginį
kelią, ir vėliau, kai kurčiųjų sistemoje kaupė projektų rengimo, vadovaujamos veiklos patirtį, gilinosi į kurčiųjų poreikius. Dar kitokiomis
kompetencijomis praturtino darbas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kur teko rūpintis europinių lėšų skirstymu ir savo kailiu patirti, ką reiškia kovotojas už savo reikalą (kokia ir pati anksčiau buvo),
kai atstumtųjų grupių daug, dar daugiau nepatenkintų poreikių, o
priimti sprendimus reikia valstybiniu lygiu. Vėliau darbas Vilniaus LGK
vertėjų centre. Ir čia gauta motyvuojanti Pasaulio gestų kalbos vertėjų
asociacijos prezidentės padėka už vertėjų kvalifikacijos tobulinimui
skirtų straipsnių vertimą į lietuvių kalbą. Netrūko gerų įvertinimų nė
vienoje srityje. Kai buvo paskelbtas konkursas Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės pareigoms užimti, netruko
įsitikinti, kad jau jokių reikalaujamų patirčių ar stažo netrūksta, teliko
susirinkti tai įrodančias pažymas, prisegti lituanistikos bakalauro ir
edukologijos magistro diplomų kopijas. Ką tik atšventusi 40-ąjį gimtadienį ir pasitikdama savo pagranduko Aro pirmų metų sukaktį, S.
Beniušienė sėdo į LKNUC direktorės kėdę. Po dviejų savaičių darbo
naujoji vadovė davė interviu.
Įtraukusis ugdymas. Ar dėl naujos srovės kurčiųjų mokyklų nebeliks?
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ką tik paskelbė: mokykla –
kiekvienam. Tam reikia milžiniškų lėšų: pedagogų apmokymams, papildomiems mokytojų padėjėjų, gestų kalbos vertėjų, surdopedagogų
etatams, metodinės medžiagos rengimui. Neužteks klasėje pastatyti
LGK vertėją – ir jau įtraukusis ugdymas. Tačiau didžiausias darbas laukia su bendruomene. Tai pirmiausia tėvų, kurių vaikai mokysis su kurčiaisiais, požiūrio kaita. Turbūt skaitėte komentarus: klasėje 30 vaikų,
ateis kitoks vaikas, jam reikės daugiau dėmesio, mano vaikas jo gaus
mažiau... Ir negalima sakyti, kad nerimaujama visiškai be pagrindo. O
jeigu klasėje – kelių negalių vaikai, kaip tokį iššūkį teks atlaikyti? Manau, kad įvyktų esminiai pokyčiai, turės pasikeisti karta ir gal dar viena
karta. Mūsų centre veikia Švietimo pagalbos skyrius. Čia teikiama pagalba 91 integruotai besimokančiam vaikui, tai yra daugiau negu mokosi pačiame centre (83). Specialistai vyksta konsultuoti pedagogų,
tėvų ir vaikų į vietas – tai ne vienkartiniai vizitai, tai procesas. Šeimos
reguliariai lankosi pas mus. Mūsų surdopedagogų užsiėmimų tvarka-
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LKNUC archyvo nuotr.

„Kaip tu eisi direktoriauti su trim vaikais?“ – klausė
Svetlanos Beniušienės artimieji. „Austėja Landsbergienė, turėdama 4 vaikus, sukūrė didžiulę
imperiją – tai kodėl mano tik trys vaikai trukdys
vadovauti vienai mokyklai?“ – prieš praverdama
naujos įstaigos duris sklaidė šeimos abejones
pašnekovė. „Vaikai eis į mokyklą, mes su vyru
kaip tėvai atstovausime jų interesams. Jei turiu
viziją, kokios mokyklos jiems norėčiau, tai kodėl
negalėčiau pabandyti tokios sukurti ir kurtiems
mokiniams?“ – dalijosi svajone nauja vadovė.

Sausio pabaigoje LKNUC direktorės pareigas eiti pradėjo S. Beniušienė.

raščiai užpildyti iki paskutinio langelio. Faktas, kad bendrojo ugdymo
mokyklose klausos negalią turinčių mokinių daugėja, bet pagalbą
jiems teikiame mes, kurčiųjų ugdymo įstaiga. O kas dar galėtų? Tad
atsakau: manau, kad mažiausiai viena kurčiųjų mokykla išliks. Ir čia
pat noriu pasitaisyti – o ką daryti klaipėdiečiams? Juk kasdien neprivažinėsi. Tad galimai išliks ne viena.
Kokia šiandien surdopedagogų situacija?
Ministerija sako: galvokite apie surdopedagogų etatų plėtrą. Aš
klausiu: o iš kur juos paimsiu, kas juos parengs? Žinoma, išeities ieškoma. Ministerijoje subrendo planas pasinaudojus daline ES struktūrinių fondų parama, apjungus aukštųjų mokyklų pajėgas parengti
specialiųjų pedagogų mokymo programą, kviestis lektorius iš užsienio. Bakalauro studijų pabaigoje numatoma specializacija, tarp jų ir
surdopedagogo. Tačiau kiek lauksime rezultato ir kas bus iki tol?
Gestų kalbos vieta kurčiųjų ugdyme. Pasidalinkite savo įžvalgomis.
Dvikalbio kurčiųjų ugdymo sampratai jau 13 metų. Prisimenu, sėdėjome LKD, su mumis ir Kauno KNUC direktorė L. Gervinskienė, dėliojome ją. Per tuos metus pažanga ženkli, bet kad galėtume vykdyti
dvikalbį ugdymą... nemanau. Viskas Lietuvoje dar pradinėje stadijoje.
Centre nemažai patyrusių pedagogų, neblogai mokančių gestų kalbą.
Tačiau yra ir jaunų, dar nespėjusių jos išmokti. Mes teturime po vieną
paralelinę klasę. Tad visiems neužtenka krūvio. Dirba mokytojai per
kelias mokyklas, vyksta jų kaita. Iš tokių kolegų reikalauti nuostabaus
gestų kalbos mokėjimo turbūt nepavyks. Žinoma, yra ir įkvepiančių pavyzdžių. Du kartus per savaitę vesti istorijos pamokų atvyksta kaunietis
mokytojas. Neseniai pats susirado mokamus kursus Vytauto Didžiojo
universitete. Jis įsitraukęs, susidomėjęs. Pasirodo, kauniečiai kolegos
irgi ieško istorijos mokytojo – galbūt kartu jam sudarytume krūvį ir

UGDYMAS
pamažu išsiugdytume gestų kalba bendraujantį dalykininką? Be abejonės, pamokose
pradedantiems mokytojams visuomet talkina
mokytojo padėjėjas, gestų kalbos vertėjas.
Beje, pastarųjų specialistų, parengtų dirbti
švietimo srityje, iš viso neturime. O ir išmanyti
visų dalykų terminologiją, niuansus vienam
vertėjui tiesiog neįmanoma. Pernai mokykloje vyko Surdologijos centro organizuoti LGK
kursai, tai dar viena galimybė tobulintis. Bet
ir vėl: jie rengiami vienąkart per metus, tam tikru laiku. Mokytojams, besiblaškantiems tarp
mokyklų, reikia atvažiuoti, prisiderinti prie to
laiko. LKD pastangomis pradėta kalbėti apie
LGK metodininkų atsiradimą kurčiųjų mokyklose. Kol kas specialistų sąrašas nepatvirtintas. Geriausiu atveju tikimės pusės etato. Jei
gausime, pritaikymo jų gebėjimams – į valias.
Tačiau turėtume savęs paklausti – kokiu lygiu
privalome mokėti LGK, kad galėtume mokyti
jos pagrindu? Manau, reikėtų baigti šio dalyko
studijas arba gestų kalba bendrauti nuo vaikystės. Ne kitaip.
Koks kurčiųjų mokytojų vaidmuo ir vieta ugdymo procese?
Ikimokyklinio ugdymo grandyje turime
visą būrelį kurčių pedagogų. Jie labai puikiai
tvarkosi. Darbą pradėjo kūno kultūros mokytojas olimpietis Gediminas Žukas. Visi vaikai
jį tiesiog dievina. O kur kiti dalykininkai? Jie
turi baigti fizikos, geografijos, algebros, chemijos, istorijos mokslus, anglų kalbą, kad galėtume juos įdarbinti. Kviečiame: ateikite.
Tiesa ar mitas, kad mokant gestų kalbos pagrindu pagerėja kurčių mokinių lietuvių kalbos žinios ir visų kitų dalykų žinios?
Turiu šiuo klausimu tik LKD ir kurčiųjų
bendruomenės nuomonę. Jų manymu – taip.
Bet tada nežinau, kurioje vietoje spraga, kad
kažkas nesuveikia. Pamažėle gestų kalbos
pamokose – vis daugiau, o lietuvių kalbos
pasiekimai, atvirkščiai – prastesni. Iš kurčiųjų
šeimų vaikai šventai įsitikinę, kad jiems reikia
tik gestų kalbos. Girdintys tėvai, bendrija PAGAVA tikisi ir gerų lietuvių kalbos pasiekimų.
Pretenduodama į pareigas, savo parengtose
gairėse deklaravau, kad paisysiu visų šalių interesų. Tačiau šiuo klausimu LKD ir tėvų bendrijos nuomonės išsiskiria. Tad pats laikas
ieškoti visus tenkinančio sprendimo.
LKNUC – ne tik ugdymo įstaiga. Čia veikia
Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros
skyrius. O jame dirba skaitmeninio aiškinamojo LGK žodyno rengimo grupė...
Visiems sakau: iš buvusios direktorės Gerdos Lepeškienės perėmiau tokį palikimą, kad
iš karto esu turtinga paveldėtoja. Jos vadova-

vimo laikotarpiu įvyko patys svarbiausi ir didžiausi pokyčiai: įkurta vidurinė mokykla, nuo
15 metų trukmės pereita prie 12 metų trukmės
ugdymo, centras renovuotas, įsteigta gimnazija ir t.t. Suburta darbšti ir susitelkusi darbuotojų komanda. Aš kasdien nepaliauju stebėtis
čia dirbančių specialistų kvalifikacija ir atsidavimu. G. Lepeškienė man paliko ir dar nespėtų
įgyvendinti idėjų. Visas jas apmąstysiu, kaip
ir gautus patarimus. Svarbus vaidmuo tenka
ir čia įsteigtam Metodinių priemonių rengimo
skyriui. Mūsų pedagogai sukaupę neįkainojamą patirtį, dalinasi ja tarp savęs ir su išore.
Mes atsakingai vykdome metodinio centro
funkcijas. Kitas dalykas, kad naujoms metodinėms priemonėms rengti neturime lėšų. Štai
kauniečiai kolegos priekaištavo, kad LKNUC
nederina su jais metodinių priemonių rengimo planų. Jie tiesiog pamiršo – suderinome.
Bet įstrigome 2011-uosiuose, nuo tada – vos
judame. Čia tiek susikaupę problemų. Reikia
lėšų jas rengti, rasti platformą, kur jas galėtu
me dėti, pasenusias perdaryti tinkamu forma
tu, mūsų priemonės užima daug virtualios
erdvės, jas sudėtinga paruošti. Ketinu kreiptis į
platformą „Ugdymo sodas“. Ten yra dedamos
įvairios metodikos, dalijimasi patirtimi, bet dėl
priemonių apimčių nėra garantijos, kad gausime ŠMSM, platformos įkūrėjų pritarimą. Labai
didžiuojamės kompetentinga kurčiųjų specialistų žodyno rengimo komanda. Jie aprašė jau
9,5 tūkst. leksinių vienetų! Vis dėlto surizikuosiu būti nepopuliari ir pasakysiu: tai mokslinis
darbas ir jam rengti reikia ne švietimo, bet
mokslo įstaigos. Manau, radus tokią įstaigą žodyno prestižas tik išaugtų.

kelionės po pasaulį, apdovanojimai, pripažini
mas, sportininkų rentos. Žinoma, tai ir labai
sunkus darbas. Jau aptarėme galimus sporto
renginius mūsų centre. Per savo kadenciją norėčiau įrengti stadioną, nes šiuo metu jis apverktinos būklės. Galvaikai, neturėdami lauko
erdvės, užsisėdėjo ir dėl to nebenori judėti?

Turėtume savęs paklausti – kokiu lygiu privalome
mokėti LGK, kad galėtume
mokyti jos pagrindu? Manau,
reikėtų baigti šio dalyko studijas arba gestų kalba bendrauti
nuo vaikystės. Ne kitaip.

Padarėte įžangą į viziją. Pratęskite, nepraleisdama ir problemų ruožo.
Širdis džiaugiasi dėl kolektyvo. Bet šie
šaunūs mokytojai sako: nenorime būti vaikų
tramdytojais, žadintojais. Štai mokinys neatėjo į pamoką ir mokytojas eina jo ieškoti.
Sieksiu daugiau disciplinos. Labai norėtųsi
didesnio tėvų įsitraukimo ir kad jis neišblėstų
vaikams augant, kaip pastebime dabar. Tėvai
sako – vaikas sirgo, bet bendruomenė maža,
netrunkame sužinoti, kad jis vyko į varžybas,
su šeima atostogavo. Tėvų atsakomybė pasiimti tam lakui namų užduotis, kad po to nereikėtų kalbėti, jog pasiekimai menki. Arba motina priekaištauja mokyklai, kad jos paauglys
sūnus visus suaugusius tujina, nerodo vyresniems pagarbos. Bet ar ne šeimoje pirmiausia
formuojami elgesio kultūros pamatai? Dėl
užklasinės veiklos. Centre veikia beveik 20
būrelių, o vaikai palanko kelis užsiėmimus
ir nebeina. Na, gal 20 būrelių ir negali patenkinti visų poreikių. Tačiau Vilniaus miesto
savivaldybė siūlo 395 licencijuotus būrelius,
dauguma jų nemokami, nes 15 Eur per mėnesį vaikui kompensuojama. Rekomenduoju
pasinaudoti galimybe. Čia ir integracijos būdas, kelias išeiti į visuomenę ir kad mus pagaliau pamatytų. Svajoju pakeisti gyvenimą
bendrabutyje. Dabar vyrauja nuostata, kad
vaikams reikia viską duoti, už juos viską padaryti. Tad, čia apsigyvenę, mokiniai praranda
visus socialinius įgūdžius, kuriuos ir turėjo. O
juk galėtų bent kartą per savaitę, suaugusiųjų
prižiūrimi, kartu pasigaminti pietus, rasti kitos
veiklos, išmokti, pvz., apsiskaičiuoti komunalinius mokesčius. Tuomet ateityje nereikės
kurčiųjų klubuose ieškoti asmeninių asistentų pagalbos. Daugiau dėmesio skirsiu viešinimui, centro interneto svetainei.

Per Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 30metį kalbėjote, kad bendri gimnazijos ir
solenizanto projektai bus tęsiami. Kokie jie?
Kurtiesiems sportas – ir patogu, ir naudinga. Tačiau pastebime, kad vaikai vis dažniau
apleidžia šią sritį, dėmesį užvaldė planšetės,
kompiuteriai. Bandome sudominti: turime
gerą sporto salę, naujų treniruoklių kabinetą,
bet motyvacijos nėra. Susitarėme sporto patrauklumą didinti kartu su LKSK prezidentu
Edvinu Kriūnu. Tegu vaikai iš sportininkų sužino, kokios galimybės atsiveria per sportą –

Jūs už kurčiųjų ugdymo sistemos evoliuciją
ar revoliuciją?
Nemėgstu revoliucijų. Neramu, kad Lietuvoje reforma veja reformą. Nesulaukiame
vienos vaisių, jau vykdome kitą. Žmonės nejaučia jokio stabilumo. Beje, girdėjau, kad ir
apie mane kalbėjo – ateisiu, šluosiu darbuotojus. Tačiau man tai nebūdinga (juokiasi). Aš
– už tiltus tarp visų kurčiųjų ugdymo įstaigų,
su LKD ir bendrija PAGAVA, centro tėvų bendruomene. Kartu nuveikti galime
daugiau.

▶
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JAUNIMAS

Jaunimo kursas: įgalinimas, vienybė ir tapatybės stiprinimas

Iš gestų kalbos išvertė Dovilė MATULIENĖ

Sausio 18-ąją Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija išsirinko naująjį prezidentą ir Tarybą. Šiandien
lyderiai – redakcijos svečiai. Jie dalinasi savo
planais, poreikiais, rūpesčiais ir vizija. Kviečiame
į šiandienos aktualijas pažvelgti jų akimis.
Prezidentas Arnoldas MATULIS:
vienas svarbiausių mano tikslų
– atnaujinti LKJA įstatus, nes ten
tikrai yra ką keisti. Kandidatavau
į šias pareigas todėl, kad nebuvo
daugiau norinčiųjų. Prisiėmiau
atsakomybę ir sieksiu jaunus
kurčiuosius motyvuoti siekti narystės LKJA. Noriu juos supažindinti su LKJA veikla ir tikslais,
nes galbūt, žinodami daugiau
apie asociaciją, galės geriau įvertinti savo galimybes joje veikti.
Be to, orientuosiuosi pirmiausia ne į pramogines veiklas, o daugiau į vidurinėse ir aukštosiose mokyklose kurtiesiems kylančius
iššūkius. Tapęs lyderiu, sieksiu daug ir glaudžiai su kurčiu jaunimu
bendrauti, užmegzti pasitikėjimo ryšius, padėti jiems patikėti savo
galimybėmis ir taip kartu siekti dabartinio kurčio jaunimo brandos.
Kokia mano svajonė? Jei man pavyks, LKJA bus žinoma visiems kurtiesiems, nekils niekam klausimų, kas ji tokia ir ką veikia. Taip pat
LKJA bus žinoma visoms Lietuvos institucijoms. Noriu, kad Lietuvos
kurčiųjų jaunimas suprastų ir pajustų LKJA narystės naudą, kad visi
– nuo mažų iki studentų pasitikėtų asociacija ir į ją kreiptųsi iškilus
problemų dėl lygių galimybių. Palaikykite mus, nes jėgų suvienijimas daro mus stipresnius.
Paulius JURJONAS: sutinku su
Arnoldu – reikia skubiausiai tvarkyti LKJA įstatus. Labai svarbu ir
pagalba vienų kitiems. Netrukus
mes skirstysimės įsipareigojimais. Aš siūlysiuosi būti finansų
koordinatoriumi, norėčiau šioje
srityje įgyti daugiau patirties.
Manau, mano kruopštumas pasitarnautų. Po trejų metų kadencijos, tikiuosi, jau galėsime
pasidžiaugti surengtomis konferencijomis, seminarais. Ir svajoju, kad mūsų veikla padės Lietuvos kurčiųjų jaunimui patikėti mūsų
tikslais ir politika.
Ramunė JURKŠIENĖ: LKJA Taryboje esu antrąkart. Tai reiškia,
jog esu pasiruošusi atiduoti savo
žinias, laiką, energiją bendram
reikalui. Kartu sieksime vykdyti
ne tik vieningą jaunimo politiką,
bet ir vienyti bei padėti tobulėti
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mūsų nariams. Baigiantis mūsų kadencijai, galbūt jau turėsime gausią, motyvuotą jaunimo pamainą. Visiems linkėčiau grįžtamojo ryšio ir tobulėjimo galimybių. Taip pat – nebijoti dalintis idėjomis bei
klysti. Iš klaidų galime daug išmokti.
Gabrielė VALAITYTĖ: mano pagrin
dinė veikla yra viešieji ryšiai –
išlaikyti ir stiprinti LKJA vizualųjį
identitetą. Taip pat naudoti įvairias komunikacijos priemones
tam, kad suburtume, įkvėptume
jaunimą, skatintume jo bend
ruomeniškumą, vienybę, pademonstruotume, kad mūsų savasties pagrindas – gestų kalba.
Sieksiu parodyti, kad kiekvienas
gali įsitraukti į veiklą, būti aktyvus ir tokiu būdu prisidėti prie
bendruomenės gerovės! Tikiu, kad LKJA gali tapti jėga, aprėpiančia
visus jaunimo kultūrinius, edukacinius ir kt. poreikius. Turėtume
glaudžiai bendradarbiauti su užsienio jaunimo organizacijomis ir
taip kurti gerovę visiems.
Erika JOČYTĖ (garbės preziden
tė): sieksiu, kad LKJA taip pat
uoliai vykdytų viešinamąjį darbą ar net būtų tobulesnė, nei
yra. Noriu, kad LKJA visiems
būtų žinoma ir matoma. Tikiu,
kad esame reikalingi Lietuvos
kurčiųjų jaunimui. Sieksime prilygti kitoms Europos kurčiųjų
jaunimo asociacijoms – vykdyti
projektus, dalyvauti tarptautinėse veiklose bei glaudžiai
bendradarbiauti. Būtų šaunu,
jei daugiau kurčiųjų parodytų aktyvumą, siektų patekti į tarybą ar
įsitrauktų į savanorių komandą. Linkiu, kad viskas būtų geriau nei
buvo. Svarbiausia, būkime pagarbūs vieni kitiems, palaikykime
vieni kitus ir pasiekime puikių rezultatų. Be mūsų visų nebus ir
pačios asociacijos.
Jurgita JANKUTĖ-MEŠKINĖ: pirmiausia sieksiu, kad mūsų balsą
išgirstų Lietuvos politikai, kad jie
įsisąmonintų, kad kurčiųjų jaunimas taip pat nori lygių galimybių
ir siekia savo tikslų, kaip ir girdintieji. Stengsiuosi padėti savo
jaunesniems bičiuliams išmokti
reikšti idėjas ir jas įgyvendinti.
Linkiu visiems neužgniaužti savo
svajonių, stiprinti drąsą ir ryžtą.
Linkiu kiekvienam išdrįsusiam
neįkainojamos patirties ir naudos ateičiai.

JAUNIMAS/MŪSŲ ŽMONĖS
Veronika MICHAILOVA: mano siekis –
kad nepritrūktume prasmingų veiklų,
surengtume ne mažiau kaip dvi per
metus aktualiomis temomis konferencijas su žinomais kurčiaisiais lektoriais
iš užsienio. Svajoju, kad per kadencijos
laiką sudalyvautume ne mažiau kaip
2-3 stovyklose su kitų šalių jaunimu.
Ir dar sieksiu, kad lankytumėmės mu-

Jūratė Pugačiauskienė:
„Esu laiminga moteris“

ziejuose, kuriuose būtų pasirūpinta pritaikymu kurtiesiems. Noriu tobulėti, įgyti patirties, kurios nepasiliksiu sau, o dalinsiuosi su
vaikais ir jaunimu. Jie turi žinoti, kas yra LKJA, kuo ji yra svarbi ir ja
didžiuotųsi bei per ją užmegztų ir palaikytų ryšius su Europos kurčiųjų jaunimu. Tikiuosi, kad pavyks sklandžiai sutarti su visa Taryba
ir savanoriais, įgyvendinti viską, ką būsime suplanavę. Raskime visi
laiko ir jėgų LKJA. Linkiu drąsos, žinoti savo teises ir už jas pakovoti.
Svarbiausia, nebijoti išsakyti savo nuomonę, būti tolerantiškiems, atviriems ir saugoti Lietuvos kurčiųjų tapatybę.

„Akiračio“ inf.

Kalbinama savo sukakties išvakarėse, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Jūratė Pugačiauskienė būtent tokiais
žodžiais apibūdino savo būseną. Atviravo, kad asmeniniam gyvenimui pilnatvės suteikia artimieji. Šeima pildosi nauja karta,
tad meilės ir vilties tik daugėja.
Kolektyvui pastarieji metai esą nėra patys lengviausi. Tačiau, nesileisdama į detales, pašnekovė pastebėjo, kad būtent išbandymai geriausiai ir atskleidė, kiek ji ir jos
komanda turi bendraminčių, bičiulių, kiek
yra gerų žmonių aplinkui. Direktorė taip pat
nuoširdžiai padėkojo LKD vadovams už pagalbą ir dėmesį savo organizacijai.
Tačiau ir laimingi žmonės turi svajonių. Viena pirmųjų – būti naudinga savo
žmonėms, daryti gerus darbus. Dar norėtų
niekada nepamiršti padėkoti visiems, prisidedantiems prie jų organizacijos sėkmės ir
klestėjimo. Kitas noras – kad ką tik paruoštas

darbui žmogus įstaigos nepaliktų. O taip, deja,
nutinka, kai jam už ištikimybę ir nuoširdžią
veiklą negali nieko pasiūlyti mainais, pvz.,
stabilumo. Taip pat pašnekovė laikytų sėkme,
jei šaunų būrį specialistų papildytų patyręs
projektų koordinatorius, psichologas, gerai
mokantis gestų kalbą. Šių svajonių kulminacija – parengti tokių profesionalų, kuriems
nedvejodama perleistų organizacijos vairą.
Vienu svarbiausių įgyvendintų sumanymų p. Jūratė pavadino centro išleistą knygelę „Kurčiųjų istorijos kelias: stiprios asmenybės ir nepamirštami laimėjimai“ apie Kauno
kurčiųjų teritorinės valdybos veiklą. Visam

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė
Jūratė PUGAČIAUSKIENĖ švenčia labai gražią sukaktį.
Lietuvos kurčiųjų draugijos kolektyvas ir Respublikinė valdyba šia
ypatinga proga Jus, gerb. Jūrate Pugačiauskiene, nuoširdžiai sveikina
ir linki plataus žingsnio vedant Kauno kurčiųjų bendruomenę
į rytdieną, neblėstančios energijos, idėjų gausos bei daug
asmeninės laimės.

gyvenimui liks ypatingas prisiminimas iš Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos surengto
susitikimo su LR prezidente Dalia Grybauskaite. Jis vyko Kauno KRC.
Pasiteiravus, ką veiktų, jei būtų daug laisvo
laiko, direktorė sakė tęstų, ką ir dariusi: megztų, skaitytų, vasarą kapstytųsi savo gėlių lysvėje, kaip ir kasmet, keliautų prie jūros ir mėgautųsi, mėgautųsi bendravimu su artimaisiais.
Linkime, kad visos svajonės pildytųsi, o laimė niekada nepaliktų.

Miela Direktore,
Kai apsiniaukia saulės spindulys,
Kada laukai ir pievos ištuštėja,
Matai, kaip grimzta metai vis gilyn
Ir pajunti lyg pusė kelio jau praėjo.
Dar kiek jėgos, kūrybinės minties
Ir dienos, metai lekia greitai.
Mes linkim iš visos širdies
Su ugnele širdy toliau gyventi.
Nesakome, kad laimė lietųs per kraštus,

70 metų sukaktį švenčiantį Kazimierą ZYBARTĄ,
UAB „Neveresta“ direktorių,
šiandien nuoširdžiai sveikina ir klestėjimo, skalsos, stiprios
sveikatos, profesinių ir asmeninių svajonių išsipildymo linki
Lietuvos kurčiųjų draugijos kolektyvas ir Respublikinė valdyba.

Bet linkime – tebus jos tiek, kiek reikia.
Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės – turbūt
Tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia.

Su gražiu jubiliejumi sveikina
VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro
kolektyvas ir kurčiųjų bendruomenė
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Mažeikių bendruomenei
kasdienybės rėmai per ankšti

Rūtos Savickienės nuotr.

KULTŪRA

„Akiračio“ inf.

Mažeikių rajono neįgaliųjų centro (MNC) direktorė ir kurčiųjų
draugijos (MKD) pirmininkė Audronė Šimkuvienė pasakoja,
kad rajono kurtieji gyvena turiningą ir aktyvų gyvenimą. 86
suaugusius narius vienijanti ir daugiau kaip 20 kurčių ir neprigirdinčių vaikų auginanti bendruomenė, pasak pirmininkės,
yra kūrybinga ir iniciatyvi. Čia daug jaunų žmonių.
„Vadove, reikia to ir ano; turime idėjų
Valentino dienai; jūs tik nesirūpinkite, tai
sugebėsime ir mes patys; pirmininke, reikia
pasitarti“, – atpasakoja MKD valdybos posėdžių turinį vadovė. Sakosi sulaukianti ir pasiūlymų dėl kelionių.

tai, ko iš tikrųjų norime ir kas mums teikia
pasitenkinimo“, – komentuoja p. Audronė.
Tuo pat metu pokalbyje dalyvaujančios mažeikiškės intriguoja, kad ne mažiau šauni
kultūrinė išvyka planuojama ir šiemet.

Įsimintina išvyka

Tačiau svarbiausiu pernai metų įvykiu
vietos kurčiųjų draugija vieningai įvardina
jau vienuoliktą kartą surengtą šokių maratoną 2019 „Mes kartu – mes tvirti“ Mažeikiuose. Pirmąkart dvi kurčiosios šokėjos buvo
įvertintos aukščiausiu maratono apdovanojimu, dėl kurio ir trijų pirmųjų vietų varžėsi
100 šokėjų duetų: ratukuose, stovinčiųjų ir
mišrių porų. Suvažiavo jos ne tik iš visos Žemaitijos: Plungės, Kretingos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Klaipėdos, bet ir Panevėžio. Pirmininkei ir Mažeikių r. gestų kalbos vertėjai
Rūtai Savickienei talkinant, šiandien turime
galimybę su didžiojo prizo laimėtojomis susipažinti artimiau ir apie konkursą sužinoti iš
pirmų lūpų.

Štai praėjusią vasarą po Žemaitijos lankytinas vietas vykusios kelionės nuotraukos
pasiekė ir laikraščio redakcijos elektroninio
pašto dėžutę. O pirmininkė giria aktyvistus
ne tik už tai, kad pasirinko akiratį plečiančią kelionę, bet ir buvo praktiški. Visą kraštą
apkeliavo savo automobiliais (dabar automobilį turi beveik kiekviena kurčiųjų šeima,
teigia pirmininkė), todėl išvyka buvo patogi
visiems ir atsiėjo nelabai brangiai. Ir kiek
gražių Vakarų Lietuvos kampelių iš naujo atrasta... Paprastais savaitgaliais jaunuomenė
taip pat nesėdi namie, vyksta lankyti draugų
į kitus miestus ar pati jų pasikviečia, dalyvauja jų renginiuose, gamina rankdarbius,
užsiima kultūrine, sportine veikla. „Darome

Edvardo Najulio nuotr.

Šokių maratono 2019 „Mes kartu – mes tvirti“
Mažeikiuose nugalėtojos Viktorija Raštutienė ir Jurgita
Petrutienė.

10

2020 m. VASARIS

Šokių konkursas

Nugalėtojos: „Būtinai
dalyvausime ir vėl“

Viktorija Raštutienė, 2019 metų šokių
maratono nugalėtoja, MKD valdybos narė:
„Konkursas truko 4 valandas. Kas 45 minutes buvo skelbiama 15 min. pertrauka. Per
ją galėjome atsigaivinti gėrimais, ką nors
sukrimsti. Iš anksto konkursui specialiai nesitreniravome. Tiesiog išėjome ir šokome. Visai
nepavargau, dar galėjau šokti ir ilgiau. Man
patiko. Pati nebūčiau išdrįsusi eiti į konkursą.
Ačiū A. Šimkuvienei, kuri mane padrąsino.
Esu mažeikiškė, bendrąjį išsilavinimą gavau Telšių kurčiųjų mokykloje. Vėliau įstojau į
Klaipėdos technologijų mokymo centrą ir įgijau interjero apipavidalintojos profesiją. Mus
mokė floristikos, siuvimo, patalpų dažymo,
maisto ruošos, plataus profilio ir gera specialybė. Mano vyras Andrius – iš Šilalės. Mes

Ekskursijos po lankytinas Žemaitijos vietas akimirka.
„Auksinio elnio dvaro“ sodyboje.

auginame sūnus Tajų (6) ir Titą (5). Abu mūsų
vaikai girdintys. Paskutinė mano darbovietė
– Mažeikių užimtumo tarnyboje, dabar laikinai nedirbu, bet netrukus, tikiu, vėl turėsiu
darbą. Mėgstamiausi šeimos užsiėmimai –
kelionės ir pasivaikščiojimai. Man pačiai patinka gaminti maistą, suktis virtuvėje.“
Jurgita Petrutienė, 2019 metų šokių
maratono nugalėtoja: „Mes su Viktorija turėjome bendrą 10-ą numerį, todėl sudarėme
porą, vienos lyties porų buvo nemažai. Šokti
susikibus nereikėjo. Maratonui buvo pasirinkta diskotekų muzika, leido ją garsiai, tad per
vibraciją jausti ritmą nebuvo sunku. Ypač patiko šventinė nuotaika. Tačiau prisipažinsiu
– po keturių valandų intensyvaus judėjimo
kojos kiek apsunko. Tad kai paskelbė renginio pabaigą, susiradau, kur galėčiau prisėsti.
Tokiam konkurse dalyvavau pirmąkart. Būtinai dalyvausiu ir vėl. Buvome apdovanotos
vertingais prizais.
Gimiau Telšiuose, ten baigiau kurčiųjų
mokyklą, o Klaipėdoje įgijau siuvėjos amatą.
Prieš 9-erius metus persikėlėme gyventi į Mažeikius. Su vyru Ramūnu auginame tris vaikus, visi jie negirdintys. Kamilė (13) ir Rokas
(10) yra Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniai, pagrandukas Karolis
netrukus švęs savo pirmąjį gimtadienį.
Esu dirbusi vienoje iš Mažeikių siuvyklų
siuvėja, vaikų lopšelyje-darželyje skalbėja, o
sutuoktinis pastarojoje įstaigoje buvo ūkvedys. Dabar abu kol kas esame bedarbiai, bet
namuose neužsidarėme, nemažai laiko skiriame visuomeninei veiklai. Mano vyras Ramūnas yra MKD valdybos narys.
Kol Karolis mažas, ne visada galime išeiti
pasižmonėti kartu, bet vienas kitą išleidžiame. Jis mane paplepėti ar išgerti kavos su
draugėmis, apsilankyti parduotuvėje, o aš jį
– į garažą, remontuoti automobilio (šypsosi).
Palaikome vienas kitą, dalinamės
rūpesčiais, tad nėra sunku.“

AKTUALIJOS

Vyresnio amžiaus asmenys – neišnaudotas
savanorystės potencialas

Marija MARKINA
PAGAVOS archyvo nuotr.

Būdami jauni, ne visada įgyvendiname savo
tikruosius troškimus ir atrandame save. Tad
sulaukus 54-erių ar daugiau, pats metas prisiminti save, neįgyvendintas svajones bei neišbandytas veiklas. Judėjimas „Gyvenimas juk
neišeina į pensiją“ sparčiais žingsniais skinasi
kelią į įvairias Lietuvos bendruomenes.
Ką reiškia amžius, kai tau 54 metai ir daugiau?

Bendros veiklos keičia nuostatas

Pirmuosius projekto metus į savanorystę aktyviai buvo įsitraukusi Vilniaus kurčiųjų bendruomenės narė Nijolė Karmazienė – dalyvavo organizuojant kurčiųjų bendruomenei skirtas kultūrinesedukacines ekskursijas po Lietuvos miestus, kasmetinėje bendrijos
PAGAVA organizuojamoje šeimų stovykloje „Bėgant iš tylos pasaulio...“, kur rūpinosi mažųjų stovyklos dalyvių užimtumu ir saugumu.
Nijolė sako: „Man patinka dalyvauti kurčiųjų bendruomenės veiklose – jaučiuosi naudinga ir pati pamatau daug naujo ir įdomaus".
Įtraukdama kurčiuosius ir girdinčiuosius į bendras veiklas projekto komanda siekia sudaryti galimybes vyresnio amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės
gyvenime. Projekto veiklos padeda įveikti socialinius, kultūrinius
barjerus, stiprina projekto dalyvių pasitikėjimą savimi, keičia vertybių skalę ir požiūrį į save bei kitą asmenį. Sprendžiama ir kita didelė
socialinė problema – kurčiųjų asmenų integracijos į visuomenę. Per
projekto veiklas laužomi stereotipai, kurių dar likę labai daug.

Nominacijos

2019 m. projekto komandą pasiekė džiugi žinia. Vienos iš projekto dalyvių Liljanos sėkmės istorija pateko tarp 10-ies geriausių Europos Sąjungos įgyvendinamų projektų istorijų ir buvo apdovanota
„ŽINGSNIAI 2019“ statulėle. Liljanos istorija iš visų projekto istorijų
išsiskiria tuo, kad iki šiol visą gyvenimą dirbusi lėlininke teatre, visai
nedaug žinojo apie kurčiuosius, o įsitraukdama į projekto veiklas,
pradėjo mokytis ir toliau mokosi gestų kalbos.

Bendrijos PAGAVA pirmininkė Rima Sitavičienė (pirma iš dešinės) atsiėmė konkurso
„Europos burės 2019“ apdovanojimą.

PAGAVOS archyvo nuotr.

Lietuvoje daug metų buvo skatinama jaunimo savanorystė ir labai mažai dėmesio kreipiama į vyresnio amžiaus asmenų potencialą. Tačiau Europos socialinio fondo lėšomis visoje šalyje jau antrus
metus įgyvendinami projektai, kurie padeda sukurti sąlygas vyresnio amžiaus asmenims, kuriems yra 55 ir daugiau metų įsitraukti į
savanorystę. Vieną iš tokių projektų įgyvendina ir Lietuvos šeimų,
auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA bendradarbiaudama su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru (VKRC).
Šis projektas „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ skirtas kurtiesiems
ir girdintiesiems.
Projekto metu organizuojami bendri mokymai savanoriams apie
savanorystę, bendrųjų įgūdžių mokymai apie finansinį raštingumą.
Be mokymų, kurtieji ir neprigirdintieji kviečiami aktyviai savanoriauti ir VKRC, ir bendrijos PAGAVA organizuojamuose renginiuose,
šventėse, išvykose, stovyklose.

Projekto dalyvė Nijolė prižiūri vaikus šeimos stovykloje.

Liljana pasakojo: „Anksčiau man būdavo ypač sunku pirmai pradėti pokalbį, o savanorystės patirtis suteikė impulsą pačiai prieiti
prie žmogaus, jį užkalbinti. Prieš pradedant savanoriauti man buvo
reikalingas teatras ir tai, ką darau. Dabar jaučiu, kad reikalinga esu
aš pati. Juk kitaip vaikai nesirinktų į mano pamokas“ ... „Kurtieji ir
neprigirdintieji gyvena tarp mūsų, tačiau mes jų visai nepažįstame.
Nežinojimas suformuoja neteisingą požiūrį. Taip, jie turi negalią ir
negirdi tų stebuklingų dalykų, kuriuos girdime mes, tačiau jie turi
kitų nepakartojamų gabumų. Anksčiau ir pati į tokius žmones žiūrėjau su tam tikra baime. Matydama, kaip jie gestikuliuoja gatvėse,
visada manydavau, kad pykstasi. Dabar juos regiu visiškai kitaip ir
pagaliau suprantu.“
2019 m. jau 11-ą kartą buvo renkami geriausi Europos Sąjungos (ES)
struktūrinių fondų investicijų
Lietuvoje projektai. Konkurse „Europos burės“ bendrijos PAGAVA įgyvendinamas
projektas pelnė nominaciją
„Už investicijas į žmogų“.
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AKTUALIJOS

Projekto „Kartu“ pasiekimai – komandinio
darbo rezultatas

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Platus gebėjimų spektras ir pažadintas kūrybiškumas

Gavome neįkainojamą dovaną visam gyvenimui. Išmokome
skaityti brėžinius, atlikti tikslius skaičiavimus, nubraižyti eskizą,
pasidaryti lekalą, sukirpti ruošinį ir netgi pasisiūti drabužį. Nuo šiol
garderobui išleisime kur kas mažiau, o rengsimės originaliau. Tokiais pasiekimais dalinosi paskutiniajame kursų užsiėmime aštuonios drabužių konstruktorės modeliuotojos.
Šias galimybes profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ konstruktorėms modeliuotojoms suteikė projektas „Kartu“. Ir tai yra jau antras kurčiųjų aštuonetukas, per projekto įgyvendinimo laiką galintis
pasigirti profesiniu pažymėjimu ir kompetencijomis. Pasidžiaugti rezultatu kartu su mokinėmis į kursų baigimo popietę atvyko ir VKRC
direktorė, projekto vadovė Inga Minkevičienė. „Netrukus lauksime
jūsų kurčiųjų klube, pasipuošusių pačių sumodeliuotais ir pasiūtais
drabužiais. Nustebinkite mus“, – provokavo.
Viena geriausių grupės mokinių Renalda Dičiūnienė sakė: „Negaliu patikėti, kad per tokį trumpą laiką – toks apčiuopiamas rezultatas. Išmokau suprojektuoti, sukirpti ir pasisiūti sijoną, kelnes, suknelę. Moku įsiūti užtrauktuką, kišenę, apdoroti įsiuvą, skeltuką, atsiūti
paslėptąja siūle drabužio apačią. Kursuose taikyta metodika tiesiog
stebuklinga. Ačiū už ją ir kantrybę mokytojai Lijanai Kinderienei.“
Dabar Renalda svarsto, kaip suderinti mažų vaikų auginimą ir svajonę dirbti. Geresnio darbo nei pagal įgytą profesiją jau neįsivaizduoja.
„Rūbų projektavimas man prilygsta meditacijai. Kai susikaupiu
prie skaičiavimų, visi rūpesčiai atsitraukia“, – sako Loreta Lazauskaitė-Ignatavičienė. Ji dėkinga L. Kinderienei už tai, kad išmokė viską
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Vilniaus KRC archyvo nuotr.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro
(VKRC) kartu su partneriu – Lietuvos kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru – įgyvendinamo projekto esmę geriausiai nusako jo pavadinimas „Kartu“. Dėl to, kad klausos negalią turintys asmenys galėtų pasirinkti jiems
tinkamą, darbo rinkoje paklausią profesiją,
turėtų galimybę ją įgyti, taip pat, kad jiems
būtų suteikta pagalba darbo ieškant ir darbo
vietoje įsitvirtinant, buvo suburta skirtingų
sričių specialistų komanda, parengtas įdarbinimo modelis. Šiandien Europos Sąjungos
struktūrinių fondų remiamas projektas jau
pasiekė veiklų pusiaukelę. Jo vykdytojai ir dalyviai sako, kad iš pradžių tik dokumentuose
figūravusi laukiamų rezultatų dėlionė pamažu įgavo „kūną“: virto socialiniais įgūdžiais,
motyvacija dirbti, profesine karjera, pildo
šeimų biudžetą ir visiems kartu teikia daug
pasitenkinimo. Sunkiai dirbti buvo verta.
Projekto tandemas – vadovė I. Minkevičienė ir koordinatorė R. Mackanienė.

nuo pat pradžių daryti labai tiksliai ir kruopščiai. Jauna moteris netruko suprasti, kad milimetro dalies tikslumu parengtas modelis yra
garantija nenusivilti galutiniu rezultatu.
„Ką suplanavai, tą ir turi“, – neatsidžiaugia. Ir gestų kalba rodo,
kad artimiausiuose jos planuose – įsigyti siuvamąją ir surizikuoti
savo sūnums sukirpti ir pasiūti kelnes. O mokytoja pritariamai šypsosi: „Aš tau truputėlį pagelbėsiu.“
Turėjo tądien kuo pasidžiaugti ir, pasak mokytojos, savarankiškoji Kristina Morkūnaitė, talentingoji tekstilininkė Ieva Augaitytė, draugiškoji Evelina Afatnickytė.
Kursų dalyvės tvirtino, kad mokymai, be labai reikalingų žinių,
joms suteikė pasitikėjimo savimi ir paskatino kurti ateities planus. O
svarbiausia – profesinių ir buityje reikalingų įgūdžių įgijimas nekainavo nė cento. Moterys nebent pageidautų ilgesnės kursų trukmės.
200 val. esą kiek per trumpas laikas naujas žinias paversti tvirtomis
kompetencijomis.
Mokytoja L. Kinderienė – tokios pat nuomonės. Ji linkėjo dar vieno projekto. Ir nuolat savo žodžius palydėjo gestais. Tapo aišku, kad
šioje klasėje dalijimasis stiprybėmis vyko dviem kryptimis.

Įrašo „nedarbinga“ nebeliko

Viktorija Gribova jau seniai ieškojo darbo, bet kelią vis pastodavo
neįgaliojo pažymėjime įrašas „Nedarbinga“. Iš tiesų, likimas nepašykštėjo jai sveikatos išbandymų. Ji ne tik negirdi, bet ir silpnai regi.

AKTUALIJOS

Tai – neįkainojama dovana, tikra meditacija, taip įvertino projekto „Kartu“ kursus Pirmosioms šalyje klausos negalią turinčioms kosmetikėms buvo įteikti neforkonstruktorės modeliuotojos. Antra iš kairės – profesijos mokytoja L. Kinderienė.
maliojo profesinio mokymo pažymėjimai.

Užtat atseikėjo apsčiai optimizmo, apdovanojo geru būdu ir atsakomybės jausmu.
„Kartu“ komanda sudarė sąlygas charakterio stiprybes papildyti profesiniais
įgūdžiais, pasirūpino, kad mergina jaustųsi
saugi, psichologiškai tvirtesnė. Tad beliko
sulaukti savo valandos. Projekto įdarbinimo
tarpininkė Astutė Balinskienė nedelsdama
informavo, kai tik pasirodė tinkamas darbo pasiūlymas. Tiesa, nuvykus pokalbio su
darbdaviu optimizmas prigeso – į tą pačią
vietą taikė visas būrelis kandidatų.
Užtat kiek buvo džiaugsmo, kai kartą
pakėlusi telefono ragelį įdarbinimo tarpininkė išgirdo: „Mes pasirinkome jus“. Deja,
pakeliui į sėkmę tykojo dar vienas „slibinas“
– įsidarbinant privaloma pateikti Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybos pažyma
„Išvados dėl darbo pobūdžio ir sąlygų“. Viktorija prisimena, kad prieš susitikimą su tarnybos specialistais įtampos tikrai netrūko.
Labiausiai gąsdino, kad galutinė išvada bus
„nedarbinga“. Tačiau neviltį ir čia netrukus
pakeitė džiaugsmas. Įsigaliojus Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo pataisoms
nebeliko neįgaliuosius diskriminuojančių
sąvokų „nedarbingas“, „iš dalies darbingas“.
Kliūčių pradėti dirbti jau nebebuvo.
Bendrovės duris pravėrusią merginą
darbdavys – UAB „Smiltainis ir ko“ generalinis direktorius Aivaras Šidla taip pat nepaliko be dėmesio: „Ar tikrai, Viktorija, šis
darbas tau pagal jėgas? Ar tenkina darbo
trukmė, tvarkaraštis?“ Vėliau priežiūros darbo vietoje estafetę iš vadovo perėmė bendrovės projektų vadovė Danguolė Burokienė, bet ir šiandien mergina jaučiasi nė kiek
ne mažiau globojama, o jos indėlis į bendrą
rezultatą yra vertinamas.
„Taip, Lietuvoje yra ir tokių įmonių, ir
tokių vadovų. Atsakingų, pasirengusių dialogui ir kompromisų ieškojimui su savo darbuotojais. Vieno tokio partnerio pavadinimą
ką tik jums pasakėme“, - viltingai nusiteikusi
dėl ieškančių darbo kurčiųjų perspektyvų
sako A. Balinskienė.

Kosmetikės: makiažas – tai mažas
meno kūrinys

Jei ir buvo nuovargio merginų veiduose
po daugiau kaip pusę dienos trukusio baigiamojo egzamino, atėjusieji jo nepamatė. Profesionalės užmaskavo jį meistrišku makiažu,
kurį viena kitai tądien sukūrė, ir taip įrodė
esančios kompetentingos. Pirmosios šalyje
klausos negalią turinčios kosmetikės išdidžiai šypsojosi. Jos žinojo – rezultatas puikus.
Veido valymas, įvairios paskirties makiažai, veido, iškirptės, rankų, pečių linijos,
nugaros masažai, kūno sričių depiliacijos.
Asta Grigaitienė džiugiai kėlė rankas į viršų:
kiek žinių ir įgūdžių vos per tris mėnesius!
Tačiau čia pat prisiminusi save ankstesnę
nepritariamai kraipė galvą: kaip galėjusi iki
mokymų nesusivokti, kad naudojo visiškai jos odos tipui netinkančias kosmetikos
priemones. Kassija Izotova tvirtino, kad,
nepaisant žiovulį variusios teorinės dalies,
vėliau negalėjo atsidžiaugti tiek gautomis
žiniomis, tiek profesiniu pasirinkimu. Nauja profesija prilipo tarsi antra oda. O Erika
Lobinienė ir Judita Volungevičienė tiesiog
džiaugėsi plačiomis galimybėmis. Ir svajojo,
kaip bus gera su draugėmis dalytis mažomis
moteriškomis paslaptimis, stebinti savo mylimuosius nepriekaištinga išvaizda, padėti
šeimos nariams ugdytis teisingus higienos
įgūdžius. Įgytos kompetencijos pasitarnaus
ne tik darbe. Tai tarsi kokia burtų lazdelė
kontroliuoti odos senėjimo, nuovargio procesus, suteikti odai ir kūnui atsipalaidavimo
malonumą.
„Mokinės iš pat pradžių atskleidė, kad yra
neabejingos savo išvaizdai ir kūno higienai.
Tad beliko kreipti jas tikslo link, stebėti pastangas, o paskui džiaugtis, kai tapo pajėgios
ir savarankiškos nuo šiol savimi ir kitais rūpin
tis profesionaliai. Juk grožio industrija – iš-

skirtinai įdomi sritis“, – sakė mokytoja Larisa
Gavrilko.

Projektui įpusėjus – rezultatų
apžvalga

Projekto iniciatorė ir koordinatorė Rūta
Mackanienė pasakojo, kad dar projekto rengimo stadijoje kėlė tikslą atrinkti tik populiarias darbo rinkoje profesijas. Po kurčiųjų
profesinių poreikių analizės, konkurencinės
aplinkos vertinimo, šis sąrašas sutrumpėjo, išsigrynino. Juk siekta vieno: tapti pajėgiems lygiaverčiai konkuruoti dėl darbo
vietos, o gal net įgyti pranašumų. Iš viso atrinktos 4 profesijos: darbas kasos aparatais,
drabužių konstravimas ir modeliavimas,
kosmetiko paslaugos bei teksto rinkėjai ir
maketuotojai. Suburtos nedidelės grupės
leido kiekvienam mokiniui tikėtis, kad gaus
daug individualaus mokytojo dėmesio. Dabar profesiniai mokymai eina į pabaigą. Beliko parengti dvi specialistų grupes.
Apžvelgdama rezultatus, projekto koordinatorė tvirtina, kad strategija pasiteisino.
Per trejus metus buvo numatyta 140 projekto dalyvių suteikti socialinių įgūdžių, darbo
motyvacijos, profesinio orientavimo konsultacijų, iki dabar paslaugomis pasinaudojo
119 asmenų. Buvo planuojama įdarbinti 56
kurčiuosius, šiuo metu dauguma jų įsidarbino ar įstojo mokytis.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Sociali
nės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Projektui įgyvendinti LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija skyrė Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas.
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Lietuvos kurčiųjų
sporto komitetas
švenčia 30-metį
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Sausio 30-osios vakarą Vilniaus rotušę
džiugaus jaudulio pripildė kalbančių
rankų jūra. Lietuvos kurčiųjų sporto
bendruomenė ir visi jai prijaučiantys
susirinko į 30-mečio veiklos paminėjimą.
Renginį atidaręs LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas susirinkusiuosius pirmiausia pakvietė pasižiūrėti įrašytą LKSK įkūrėjo, ilgamečio vadovo, dabar garbės prezidento Alekso Jasiūno kalbą. Žmogaus, davusio pradžią kurčiųjų sporto judėjimui ir įkvėpusį atletus
svaiginančioms pergalėms, pagerbimu prasidėjo padėkų ir apdovanojimų ceremonija. Iškart po to – kadenciją baigusios LR prezidentės
Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalba. „Jūs kovojote už save, šalia
esantį, o dabar ir Lietuvą“, – didžiavosi kurčiųjų pasiekimais prezidentė. Iš jos rankų LKSK atminimo dovaną atsiėmė pirmąjį olimpinį
sidabro medalį 1993 m. į šalį parvežusios kurčios krepšininkės. Šalies pirmoji ponia Diana Nausėdienė savo sveikinimą pradėjo gestais ir pabrėžė, kad kurtieji sportininkai savo jubiliejų šiemet švenčia
kartu su Nepriklausomos Lietuvos sukaktimi. O tuomet sveikinimų
karuselė įsisuko visu smarkumu.
Išskirtinis dėmesys parodytas sportininkams, kurių karjera truko ilgiausiai, o medalių kraitis įspūdingiausias. Nepamirštas nė
vienas herojus, dėl kurio pasiekimų garsiausiose pasaulio arenose
aukštyn stiebu kilo mūsų Trispalvė. Paskelbti 2019 m. „Geriausio

Prezidentė D. Grybauskaitė LKSK atminimo dovanas įteikė krepšinio vete
ranėms, kurios pirmosios 1993 m. į Lietuvą parvežė Kurčiųjų žaidynių sidabro
medalį.
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Sporto viršūnių užkariavimą jie planuoja kartu. LKSK komanda: po du iš kraštų –
M. Minkevičius, M. Stankevičius, E. Kriūnas, D. Kazlauskienė. Centre – jų sveikinti
atvykę svečiai: LKNUC direktorė S. Beniušienė ir kūno kultūros mokytojas G. Žukas.

sportininko“, „Geriausio trenerio“ ir „2019 m. proveržio“ laureatai.
Gražiai padėkota kūno kultūros mokytojams ir treneriams, nes „be
jų šiandien tiek pasiekimų neturėtume“. Įvertintas penkių kurčiųjų
sporto klubų, buvusių LKSK darbuotojų, rėmėjų indėlis. Sveikinimo
žodį tarė ŠMSM viceministrė Kornelija Tiesnesytė, LKD prezidentas
Kęstutis Vaišnora, Nacionalinės sportininkų asociacijos prezidentas
Justinas Kinderis, Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius, dalyvavimu pagerbė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Seimo nariai, NRD atstovė,
kolegos iš kurčiųjų organizacijų, sporto klubų, ugdymo įstaigų ir kt.
Svečiai ant garbės pakylos pakvietė pakilti visą LKSK komandą. Ne
tik gerai visiems žinomus prezidentą E. Kriūną, generalinį sekretorių
Marių Minkevičių, bet ir tuos, kurių darbas mažiau viešai matomas –
sporto specialistą Mantą Stankevičių, buhalterę Daivą Kazlauskienę,
padėkojo plojimais ir gėlių puokštėmis.
Renginio dalyvius linksmino iliuzionistas Antonas Lavrentjevas,
„Jacskterz“ šokių komanda. Po oficialios dalies visi dalyviai buvo
pakviesti į furšetą.

LKSK įkūrėjas ir garbės prezidentas

Aleksą Jasiūną (vadovavo 1990 01 26 – 2018 05 23) daugelis sporto pasaulio atstovų laiko ne tik kurčiųjų sporto judėjimo pradininku,
LKSK įkūrėju, aktyvistu, bet prisimena ir kaip žmogų, veiklą pradėjusį
plynoje vietoje ir atvedusį kurčiųjų sporto bendruomenę iki olimpinių aukštumų, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkų pakylos,

E. Kriūnas apdovanoja Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos rinktinės narius, Europos
čempionato prizininkus: V. Ivaškevičių (rutulio stūmimas; auksas), M. Paurį (disko metimas; sidabras), M. Jurkšą (rutulio stūmimas; bronza) ir pirmųjų dviejų trenerį S. Liepinaitį.
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Garbių svečių ir renginio šeimininkų suolelis: (iš dešinės) LTOK prezidentė
D. Gudzinevičiūtė, prezidentė D. Grybauskaitė, LKSK prezidentas E. Kriūnas, pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė, LKSK garbės prezidentas A. Jasiūnas ir kt.

Garbių svečių suolelis (iš dešinės): ŠMSM kancleris T. Daukantas, viceministrė
K. Tiesnesytė, NSA prezidentas J. Kinderis, LPAK prezidentas M. Bilius.

nuosekliai ugdžiusį jaunąją kartą, skatinusį kurčiųjų bendruomenę
aktyviai sportuoti. Jam vadovaujant susibūrė kurčiųjų sporto klubai,
pasiekta, kad jų darbuotojų, vėliau ir rinktinių trenerių darbas būtų
atlygintinas. A. Jasiūnas visada siekė „protingo“ proporcingumo tarp
finansinių paskatų kurtiems ir girdintiems sportininkams, prisidėjo
rengiant dokumentus, įteisinusius kurčiųjų sportininkų rentas ir valstybės pensijas. Jis pelnė ne tik kurčiųjų pagarbą, bet ir pasitikėjimą.
Neatsitiktinai jį daugelis lengvaatlečių yra pavadinęs antruoju tėvu,
patarėju, patikėtiniu. Garbės prezidentas garsėja ir diplomatiškumu,
ir gebėjimu pakovoti už LKSK, sportininkų interesus.

LKSK prezidentas

Edvinas Kriūnas (vadovauja nuo 2018 05 24) už savo vadovaujamą organizaciją, kaip teigia, yra geru pusmečiu jaunesnis. Prezidentas džiaugiasi, kad per tris dešimtmečius organizacija smarkiai
pažengė į priekį. Vienas iš jo siekių – kurčiųjų sporto žinomumo didinimas, todėl į šventę stengėsi sukviesti kuo didesnį būrį svečių. Pats
vadovas yra žaidęs kurčiųjų krepšinį, tapo olimpiniu čempionu ir
vicečempionu, tad gerai supranta sportininkų poreikius. Dabar turi
galimybę į problemas pažvelgti per administracinio darbo prizmę.
Didžiuojasi, kad organizacija nestokoja sportinio ryžto, talentų, užsidegimo, bet pripažįsta, kad vis dar yra kur pasitempti. Tai ir ugdant
aukšto meistriškumo sportininkus, siekiant didesnių galimybių vaikams ir jaunimui, skatinant juos aktyviai sportuoti bei auginant domėjimąsi ne vien populiariomis klasikinėmis sporto šakomis. Šiems

Krepšinio tradicijos: 2017 m. Kurčiųjų žaidynių vicečempionė Domantė Šerelytė
turi į ką lygiuotis - jos mama Danutė ir tėtis Gintautas – taip pat olimpiečiai,
daugkartiniai prizininkai.

Išskirtiniai dėmesio ženklai įspūdingos trukmės karjera ir pasiekimais išgar
sėjusiems sportininkams: Tomui Kuzminskiui (orientavimosi sportas), Larisai
Voroneckajai (rutulys, diskas), Sonatai Bareikienei (krepšinis), Robertui Puzinui
(krepšinis). Sveikina A. Jasiūnas.

tikslams mobilizuoja visos savo komandos pastangas. E. Kriūnui tapus vadovu, vyrų ir moterų krepšinio rinktinės jau spėjo pasidabinti
sidabro medaliais pasaulio kurčiųjų čempionate, auksu, sidabru ir
bronza sužibo Europos čempionatuose lengvaatlečiai, sidabru pasipuošė imtynininkas. Dabar prezidentas ruošiasi didžiajam savo
iššūkiui – 2021 m. vyksiančioms Kurčiųjų žaidynėms. Lyderio poste
jos jam bus pirmosios.
→

Juos suvedė sportas: daugkartiniai olimpiniai prizininkai Arvydas ir Sonata Bareikiai. Dar viena tituluotų krepšininkų pora Algirdas ir Rūta Pazdrazdžiai. (Nuotr.
dešinėje)
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Apdovanojama 2019 m. pasaulio kurčiųjų vicečempionė – moterų
krepšinio rinktinė.

Sveikinimai 2019 m. pasaulio kurčiųjų čempionato antros vietos laimėtojams – vyrų krepšinio
rinktinei.

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas švenčia 30-metį
Statistika

Šventėje kartu LKSK ir LKD lyderiai: E. Kriūnas, M. Minkevičius, K. Vaišnora,
A. Jasiūnas, M. Balaišis.

Per 30 metų Lietuvos atstovai Kurčiųjų žaidynėse iškovojo
58 medalius – 13 aukso, 18 sidabro ir 27 bronzos.
Kurčiųjų žaidynių nugalėtojais tapo 27 sportininkai, iš jų
– 17 krepšininkų; antros vietos
laimėtojais – 38 sportininkai,
trečioji vieta atiteko 30 sportininkų.
Šiuo metu 20 asmenų gauna
sportininko rentą,
4 asmenys – valstybės pensiją.

Ant garbės pakylos – Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto rinktinės
nariai su savo treneriais L. Drazdausku ir T. Kuzminskiu. 2019 m. pasaulio
čempionate komanda iškovojo sidabro medalį.

Buvę ir esami kurčiųjų sporto klubų vadovai, ilgametis LKSK darbuotojas R. J. Dovydėnas,
RKL direktorius A. Makulavičius. Visi šie asmenys įnešė svarų indėlį į Lietuvos kurčiųjų sportą.
Juos pagerbia ŠMSM viceministrė K. Tiesnesytė.

E. Kriūnas ir Europos kurčiųjų imtynių vicečempionas
M. K. Sinkevičius (graikų – romėnų imtynės).

LKSK archyvo nuotr. Fotografas – Augustas Četkauskas.
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