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NAUJA ĮSTATYMO REDAKCIJA. Seime priimtas 
naujas Neįgaliųjų socialinės integracijos įsta
tymas, kuris įpareigoja nuo 2024 m. keisti ne
galios vertinimo modelį, didinti bei spartinti 
paslaugų ir pagalbos prieinamumą. Svarbūs 
pakeitimai: darbingo ir pensinio amžiaus žmo
nėms bus nustatomas dalyvumo lygis. Jiems 
bus leidžiama rinktis, kurią išmoką norėtų gau
ti po negalios vertinimo. Vietoj Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybos ir Neįgaliųjų 
reikalų departamento, bus įsteigta Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra. Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centras taps agentūrai pavaldžia įstaiga. Be įprastinių veiklų, cen
tras organizuos mobilių komandų veiklą – jos vyks į namus, kad užtikrintų tinkamų kom
pensacinių priemonių parinkimą žmogui su negalia. Įtvirtintos su LGK susijusios nuostatos. 
Lietuvių gestų kalba – Lietuvoje vartojama lygiavertė kitoms kalboms kurčiųjų ir asmenų su 
klausos negalia gimtoji kalba, kuri užtikrina jų kultūrinį ir kalbinį tapatumą. Taip pat: Kurčiojo 
ir asmens su klausos negalia teisė bendrauti ir gauti informaciją lietuvių gestų kalba. Įstatymo 
nuostatos ne tik įpareigoja įvairias valdžios ir savivaldybės institucijas suteikti galimybes mo
kytis ir gauti informaciją LGK, bet ir numato vertimo paslaugų prieinamumą: Vertimo centras 
(LGKVC) po reformos veiks prie agentūros, vertimo paslaugos bus teikiamos nemokamai. 
KEIČIASI ĮSTAIGŲ PAVADINIMAI. Vadovaujantis naujais LKD įstaigų įstatais, buvusių kurčiųjų 
reabilitacijos centrų pavadinimai dabar yra sudaromi taip: VšĮ (miestas) kurčiųjų centras, 
pvz., VšĮ Kauno kurčiųjų centras. Nesikeičia tik Mažeikių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugi
jos bei Utenos r. kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos pavadinimai. Buvusios 5 teritorinės 
valdybos bei pirminės organizacijos tampa LKD skyriais: pvz., LKD Kauno skyrius, LKD Ma
rijampolės skyrius. 
PASLAUGŲ AKREDITACIJA.  Nuo 2023 m. neįgaliųjų organizacijos (tarp jų ir kurčiųjų) gali 
teikti tik akredituotas socialinės reabilitacijos paslaugas. Iki privalomo termino, 2022 m. 
gruodžio 15 d.,  į savo savivaldybes dėl teisės teikti minėtas paslaugas kreipėsi 21 kurčiųjų 
organizacija. Visi prašymai buvo patenkinti. Skelbiame sąrašą savivaldybių, kurių teritorijo
se kurčiųjų įstaigos teiks akredituotas socialinės reabilitacijos paslaugas: Alytaus m., Kauno 
m. ir Kauno r., Jonavos r., Kaišiadorių, Prienų r., Kėdainių r., Marijampolės, Vilkaviškio r., 
Panevėžio m. ir  Panevėžio r., Klaipėdos m. ir Klaipėdos  r., Kretingos r., Šilutės r., Šiaulių m. 
ir Šiaulių r., Mažeikių r., Vilniaus m. ir Vilniaus r., Šalčininkų  r.
INFORMACIJA LENGVAI IR LGK. Infor
muojama, kad nuo šiol 2 svetainėse in
formacija tapo prieinama lietuvių gestų 
kalba ir lengvai suprantama kalba. In
formacinėje svetainėje www.negaliane-
trukdo.lt sudėta informacija apie dar bą 
atviroje darbo rinkoje: nuo ko pradėti jo 
paieškas, kokios paslaugos teikiamos 
Už imtumo tarnyboje, kaip susikurti dar
bo vietą sau, kokia parama priklauso 
darbdaviams, įdarbinantiems žmogų su 
negalia, kokios papildomos naudos darbe priklauso žmogui su negalia. Svetainėje www.
seimairdarbas.lt žmonės su negalia ras informaciją apie kasmetines ir nemokamas atostogas, 
papildomas laisvas dienas, nuotolinį darbą ir patogesnį darbo laiką, darbo sutar
ties nutraukimą ir kt. Taip pat yra parengta informacija lengvai suprantama kalba 
apie asmeninio asistento pagalbą: asmeninės pagalbos poreikio nustatymą, tei
kimo tvarką, mokėjimą už asmeninę pagalbą.
KURČNEREGIAI: REKOMENDACIJOS. LKD, bendradarbiaudama su Pasaulio kurčneregių 
federacija ir įgyvendindama nacionalinių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektą 
„Kurčiųjų organizacijų stiprinimas ir narių motyvavimas“ (projektą finansuoja 
SADM), teikia oficialias rekomendacijas dėl paslaugų ir aplinkos pritaikymo 
kurčneregiams. Susipažinti su rekomendacijomis galite pasinaudoję QR kodu. 
Dokumento tekstas originalo kalba: https://bit.ly/3YPTBKo. 
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LKD SUKAKTIS. LKD veiklos 85metį 
paskelbė minėsianti kovo 24 d., 
penktadienį, Kaune. Renginio vieta, 
laikas ir programa dar tikslinama.

NAUJA KKNUC VADOVĖ. 2022 m. gruodžio 16 d. 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
cent rui pradėjo vadovauti Raimonda Jukne
vičienė. Paraleliai direktorė vadovauja ir kitai 
ugdymo įstaigai – Kauno Prano Daunio ugdy
mo cent rui (buvusi neregių mokykla), kuria
me mokosi vaikai su regos ir autizmo spektro 
su tri kimais. Į KKNUC direktorės pareigas R. Juk
nevičienė paskirta, kai 2022 m. gruodžio 15 d. 
profesinę karjerą baigė ilgametė KKNUC vado
vė Laimutė Gervinskienė.  

KONFERENCIJA. Sausio 5 d. 
Klaipėdos technologijų mo
ky mo centras kartu su part
neriais – tėvų bendrijomis 
PAGAVA, „Aidas“, Klaipėdos 
Litorinos mokykla ir Klaipė
dos pedagogų švietimo ir 
kul tūros centru organizavo 
kon ferenciją „Įtraukusis ug 
dy mas šiandieninėje mo 
 kykloje: Švedijos, Norvegi jos, 
Islandijos, Lietuvos patirtys, 
galimybės ir perspektyvos“. 

ViKJO – 15 METŲ. Sausio 21 d. Vilniaus 
kurčiųjų jaunimo organizacija gausia
me giminingų organizacijų, LKD ir Vil
niaus kurčiųjų centro atstovų bei drau
gų ir bičiulių būryje smagiai atšventė 15 
metų veiklos sukaktį. ViKJO pirmininkė 
Simona Šekurovaitė žada, kad kitame 
„Akiračio“ leidinyje apie organizacijos 
pasiekimus, jubiliejų ir ateities planus 
sužinosime daugiau.  

NAUJA KKJO LYDERĖ. Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacija 
ataskaitiniamerinkiminiame 
narių susirinkime išsirinko nau 
ją lyderę. Daugiausiai balsų rin
kimuose pelnė ir pirmininke 
tapo KKNUC pradinių klasių 
mo kytoja Birutė Balaišienė. 
Ji ir vadovaus organiza cijai 
at einančius 3 metus. Nutrau
koje matome naujos sudėties 
KKJO tarybą: pirmininkę B. Balaišienę (centre), tarybos nares Lea 
Milašauskę ir Gabiją Varenkevičiūtę.  
PARODOS GESTŲ KALBA. Lietuvos nacionalinis muziejus 
parengė keletą virtualių parodų gestų kalba. Su naujie
nomis galite susipažinti apsilankę adresu: 
https://gidas.lnm.lt/ arba pasinaudoję  QR kodu. 

KAUNO KOLEGIJOJE. 14 Kauno kolegi
jos studentų 2022 m. sėkmingai išklau
sė lietuvių gestų kalbos 100 ak. val. kur
są ir šių metų pradžioje gerais ir labai 
gerais balais išlaikė egzaminą. Apie tai 

informavo Kauno kolegijos LGK lektorius LKD viceprezidentas Myko
las Balaišis. Lektoriaus darbas įstaigoje nenutrūks ir šiemet – 2023 m. 
LGK mokytis užsirašė dar mažiausiai 20 Kauno kolegijos studentų.
VISUOMENĖS ŠVIETIMAS. LKD in
formuoja, kad prasidėjo registraci
ja į 2023 metų užsiėmimus „Visuo
menės švietimas apie kurčiuosius“. 
Įstaigos ir organizacijos raginamos 
paskubėti, nes pavėlavusioms kreip
tis dėl tokių susitikimų gali tekti 
laukti LKD vizito net metus.

METŲ SPORTO FEDERACIJA. Lietu
vos kurčiųjų sporto komitetas (LKSK) 
šalies Sporto vadybos apdovanojimų 
„Metų sporto federacijos“ nomina
cijoje pripažintas geriausia 2022ųjų 
Lietuvos sporto federacija. „ Delfi“ 
por tale surengtuose rinkimuose LKSK 
veiklą, kaip geriausią, įvertino net 48 
proc. balsavusių šalies sporto mėgė

jų. LKSK dėl šios nominacijos lemiamame etape teko grumtis su soli
džiais varžovais: Lietuvos bokso federacija, Lietuvos imtynių federacija 
bei Lietuvos automobilių sporto federacija.  Atsiimdamas apdovano
jimą – veido formos skulptūrėlę, kurią pagamino Kęstutis Musteikis –   
LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas pirmiausiai dėkojo kurčiųjų sporto 
bendruomenei, LKSK komandai ir tikino, jog sėkmė įpareigoja ir ateity
je dirbti kurčiųjų sporto labui. (Alfredo Pliadžio nuotr.)
METŲ INICIATYVA. Lietuvos buriavimo žurnalas „Vėjo 3!” vienuolik
tąjį kartą išdalino Metų buriuotojų titulus. Tarp nugalėtojų – Klaipė
dos „Šermukšnio“ sporto klubo vėjo ir burių tramdytojai. Už praėju
sią vasarą Elektrėnų mariose „Poseidono“ buriavimo klube surengtą 
buriavimo stovyklą klubas pelnė „Metų iniciatyvos“ apdovanojimą. 
Šermukšniečiai:  Laura Jūdvytytė, Marius Andrijauskas, Marius 
Rimkus ir Robertas Simaitis – garsina Lietuvą užsienyje, pernai da
lyvavo 2ajame pasaulio kurčiųjų buriavimo čempionate, surengta
me Baltijos jūros Pucko įlankoje. Nors Lietuvos atstovai medalių ir 
nepelnė, bet kai kurie jų rezultatai buvo tarp 6 geriausių pasaulyje.

LĖKŠTELĖ SRIUBOS. Jau ne vienus metus 
LKNUC ugdytiniai sulaukia kalėdinių dovanų 
iš Bernardinų parapijos tikinčiųjų bendruo
menės. Tačiau gera ne tik gauti, bet ir duoti, 
tad mokyklos bendruomenė nusprendė, kad 
bent kartą metuose atsilygins tuo pačiu. Ke
lios mokyklos pedagogės išvirė ir po sekma
dieninių mišių pakvietė parapijos tikinčiuo
sius pasivaišinti sriuba. Gerumas šildo. 
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Žmogui senstant blogėja jo sveikata,  
sunku bendrauti.
Paaiškink jam viską paprastai, draugiškai.
Išklausyk jo prisiminimus, malonius ir nemalonius.
Jeigu kalba tą patį, nepyk, klausyk.  
Gal jis neturi su kuo pakalbėti.
Jeigu tema sunki, paaiškink ramiai, ką reikia, užrašyk.
Senas žmogus nori pagarbos, kantrybės, rūpesčio.
Įkvėpk, iškvėpk, nusišypsok ir jam padėk.

Žmogui senstant blogėja ne tik jo sveikata, bet atsiranda ir įvairių so
cialinių problemų. Žmogus mažiau pasitiki savimi, nes nebegali pada
ryti tų dalykų, kurie anksčiau buvo lengvi. Pasitaiko, kad senas žmogus 
yra pilnas neigiamų nuostatų, piktas, vengia bendrauti, daug ir griežtai 
pamokslauja. Jeigu jūsų šeimoje ar aplinkoje yra tokių žmonių, kaip ga
lite jiems padėti?

Kartais žmogus apie save sako, kad yra senas ir jam niekas neberūpi, 
jis nenori nei dalyvauti, nei mokytis. Kartais atsisako net bendrauti, kad 
netrukdytų, nenori priimti pagalbos, kad nebūtų našta ar neatrodytų 
silpnas. Tačiau dažniausiai vyresnis žmogus viduje nori sužinoti ką nors 
naujo, bet bijo, kad nesupras, kad nepavyks, todėl atsisako. Jeigu paaiš
kinsite ir pamokysite paprastai, draugiškai, jam suprantamai, parody
site dėmesį ir palaikymą, senam žmogui tai tikrai bus malonu.

Taip pat jam svarbu ir malonu pasikalbėti, papasakoti apie save, 
pasidalinti prisiminimais. Išklausykite jį. Tada žmogus supranta, ką 
pasiekė, ką dar gali pasiekti, gerėja atmintis, gali sumažėti dėmesio 
sutrikimai, pasijus laimingesnis, daugiau bendraus, tad šis procesas 
gali veikti kaip terapija. Nereikia bijoti net neigiamų atsiminimų ir 

jausmų, nes pašnekovui jie gali turėti gydančios galios.
Pastebėjote, kad jums pasakoja vis tą patį? Nepykite, ramiai išklausy

kite. Vyresnis žmogus kartais neturi naujienų, kurias galėtų papasakoti, 
o praeities prisiminimų yra daug, jie žmogui svarbūs. Suprantama, kad 
jums tai užima daug laiko ir gal nėra įdomu, bet vyresniam žmogui šian
dien jūs galite būti vienintelis draugas, su kuriuo pasikalbėjo. Skirkite 
kelias minutes tikram, nuoširdžiam pokalbiui.

Jeigu prižiūrite vyresnį žmogų ar turite su juo aptarti sudėtingus rei
kalus, kalbėkite paprastais žodžiais, paklauskite, ar supranta, pakartoki
te kelis kartus, datas, pavardes, sunkius žodžius užrašykite.

Ir prisiminkite, nors bendrauti ar prižiūrėti seną žmogų yra sunku, 
labai svarbu jūsų kantrybė, rūpestis, išklausymas, pagarba. Priimkite jį 
tokį, koks yra šiandien ir šiuo metu, nes vyresni žmonės nėra visi vienodi 
ir net tas pats žmogus nėra kasdien toks pats. Taigi, įkvėpkite, iškvėpkite 
ir nusišypsokite. Vyresnio amžiaus žmogus, kaip ir visi, gal kažką pamirš
ta, kažko nepadaro ar padaro blogai, bet yra vertas jūsų pagarbos bei 
palaikymo. Tada jis bus geresnės nuotaikos, o ir jums bendrauti ir jį pri
žiūrėti bus lengviau.

Akreditacija yra įstaigos įvertinimas,  
ar atitinka reikalavimus.
21 kurčiųjų įstaiga atitinka reikalavimus, 
gali teikti paslaugas kurtiesiems.
Paslaugos yra pagalba, tai padeda kurtiesiems:
savimi pasirūpinti patiems;
naudotis klausos aparatais ir kita technika;
užsiimti mėgstama veikla, mokytis.
Kad galėtų gauti paslaugas, kurtieji turėjo užpildyti 
dokumentus.
Kurčiųjų įstaigų darbuotojai kurtiesiems padėjo užpildyti.
Paslaugos bus teikiamos 4 kartus per mėnesį.
Apie paslaugas buvo kalbėtasi nuotoliniame pasitarime.  

Sausio 11 d. LKD organizacijų vadovams ir spe-
cialistams surengta nuotolinė konsultacija apie 
akredituotų socialinių paslaugų ne įga liesiems 
bendruomenėje (SPNB) teikimo pokyčius. Į rūpimus 
klau simus atsakė Neįgaliųjų reikalų departamento 
prie SADM patarėja Rasa ŠIVICKIENĖ. 

Sėkmingai akreditavosi 
Lėšos socialinės reabilitacijos paslaugoms teikti bus skiriamos 

kurčiųjų įstaigoms, kurioms iki 2022 m. gruodžio 15 d. suteikta teisė 
teikti paslaugą. Tokią teisę jos pelnė, jei laiku pateikė savivaldybei, 
kurios teritorijoje randasi, prašymą ir dokumentus akreditacijai bei 
argumentavo, kad atitinka Socialinės priežiūros reikalavimus patalpoms 
ir personalo išsilavinimui bei turi ne mažiau kaip 10 vietų paslaugai teikti.  

LKD duomenimis, akredituota 21 kurčiųjų organizacija. Numatyti 
du paslaugos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto bei savivaldy
bių biudžeto lėšos. Iš valstybės biudžeto mėnesinis asmens socialinės 

PSICHOLOGAS PATARIA / MES IR VISUOMENĖ 

Vyresnio amžiaus žmogus – kuo galiu jam padėti?
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Nuo šiol kurtiesiems teikiamos tik akredituotos 
socialinės paslaugos Parengė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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reabilitacijos paslaugos įkainis – apie 41,5 euro, iš savi valdybės biudžeto 
vienam asmeniui per mėnesį bus skiriama ne mažiau kaip 17,15 euro. 

Numatyta, kad ir vienos, ir kitos lėšos – vadinamasis neįgaliojo 
krepšelis (panašiai kaip mokinio krepšelis) – už suteiktas socialinės 
reabilitacijos paslaugas įstaigas pasieks iš savivaldybių. Bus mokama 
už praėjusį mėnesį gavusių paslaugą asmenų skaičių. 

Lėšos bus pervedamos ir kai asmuo dėl objektyvių priežasčių (svei
katos būklės, socialinių aplinkybių, aplinkos veiksnių) negalėjo gauti 
visų tą mėnesį skirtų pagrindinių socialinės reabilitacijos paslaugų. 
Svar bu žinoti, kad SPNB negali gauti asmenys, gyvenantys globos na
muose. Taip pat žinotina, kad SPNB gali teikti tik ne biudžetinės įstaigos.

Socialinių paslaugų kataloge naujos paslaugos
Nuo 2023 m. sausio 1 d. Socialinių paslaugų katalogas pasipildė so

cialinės reabilitacijos paslaugomis neįgaliųjų bendruomenėje. Jos pri
skirtos specialiosioms socialinėms paslaugoms (tiksliau, socialinės 
prie  žiūros paslaugoms), kodas 328, išdėstytos 12.4 papunktyje ir įvar
dytos kaip „asmens su negalia galimybės savarankiškai gyventi bend
ruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje“.  

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formoje yra 
lentelė, kurioje šios kataloge įrašytos paslaugos išdėstytos 8 punkto 2 
papunkčiuose ir įvardijamos kaip pagrindinės, privalomos teikti abi. 
Tai: socialinių įgūdžių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ug dymo (savitvarkos, higienos, kasdienio apsitarnavimo, naudojimosi 
buities prietaisais bei techninės pagalbos priemonėmis ar kt.) (8.1) bei 
mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymo (kompiuterinio 
raš tingumo, profesinės kvalifikacijos, rašymo, skaitymo, skaičiavimo 
įgūdžiai) (8.2) – paslaugos.

Įvardyti įgūdžiai – individualiai ar grupėse – turi būti ugdomi ir to
bulinami ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį, o paslaugos trukmė turi 
atitikti individualius asmens su negalia poreikius. Paslaugos teikimo 
dažnis ir trukmė bei numatomas pasiekti rezultatas turi atsispindėti 
socialinio darbuotojo sudarytame asmens su negalia individualiame 
veiklų plane.

Numatytos ir papildomos paslaugos: tai – socialinė psichologinė 
pagalba, konfliktinių situacijų sprendimo būdai  (8.3);  asmens su 
negalia judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas (8.4); sava
rankiško judėjimo aplinkoje įgūdžių ugdymas (viešasis transportas, 
lankymasis įvairiose įstaigose) (8.5). Tačiau papildomos paslaugos 
negali būti keičiamos vietomis su pagrindinėmis.

Raginami bendradarbiauti 
Kalbėtoja informavo, kad reikalavimai akredituotoms įstaigoms 

atsiskaityti už paslaugas, ataskaitų pildymo formos, sutarties tarp 
savivaldybės administracijos ir kurčiųjų įstaigos forma gali skirtis. 
Šias formas nustato kiekviena savivaldybė atskirai. 

Susitikimo dalyviai guodėsi, kad kai kurios savivaldybės savo nuo
žiūra kelia iš anksto nederintus reikalavimus, reikalauja per teklinių 
dalykų, siekia apsidrausti nuo visų įmanomų  netikėtumų. Tokiais 
atvejais, rekomendavo R. Šivickienė, reikėtų eiti ne konfliktų keliu, bet 
susėsti kartu su savivaldybių administracijomis ir dar kartą peržvelgti 

teisės aktus, reglamentuojančius akredituotų įstaigų veiklą, sociali
nes paslaugas ir kurčiųjų įstaigų santykius su savivaldybių adminis
tracijomis bei ieškoti abi šalis tenkinančių sprendimų.

Paslaugų gavėjų pareigos ir teisės
Asmuo su negalia, norintis gauti socialinės reabilitacijos pa slaugas, 

kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba į kur čiųjų orga
nizaciją pagal gyvenamąją vietą  (tvarką nustato konkreti savivaldybė) 
ir pateikia dokumentus: prašymą gauti socialinės rea bilitacijos pas
laugas neįgaliesiems bendruomenėje, asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą.  

Socialiniai darbuotojai užpildo Asmens (šeimos) socialinės pa
slaugos poreikio vertinimo formą. Joje įrašo duomenis apie negalią, 
o apie darbingo amžiaus asmenis – ir nurodydami darbingumo lygį. 
LKD organizacijos dirba tik su suaugusiais neįgaliais asmenimis. 

Į klausimą, ar gali kurčiasis gauti paslaugas kitoje savivaldybėje 
nei yra registruotas, atsakyta teigiamai. Savivaldybei pateiktame 
prašyme asmuo nurodo, kur nori gauti paslaugą, pateikia įrodymus, 
kodėl jam atitinkamoje savivaldybėje gauti paslaugą patogiau 
(pvz., seniūnijos išduota pažyma apie gyvenamąją vietą ar pan.), o 
savivaldybės tarpusavyje susitaria, kaip neįgaliojo krepšelio lėšos 
keliaus paskui asmenį su negalia. 

Jeigu savivaldybėje nėra akredituotos įstaigos teikti SPNB būtent 
kurtiesiems, asmuo su negalia dėl paslaugų turi teisę kreiptis į kitoje 
savivaldybėje esančią kurčiųjų organizaciją, o savivaldybė privalo užti
krinti, kad neįgaliojo krepšelio lėšos pasiektų asmens su negalia pasi
rinktą savivaldybę, o iš jos ir atitinkamą kurčiųjų organizaciją.

Kas laukia nesiregistravusiųjų gauti paslaugas? 
Šį klausimą pateikėme skaitlingiausių kurčiųjų įstaigų vadovams: 

LKD Vilniaus kurčiųjų centro vadovei Rimai Paulauskienei ir LKD vi
ceprezidentui, Kauno kurčiųjų centro vadovui Mykolui Balaišiui.

R. Paulauskienė užtikrino, kad socialinės reabilitacijos paslau
gas centras teiks, kaip ir teikė anksčiau, visiems bendruomenės 
nariams. Su nesiregistravusiais asmenimis centro komanda dirbs 
savanorystės pagrindais.

M. Balaišis papildė: „Visi bendruomenės nariai mums svarbūs, todėl 
neketiname jų rūšiuoti pagal tai, ar jie įsivertino poreikį gauti socialinės 
reabilitacijos paslaugas, ar ne. Žinoma, jei pastebėsime, kad asmeniui 
reikalinga daug SPNB ir reguliariai, rekomenduosime jam įsivertinti jų 
poreikį savivaldybėje ir tapti registruotu mūsų centro paslaugų gavė
ju.“ Taip pat vadovas informavo, kad socialinės reabilitacijos paslaugas 
gali gauti visi klausos negalią turintys asmenys, ne tik LKD nariai. 

Abu vadovai pripažino, kad naujas socialinių paslaugų teikimo mo
delis yra rimtas kurčiųjų organizacijų kūrybiškumo, tvarumo, darbo ko
kybės išbandymas. Nuo šiol centrų darbuotojai ne sėdi darbo vietoje 
ir laukia klientų, bet patys rodo iniciatyvą, analizuoja paslaugų gavėjų  
poreikius, siūlo kuo įvairesnius, patrauklius paslaugų teikimo būdus. 

„Laikas parodys, ar spėjame su gyvenimo pokyčiais, ar eiliniams 
bend ruomenių nariams esame patrauklūs, reikalingi“, – tokiomis 
nuo statomis vadovaujasi Kauno kurčiųjų centro vadovas.                        

MES IR VISUOMENĖ

Nuotolinio susitikimo ekrano nuotrauka.

Rima Paulauskienė.  Mykolas Balaišis.
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Negalios reformos tikslas – pertvarkyti žmonių su negalia sociali
nės įtraukties sis temą ir aiškiai reglamentuoti asmenų su ne galia tei
sių užtikrinimo ir įgyvendinimo mechanizmą, panaikinant asmenis 
su nega lia diskriminuojančias sąvokas, tobulinant nega lios vertinimo 
modelį (daugiau dėmesio individualių asmens po rei kių, pagalbos 
masto ir aplinkos kliūčių, o ne medicininių kri terijų, vertinimui) ir 
įteisinant pagalbos koordinavimo metodą, optimizuojant įstai gų, vei
kiančių negalios srityje, veiklą ir funkcijas, užtikrinant informacijos 
priei na mumą bei aiškiau reglamentuojant tikslinių kompensacijų sky
rimą ir mokėjimą. 

Tą padaryti padės:
 Žmonių su negalia diskriminacijos mažinimas, užtikrinant teisių 
įgyvendinimą, informacijos prieinamumą, diskriminacinių sąvokų 
panaikinimą bei reglamentuojant, kad valstybės ir savivaldybių insti
tucijos ir įstaigos, teikdamos administracines ir (ar) viešąsias paslau
gas, inter alia (be kita ko – red.), turi pareigą nediskriminuoti asmenų 
su negalia. 
 „Vieno langelio principu“ veikianti pa galbos žmonėms su negalia 
sistema, įteisinant pagalbos koordinavimo metodą, kad reikiama pa
galba ir paslaugos asmeniui būtų suteikiamos laiku.
 Naujas negalios nustatymo mo delis, atsižvelgiant į konkretaus 
žmogaus in dividualių poreikių apimtį ir aplinkos kliu vinius; bus 
vertinamos daugybė kitų sričių: mobilumas, apsitarnavimas, bend
ravimas, kasdienė veikla, gyvenamoji aplinka ir kt., taip sie kiant išsi
aiškinti asmens pagalbos poreikį. 
 Taiklesnė lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija – atsiras 
galimybė rinktis lengvojo automobilio išlaidų arba techninio pri
taikymo išlaidų kompensaciją. 

Negalios reforma sieksime užtikrinti žmonių su negalia savaran
kiškumą visose gyvenimo srityse, įsitraukimą į visuomeninį gyveni
mą ir palengvinti jų įsiliejimą į darbo rinką, siekiant išvengti skurdo 
ir atskirties. Labai svarbu, kad žmogus, įgijęs negalią, iškart gautų 
reikiamą kompleksinę pagalbą ir priemones bei netaptų dar la biau 
pažeidžiamas. Sieksime, kad 2025 m. 38 proc., o 2030 m. 42 proc. as
menų su negalia pasinaudotų socialinės integracijos priemonėmis, 
skirtomis jų socialinei atskirčiai mažinti (2021 m. – 34 proc.). Tikimės, 
kad dirbančių darbingo amžiaus žmonių su negalia dalis 2025 m. su
darys 39 proc., o 2030 m. – 47 proc. (2021 m. – 29 proc.).

Po reformos visa reikalinga pagalba žmogui bus suteikta laiku 
ir kokybiškai, bus sukurta sistema, veikianti žmogaus labui tiek 
pagalbos, tiek fizinės ir informacinės aplinkos prieinamume, tiek 
ir nustatant negalią, kuomet jau negalios vertinimo metu bus 
sudarytas ir pagalbos planas žmogui. Tai pokyčiai, kurių žmonių su 
negalia bendruomenė laukė ilgą laiką.

Pradėjus įgyvendinti reformą į negalios nustatymo procedūrą nu
matyta įtraukti ir patį neįgalųjį. Nuo asmens su negalia medicininių 
vertinimo kriterijų pereinama prie medicininių, socialinių ir ekono
minių vertinimo kriterijų. Ko siekiama pakeitimais? 

Šiuo metu negalios vertinimas grindžiamas medicininiais ir veiklos 
bei dalyvavimo kriterijais (funkcionavimo vertinimu). Daugiausiai 
įtakos negalios nustatymo rezultatui turi medicininiai kriterijai, tai 
yra asmens sveikatos būklė. Visiškai medicininių kriterijų vertinant 
asmens negalią neplanuojama atsisakyti, tačiau itin svarbu pripažinti, 
kad žmogus yra individualus ir ta pati liga ar trauma paveikia visus 
skirtingai, todėl ir skirtingas pagalbos mastas žmogui yra reikalingas 
ir tą būtina įvertinti ir pamatyti jau negalios vertinimo procese. Kaip 
pavyzdį galime paminėti intelekto ir psichosocialinę negalią turinčius 
žmones, kuomet jų negalios nustatymas labiau grindžiamas sveikatos 
būklės vertinimu ir dažnai nutinka taip, kad jų negalia pripažįstama 
kaip lengva, nors šiems žmonėms reikia tikrai didelės pagalbos tiek 
užimtumo, tiek ir socialinio savarankiškumo srityse. Kitaip tariant, 
trūksta taiklumo vertinant negalią.

Planuojama, kad medicininiai kriterijai atitiks klasikinę „Baremą“ 
lentelę, apimančią ligų ir kūno pažeidimų sąrašą, kai konkretus 
asmens organizmo funkcijos sutrikimas ver tinamas tam tikru pro
centu (kaip yra šiuo metu), tačiau vietoje veiklos ir dalyvavimo kriterijų 
vertinimo, bus vertinamas asmens pagalbos poreikio mastas. Kuo 
daugiau pagalbos žmogui reikės, tuo jo ir negalia bus sunkesnė. Tai 
reiškia, kad medicininiai negalios vertinimo kriterijai turės savo svorį 
balais ir atitinkamai pagalbos poreikis taip pat bus vertinamas balais, 
kuo didesnis pagalbos poreikis, tuo bus didesnis šios dalies svoris.

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora teikė siū  ly mą, kad Neįgalumo 
ir darbingumo nu sta tymo tarnybos klausimynai žmonėms su ne
galia pagal negalios pobūdį turėtų skirtis, nes kai kurie dabartiniai 
klausimai glumina kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius. Ar į pastabą 
numatyta atsižvelgti ir kaip?

Šiuo metu Neįgalumo ir darbingumo nu statymo tarnyboje prie SADM 
yra sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įeina ir žmones su negalia vie
nijančių nevyriausybinių orga nizacijų atstovai, diskutuoja dėl negalios 

Negalios reforma: pažindinamės su pokyčiais 

SADM ministrės patarėja Lauryna Filatovaitė.
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Su negalios reforma susijusius klausimus ir atsa-
kymus į juos Socialinės apsaugos ir darbo minis- 
terija (SADM) sudėjo į svetainę: https://socmin.
lrv.lt/lt/naujienos. Tačiau vis kyla papildomų klau-
simų. Į juos atsakyti maloniai sutiko SADM minis-
trės patarėja Lauryna FILATOVAITĖ. Pirmiausiai 
„Akiračio“ viešnios pasiteiravome apie negalios 
reformos tikslą. Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Pagal mokomųjų pratybų scenarijų gais ras 
kilo trečiame aukšte, viename iš miegamųjų 
kambarių. Įjungus aliarmo sis te mą vaikai, 
pe dagogai ir darbuotojai buvo evakuojami į 
lauką. Ten kartu su mokyklos administracija 
galėjo stebėti, kaip uždūmintoje patalpoje 
ug niagesiai ieško vieno nukentėjusiojo, kaip 
automobiliukopėčiomis nukelia mokytoją, 
besiprašantį pagalbos, kaip nutiesia magis
tralines linijas iki gaisro židinio. Mokiniai ir 
darbuotojai praktiškai mokėsi naudotis ge

sintuvais, gesino imituotą gaisro židinį mo
kyklos kieme.

Po pratybų ugniagesiai gelbėtojai moks 
leivius supažindino su gaisriniais automobi  liais, 
turima gelbėjimo įranga ir keltuvo ga li my 
 bėmis.

Tikimės, kad šios mokomosios pratybos 
atnešė naudos ne tik mokiniams, bet ir vi sam 
mokyklos personalui. Dar kartą pasikartojome 
civilinės saugos žinias ir tinkamus veiksmus 
evakuacijos metu.

Civilinės saugos pratybos 
Sausio 17 d. 11:15 val. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo cent - 
ro darbuotoja telefonu 112 pranešė, kad mokykloje kilo gaisras. Lai-
mė, kad tai nebuvo tikras gaisras,  tik evakuacijos pratybos, kurių 
tikslas – tobulinti Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandų 
pasirengimą ir veiksmus gesinant gaisrus specialiojo ugdymo įstaigos 
daugiaaukščiame pastate. Taip pat, padedant mokyklos administra-
cijai, mokytis atlikti gausaus būrio klausos negalią turinčių žmonių 
evakuaciją. Regina NARIJAUSKAITĖ

verti nime planuojamų naudoti klausimynų. 
Sprendimai bus priimti kolegialiai įvertinus vi
sas klausimynų vertinimo alternatyvas.

Pagalbos vadybininkas. Ši įterpta į naują ne
galios reformos modelį „grandis“ kelia dau
giausiai aistrų. Nerimaujama, ar sąžiningai, 
ob jek ty viai pagalbos vadybininkai naudos 
į jų ran kas sutelktą didelę atsakomybę ir 
galią už kitą asmenį. Kaip per trumpą laiką 
nu  ma toma pa sirengti tokių universalių spe
cia listų, ku rie išmanys visų negalių specifką? 
Kurtie siems aktualu ir dėl gestų kalbos. Pa
gal viešai prieinamus duomenis, matome, 
kad kasmet 23 tūkst. asmenų kreipiasi dėl 
negalios nustatymo pirmąkart ir 48 tūkst. – 
pakartotinai. Kokia „armija“ pagalbos va dybi
ninkų pajėgi susitvarkyti su tokiais srautais?

Numatoma, kad pagalbos koordinavimas 
bus skiriamas asme nims, kurie kreipiasi į 
Agentūrą dėl negalios vertinimo ir kurie duoda 
sutikimą, kad jiems būtų teikiama ši paslauga. 
Asmeniui sutikus, bus pradėtas pagalbos ko
ordinavimo procesas. 

Pagalbos koordinavimas Agentūroje apims:
1) informacijos asmeniui su negalia ir (ar) jo 
atstovui pagal įstatymą suteikimą apie nega  lios 
nustatymo sąlygas ir terminus, individualiųjų 
pagalbos poreikių tenkinimą, asmens su ne galia 
supažindinimą su kita jam aktualia in formacija;
2) pagalbos vadybininko paskyrimą;
3) pagalbos plano sudarymą. Pagalbos pla  
ną, pagrįstą indi vi dualiųjų pagalbos po rei

kių įvertinimu, sudarys pagalbos vady bi nin  
kas, įtraukdamas asmenį su negalia bei in
dividualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą už
tikrinančius teikėjus;
4) pagalbos plano įgyvendinimo s te bėse  ną. 
At sižvelgiant į pa galbos plane nu ma tytus in
dividualiuosius pagalbos poreikius, p           agalbos 
planą įgyvendins asmens su negalia in   divi
dualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą už   tik
rinantys teikėjai. Tai reiškia, kad infor macija 
apie pagalbos plane nurodytas reika lingas 
pa  galbos priemones, paslaugas, nau         do jantis 
informacine sistema, bus per duodama pa slau 
 gas ir pagalbą teikiančioms įstaigoms (savi
valdybės admi nistracijai, Užimtumo tar nybai, 
Agentūros įgaliotai įstaigai dėl tech ninės pa
galbos priemonių ir kitoms įstaigoms pagal 
plane nustatytus pagalbos poreikius). Įstaigos, 
gavusios informaciją apie asmeniui nu statytą 
pagalbos poreikį, susiras asmenį ir inicijuos 
procesus dėl konkrečios pagalbos ir paslaugų 
teikimo. Pagalbos plano įgy vendinimo stebė
seną atliks pagalbos vadybininkas;
5) pagalbos plano peržiūrą. Jeigu įgyven dinant 
pagalbos planą atsiranda ir (ar) atliekant jo 
įgyvendinimo stebėseną bus pastebėta nau jų 
aplinkybių, dėl kurių asmeniui su negalia buvo 
skirtas pagal bos koordinavimas, arba jos iš
nyks, pagalbos vadybininkas inicijuos pagal bos 
pla no peržiūrą ir (ar) pakeitimą, įtraukdamas 
in    di vidualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą 
užtikrinančius teikėjus ir (ar) pagalbos koor di
navimo baigimą.

Pagalbos vadybininkai bus įdarbinti agen
tūroje. Sudarytą pa galbos planą asmeniui 
su negalia pagalbos vadybininkas iš siųs pa
slaugų teikėjams (el. ryšių priemonėmis) ir 
nuolat su jais kontaktuos, stebės situaciją, ar 
paslaugos ir pagalba pradėta teikti. Paslaugų 
teikėjai taip pat bendradarbiaus su pagalbos 
vadybininku ir teiks aktualią informaciją (el. 
ryšių priemonėmis), kokios paslaugos ir pa
galba asmeniui pradėtos teikti. 

Rengiantis reformai buvo vertinamos ga     
limybės kokybiškai ir laiku „vieno l an ge   
lio“ principu suteikti visą reikiamą pa gal  bą as
menims su negalia. Šiam tikslui op ti mizuotas 
paslaugas ir pagalbos priemones teikiančių 
įstaigų tinklas, tobulinant dar bo organizavimo 
metodus ir principus. 

Pla nuojama, kad Agentūroje dirbs apie 
100 pa galbos vadybininkų.  

Siekiant pasirengti ir užtikrinti sklandų 
pa galbos koordinavimo procesą, n umatoma 
pa rengti pagalbos vadybininko mokymo prog  
ramą, skirtą įgyti reikalingus gebėjmus, žinias, 
nuostatas ir motyvaciją teikti pagalbos koordi
navimą. Į mokymus būtinai bus įtraukta tema 
apie pagalbos vadybininkų gebėjimą atpažinti 
asmenų, turinčių skirtingą negalią, individua
lius poreikius.

Svarbu pabrėžti, jog pagalbos vadybi nin
kas asmeniui negalios nevertins. Jo pagrindi
nė užduotis, kaip sakyta, – pagalbos plano 
sudarymas. 

(Bus daugiau)

Negalios reforma: pažindinamės su pokyčiais 
MES IR VISUOMENĖ
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Viena darbo diena
„Kokia mano darbo diena? – šypsodamasi 

perklausia pašnekovė ir atsako: – Su skaičiuota 
minučių tikslumu“. Visas darbo laikas skirtas 
bendruomenės nariams. Jie taip pat labai 
užimti. Jauni žmonės mokosi, dirba, turi 
šeimas, tad, taupydami laiką, dažnai kreipiasi 
nuotolinių paslaugų. Senjorai turi daugiau 
laiko ir mielai centre lankosi „gyvai“. Bet žiemą, 
kai slidu, dėl saugumo jie taip pat linkę likti 
namuose. Nuotolinio bendravimo būdo išmokė 
pandemija, nuo tada jis ir išpopuliarėjo.“ 

Žmonės į socialinę darbuotoją kreipiasi 
dėl daugybės klausimų. Pvz., gauna laišką, 
jei turinys kelia klausimų, ateina į centrą dėl 
jo pasitarti. „Kartais tai būna tiesiog rek lama, 
bet geriau bendromis jėgomis viską išsiaiš
kinti, negu po to kentėti nuo sukčių“, – giria 
kur čiuosius už atsargumą pašnekovė. Dantų 
pro tezavimas, kompensuojamoji tech nika, as
meninės problemos, turto, paveldėjimo klau
simai – žmonėms reikia pagalbos čia ir dabar. 
Ne mažiau svarbi sritis  – užtikrinti bend ruo
menės nariams komunikaciją.

„Sausio pradžioje vaizdo skambučiais ap
lankiau neišeinančius iš namų senjorus. Visi 
kaip susitarę klausė, ar klubas neužsidaro. 
Praėjusių metų pabaigoje buvome pranešę, 
kad keičiasi paslaugų kurtiesiems teikimo 
tvarka, o pokyčiai senjorams kažkodėl aso
cijuojasi su praradimais. Kai patikinau, kad 
aš juos ir toliau lankysiu, mes bend rausime, 
stiprinsime įvairius įgūdžius, jie labai džiau
gėsi ir iš karto teiravosi, kada manęs laukti“, – 
pasakojo pašnekovė.

Socialinė darbuotoja, individualios pagal
bos specialistė, įdarbinimo specialistė – per 
17 darbo metų centre S. Špokauskaitei teko 
užimti daugybę pareigų, bet visas jas vienijo 
bendras vardiklis: paslaugos neįgaliesiems. 
Vien pernai darbuotoja suteikė paslaugų 30 
bendruomenės narių, o jeigu skaičiuotume 

„nuotolinius“ klientus, tai aptarnavo net 50. 
Jiems suteiktas paslaugas darbuotojai jau 
sunku ir suskaičiuoti.

Šiemet Panevėžio kurčiųjų bendruome
nę papildė 4 ukrainiečiai. Jiems Panevėžio 
cent ro komanda teikė kompleksinę pagalbą: 
nuo atitinkamų dokumentų tvarkymo ir pa
sirūpinimo jų buitimi iki gyvenamojo būs to 
bei darbo suradimo. Beje, darbo stygių pa
šnekovė įvardija Panevėžio „bėda“, jo mieste 
trūksta jau daugelį metų. Sako, kad ilgai ir 
vietiniai vis tikėdavosi pakeisti turimą darbą 
geresniu, dabar dažnas jau susitaikė su pa
dėtimi ir brangina, kokį turi. 

 
Įdarbinimo proveržis

Tačiau dabartinė situacija vis dėlto ne ly
gintina su ta, kokia buvo prieš 13–14 metų. 
Si gita tuomet dirbo įdarbinimo specialiste, 
tad bu vo įvykių sūkuryje. „Užsibrėžiau tikslą 
rasti bent vieną įmonę „iš šalies“, kuri įdarbin
tų kurčiuosius. (Kurčiųjų įmonėje „Elkadoje“ 
vi siems darbo vietų niekaip nepakako.) Buvo 
nepaprastai sunku, nuolat sulaukdavau nei
giamų atsakymų. Bet už manęs buvo žmonės, 
kuriems verkiant reikėjo darbo, todėl ne pa
sidaviau. Ir galų gale suradau įmonę, ku ri su
tiko priimti žmones bandomajam laikotarpiui 
be atlygio. Sakiau: „Išbandykite kurčiuosius, 
netiks, jūs nieko neprarasite.“ Kurtieji mane 
palaikė, jie sutiko su tokiomis sąlygomis“, – 
prisiminė pašnekovė.

„Žmonės labai stengėsi, darbdaviui įtiko 
ir savanoriška veikla virto darbo sutartimis.  
Darbdaviai juk bendrauja tarpusavyje. Vie
nam pasisekė rasti gerų darbuotojų tarp 
kurčiųjų, susidomėjo ir kiti. Be to, ir mes ne
snaudėme, kai kurios nors įmonės vadovas 
at sikalbinėdavo, rodydavome į pirmąją įmo
nę ir sakydavome: „Matote, jie patenkinti kur
čiųjų darbu, kalbos barjeras ne kliūtis.“ Na, o 
šiandien daugeliui bendruomenės narių jau 

sunku net įsivaizduoti, kad kažkada kurčiųjų 
nepriimdavo į darbą dėl to, kad negirdi ar 
nekalba lietuviškai“, – įvertina pokyčius Sigita.

Stipri ir draugiška komanda
„Dauguma mūsų darbuotojų jaunesni už 

mane: Otilija, Kristina, Ramūnas. Mes su Džul
jeta vyresnės. Tačiau kolektyve jaučiuosi ge
rai, pritapau. Vadovė Otilija subūrė draugišką, 
veiklią, mobilizuotą komandą. Ji pati darbo 
valandų turi mažai, o dirba daug. Tai motyvuo
ja ir mus, darbuotojus, – šiltai apie kolektyvą 
at siliepia S. Špokauskaitė. – Kiekvienas turi
me savo pareigas ir stengiamės jas atlikti 
kaip įmanoma geriau. Aišku, pasitariame, pa
sidalijame nuomonėmis, bet laiko dykai ne
švaistome. Gal jums bus sunku patikėti, bet 
prie kavos ir arbatos puodelio susirenkame 
retokai, tik ypatingomis progomis. Svarbu, kad 
jaučiame draugišką petį, to pakanka. Šiemet 
tiek naujovių, stengiamės su jomis suspėti.“

Vadovė Otilija patenkinta pavaldinės dar
bu: vertina atsidavimą, atsakingą požiūrį, 
kompetencijas, pasiektus rezultatus. Anot 
jos, Sigita net savaitgaliais neatsisako kur
tiesiems padėti, nors ir neprivalo. Ir vadina 
ją patikima komandos nare, kuri visada iš
siaiškins, ar jos paslaugos tinkamai atlieka
mos, apie sudėtingesnius atvejus būtinai 
in formuos vadovę. Jei viena nesusitvarko 
su problema, paprašys komandos pagalbos, 
bet rezultatą pasieks.

?

S. ŠPOKAUSKAITĖ: 
kalbančių rankų galia
VšĮ Panevėžio kurčiųjų centro darbuotojos Sigitos ŠPOKAUSKAITĖS, 
kaip ir daugelio kitų jos kolegų, teikiamas socialinės reabilitacijos 
paslaugas neretai priimame kaip savaime suprantamą dalyką. O 
įvertiname, kai darbas dėl kokių nors priežasčių lieka nepadarytas. 
Iš tikrųjų, šiuos tyliuosius kasdienybės herojus dažniau turėtume 
paskatinti geru žodžiu, jie to verti. Juk jų kalbančios rankos, žinios, 
atsidavimas ir rūpestis kasdien įgalina daugybę kurčiųjų bendruo-
menės narių.

MŪSŲ ŽMONĖS

Sigita Špokauskaitė (Ispanijoje).

Sigita save išbandė ir klounados žanre.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 
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Gestų kalbos vertėja
Iki pietų S. Špokauskaitė dirba kitame darbe, Vertimo centro 

(LGKVC) Panevėžio teritoriniame skyriuje. Savo nerašyta specializacija 
įvardija kurčiųjų palydėjimą pas gydytojus, t. y. daugiausiai teikia 
tokių paslaugų. 

Moteris sako, kad ir šiame kolektyve darbuotojus sieja šilti ir pa
garbūs santykiai. Pasidžiaugia centre vykdomais profesiniais moky
mais. Tai padeda jai tobulinti žinias, tinkamai atlikti pareigas, plėsti 
gestų kalbos žodyną.

Bedžiaugsmė vaikystė 
Vaikystę Sigita prisimena be didelio džiaugsmo. Jai teko augti 

smurtaujančio tėvo šeimoje. Anot jos, visi trys šeimoje augę vaikai 
dar ilgai ir po to gydėsi psichologines traumas. Gal todėl, garsiai 
svarstė pašnekovė, iš 3 atžalų tik jos sesuo ryžosi kurti šeimą.

Mažai džiaugsmo patyrė mergaitė ir mokykloje. Tuomet neįgalieji 
buvo visuomenės atstumtieji. „Kai tik klasėje diktantas, žinojau, 
kad vėl parsinešiu vienetą. Rašydama praleisdavau žodžius. Ką 
ten žodžius, neretai ir sakinius. Kai mokytojai pasakydavau, kad 
negirdžiu, man patardavo „išsiplauti ausis“. Trečioje klasėje buvo 
sprendžiama, ar mane išsiųsti į specialiąją mokyklą, ar palikti klasėje 
antriems metams. Tėvai labai nenorėjo manęs išleisti iš namų, tad 
buvau palikta kartoti 3 klasės kurso“, – prisiminė liūdną savo dalią 
pašnekovė.

 Namuose ji taip pat vengė perklausti, ko neišgirdusi. Užtekdavo 
tėvo paklausti: „Ką sakei?“, „Kaip?“  ir galėjo kaipmat gauti į kuprą. 
Mergaitė daug metų net neturėjo kam pasiguosti.

Užtat dabar moteris su nuostaba žvelgia į pasikeitusią situaciją. 
Anot jos, mokytojai pasirengę iš kailio išsinerti, kad tik padėtų savo 
mokiniams, šalia dar vertėjas – sąlygos mokytis idealios. Tačiau ji 
sakosi suprantanti ir vaikus, kad jie dažnai to gerumo net nepastebi. 
Jiems esą tai įprasta, „taip turi būti“, kitaip jie nežino.

Amatas
Kartą, jai besimokant aštuntoje klasėje, kūno kultūros mokytojas 

užsiminė, kad Vilniuje yra tokia mokykla, kur visi negirdintieji kalba 
gestais ir išmoksta profesijos. Mergaitei mokytojo žodžiai krito į širdį. 
Įsidrąsino ir paprašė klasės auklėtojos padėti sutvarkyti stojimo  
dokumentus. „Tėvai norėjo, kad mokslus tęsčiau 9 klasėje, bet man 
buvo per sunku“, – sako pašnekovė.

Atvyko mergina į Vilniaus specialiąją profesinę mokyklą, kurią 
kurtieji žino kaip „amatų mokyklą“. Pateko į prestižinę mokytojo 
Zigmo Branto klasę. Mokytojas buvo labai reiklus, bet tai jai esą ne
trukdė, tiesiog uoliai vykdė visus jo nurodymus. Amatas jai patiko. 

Grupė, anot pašnekovės, pasitaikė labai gabi ir ambicinga. „Var
žėmės dėl geresnio darbo, dirbome po pamokų. Iš budinčiojo paim
davome klasės raktą ir mokėmės pritaikyti praktikoje tai, ko išmokę 
per pamokas“, – prisimena pašnekovė.

O štai gestų kalbos taip ir neteko jai išmokti, mokyklose tuo metu 
ji buvo draudžiama. Tiesa, matė jaunimo grupelę, bendraujančią 
tarpusavyje gestais, bet, būdama drovi, neišdrįso pasiprašyti į ją.

1983 m. į Panevėžio LKD kurčiųjų įmonę mergina pasibeldė turėda
ma gerus viršutinių moteriškų rūbų siuvimo įgūdžius ir atitinkamą pro
fesinį pažymėjimą. Įmonė jai 20 metų tapo antraisiais namais, ten ji 
susidraugavo su kurčia moterimi, iš jos išmoko gestų kalbos.

Siuvimo įgūdžiai vis gerėjo, jai buvo suteikta IV siuvėjosmotoristės 
kategorija, dar beveik 10 metų po to S. Špokauskaitė dirbo siuvimo baro 
kontroliere. Tačiau 2004 m. darbo įmonėje jai nebeliko. Kreipėsi į tuome
tę darbo biržą. Ten ją susirado buvusi PKRC direktorė Alina Juciuvienė. 
Tolesnė profesinė karjera su vienų metų pertrauka klostėsi jau centre: iš 
pradžių vadovaujant A. Juciuvienei, vėliau Raimondai Vaičeliūnienei, o 
dabar ji jau pradeda skaičiuoti ketvirtus metus kaip O. Kolodenskytėsdi 
Fazio komandos narė. Siekdama kompetencijų naujoje veiklos srity
je, Sigita įstojo ir 2011 m. baigė socialinio darbo studijas Panevėžio 
kolegijoje. Įsigijo skaitmeninius klausos aparatus ir jie iš esmės pa
keitė jos asmeninį ir profesinį gyvenimą.

Šeima ir draugai
Sigita sakosi ypač branginanti ryšį su sesers šeima ir broliu, jie tarsi 

kumštis, vienas už kitą. Kai prieš kelis metus sunkai susirgo motina, pa
sikeisdami ją slaugė, supirko visą reikalingą įrangą. Gyvenimas seseris ir 
brolį rūsčiai išbandė, bet jie įrodė, kad yra tvirta šeima ir padorūs žmonės. 

„Taip, laikėme iki motinos ligos avilius, sukome medų, jūs teisingai pri
simenate“, – patvirtina žurnalistės teiginį motinos gedinti dukra. – Deja, 
jai susirgus, atsisakėme bičių. Darbai, pareigos, rūpesčiai...“ „Manau, kad 
dar negreitai grįšiu ir prie siuvimo, – sako Sigita, kuri daug metų paraleliai 
valdiškam darbui vertėsi šiuo amatu. – Dabar nebent ką nors pasitaisau 
sau, o šiaip po darbo stengiuosi nepulti prie kito darbo, taupau jėgas ki
tos dienos veikloms. Privalau jas atlikti kuo geriau“, – kelią reikalavimus 
pirmiausiai sau Sigita.

Per tuos metus moteris labai suartėjo su bendruomene, susirado 
draugių. Vertina jų tarpusavio ryšį. Tiesa, laiko, kol dirba, susitikimams 
trūksta, bet kada nors senatvėje tikisi, jog atsigriebs. 
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Sigita Špokauskaitė (Ispanijoje). Panevėžio kurčiųjų centro komanda: palaikymo šokis Ukrainai. 

Naujų metų šventėje su mylima dukterėčia. Judesio teatro „Akimirka" pasirodymas (mūsų herojė vilki tamsiai).Sigita save išbandė ir klounados žanre.

MŪSŲ ŽMONĖS
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KAUNAS. Sausio 13ąją Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro bendruo menė dalyvavo kasmetinėje pilietinėje akci joje „At
mintis gyva, nes liudija". 

8 valandą ryte mokykloje buvo užgesintos šviesos, o languose 
įžiebtos atminties žvakelės. 

KKNUC ikimokyklinio ugdymo grupė „Meškučiai", puoselėdami 
pat riotiškumą bei is to rinę atmintį, dalyvavo akcijoje, kūrė Lietuvos 
gynėjams neužmirštuoles ir suformavo Lietu vos trispalvę iš savo 
rankyčių atspaudų.

PANEVĖŽYS. Panevėžio kurčiųjų ir nepri girdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje (PKNPM) Lietuvos laisvės gynėjų diena minėta netradi
cinėje aplinkoje. 

Tądien pagerbti ir Ukrainos laisvės gynėjai. Prie mo kyklos kieme 
degusio Atminties laužo švietė du mokinių, padedamų technologi
jų mokytojo metodininko Romo Kupčinsko, pagaminti Lietuvos ir 

Ukrainos he raldikomis puošti žibintai, plazdėjo Lietuvos trispalvė.
Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rut kauskienė apžvelgė 

tra giškus 1991 metų sausio 13osios įvykius, vardijo 14 už Lietuvos 
laisvę žuvusiųjų vardus, priminė, jog 700 lais vės gynėjų buvo sužeisti. 
Visa mokyklos bend ruomenė tylos minute pagerbė žuvusiuosius už 
Lietuvos ir Ukrainos laisvę.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lai mutė Beinarauskienė 
mokiniams sakė: „1991ųjų metų sausio 13oji – mūsų tautos is
torija. Pasak mokytojos, su istorija labai susijusi ir tautos kalba, nes 
jos – kaip seserys dvynės, abi atspindi mūsų tapatumą.

Šiemet minime Valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį. Pirmojoje 
Lietuvos valstybės kons titucijoje 1922 m. pirmą kartą lietuvių kalba 
paskelbta valstybine. Jos kelias ilgas – nuo pat Martyno Mažvydo 
,,Katekizmo“ iki šiandien. Minėdami sukaktį, Lietuvių kalbos instituto 
darbuotojai paskelbė konkursą ,,Kas man yra lietuvių kalba?“ Jame 
dalyvavo ir PKNPM devintokė Miglė Tamonytė. Mokinė nupiešė nuo
stabų lietuvišką peizažą ir, padedama lie tuvių kalbos mokytojos metodi
ninkės Lai mutės Beinarauskienės, išsakė savo mintis apie gimtąją kalbą. 

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė Miglei įteikė Lietuvių kal
bos instituto direk torės padėkos raštą bei visiems renginio da lyviams 
pademonstravo jos piešinį. „Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi mūsų 
mokyklos mokine, kuri savo piešinyje perteikė meilę savo gimtajam 
kraštui. Dėkoju jos mokytojai, kad paskatino mokinę dalyvauti kon
kurse“, – sakė direktorė.

Baigdama renginį, D. Kriščiūnienė pabrė  žė, kad Ukrainos karo 
akivaizdoje turime dar la biau didžiuotis laisve, ją saugoti ir bran
ginti, nes ji veltui nedalijama. Kvietė išlikti vie ningiems kasdieniuose 
darbuose ir istorijos vingiuose. 

 Prisimindami Lietuvos laisvės gynėjų au kas, tuomečio sausio spei
gą, dar ilgai bend ravome šildydamiesi edukacinėje erdvėje prie At
minties laužo, gėrėme arbatą, džiaugėmės, jog esame laisvi.

Parengė Lina SUBAČIENĖ, Danutė MATUZIENĖ

LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros 
skyrius verčia naują istorijos lapą. Didžiausias po-
kytis 2023 m. – vieną iš pagrindinių skyriaus veiklų, 
Lietuvių gestų kalbos žodyno rengimą, perima 
Vilniaus kolegija. Ten įsteigtas Gestotyros centras, 
kurio paskirtis – tirti ir norminti lietuvių gestų kalbą. 
Centrui vadovauja lingvistas Mantrimas DANIELIUS.

Gestakalbių bendruomenei svarbus internetinis Lietuvių gestų kal
bos žodynas pradėtas rengti 2004 m. VšĮ Surdologijos centre. 2006 m. jį 
perėmė LKNUC ir čia jis buvo rengiamas 17 metų. Per tą laiką žodynas 
išsiplėtė iki beveik 10 000 gestų, vadinamų glosomis, ir buvo papildy
tas dešimtimis tūkstančių gestų kalbos vartojimo pavyzdžių. Taip pat 
jis buvo periodiškai peržiūrimas, perfilmuojamas ir taisomas. 

Per 17 metų Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriuje prie 
žodyno ilgiau ar trumpiau yra dirbę net kelios dešimtys žmonių. Sma
gu, jog keli darbuotojai, tam tikru gyvenimo laikotarpiu išėję iš skyriaus, 

vėliau į jį sugrįžo. Kiekvienas skyriuje dirbęs žmogus yra vertas didelės 
padėkos – jų idėjos, laikas ir darbas prisidėjo prie LGK žodyno augimo.

Kaip augo ir turtėjo žodynas, kokių iššūkius teko dėl jo atlai kyti 
ir kokiais pasiekimais didžiuojasi jo rengėjai, taip pat apie skyriaus 
at eities planus paprašėme papasakoti ilgametę LKNUC Metodinių 

 Atmintis gyva, nes liudija

LGK žodyno rengimą perima Vilniaus kolegija
Rasa BUIKAUSKAITĖKURZENKOVĖ

?

Sausio viduryje  vykusio tarpžinybinio susitikimo akimirka. 

Atminties žvakelės Kauno kurčiųjų mokyklos languose.

Panevėžio kurčiųjų mokyklos bendruomenė prie Atminties laužo.

YPATINGOS DATOS / GESTŲ KALBA
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priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus va
dovę Ievą STELMOKIENĘ.

Savo skyriuje LGK žodyną „auginote“ 17 
metų, tai – ilga laiko atkarpa. Kaip jaučiatės 
dabar, kai žodyną perėmė Vilniaus kolegija?   

Išgyvename nevienareikšmius jausmus, 
nors pokytis nebuvo netikėtas. Pats Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras jį 
iniciavo, tad tiek aš, tiek kolektyvas, turėjome 
laiko su šia mintimi susigyventi. 

Permainos dažniausiai yra sudėtingas pro
cesas, keliantis daug nerimo dėl nežinomy
bės. Kita vertus, negalėjome būti savanaudžiai 
ir lyg niekur nieko tęsti žodyno pildymo darbų, 
kadangi LKNUC jau kuris laikas jam buvo per 
ankšta. Todėl džiaugiuosi, jog Vilniaus ko le
gijoje jis turės galimybę plėstis, galbūt keistis 
iš pagrindų. 

Kokius įvardytumėte didžiausius iššūkius ir 
pasiekimus per visą žodyno rengimo laiko
tarpį? Galbūt iš jų pasisėmėte kažkokių pa
mokų, kurias norėtumėte perduoti būsimai 
žodyno rengėjų komandai?   

Kai perėmėme žodyno rengimą iš Surdo
logijos centro, jis buvo rengiamas „Microsoft 
Access“ formatu. Kaupiama žodyno bazė buvo 
prieinama tik jo rengėjams. Nepaisant to, jog 
programa buvo puikiai apgalvota ir sudaryta, 
gestų kalbos specialistams nemažą iššūkį kė
lė duomenų saugojimas, gestų aprašymas ir 
sisteminimas tik vidiniame tinkle. 

Šiais laikais atrodo net keista, kad tuo 
metu galėjome dirbti tik darbo vietoje, be 
galimybės prisijungti iš kitų įrenginių. 2015 
m. buvo sukurta nauja darbo aplinka, kurią 
galime pasiekti iš bet kurio kompiuterio, ku
riame veikia interneto ryšys. 

Gestų kalbos internetinis žodynas, ku ris pri    
einamas visiems vartotojams, pasiro dė p  ana šiu 
metu. Tad gestų kalbos specialistų sukaup tais  
gestų kalbos vartojimo pavyzdžiais pradėjo me 

dalintis su visais besidominčiais gestų kalba. 
Taigi, jau geras dešimtmetis, kai interneti

nis gestų kalbos žodynas yra pagrindinis ges tų 
kalbos vertėjų ir asmenų, besimokančių gestų 
kalba, mokymosi įrankis.  

Didžiausias iššūkis visada buvo finansinių 
ir žmogiškųjų išteklių stygius. Taip pat gal 
kiek per menkas gestų kalbos prestižas sąly
gojo nuolatinio finansavimo, kurio ypač rei    
kė jo techniniams žodyno duomenų b  azės 
ir internetinio žodyno pataisymams, atnau
jinimams, stygių.  

Kita vertus, LKNUC, t. y. mokyklos, statusas 
iš tiesų ribojo galimybes pritraukti gestotyros 
darbams papildomų lėšų. Tai turbūt pa grin di
niai sunkumai, lydėję visus metus.  

Mes esame pasirengę bendradarbiauti su 
senąja-naująja žodyno rengėjų komanda. Nuo 
pirmųjų veiklos perėmimo žingsnių dalijomės 
savo patirtimi ir įžvalgomis. Nuoširdžiai linkiu 
darbų tęsėjams sėkmės, idėjų ir niekada ne
nuleisti rankų. 

Kokią jūs matote žodyno ateitį? Kaip manote, 
kokiomis linkmėmis jis dar galėtų augti?  

Šiuo metu man sunkoka tai prognozuoti. 
Tačiau optimistiškai tikiuosi, jog Vilniaus ko legi
jos Gestotyros centras gali išpildyti se ną gestų 
kalbos specialistų svajonę – kurti LGK žodyną 
tekstyno pagrindu. Taip žodynas įgy tų moksliš
kesnį atspalvį, o jame pateikiami pa vyzdžiai ar 
aprašai remtųsi gestų kalbos tyrimais, gimta
kalbių gestų kalbos vartotojų vaizdo įrašų ana
lizės metu sukaupta me džiaga. 

Kaip nuo šiol keisis LKNUC Metodinių prie mo
nių rengimo ir gestotyros skyrius?   

Nuo pat skyriaus įsteigimo mes vykdėme dvi 
pagrindines veiklas: rengėme gestų k albos žo
dyną ir specialiąsias mokymo prie mo nes. Žody
no darbus perdavę Vilniaus k olegijai, dau giau 
orientuosimės į švietimo bendruomenės porei
kius. Planuojame organizuoti įvairias veik las,  

skirtas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų m o  kinių 
įtraukties ugdyme skatinimui. Tai bū  tų peda
gogų, mokinių, mokinių tėvų kon sulta vimas 
lietuvių gestų kalbos vartojimo klau simais, 
šviečiamoji veikla bendrojo ug dymo mokyk
lose. 

Taip pat neapleisime mokymo priemonių 
lietuvių ir lietuvių gestų kalba rengimo ir pri
taikymo klausos negalią turinčių mokinių 
po   reikiams. Ketiname mokyti lietuvių gestų 
kalbos LKNUC darbuotojus, taip pat kitose 
ugdymo įstaigose dirbančius pedagogus, ug  
dančius sutrikusios klausos mokinius. 

Planuo jame gestų kalbos užsiėmimus su 
LKNUC ir bendrojo ugdymo įstaigose besi
mokančiais mokiniais, turinčiais klausos su
trikimų. 

Dalyvausime rengiant ir įgyvendinant tarp 
 tautinius  projektus LGK vartojimo ir puo se lė ji
mo klausimais. O naujausia ir tikrai ypač atsa 
kinga veiklos sritis, kurią numatoma deleguo
ti mūsų skyriui, bus kvalifikacijos t o    bu li nimo 
programų rengimas, mokymų organizavimas 
bei vykdymas pagal pareng tas akredituotas 
programas. 

Naudodamasi proga, norėčiau padėkoti ne 
tik visiems buvusiems skyriaus darbuotojams, 
bet ir visam dabartiniam kolektyvui už at vi
rumą, idėjas ir darbą šiuo pokyčių laikotarpiu.

 
Apie prieš pusę metų įsteigto Vilniaus ko
legijos Gestotyros centro viziją ir pirmuosius 
žingsnius papasakojo Vilniaus kolegijos Pe
dagogikos fakulteto dekanė Vaiva JUŠKIENĖ.

„Lietuvių gestų kalbos tyrimai kurį laiką 
buvo apstoję, o daugiausia dėmesio skirta Lie
tuvių gestų kalbos žodynui pildyti. Žodyno 
perkėlimas iš LKNUC į Vilniaus kolegiją buvo 
planuotas jau ne vienus metus, siekiant su
teikti LGK tyrimams didesnės vertės. 

Šiuo metu centre dirba trys tyrėjai. Išsikel
tas tikslas ne tik palaikyti Lietuvių gestų kal
bos žodyną, bet ir rengti Lietuvių gestų kalbos 
tekstyną, kuris būtų itin vertingas ne tik besi
mokantiems lietuvių gestų kalbos, bet ir gimta
kalbiams LGK vartotojams.

Sausio viduryje susitikę LKNUC, Lietuvos 
gestų kalbos vertėjų centro bei šio centro 
Lietuvių gestų kalbos metodinio skyriaus, Lie
tuvos kurčiųjų draugijos ir Vilniaus kolegijos 
Gestotyros centro vadovai diskutavo ir sutarė, 
kad bendromis jėgomis pagal kalbos mokėji
mo metmenų lygius bus rengiama LGK mo
kėjimo lygmens nustatymo užduotis. Taip pat 
bus ieškoma lietuvių gestų kalbos norminimo 
galimybių.

Tikimės, kad aukštojoje mokykloje įkurtas 
Gestotyros centras svariai prisidės prie lietuvių 
gestų kalbos ir kurčiųjų kultūros gilesnio pa
žinimo bei populiarinimo.“

LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros 
skyriaus vedėja Ieva Stelmokienė.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė 
Vaiva Juškienė.

GESTŲ KALBA
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GESTŲ KALBA

Prisiminkime Panevėžio AGKVC kūrimosi ir 
vystymosi istoriją iki tapote Vertimo centro 
Panevėžio teritoriniu skyriumi.

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų 
centras buvo įsteigtas 2004 m. lapkričio 16 d. 
2005 m. sausio mėnesį vertimo paslaugas 
pradėjo teikti 4 gestų kalbos vertėjai. Žmonės 
vertino centro veiklą ir aktyviai kreipėsi dėl 
vertimo paslaugų. Per pirmus metus buvo 
suteiktos 2203 paslaugos. Centras kūrėsi, re
montavo patalpas. Užsitikrinome, kad būtų 
tvarkinga, modernu, įrengti jaukūs vertėjų 
kabinetai, suremontuoti sanitariniai mazgai, 
kompiuterizuotos darbo vietos, įsigyta rei
kalinga įranga. Tačiau tokia jau mums buvo 
lemta „remontininkų“ dalia. Po apskričių re
formos 2012 m. teko keltis į kitas patalpas. 
Šios patalpos nevisiškai tiko mūsų veiklai. 
Tačiau mums pasisekė – 2013 m. pasirašėme 
trišalę sutartį ir sėkmingai įgyvendinome pro
jektą „Panevėžio apskrities gestų kalbos ver
tėjų centro patalpų rekonstrukcija“. Pro jektas 
buvo finansuojamas Europos regioninės plėt
ros ir LR Valstybės biudžeto lėšomis. Buvo 
modernizuota šildymo sistema, perplanuo
tos ir visiškai suremontuotos bei pritaikytos 
patalpos, sumontuota vėdinimo sistema, pa
keista visa elektros instaliacija, sumontuotos 
energiją taupančios lempos. Įsigijome baldų, 
naujus kompiuterius, visą reikalingą įrangą. 
Pamažu turtėjo ne tik mūsų materialinė bazė, 
praturtėjome taip pat naujais darbuotojais, 
gerinome paslaugų prieinamumą, siekėme, 
kad paslaugas as menys gautų savo gyvena
moje teritorijoje, vykome į rajonus, skleidėme 
informaciją. Tuo metu turėjome jau 14 vertėjų 
etatų. Taip pat nuo 2010 m. paslaugas pradė
jome teikti 2 apskričių gyventojams – Pane

vėžio ir Utenos. Manau, kad pelnytai galime 
di džiuotis ir džiaugtis žmonėmis, nuveiktais 
darbais, paslaugų paklausa – pradėjome juk 
visiškai nuo tuščio lapo.

Prašytume supažindinti su Panevėžio teri to
rinio skyriaus darbu ir jo darbuotojais. Ar iki 
šiol pavyko išlaikyti kažkada pačių užduotą 
spartos tempą?

Šiuo metu skyriuje dirba 15 gestų kalbos 
vertėjų. 14 vertėjų turi aukštąjį išsilavinimą. 
Iš jų 11 turi  gestų kalbos vertėjo kvalifikaciją, 
2 – socialinio darbo, 1 ekonomikos aukštąjį iš
silavinimą. 1 vertėja mokosi Vilniaus ko le gijoje 
ir siekia gestų kalbos vertėjo kva lifikacijos. 10 
vertėjų turi vyresniojo vertėjo kvalifikacinę ka
tegoriją, 5 vertėjos yra užau gusios kurčiųjų šei
mose. Turime kurčią ver tėjąkonsultantę. Yra 3 
vertėjos, kurios dirba nuo pat pirmųjų įstaigos 
dienų ir skaičiuoja centre 17 darbo metų. Tei
kiame švietimo, socialinės, medicinos, teisi
nės, religinės, kul tūros, verslo srities vertimo 
paslaugas. Sunkiau būtų pasakyti, kokių sričių 
vertimo paslaugų neteikiame, nes teikiame 
praktiškai visur. 

Rasti specialistų tikrai nebuvo lengva. Iš 
pradžių dirbo vertėjai, kurie gestų kalbos 
vertimo įgūdžių išmoko šeimose. Vėliau prisi
jungė kvalifikuoti Vilniaus kolegiją baigę spe
cialistai. Tai specifinė profesija, ne kiekvienas 
pajėgia dirbti tokį darbą. Svarbu ne tik mokėti 
gestų kalbą, bet ir turėti žinių ir išmanyti verti

mo techniką, specifiką. Vertėjo pareiga – kom
pensuoti klausos negalią, bet niekaip neįtakoti 
kur čiojo priimamų sprendimų. Daug teikiame 
nuotolinių paslaugų. Susidūrėme su iššūkiu – 
visą pasaulį apėmusia pandemija. Teko la bai 
greitai persiorientuoti ir prisitaikyti prie ne
įprastų karantino sąlygų. Derinome klientų 
srautus, laiką, siekėme, kad būtų kuo mažiau 
tarpusavio kontaktų, saugojome save ir ki
tus. Tik dėl darbuotojų geranoriškumo, su 
 pra timo, susiklausymo ir atsakomybės paslau 
gų teikimas nenutrūko. Buvo verčiamos pamo 
kos, paskaitos, renginiai, televizijos laidos. 

Jūs pati esate dirbusi ir tuomet, kai buvo 
5 vertimo centrai, ir dirbate dabar, kai yra 
jungtinis vienetas. Kokius skirtumus – koky
binius, organizacinius, administracinius –  
įvardytumėte tarp anksčiau ir dabar? Kokios 
pareigos tenka Jums, kaip skyriaus vedėjai? 
Ar lieka laiko organizuoti savitas veiklas, ar pa
vyksta išlaikyti tam tikrą skyriaus unikalumą?

Taip, aš dirbu nuo pat kūrimosi pradžios. 
Pagrindinė mano atsakomybė liko ta pati – 
organizuoti Panevėžio ir Utenos apskričių te 
  ritorijose teikiamas gestų kalbos vertimo pas
laugas. Tai ir atsakomybė už darbuotojus, ir už 
visus ūkinius reikalus. Vedėjas privalo jausti ko
lektyvo pulsą. Puiku, kai viskas gerai, kai sekasi, 
kai esi giriamas. Tačiau pasitaiko ir nesėkmių, 
ir „blogų dienų“, būna ir konflikti nių situaci
jų, asmeninių bėdų. Kartais ir kritika nebūna 
konstruktyvi. Dirbant iškyla įvairių problemų. 
Problemų sprendimo būdus lemia ir konkre
tūs atvejai, ir asmenybės. Smulkias problemas 
sprendžiame iškart, pasitarę su susijusiais as
menimis. Sudėtingesnes ap ta riame su visais 
darbuotojais. Svarbu yra laiku ir tinkamai sure
aguoti. Pokalbis ir įsigilinimas į situaciją atneša 
daugiau naudos nei prie kaištai. Kartu ieškome 
išeities, planuojame, kaip išvengti nemalonių 
situacijų ateityje. Visa darbo kultūra ir kuriama 
kasdieniame darbe, bendraujant ir bendradar
biaujant su darbuotojais, jaučiant individualią 
atsakomybę ir teigiamą tarpusavio priklauso
mybę. 

Be ūkinių reikalų jokia įstaiga negalėtų 
veikti. Atsakau už saugos ir higienos reikala

S. KEMERAITIENĖ: „Pradėjome nuo tuščio lapo“
„Akiratis“ neakivaizdžiai lankosi 
Lietuvių gestų kalbos vertimo 
centro Panevėžio teritorinia- 
me skyriuje. Kalbiname vedėją 
Sandrą KEMERAITIENĘ, kuri čia 
dirba nuo pat pradžių, jau 17 metų.

Sandra Kemeraitienė.

Vertimo centro skyrių vedėjų pasitarimas. Vertimas Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklyje.

Kalbino Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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vimų užtikrinimą patalpose, tinkamą skyriui skirtų lėšų panaudoji
mą, įvertinu viešųjų pirkimų poreikį ir daug kitų ūkinių reikalų. Skyrių 
vedėjai rengia personalo, komandiruočių ir kt. įsakymų projektus. 
Diskutuoja, tariasi ir prisideda prie su vertimo paslaugomis susiju
sių dokumentų rengimo. Daug diskutuojame, tariamės ir bendra
darbiaujame su kitų skyrių vedėjais. Pasidaliname gerąja patirtimi, 
mokomės vieni iš kitų. Nauja, kad su kitų skyrių vadovais deriname 
paslaugų teikimą visoje Lietuvoje, kartu kuriame vieningą paslaugų 
užsakymo ir teikimo tvarką.

 Pakeliaukime per vieną įprastą LGKVC Panevėžio teritorinio 
skyriaus vertėjų dieną... 

Vertėjo darbo diena dažniausiai prasideda iš vakaro. Vertėjasko
ordinatorius padalija vertimo užsakymus ir vertėjas jau žino, koks 
darbas jo laukia rytoj. Tačiau nuo ryto gali būti ir pasikeitimų – būna 
skubių užsakymų, būna atšauktų, būna, kad suserga vertėjas. Tad 
ryte dar kartą tiksliname užsakymus. Vertimo paslaugos teikiamos 
mokykloje, poliklinikose, bankuose, verslo įmonėse, viešosiose įstai
gose, renginiuose. Teikiamos kontaktinės ir nuotolinės gestų kalbos 
vertimo paslaugos. Prieš vertimą reikia tinkamai pasiruošti: susi
rinkti reikalingą medžiagą, pasikonsultuoti su kolegomis. Skirtingas 
pasiruošimas, kai vertėjas verčia vienas ir kai verčiama poroje. Daug 
diskutuojame ir tariamės atlikdami vaizdo vertimus. Tokiais atvejais 
į pagalbą visada pasitelkiame mūsų vertėjąkonsultantę Lijaną. Ver
tėjo darbas nėra monotoniškas. 

Galiu drąsiai teigti, kad mūsų skyrius yra komanda. Skatiname 
pagalbą vienas kitam, siekiame draugiškos, supratingos bendrystės, 
pasitikėjimo ir užtikrintumo, kad visada yra galimybė pagalbos kreip
tis į kolegą. 

Kas Jūsų darbe teikia daugiausia pasitenkinimo, motyvacijos, o kas 
kelia įtampą?            

Motyvuoja geras žodis, šypsena. Smagu, kai pavyksta. Puiku, kai 
matai savo darbo rezultatą. Gerai nuteikia šiltas ir nuoširdus bend
ravimas su kolegomis. Na, o įtampą kelią – manau, naujo čia nieko 
nepasakysiu – nemandagus elgesys, nepagarba darbui, neteisingi kal
tinimai. Tačiau tokiais atvejais  kartoju: atkreipkime dėmesį į tai, kas 
gera, kas gražu, kas džiugina. Kaip rašė poetas V. Giedra savo viename 
eilėraštyje: „tiek negerumų vaikšto žeme, kad negeri nebegalime būti“.

Kokius tikslus keliate sau kaip skyrius, kaip klostosi santykiai su 
Panevėžio kurčiųjų bendruomene?

Skyriuje nuolat analizuojame paslaugų poreikį, prieinamumą. Ger
biame kiekvieną klientą ir paslaugos užsakovą. Skirdami vertėją, pagal 
galimybes atsižvelgiame į kurčio asmens pageidaujamą vertėjo asme
nį, taip pat, esant galimybei, siekiame, kad tęstinę paslaugą teiktų tas 
pats vertėjas. Turime ir sudėtingų vertimų. Viešųjų renginių, konferenci
jų, diskusijų, mokymų vertimų, komandinių vertimų. Svarbu numatyti 
tinkamą vertėjų skaičių, atsižvelgti į jų gebėjimus, kompetenciją. Mažiau 
praktikos turintys vertėjai į sudėtingą vertimą vyksta su didesnę patir
tį turinčiu kolega. Nuolat domimės kurčiųjų bendruomenės gyvenimu, 
dalyvaujame renginiuose, šventėse, diskusijose. 

Mūsų Panevėžio krašto bendruomenė nėra labai didelė, todėl 
per tiek metų vieni kitus neblogai pažinome. Su daugeliu užsimezgė 
draugiškas, šiltas bendravimas. Žmonės malonūs, mandagūs, su
pranta, kad vertimo paslaugą geriausia užsisakyti iš anksto. Dažnai 
po vertimo padėkoja. Abipusis geranoriškumas, supratingumas ir pa
garba – tai tiesus kelias į kokybišką paslaugą. Aišku, nutinka visaip. 
Na, kam nepasitaiko? Į pageidavimus ir pastabas atsižvelgiame. Ne
norime dirbti blogai – tobulėjimo siekiame nuolat. Stengiamės, kad 
vertėjai pabuvotų kuo daugiau mokymų, bent kartą per metus. 

Labai tikiuosi, kad frazę „vertėjas blogai išvertė“ pamažu pavyks 
išguiti iš mūsų žodyno. Mes visi, ypač kai kas nors nepasiseka, lin
kę ieškot kaltų ir dažnai ne ten, kur derėtų. Ir tas nevalingas įprotis 
kaltinti paslaugos gavėją dar labai gajus. Juk dažnai girdime: „blogi 
gydytojai“, „blogi mokytojai“, „blogi darbuotojai“ ir apskritai daug 
kas mūsų šalyje blogai. Pagalvokime, ar tikrai?

Ar tikrai nematome teigiamų pokyčių? Vertėjų kvalifikacija ir 
kompetencija ženkliai pakilo, paslaugų vertimo būdai vis įvairesni, 
paisoma klientų pageidavimų, į kritiką reaguojama nedelsiant. Yra 
užtikrinta visą parą prieinama paslauga nelaimės atveju. Daug pas
laugų suteikiame po darbo, poilsio ir švenčių dienomis. Nebuvo tokio 
atvejo, kad neskirtume vertėjo bendruomenės renginiams. Verčiame 
ir vestuvėse, krikštynose, ekskursijose, išvykose. Kartais galimybės 
ir poreikiai gali išsiskirti. Juk vertėjai turi savo planų. Dirbdami kelis 
savaitgalius iš eilės labai pavargstame. Privalu atsižvelgti ir į Darbo 
kodekso nuostatas. Vertėjai turi turėti poilsio laiką. Patariame tokius 
užsakymus teikti kuo anksčiau, tada ir vertėjams lengviau susiplanuoti 
savo laiką. 

Po renginio – su ministre pirmininke Ingrida Šimonyte.

Vaizdo įrašų vertimas. Nuotolinis vertimas.

Konkurso „Supermiestas 2018“ nugalėtoja – Panevėžio vertėjų komanda.
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ŽIUPSNELIS ISTORIJOS. Visa renginio 
programa buvo pritaikyta klausos nega
lią turintiems asmenims, tačiau festivalis 
buvo atviras visiems. Festivalio atidarymo 
ceremonijoje dalyvavo Stavangerio miesto 
savivaldybės laikinoji merė Dagny Sunna
na Hausken, valdybos pirmininkas Matthijs 
Terpstra, kultūros skyriaus vedėja Marianne 
Chesak, Norvegijos kurčiųjų  asociacijos pre
zidentas Nielso Kristenseno. 

Į Šiaurės kurčiųjų tarybą šalys susibūrė 
1907 m. Kopenhagoje (Danija). Nuo tada iki 
1974 metų valstybės narės pakaitomis orga
nizavo Šiaurės šalių kurčiųjų kongresus vis 
kitoje  šalyje. 1978 m. pirmąkart surengtas 
Šiaurės šalių kurčiųjų kultūros festivalis. Jis 
vyko Alborge (Danija) ir nuo tada rengiamas 
kas ketverius metus.

Norvegija jau tris kartus organizavo 
Šiaurės šalių kurčiųjų festivalį: Lilehameryje 
(1982), Al (2002) ir Stavangeryje (2022).

Pastarasis festivalis buvo gausus renginių: 
vyko ekskursijos, paskaitos, seminarai, 
interviu apie socialines aktualijas, kurčiųjų 
teatrų pasirodymai, dirbtuvės, kurčiųjų 
knygų mugė.

STAVANGERIS. Tai senas miestas, menan
tis vikingų laikus. Jis randasi Norvegijos piet
vakariuose, prie Šiaurės jūros, Bokna fiordo 
įlankoje, yra ketvirtas pagal dydį Norvegijos 
miestas, kuriame gyvena 144,5 tūkst. gyven
tojų. Taip pat miestas yra svarbus šalies uos
tas, čia įsikūrusi NATO karinė bazė. 

Pasivaikščioti po miestą, pasižvalgyti į 
at plaukiančius laivus, jachtas, katerius ir 
kruizinius laivus, buvo tikras malonumas. 

Senamiestis išraizgytas siaurų gatvelių 

tink lu, jame daug  baltų medinių namų. Tai 
autentiška vieta, čia rąstiniai namukai pasta
tyti be jokių vinių. Stavangeris dar tituluoja
mas Eu ropos naftos ir energetikos sostine. 
Bene svarbiausias miesto įvykis – 1969 m. 
Šiaurės jūroje atrastas pirmasis naftos tel
kinys. Juokaujama, kad čia negalima pasi
klysti: miesto gatvės išdėstytos šachmatų 
langelių principu.

NAFTOS MUZIEJUJE. Pasinaudojau pro
ga ir aplankiau Stavangerio naftos muziejų 
(ati darytas 1999 m.). Praplėčiau žinias apie 
naftos gavybos būdus, susipažinau su mo
derniausiomis gavybos technologijomis. Ori
ginalūs prietaisai, filmai ir eksponatai bylojo 
apie sunkų ir pavojingą naftininkų darbą, apie 
Šiaurės jūros narus. Muziejuje yra įrengtas 3D 
kino teatras.

MONUMENTAS. Vienas įspūdingiausių 
mies  te Sverd i fjell monumentas – trys įspū
dingo dydžio bronziniai kalavijai, įsmeigti į 
aukštą uolą, simbolizuoja taiką po Harfrsfjor
do mūšio VII a. ir Haraldo Auksaplaukio Norve
gijos su  vienijimą į vieną karalystę (skulptorius 
Fritzas Roedas). Paminklą 1983 m. atidengė 
Norvegijos karalius Olafas.

ŽYGIS. Preikestulen uola masina turistus 
iš viso pasaulio. Tai nuostabus gamtos pa
minklas Šiaurės jūros pakrantėje. Nuo 604 
metrų aukščio uolos atsiveria įspūdingi vaiz
dai į fiordą. 4 kilometrų atstumą pėsčiomis 
iš miesto iki uolos įveikti pavyksta maždaug 
per 1 val. 45 min. Žygyje į Preikestulen uolą 
da lyvavo ir 83 metų  festivalio dalyvė, buvusi 
ilgametė pasaulio kurčiųjų federacijos pre
zidentė Liza Kauppinen. Kelionę pirmyn, pa
siramsčiuodama lazdele ir lydima 2 fes tivalio 

dalyvių, Liza įveikė sėkmingai. Tačiau žygis į 
kalnus senjorę taip išvargino, kad grįžti atgal 
savomis jėgomis jai nepavyko. Teko skubiai 
kviesti greitąją pagalbą. Tačiau prinešti neš
tuvų iki Lizos buvo neįmanoma, tad skubiai 
teko pakelti sraigtasparnį. Juo moteris buvo 
atskraidinta iki viešbučio. 

KRUIZAS. Kitą dieną plaukėme laivu į  Flor 
ir Fjaere palmių salą pasigrožėti unikaliu bota
nikos sodu. Kasmet botani kos sode eksponuo
jama 50 tūkst. gėlių, tarp jų ir 170 rūšių rožių. 
Matėme milžiniškus kak tusus, agavas, atvežtas 
iš Meksikos, ir daugybę kitų egzotiškų augalų. 
Grožėjomės lauko akvariumu, kuriame plau
kiojo raudoni japoniški karpiai ir kitos nežino
mos žuvys. Šį botanikos sodą 19 a. atsidavusiai 
kūrė kelios vieno sodininko šeimos kartos.  

PASKAITOS. Renginyje paskaitas skaitė 
žymūs pasaulio kurtieji. Pasaulio kurčiųjų fe
deracijos (WFD) prezidentas Joseph‘as Mu rray 
supažindino su nacionalinių gestų kal bų pri
pažinimo situacija. Nustebome, kad pir moji 
šalis, pripažinusi gestų kalbą, bu vo Uganda 
(Afrikos žemynas). Šiuo metu į WFD susibū
rusi 131 nacionalinė kurčiųjų asociacija. Įdo
mus faktas, kad Ganoje (Af rikos žemynas) 
yra net 98 kurčiųjų mokyklos. Didelėse mo
kyklose mokosi apie po 900, mažose – apie 
po 100 kurčiųjų. Pranešėjas informavo, kad 

Šiaurės šalių kurčiųjų festivalis Norvegijoje 
PASAULIO KURTIEJI

Vilius GLUŠOKAS

2022 metų liepą Stavangeryje (Rugelando apskritis, Norvegija) vyko 
Šiaurės šalių kurčiųjų festivalis (Šiaurės šalims priskiriama: Norve-
gija, Danija, Švedija, Suomija, Islandija, Farerų salos ir Grenlandija). 
Buvau vienintelis lietuvis, kuriam pavyko įsigyti bilietą į šį tarptauti-
nį renginį.

V. Glušokas, L. Kauppinen, vertėja K. Sara.

Naftos muziejuje: nerti ruošiasi naras. Šiaurės kurčiųjų tarybos vėliava, 1907 m.  Pirmojo festivalio reliktas.  Informacinis stendas kalnų turistams.
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artimiausias WFD kongresas vyks 2023 m. liepos 11–15 dienomis Jeju 
saloje (Pietų Korėja). 

L. Kauppinen papasakojo apie Šiaurės kurčiųjų tarybos (NDR), Eu
ropos kurčių jų sąjungos (EUD), Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) 
organizacijas, jų indėlį į kurčiųjų ge rovę. WFD L. Kauppinen vadovavo 
1995–2003 m. Šiuo metu ji yra Pasaulio kurčiųjų federacijos garbės 
prezidentė. 2013 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba jai skyrė 
apdovanojimą už nuopelnus įtvirtinant gestų kalbą Neįgaliųjų teisių 
konvencijoje.

KNYGŲ MUGĖ. Festivalyje veikė knygų paroda ir mugė, skirta kurčiųjų 

istorijai ir kul tūrai. Nusipirkau kelias knygas apie Nor vegijos kurčiuo
sius. Vienoje iš jų, išleis toje 2021 m., aprašytas Norvegijos kurčiųjų 
astronomo Olafo Hasselio (1898–1972) gyvenimas ir veikla. Knygos 
autorius – kurčiasis Runė Anda (2021 m.). Knygų mugėje dalyvavo il
gametė Trondheimo (Norvegija) gestų kalbos mokytoja Oddvei Irene 
Haugen. Ji yra autorė kitos mano įsigytos knygos, kurioje sudėti jos 
interviu su žymiais žmonėmis. Gavau jos autografą.

UŽDARYMAS. Festivalio uždarymo vakarą renginio vėliava per
duota Reikjavikui (Islandija). Čia Šiaurės šalių kurčiųjų kultūros fes
tivalis vyks 2026 m.

Sausio 6-ąją Panevėžio kurčiųjų kultūros centre 
(PKKC) smagiai atšventėme Trijų Karalių šventę.

Šventės dalyviai sulaukė Trijų Karalių dovanų: smilkalų, vazelino ir 
į blizgią aukso spalvos pakuotę suvyniotų saldainiukų. Siurprizas labai 
visiems pakėlė nuotaiką.

Po to centro bendruomenė  susidomėjusi stebėjo naujus iliuzionis
tų triukus, kurių atlikimo technikos paslaptis centro direktorius V. Glu
šokas parsivežė iš Saudo Arabijos, mėgavosi imituojamomis dainomis. 
Programą papildė muzika ir šviesos efektai.

Pernai Trijų Karalių iškilmės vyko PKNPM, tuomet dalyvavo sve
čiai iš Lenkijos. Šiemet į šventę Kultūros centre pasikvietėme svečių 
iš Panevėžio sveikuolių klubo: Neringą Šeškauskienę, Ritą Aleksan

dravičienę, Rasą Degutienę. Po programos visi drauge susėdome prie 
naminių vaišių stalo, smaguriavome tortu,  bendravome.

Renginio dalyviai  užsiprenumeravo „Akiračio“ mėnraštį 2023 me
tams.

2022–2023 mokslo metai įpusėjo. Pats laikas 
pasidalinti nuveiktais darbais. Projektai, akcijos, 
prevencinės pamokos, pamokos netradicinėse 
erdvėse, pažintinės mokinių išvykos, ekskursijos 
ir edukacijos – veiklų Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) išties daug.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI. Šiais mokslo metais LKNUC vykdo 
du ERASMUS+ projektus: „Make It Work“ ir „Deaf Youth Filmmaking 
Camp“, kurių metu mūsų mokiniai vyks į Belgiją ir Italiją.

„Deaf Youth Filming Camp“ projekto tikslas –  surengti kurčiųjų jau
nimo filmų kūrimo stovyklą, kurioje 7 valstybių stovyklautojai sukurs 
bendrą filmą. 

Stovykloje dalyvaus kurti mokiniai iš Italijos, Ispanijos, Graikijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos. →

PASAULIO KURTIEJI / ŠVENTĖS / UGDYMAS

Trijų Karalių viešnagė Panevėžyje

LKNUC: projektai, išvykos ir netradicinės pamokos

Vilius GLUŠOKAS

Rasa RUSOVIČIŪTĖ

Šventės dalyviai. 

LKNUC: atminties akcijos, edukacijos ir ekskursijos.
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„Make it Work“ projekte dalyvauja penkios šalys: Italija, Grai
kija, Belgija, Lenkija ir Lietuva. Jis truks 24 mėn. Iniciatyva skirta 
klausos negalią turintiems asmenims (jaunuoliams) bei profesi
nio (karjeros) konsultavimo specialistams, dirbantiems su klausos 
negalią turinčiu jaunimu. Jo metu bus sukurtas  priemonių rinki
nys, padėsiantis klausos negalią turintiems asmenims prieinamu 
būdu (bus išversta į projekte dalyvaujančių šalių gestų kalbas), 
savarankiškai rasti informacijos darbo užimtumo klausimais bei 
sėkmingai  integruotis į darbo rinką.

VIETINĖS INICIATYVOS. Taip pat vykdome ilgalaikį mokyklinį 
projektą „Gyvenkime sveikiau“. Prisijungėme prie socialinės ini
ciatyvos „Solidarumo bėgimas“, kurio metu surinktos lėšos buvo 
skirtos iš Ukrainos atvykusių vaikų (ir jų šeimų) integracijai bei 
ugdymui. Mūsų mokiniai aktyviai dalyvavo akcijose „Padėkime 
beglobiams“ ir vyko į „Tautmilės globos“, „Lesės“ gyvūnų prieglau
das, nuvežė beglobiams lauktuvių, tvarkė narvus, vedžiojo šunis.

Akcijos „Uždek Vėlinių žvakelę“ metu mokiniai vyko į Bernardi
nų ir Saltoniškių kapines, tvarkė apleistus kapus ir uždegė žvaku
tes. Susiformavo tradicija, kad kasmet ugdytiniai aplanko žymaus 
surdopedagogo, kurčiųjų mokytojo Jono Glembockio kapą. Pri
sijungėme prie kasmetinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir 
mokyklos languose uždegėme atminties žvakeles.

NETRADICINĖS PAMOKOS. Daug pastangų mokytojai įdeda 
plėsdami mokinių akiratį. Surengė daug įdomių, netradicinių pa
mokų. Pirmą kartą LKNUC mokiniai prisijungė prie „Šiaurės šalių 
literatūros savaitės 2022“ ir skaitė ištraukas iš Šiaurės šalių autorių 
knygų. Minint Tarptautinę tolerancijos dieną mokiniams buvo pa
siūlyta nupiešti Tolerancijos namus; artėjant gražiausioms metų 
šventėms – Kalėdoms mažiausieji centro bendruomenės nariai 
buvo paraginti dalintis gerais darbais. Taip šalia LKNUC atsirado 
„Žibintų eglė“, o ant šalia ikimokyklinio ugdymo centro augančių 
medžių – vaikų rankomis pagamintos lesyklėlės.

Pedagogų organizuotos pamokos netradicinėse aplinkose 
vyko ne tik centro patalpose, bet ir už jo sienų: Energetikos ir tech
nikos muziejuje, Meno inkubatoriuje, Zooparke, Trakų pilyje, Mo
lėtų krašto muziejuje, Etnokosmologijos muziejuje.
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LKNUC: projektai, išvykos ir netradicinės pamokos
Centro mokiniai: ugdomės naujus įgūdžius,  plečiame akiratį.

LKNUC: akcijos, iniciatyvos, pamokos netradicinėse erdvėse.  
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