
Praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams 
po XXI  kurčiųjų olimpinių žaidynių, 
LR Vyriausybėje gruodžio 29 d. galų 
gale surengtas olimpinės Lietuvos 
kurčiųjų delegacijos pagerbimas. 

Priėmimo metu premjeras An-
drius Kubilius delegacijos vadovui 
LKSK prezidentui Aleksui Jasiūnui 
įteikė 1 mln. 240 tūkst. litų  vertės 
įrėmintą simbolinį čekį. Tai atlygis 
kurtiesiems sportininkams, jų tre-
neriams, gydytojui, masažuotojui ir 

delegacijos vadovams už žaidynėse 
pelnytus 13 medalių – 2 aukso, 4 
sidabro ir 7 bronzos.  

Paskutinę metų dieną olimpie-
čių banko sąskaitas pagal kiekvieno 
asmeninį indėlį į pergales pasiekė ir 
realūs pinigai.

Nukelta į 3 p.

Vyriausybė pervedė olimpines 
premijas

 
Poetės gyvenimo užuovėja

6-7 p.

Naujas “Mimikos” spektaklis 

linksmino ir vaikus

7-8 p.

Mažeikių kurtieji kuria planus ir 

džiaugiasi nuveiktais darbais

14-15 p.
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LRT: Lietuvos nacionalinė te-
levizija pranešė, kad dėl sumažinto 
finansavimo nuo 2010 m. sausio 
1 d.  nutraukia 7 kartojamų laidų 
vertimą į lietuvių gestų kalbą. Nuo 
šiol prie televizoriaus ekranų kur-
tieji kviečiami tik „Žinių“ laidai. 
Darbo dienomis „Žinios“ į lietuvių 
gestų kalbą bus verčiamos 18.15 - 
18.45; savaitgaliais ir švenčių die-
nomis – 16.00 - 16.10. Kada bus 
atnaujintas kurčiųjų mėgstamų 
publicistinių ir informacinių lai-
dų vertimas į lietuvių gestų kalbą, 
LRT administracija neskelbia.  

LEIDINYS: LKD informuoja, 
kad ketina rengti leidinį apie su-
trikusios klausos asmenis, kuria-
me bus pateikta informacijos apie 
įvairiausias kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų gyvenimo sritis. Tikimasi, 
kad jame naudingos informacijos 
ras įvairaus amžiaus asmenys. Pir-
minėje versijoje planuojama, kad 
knygą sudarys 4 dalys. Statistika 
apie sutrikusios klausos asmenis, 
informacija apie Lietuvoje vykdytą 
ir vykdomą LGK mokslo tiriamąją 
veiklą, kurčiųjų kultūrą, sportą, sa-
viveiklą – tai pirmos dalies temos. 
Antra dalis bus skirta ugdymo 
klausimams – nuo ankstyvojo iki 
profesinio. Trečioji supažindins su 
nevyriausybinių kurčiųjų organi-
zacijų veikla ir struktūra. Ketvirta 
dalis bus skirta integruotam kur-
čiųjų mokymui, informuos apie 
kochliarinių implantų naudotojus 
ir jų mokymą bei kurčiųjų studijas 
aukštosiose mokyklose. Numatyti 
ir leidinio rengėjai: LKNUC peda-
gogai Daiva Burkauskienė ir Al-
fonsas Mitkus.

MOKYMAI: VšĮ Respubliki-
nis kurčiųjų reabilitacijos centras 
vykdo EEE ir Norvegijos finansi-
nių mechanizmų subsidijuojamą 
projektą Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos organizacijų institucinių ge-
bėjimų stiprinimas bei darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas „Tobulėkime 
kartu“. Projekto tikslas – stiprinti 
Lietuvos kurčiųjų draugijos orga-
nizacijų institucinius gebėjimus 
didinant darbuotojų, vadovų ir fi-
nansininkų kompetencijas, patirtį 
bei gebėjimus valdymo, socialinių 
paslaugų teikimo, apskaitos srity-
se. Pagrindinės projekto veiklos: 
atlikti institucijų veiklos kokybės 
vertinimo tyrimą 8 LKD organiza-
cijose; vykdyti kvalifikacijos kėli-
mo kursų organizavimo veiklą ir 
organizuoti 4 kursus socialiniams 

darbuotojams ir informantams – 
konsultantams keturiose Lietuvos 
vietose; organizuoti kvalifikacijos 
kėlimo kursus organizacijų fi-
nansininkams; nupirkti, įdiegti ir 
apmokyti naudotis finansininkus 
buhalterinės apskaitos programo-
mis 8 LKD organizacijose; organi-
zuoti vadybos kursus organizacijų 
vadovams. Sausį buvo organizuoti 
mokymai LKD organizacijų vado-
vams. Sausio 15 d. vyko seminaras 
„Personalo vadyba“ (8 val.); sausio 
26-27 d.  mokymų tema - „Organi-
zacijų vadyba“ (16 val.).

112: Vidaus reikalų ministerija 
(VRM) atsakyme į Draugijos gruo-
džio 24 d. užklausimą dėl bendro-
jo pagalbos telefono numerio 112 
pritaikymo kurtiesiems pripažįsta, 
kad dėl nepakankamo finansavi-
mo negalėjo nustatytais terminais 
įgyvendinti 112 pritaikymo neį-
galiesiems programos. Pagalbos 
prašymus priimančios institucijos 
iki šiol neturi specialios įrangos, 
leidžiančios priimti kitokia forma 
nei balsu išreikštus pagalbos pra-
šymus. VRM atsakingi pareigūnai 
teigia, kad pagal savo kompeten-
ciją ir esant finansavimui jie gali 
pritaikyti aukščiau minimų speci-
finių pagalbos prašymų priėmimui 
įrangą. Tačiau, anot rašto teiginių, 
yra dalykų nuo ministerijos nepri-
klausančių. Dar teks nustatyti kur-
čiųjų galimybes susisiekti numeriu 
112 ir pateikti pagalbos prašymą. 
Reikės užtikrinti, kad mobiliojo 
ryšio priemonės veiktų naciona-
liniuose telefono ryšio tinkluose. 
Tad dėl to reikės nustatyti reikala-
vimus telefono ryšio operatoriams 
ir kt., kurie jiems nėra pavaldūs. 
Iš atsakymo galima spręsti, kad 
ateityje reikės glaudesnio LKD ir 
VRM bendradarbiavimo ir dar 
daugiau Draugijos pastangų.  

VAIRAVIMAS: gautas Sveika-
tos apsaugos ministerijos atsaky-
mas į raštą „Dėl leidimo klausos 
negalią turintiems asmenims dirb-
ti pagal darbo sutartis vairuotoju“. 
Ministerija kreipėsi į du aukštas 
pareigas užimančius otorinolarin-
gologus doc. E. Lesinską ir  prof. 
V. Ulozą, prašydama pareikšti sa-
vo nuomonę šiuo klausimu. Abu 
atsakymai neigiami. Specialistai 
savo išvadose teigia, kad Europos 
Sąjungos direktyvose rekomenda-
cijų kurtiesiems dirbti vairuotojais 
nenumatyta

PARENGĖ: Surdologijos cen-
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tras parengė III lygio LGK vertėjų 
kvalifikacijos tobulinimo medžia-
gą „Vertimas ugdymo procese“. 
Tai DVD ir sąsiuvinio komplektas. 
Pagal šią medžiagą šiemet cen-
tro darbuotojai numato surengti 
vertėjų kvalifikacijos tobulinimo 
kursus. Metodinė medžiaga skirta 
pažengusiems vertėjams. 

BIČIULIAI: Vilniaus senjorų 
klubas „Bičiuliai“ vėl turi naują 
pirmininkę. Nusprendus trauktis 
L. Deveikienei, vietoj jos išrinkta 
Valerija Viršilienė.

PARAMA: rėmėjai labai pra-
skaidrino Vilniaus KRC sausio 7 

d. organizuotą naujametį žiburėlį  
senjorams ir sausio 9 d. sistemos 
darbuotojų vaikams surengtą nau-
jametę šventę. Už tai, kad senjorai 
galėjo susėsti prie šakočiais, sal-
dainiais, vaisiais, vaisvandeniais 
nukrauto stalo, tokiomis pačiomis 
vaišėmis buvo galima pradžiugin-
ti bei dovanėlėmis pamaloninti 
daugiau kaip 40 mažylių ir jų tė-
velių, centro kolektyvas dėkingas 
net keturiems rėmėjams. Tai UAB 
„Lesta“, UAB „BLITZ.LT social so-
lutions“, UAB „Coca – cola HBC 
Lietuva“, UAB „Posūkis“. 

SODRA: žinia, nuo sausio 1 
d. mažinamos išmokos ir neįgalie-

siems. Kurtieji stebisi, kad ne visai 
pagal oficialiai skelbiamus prane-
šimus jiems mažinamos gaunamos 
pensijos. Todėl šios institucijos 
specialistai, iškilus neaiškumų, 
ragina kreiptis į savo SODROS 
skyrių, pateikti asmens tapatybę 
įrodantį dokumentą ir išsiaiškinti 
perskaičiuotą sumą individualiai. 

Našlaičių pensijos perskai-
čiavimo formulė pateikiama SO-
DROS tinklalapyje, kurios adresas: 
www.sodra.lt. Atidarius puslapį to-
liau ieškoti: apdraustųjų portalas/
pensijos/našlių ir našlaičių pensi-
jos. 

ILGIAU: Vilniaus KRC infor-

muoja, kad nuo 2009 m. lapkri-
čio 5 d. ketvirtadieniais (išskyrus 
šventines dienas) dviem valan-
domis ilgiau, t.y. 17-19 val. teikia 
informavimo ir konsultavimo pas-
laugas kurtiesiems. Su Vilniaus 
KRC bendradarbiauja ir kartu su-
sirinkimus veda Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubas „Gestas“. 

PASKAITA: sausio 28 d. 16 
val. vilniečiams rengiama paskaita 
„Onkologinės ligos. Jų profilakti-
ka“. Pranešimus skaitys Vilniaus 
universiteto Onkologijos instituto 
profilaktikos ir informacijos sky-
riaus specialistai. 

Vyriausybė pervedė olimpines premijas
Atkelta iš 1 p. 

Nereikia nė sakyti, kaip jautėsi 
kurtieji sportininkai, kai po Žai-
dynių slinko mėnuo po mėnesio, 
o jie vis buvo maitinami tokiais 
ar panašiais valdininkų pažadais: 
„Priėmimas Vyriausybėje tikrai 
bus, bet dar palūkėkite, kol bus 
rasta lėšų jūsų premijoms.“ Gerai, 
kad prastos nuotaikos – jau pra-
eityje.

Gruodžio 29 d. kartu su kur-
čiaisiais buvo pagerbti sportinių 
šokių ansamblis „Žuvėdra-1“ bei 
2009 m. pasaulio sporto veteranų 
žaidynių delegacija. Pristatydamas 
premjerui sportininkus Kūno kul-
tūros ir sporto departamento di-
rektoriaus pavaduotojas, atliekan-
tis generalinio direktoriaus funk-
cijas Ritas Vaiginas sakė, kad tokių 
derlingų metų Lietuvos sportui 
per Nepriklausomybės laikotarpį 
dar nebuvo. Iš viso tarptautinėse 
arenose 2009 m. lietuviai pelnė net 
450 medalių. Daugiausia jų  iško-
vota neolimpinėse sporto šakose 

– 350.  
Apibūdindamas kurčiųjų spor-

tą R. Vaiginas pavadino jį „kles-
tinčiu“. Sporto vadovas prisiminė, 
kad, išlydėdamas Lietuvos kurčių-
jų sportininkų delegaciją į Kurčių-
jų žaidynes, jis kukliai prašė „pa-
sistengti, kad nacionalinių vėliavų 
jūroje matytųsi ir Lietuvos trispal-
vė.“ Patikinęs, kad kurtieji olim-
piečiai į juos dėtas viltis pateisino 
su kaupu, laikinasis direktorius 
apibendrino: „Kurtieji sportinin-
kai dalyvavo Kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse ir pelnė olimpinį meda-
lių skaičių“. 

Sveikindamas priėmimo da-
lyvius premjeras dar kartą pasi-
džiaugė visų pergalėmis ir patiki-
no, kad jam didelė garbė pagerbti 
sportininkus. „Laimėjimų jūs pa-
siekėt ne tik sau, bet ir mums vi-
siems. Jūsų dėka sunkiais metais 
mes išgyvenom nuostabių akimir-
kų. Ir įsitikinom, kad yra ir ambi-
cijų, ir pasiryžimo, ir sėkmės, ne 
tik bėdų“, - kalbėjo A. Kubilius.

Kreipdamasis į kurčiuosius 
Ministras pirmininkas rėmėsi R. 

Vaigino žodžiais: „Tikra tiesa, kad 
Taivanyje olimpiečių pelnytas če-
kis išties „sunkus“. Toks „sunkus“, 
koks dar nė karto nebuvo iki šiol.“

Tądien XXI kurčiųjų žaidynių 
nugalėtojai, prizininkai, treneriai, 
delegacijos vadovai buvo apdo-
vanoti ne tik LR Vyriausybės če-
kiu, bet ir Ministro pirmininko 
atminimo ženklu, Kūno kultūros 
ir sporto departamento prie LR 

Vyriausybės medaliais „Už spor-
to pergales“ bei padėkomis. Buvo 
pagerbti net 37 kurtieji sportinin-
kai – tiek, kiek medalių iš tikrųjų 
ir buvo pelnyta, nes kai kurie iš 
jų iškovoti komandinėse sporto 
šakose. 17 delegacijos trenerių, 
vadovų bei gydytojas ir masažuo-
tojas apdovanoti LR Vyriausybės 
padėkomis.

A. Jasiūnas kurčiųjų delegaci-
jos vardu A. Kubiliui taip pat at-
vežė dovanų – Žaidynių talismaną 
varliuką ir didelę įrėmintą olim-
piečių nuotrauką. Ministrą pirmi-
ninką lauktuvės nudžiugino. 

Po to premjeras ir kurčiųjų 
olimpinė delegacija kartu nusifo-
tografavo.

Oficialus pagerbimas Vyriau-
sybėje prasidėjo tiksliai numatytu 
laiku – 14 val. ir truko, kaip pla-
nuota, - 50 minučių. Po oficialios 
dalies svečiai buvo pakviesti prie 
tikrai kuklaus švediško stalo. Ne-
paisant sunkmečio po taurę vyno 
visiems dalyviams užteko. 

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Sportas

SUKAKTYS: sausio 26 d. Lie-
tuvos parolimpinis komitetas mini 
veiklos 20-metį. Sukakčiai aktyviai 
ruošiasi ir visos neįgaliųjų sporto 
organizacijos – jos juk parolimpi-
nio judėjimo dalis.

Šiemet 20 metų jubiliejų minės 
ir Lietuvos kurčiųjų sporto komite-
tas. 

KREPŠINIS: Lietuvos kurčiųjų 
vyrų krepšinio rinktinė sausio 10 d. 
paminėjo 50 metų sukaktį (1959-
2009 m.). Į šventę susirinko 45 kelių 
kartų krepšininkai – nuo seniausių 
iki jauniausių. Dalyvavo ir vetera-
nų, priklausiusių pirmajai rinktinei, 

tai: Z. Gaverskis, K. Urbonavičius, 
R. Undraitis, A. Ivancius. Štai pas-
tarasis vyras dar pačiame žydėjime 
–  į Lietuvos kurčiųjų krepšininkų 
rinktinę jis buvo įtrauktas, būda-
mas vos 16 metų. Tai buvo 1959 
metai, kai Sankt Peterburge buvo 
surengtas 1-asis Sovietų Sąjungos 
kurčiųjų krepšinio čempionatas. 
Beje, prieš pusšimtį metų vyrai žai-
dė odiniais, tamsiai rudais kamuo-
liais. Dabar jau oranžinio kamuolio 
virtuozų susitikimas vyko Vilniuje, 
liaudiškais patiekalais garsėjančioje 
Marceliutės klėtyje.

ČEMPIONATAS: sausio 13 d. 

Vilniaus lengvosios atletikos ma-
nieže vyko atvirasis Vilniaus uždarų 
patalpų lengvosios atletikos čempi-
onatas.  Rutulio stūmimo sektoriu-
je stipriausia buvo V.Vaičekonytė 
(13.60), antra liko L.Gedminaitė 
(12.92),  trečia - kurčiųjų olimpia-
dos prizininkė Larisa Voroneckaja, 
nustūmusi 12 m 01 cm. 

VILNIEČIŲ PAGERBIMAS: 
Gruodžio 10 d. buvo pagerbti Vil-
niaus miesto kurčiųjų čempionatų 
nugalėtojai ir prizininkai.

Apdovanojimo iškilmes pradė-
jęs Vilniaus kurčiųjų sporto klubo 
„Gestas“ prezidentas Arūnas Kubai-

tis pažymėjo, kad ir šie metai buvo 
išskirtinai sėkmingi tiek aukšto 
meistriškumo sportininkams, tiek 
ir pirmus žingsnius sporte žengian-
tiesiems. Jis įteikė sportininkams 
medalius. Daugiausiai apdovano-
jimų atiteko A. Kubiliui (paplūdi-
mio tinklinis-I vieta, krepšinis-II 
vieta, mažasis futbolas-III vieta) 
bei Arūnui Navikui (paplūdimio 
tinklinis-II vieta, mažasis futbolas-
II vieta, smiginis-II vieta). Po du 
apdovanojimus pelnė D. Naruševi-
čiūtė, M. Vyšniūnas, T. Atgalainis, 
M. Minkevičius, S. Pliuškienė, J. 
Navikienė.

LKSK prezidento Alekso Jasiūno  
rankose - 1 mln. 240 tūkst. litų  vertės 
įrėmintas simbolinis čekis. 
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Gruodžio 17 dienos 
Respublikinės valdybos po-
sėdyje gvildenti aštuoni 
klausimai.  

Surdologijos centras keičia 
įstatus

Pirmiausia diskutuota dėl Sur-
dologijos centro naujų įstatų. Pa-
sak įstaigos vadovės N. Krasniaus-
kienė (šio straipsnio autorės), 
taisyti senuosius įstatus būtina, 
kadangi Lietuvių gestų kalbos var-
tojimo 2009-2012 metų progra-
moje numatyta įstaigos funkcijas 
išplėsti. Nuo 2010 m. centras už-
siims ir gestų kalbos vertėjų kvali-
fikacijos tobulinimo veikla. Įstatus 
jau peržiūrėjo ir taisė Švietimo ir 
mokslo ministerijos (ŠMM) bei 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
(NRD) atstovai. 

Valdyba buvo informuota, kad 
išplėtus veiklos rūšis centre numa-
tyta vykdyti mokslo tiriamuosius 
taikomuosius darbus. Tačiau kol 
organizacija yra negausi darbuoto-
jų skaičiumi, artimiausioje ateityje 
dalininkų skaičiaus (pagal ankstes-
nę terminologiją – steigėjų) nenu-
matoma didinti. Iki šiol Surdolo-
gijos centro steigėjas yra Lietuvos 
kurčiųjų draugija. RV vienbalsiai 
naujų įstatų projektą patvirtino.

Parengtos 7 gestų kalbos 
mokymo programos

Įstaigos vadovė taip pat infor-
mavo, kad gruodžio 20 d. bus baig-
tos rengti 7 neformalaus suaugu-
siųjų lietuvių gestų kalbos moky-
mo įvairioms tikslinėms grupėms 
programos.

Kadangi apsisprendimo dėl jų 
tinkamumo reikėjo 2009 m., po-
sėdžio dalyviai sutiko  dėl jų savo 
nuomonę pareikšti balsuodami 
elektroniniu paštu. Vėliau gavus 
valdybos balsavimo rezultatus bal-
sų dauguma programos buvo pa-
tvirtintos ir kaip veiklos įrodymas 
kartu su ataskaitomis pateiktos 
Neįgaliųjų reikalų departamentui.

Jaunimas įpareigojams būti 
aktyvesnis

Prezidentė Roma Klečkovskaja 
kėlė klausimą dėl aktyvesnio LKD 
ir Lietuvos jaunimo organizaci-
jos bendradarbiavimo. Preziden-
tė ragino jaunimą aktyviau veikti 
keliomis kryptimis. Organizuoti 

Lietuvos jaunimo, gyvenančio re-
gionuose ir turinčio klausos ne-
galę, užimtumą. Rengti ir vykdyti 
vizualinės informacijos internetu 
sklaidos projektus. Taip pat jauni-
mui aktyviau bendradarbiauti ir 
spręsti visus aktualius klausimus 
kartu su Lietuvos kurčiųjų drau-
gija. 

Viceprezidentė Svetlana Litvi-
naite palaikė vadovės siūlymą, bet 
atkreipė dėmesį, kad Lietuvos kur-
čiųjų jaunimo organizacija (LKJO) 
nėra įregistruota ir juridiškai ne-
egzistuoja. Kad tai būtų galima tei-
siškai įforminti, reikia, kad į respu-
blikinės organizacijos sudėtį įeitų 
mažiausiai trys juridiniai asme-
nys. Šiuo metu veikia tik Vilniaus 
ir Kauno jaunimo organizacijos. 
LKJO lyderis Vytautas Pivoras 
prezidentės parengtą rezoliuciją 
pasiūlė išsiųsti dviem adresais – 
veikiančioms miestų organizaci-
joms. Valdyba pritarė prezidentės 
rezoliucijai ir V. Pivoro siūlymui. 

Darbo grupės LGK klau-
simams ugdyme spręsti 

pirmininkas – V. Valiauga
Trečiuoju klausimu bandyta 

apibrėžti santykius tarp RV ir lap-
kričio 14 d. pasitarime sudarytos 
darbo grupės, skatinsiančios gestų 
kalbos įtaką kurčiųjų mokyklose 
ir per televiziją. R. Klečkovskaja 
supažindino susirinkusiuosius su 
svarbiausiomis pasitarimo dalyvių 
suformuluotomis tezėmis, kurios 
darbo grupei yra tarsi veiklos pro-
grama. Apie tai išsamią informa-
ciją skaitytojai gali rasti gruodžio 
mėn. „Akiračio“ publikacijoje 
„Gestų kalba ugdyme“.

Prezidentė taip pat atkreipė 
dėmesį, kad trys darbo grupės na-
riai yra ir RV nariai. Nors darbo 
grupė planavo dirbti kolegialiai ir 
pirmininko nerinkti, posėdyje vis 
dėlto apsispręsta kitaip. Valdybos 
narys  Petras Gasiūnas teigė, kad 
jo patirtis rodo, kad iš visuomeni-
niais pagrindais dirbančios ir va-
dovo neturinčios komisijos labai 
sunku ko nors pareikalauti. Anot 
jo, tikslinga būtų iš trijų darbo 
grupėje dirbančių RV narių išsi-
rinkti pirmininką. Jis reguliariai 
informuotų RV apie darbo grupės 
iniciatyvas, derintų jas su Draugi-
jos valdymo organu. Pirmininku 
buvo pasiūlytas Vytautas Valiauga. 
Šiek tiek padvejojęs ir padiskuta-

vęs dėl savo atsakomybės ribų val-
dybos narys sutiko su jam pasiūly-
tais įpareigojimais.  

„Varpelio“ poilsiautojams 
parengtos taisyklės 

Nemažai diskusijų kilo dėl po-
ilsio namų „Varpelis“. Kaip ir per-
nai, RV pasigenda dalies poilsiau-
tojų atsakomybės ir elgesio kultū-
ros. Todėl Respublikinio KRC dar-
buotojai parengė poilsiautojams 
taisykles, kurių jie turės laikytis 
buvimo „Varpelyje“ laikotarpiu. 
Taisyklės bus atspausdintos kito-
je kelialapio pusėje. Vykstantys į 
Šventąją turės pasirašyti, kad yra 
su jomis susipažinę. Tądien buvo 
išsakyta daug siūlymų, kaip draus-
minti neatsakingus poilsiautojus. 
Dalis jų pateks į patobulintas tai-
sykles. 

Patvirtintos 2010-ųjų keliala-
pių kainos. Preliminariai kurtie-
siems 10 dienų viešnagė „Varpely-
je“ kainuos apie 140 Lt (priklauso-
mai nuo pamainos), girdintiesiems 
– 160 Lt. Sulankstomos lovelės 
kaina – pusė kelialapio vertės. 
Šiaulių KRC atsisakė turimo tri-
viečio kambario poilsio namuose. 
Jo dalį perėmė Lietuvos kurčiųjų 
sporto komitetas. 

                
Keturiems KRC pastatams 

reikia lėšų remontui
RKRC darbuotojai informavo, 

kad dalyje „Varpelio“ dušų kam-
barių susidarė kritiška padėtis – 
pradėjo kristi sienų plytelės. Taip 
pat reikia keisti dalį susidėvėjusių 
čiaupų. Kadangi tikslios sąmatos 
posėdyje pateikta nebuvo, RKRC 
specialistai įsipareigojo artimiau-
siu metu kuo tiksliau paskaičiuoti 
medžiagų ir įrangos kainas bei są-
matą RV nariams išsiųsti elektro-
niniu paštu. Iš esmės valdyba pri-
tarė planuojamam kosmetiniam 
remontui.

Pateikta informacija dėl Drau-
gijos Vilniaus ir Kauno pastatų bū-
klės. Kauno KRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė pateikė posėdžiui 
raštą, taip pat informavo žodžiu, 
kad sugedo pastato signalizacija. 
Kadangi savų pinigų organizacija 
pakankamai neturi, ji paprašė lėšų 
iš LKD sąskaitos. Kalbėtoja neri-
mavo, kad kurčiųjų buveinė tampa 
nesaugi.

R. Klečkovskaja informavo, 
kad dar prastesnė Vilniaus pasta-

to būklė. Ji priminė, kad lapkričio 
mėn. „Akiratyje“ skyrelyje „Trum-
pai apie mus“ buvo pateikta pasta-
to remonto, kurio reikalauja vien 
Vilniaus apskrities priešgaisrinė 
gelbėjimo valdyba (Vilniaus AP-
GV), sąmata. Jo vertė – apie 60-
70 tūkst. litų. Faktiškai už beveik 
kiekvieną iš septyniolikos Vilniaus 
APGV nurodytų taisyti trūkumų 
nepaisymą  Draugijai artimiausio-
je ateityje gresia piniginės baudos.  

Valdybos nariai skėsčiojo 
rankomis – visų būtinų poreikių 
patenkinti savų lėšų kurtiesiems 
seniai nepakanka. Kai pirmus 
metų mėnesius sistemos darbuo-
tojai negauna atlyginimų, skolina 
pinigų Draugija. Vėliau, gavus fi-
nansavimą, pinigai vėl grąžina-
mi į sąskaitą, tačiau iš tiesų šiam 
tikslui jie kasmet turi būti „laisvi“, 
t.y. neinvestuoti. Juos panaudojus 
remontui, darbuotojai pirmaisiais 
metų mėnesiais negautų atlygini-
mų. Ką daryti ir kas, kai trūksta 
lėšų, yra prioritetas, suko galvas 
susirinkusieji.

Taip nieko ir nenutarus į po-
kalbį įsiterpė Panevėžio KRC di-
rektorė Alina Juciuvienė. Nemažą 
rūpestį, pasirodo, turį ir panevė-
žiečiai. Sugedo jų patalpų šildymo 
kompiuterinė reguliavimo sistema. 
Dabar jie šildymą reguliuoja me-
chaniškai. Tai reiškia, kad mokes-
čiai už patalpų šildymą gali išaugti 
iki neprognozuojamo dydžio. Ap-
sisprendę, kad tokio remonto ati-
dėlioti negalima, valdybos nariai 
panevėžiečių reikmėms skyrė 3200 
litų sumą.

„Artistai“ vienašališkai 
sumažino patalpų nuomos 

kainas
Optimizmo neįkvėpė ir UAB 

„Etmonai“ (kavinė-baras „Artis-
tai“) pranešimas. Raštas prade-
damas taip: „...pablogėjusi eko-
nominė padėtis Lietuvoje padarė 
neigiamą įtaką ir mūsų įmonės 
veiklai“. Esą nuo pernai metų pra-
džios mažėjantis klientų srautas 
privertė bendrovę mažinti par-
duodamos produkcijos kainas, o 
veiklos sąnaudos tuo pačiu metu 
dėl padidėjusių mokesčių tik augo. 
Rašte taip pat prisipažįstama, kad 
antra padėties blogėjimo banga 
plūstelėjo orams atšalus, kai tapo 
negalima klientų maitinti lauke. 
T.y., „Artistai“ klientams tapo ne 

Respublikinės valdybos posėdyjeAktualijos
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Naujaisiais 2010-aisiais 
metais sausio 2d. Klaipėdos 
apskrities gestų kalbos vertė-
jų centrui sukako penkeri. 
Ta proga paskatinome cen-
tro darbuotojus prisiminti 
centro įkūrimą ir pirmuo-
sius žingsnius. Kalbintų 
vertėjų bei direktorės akyse 
švytėjo džiaugsmo ir pa-
sididžiavimo kibirkštėlės. 
Kiek toli nueita, kaip daug 
užaugta, kiek padaryta.  

Didžiausią gestų kalbos ver-
tėjos darbo stažą turinti Violeta 
Galdikienė džiaugėsi, kad padi-
dėjo vertimo paslaugų mastas ir 
poreikis, gestų kalbos vertėjų skai-
čius.  „Penkeri metai man atrodo 
ir daug, ir mažai, – sakė Violeta. 
– Atlikta nemažai darbų. Smagu, 
kad galėjome talkininkauti kur-
tiesiems įgyjant išsilavinimą. Juk  
anksčiau to nebuvo. Ši sritis buvo 
palikta likimo valiai, geresniems 
laikams. Atsiradus vertėjų centrui 
kokybiškiau buvo tenkinami kur-
čiųjų poreikiai. Matau, kaip gerėja 
kurčiųjų gyvenimo kokybė. Pati 
esu kilusi iš kurčiųjų šeimos. Todėl 
kurčiųjų kultūra man labai artima, 
nors būdama vaikas niekada ne-
maniau tapti vertėja. Taip nutiko, 
kad tuometinis LKD Klaipėdos  
teritorinės valdybos pirmininkas 
Arnestas Karpauskas mane įkal-
bėjo šiam darbui. Tad 1992 metais 
pradėjau dirbti. Bet kai pažvelgiu 

atgal, tie penkeri metai taip greitai 
prabėgo“. 

Violeta pamena, jog anksčiau 
vyravo požiūris, kad vertėjas kur-
čiajam turi padėti nuo A iki Z, o 
dabar džiaugiasi, kad gestų kalbos 
vertėjų centre to nebėra. Vertėjo, 
informanto-konsultanto ir sociali-
nio darbuotojo pareigybės atsisky-
rė, vertėjai gali kokybiškiau atlikti 
savo tiesiogines funkcijas. 

Violeta itin patenkinta kolek-
tyvu. Pasak jos, kolegomis visada 
galima pasikliauti, atsiremti, išsi-
lieti. „Užsakymuose visko pasitai-
ko, bet žinau, kad kolegos mane 
palaiko, padeda, nebijau prašyti 
pagalbos“, – teigė Violeta. 

Gestų kalbos išsilavinimą tu-
rinti vertėja Virga Zabalevičiū-
tė centre pradėjo dirbti iškart po 

Vilniaus kolegijos baigimo. Anot 
merginos, per penkerius metus 
pagerėjo darbo kokybė ir smarkiai 
išaugo paslaugų kiekis. Vertėjai 
pradėjo teikti paslaugas įvairiose 
ugdymo įstaigose, o siekdami iš-
silavinimo į Klaipėdą atvyko dau-
giau jaunuolių su klausos negalia. 
Virga teigė, jog darbas jai labai pa-
tinka. Anot merginos, gestų kalbos 
specialybės ypatumas –  „kas dieną 
- po naujieną“.  

Direktorė Nijolė Kaubrienė 
pasakojo, kad Klaipėdos apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras įkur-
tas vadovaujantis Nacionalinės 
žmonių su negalia socialinės inte-
gracijos 2003-2012 metų progra-
ma, patvirtinta Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2002 metais.   

„Pirmasis gestų kalbos vertėjų 

centras buvo įkurtas 2001 metais 
Vilniuje. Kartu su dabartiniu gestų 
kalbos vertėjų centro direktoriumi 
Dainiumi Jakučiu studijavome Vil-
niaus universitete socialinį darbą. 

Pamenu, kaip tuomet jis pa-
sakojo, kuo užsiima, kokia šio 
darbo specifika. Taip nutiko, kad 
pabaigusi studijas po trejų me-
tų nusprendžiau pakeisti darbą ir 
pamačiau skelbimą, kad reikalin-
ga direktorė gestų kalbos vertėjų 
centrui. Tuomet prisiminiau savo 
grupės draugą, jam paskambinau, 
pakalbėjau ir nusprendžiau, kad 
tai kaip tik man. 

Po apskrityje vykusio kon-
kurso, kuriame dalyvavo du pre-
tendentai, 2004 metų pabaigoje 
pradėjau dirbti. 2005 m. sausio 
pirmosiomis dienomis buvo pri-
imti pirmieji darbuotojai. Smagu, 
kad tas branduolys, šeši vertėjai, 
buhalterė ir aš, dirbame iki šiol“, – 
pasakojo direktorė.

 Centras veiklą pradėjo Klai-
pėdos kurčiųjų reabilitacijos cen-
tre, kuriame glaudėsi trejus metus. 
Šiandien kolektyvas - mišrus, dir-
ba tiek senų, tiek naujų darbuoto-
jų. 

„Stengiamės išlaikyti kolekty-
vo darną, nes darbas tikrai nelen-
gvas, o gera atmosfera tarp kolegų 
pagerina darbo kokybę. Darbuo-
tojai dieną pradeda gera nuotaika, 
nes žino, kad gali pasitikėti kole-
gomis“, – sakė direktorė. 

Agnė DOMARKAITĖ

Klaipėdos gestų kalbos vertėjų centrui sukako penkeri

tokie patrauklūs ir dažniau yra 
aplenkiami. Trečią pajamų mažėji-
mo bangą administracija progno-
zuoja 2010 m. pradžioje, kadangi, 
pasak jos, augs elektros energijos 
vartojimo kainos bei numatomas 
įvažiavimo į senamiestį apmokes-
tinimas. Remdamasis nuo 2002 m. 
galiojančia sutartimi ir susiklės-
čiusia padėtimi „Etmonų“ direk-
torius Audrius Žydelis informuoja 
Draugiją, kad nuo spalio mėn. vie-
našališkai sumažina nuomos kainą 
faktiškai dvigubai (tai bendrovei 
leidžia padaryti 2002 m. sudarytos 
sutarties vienas iš punktų – redak-
cijos pastaba). Kada ketina grįžti 
prie ankstesnių, tik sutarties prie-
de surašytų terminuotų ir mums 
palankesnių įsipareigojimų, kavi-
nės savininkas nenurodė. Sutartis 

tarp Draugijos ir UAB „Etmonai“ 
galioja iki 2017 metų. Supratę, kad 
belieka tenkintis padėties konsta-
tavimu, RV nariai pradėjo svarsty-
ti einamuosius klausimus.

Kalbėtasi, tartasi  ir kitais 
klausimais

Prezidentė susirinkusiuosius 
informavo, kad po ilgų diskusi-
jų, blaškymosi pirmyn ir atgal vėl 
grįžta prie neįgaliųjų projektų 
finansavimo ir valdymo per savi-
valdybes modelio. Tiesa, reorgani-
zacijos data pastūmėta į tolimesnę 
ateitį – 2013-uosius. R. Klečkovs-
kaja pasidžiaugė apgintu vertėjų 
centrų finansavimu, beveik toly-
giu 2009 metams, bet nerimavo, 
ar išsaugos neįgalumo išmokas 
dirbantys pensininkai ir kokį dar-

bingumo lygį ateityje Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnyba 
fiksuos kurčiam jaunimui. 

S. Litvinaite prašė valdybos 
sprendimo dėl LKD lėšų skyri-
mo komandiruotei į Estiją. Ten 
ES struktūrinių fondų lėšomis 
buvo parengti 8 kurti reporteriai. 
Esą LGK vartojimo ugdyme ska-
tinti darbo grupės atstovai galėtų 
nuvykti į Taliną ir susipažinti su 
gerąja kaimynų patirtimi. Jau ži-
noma, kad estai į lietuvių vizitą 
žiūrėtų palankiai. Valdyba patvir-
tino tikslinių lėšų skyrimą. Drau-
gijos finansinio indėlio Norvegijos 
finansinių mechanizmų subsidijų 
schemos laimėtam projektui „Lie-
tuvių gestų kalbos mokytojų kva-
lifikacijos tobulinimas: Norvegijos 
patirties pritaikymas Lietuvoje“ 

paprašė ir Surdologijos centras. 
Valdybos nariai, jau anksčiau in-
formuoti, kad vienas iš projekto 
partnerių yra LKD, sutiko prisidėti 
prašoma 5 tūkst. litų suma.

V. Pivoras RV senbuvius ragi-
no prisiminti, dėl kokių priežasčių 
nacionalinėje televizijoje nutrūko 
laidų rengimas apie kurčiuosius.  
P. Gasiūnas informavo, kad iš da-
lies dėl to buvo kalta ir LKD: kur-
tieji per mažai bendradarbiavo su 
televizininkais, ne visada jiems 
siūlė temų.

Taip pat buvo kalbėtasi apie 
Kauno KRC galimybę gauti savi-
valdybės paramą pastato remon-
tui, apie RKRC pastangas įsigyti 
žemės naujo pastato statybai ir kt.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ      

Darnus Klaipėdos gestų kalbos vertėjų centro kolektyvas jau penkerius 
metus teikia paslaugas kurtiesiems.
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Praėjusių metų gruo-
džio 15 d. gausus poezijos 
gerbėjų būrys rinkosi į Kau-
no KRC salę. 

Vyko įspūdingas Leo-
nardos Žagaitės - Paršelie-
nės naujos poezijos knygos  
“Užuovėja”  pristatymas.

Leonarda gerai pažįstama 
mūsų draugijos nariams. Ji ap-
kurto aštuonerių metų, mokyda-
masi pradinėje mokykloje. Ne-
tekusi klausos ji savo gyvenimą 
susiejo su likimo draugais. Mo-
kėsi tuometinėse Kauno kurčių-
jų ir Vilniaus amatų mokyklose. 
Nuo jaunų dienų aktyviai daly-
vavo draugijos veikloje. Būtent 
jos rankomis buvo užpildyti pir-
mieji LKD narių bilietai. 

Daugelį metų dirbdama va-
dovaujamąjį darbą, Leonarda 
reikšmingai prisidėjo prie kur-
čiųjų kultūrinės veiklos. Labai 
žavėjosi poezija. Dar mokyda-
masi bandė kurti eiles. Daugelis 
skaitytojų nepamiršo 2003 m. 
išleistos jos pirmosios knygelės 
“Rudenėjančiais tylos takeliais”.

Išėjusi į užtarnautą poilsį, 
skaudžiai išgyvenusi mylimo 
vyro mirtį, varginama sveikatos 
problemų, Leonarda nepalūžo. 
Jėgų sėmėsi visuomeninėje vei-

kloje, kūryboje. Todėl šiandien 
rankose laikome jos jau antrą-
ją, solidesnės apimties knygą - 
“Užuovėja”.

Naująją knygą išsamioje re-
cenzijoje pristačiusi Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčių vaikų 
reabilitacijos ir ugdymo centro 
“Lingua” direktorė lituanistė 
L.Butkevičienė teigiamai įverti-
no autorės poetinį talentą: kny-
ga, tarsi vieša autorės išpažintis, 
atspindi gyvenimo kelią, vidi-
nius išgyvenimus, požiūrį į su-
pantį pasaulį, gamtą. Išsakomas 
skaudus sielvartas dėl mylimo 
vyro, motinos mirties, švelnūs 
žodžiai skiriami artimiesiems, 
draugams. 

Į knygos pristatymą atvyku-
sios Kauno apskrities kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 

direktorė L.Gervinskienė bei jos 
pavaduotoja D. Šarkienė su bū-
reliu moksleivių nuoširdžiai pa-
sveikino autorę su naujos knygos 
išleidimu. Vaikai padeklamavo 
jos eilėraščių.

Autorę su naujos knygos iš-
leidimu sveikino poetė D. Mi-
lukaitė - Buragienė, Parkinsono 
draugijos atstovė A. Jarušaitienė, 
poezijos gerbėjai, draugai.

Kauno KRC direktorė J. Pu-
gačiauskienė, darbuotojai nuo-
širdžiai pasistengė, kad knygos 
pristatymo šventė būtų gerai or-
ganizuota, vyktų jaukioje aplin-
koje. Renginys visiems jo daly-
viams padarė malonų įspūdį ir 
tapo reikšmingu kultūriniu Kau-
no KRC gyvenimo įvykiu.

Autorei knygą išleisti asme-
ninėmis lėšomis padėjo įmonių 

“Atropa” ir “Neveresta” vadovai 
R.Ramonienė ir K. Zybartas, 
taip pat likimo draugai Z.D. Ru-
dokaitė, E. Jankienė ir D. Ramo-
nienė.

Pranas PELEGRIMAS

Eilėraštis iš Leonar-
dos Žagaitės - Paršelienės 
naujosios poezijos knygos “ 
Užuovėja “:

    TYLOS PASAULY

Tylos pasauly gyvenu,
Skaičiuoju valandas, minutes.
Rudens takais lėtai einu,
Nors lyja lietus, vėjas pučia.

Tylos pasauly pripratau
Kas rudenį ilgėtis saulės.
Kai lapus krintančius matau,
Liūdnas atrodo man pasaulis.

Tylos pasauly gyvenu,
Bet dainos skverbiasi į širdį...
Kai rudenio gaida graudi
Tyliu skausmu krūtinę virkdo.

Tylos pasauly gyvenu.
O metai nesustoja, bėga.
Sunkias mintis tolyn ginu,
Ramybė teikia naujų jėgų.

Mintį išleisti antrąją eilėraš-
čių knygą geriausiai apibūdina 
pati poetė įžangoje „Mano žo-
dis“: „Arti savo gyvenimo sau-
lėlydžio peržvelgiau visą nueitą 
būties kelią. Jis buvo ilgas, pras-
mingas ir turiningas. Teikė daug 
džiaugsmingų akimirkų, valan-
dų, palaimos ir kūrybos įkvėpi-
mo. Kartu kelyje lydėjo rūsčios 
audros, praradimo sielvartas ir 
neišblėstantis liūdesys.

Netekties skausmas dėl arti-
mųjų, brangiausių žmonių – Ma-
mos ir Vyro – gyvenimo draugo 
ALGIMANTO – įrėžė širdies gi-
lumoje negyjančius randus...

Dėl mylimo vyro ALGI-
MANTO meilės ir rūpinimosi 
manimi galėjau atsiduoti poezi-
jos posmų kūrybai. Netekus Jo, 
eilėraščių rašyme radau nusira-

minimą ir paguodą“. 
Poezija Leonardai – tarsi didi 

šventė, atgaiva paguoda ir viltis, 
gyvenimo stimulas ir įkvėpimas: 

„Poezija, ne-
galiu be tavęs 
gyventi, / Tu 
paguodi, kai 
skauda krūti-
nę“.

Poetė ieš-
ko skambiau-
sių žodžių jau-
trios širdies 
s k a m b e s i u i 
išreikšti . O 
kartais, kaip ji 
rašo, „Ritmas, 
rimas – lyg 
sunkus žemės 
arimas.../ Pa-
sėjai popie-
riaus lape...“   

Jautri poetės širdis pastebi 
mažus mūsų gyvenimo stebu-
klus – kančia, abejonės, nerimas, 

skausmas susipina su džiaugs-
mu, noru mylėti, padėti gyven-
ti: „Trumputis tas džiaugsmas – 
nepatvarus, neilgas.../ Tai geras, 
mielas jausmas, trapus jis tarsi 
smilga“.

Visas eilėraščių knygos sky-
rius „Tau, vieninteli“ skirtas iš-
ėjusiam vyriui Algimantui. Čia 
švelnūs jausmai ir dėkingumas 
padėjusiam ištverti „negandas 
rūstaus likimo“. Ilgesys ir dė-
kingumas už meilę ir draugys-
tės jėgą tyrą, neišduotą. Švelnus 
ir lyriškas eilėraštis „Ateisiu“: 
„Ateisiu, nors nelauksi, / Duris 
praversiu tyliai./ Ar lauksi, ar ne-
lauksi –  / Žinau, ilgiesi, myli“. Ei-
lėraštyje „Atmintis“ poetė rašo: 
„Ieškau TAVĘS, / Skausmas slypi 
/ Giliai, giliai... / Lyg požeminis 
šaltinis.../ Iš jo pamažu / Trykš-

Poetės gyvenimo užuovėja

„Užuovėja“ Kauno kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo centro „Lingua“ direktorės Li-
lijanos Butkevičienės akimis:

Aktualijos

Į Leonardos Žagaitės - Paršelienės naujos poezijos knygos „Užuovėja“ 
pristatymą susirinko gausus poezijos gerbėjų būrys.

Kauno kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir 
ugdymo centro „Lingua“ direktorė Lilijana Butkevičienė 
pristato naująjį Leonardos Žagaitės-Paršelienės eilėraščių 
rinkinį „Užuovėja“.
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Sausio 9-osios popietę 
vilniečiai ir miesto svečiai 
turėjo progą pamatyti „Mi-
mikos“ teatro naujo spekta-
klio „Noriu būti karaliene“ 
versiją vaikams. 

Ne visi iš tądien tėvelių at-
sivežtų keturiasdešimties ma-
žylių sugebėjo sutelkti dėmesį į 
maždaug 30 minučių trukmės 
šmaikštų sceninį veikalą. Reikia 
suprasti, dalis jų dar sūpuojasi 
ant motinų rankų ir bet koks re-
ginys jiems turbūt būtų per su-
dėtingas. 

Bet kiek vyresniems žiūro-
vams komedinio žanro scenos 
veikalas patiko. Jie šoko pagal 
spektaklio muziką, padėjo Var-
lytei Karmen išsirinkti gražiau-
sią suknelę ir galvos apdangalą, 
talkino patarimais dėl šokių 
pamokų, stengėsi būsimai kara-
lienei padėti išmokti naudotis 
stalo įrankiais ir kt. Žodžiu, vi-
sais įmanomais būdais dalyvavo 
spektaklio veiksme.

„Mimikos“ teatro bei spek-

taklio scenarijaus autorė Janina 
Mažeikienė korespondentei pa-
sakojo, kad pirmiausia komedija 
buvo sumanyta suaugusiems. Ji 
parodyta praėjusių metų pa-
baigoje. Bet, pasak jos, kadangi 
buvo pasiūti spalvingi kostiu-
mai (scenografijos ir kostiumų 
autorė Virginija Matuzevičiūtė) 

ir sugalvoti linksmi personažai, 
nutarta, kad jį galima parodyti ir 
vaikams. Vaikų versija, kaip tei-
gia režisierė, yra švelni. Suaugu-
siems ji gerokai ironiškesnė, su 
„striptizo“ ir kt. būtent suaugu-
siems skirtais elementais. 

Nukelta į 8 p.

ta mintys - / Praeities atgarsiai, / 
Jaunystės grožis, / Tyri jausmai,/ 
Drovi meilė... / Ir kančia...“.

Eilėraščiuose susipina su-
pratimas apie žmogaus būties 
trapumą, abejonės: „Kam reikia / 
Tos kovos,/ Kovos su savimi, / Su 
kūnu, /Su negalia, / Su savo dva-
sia.../Kilti? / Kristi? / Nepasiduo-
ti... /Pasiduoti?“.

„Liūdesys neišsakytas.../Min-
tyse ruduo, / Širdyje žiema./ Šal-
ta“.  

Skyriuje „Tėviškė“ – skaidrūs 
jaunystės prisiminimai: Nevėžio 
pakrantės vingis, Skaistakalnio 
parkas, Plūkių kaimas, tėvų na-
mas, stalas, mamos vardinės, 
mamos žiedas kaip talismanas, 
sesutė, tėvo pasodinta šermukš-
nėlė – visa tai kaip kaleidosko-
pas sukasi skaidriomis, šviesio-
mis spalvomis, širdžiai mielais 
prisiminimais.

Poetė turi didelę dovaną – 
moka pasidžiaugti kitų žmonių 
sėkme, laime, nuveiktais darbais. 
Apie tai skaitome eilėraščiuose 
likimo draugei Danutei, eilėraš-
čiuose, skirtuose Izoldai, Valdui, 
Aldonai Ruseckaitei, Sofijai, 
Laimai ir daugeliui kitų į poetės 

gyvenimą, jos mintis ir širdį atė-
jusių žmonių.

Leonardos eilėraščiai labai 
išjausti, išgyventi. Juose ji su-
grįžta į savo jaunystės metus, į 
tas laimingas dienas, įsimintinas 
vietas, padariusias neišdildomą 
įspūdį, palikusias skausmingų iš-
gyvenimų. Ji apdainuoja jaunys-
tės miestą Vilnių ir tylų Plūkių 
kaimą, didmiestį Kauną ir savo 
žydintį sodą, jūrą ir lauko gėlelę 
– viskas telpa jos širdyje ir pos-
muose. 

Poetei įkvėpimo šaltinis 
„Poetų iškilių gausingi pjedesta-
lai – Maironio, Jesenino ir mie-
los Neries gražiausi posmai – jų 
visad ant mano stalo“, Šimonio 
paveikslai, saulės tekėjimas, jū-
ros ošimas, gėlės žiedas. „Tylos 
pasauly gyvenu, bet dainos skver-
biasi į širdį“.

Didelė eilėraščių dalis, pava-
dinta kaip ir knyga, – „Užuovėja“, 
skirta artimiausiems žmonėms, 
suprantantiems poetę. Jautrūs 
žodžiai skirti anūkui Martynui: 
„Tave taip švelniai aš myliu, / 
Mano mažasis anūkėli! / Tu neži-
nai, kodėl aš tyliu, / Kodėl prašau 
- kalbėti vėlei...“. 

Šiltos ir dėkingos eilės sūnui 
Linui, Remigijui, marčioms, Ol-
gai, anūkams Elvinui, Andriui, 
kurie yra poetės gyvenimo užuo-
vėja. O taip pat gamta – didžiau-
sia poetės įkvėpėja ir užtarėja: 
„Ieškai ir randi kampelį gražų 
glėby gamtos – motulės geros“. 

Labai šiltas, poetiškas, kupi-
nas minties išraiškos perliukų 
poezijos skyrelis „Kalbėk, šir-
die“, skirtas mylimiems poetams, 
apmąstymams, ilgesiui, ieško-
jimams. Eilėraštis „Gintarėlis“ 
švelniai lieja ilgesį, gyvenimo 
trapumą: „Jūros dugne tūnojęs, 
/ Audros siausmo atblokštas, / 
Krante vėjui kvatojant / Ilsėjosi 
žolių kuokštė...“ „Spindėki, ginta-
rėli, / Prie širdies tave glausiu, / 
Prie jūros kranto vėlei / Ilgėsiuos, 
kažko lauksiu“. 

Eilėraščiai „Ieškau žodžių”, 
„Kalbėk“, „Kaitra“ pažeria daug 
poezijos perliukų, grožio, ti-
krumo. „Kalbėk kalbėk širdie, / 
Minčių erdvėj kalbėk./ Tylos ne-
bus jau šiandien, /Kalbėk, aidėk, 
skambėk“.

Visuose poetės eilėraščiuose 
- žmogaus egzistencijos prasmė, 
jo darbų, gyvenimo, kūrybos 

svarba: „Ar žmogus sutvertas 
džiaugsmui? Ar liūdesiui, palai-
mos ramybei?“ 

Visi Leonardos eilėraščiai 
persmelkti meilės grožiui, gė-
riui, žmogui. Nepaisydama sa-
vo negalios, ribojančios žodžių 
žaismą, bet ne jausmus ir mintis, 
poetė rašo : „Ieškau žodžių, / Ieš-
kau jų grožio, / Žodžių ugnies.../ 
Ieškau žodžių / Skaidrių, / Lyg 
šaltinis veržlių.../ Ieškau žodžių,/ 
Traukiančių / Lig žvaigždžių“.

Viskas išplaukia ir širdies, 
nerimstančio gėrio troškimo ir 
noro, meilės likimo nuskriaus-
tiems.

„Einu ir einu nelygiu keliu, / 
Atsargiai einu / Ir dar galiu.../ Li-
kimo draugai / Palaiko, supranta. 
/ Tik kūnas mažėja, / Traukiasi. 
/ Linksta / / Vis arčiau prie Že-
mės.../ Ji sava, / Artima.../ Ir ei-
nu, einu / Palengva“.

Ir vis dėl to rinkinys yra labai 
šviesus, teigiantis gyvenimą. „Ieš-
kosiu užburto žiedo, / Suradusi – 
laimuže tikėsiu...“ (eil. „Alyvos“)

„Viskas praeina ir nebegrįž-
ta. / Dienų praėjusių nesigailėk! / 
Pavasariais ievos pražysta, / Tad 
džiaukis ir gyvenimą mylėk!”

 „Mimikos“ komedija linksmino ir vaikus

Mažuosius žiūrovus sudomino naujasis „Mimikos“ teatro spektaklis „Noriu 
būti karaliene“.

PADĖKA

Lieka tik žodžiai iš širdies

2009 m. gruodžio 15 die-
na -

Ta diena mano širdyje žy-
dėjo vasara

Gražiausių dovanotų rožių 
žiedais...

Gerų draugų, rėmėjų, kur-
čiųjų ugdymo bei draugijos 
veikėjų

Ir poetų geri ir gražūs pa-
linkėjimai

Pakylėjo mane į palaimos 
skaidrumą...

Pajutau, kad dar būna ir 
tikras 

Džiaugsmas!

Ačiū Jums, mielieji, mano 
knygos – eilėraščių rinktinės 
„Užuovėja“  - pristatymo da-
lyviai, kad nepagailėjote laiko 
ir dėmesio.

Leonarda Paršelienė
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Kaip gimė spektaklio idėja? 
Režisierė teigia, kad po rimto ir 
solidaus „Gyvasties prisilietimo“ 
(su kuriuo buvo pelnyta presti-
žinių apdovanojimų – redakcijos 
pastaba), kurtiesiems norėjosi 
linksmo kūrinio, kuriame būtų 
galima daug improvizuoti. Tuomet 
ir gimė mintis, kaip sako J. Mažei-
kienė, „pabandyti groteskiškai pa-
žvelgti į merginų norą būti mane-
kenėmis ir ištekėti už turtuolių“. 

Ir vaikų, ir suaugusių versijoje 
siužetas panašus, kitaip sudėlioti 
akcentai ir skirtinga trukmė. Pvz., 
vaikams skirtame spektaklyje ak-
centuojamos šokio, elgesio prie 
stalo pamokos, ilgiau „žaidžiama“ 
suknių atrankos scena ir pan. Visu 
tuo, kas gali žavėti vaikus. Suaugu-
sių versijoje verda intrigos, klesti 
klastos, akivaizdžiai demonstruo-
jami ne patys kilniausi merginų 
troškimai.

Siužetu parodijuojami grožio 
konkursai. Šis šou vyksta... balo-
je. Iš reporterių sužinota, kad iš 
Amerikos atvyksta Vėžlys milijo-
nierius, ieškantis sau žmonos. 

Varlės lyg manekenės rikiuoja-
si prisistatymui, demonstruoja sa-
vo talentus. O Vėžliui, suprantama, 
imponuoja grožis ir jaunystė. Taip 
jo taikinyje atsiduria šiuos kriteri-
jus geriausiai atitinkanti varlė Kar-
men. Vėžlys ne tik turtingas, bet ir 
pavydus: jis jaunąją apsupa apsau-
ga, uždaro aukštame rūme, o pats 
išvyksta ruoštis vestuvėms.

Milijonieriui išvažiavus gyve-
nimo tempas baloje nė kiek nelė-
tėja: naktinė diskoteka, gerų ma-
nierų pamokos, nusivylusių kon-
kurenčių intrigos ir keršto planai, 
korida. Neapsieita ir be meilės ro-
mano, kurio pagrindiniai herojai 
varlytė Karmen ir jos šokių moky-
tojas Mačo.

Moralas - spektaklio pabai-
goje. Jaunoji laukia jaunikio, iš-
puoselėta, išgražinta, atskirta nuo 
pasaulio. Laukia ir laukia, o Vėžlys 
pas savo išrinktąją skuba vėžlio 
žingsniu. Laukimas taip užsitę-
sia, kad nuotaka ir visa karališko-
ji balos svita pasensta. Atkeliavęs 
turtuolis neatpažįsta pasikeitusios 
nuotakos. Kai Karmen, bandyda-
ma įrodyti savo tapatybę, parodo 
jo dovanotą sužadėtuvių žiedą, 
senio širdis nebeatlaiko. Jis krinta 
vietoje negyvas. Atplėšiamas Vėž-
lio testamentas. Deja, jis tuščias. 

Tad vienintelis našlės turtas – su-
žadėtuvių žiedas su deimanto aku-
te. Pasak kūrybinės grupės, mo-
ralas toks: „Kiekvienam sava bala. 
Džiaukis tuo, ką turi. Ir nesvaik dėl 
svetimų turtų.“

Pagrindinio - varlės Karmen 
vaidmens atlikėja – L. Valytė. Var-
lės manekenės: N. Karmazienė, 
G. Vengalytė, D. Skavronskytė, I. 
Juozapavičiūtė, seserys J. Ir E. La-
pinskaitės. Vėžlio milijonieriaus 
personažą sukūrė V. Katutis, šokių 
mokytojas – A. Mačys, dizaineris – 
R. Bazarauskas, asmens sargybiniai 
– E. Graužinis ir M. Armanavičius. 
Beje, scenoje išvydome jaunąją šo-
kėjų pamainą. Kol kas vilniečiams 
žiūrovams tai dar neįprasti veidai 
ir vardai. Balos gyvenimą gyvi-
no mažosios varlytės-šokėjos: R. 
Pliuškytė, L. Navikaitė, J. Masio-
nytė, K. Kipšaitė. Renginio vedėjai 
buvo T. Kosciukevičius ir R. Bui-
kauskaitė. Aktorius puošė G. Ža-
voronok ir V. Matuzevičiūtė, garso 
operatoriaus ir apšvietėjo funkcijas 
atliko R. Jočys. Tiesiog nuostabu, 

kaip J. Mažeikienė sugeba aplink 
save sutelkti sistemos darbuotojus,  
pastebėti kiekviename ir panaudo-
ti užslėptus gabumus.

Režisierės sprendimai tiek vai-
dinant rimtas scenas, tiek links-
mus etiudus taip pat visada stebi-
na originalumu ir netikėtumu. Štai 
vaikams skirtoje versijoje varlė 
Karmen pagal profesiją yra dai-
lininkė. Nieko nereikia, tik kelių 

simbolinių štrichų, kad patikėtu-
me jaunosios menininkės talentu. 
Iš pirmo žvilgsnio išradingai reži-
sierei, atrodytų, visai nesudėtinga 
Karmen iš jaunuolės paversti sene 
– užtenka skrybėlę pakeisti balta 
skara ir užkabinti jaunamartei ant 
nosies akinius. Kaip yra iš tikrųjų, 
žino tik ji pati.

Testamentą puikiausiai at-
pažįstame visi, nors spektaklyje 
tai - viso labo rulonėlis faksinio 
popieriaus, išvyniotas per visą 
scenos ilgį.  Koridai pavaizduoti 
taip pat pakanka vieno kito gesto 
ir t.t. Girdami kūrinio „dirigentę“ 
J. Mažeikienę, iš tiesų turime ne-
pamiršti ir visos kūrybinės grupės 
improvizacijos jėgos. Todėl, tikiu, 
kad spektaklį nepabos žiūrėti ir 
kitą, ir dar kitą kartą. Kurtieji kas-
kart sugalvos naujų scenos detalių, 
savo vaidybą pabarstys tos dienos 
nuotaikos „cukrumi“.

Nauja, kad spektaklyje yra pa-
naudota gestų, bet visiškai neliko 
teksto. Kitaip tariant, mažiau de-
rinamasi prie girdinčio žiūrovo, 
daugiau susitelkiama ties negirdin-
čiųjų auditorija. Tad „Mimikos“ 
teatras pamažu evoliucionuoja mi-
mikos-gestų teatro link? O gal tai 
tik eksperimentas? Apsiginkluo-
kime kantrybe. Laukimas taip pat 
kuria intrigą. Juk tai šviežiausias, 
bet tikrai nepaskutinis Vilniaus 
KRC teatro darbas.

„Mimikos“ teatro naujo spek-
taklio „Noriu būti karaliene“ 
G.Karklienės užfiksuotas akimirkas 
žiūrėkite tinklapyje www.lkd.lt ru-
brikoje „Šventės“. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Spektakliui pasibaigus drąsiausieji nuskubėjo pašokti su karališkąja svita. 

Būsimai karalienei Varlytei Karmen (aktorė L. Valytė) teko mokytis naudotis 
stalo įrankiais.

Baltų beržų pavėsy lai paukščiai 
Jums čiulbės,

Primins gražiausią laiką iš 
Jūsų praeities,

Suteikdami vien sielai 
nežemiškos vilties,

Kad taps auksiniai metai ir 
lyg beržai šlamės.

Gražaus jubiliejaus proga, visų mylimą 
Joaną Vanagienę, sveikina Lietuvos 

šeimų, auginančių kurius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrijos 

PAGAVA didieji ir mažieji pagaviukai

 „Mimikos“ komedija linksmino ir vaikusAtkelta iš 7 p.
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Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo skyriaus 
veikla ir perspektyvos

Ketvirtus metus Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre įsikūręs 
Gestotyros ir metodinių 
priemonių rengimo skyrius 
tęsia 2006 m. pradėtą veiklą 
– vykdo su lietuvių gestų 
kalbos tyrimais ir metodinių 
priemonių rengimu kurtie-
siems ir neprigirdintiesiems 
susijusius projektus. 

Mokymo(si) priemonės ir 
metodiniai leidiniai

Nuo 2006 m. iki 2009 m. 
LKNUC Gestotyros ir metodi-
nių priemonių rengimo skyrius 
atrinko ir išleido 12 specialiųjų 
mokymo priemonių ir tris me-
todinių rekomendacijų leidinius 
mokytojams ir tėvams. Pradėtos 
kurti ir bilingvinės priemonės. 
Pirmoji išsami kelių dalių bilin-
gvinė priemonė (literatūros va-
dovėlis) pasirodys 2011 metais. 

 Mokymo priemonės išleis-
tos 2008–2009 m.

Colin Baker, Įvadas į bilin-
gvizmą (knygos „A Parents‘ And 
Teachers‘ guide to bilingualism“ 
fragmentai). Segtuvas kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdytojams 
(tėvams ir mokytojams), kuria-
me aptariami svarbiausieji veiks-
niai auginant/ugdant dvikalbį 
vaiką. Segtuve pateikta medžia-
ga padės atsakyti į tokius klau-
simus: ar mažam vaikui lengva 
tapti dvikalbiu, ar geriau ugdyti 
abi kalbas kartu, ar vieną kalbą 
vėliau nei kitą bei daugelį kitų 
dvikalbiam ugdymui reikšmingų 
aspektų. 

Rekomendacinio pobūdžio 
leidinys –Alfonso Mitkaus pa-
rengta knyga „Kai sutrinka klau-
sa“. Joje rašoma apie klausos su-
trikimus bei jų įtaką neprigirdin-
čių ir kurčių vaikų žodinės kal-
bos vystymuisi. Autorius pateikė 
bendrojo pobūdžio patarimų 
mokytojams, ugdantiems vaikus, 
turinčius klausos sutrikimą, ben-
drojo lavinimo mokyklose ir pe-
dagoginių tarnybų specialistams, 
kuriems tenka įvertinti tokių 
mokinių gebėjimus, pasiekimus 
ir žinias bei pateikti rekomenda-

cijų tinkamam ugdymo proceso 
organizavimui. 

Sakytinės kalbos mokymas 
ypač aktualus dirbant su nepri-
girdinčiais vaikais. 2008 m. buvo 
parengtas ir išleistas sakytinės 
kalbos mokymui skirtas kom-
plektas – mokytojo knyga ir pra-
tybos. Priemonę parengė surdo-
pedagogai Leonas Geleževičius ir 
Milda Pošytė. Mokytojo knygoje 
„Sakytinės kalbos mokymas“ 
aptariamas tarties mokymo turi-
nys, mokymo metodai ir princi-
pai. Remiamasis užsienio surdo-
pedagogų patirtimi ir mokymo 
metodikomis. Antroji mokymo 
priemonės dalis „Sakytinės kal-
bos mokymas. Pratybos“ apima 
visą tarties mokymą, pradedant 
garsais ir baigiant jų įtvirtinimu 
atskiruose žodžiuose ir kalboje. 

Pradinukams išleistas Rūtos 

Makauskienės ir Jolitos Uljano-
vienės parengtas pratybų sąsiu-
vinis „Užduotys veiksmažodžių 
vartojimui įtvirtinti“. Šiame pra-
tybų sąsiuvinyje pateiktos už-
duotys, skirtos kurčiųjų vaikų 
kalbai ugdyti ir kalbos gramati-
nei sandarai formuoti. Užduotys 
paruoštos atsižvelgiant į lietuvių 
kalbos mokymo programą. Są-
siuvinyje pateiktos užduotys pa-
deda formuoti žodžių junginių 
sudarymo įgūdžius, įtvirtinti sa-
kinio sudarymo taisykles. 

Lietuvių kalbos mokymo 
proceso palengvinimui skirti du 
tekstų kūrimo sąsiuviniai „Ra-
šome rašinį“ (autorės Milda Po-
šiūtė-Žebelienė ir Vitalija Šlap-
šinskienė) – pirmasis skirtas 5–7 
kl. mokiniams, antrasis – 8–10 
kl. klausos sutrikimą turintiems 
mokiniams. 5–7 kl. skirtame 
tekstų kūrimo sąsiuvinyje pa-
teiktos trumpos teorinės dalys 
(kas yra rašinys, kokios jo dalys 
ir pan.) ir parengiamosios prak-
tinės užduotys, kurias atlikdami 
mokiniai susipažins su paveikslų 
serijomis ir mokytojo padedami 
mokysis rašyti rašinius. Antroje 
priemonėje pateikta daug lavi-
namųjų ir korekcinių užduočių, 
padėsiančių kurti atskiras raši-
nio dalis (pradžią, pabaigą, dės-
tymo dalis), jas sieti ir kompo-
nuoti. Šios užduotys persipina su 

trumpomis teorinėmis dalimis 
(pavyzdžiui, kaip taisyklingai pa-
rašyti laišką, skelbimą, kvietimą, 
kaip pasirengti interviu ir pan.). 

2009 m. buvo išleista dvi-
kalbė kompiuterinė mokymo 
priemonė „Žiūrėk ir kalbėk“. 
Ją parengė Jolita Uljanovienė ir 
Rūta Markauskienė. Priemonės 
tikslas – padėti pradinių klasių 
kurtiesiems ir neprigirdintie-
siems mokiniams laisvai reikšti 
savo mintis lietuvių gestų kalba 
ir lietuvių kalba. Užduotys pa-

ruoštos atsižvelgiant į lietuvių 
kalbos ir lietuvių gestų kalbos 
mokymo programas. Programą 
galima naudoti per lietuvių kal-
bos, lietuvių gestų kalbos, pasau-
lio pažinimo, dalykinės prakti-
nės veiklos pamokas. Kompiu-
terinę programą sudaro lietuvių 
liaudies pasaka „Du ožiukai ant 
tiltelio“ ir lietuvių liaudies daina 
„Išėjo tėvelis į mišką“. 

2009 m. pabaigoje buvo iš-
leistos dar dvi šiauliškių autorių 
parengtos mokymo priemonės. 
Viena iš jų – Rasos Toleikienės ir 
Jolantos Lembertienės parengta 
mokymo priemonė reikšminėms 
žodžio dalims išmokti „Žodžių 
karalystė“, skirta kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems pradinių 
klasių mokiniams. Knygelę su-
daro aštuoni skyriai. Kiekvienas 
iš jų skirtas konkrečiai reikš-
minei žodžio daliai pristatyti ir 
trumpai aptarti. Pradinių klasių 
mokiniams bus įdomu susitelk-
ti ties  rebusais, kryžiažodžiais 
ir kitomis tikrai kūrybingai pa-
rinktomis užduotimis. Antroji 
priemonė – Jolitos Uljanovienės 
ir Rūtos Markauskienės pareng-
tas dalykinės praktinės veiklos 
pratybų sąsiuvinis „Kartodamas 
išmoksiu“, skirtas pradinių kla-
sių kurčiųjų vaikų lietuvių kalbai 
ugdyti, kalbos gramatinei sanda-
rai formuoti, pasaulio pažinimo 
ir matematikos sąvokoms įtvir-
tinti. Ši priemonė parengta atsi-
žvelgiant į lietuvių kalbos, ma-
tematikos ir pasaulio pažinimo 
programas. 

Dauguma iki 2010 m. pa-
rengtų ir išleistų mokymo prie-
monių skirtos lietuvių kalbos 
mokymui. Ateityje numatoma 
parengti ir išleisti kitiems moko-
miesiems dalykams skirtų prie-
monių. Kiekvienais metais sky-
rius vykdo kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo įstaigų peda-
gogų apklausas – kokių mokymo 
priemonių labiausiai stinga, ką 
vertėtų parengti ir išleisti. Taigi 
mokymo priemonės atrenkamos 
atsižvelgiant į surdopedagogų 
pasiūlymus. 

Nukelta į 10 p. 

Aiškinamieji žodynai lietuvių gestų kalba.
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Atkelta iš 9 p. 

Teminiai žodynai lietuvių 
gestų kalba

Iki šiol buvo parengta ir iš-
leista dešimt kompiuterinių 
teminių aiškinamųjų žodynų 
lietuvių gestų kalba: geografi-
jos, chemijos, dailės, fizikos, is-
torijos, biologijos, politologijos, 
katalikų tikybos, sporto terminų 
ir matematikos bei informacinių 
technologijų. Kiekviename iš jų 
pateikiama apie du šimtus temi-
nių sąvokų. Sąvokų apibrėžimai 
pateikti lietuvių kalba ir lietuvių 
gestų kalba. Tokio tipo žodynus 
mokytojai dalykininkai gali nau-
doti pamokų metu arba skirdami 
mokiniams papildomas savaran-
kiško mokymosi užduotis. Šie 
žodynai yra patalpinti ir www.
unriis.lt tinklalapyje, todėl priei-
nami visiems besidomintiems 
lietuvių gestų kalba. 

Kompiuterinės gestų kal-
bos mokymo(si) priemonės 

Mokyklose pradedantiems 
dirbti bei jau dirbantiems litu-
anistams (ir kitų dalykų moky-
tojams) bei visiems besidomin-
tiems gestų kalbos ypatybėmis, 
skyrius siūlo kompiuterinį lie-
tuvių gestų kalbos gramatikos 
vadovėlį, parengtą lietuvių ges-
tų kalba ir lietuvių kalba. Jame 
aptariami pagrindiniai lietuvių 

gestų kalbos vartojimo, struktū-
ros ir gramatinės raiškos dalykai. 
Atskleidžiami šių kalbų panašu-
mai ir skirtumai. Medžiagos ren-
gėjai šį vadovėlį orientavo kur-
čiųjų mokyklų vyresniųjų klasių  
moksleiviams, tačiau jis itin nau-
dingas ir mokytojams, tėvams.

2008 m. DVD laikmenoje 
išleista kompiuterinė lietuvių 
gestų kalbos mokymosi progra-
ma, skirta individualiam gestų 
kalbos mokymuisi. Joje patei-
kiama dešimt pamokų. Pamokas 
sudaro pagrindiniai tekstai, po-
sakiai, supratimo, bendravimo 
ir kalbėjimo užduotys, trumpi 
paaiškinimai apie lietuvių gestų 
kalbos gramatiką. Čia pateikia-
ma ir sociokultūrinė informacija 
apie kurčiuosius. Priemonė ypač 
naudinga pradedantiesiems. Ją 
galima rasti ir www.unriis.lt duo-
menų bazėje. 

Aiškinamasis lietuvių gestų 
kalbos žodynas

Skyrius koordinuoja ir Aiški-
namojo lietuvių gestų kalbos žo-
dyno rengimą. 2005 m. buvo su-
kurta kompiuterinė lietuvių ges-
tų kalbos žodyno versija (ją tuo 
metu parengė VšĮ Surdologijos 
centras). Šiame kompiuterinia-
me žodyne fiksuojami svarbiau-
sieji konkretaus gesto elementai 
– konfigūracija, plaštakos padė-
tis, lokalizacija, judesys bei jam 
priskiriamas lūpų judesys. Visi 
šie leksiniai segmentai atsispindi 
filmuotoje medžiagoje (filmuo-
jami atskiri gestai, taip pat jie 
pateikiami konkrečiame sakiny-

je) ir registruojami žodyno duo-
menų bazėje. Gestotyros ir  me-
todinių priemonių rengimo sky-
riaus darbuotojai žodyną pildo 
nuo 2006 metų. Šiuo metu jame 
yra sukaupta daugiau nei aštuoni 
tūkstančiai leksinių vienetų, bu-
vo išplėsta žodynui pildyti skirta 
sistema. Kiekvienais metais vyk-
domi papildomi žodyno patikros 
darbai – žodynas kaskart peržiū-
rimas ir koreguojamas. 2010 m. 
jau bus galima pradėti naudotis 
internetine Aiškinamojo lietuvių 
gestų kalbos žodyno versija – čia 
bus perkelta du tūkstančiai lietu-
vių gestų kalbos leksinių vienetų 
aprašų. 

Lietuvių gestų kalbos tyrėjų 
rengimas

Skyrius kuruoja dar vieną 
itin svarbią Lietuvių gestų kal-
bos vartojimo ir vertėjų pas-
laugų teikimo 2009–2012 metų 
programos priemonę „Rengti 
lietuvių gestų kalbos tyrėjus“. Ši 
priemonė realizuojama Vilniaus 
pedagoginiame universitete – 
atrenkami vyresniųjų kursų li-
tuanistai kelerius metus mokosi 
gestų kalbos, jiems pristatomas 
gestotyros kursas bei aptaria-
mi kurčiųjų kultūros pagrindai. 
Priemonės tikslas – plėtoti lietu-
vių gestų kalbos tyrimą. Tikima-
si pritraukti daugiau lingvistų, 
galėsiančių prisidėti prie lietuvių 
gestų kalbos tyrimų bei mokymo 
priemonių kurtiesiems ir nepri-
girdintiesiems kūrimo. Lietuvių 
gestų kalbos kursas apima dve-
jus metus. 2008 m. VPU bai-

gė pirmoji šį kursą išklausiusių 
studentų karta – devyni žmonės. 
Septyni iš jų nusprendė dirbti 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo įstaigose: dvi merginos 
dirba skyriuje, viena studentė 
buvo priimta dirbti į Surdologi-
jos centrą, likusios keturios dir-
ba kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centruose pedagogėmis. 
Šiais metais buvo surinktas 15 
žmonių kursas. Mokslus studen-
tai baigs 2011 m. Siekiant plės-
ti jų akiratį, 2009 m. gruodžio 
mėn. pradžioje suorganizuoti 
trijų dienų mokymai Kopen-
hagos mokymų centre UCC. Į 
mokymus vyko šešios kurso stu-
dentės. Joms buvo pristatyti keli 
gestų kalbos gramatikos aspektai 
bei kurčiųjų kultūros ypatumai. 
Numatoma tokią mokomąją 
kelionę organizuoti ir šiais me-
tais. Tikimasi, kad įgyvendant 
šią priemonę, vis daugiau jaunų 
specialistų pasiryš dirbti srityse, 
susijusiose su gestų kalba.

Skyriaus rekvizitai: Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro Gestotyros ir metodinių 
priemonių rengimo skyrius, Filaretų 
g. 36;  el. p. gestotyra@lknuc.lt, 
tel.852153959. 

Informaciją spaudai parengė 
Milda Pošiūtė-Žebelienė,

LKNUC Gestotyros ir meto-
dinių priemonių rengimo skyriaus

gestų k. specialistė

Aktualijos

Neseniai teko dalyvauti se-
minare apie vaikų reabilitaciją 
po kochlearinės implantacijos 
(KI). Nesigilindamas į technines 
detales pasakysiu, kad techniškai 
kochlearinė implantacija tobu-
lėja labai sparčiai, o kochleari-
nės implantacijos operacijos jau 
tampa jei ne kasdienybe, tai bent 
jau rutina. Taip pat tobulinamos 
vaikų reabilitacijos po implanta-
cijos metodikos. Tačiau yra keli 
dalykai, kurie man kelia nerimą, 
vieną iš jų labai sunku pasverti, o 
kitas mažai tikėtinas. 

Pirmas klausimas yra apie 
nesąlygišką meilę savo vaikui. KI 

implantuotas vaikas pasmerktas 
nešioti ženklą, kad tėvai norė-
jo jo ar jos kitokio, nei jis gimė, 
nepriėmė jo tokio, koks jis yra, 
nenorėjo pasikeisti patys, tai yra 
išmokti gestų kalbos, galbūt pa-
keisti gyvenamąją vietą arčiau 
kurčiųjų ugdymo centro. Vietoj 
asmeninių pastangų prisitaikyti 
prie kurčio vaiko šeima verčia-
ma pirkti „pagerinimą“ vaikui 
KI pavidalu.  

Kitas dalykas yra mažai ti-
kėtinas: galbūt ateityje bus su-
kurti implantai, tiesiogiai akty-
vuojantys tam tikras smegenų 
sritis ir padedantys modifikuoti 

žmogaus elgesį. Pavyzdžiui, im-
plantas nuo gilios depresijos. 
Galbūt ateityje iškils dilema, ar 
statyti implantą žmogui, kuris 
depresyvus ir linkęs į savižudy-
bę, ypač jei nereguliariai geria 
antidepresantus? O jei žmogus 
turi priklausomybę nuo alkoho-
lio? O vaikas, kuris turi dėmesio 
sutrikimą ir negali susikaupti ir 
mokytis? Jei vaikas agresyvus? 
Arba suaugęs elgiasi asocialiai? 
Arba tiesiog kalba ir rašo ne tai, 
ką norėtų girdėti plačioji visuo-
menė? Tikiuosi, kad žmonija 
nesukurs visų šių implantų, nes 
tokia ateitis būtų baisi.

Savo siaubui, rašydamas šias 
eilutes, nusprendžiau patikrin-
ti, ką šiuo klausimu rašo inter-
netas. Pasirodo, implantas nuo 
depresijos jau sukurtas: http://
www.nytimes.com/2005/05/22/
health/22iht-depress.html ir lau-
kia JAV Maisto ir vaistų admi-
nistracijos leidimo išbandyti. 
Ateitis, kurią prieš 10 minučių 
laikiau mažai tikėtina, jau įvyko. 

Nepaisant viso to, esu įsitiki-
nęs, kad didžiausia dovana vai-
kui yra ne implantas, o jo priė-
mimas tokio, koks jis yra. 

Darius Navaslauskas

Apie didžiausią dovaną negirdinčiam 
vaikuiNuomonė 
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Neįkainojama 
dovana

Valerija Dauginienė, liau-
dies menininkė iš Joniškio rajo-
no Skaistgirio miestelio, Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos centrui 
padovanojo aštuonis tapybos 
paveikslus ir šešis „Piešinių tušu“  
albumus su savo darbų kopijomis 
ir ranka rašytais aprašymais bei 
komentarais. 

„Taip šilčiau, tai mano min-
tys, rašysena... Savo likimo drau-
gams noriu palikti prisiminimą“, 
–  dovaną įteikdama šypsoda-
masi kalbėjo Valerija Dauginie-
nė. Albumo pabaigoje p. Valerija  
parašė trumpą autobiografiją, 
iliustruodama skulptūrų darbų 
nuotraukomis.

”Joniškis - Šiaulių apskrities 
rajonas, tad ir darbus dovanoju 
šiauliečiams, jie man artimi” – 
atviravo mūsų bendruomenės 
menininkė. 

Šiaulių kurčiųjų bendruome-
nės nariai galės susipažinti su 
albumais  individualiai, nes  tam 
reikalinga rimtis, susikaupimas 
ir nusiteikimas. Piešiniuose - gy-
venimo prasmė, viltys, svajonės, 
likimas...

Peržiūrėjus piešinius apima 
kilnūs jausmai, tampi jautresnis 
ir geresnis.

Ačiū Jums, Valerija Daugi-
niene!

Dalė BARTKIENĖ

Mūsų žmonės 

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorė Genė Adomaitienė (kairėje) 
džiaugiasi liaudies menininkės 
Valerijos Dauginienės dovana.

Menininkei negalė išugdė kitokią 
vertinimo skalę

Joniškio rajone, Skaistgiryje, 
toli nuo kurčiųjų centrų gyvenanti 
menininkė Valerija Dauginie-
nė – tarp kurčiųjų mažai kam 
žinoma. Tik vyresniosios kartos 
literatai ją gerai pamena ir lig 
šiol yra dėkingi už pirmąjį (1984 
m.) „Poezijos pavasario“ leidinį. 
Jos meniškai iliustruotas ir ranka 
perrašytas almanachas ir liks pats 
unikaliausias! 

Visų pirma – V.Dauginienė 
brandi asmenybė, reto gerumo 
ŽMOGUS. Ji - skulptorė, tapytoja, 
grafikė, netgi išbandžiusi medžio 
drožybą, pastaruoju metu ilius-
truoja knygas ir atnaujina pažintį 
su muzika. 1962 m. jai suteiktas 
Lietuvos liaudies menininkės 
vardas. 

Marių vėjo dukra 
Palanga – ir tėvų , ir senelių 

gimtinė. Iki trylikos metų mer-
gaitės vaikystė prabėgo ant jūros 
kranto. Šeimos namas stovėjo vi-
sai arti jūros – jie tiesiog gyveno 
kopose! Lūžtančios, audromis gra-
sančios bangos, žuvėdrų klyksmas, 
gaivus pajūrio vėjas, saulės gla-
monės, saulėlydžiai jūroje. Štai iš 
kur tos lekiančios, banguojančios, 
rodos, vėju skrendančios linijos 
menininkės kūryboje. Ilgesys ir 
neblėstantis nerimas... “Kai pa-
sakoju, kokios buvo kopos, kaip 
smarkiai pasikeitė pajūris – niekas 
netiki!” –aiškina ji. Moteris lig šiol 
išsaugojusi 1936 m. išleistą Palan-
gos albumą, patvirtinantį pasako-
jimo autentiškumą. 

Nuo vaikystės mergaitė buvo 
suaugusi su menu, nes mama bu-
vo savamokslė skulptorė. Pirmąjį 
paveikslą, kurį mama ir įrėmino, ji 
nutapė būdama 15 metų. Mokyto-
jai gyrė ir jos muzikinę klausą bei 
balsą. 

Netikėti gyvenimo vingiai 
Deja, dėl nepalankių aplinky-

bių gyvenimas apsivertė aukštyn 
kojom... Padėtį dar sunkino politi-
niai įvykiai, okupacijos, karas... 

Ištekėjo jauna. Abu su vyru 
dirbo mokytojais kaimo mokyklo-
je ir studijavo neakivaizdiniu bū-
du Mokytojų seminarijoje. Ir vėl 
ateities planai dužo: sunkmečiu, 
po gimdymo susirgo tuberkulioze, 

kuri buvo gydoma tuo metu pe-
nicilinu. Pamažu moteris pradėjo 
apkursti... Jokios priemonės negel-
bėjo, o klausa taip katastrofiškai 
silpo, kad po septynerių metų pa-
saulis moteriai liko begarsis.. 

Šeima – tvirtas pagrindas ir 
vertybė 

J. ir V. Dauginiai užaugino ir 
į mokslus išleido gražią, šeimą: 
keturias dukras ir sūnų. Duktė 
Birutė studijavo Vilniaus muzikos 
akademijoje, Janina – ekonomikos 
mokslus, Valytė – paveldėjo polin-
kį į meną, abi su mama turėjo ben-
drų interesų, bet mergina netikė-
tai mirė studijuodama ketvirtame 
kurse, Regina – medikė, sūnus dir-
ba statybų baruose. Bet svarbiau-
sia yra ne vien vaikų išsilavinimas. 
Visi Dauginių vaikai neapvylė tėvų 
– yra geri, dori žmones. 

Pirmoji meno mokytoja buvo 
mama. Ji darė skulptūras iš speci-
alaus molio. Tad skulptūra ir Vale-
rijai tapo viena iš artimiausių me-
no šakų. Vėliau techniką tobulino 
pati, bareljefus lipdė iš patinuoto 
gipso, domino plačios cemento 
galimybės... 

Kūrybą į dienos šviesą 
traukė ir tėvas Stanislovas 

Visai apkurtus keitėsi vizua-
liosios ir dvasinės erdvės mastelis. 
Labiausiai pradėjo traukti jausmi-
nės temos, atsirado simbolių, ale-
gorijų. Tačiau įvairūs bandymai 
pavaizduoti tai, kas formuojasi 
mintyse, nedavė rezultatų. Buvo 
apsistota ir prie akvarelės, paste-
lės, labai patiko Šimonio kūryba, 
tačiau mėgdžioti nesinorėjo. Tik 
vėliau dailės besimokanti duk-
tė Valytė patarė pabandyti tušą... 
Sumanydavo vieną temą, abi pieš-
davo atskirai ir darbus lygindavo. 
Beje, perpratus techniką, grafika – 
kaip ir viskas – ilgainiui jai pačiai 
atrodė nieko verti. 

Tuo metu, į Juodeikius iš 
tremties atvyko Tėvas Stanislo-
vas, susipažino su Valerijos šeima. 
Dvasininkas susidomėjo tušo dar-
bais. Vėliau, ištremtas į Paberžę, 
jis nenutraukė su šeima ryšio ir 
„kurstė“ moterį piešti. Piešinius jis 
klijuodavo į albumus, o jo bičiu-
lis fotografavo ir daugino: platino 
Lietuvoje, siuntė į Vokietiją, Kana-

dą... Dėl Tėvo Stanislovo populia-
rumo į Paberžę plūdo žmonės iš 
visur! O jis savo ruožtu menininkę 
ragino, sakė, kad žmonės laukia jos 
darbų. Dar ir kiti žmonės į „dienos 
šviesą tempė jos talentą„ ir neleido 
pamesti kūrybos.... Jei ne tie ragi-
nimai, būtų užmetusi, nusivylusi... 
Bet kuklumas juk kūrybos vertės 
nemažina. 

Kūrybos pilnatvę nusveria 
negalia. Viltys ir neviltis... 

Tikrus dvasios lobius širdy 
sauganti moteris kūrybos pilna-
tvės nejautė. Manė, kad negirdint 
„lygaus kelio“ gyvenime nėra. Dar 
ištekėjusi svajojo studijuoti dailę, 
bet... „O koks menininkas be di-
plomo?“ - ji neslepia jaučianti ne-
pilnavertiškumo kompleksą.  

Tobulėjant medicinai, šeima 
atkakliai ieškojo išeities. Pagaliau 
buvo leista vykti į Leningrado ka-
ro medicinos akademiją. Dešimt 
dienų truko tyrimai, tačiau daryti 
operaciją dėl didelės rizikos atsi-
sakė.... 

Antroji viltis buvo operacija 
Lietuvoje. Jai nepavykus teko susi-
taikyti su lemtim... “Likau daktarui 
visą gyvenimą dėkinga už begalinį 
norą padėt...“ Bet ar galima susi-
taikyti menininkui su kurtumu? 
Kai toks išsiugdytas intelektas, tiek 
daug planų bei fantazijų ir jauti, 
kad galimybės užblokuotos, kai 
galvoje – mintis: „o jei būčiau?“ 

Todėl ir dabar, kai tiek parodų 
apkeliavo jos darbai, kai netrūksta 
jos talento pripažinimo, reto geru-
mo moteris pasitikėjimo neįgijo... 
Dėl kurtumo patirti sunkumai 
išugdė kitokio masto vertinimo 
skalę... 

Gabumus ir darbštumą 
paveldėjo vaikai ir anūkai 

Užtat ji nuoširdžiai didžiuojasi 
ir džiaugiasi vaikų ir anūkų pasie-
kimais. Jie tarsi paveldėjo mamos 
ir senelės dvasios turtus, visapu-
siškus gabumus ir darbštumą. 

Apie dukrą Birutę B.Zubricko 
knygoje „Pasaulio lietuvių chorve-
džiai“ rašoma: „ji choro dirigentė 
ir pedagogė, 1985 m. apdovanota 
Lietuvos kultūros žymūno ženklu, 
Joniškio ir Rokiškio rajono dainų 
švenčių dirigentė...“ 

Nukelta į 12 p.
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Ji groja bažnyčioje vargonais, 
vadovauja Skaistgirio kultūros na-
mų ansambliams, dirba muzikos 
mokytoja mokykloje. Savarankiš-
kai išmoko groti daugeliu muzikos 
instrumentų... 

Dukra Janina studijavo ekono-
mikos mokslus, ji - buvusi aviaci-
jos sporto klubo lakūnė, išleidusi 
dvi poezijos knygas. Šie leidiniai – 
tarsi mamos ir dukros širdžių due-
tas, išskleistas ir visiškai užbaigtas. 
“Dėkoju Mamai – brangiausiam 
Žmogui žemėje. Jos stiprios Dva-
sios pasaulyje išaugo ir sustiprėjo 
mano sparnai“, rašo ji savo knygo-
je. Janinos dukra Asta – biologi-
jos mokslų daktarė, groja grupėje 
GAIA. 

Reginos dukra Evelina pavel-
dėjo senelės aistrą menui. Ji – dai-
lininkė stilistė. Anūkai Vytukas ir 
Artūras pasirinko inžinerijos, eko-
nomikos mokslus... 

Kūrybos lobiai 
Menininkė sudarė šešis grafi-

kos albumus (po 50 – 60 tušo pie-
šinių). Tai pavieniai kūriniai arba 
ciklai. 

Ranka dažniausia įrašydavo 
eilėraštį, o šalia – iliustracija..Visų 
albumų kopijas ji yra padovanojusi 
Skaistgirio bibliotekai. Biblioteką 
puošia ir jos didelių gabaritų (1,5 
m ilgio, 9 figūrų) patinuoto Gibso 
bareljefas „Senelės pasaka“, tapyti 
paveikslai. Praėjusių metų gruodį 
renovuotame pastate biblioteka 
šventė 55 metų jubiliejų. Ta proga 
V.Dauginienė padovanojo grafi-
kos darbų albumo kopijas V.Šlaito 
ir V.M.Putino kūrybos motyvais, 
buvo surengta jos ir dar vienos 
vietinės menininkės kūrinių gau-
si paroda. Apie jubiliejinę parodą 
rašė Joniškio rajono laikraščiai: 
„Krašto žinios“, „Sidabrė“. 

Grafikos darbuose Valerijai 
ypač sekasi derinti poeto ir me-
nininko idėją. Ji yra iliustravusi 
knygas: P.Drabužio „Mano meilės 
užteks“, D.Trėjaus „Sielos stygomis 
groja...“, „Kaip paukščio plunks-
na“, B.Žemaitytės „Palydėsiu į tė-
vo namus“ (proza), S.Karanausko 
„Kalavijas ir žagrė“, J.Dauginytės 
– Audzijonienės „Už laiko ribos“, 
„Balti sparnai“, O.Mikalauskienės 
kt. poetų kūrybą. Iš viso iliustravo 
per dešimt knygų. 

80 –metį perkopusi menininkė 
gera sveikata pasidžiaugti negali, 
o užsakymai laukia, nes ji tiesiog 
moka įsijausti į kitų menininkų 
kūrybą.... Geras skonis – intelek-
to ir vaizduotės rezultatas. Tekstą 
skaitai lygiagrečiai su grafikos dar-
bu. Jie papildo vienas kitą. Subtilia 
forma moka prakalbinti ir žmo-
gaus džiaugsmą ir liūdesį. Rezul-
tatas – gilus poetiškas jausmas, 
tinkama linijos kryptis ir eilėraštis 
įgauna ryškumo. 

Bendra analizė 
Prieš baltą lapą menininkas 

stovi kaip prieš tuščią erdvę, kurią 
reikės užpildyt... Bet visada turė-
damas laisvą valią rinktis! Galima 
vaizduoti ir tai, kas šalia ar atverti 
akis regėjimams, pasiduoti intuici-
jai... Jos grafika labai mąsli... 

Kiekvienas menininkas tarpsta 
savo amžiaus kultūros aplinkoje ir 
kažkiek pasiduoda jos įtakai. Mo-
teris neprastai susipažinusi su žy-
mių dailininkų ir poetų kūriniais, 
mitologija. Simboliai, alegorija 
būdinga ir jos kūrybai. Piešiniuose 
vyrauja saulė, paukščiai, žvaigždės, 
plazdančios lengvos linijos... Bū-
tent, jos užburia! Nes kiekviename 
paveiksle kinta jų forma ir raiš-
ka. Jausminiu atžvilgiu jos taiko į 
„aukso viduriuką“ – duoda kryptį 
žiūrovo regėjimams. Verčia piešinį 
išmatuoti akimis kitaip. Trijų ma-
tavimų iliuzija lieka per siaura... 

Tušu nupieštų darbų (be mi-
nėtų) Valerija sukūrė kelis ciklus: 
„Medžiai ir žmones“, „Poeto ke-
lias“, „Bežodės ir begarsės dainos“, 

„Neregio elegija“ ir kt. 
O pavieniai kūriniai, sako, 

gimsta gretinant būtyje esančius 
panašumus bei kontrastus: gėris ir 
blogis, jaunystė ir senatvė, harmo-
nija ir chaosas... Mirus mylimai 
dukrai atsirado skaudi mirties te-
ma... 

Dideli skulptūros darbai trau-
kia plastišku judesiu, bet masė ir 
tūris stebina. Juk tai moters dar-
bas... 

Iš didesnių darbų išsiskiria 
„Viltis“, „Vasara“, „Laukimas“, 
,„Vargo našta“, „Žvejo žmona“, 
„Disko metėja“. 

Dailininkė dabar neabejoja, 
kad ją lydi Dievo globa ir pagalba. 
Išties gyvenimas atėmė daug. Bet ar 
mažai pasiekta? Kad ir sunkiu dar-
bu? (aut. pastaba. ). Sako, ji įsijau-
tė ir suprato, kad neregio dalia dar 
skaudesnė, o gyvenimo patirtis lei-
do suprasti kad ji pati tėra instru-
mentas Dievo rankose...  

Peržiūrėjus visą kūrybą, atro-
do, kad menininkė užsibrėžė tikslą 
nugalėti bet kokias technines kliū-
tis. Jėgas išbandė ir medžio dro-
žyboje. Gal kiek jaučiama skulp-
tūrinių kompozicijų įtaka, užtat 
moters ranka savitai raižo medyje 
ornamentą... Pati aiškina, kad me-
dis buvo tik bandymas, dar vieno 
tikslo įveikimas ir nieko daugiau... 

Reiktų išskirti ir realistinio po-
būdžio peizažus, kartais lyg ir ta-
pytus netikru koloritu, bet visiškai 
užbaigtus minties atžvilgiu. Tuo 
atžvilgiu išsiskiria „Metų laikai“ 
– kupini elegijos. Lietuvos laukų, 
upelių, sodybų motyvas skleidžia 
ramybę kartu išlikdamas dinamiš-
kas. Gilios prasmės visi simboli-
niai tapybos darbai. 

Ypač užbūrė triptikas „Skaus-
mo dienos“, „Vilties pašvaistė“, „Iš-
sipildymas“.

Žmogaus galimybėms nėra 
ribų 

Menininkė apgailestavo, kad 
tenka susitikti žiemą. Kai lauko 
vazos, įvairiaspalvis gėlynas po 
sniegu, kai „trolių“ namelį kieme 
gaubė tik nuogi vynuogynų ke-
rai. Bet po sodelį plasnojo lesina-
mi paukščiai, jaukiuose namuose 
purpuriniu raudoniu plieskė kam-
barinės gėlės, kvepėjo pačios ruoš-
ti patiekalai. Akis ir sielą skaidri-
no jos kūrybos lobiai – lyg kopija 
– paprasto žmogaus nepaprastos 
gyvenimo istorijos. Tik žvelk šilta 
širdim ir skaityk... 

Aldona STANKEVIČIENĖ

Mūsų žmonės 

Jei dar įmanoma paguosti,
Žinokit, širdys mūsų gedi su Jumis.

Tik žmogui lemta skausmą pažaboti,
Surast ramybę, susitaikyt su lemtim...

Sunkią netekties ir skausmo valandą dėl 
mylimo vyro mirties

nuoširdžiai užjaučiame Valeriją Dauginienę.

 Kurčiųjų poetų vardu - Aldona Stankevičienė

Lietuvos liaudies menininkė Valerija Dauginienė.

Menininkei negalė išugdė kitokią 
vertinimo skalę
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V.Glušokas: „Kurčiam žmogui dvikalbystė atveria kelius į 
pilnakraujį gyvenimą“

Jau beveik penkiolika metų, 
kai Lietuvoje gestų kalba pripa-
žinta kurčiųjų gimtąja kalba.

Tačiau, norėdami bendrauti 
su girdinčiaisiais, integruotis į vi-
suomenę, kurtieji privalo išmokti 
ir lietuvių žodinę kalbą. Pastaruo-
ju metu iš pedagogų vis dažniau 
pasigirsta nuogąstavimų, kad kai 
kurie klausos negalią turintys 
mokiniai, motyvuodami, jog jų 
gimtoji kalba yra gestų, nerodo 
didelių pastangų išmokti žodinę 
ir rašytinę kalbą. 

Žodis ir gestas - vienodai 
svarbūs

„Žodis ir gestas yra lygiaverčiai. 
Mes, kurtieji, esame dvikalbiai, to-
dėl vaikams būtina mokytis abiejų 
kalbų. Antraip – nebus gyvenimo. 
Nemokėdami žodinės kalbos tokie 
žmonės bus ne kurtieji, o – neby-
liai“, - sunerimęs dėl tokio mokinių 
požiūrio į žodinę kalbą sakė Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos gestų kalbos 
ir tikybos mokytojas, bibliotekinin-
kas, Panevėžio kurčiųjų kultūros 
centro vadovas Vilius Glušokas. 

Kurčias, tačiau puikiai mokan-
tis žodinę kalbą, Vilius neturi jokių 
bendravimo problemų girdinčiųjų 
visuomenėje. Jo aiški kalba ir gebė-
jimas skaityti iš lūpų dažnai klaidi-
na tuos, su kuriais mokytojas kal-
basi pirmą kartą. Daugelis žmonių, 
sužinoję, kad jis turi klausos nega-
lią, stebisi ir negali tuo patikėti.

Žodinė kalba, pasak Viliaus, 
labai padėjo išmokti antrąją, t.y. 
gestų, kalbą. Žodinės kalbos rašy-
tinė forma buvo svarbi priemonė 
žinioms įgyti. Akademiniai ir pro-
fesiniai laimėjimai daug priklausė 
nuo  žodinės kalbos (rašytinės ir 
sakytinės) mokėjimo.

Motyvacija mokytis 
Aukštesniosios ir dviejų aukštųjų mo-
kyklų diplomus turintis V. Glušokas 
sako, kad vaiko motyvacijai mokytis 
ir integruotis į girdinčiųjų visuomenę 
didžiulę įtaką daro šeima. Būtent šei-
moje formuojamas vaiko požiūris ir 
supratimas, kokia svarbi kurčio vaiko 
gyvenime yra dvikalbystė. „Šeimoje 
kalbėjau dviem kalbomis: su tėvais 
- žodine kalba,  su seserimi – gestų. 
Iki šiol menu mamos žodžius, kurie 
lydėjo mane visą laiką: „Mokykis ir 
turėsi šviesų gyvenimą“. Niekada jų 

nepamiršiu. Kol mama buvo gyva, 
gal ir ne visada įvertinau jos visas 
pastangas ir atsidavimą, tačiau dabar, 
kai jos netekau, supratau, kiek daug 
ji man davė“,- neslėpdamas ašarų 
sakė Vilius. 

Moki žodį, žinai kelią
Anot jo, motinos dėka mokslo 

ir žinių svarbą jis supratęs anksti, 
tačiau kaip svarbu mokėti žodinę 
kalbą, suvokė susirgus motinai, kai 
teko susidurti su įvairiomis tokiais 
atvejais iškylančiomis problemo-
mis: „Kai sirgo mama, mane visur 
gelbėjo žodis. Kad ir nuėjus ar iš-
sikvietus gydytoją - jei gydytojas ar 
aš ko nors nesuprasdavome, bėdų 
nekildavo, tuojau viską išsiaiškin-
davome raštu. Todėl tūkstantį kartų 
savo mokiniams kartoju: be žodžių 
niekur toli nevažiuosite. Vertėjo 
kiekvieną minutę prie šono nebus. 
Todėl, kai prispiria bėda, didžiau-
sias išsigelbėjimas yra turimas žo-
džių bagažas. Man vertėjo beveik 
nereikia ir tik dėl mokslo ir žinių 
galiu gyventi pilnakraujį gyvenimą, 
skaityti knygas, laikraščius, profesi-
nę literatūrą, bendrauti su įdomiais 
žmonėmis ne tik kurčiųjų, bet ir 
girdinčiųjų visuomenėje“, - džiau-
gėsi mokytojas. 

 
Brangiausia relikvija 
Glušokų šeimoje abu vaikai 

gimė su klausos 
negalia: vyriau-
sioji sesuo Rima 
visai negirdi, o 
Viliui yra šiek 
tiek klausos likę. 

Sesers kur-
tumas ir jo labai 
silpna klausa gir-
dintiems tėvams 
sukėlė šoką, ta-
čiau jie nenulei-
do rankų. Vaikai 
buvo vežami pas 
gydytojus, ieško-
ma būdų su jais 
bendrauti ir juos  
ugdyti.

V. Glušo-
kas iki šiol pri-
simena Kauno 
pr ig irdinčiųjų 
mokyklos švie-
sios atminties 
mokytoją Zofiją 
Šopytę ir kaip 
brangiausią re-
likviją saugo jos 
dovanotą pirštų 

abėcėlę. „Mūsų namai buvo šv. Zi-
tos gatvėje, kur gyveno ir rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Būtent 
pas ją mokytoja Šopytė vasarą  at-
važiuodavo į svečius. Pamačiusi, 
kad mes žaisdami su seserimi ne-
kalbame, o makaluojame rankomis, 
mokytoja užėjo pas tėvus, paaiški-
no, kad Kaune yra tokia mokykla, 
kur vaikai mokomi gestų kalbos, 
turi ne tik vadovėlius, bet ir žody-
nus, pritaikytus dirbti su kurčiais 
vaikais“, – prisiminė mokytojas.

Ugdymas - žodine kalba
Sulaukęs septynerių metų, Vi-

lius pradėjo mokytis Kauno prigir-
dinčiųjų mokykloje (dabar Kauno 
apskrities kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centras). Ten ugdyta 
žodine kalba, mokytojai buvę labai 
griežti ir reiklūs. „Kadangi mo-
kiausi kurčiųjų klasėje, tad galėjau 
gauti tik aštuonių klasių išsilavini-
mą. Labai norėjau mokytis toliau, 
todėl maldavau direktorę, kad 
mane priimtų į devintą klasę, kur 
galėjo  mokytis tik  neprigirdintys 
vaikai. Direktorė nuogąstavo, kaip 
aš išlaikysiu egzaminus, tačiau po 
ilgų prašymų sutiko, nes buvau pa-
žangus, pavyzdingo elgesio, grojau 
akordeonu, lankiau šokių būrelį, 
labai domėjausi fotografija.  Džiau-
giausi, kad ji manimi patikėjo, su-

prato ir priėmė“, - sako Vilius ir 
pabrėžia, jog mokantis vidurinėje 
mokykloje su neprigirdinčiais jam 
buvo nelengva: reikėjo išmokti dau-
gybę žodžių, per pamokas kalbėti 
tik žodine kalba. Prisimindamas šį 
laikotarpį, jis geru žodžiu minėjo 
tuo metu jam daug padėjusią klasės 
draugę Romą Klečkovskąją (dabar 
– Lietuvos kurčiųjų draugijos pre-
zidentę) ir kitus klasės draugus.

Baigęs Kauno prigirdinčiųjų 
mokyklą ir grįžęs į Panevėžį, Vilius 
nenustygo vietoje ir prašė tėvų leisti 
mokytis toliau. Anot jo, Panevėžyje 
didelio pasirinkimo nebuvo, tad, 
pasitaręs su šeima, vaikinas nutarė 
stoti į tuometį Panevėžio politech-
nikumą (dabar Panevėžio kolegija). 
Sekdamas tėvo pėdomis pasirinko 
elektriko specialybę, tačiau po me-
tų ją pakeitė į statybininko techni-
ko, nes turinčiam klausos negalią 
dirbti su elektra buvo pavojinga. Po 
penkerių metų įgijo aukštesniosios 
mokyklos diplomą. V. Gušokas pri-
sipažįsta, kad jam, linkusiam į hu-
manitarinius mokslus ir meną, to-
kia specialybė  buvo ne prie širdies, 
tačiau ištvėrė.

Darbovietėje - dešinioji 
ranka

Baigęs studijas, 1982 m. įsidar-
bino Lietuvos kurčiųjų draugijos 
Panevėžio teritorinėje valdyboje. 
Šioje  įstaigoje sekretoriumi-ma-
šininku jis išdirbo dvylika metų. 
„Buvau valdžios dešinioji ranka“,- 
juokiasi Vilius. Tiek pat metų jis 
išdirbo ir bibliotekininku Lietuvos 
kurčiųjų draugijos Panevėžio tar-
prajoniniuose kultūros namuose. 
Teturėjo pusę etato, tačiau šis dar-
bas jam labai patiko.

 Dirbdamas šiose įstaigose Vi-
lius buvo išrinktas meno vadovu.  
Vaikinas pasijuto kaip žuvis vande-
nyje. Rengė įvairius renginius, susi-
tikimus, organizavo ekskursijas. Su 
kolegomis apvažinėjo visą Rusiją, 
Armėniją, Azerbaidžaną, Gruziją. 

Antrosios studijos 
Ši veikla pastūmėjo V. Glušoką 

ir tolesnėms studijoms. Jis 1989 m. 
įstojo į Lietuvos muzikos akade-
mijos Klaipėdos fakultetą (dabar 
Klaipėdos universitetas). 1994 m. 
jis įgijo kultūros vadybos ir organi-
zavimo specialybę. 

Nukelta į 14 p. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos gestų kalbos ir tikybos mokytojas Vilius 
Glušokas.
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„Pats savo kailiu patyriau, ką 
reiškia studijuoti, rašyti ir apginti 
diplominį darbą. Tai yra kaip di-
delį akmenį nešti į kalną. Mokytis 
labai įdomu, tačiau kurčiam tai yra 
sudėtinga“, - tvirtino V. Glušokas. 
Tačiau, nepaisant sunkumų, jo di-
plominį darbą komisija įvertino 
puikiai.

Atkūrus Nepriklausomybę, 
daugelis organizacijų buvo reorga-
nizuotos ir likimas Vilių  atvedė į 
Panevėžio kurčiųjų mokyklą. „Ma-
ne labai palaikė Lietuvos kurčiųjų 
draugija, teigusi, kad nėra tiek daug 
kurčiųjų, turinčių aukštąjį išsilavi-
nimą, kad būtų galima jais mėtytis“, 
– sako jis ir prisipažįsta, kad nors 
kartu su kunigu Petru Kavaliausku 
buvo prie mokyklos ištakų, sunkiai 
įsivaizdavo save dirbantį pedagogi-
nį darbą. „Mane palaikė patys vai-
kai. Pajutau, kad esu jų mylimas, 
ir supratau, kad mokytojo darbas 
labai įdomus“, – tvirtino Vilius, da-
bar  jau šešiolika metų dirbantis šį 
darbą.

Iš viso mokėsi 22 metus
Sklaidydamas įvairių mokyklų 

baigimo pažymėjimus ir diplomus, 
mokytojas juokiasi, kad dar ne vi-
sus parodė.  „Ne veltui mama mane 
vadino amžinu studentu“, - šypso-
si jis ir sako, kad sudėjus visus jo 
mokslo ir studijų metus išeina, kad 
mokytasi buvo net dvidešimt dve-
jus metus. Paskutinė V. Glušoko 

baigta  aukštoji mokykla  – Šiaulių 
universitetas. Čia jis įgijo surdope-
dagogo specialybę. „Norėjau dirbti 
su kurčiais vaikais, todėl ir vėl teko 
mokytis“, – sako jis. 

Vadovauja Kurčiųjų  
kultūros centrui

Norėdamas realizuoti savo or-
ganizacinius ir kultūros vadybos 
sugebėjimus, 1996 m. Vilius įkūrė 
Panevėžio kurčiųjų kultūros centrą. 
Čia organizuojami renginiai, vyks-
ta šventės, susitikimai su žymiais 
žmonėmis, užsienio kurčiųjų ben-
druomenių atstovais, veikia magų, 
kompiuterių būreliai.

Pomėgiai
Paklaustas, iš kur jo artistišku-

mas, polinkis į meną, Vilius sako, 
jog tos savybės greičiausia iš moti-

nos giminės. Teta dainavo operetė-
se, o į teatrą jau nuo penkerių metų 
vesdavosi ir jį. Pasak jo, jei girdėtų, 
labiausiai norėtų dainuoti operoje 
arba būti muzikantu. Tačiau nors 
to likimas jam nedavė, nenusime-
na – šeštadieniais žiūri operą per 
televiziją, užsidėjęs ausines, padai-
nuoja, pavaidina ir taip pasikelia 
sau nuotaiką. Be operos, Vilius dar 
domisi magija ir kulinarija. Magija 
susidomėjo 1977 m. susipažinęs su 
iliuzionistu iš Rusijos, o kulinarija 
užkrėtė motina. „Mama buvo puiki 
šeimininkė. Gamindavo labai ska-
niai, todėl valgydavau tik namuo-
se. Visa laimė, kad daugelį receptų 
ji yra užrašiusi“,- sako Vilius, pats 
mokantis konservuoti, virti įvairias 
sriubas, kepti pyragus. 

Išvardinęs visus savo pomėgius, 
jis nepamiršta ir vairavimo. Kad ti-

krai yra perpratęs ir šį meną, rodo 
vairuotojo pažymėjimas. Tiesa, da-
bar Vilius nevažinėja, nes pardavė 
mašiną ir ruošiasi įsigyti naują. 
 Sudėjęs į aplankalą visus įgytus 
diplomus, pažymėjimus, įvertinimus 
mokytojas sako, jog visų pasiekimų 
paslaptis yra labai paprasta, tai -  kan-
trus darbas: „Dabar dažnai iš mokinių 
išgirstu: aš daugiau nepajėgiu. Netie-
sa, reikia tik noro, kantrybės ir viską 
galima pasiekti. Man mama dažnai 
kartodavo, jog visada reikia kaupti 
dvasinius turtus. Materialinį turtą gali 
atimti, sunaikinti, o dvasinio - nieka-
da neprarasi. Tik tokį turtą aš skatinu 
kaupti ir savo mokinius, tik tokio 
turto pirmiausia, jiems ir linkiu.“

Pritapo dviejose kultūrose 

V. Glušoko indėlį į Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos veiklą vertinanti moky-
klos direktorė Danutė Kriščiūnienė 
džiaugėsi, jog Vilius yra puikiai 
pritapęs dviejose kultūrose – kurčiųjų 
ir girdinčiųjų. Visavertį bendravimą 
jam atveria dvi kalbos – žodinė ir 
gestų. „Kurtiems žmonėms Lietuvoje 
sudėtinga integruotis į visuomenę. 
Tačiau Viliui tai nesukelia nepatogu-
mų, jam padeda komunikabilumas. 
Vilius turi draugų visame pasaulyje. 
Įdomiai leidžia laisvalaikį: dalyvauja 
mokyklos renginiuose, groja, vaidina, 
domisi teologija, literatūra“, - pabrėžė 
mokyklos direktorė.

Laimai LAPĖNIENĖ

Mažeikių kurtieji kuria planus ir džiaugiasi  
nuveiktais darbais

Mažeikių rajono kur-
čiųjų pirminės organiza-
cijos pirmininkė Audronė 
Šimkuvienė, kuri yra ir 
Mažeikių bendruomenės 
centro vadovė, sako, jog jai 
labiau patinka dirbti, negu 
kalbėti apie darbą. Tačiau 
svečiams ji visuomet malo-
niai papasakoja apie tai, ką 
draugija ir centras veikia, ką 
planuoja ateičiai, kokias vil-
tis puoselėja. Tad pasinau-
dojome svečio teisėmis ir 
apsilankėme Mažeikiuose.

Įkurtuvės buvo laiku
A. Šimkuvienė įsitikinusi, jog 

kol kas ir draugijos, ir centro vei-
kla tiesiog sėkminga. Ir ne tik todėl, 
kad žmonės darbštūs.

„Manau, jog mes vis suspėja-
me ten, kur tuo metu reikia būti. 
Po Nepriklausomybės paskelbimo 
Lietuvoje iš esmės ėmė keistis ir 
visuomenės, ir valdžios požiūris 
į neįgaliuosius, buvo suteikiama 
daug ir materialinės, ir moralinės 
paramos. Todėl 2000-aisiais ketu-
rios Mažeikių rajono neįgaliųjų or-
ganizacijos, tarp kurių – ir kurtieji, 
įkūrėme viešąją įstaigą Mažeikių 
bendruomenės centrą,  parengėme 
projektą dėl patalpų. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija skyrė 
lėšų, Mažeikių rajono savivaldybė 
pagal panaudos sutartį suteikė pa-
talpas. Tad 400 kvadratinių metrų 
plotas dabar priklauso Mažeikių 

bendruomenės centrui, kuriame ir 
veikia tos keturios organizacijos“,- 
prisimena didžiųjų darbų pradžią 
A. Šimkuvienė.

Draugijos ir toliau aktyviai ren-
gia projektus, juos laimi ir džiaugia-
si rezultatais. Anot Audronės, dabar 
projektai daugiau skirti draugijų 
veiklai skatinti, todėl ypač smagu, 
jog centro materialinė bazė jau su-
kurta, sąlygos neįgaliesiems ilsėtis, 
mokytis, gerinti sveikatą sudarytos 
geros, atmosfera visuomet draugiš-
ka, žmonės čia noriai ateina, ben-
drauja, naudojasi centro teikiamo-
mis paslaugomis.

„Kartą bandėme suskaičiuo-
ti, kiek žmonių per metus aplanko 
centrą. Rezultatais esame patenkin-
ti: kasdien centre apsilanko 30-50 
žmonių, per mėnesį – apie 700, o 

per metus – gerokai per 1000“, - sa-
ko A. Šimkuvienė.

Kurtieji – vieni aktyviausių
A. Šimkuvienė Mažeikių rajo-

no kurčiųjų pirminei organizacijai 
vadovauja nuo 1999 metų. Anot va-
dovės, tokių aktyvių ir kūrybingų 
žmonių nedaug kur surasi. Drau-
gija vienija 125 narius, žmonės - 
įvairaus amžiaus, tačiau tai visiškai 
netrukdo bendrauti, keliauti, švęsti 
šventes ir būti drauge. Ypač kurtieji 
mėgsta keliauti, todėl visi nekan-
triai laukia vasaros. Jau tradicija 
tapo apsilankyti Druskininkuose, 
rengti šeimų šventes. Iki šiol ne-
išblėsta įspūdžiai iš vasaros šeimų 
šventės prie jūros, kur sumanytas 
užduotis atliko ir vaikai, ir tėveliai. 
Įspūdinga buvo kelionė į Latviją, į 

Vilius savo mokiniams linki kaupti dvasinius turtus.
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Rundalės pilį.
„Jūs matytumėte, kaip mes ren-

giamės išvykoms. Nereikia raginti, 
kas sudarys sąrašą, kas sutvarkys 
kokius kitus organizacinius reika-
lus. Nepaprastai aktyvus yra mano 
pavaduotojas Virgilijus Radvila, su 
juo joks darbas nebaisus“, - sako  
A. Šimkuvienė.

Apie savo draugijos žmones 
Audronė galėtų pasakoti nesusto-
dama, nes, anot jos, tokių nuošir-
džių ir darbščių žmonių apsuptyje 
ir pats stengiesi padaryti viską, ką 
sugebi. 

„Jau tuomet, kai pradėjome 
kurti centrą, Valerija ir Leonas 
Stončiai buvo nuolatiniai pagalbi-
ninkai, dirbo čia įvairiausius dar-
bus. Beveik viskas, kas centre pa-
daryta iš medžio: skelbimų lentos, 
puošmenos ir kt., - mūsų draugijos 
nario dailidės Redo Paradniko dar-
bas. Auksinių rankų žmogus, kitaip 
jo nepavadinsi. Jovita Kniurienė 
– tikra draugijos siela, darbštuolė, 
kuri ir kitus moko siūti, veda dar-
belių užsiėmimus, padeda pasi-
rengti parodoms. O kur dar Stasė 
Rimkuvienė, Ona Paulauskienė, 
Pranas Statkus, Kęstutis Jockus bei 
daugelis kitų, be kurių net neįma-
noma įsivaizduoti draugijos vei-
klos“,- vardija savo pagalbininkus ir 
bendraminčius draugijos vadovė.

Kompiuterių klasė – viena 
populiariausių

Centre kurtieji tikrai turi ką 
veikti. Populiariausia čia kompiu-
terių klasė, kuri irgi buvo įrengta 
pasinaudojus projekto pinigais. 
Galimybė išmokti dirbti kompiute-
riu, nemokamai naudotis internetu 
traukia į centrą ir jaunus, ir vyres-
nius. Kurtieji puikiai supranta, jog 
naujosios technologijos jiems ypač 
aktualios, jomis naudojantis atsi-
randa puiki galimybė daug ką su-
žinoti, bendrauti su daugybe žmo-
nių ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje.

„Daugelis mūsų draugijos narių 
neturi galimybės įsigyti kompiute-
rį, turėti namuose internetą, todėl 
žmonės labai vertina centre esan-
čią kompiuterių klasę. Vyresnieji 
mokosi sunkiau, jiems reikia daug 
kartų kartoti tas pačias operacijas, 
kol jas įsimena, tačiau jaunimas 
susiorientuoja labai greitai, jiems 
kompiuteris – jau kasdienybė“,- pa-
sakoja A. Šimkuvienė.

Bendruomenės centre kurtieji 
taip pat gali naudotis čia įrengtu 

dušu, vonia, perlų vonia. Įrengtoje 
jaukioje virtuvėlėje, anot ponios 
Audronės, kurtieji mokosi, kaip 
paruošti skanių valgių iš nebrangių 
produktų.

„Net nemanėme, kad tie susi-
tikimai ir pamokėlės virtuvėje bus 
tokios populiarios. Dažnai mūsų 
draugijos nariai užauga globos mo-
kyklose, kitose įstaigose, kur viskas 
padėta ant stalo, vaikai neįgauna 
įgūdžių paprastiems darbams atlik-
ti. Todėl išmokti pasigaminti valgy-
ti iš paprastų produktų, išmokti su-
taupyti daugeliui labai praverčia“,- 
sako draugijos vadovė.

Bendruomenės centre veikia ir 
yra labai populiari treniruoklių sa-
lė, centre atliekamas ir kūno masa-
žas, galima išsiskalbti ir išsilyginti 
drabužius, veikia kirpykla.

„Štai apsikirpti pas mus galima 
už septynis litus, nusidažyti plau-
kus – už dešimt litų. Centro pas-
laugomis naudojasi tik neįgalieji, 
tad dalį paslaugos kainos dengia 
savivaldybė. Manau, neįgaliesiems 
tai yra didžiulė parama, ypač šiuo 
sunkiu laikotarpiu“,- įsitikinusi A. 
Šimkuvienė.

Aukštasis mokslas – puikus 
pavyzdys

Mažeikių rajono kurčiųjų drau-
gijos pirmininkė mano, jog pasikei-
tęs visuomenės požiūris į neįgaliuo-
sius labai palengvino jų gyvenimą, 
atvėrė daugybę galimybių. Žmonės 
aktyviai sportuoja, dalyvauja savi-
veikloje, drąsiau reiškia savo nuo-
monę, kovoja už savo teises.

„Tačiau didžiausiu laimėji-
mu laikau tai, kad neįgalieji tapo 
aukštųjų mokyklų studentais ir 
absolventais. Baigusieji aukštąsias 
mokyklas yra puikiausias pavyzdys 
kitiems, jog negalia netrukdo siek-
ti ir mokslo aukštumų. Anksčiau 
visi neįgalieji buvo lyg pasmerkti 
kelioms specialybės, kurias jiems 

ir tesiūlė. Dabar viskas pasikeitė. 
Žinoma, valstybė dar labai jauna, 
ne viską įmanoma padaryti iš kar-
to, tačiau tikiu, jog einame teisinga 
kryptimi“,- sako A.Šimkuvienė.

Neseniai Audronė kartu su ki-
tais Lietuvos delegacijos nariais 
lankėsi Italijoje ir sėmėsi patirties, 
kaip šioje šalyje sprendžiamos neį-
galiųjų įdarbinimo problemos. 

„Čia jau veikia sukurta sistema, 
kur kiekviena įmonė, atsižvelgiant į 
darbuotojų skaičių, privalo įdarbin-
ti ir atitinkamą skaičių neįgaliųjų. 
Žinoma, tam yra skiriama ir valsty-
bės parama. Tačiau labiausiai Itali-
joje nustebino tai, jog didelių įmo-
nių vadovai didžiuojasi, kad įmonė-
je yra įkuriami nedideli cechai, kur 
neįgalieji irgi ką nors gamina. Juk 
žmonėms labai svarbu būti užim-
tiems, jaustis reikalingiems visuo-
menei. Žinoma, iki šitokių dalykų 
mums dar reikia ilgokai bręsti“,- sa-
ko A. Šimkuvienė.

Draugijos vadovė didžiuojasi, 
kad nemažai draugijos narių Ma-
žeikiuose ne tik turi darbą, bet ir 
yra puikūs savo srities specialistai. 
Štai Mažeikiuose beveik kiekvienas 
automobilį turintis žmogus žino, 
jog remontuoti jį saugiausia patikėti 
darbštiems kurtiesiems meistrams. 
Visi puikiai žino, kur jie dirba, pasi-
tiki jais, vertina jų darbą.

„Kiekvienam iš mūsų labai 
svarbu turėti užsiėmimą, todėl nie-
ko geriau už darbą čia ir nesumąs-
tysi“,- sako A.Šimkuvienė.

Mokys valdininkus 
Paklausta apie ateities planus, 

A. Šimkuvienė vardijo numatytas 
parodas, susitikimus, išvykas, tra-
dicinius renginius, tarp kurių bus 
ir Bendruomenės centro atvirųjų 
durų renginiai. Gripas sutrukdė 
tai padaryti gruodį, tad 2010 metų 
pradžioje centras visą savaitę kvies 
mažeikiškius ir rajono svečius ap-

silankyti Bendruomenės centre, pa-
matyti, kuo čia gyvena žmonės, ką 
veikia, ką kuria. 

„Norime supažindinti visuo-
menę su neįgaliųjų kultūra, su 
mūsų nuveiktais darbais. Turime 
jaukią salę renginiams, iš jos veda 
pritaikytas neįgaliesiems išėjimas į 
uždarą kiemelį. Jis ypač yra mėgsta-
mas vasarą. Manau, jog 2010 metais 
mūsų vienas iš pagrindinių darbų 
– bendrauti su visuomene, prisista-
tyti jai, išmokyti žmones kai kurių 
dalykų, kuriuos jie turėtų žinoti 
susidūrę su kurčiuoju, nekalbančiu 
žmogumi, mokėtų su jais bendrau-
ti, nebijotų susidurti su negalios iš-
tiktuoju“,- sako A. Šimkuvienė.

Šias draugijos pirmininkės 
mintis ir planus suformulavo pats 
gyvenimas. Anot  Audronės, kurtie-
ji gyvena visiems įprastą gyvenimą, 
jie turi susitvarkyti ir asmens doku-
mentus, kažką perka ar parduoda, 
eina pasiimti įvairiausių pažymų.

„Savo draugijos narius papras-
tai palydžiu pas valdininkus ar spe-
cialistus. Pajaučiau, kaip tie žmonės 
sutrinka, kai pasakau, kad išversiu iš 
gestų kalbos, ką nori pasakyti mano 
atlydėtas asmuo, ko jam reikia. Dar 
kebliau būna, kuomet atsitinka ko-
kia nelaimė. Kartą kurčioji pateko 
į avariją, buvo nesmarkiai sužeis-
ta. Pareigūnai nežino, kaip tokiais 
atvejais elgtis. Todėl esame numatę 
pakviesti pokalbiams, mokymams 
žmones, kurie teikia paslaugas, dir-
ba savivaldybėse ar kitose įstaigose. 
Su savo draugijos nariais esame su-
tarę, jog jie nurodys mano telefono 
numerį, jeigu iškils kokių bendravi-
mo problemų. Tad aš žinau, kad ga-
liu būti pakviesta ir vakare, ir naktį, 
ir šventės dieną. Jau įpratau. Puikiai 
suprantu kurčiųjų problemas, šei-
moje užauginome kurčią sūnų, tad 
kiekviena smulkmena ir visi sunku-
mai man yra gerai žinomi. Mielai 
dirbu šį darbą, nes jaučiu, jog galiu 
labai konkrečiai padėti žmogui“,- 
sako A. Šimkuvienė.

Anot jos, mažeikiškiams iš tie-
sų labai pasisekė, kad savivaldybėje 
dirba labai supratingi žmonės, ne-
įgaliųjų problemų jie nesistengia 
nustumti į šalį, padeda, kiek leidžia 
išgalės.

„Dabar laikas sudėtingas, todėl 
visi kartu turime suprasti vieni ki-
tus ir padėti vieni kitiems. Manau, 
kad mūsų draugijos nariams stipry-
bės užteks, nes optimistiškai žiūri-
me į ateitį, planuojame, dirbame ir 
džiaugiamės savo darbais“,- sako 
A.Šimkuvienė.

Nijolė VERŠINSKIENĖ

Įspūdinga mažeikiškių kelionė į Latviją, Rundalės pilį  (Audronė Šimkuvienė 
antra iš dešinės). 

Mūsų žmonės 
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Kurtieji - lygiateisiai varžovai
Džiugi žinia pasiekė Kauno 

apskrities kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro ben-
druomenę. 2009 m. gruodžio 
21 d. Kalėdinių kompiuterinių 
piešinių konkurse „Kalėdų spal-
vos“ 10b klasės mokinys Paulius 
Jurjonas tapo laureatu. Konkur-
są organizavo Lietuvos mokinių 
informavimo ir techninės kūry-
bos centras.  

Konkurse varžėsi 862 darbai 
trijose amžiaus grupėse. Aršiau-
sia kova vyko III grupėje (9-10 
klasės). „Mokiniai, gerai išmokę 
naudotis kompiuteriu, taikė įvai-

rias grafinio 
r e d a g a v i m o 
p r o g r a m a s . 
Daugelio dar-
bai pri lygtų 
profe s i on a lų 
darbams“, – 
teigė konkurso 
organizatoriai. 
Džiugu, kad 
šioje grupėje 
Pauliaus pie-
šinys „Kalėdų 
sapnas“ pripa-
žintas geriau-
siu. 

Pauliaus piešinys „Kalėdų sa-
pnas“ dalyvavo ir kitame respu-
blikiniame moksleivių piešinių 
konkurse „Kompiuterinė Kalėdų 
pasaka 2009“. Konkursą organi-
zavo VšĮ Informacijos techno-
logijų mokymo centras (ITMC). 
Džiugu, kad Paulius šiame kon-
kurse užėmė devintąją vietą. 
1-10 vietų laimėtojai sausio 6 d.  
buvo pakviesti į diplomų įtei-
kimo šventę, kuri vyko Vytauto 
didžiojo universiteto didžiojoje 
auloje.

Irena LAUNIKAITIENĖ
KAKNUC mokytoja

Kauno rajone gyvena  
104 kurtieji.  Nors juos supa 
tyla, jie gyvena pilnavertį 
gyvenimą, sportuoja ir pa-
siekia aukštų rezultatų, šoka 
ir net dainuoja.  

„Norime, kad mus išgirstų, 
juk skamba ir tyla“, - sakė Malvi-
na Stankauskienė, Kauno rajono 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
pirmininkė, Kauno rajono savi-
valdybėje organizuotame rengi-
nyje ,,Tylos skambėjimas”.

,,Mes iš jūsų turime daug ko 
pasimokyti. Galime tik pavydėti 
dvasinės stiprybės ir atkaklumo, 
nes to labiausiai šiandien stinga 
sveikiems žmonėms. Privalome 
labiau matyti ir girdėti vieni ki-
tus. Savivaldybė vienu iš priori-
tetų laiko socialinių problemų 
sprendimą. Kaune, Ežero gatvė-
je, kuriasi vienas geriausių Soci-
alinių paslaugų centrų, kuriame 
sprendžiamos sveikatos stipri-
nimo, kultūrinės raiškos, užim-
tumo problemos. Tikiuosi, kad 
jau artimiausiu metu galėsime 
jus pakviesti pabūti kartu“, - sakė 
Kauno rajono savivaldybės me-
ras Valerijus Makūnas.

 Meras pasveikino ir padėkos 

raštus įteikė Kauno rajone gyve-
nantiems kurčiųjų žaidynių Tai-
pėjuje dalyviams. Krepšininkai  
raudondvariškė Jurgita Navickai-
tė ir Justina Burbaitė iš Vaškonių 
iš Taivanio sostinėje rugsėjį vy-
kusių žaidynių grįžo su bronzos 
medaliais, o Karolis Berieta iš 
Ramučių ir neveroniškis Edvinas 
Kriūna – su sidabru.

,,Džiaugiamės, kad Kauno ra-
jono savivaldybė su mumis gera-
noriškai bendrauja. Su malonu-
mu dalyvavome sporto šventėje 
,,Pabūkime kartu“. Būtent kurtie-
ji apgynė Neveronių seniūnijos 
garbę“, - sakė M. Stankauskienė. 

Mes ir visuomenė

Kalėdinių kompiuterinių piešinių konkurse „Kalėdų 
spalvos“ Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro 10b klasės mokinio Pauliaus Jurjono 
piešinys „Kalėdų sapnas“ pripažintas geriausiu. 

 Kai skamba tyla

Kurčiųjų draugijos įstaiga Surdologijos centras, atsakingas už lietuvių 
gestų kalbos puoselėjimą ir sklaidą, nuo 2010 m. vasario 1 d. organizuoja ne-

mokamus lietuvių gestų kalbos kursus penkiuose didžiuosiuose miestuose. 
Tai 50 val. gestų kalbos pradžiamokslis (pagal I lygio) arba mokymai pažen-

gusiems (pagal 2 lygio programą) girdintiems asmenims Jums patogiu laiku. 
Užsiėmimus veda Surdologijos centro apmokyti lietuvių gestų kalbos lekto-

riai – girdintieji ir kurtieji. 
Skelbiame registracijos pradžią šiais elektroniniais adresais: pivorasv@

gmail.com; ignas@surdo.lt. Jums reikia nurodyti: vardą, pavardę, kontakti-
nius telefonus ir/ar el. pašto adresą, savo statusą (studentas, bedarbis, kinezitera-
peutas, pedagogas ir pan.), pageidaujamą kursų lygį ir miestą. Pageidautina - ir 
Jums tinkamą seminarų pradžios laiką. Kai susirinks 12-15 asmenų grupė – pra-
dėsime mokymus, nurodydami jų vietą.

Nekantriai laukiame Jūsų mūsų organizuojamuose mokymuose.
               

                            Surdologijos centro kolektyvas

Renginio 
metu bus 
p r i s t a t y t a  
kurčiųjų pir-
minės orga-
nizacijos  ir  
VšĮ Kauno 
kurčiųjų re-
abilitacinio 
centro veikla 
aptarnaujant 
Kauno rajo-
ne gyvenan-
čius žmones 

su klausos negalia. Nuolat su 
kurčiaisiais  bendraujanti Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Viešosios policijos 
specialistė Gražina Jasiūnienė 
išdalijo susirinkusiems atšvaitus, 
kad jie būtų matomi ir saugesni 
kelyje, skambėjo  kurčiųjų imi-
tuojamos dainos, veikė kurčiųjų 
meno darbų parodėlė. Savivaldy-
bės darbuotojai ir vadovai noriai 
pirko su šiluma ir dalele širdies 
pagamintus rankdarbius.

 KRS inf.  
Kauno rajono kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė 
Malvina Stankauskienė džiaugėsi, kad Kauno rajono 
savivaldybė su kurčiųjų bendruomene geranoriškai 
bendrauja.


