
„Dainuojančios rankos“ projekto 
dalyviai tapo viena šeima
8 p.

Šiauliečiui metus įprasmins nauja 
knyga ir brandus jubiliejus
12 p.

Tomas Žukauskas: ,,Jei nori – tu gali 
viską”
13 p.

Mūsų sportininkai, treneriai  su prezidente Dalia Grybauskaite.
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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Sporto dieną – apdovanojimai iš   
                prezidentės rankų

   Spalio 1-ąją švenčiama 
Sporto diena buvo ypatin-
ga: Prezidentūroje buvo 
apdovanoti geriausi šalies 
sportininkai. Mūsų ben-
druomenės nariai taip pat 
nebuvo pamiršti.

   Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė valstybės ap-
dovanojimus įteikė ypač 
reikšmingų sporto pergalių 
pasiekusiems kurtiesiems.

  Garbingiausią iš visų 
kurtiesiems tą dieną įteiktų 
apdovanojimų pelnė Kau-
no kurčiųjų sporto klubo 
,,Tyla“ įkūrėjas, vadovas 
ir treneris Algirdas Jurkša. 
Jam įteiktas ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Rite-
rio kryžius. 

  Šis valstybės ordinas 
teikiamas už ypatingus 
nuopelnus garsinant Lie-
tuvos vardą.

Daugiau – 10-11 p.
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Trumpai apie mus
 Šiame numeryje

Aktualijos

2-3 Trumpai apie mus
3  Vėlinės – vilties šventė gyviesiems
4  Respublikinės valdybos posėdyje
4  Naujoji ,,Atropos“ direktorė
5  Naujas bendrijos PAGAVA leidinys
5  Festivalyje – ir  „Mimikos“ aktoriai
5  Atšaukiamas vasaros laikas
5  Sveikinimai
6  Šventę Kaune lydėjo Dievo globa, valdžios institucijų
    dėmesys ir svečių gausa
7  Tarptautinė kurčiųjų diena Vilniuje - su Latvijos aktoriais
7  Originaliai paminėta Tarptautinė kurčiųjų diena

Jaunimo žingsniai

8  „Dainuojančios rankos“ projekto dalyviai tapo viena 
     šeima 

Vertėjai

9  Europos gestų kalbos vertėjų forumo naujienos

Sportas 
                               
10 A. Jurkšos nuopelnai sportui įvertinti Prezidentūroje
11 Sporto dieną – apdovanojimai iš Prezidentės rankų
11 Sporto mokyklos atveria duris neįgaliesiems
11 Regionų krepšinio lygos čempionate rungsis ir kutieji

Mūsų žmonės

12 Šiauliečiui metus įprasmins nauja knyga ir brandus 
     jubiliejus 
13 Tomas Žukauskas: ,,Jei nori – tu gali viską”

Ugdymas

14 Gestų kalbos mokytojai Lietuvoje
15 LKNU centre įdiegti elektroniniai dienynai
15-16 Internetinė gestų kalbos vertimo priemonė

DEAF EXPO 2010: gruodžio 
13-17  d. Naujajame Delyje (Indi-
ja) vyks antroji tarptautinė paro-
da „Deaf Expo 2010“. Paroda bus 
skirta naujausioms technologi-
joms, skirtoms kurčiųjų ugdymui 
ir mokymui. Jos metu vyks moks-
linė konferencija, bus organizuotos 
technikos ir klausos aparatų paro-
dos-mugės, kurčiųjų dailininkų ir 
fotografų parodos.

Išsamesnės informacijos ga-
lima rasti interneto svetainėje  
www.deafexpo.2010.com. 

Organizacinio komiteto adre-
ses: 16/10 NewRphtak Road, Karol 
Bagh, New Delhi – 110005.

KONKURSAS: Europos Ko-
misijos atstovybė Lietuvoje pa-
skelbė videofilmukų konkursą 
jaunimui „Griaukime stereotipus“. 
Konkursui kviečiama kurti video-
filmukus, kuriuose būtų rodoma, 
kokie neteisingi yra visuomenėje 
gajūs netoleranciją skatinantys ste-
reotipai ir kaip galima juos laužyti.

Konkursui dalyviai turi pa-
teikti po vieną iki 2 min. trukmės 
filmuką. Jame gali dalyvauti jau-
nuoliai nuo 15 iki 26 metų. Vide-
ofilmukai bus vertinami dviejose 
amžiaus kategorijose: 15–18 metų 
ir 19–26 metų. Filmukus reikia 
įdėti videomainų tinkle „Youtube.
com“ ir užregistruoti užpildytą 
dalyvio anketą. Visa tai turi būti 
padaryta iki lapkričio 22 d. Dau-
giau informacijos teikia Vytenis 
Kviklys tel. (8 5) 2431283, el. paštu  
vytenis.kviklys@ec.europa.eu  

 112: siekiant užtikrinti ben-
drojo pagalbos numerio 112 pas-
laugas klausos negalės asmenims 
pradedami rinkti kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų duomenys. Surinkta 
informacija bus įtraukta į Bendro-
jo pagalbos centro informacinę 
bazę, todėl operatorius matys, kad 
pagalbos telefonu 112 skambina 
kurčiasis ir bendraus SMS žinu-
tėmis. Duomenis teikti nebūtina, 
tačiau naudinga, nes į kurčiojo 
skambutį operatorius atsilieps pir-
miausia, todėl pagalba bus suteikta 
greičiau. Pagalbą telefonu 112 da-
bar galima išsikviesti tik Vilniaus, 
Trakų ir Širvintų rajonuose, tačiau 
telefono veikimo zoną planuojama 
plėsti.

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
asmens duomenis rinks gestų kal-
bos vertėjų centrai, LKD viešosios 
įstaigos ir asociacijos visoje Lie-
tuvoje, kurių darbuotojai infor-
muos jų įstaigoje apsilankančius 
kurčiuosius apie galimybę pateikti 

asmens duomenis.
Vykdant projektą bendradar-

biauja Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos.

 ŠOKIAI: Laura Valytė vėl da-
lyvavo TV projekte ir vėl šoko. Ji 
du šeštadienius varžėsi LNK kon-
kurse “Kviečiu šokti”, kur jos par-
tneris buvo profesionalus šokėjas - 
Vadimas Šuško. Projekte “Kviečiu 
šokti” dalyviams teko atlikti ir kla-
sikinius šokius. Tačiau Lauros tai 
negąsdino, nes jai patinka visokie 
šokiai. Pasak šokėjos, valso žings-
nelius ji mokėjo dar mokykloje, 
dabar tereikia prisiminti. 

Pirmąjį konkurso vakarą su 
partneriu Vadimu už valsą Laura 
susilaukė komisijos komplimentų:. 
„Jūs galite būti vieni iš projekto ly-
derių“. Tą vakarą Laura ir Vadimas 
užėmė trečią vietą.

Deja, spalio 16 d. porai nepa-
sisekė. Jie iškrito iš tolimesnės ko-
vos.

ĮSIMYLĖJĘ PASAKĄ: Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro bendruomenė džiau-
giasi, kad jų parengtas projektas 
laimėjo konkursą. Jie dalyvaus 

„Comenius“ dvišaliame mokyklų 
partnerystės  projekte „Įsimylė-
ję pasaką“. Šį projektą finansuoja 
Švietimo mainų paramos fondas. 
Centro mokiniai vaidins, ilius-
truos mėgstamas pasakas, susi-
draugaus su Gdansko (Lenkija) A. 
Mickevičiaus mokyklos mokiniais, 
išmoks gražiai prisistatyti, papasa-
koti apie savo mokyklą ir miestą. 
Projekto metu sustiprės mokinių 
gimtosios ir užsienio kalbų raštin-
gumo įgūdžiai, nes jie leis moky-
klinius žurnalus, pasakų knygeles, 
rengs parodas, dalyvaus viktorino-
se. 

Lapkričio mėnesį centras tikisi 
sulaukti svečių iš Lenkijos, o pava-
sarį vyks į viešnagę.

VAIŽGANTINĖS: mūsų ben-
drijos narė kaunietė Dalia Zita 
Rudokaitė rugsėjo 25 d. buvo pa-
kviesta į respublikinį renginį – tra-
dicines „Vaižgantines“. Jos kasmet 
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organizuojamos Anykščių raj. Svė-
dasų seniūnijos Malaišių kaime, iš 
kur kilusi jos šviesaus atminimo 
motina, liaudies menininkė Elena 
Gečiūnaitė – Rudokienė.

Buvo paminėtas Malaišių kai-
mo 755 – osios metinės, pagerbtas 
iš šio kaimo kilęs rašytojas, lietu-
vių literatūros klasikas, kanau-
ninkas dr.Juozas Tumas-Vaižgan-
tas. Plačiau skaitykite tinklapyje  
www.lkd.lt . 

JUBILIEJUS: prie Baltijos jū-
ros įsikūrusi Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokyklos ben-
druomenė skaičiuoja jau penkio-
liktus metus. Kadangi sunkmetis 
Lietuvoje dar nepraėjęs, šventinio 
torto organizatoriai nekepė, bet 
rugsėjo 14-ąją surengė atvirų pa-
mokų dieną. Jos metu svečiai iš 

Klaipėdos vaikų lopšelių-darželių 
„Pagrandukas“, „Sakalėlis“, Regos 
ugdymo centro, specialiosios mo-
kyklos-darželio „Versmė“, Valsty-
binės kolegijos turėjo galimybę su-
sipažinti su neįgalių girdėti vaikų 
ugdymo specifika, švietimo nau-
jovėmis, pasisemti patirties, pasi-
dalinti darbo įspūdžiais ir paben-
drauti su mokyklos bendruomene 
neformalioje aplinkoje. 

Tos pačios dienos vakarą Klai-
pėdos Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje buvo aukojamos Mi-
šios už mokyklą ir jos bendruo-
menę. Mokyklos globėjai kunigai 
V. Viktoravičius ir A. Lukšas gim-
tadienio proga padovanojo kvapą 
gniaužiančią dovaną – kopimą į 
bažnyčios bokštą, iš kurio atsivė-
rusi miesto panorama sveikino 
mokyklos mokinius ir darbuotojus 
su jubiliejumi.

GESTŲ CHORAS: 2010 m. 
Vokietijos miestas Esenas pa-
skelbtas Europos kultūros sostine. 
Mieste vyksta daug festivalių, kul-
tūros renginių, parodų. Liepos 5 d. 
įvyko vienas įdomiausių kultūros 
dienų renginių – Dainų diena, ku-

rioje dalyvavo 25 chorai, tarp ku-
rių garbingai pasirodė ir kurčiųjų 
choras. 

Kurtieji „dainavo“ kartu su 
girdinčiais, kurie atliko ariją iš 
Verdi operos „Nabucco“. Girdin-
tieji scenos kolegos dainavo ariją 
balsu, o kurtieji atliko ją gestais – 
sklandžiais ir įtaigiais, tiesiog grie-
biančiais už širdies. 

Dienų diena sutraukė apie 70 
tūkstančių žiūrovų, ir visi jie tu-
rėjo natas su žodžiais – žiūrovai 
irgi dainavo. O po to visi atsistojo 
ir užuot ploję ėmė sukioti delnus, 
nes „plojo“ kurtiesiems. Buvo toks 
įspūdis, tarsi tribūnomis nuvilnijo 
stipri banga.  

Kurčiųjų choro idėją įgyven-
dino profesorė Irmgard Merkt iš 
Dortmundo neįgaliųjų reabilita-
cijos bendrijos fakulteto. Ji sakė: 
„Man buvo labai svarbu, kad šioje 
Dainų dainoje kartu su visais daly-
vautų ir kurtieji. Jie puikiai jaučia 
visą arijos estetiką ir poeziją“. 

NAUJOS TECHNOLOGIJOS: 
spalio 12  d. RKR centre vyko susi-
tikimas dėl pagalbos telefono 112 
paslaugų pritaikymo klausos ne-

galės žmonėms. Susitikime buvo 
pristatytas „BlackBerry“ telefono 
aparatas, aptarti jo privalumai ir 
realaus vartojimo galimybės kur-
čiųjų bendruomenėje. Susirinkime 
dalyvavo Bendrojo pagalbos cen-
tro, bendrovės „Bitė Lietuva“, Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos atstovai. 

Bendrosios pagalbos centro 
prašymu ,,Bitė Lietuva“ suteikė ga-
limybę LKD atstovams tris mėne-
sius naudotis dviem ,,BlackBerry“ 
telefono aparatais.  ,,BlackBerry“ 
- vienas pirmųjų telefonų su iš-
plėstine klaviatūra, juo galima itin 
saugiai ir kompaktiškai perduoti 
duomenis, telefonas turi ir daug 
kitų galimybių.  

,,BlackBerry“ patogus tuo, kad 
pasirinkus tam tikrą programą, sa-
vo telefono ekrane galima matyti 
pašnekovo rašomą tekstą ir iš kar-
to į jį atsakyti. 

Telefonas kainuoja 1300 litų, 
tačiau kurčiųjų draugijos nariams, 
apsisprendus naudotis ,,Black-
Berry“, ,,Bitė Lietuva“ pasiruošusi 
pasiūlyti specialią telefonų kainą 
ir specialų planą, pritaikytą kur-
tiesiems. 

Vėlinės – vilties šventė gyviesiems

Lapkričio pirmoji yra Visų 
Šventųjų iškilmė. Simboliška ir 
gražu, kad rudenį, kai mūsų žem-
dirbiai į aruodus pila derlių, vėl 
prisimename tuos vaisius, kuriuos 
yra davusi Bažnyčia.  

Gražu, kad rudenį prisime-
name tuos, kurie Jėzaus Kristaus 
mokslo, Evangelijos, bažnyčios 
tradicijos, sakramentų dėka pa-
siekė ramybės uostą ir  gyvena 
amžinybėje. Tai yra tas amžinybės 
derlius.

Kodėl  Bažnyčia vieną dieną 
skyrė visiems šventiesiems pa-
minėti? Yra tokių šventųjų, kurie 
skelbiami. Tačiau galbūt Dievas 

turi ir savo šventųjų, kurie mums 
nėra žinomi? Žmonių, kurie uo-
liai atliko savo gyvenime pareigas,  
užaugino vaikus, darė gerus dar-
bus, rūpinosi malda, vedami Die-
vo vykdė visas tikinčiojo žmogaus 
priedermes  ir taip pat nugyveno 
šventojo gyvenimą. Šventumas yra 
santykis tarp tavęs ir Viešpaties. 
Yra šventųjų, kurių niekas nėra ka-
nonizavęs, nėra pakėlęs į altoriaus 
garbę, bet jie šventieji yra Dievo 
valia.

Per Vėlines, lapkričio antrąją 
dieną mes paminime visus tuos, 
kurie mirė, išėjo Anapilin, tiek 
ramiai užgesusius, tiek netikėtai 
pasitraukusius iš gyvenimo, ka-
tastrofose, karuose žuvusius, ligų 
sugraužtus. Jau Senajame Testa-
mente randame užuominų, priesa-
kų melstis už mirusius, ypač tuos,  
kurie mirė staiga, nesusitaikę su 
žmonėmis ir Dievu, be atleidimo. 
Jie žuvo netikėtai, galbūt nesuge-
bėjo atsiteisti, todėl jau iš Senojo 

Testamento žinome, kad už tokius 
buvo aukojamos tam tikros aukos.

Žemėje mes tarsi piligrimai, 
tie, kurie keliauja, visi mes esame 
savo kelionėje. Ir žvakių liepsne-
lės, nušviečiančios kapus per Vė-
lines, yra tarsi vilties žiburiukai 
juodžiausioje tamsoje. 

Vėlinės – tai vilties šventė 
mums, gyviesiems. Tai yra tautos 
ženklas, jos savivokos ženklas. Iš 
Vėlinių tradicijų galime susivokti, 
kad čia yra Lietuva. Galbūt ateity 
mus paveiks kita kultūra, sakykim, 
galbūt bus daugiau kinų kultūros, 
bet kapinėse, manau, tie kiniški 
raudoni žibintai vis tiek per Vėli-
nes degs, kaip tradicijos ir dabar-
ties priminimas.

Lietuvių dvasioje yra noras 
pasidžiaugti su mirusiaisiais jų ra-
mybe, tarsi ištiesti ranką į tą dva-
sinę tikrovę, į anapusinę, į dvasinę 
realybę, ir tai yra nuostabu. Nieko 
nenorima gąsdinti, statyti sienų, 
pertvarų, atskirti ar pabėgti nuo 

dvasių pasaulio. Lietuvis, manau, 
susivokia, kad dvasinis pasaulis, 
dvasinė realybė yra teigiamai nu-
siteikusi jo atžvilgiu. Senoji lietu-
viškoji kultūra ir žavi tuo, kad tai 
išlieka kaip slėpinys, ir mes ga-
lime kalbėti tik kaip apie tam ti-
krus matmenis, dėmenis, nes tas 
šventumo pojūtis, vėlių ir gyvųjų 
artumas yra sena, archajiška, labai 
tikra ir labai tvirta.

Svarbu, kad mes ne tiktai kad 
uždegtume žvakutes, sutvarkytu-
me kapines, bet surastume laiko 
kelias minutes pabūti tyloje ir ke-
letą minučių pasimelsti, kad mes 
rastume laiko nueiti į bažnyčią, 
dalyvauti Šventų Mišių aukoje ir 
per devyndienio pamaldas už mi-
rusius.

Parengta pagal bernardinai.
lt publikuojamą kun. A. Smalsčio 

straipsnį „Vėlinės – vilties šventė 
gyviesiems“

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.

Dėl žmonos mirties nuoširdžiai užjaučiame Šakių kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininką  
Adolfą Baranauską.

VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai.
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Spalio 7 dieną vykusia-
me RV posėdyje daugiausia 
kalbėta apie įmonių UAB 
,,Atropa“ ir UAB „Elkada“  
padėtį. 

,,Atropos“ dabartis ir 
ateities

UAB ,,Atropos“ l. e. p. direkto-
rė Dalia Kučinskienė pristatė da-
bartinę bendrovės situaciją. Šiuo 
metu Kauno įmonėje dirba 85 dar-
buotojai, iš jų - 30 kurčiųjų 

Bendrovė turi 17 tūkst. litų. 
skolų. Direktorė teigė, kad ,,Atro-
pos“ įrenginiai prastos būklės, 
juos tenka nuolat taisyti, tačiau 
tam lėšų nėra. Ji ateityje prognoza-
vo etatų mažinimą, nes šiuo metu 
bendrovė neturi pinigų išeitinėms 
kompensacijoms.

Direktorė pasidžiaugė, kad 
pradėta bendradarbiauti su dviem 
naujais užsakovais. Su švedų įmo-
ne, gaminančia rankines, užmegz-
tas kontaktas. Tai būtų ,,Atropos“ 
nauja veiklos kryptis.

D. Kučinskienė apgailestavo 
dėl mažo darbo našumo. Bendro-
vės direktorės prognozės nedžiu-
gino: spalis gali būti nuostolingas, 
nes pagrindinis užsakovas pagra-
sino atsisakyti ,,Atropos“ paslau-
gų, jei nebus atliktas jos vienas ne-
pelningas užsakymas.

Direktorė prašė sutvarkyti 
Viešvilės poilsio namų dokumen-
tus, nes, juos pardavus, pinigai bū-
tų didelė paspirtis ,,Atropai“.

Kauno KRC direktorė Jūra-
tė Pugačiauskienė pastebėjo, kad  
D. Kučinskienei trūksta informa-
cijos apie Viešvilės poilsio namus. 
Net ,,Atropos“ darbuotojai ne-

žinojo, kad ten galima poilsiauti. 
Pasak direktorės, kartu su Kauno 
jaunimu ruošiamasi rašyti pro-
jektus poilsio namams sutvarkyti. 
Tačiau plačiau apie tai nekalbėjo ir 
klausimą pasiūlė atidėti

D. Kučinskienė nusiteikusi 
ryžtingai: ,,Minimalus tikslas – iš-
laikyti dabartinę bendrovės būklę, 
maksimalus – gauti pelno“.

Valdybos nariai balsavo už D. 
Kučinskienės skyrimą UAB ,,Atro-
pos“ direktore.

UAB „Elkadai“ bankrotas 
nebegresia

Pasak Panevėžio UAB „Elka-
dos“ direktoriaus Gyčio Gantars-
kio, bendrovės padėtis stabilizavo-
si. Skolos, kurios siekė 400 tūkst. 
litų, dabar mažėja: skola Sodrai 
sumažėjo nuo 167 tūkst. Lt iki 97 
tūkst. Lt, gyventojų pajamų mo-
kesčio skola sumažėjo 5 tūkst. Lt, 
o skola už šilumą sumažėjo 40 
tūkst. ,,Po turto sutvarkymo ba-
lansas išėjo visai neblogas“, - sakė 
direktorius.

Devyniems darbuotojams 
įteikti atleidimo lapeliai, iš jų keli 
jau atleisti. Įteikus atleidimo lapelį, 
keli darbuotojai sutiko dirbti da-
lį dienos. Planuojama kai kuriuos 
darbuotojus atleisti, bet trūksta 
pinigų išeitinėms kompensacijoms 
mokėti.

Įmonė turi labai daug užsaky-
mų, tačiau šildymo sezonas kelia 
nerimą, todėl taupydama bendro-
vė naudos du pastato aukštus iš 
trijų. G. Gantarskis patikino, kad 
bendrovei bankrotas nebegresia.

UAB ,,Vikada“ sekasi gerai
Vilniaus „Vikados“ direktorė 

Gina Ramanauskienė džiaugėsi, 
kad bendrovė dirba pelningai nuo 
metų pradžios, neturi skolų, vykdo 
projektus, sukūrė kolekciją, kurią 
planuojama realizuoti užsienyje. 
Kolekciją planuojama reklamuoti 
pasitelkus kurčiųjų teatrą. 

„Vikadoje“ renovuojami an-
trojo aukšto kabinetai, tačiau di-
rektorė norėtų daugiau investuoti 
į įmonę: pakeisti langus, apšildyti 
pastatą.

Kiti klausimai
R. Klečkovskaja informavo, 

kad siekiant užtikrinti bendrojo 
pagalbos numerio 112 paslaugas 
kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, 
pradedama kurti kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų asmenų duomenų 
bazė.

Klausos negalės žmonės sa-
vo asmens duomenis turi pateikti 
gestų kalbos vertėjų centruose ar-
ba LKD viešosiose įstaigose ir aso-
ciacijose visoje Lietuvoje. 

Duomenų teikimas naudingas, 
nes į kurčiojo skambutį operato-
rius atsilieps pirmiausia, todėl pa-
galba bus suteikta greičiau. Pateik-
ti asmens duomenys bus įtraukti 
į Bendrojo pagalbos centro infor-
macinę bazę, todėl operatorius 
matys, kad pagalbos telefonu 112 
skambina kurčiasis ir bendraus 
SMS žinutėmis.

RV posėdyje buvo pristatyta 
2009 metų LKD viešųjų įstaigų fi-
nansinė būklė bei veiklos rezulta-
tai. Valdybos nariai leido nuo 5 iki 
10 proc. iš ūkinės komercinės vei-
klos pajamų skirti administravimo 
išlaidoms. Šis nutarimas galios vi-
soms LKD organizacijoms.

Posėdyje Vytautas Pivoras 

buvo paskirtas VšĮ  Surdologijos 
centro laikinuoju direktoriumi. Jis 
pavaduos susirgusią centro direk-
torę Nijolę Krasniauskienę.

Prezidentė R. Klečkovska-
ja stengiasi, kad kurčiųjų šeimos 
nemokamai kaip kompensacinę 
priemonę gautų kompiuterį. Todėl 
reikalingi duomenys, kiek Lietu-
voje yra kurčiųjų šeimų. Preziden-
tė įpareigojo pirmininkus iki 2011 
metų tokius duomenis surinkti.

Svarstytas LKD pastato 
likimas

Darbo grupė apžiūrėjo An-
takalnyje, strategiškai patogioje 
vietoje, parduodamą žemės skly-
pą naujo pastato statybai. Jame 
galima statyti iki 3000 kvadratinių 
metrų pastatą, įrengti požeminę 
automobilių stovėjimo aikštelę.

A. Jasiūnas patvirtino, kad 
sklypo vieta graži, po žeme nuties-
tos visos komunikacijos, todėl ne-
reikėtų mokėti papildomai.

Prezidentė R. Klečkovskaja 
kalbėjo, kad veiksmų imtis reikia 
kuo greičiau, nes dabartinio pasta-
to būklė katastrofiška, didelės šil-
dymo išlaidos, brangsta stovėjimas 
automobilių aikštelėse.

Valdybos nariai pasiūlė dar-
bo grupei gerai išstudijuoti žemės 
pirkimo galimybes ir išsiaiškinti 
visas šio klausimo detales.

Prezidentė padėkojo Valdybai 
už nutarimus ir pridūrė, kad dėl 
darbų gausos iki Naujųjų metų 
Valdybos posėdžių tikriausiai ne-
bebus. 

Sofija ŠTARAITĖ    

Aktualijos Respublikinės valdybos posėdyje

Naujoji ,,Atropos“ direktorė

Dalia Kučinskienė spa-
lio 7 d. vykusiame RV po-

sėdyje paskirta UAB ,,Atro-
pos“ direktore. 

1986 m. medaliu baigusi mo-
kyklą įstojo į Vilniaus universite-
to Kauno humanitarinio fakulteto 
Materialinio techninio aprūpini-
mo ir planavimo specialybę. Tais 
pačiais metais pradėjo dirbti tuo-
metiniame LKD Kauno gamybi-
niame mokymo kombinate buhal-
tere. 1991 m. baigusi universitetą 
tapo diplomuota ekonomiste, o 
darbe buvo paaukštinta iki vyres-
niosios finansininkės-ekonomistės 
pareigų, tačiau liko dirbti atlygini-
mų skaičiavimo skyriuje.

Nuo 2006 m. ne tik skaičiavo 

atlyginimus, bet ir dirbo persona-
lo skyriaus viršininke.

,,Atropos“ direktorės Ramunės 
Ramonienės pasiūlymu ji nuo rug-
pjūčio 2 d. pradėjo eiti laikinosios 
direktorės pareigas.

,,Atropa“ yra pirma ir vienin-
telė D. Kučinskienės darbovietė.

Direktorė domisi vadyba, rin-
kodara, ji išklausė nemažai su tuo 
susiejusių kursų: ,,Marketingo 
specialistų tobulinimas“, ,,Verslo 
buhalterija“, ,,Finansinė atskaito-
mybė UAB“, ,,Valstybinis socialinis 
draudimas“, taip pat baigė kom-
piuterizuotos apskaitos, praktinio 
naudojimosi kompiuteriais ir kitus 
kursus. Baigusi UAB ,,Apskaita 

Jums“ organizuojamus apskaitos ir 
mokesčių pagrindų kursus, sulau-
kė kvietimo vesti tokias paskaitas. 
Pagal autorinę sutartį jau antrus 
metus veda paskaitas UAB ,,Aps-
kaita Jums“.

D. Kučinskienės manymu, 
„Atropoje“ didelė negerovė - prie-
mokos iki minimalios algos, nes 
nelieka motyvacijos dirbti ir užsi-
dirbti.

D. Kučinskienė ištekėjusi. Vy-
ras Gytis dirba Kauno priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnyboje pamainos 
vadu, laisvalaikiu kalviauja. Šeima 
augina du sūnus.

“Akiračio” inf.
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Slovėnijos mieste Liublianoje 
spalio 2-10 dienomis vyko šeštasis 
Europos kurčiųjų kultūros ir meno 
festivalis, kuriame dalyvavo 11 šalių. 
Lietuva šiame renginyje dalyvavo 
pirmą kartą. Į Liublianą vyko penki 
Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos 
centro aktoriai: Nijolė Karmazienė, 
Genovaitė Vengalytė, Valdas Katutis, 
Ramūnas Bukeika, Daiva Skavrons-
kytė.Aktoriai džiaugėsi, kad išvyka 
buvo labai naudinga, jie gavo daug 
informacijos, naudingų patarimų. 
Kiekvieną dieną vyko pantonimos, 
poezijos, šokio, judesio, vaidybos 
pamokos. Mokymai vyko tarptauti-

ne gestų ir slovėnų gestų kalbomis.
Dienomis aktoriai mokėsi, 

o vakarais stebėjo vaidinimus ir 
vaidino patys. Lietuviai papasakojo 
apie savo šalies kultūrą, parodė trijų 
dalių programą: šokį, pantonimos 
spektaklį ir trumpą vaidinimą.

Aktoriams įsiminė susitikimas 
su Liublianos miesto meru.

Planuojama, kad 2012 metais 
Europos kurčiųjų kultūros ir meno 
festivalis vyks Estijoje.

 
                     Sofija ŠTARAITĖ    

Spalio 31-osios naktį  nepa-
mirškite pasukti laikrodžio rodyklę 
viena valandą atgal,  nes Lietuva 
grįžta prie žiemos laiko. 

Naktį iš šeštadienio į sekma-
dienį laikrodžių rodykles pasukę 
valanda atgal, pagal šį laiką gyven-
sime penkis mėnesius – iki kitų 
metų kovo. 

Vyriausybės nutarimu nuo 
2003 m. vasaros laikas atšaukiamas 
paskutinį spalio sekmadienį 4 val. 
nakties, pasukant laikrodžio rodyklę 
viena valanda atgal. 

Pagal vasaros laiką gyvename 

nuo paskutinio kovo sekmadienio, 
kai 3 val. laikrodžio rodyklę pasu-
kamos valanda į priekį.

Pirmą kartą idėją, kad persu-
kant laikrodžio rodykles galima 
„pailginti“ dieną ir sutaupyti elek-
tros energijos, dar 1784 m. iškėlė 
amerikietis išradėjas ir politikas 
Benjaminas Franklinas. Jo teigimu, 
žmonės švaisto šviesųjį paros laiką 
vasaros rytais gulėdami lovoje, o 
pasukus laikrodžius valanda į priekį 
būtų išlošiama viena šviesi vakaro 
valanda.

  „Akiračio“ inf

Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija  

PAGAVA išleido informacinį 
leidinį „Jei vaikas negirdi“.  

Leidinys visų pirma skirtas 
tėvams, kurie patys įtarę ar sužinoję 
gydytojo diagnozę, kad vaikas negir-
di, nežino, ką daryti ir kur kreiptis. 
Informacinėje knygoje nuosekliai 
išdėstytas kelias, kuriuo patariama 
tėvams eiti: vaikų klausos sutrikimų 
diagnostika ir medicininė reabilita-
cija; neįgalumo nustatymo tvarka ir 
valstybės skiriama parama; klausos 
kompensavimas techninės pagal-
bos priemonėmis, klausos aparatų 
ir kochlearinių implantų įsigijimo 
tvarka,  kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo įstaigos. 

Leidinyje taip pateikiami tėvų 

organizacijų, kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų organizacijų, gestų kalbos 
vertėjų centrų, valstybės įstaigų kon-
taktai, trumpai informuojama, kokiu 
klausimu ir kur reikia kreiptis. 

Kurčius vaikus auginantiems 
tėvams dažnai tenka patirti, kad 
medicinos darbuotojai beveik nieko 
nežino apie kurčių vaikų ugdymą, o 
socialinių skyrių darbuotojai negali 
nieko pasakyti apie klausos aparatų 
ar kochlerinių implantų įsigijimo 
tvarką. 

Todėl bendrija stengsis, kad 
leidinį „Jei vaikas negirdi“ gautų 
atitinkamos medicinos įstaigos, vi-
sos savivaldybės, kurčiųjų ugdymo 
įstaigos ir kt.   

Leidinys „Jei vaikas negirdi“ 

parengtas ir išleistas įgyvendinant 
paprojektį „Kurčių vaikų sveikatos 
apsaugos ir rūpinimosi vaiku ir 
šeima paslaugų gerinimas pasi-
telkiant Norvegijos patirtį“ pagal 
Norvegijos finansinio mechanizmo 
subsidijų schemą „Patirties perda-
vimo ir bendradarbiavimo ryšių 
tarp vietinio, regioninio ir eurore-
gioninio lygio partnerių Lietuvoje 
ir Norvegijoje stiprinimas“. Leidinį 
iš dalies finansavo Neįgaliųjų reikalų 
departamentas.

Informacinį leidinį galima įsi-
gyti bendrijos PAGAVA patalpose 
adresu: Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius.

    
    PAGAVOS inf.

Festivalyje – ir  „Mimikos“ aktoriai

Naujas bendrijos PAGAVA leidinys

Atšaukiamas vasaros laikas

Miela p. Leonarda,

Jie niekur - tie praėję metai                                                                             
nenueina, 

Įsiterpia į širdį, 

Kaip dirvožemin susigeria     
lietus, 

Įsismelkia į sažinę, 
Įsipina į dainą, 
Plaikstydami 
Ne vien prisiminimų 
Ir atoduosių skutus... 
. . . n e t e n k a m  r o d o s  t i k  

       vienos dienos, 
O metai  metams tiesia  

        ranką.  
Tad leiskit palinkėti gėrio,         

šilumos  
I r  t o ,  k o  š i a n d i e n  

       neužtenka.

Kauno kurčiųjų bendruo-
menės vardu Jus sveikina LKD 
Teritorinės valdybos pirmi-
ninkė Jūratė Pugačiauskienė

Kaip gerai, kad nežinot  
      vienatvės

Ir lietaus ašaroto prie gatvės…
Kaip gerai, kad per 

mėlyną dangų
Ėjot Jūs pasiėmę už rankų.

Kaip gerai, kad šeima amžinoji
Pikto blogio kitų nekartojo,

O tik skrido svajonių  
      padangėm

Ir draugai namų slenkstį šį  
      lankė.

Kaip gerai, kad šiandieną abu
Tarp vaikų, tarp draugų,  

giminių!

Spalio 2-ąją auksinių ves-
tuvių valsas skambėjo Lietuvos 

kurčiųjų draugijos Anykščių 
rajono pirminės organizacijos 

pirmininkui V. P. Raišeliui ir jo 
žmonai Aldonai. 

Kurčiųjų bendruomenė linki, 
kad auksinė meilės gija dar ilgai 

nenutrūktų, o gražūs bendro 
gyvenimo metai jai suteiktų dei-

mantinį atspalvį.
 

 PKR centro direktorė  
A. Juciuvienė ir darbuotojai

Nuoširdžiai sveikiname Leonardą Paršelienę garbingo jubiliejaus 
proga, linkime stiprios sveikatos, neblėstančios energijos, 

naujų kūrybinių minčių.

Kurčiųjų poetų vardu Rita Diečkuvienė
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Tarptautinę kurčiųjų 
dienos šventę, vykusią 
rugsėjo 25d. Kaune, lydė-
jo Dievo palaima ir glo-
ba: šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčioje už kurčiuosius 
buvo aukojamos Mišios, 
bendruomenės narius ir 
svečius savivaldybės kie-
me su švente nuoširdžiai 
sveikino gausus būrys val-
džios atstovų, visą dieną 
lepino dosni rudens saulė, 
žmonių veiduose neblėso 
šypsenos.

Visą savaitę prieš šį renginį 
VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centras (KKRC) ir Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacija (KKJO) vyk-
dė projektą „Dainuojančios ran-
kos“, bendradarbiavo su svečiais 
iš Slovėnijos ir Ukrainos. Pagrin-
dinis projekto tikslas – bendruo-
menės kultūros sklaida, savastis, 
patirties pasidalijimas tarp tautų, 
pantomimos, šokių ir imituojamų-
jų dainų srityse. Tokie renginiai 
skatina įvairių kultūrų kūrybinį 
bendradarbiavimą, saviraišką, so-
lidarumą. Auga kultūros ąžuolas, 
ant kurio šakų sutartinėmis plazda 
tyliojo pasaulio paukščiai – kal-
bančios, dainuojančios rankos.

Sekmadienį renginys prasi-
dėjo Mišiomis, kurias aukojo ku-
nigas Artūras Kazlauskas, į tarp-
tautinę gestų kalbą vertė Kauno 
apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro direktorės pavaduotojas 
A.Bražinskas, į lietuvių gestų kalbą 
– D.Nevardauskienė, Z.Palepšienė. 
Vertimą buvo galima stebėti dvie-
juose ekranuose pasitelkus multi-
mediją. 

Po Mišių Laisvės alėjoje nusi-
driekė šventinė eisena. Jos prieky-
je – jaunimas su šūkiu „Šiandien 
mūsų šventė – Tarptautinė kur-
čiųjų diena!”, Lietuvos bei svečių 
iš Slovėnijos ir Ukrainos vėliavos. 
Bendruomenės nuotaiką kūrė 
„plakatinės rankos“ su trumpais, 
bet prasmingais užrašais: „Pasau-
lyje – 70 milijonų kurčiųjų“, „Ges-
tų kalba – mano gimtoji kalba“, 
„Bendrauk su manimi gestų kal-

ba“, „Aš negirdžiu, bet jaučiu šir-
dies plakimą“ ir kt.

Ties savivaldybės rūmais su 
švente ben- druomenės  pasvei-
kinti išėjo premjeras A.Kubilius, 
Kauno meras A.Kupčinskas, Sei-
mo narė V.V.Margevičienė, savi-
valdybės Tarybos narė, Sociali-
nių, sveikatos ir šeimos reikalų 
tarybos pirmininkė L.Kudarienė, 
socialinių reikalų ir darbo minis-
tras D.Jankauskas, Seimo narys 
R.J.Dagys ir kt. 

Malonus susit ikimas su 
valdžios atstovais, vykęs Sei-
mo narės, kurčiųjų globėjos 
V.V.Margevičienės dėka, įgijo 
dar šiltesnį atspalvį, premjerui 
A.Kubiliui sveikinimo kalboje pa-
siūlius ateityje kreiptis į jį opiais 
bendruomenei klausimais. Tarusi 
šiltus padėkos žodžius VšĮ KKRC 
direktorė J.Pugačiauskienė trum-
pai paminėjo aktualiausias kurčių-
jų problemas ir įteikė premjerui 
kreipimąsi dėl gestų kalbos ver-
tėjų stygiaus, kurtiesiems nepa-
lankaus sprendimo perduoti savi-
valdybės globai, kuris sunaikina 
mūsų struktūrą ir kt. Iš lietuvių 
gestų kalbos į lietuvių kalbą vertė 
V.Valiauga. 

Toliau eisena vingiavo Vilniaus 
gatve ir, kirsdama Rotušės aikštę, 
pro dainiaus Maironio pamin-
klą leidosi link senosios Nemuno 
prieplaukos į Daugirdo amfiteatrą, 
kur vyko šventinis koncertas. 

Lauko scenoje, atliekant imi-
tuojamas dainas: ukrainiečių - 
„Mano žemė“, Slovėnijos himną ir  
lietuvišką - „Giminės“, buvo pakel-
tos vėliavos, o į centrinę amfitea-
tro tribūną vis dar rinkosi su šei-
mos nariais ir draugais kurtieji ir 

švente susidomėję 
praeiviai. 

Dainos „Mūsų 
dienos kaip šven-
tė“, atliktos KTU 
tautinio meno an-
samblio „Nemu-
nas“ ir imitacinės 
dainos kolekty-
vo, grožį papildė 
giedro dangaus 
mėlynė, prieš akis 
plaukianti upė, 
pastelinėmis ru-
dens spalvomis 
pražydę Aleksoto 

šlaitai, auksinius lapus jau metan-
tys amfiteatro klevai.

Susirinkusiuosius su Tarp-
tautine kurčiųjų diena pasveikino 
LKD prezidentė R.Klečkovskaja. 
Nepavargstanti kovotoja dėl kur-
čiųjų reikalų pasidžiaugė neseniai 
ratifikuota Neįgaliųjų teisių kon-
vencija. 

KKRC direktorė J. Pugačiaus-
kienė šiuos metus pavadino ju-
biliejiniais – prieš 15 metų gestų 
kalba pripažinta gimtąja kurčiųjų 
kalba. 

Kauno miesto mero pava-
duotoja L.Kekienė, sveikindama 
susibūrusius kurčiuosius, žavė-
josi tyloje gyvenančių žmonių 
išradingumu, skatino gilintis į 
kurčiųjų pasaulį, kultūrą, kalbos 
ypatumus. Renginyje dalyvavo 
Kauno savivaldybės tarybos narys, 
nuolatinis kurčiųjų rėmėjas, pado-

vanojęs ne vieną kelionę Nemunu, 
G.Labanauskas, jo labdaros ir pa-
ramos fondo atstovės V.Senkova ir 
V.Diržinauskienė. 

„Širdyje –mes kartu...“ - svei-
kinimo kalboje pabrėžė Slovėnijos 
kurčiųjų teatro vadovas Demja-
nas Šebjanas. Turėjome progos 
pamatyti Slovėnijos pantomimos 
pasirodymą „Magiškos rankos“. 
Ukrainos kurčiųjų draugijos Cen-
trinės valdybos atstovės Kiros Do-
rožinskajos sveikinimą lydėjo dai-
na „Mano Ukraina“.

Ilgam atmintyje išliks jung-
tiniai Slovėnijos, Lietuvos ir 
Ukrainos kurčiųjų pasirodymai. 
Profesionaliai šventinę progra-
mą į tarptautinę gestų kalbą ver-
tė A.Bražinskas, iš lietuvių gestų 
kalbos į lietuvių kalbą – Kauno 
gestų kalbos vertėjų centro di-
rektorė R.Leonavičienė. Į lietuvių 
gestų kalbą renginyje vertė dar 
10 vertėjų. Prie scenos svečiams 
į tarptautinę gestų kalbą vertė 
M.Kumžaitė.

Nepaprasto grožio diena do-
vanojo nepakartojamų akimirkų 
ir patvirtino seną tiesą, kad kartu 
visada galime daugiau.

Kitais metais būtinai atvažiuo-
kite į Kauną! Mes tikime, kad tu-
rėsime dar daugiau svečių, draugų, 
naujų veidų ir mielų šypsenų... 

 Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ – MACIONYTĖ

Šventę Kaune lydėjo Dievo globa, valdžios 
institucijų dėmesys ir svečių gausa

Aktualijos

Ties savivaldybės rūmais su švente bendruomenės pasveikinti išėjo premjeras 
A.Kubilius, Seimo narė V.V.Margevičienė ir kiti valdžios atstovai. VšĮ KKRC 
direktorė J.Pugačiauskienė įteikė premjerui kreipimąsi dėl gestų kalbos 
vertėjų stygiaus, kurtiesiems nepalankaus sprendimo perduoti savivaldybės 
globai, kuris sunaikina mūsų struktūrą ir kt.

Po Mišių Laisvės alėjoje nusidriekė šventinė eisena.
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Tarptautinei kurčių-
jų dienai paminėti skirtą 
renginį pradėjo Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezi-
dentė Roma Klečkovskaja. 
Ji sveikino salėje gausiai 
susirinkusius bendruome-
nės narius, linkėjo gražios, 
prasmingos šventės ir pri-
minė, kad rugsėjo 17 dieną 
Seimas patvirtino kurčiųjų 
visuomenei reikšmingą do-
kumentą - Neįgaliųjų teisių 
konvenciją.

Šiais metais šventėje dalyvavo 
svečiai iš Latvijos. Nuotaikingą 
programą parodė Rygos kurčiųjų 
draugijos kultūros centro ,,Ritaus-
ma“ ir Daugpilio kurčiųjų draugi-
jos kolektyvo artistai.

Latvių atliktos humoristinės 
imitacinės dainos ir šmaikštūs 
vaidinimai patiko tiek vaikams, 
tiek suaugusiems. Aktoriai stebino 
profesionalumu ir įvairumu. Žiū-
rovams šoko čigonės, tautiniais ir 
pramoginiais rūbais pasipuošusios 
šokėjos, linksmino klounai ir žve-
jys. 

Svečių pasirodymas truko apie 
valandą, bet neprailgo: žiūrovai 

plojo, juokėsi ir neskubėjo namo.
Daugpilio kurčiųjų draugijos 

kolektyvas prie programos prisi-
jungė netikėtai. ,,Į festivalius vi-
sada važiuoja Rygos kolektyvai, - 
pasakojo Rygos kurčiųjų draugijos 
kultūros centro ,,Ritasma“ direkto-
rė Brigita Aldersone, - todėl šį kar-
tą nutarėme įtraukti kitą miestą. 
Žinojome, kad Latvijoje geriausi 
pantonimai yra iš Daugpilio, todėl 
juos ir pakvietėme“.

Latvijos kurčiųjų draugijos 
viceprezidentė Sandra Gerenovs-
ka sakė, kad labai norėjo atvykti į 
Lietuvą, todėl labai nudžiugo su-

laukusi prezidentės R. Klečkovs-
kajos kvietimo apsilankyti Lietu-
vos kurčiųjų draugijoje.

Rygos gestų kalbos vertėjų cen-
tro direktorius Ainaras Ostvaldas 
papasakojo apie vertėjų ir kurčiųjų 
bendradarbiavimą kūryboje: ,,La-
tvijoje vertėjai priklauso kurčiųjų 
centrui, todėl visi bendradarbiauja. 
Aš pats esu savanoris ir aktoriams 
padedu nemokamai. Daugelis ver-
tėjų yra iš kurčiųjų šeimų, todėl 
kurčiųjų kultūra jiems nesvetima, 
visi vaidinam kartu.“

Igors Čeika yra labai mylimas 
ir gerbiamas Daugpilio kolektyvo 

aktorius. Jis vaidina nuo vaikystės, 
todėl sugalvoti įdomių vaidinimų, 
patarti kolegoms jam labai lengva 
ir malonu. Pasak B. Aldersone, 
vaidinimus Rygos kurčiųjų drau-
gijos kultūros centro aktoriams 
kuria režisierė Antra Purina, o šo-
kius - choreografė Dana Ralpina.

Vilniaus aktoriai taip pat ne-
nuvylė ir Tarptautinei kurčiųjų 
dienos šventei paruošė linksmą 
vaidinimą ,,Reklama“. 

Tarptautinei kurčiųjų dienai 
skirtą renginį aplankė ne tik ak-
toriai iš Latvijos. Socialinės peda-
gogikos pirmo kurso studentus iš 
Vilniaus pedagoginio universiteto 
į Lietuvos kurčiųjų draugiją atsive-
dė dėstytojas Eduardas Endrijaitis, 
buvęs Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų reabilitacinio profesi-
nio mokymo centro direktorius. 
Prieš šventės pradžią vertėjas Arū-
nas Šaukeckas studentams papasa-
kojo apie kurčiųjų kultūrą ir gestų 
kalbą.

Pasirodymams pasibaigus  
S. Gerenovska ir A. Ostvaldas visų 
aktorių vardu padėkojo lietuviams 
už galimybę apsilankyti Lietuvoje 
ir gražų sutikimą.

          
   Sofija ŠTARAITĖ    

Kiekvienais metais uos-
tamiesčio kurtieji moks-
leiviai vis kitaip švenčia 
Tarptautinę kurčiųjų dieną. 

Šiemet  S.Šėmerio suaugu-
siųjų vidurinės ir Klaipėdos 
siuvimo ir paslaugų verslo 
mokyklų auklėtiniai Ulija-
nos Petraitienės iniciatyva 
rugsėjo 17 d. pramogavo, 
mokėsi ir tobulėjo Plikiuose 
(Klaipėdos r.) esančiame 
„Gridin‘s Group“ tarptauti-
niame mokymo centre.

Projektas buvo vykdomas kartu 
su Pramoninio alpinizmo asociaci-
ja. Šventėje dalyvavo ir Klaipėdos 
kurčiųjų reabilitacijos centro atsto-
vai – Nijolė Kaminskienė ir Jonas 
Savickas. 

Tądien jau nuo pat ryto pūtė 
šaltokas vėjas ir nebuvo matyti sau-
lės, tačiau visų nuotaika buvo puiki. 
Atvykę į mokymo centrą visi buvo 
supažindinti su aplinka. Su nuostaba 
ir susidomėjimu vaikai apžiūrėjo 
lauke įrengtas maždaug 12 metrų 
aukščio kopinėjimo sienas, mintyse 
jau planuodami, kaip teks jomis 

lipti. O erdviose patalpose laukė 
visas sporto kompleksas: stalo teniso 
stalai, treniruokliai, tinklinio ir ba-
dmintono aikštelės, smiginio lenta, 
biliardo stalas ir kitos priemonės. 

Žvalgantis kilo minčių, kad tos 
patalpos puikiai tiktų vaikų vasaros 
stovykloms rengti, kadangi yra 
ir miegamieji kambariai, poilsiui 
skirtos erdvės. 

Susipažinus su instruktoriais ir 
saugaus elgesio taisyklėmis, prasidė-
jo kopimo sienos „šturmavimas“. 

Pirmiesiems narsuoliams iš 
pradžių nesisekė užlipti net iki pu-
sės, o tuo tarpu kiti draugai atidžiai 
stebėjo jų klaidas ir bandė perprasti 
kopimo techniką. Po instruktorių 
patarimų ir nurodymų Modestas 
Janikūnas buvo pirmasis pasiekęs 
aukščiausią tašką ir džiūgavęs iš 
viršaus. Smulkaus sudėjimo vaiki-
nukas džiaugsmingai šypsodamasis 
neslėpė, kad tą padaryti nebuvo 
sunku. Vėliau dar keliems pavyko 
įkopti kaip ir Modestui.

Kopti patiko visiems, tačiau 

keletą kartų teko bėgti į vidų slėp-
tis nuo smarkaus lietaus. Ir viduje 
nebuvo kada nuobodžiauti – kas 
žaidė stalo tenisą, kas tinklinį, kas 
smiginį, kas biliardą. Netgi buvo 
suorganizuotos virvės traukimo var-
žybos, suteikusios daug juoko ne tik 
dalyviams, bet ir stebėtojams. 

Niekas net nepastebėjo, kai 
atėjo pietų metas. Mokymo centro 
šeimininkai iškepė skanių šašlykų.

 Renginio pabaigoje – ilgai 
vaikų lauktos pramogos: karštai 
iškūrenta pirtis ir prišildytas kubilas. 
Po karštos pirties buvo galima šokti 
atsigaivinti į šalia esantį tvenkinį. O 
tiems, kas dar tilpo kubile, smagiai 
pasėdėti ir plepėti.

Visų nuotaika buvo puiki, malo-
nu buvo stebėti šiek tiek pavargusius, 
atsipalaidavusius, besišypsančius ir 
bendraujančius vaikus. Vadovams ir 
organizatoriams pavyko surengti ir 
prasmingai bei originaliai paminėti 
Tarptautinę kurčiųjų dieną.

 
             Kristina RIMKIENĖ

Tarptautinė kurčiųjų diena Vilniuje - su Latvijos aktoriais

Latvijos kurčiųjų bendruomenės lyderiai: (iš kairės) S. Gerenovska, I. Čeika, 
B. Aldersone,  A. Ostvaldas.

Modestas Janikūnas buvo pirmasis 
pasiekęs aukščiausią tašką ir 
džiūgavęs iš viršaus.

Originaliai paminėta Tarptautinė kurčiųjų diena
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Rugsėjo 19 – 26 dieno-
mis Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centras ir Kauno 
kurčiųjų jaunimo organi-
zacija vykdė ES programos 
„Veiklus jaunimas“ projektą  
„Dainuojančios rankos“ 
(„Singing hands“).

Dar pavasarį, kai buvo parašy-
tas šis projektas, buvo pradėta jam 
rengtis (prašoma leidimų eitynėms, 
renginiams, važiavimui viešuo-
ju transportu). Europos Sąjungai 
skyrus finansavimą, buvo pakviesti 
svečiai iš Ukrainos ir Slovėnijos, 
suburta Lietuvos jaunimo grupė, 
kurią sudarė 7 jauni žmonės ir 2 
vadovai.

Projekto tikslas – pasidalinti su 
partneriais iš Ukrainos ir Slovėni-
jos turima patirtimi imituojamųjų 
dainų, pantomimos, šokių srityje, 
sukurti bendrus pasirodymus ir jais 
nustebinti ne vien Kauno apskrities 
kurčiųjų bendruomenę, bet kartu 
paskleisti žinią plačiajai visuome-
nei – kurtieji aktyviai veikia, jie gali 
dainuoti, šokti, vaidinti bei kurti. 

Ši savaitė tikrai buvo įsiminti-
na projekto dalyviams: lietuviams, 
ukrainiečiams ir slovėnams. Jie 
praleido daug laiko būdami kartu. 
Dalyviai susipažino su Kaunu ir 
Vilniumi, lankėsi kurčiųjų įstaigose, 
dalyvavo nacionaliniuose vakaruose, 
kartu repetavo ir bendradarbiavo 
kurdami šventinę programą Tarp-
tautinei kurčiųjų dienai paminėti.

Projekto startas
Projekto startas įvyko rugsėjo 

19 d., kai Ukrainos ir Lietuvos 
grupės susitiko Jaunimo nakvynės 
namuose. Slovėnijos grupė prisidėjo 
rugsėjo 21 dieną.

Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centre Lietuvos grupė, pasipuošusi 
tautiniais rūbais, ukrainiečius pa-
sitiko su duona ir druska. Vėliau 
dalyviai susipažino, žaidė. 

Eidami vakarieniauti dalyviai 
buvo suskirstyti poromis: ukrainietis 
ir lietuvis. Taip pakeliui iki kavinės 
stengėmės pažinti vienas kitą. Gestai 
panašūs, be to, daug kas mokėjo 
rusiškai, tai padėjo lengviau susi-
draugauti. Taip užsimezgė pirmieji 
stiprūs tarpusavio ryšiai. 

Vakare svečius supažindinome 
su Kauno senamiesčiu. 

Veikla projekto metu
Buvome keliautojai. Laikas 

- rugsėjo 20 – 23 dienos. Projekto 
metu teko daug vaikščioti, važiuoti: 
lankėmės įvairiuose Kauno bei Vil-
niaus miesto kampeliuose. 

Pirmoji mūsų pažintinė kelionė 
buvo KKRC. Centro direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė dalyvius supažindi-
no su Kauno kurčiųjų istorija, centro 
darbuotojais, aprodė kabinetus. 
Labiausiai ukrainiečius nustebino 
rūsyje esantys poilsio, sporto kam-
peliai. Jiems patiko, kad yra biliardas, 
sauna, sporto treniruokliai.

Antroji kelionė - po Kauno 
miestą. Savo istoriją menančios 
senamiesčio gatvės ir mažosios jos 
parduotuvės, paminklai, Prisikėlimo 
bažnyčia ir nuo jos atsiverianti nuos-
tabi panorama. Smagiai pasivažinė-
jome vienu iš seniausių veikiančių 
keltuvų Europoje - senuoju Žalia-
kalnio funikulieriumi. Aplankytas 
populiarusis „Akropolis“, kur svečiai 
pirko suvenyrus savo artimiesiems, 
draugams. 

Kita kelionė - Lietuvos sos-
tinė Vilnius. Lankėmės Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje, Šv. Onos 
bažnyčioje, pamatėme kitus istoriją 

menančius paminklus, 
pastatus. Laikas tiksėjo 
ir reikėjo skubėti į Lie-
tuvos kurčiųjų draugiją, 
tad ekskursija po Vil-
niaus miestą neužtruko. 

Atvykę i kurčiųjų 
draugiją, apsilankėmė 
VšĮ Surdologijos cen-
tre, kurio darbuotojai 
papasakojo apie savo 
veiklą. Klaidžiodami 
po pastatą išgirdome 

nemažai ukrainiečių komplimentų 
pastatui. Gražiausiose jo vietose 
mirgėjo fotoaparatų blykstės. Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos prezidentė 
Roma Klečkovskaja pakvietė visus 
prie apskrito stalo. Papasakojo apie 
draugijoje vykstantį darbą, Lietuvos 
kurčiųjų problemas, kaip bandoma 
jas spręsti.

Paskutinė įsimintina ekskursija 
buvo po Kauno apskrities kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą. 
Centro darbuotojai kalbėjo apie mo-
kyklos istoriją, aprodė muziejų bei 
kitus mokyklos kampelius. Dalyviai 
galėjo pabendrauti su vaikais.

Buvome kultūrų gidai ir turis-
tai. Laikas - rugsėjo 21 – 23 dienos. 
Tris dienas projekto dalyviai bei 
Kauno kurčiųjų bendruomenės 

nariai turėjo galimybę KKR centre 
stebėti Lietuvos, Ukrainos ir Slovė-
nijos nacionalinius vakarus. 

Dvi savaites, kiek galėdama 
intensyviau, Lietuvos grupė ruošėsi 
būti savo kultūros gidais. Lietuvos 
nacionalinis vakaras prasidėjo him-
nu, kurį imitavo grupės dalyviai. 
Himnas prikaustė svečių dėmesį ir 
sukėlė susidomėjimą. Po jo buvo 
rodomas filmukas „Neregėta Lie-
tuva“. Prezentacijos metu pasakota 
apie Lietuvą, įžymius Lietuvos bei 
nusipelniusius kurčiųjų bendruo-
menei žmones. Imituojamos dainos, 
pasaka, sušoktas tautinis šokis „Pol-
ka su ragučiais“ atskleidė Lietuvos 
tautinį savitumą, kultūrą. Tiesiai iš 
oro uosto į vakarą atvyko Slovėnijos 
grupė.

Kitos dienos vakarą gidų es-
tafetę perėmė Ukrainos grupė.  
Nepamirštamas reginys – Ukrainos 
profesionalių atlikėjų pasirodymas. 
Jų nacionalinis vakaras daugelį pri-
vertė netekti amo. Pristatyta Ukrai-
na, jos įstaigos, kurčiųjų gyvenimas. 
Profesionalių pantomimos artistų 
pasirodymai kėlė šypsenas ir juoką. 
Imituojamoji daina, kurios atlikėja 
po sceną važinėjo riedučiais, kėlė 
nuostabą. Pasaka, tautinis šokis bei 
kiti numeriai žavėjo susirinkusiuo-
sius salėje. Ukrainiečiai išsiskyrė 
ryškiu temperamentu.

Nacionalinių vakarų finišas 
- Slovėnija. Slovėnijos himnas, pan-
tomima, šokiai buvo atlikti be mu-
zikos. Jų teatro vadovas Damjanas 
sakė, kad muzika nėra labai reikalin-
ga, nes jie, kurtieji, ir jos negirdi. Tai 
buvo įdomi patirtis žmonėms, kurie 
girdi arba neprigirdi. Tą vakarą jie 
pasijuto visiškame tylos pasaulyje. 
Slovėnų pantomimos spektakliai 
buvo susiję su kurčiųjų vidiniais 
išgyvenimais, jų problemomis.

Nacionaliniuose vakaruose ne-
apsieita be dovanų, padėkos žodžių, 
sveikinimų.

Buvome scenos žmonės. Di-
delį dėmesį skyrėme repeticijoms 
rengdami koncertinę programą 
Tarptautinei kurčiųjų dienai pa-
minėti. Šventinė programa gimusi 
KKR centre ir rugsėjo 25 d. pristatyta 
Daugirdo amfiteatre susilaukė daug 
gražių komplimentų. Buvo žmonių, 
kurie tai pavadino aukščiausio lygio 
programa. Projekto dalyviai scenoje 
jautėsi lyg žuvys vandenyje. 

Jaunimo 
žingsniai „Dainuojančios rankos“ projekto dalyviai 

tapo viena šeima

  Kokia skani Lietuviška duona.

Ukrainiečiai išsiskyrė r yškiu 
temperamentu.

 Svečių belaukiant.
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Rugsėjo 25 dienos šventės 
straipsnį galite paskaityti: http://
www.lkd.lt/enews/id-3-news-dievo_
globa.html, fotoreportažas - http://
www.lkd.lt/gallery/id-104.html, vaiz-
do įrašas - http://www.lkd.lt/enews/
id-visos_lietuviu_gestu_kalba-news-
lydejo_dievo_globavaldzia.html

Finišo tiesioji
Po Tarptautinės kurčiųjų dienos 

minėjimo projekto organizatoriai, 
dalyviai, KKRC saviveiklininkai 
buvo sukviesti į vakaronę. Išsakyti 
padėkos žodžiai, įteiktos dovanos 
glostė dalyvavusiųjų širdis. Finišo 

tiesioji pasiekta tik projekto daly-
viams. Pats projektas nesibaigė, dar 
vyks jo sklaida. 

Projekto metu dalyviai susi-
draugavo ir, galima teigti, tapo viena 
šeima. Juos suvienijo noras pažinti, 
tobulėti, parodyti, ką kiekvienas 
sugeba, atrasti naujų draugų. Ben-

dravimas tęsiasi internetinėmis 
vaizdo kameromis, ilgesingais elek-
troniniais laiškais. Tikėkimės, kad 
laikas ir atstumas šios draugystės 
nenugalės. 

 Kęstutis VAIŠNORA

Rugsėjo mėnesį Škoti-
joje vyko kasmetinė EF-
SLI (Europos gestų kalbos 
vertėjų forumas) konfe-
rencija, kurios tema - „Si-
nergija – pirmyn kartu“.

Į konferenciją suvažiavo at-
stovai iš daugiau kaip 150  šalių, 
per trys šimtai gestų kalbos ver-
tėjų. Kai kuriuos dalyvius EFSLI 
parėmė, kad jie galėtų dalyvauti 
konferencijoje. Paramą gavo ir 
mūsų  gestų kalbos vertėja Dan-
guolė Dragūnienė. Parama buvo 
skiriama atrankos būdu. Taip ke-
lių šalių atstovai turėjo galimybę 
įsitraukti į didelį būrį Europos 
vertėjų. Pagrindinė konferencijos 
kalba - anglų, buvo verčiama ir į 
prancūzų bei rusų kalbas. 

Parlamentaro patarimai
Konferencijos dalyvius pa-

sveikino klausos negalę turintis 
Europos Parlamento narys ven-
gras Adamas Kosa., Jis pabrėžė, 
kad kurčiųjų kultūra ir gestų 
kalba - tai pagrindiniai akcentai, 
nulemiantys visuomenės kurčiųjų 
pripažinimą ir pagarbą. 

Parlamentaras pabrėžė, kad 
šiuo metu skiriamas didelis dė-
mesys tarptautinei gestų kalbai, 
bet reikia nepamiršti rūpintis 
ir savo nacionaline gestų kalba. 
Vengrijoje tarptautinė gestų kalba 
yra patvirtinta ir lygiavertiškai 
naudojama kaip ir vengrų kur-
čiųjų gestų kalba. A.Kosa ragino 
rengti daugiau konkursų bei 
programų, padedančių tyrinėti, 
propaguoti bei mokyti gestų 
kalbų. 

A. Kosa pasidžiaugė, kad 
tokios EFSLI konferencijos pa-

deda spręsti įvairias problemas 
ir pasiūlė sukurti vertėjo darbo 
bei mokymo standartus ir taip 
suvienodinti gestų kalbos vertėjų 
galimybes Europos Sąjungoje. 

Sprendžiant šias problemas 
daug kas priklauso ir nuo Kur-
čiųjų draugijos, ir jos rodomos 
iniciatyvos. Pvz., Didžiojoje Bri-
tanijoje ir Italijoje yra didelis skir-
tumas tarp gestų kalbos vertėjų 
darbo sąlygų, skirtingos ir kur-
čiųjų galimybės. Įvairiose šalyse 
yra skirtingi darbo modeliai, yra 
valdiškos ir privačios gestų kal-
bos vertimo įstaigos. Šiuo metu 
domimasi, kokiose šalyse koks 
darbo modelis ir iš kurių šalių 
būtų galima imti pavyzdį. Gestų 
kalbos vertėjo profesija reikalau-
ja tam tikrų standartų, kuriuos 
reiktų sukurti. Adamas palinkėjo 
visoms šalims sėkmingo darbo ir 
sėkmingo idėjų įgyvendinimo.

Aptartos temos
Konferencijos metu buvo 

kalbama ir apie vertėjų mokymą, 
tiek kurčiųjų, tiek girdinčiųjų, 
ir apgailestauta, kad daugumoje 
šalių mokymai vyksta tik projek-
tų pagrindu. Paliesta ir Lietuvos 

vertėjams gerai pažįstama tema: 
gestų kalbos vertėjų baimė versti 
auditorijoje, ypač kai joje yra 
kolegų ar kitų gestus mokančių 
dalyvių. Baugina kitų žmonių 
vertimo vertinimas.

Kyla baimė, kad ne taip ro-
dau, ne taip pasakau, gal negerai 
verčiu ar negerai suprantu temą. 
Būna situacijų, kai vertėjas neturi 
galimybės pasiruošti vertimui. 
Norint sumažinti tokią įtampą, 
turi būti gera atmosfera šalies 
vertėjų asociacijoje, laikomasi 
profesinės etikos bei vertimo 
kultūros.

Konferencijos metu buvo 
pasiūlyta standartizuoti kurčiųjų 
išsilavinimą Europoje. Mat au-
gant kurčiųjų išsilavinimo lygiui 
didės vertėjų, turinčių aukštesnį 
išsilavinimą, paklausa. 

Buvo aptarta vertėjų iš kur-
čiųjų šeimų tema. Pabrėžta, kad 
jie labiau linkę padėti kurtie-
siems, bet svarbiausia kurčiųjų 
bendruomenės pasitikėjimas 
vertėjais. Apie vertėjus iš kurčiųjų 
šeimų brandesnio amžiaus ver-
tėja komentavo: „Kai pradėjome 
dirbti gestų kalbos vertėjais, mus 
mokė kaip vergus, o vergų karta 

negali pagimdyti laisvų žmonių. 
Todėl reikia palaukti, kol užaugs 
nauja karta. Vertėjai visada buvo 
mokomi muštru, kad turi būti 
taip o ne kitaip“.

Kalbėta ir apie kurčius vaikus 
iš girdinčių šeimų. Toks jaunuolis 
dažnai atsisako vertėjo, kadangi 
jam vertėjauja kuris nors šeimos 
narys. Bet jei  jaunuolis išmoksta 
naudotis profesionalaus gestų 
kalbos vertėjo paslauga,  jis tam-
pa nuo kitų nepriklausomas ir 
nukrenta našta nuo jo artimųjų 
pečių. Šią problemą - kaip svar-
bu profesionalūs vertėjai, o ne 
giminės atstovas - reikia aiškinti 
kurčiųjų bendruomenei.

Paskutinė tema - apie vertėjų 
etikos kodeksą. Etikos kodeksas 
buvo sukurtas, kad atskirtų gestų 
kalbos vertėją nuo problemos, 
kurią jis vienintelis toje situacijoje 
išmano.

EFSLI konferencijos labai 
vertingos ir visada būna apie ką 
pamąstyti, iš ko pasisemti patir-
ties, galimybių rasti naujų draugų, 
partnerių, jausti palaikymą iš 
kolegų. Labai apgailestauju, kad 
nedaugelis vertėjų turi galimybę 
išvykti į tokias konferencijas, bet 
tikiu, kad ateityje daug kas keisis 
į gerą pusę.

Drauge noriu pasveikinti 
visus kurčiuosius su tarptautine 
Kurčiųjų diena, gestų kalbos 
vertėjus - su Tarptautine vertėjo 
diena. Linkiu visiems abipusio 
supratimo, gražaus bendradarbia-
vimo ir padėkime vieni kitiems 
sparčiau eiti į priekį.

  Ramunė LEONAVIČIENĖ
Lietuvių gestų kalbos vertėjų 

asociacijos prezidentė

Europos gestų kalbos vertėjų forumo naujienos

Nuotraukoje konferencijos dalyviai: (iš kairės) Kipro atstovas, Lietuvos 
vertėjos D.Nevardauskienė, D.Dragūnienė, Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentė  R.Leonavičienė, J.Sibik, Kipro atstovė, Latvijos gestų 
kalbos vertėjų vadovas Ainars Ostvalds, Latvijos gestų kalbos vertėja Iveta 
Lace-Miezite, Ukrainiečių gestų kalbos vertėjų organizacijos viceprezidentas 
Igor Bondarenko. 

Vertėjai
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Spalio 1-ąją Algirdui 
Jurkšai Prezidentūroje buvo 
įteiktas garbingas apdo-
vanojimas - ordinas „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžius.

A. Jurkša jaunystėje buvo 
krepšininkas, vėliau tapo trene-
riu. Įkūrė Kauno kurčiųjų sporto 
klubą ,,Tyla“, yra jo vadovas, ak-
tyviai dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime.

A. Jurkša sutiko atsakyti į 
„Akiračio“ korespondentės Sofi-
jos Štaraitės pateiktus klausimus 
apie sportą, visuomeninę veiklą, 
ateities planus.

Papasakokite, kaip susidomė-
jote krepšiniu, kaip klostėsi Jūsų 
karjera?

Krepšiniu susidomėjau 1968 m. 
pamatęs krepšinio rungtynes tarp 
Kauno ,,Žalgirio“ ir Tartu ,,Kalev“ 
komandų. Po tų rungtynių nubėgau 
į savo tuometinės Kauno nepri-
girdinčiųjų internatinės mokyklos 
sporto salę ir ėmiau mokytis žaisti 
krepšinį (tuomet A. Jurkšai buvo 15 
metų - aut. pastaba). Visi nustebo, 
kad netrukus krepšinį išmokau 
žaisti neblogai, o jau nuo 16 metų 
buvau kviečiamas į vyrų krepšinio 
rinktinę.

Ar kurtumas buvo kliūtis siekti 
sportininko karjeros? Ar atvirkščiai - 
užgrūdino ir skatino atkakliai siekti 
tikslo?

Kurtumas man nebuvo kliūtis. 
Žaidžiau su pajėgiausiais to meto 
girdinčiais krepšininkais: M. Pau-
lausku, R. Kurtinaičiu, V. Chomi-
čiumi, M. Lekerausku, S. Patkausku 
ir kitais. Savo profesionaliu žaidimu 
užsitarnavau pagarbą jų akyse. Jie 
stebėjosi, kad kurčiasis gali rung-
tyniauti su meistrais kaip lygus 
su lygiu. Žaidimas su patyrusiais 
krepšininkais užgrūdino, suteikė 
pasitikėjimo savo jėgomis, technika 
ėmė sparčiai gerėti.

Kokias pareigas užimate šiuo 
metu, ką treniruojate, kokioje vei-
kloje dalyvaujate?

Šiuo metu esu Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto (LKSK) viceprezi-
dentas ir Lietuvos parolimpinio ko-
miteto (LPOK) narys, LKD plenumo 
narys ir nuo 1992 m. Kauno KSK 
,,Tyla“ pirmininkas. Taip pat dirbu 

Kauno Centro sporto mokykloje, 
esu Lietuvos nusipelnęs treneris, 
treniruoju kurčiuosius vyrus, esu 
Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio 
rinktinės trenerio asistentas, kur pir-
muoju smuiku griežia mano buvęs 
treneris ir kolega Algimantas Šatas.

Tikrai esu jam dėkingas už 
suteiktus patarimus. Žavi A. Šato 
mandagumas, įsitikinimai, per rung-
tynes stebina jo drąsūs, šalti, žaibiški, 
netikėti sprendimai, kurie dažniau-
siai pasiteisina. Kartu dirbame nuo 
2004 m., ir mūsų duetas sėkmingai 
vadovauja rinktinei.

Ar ordino ,,Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžius Jums 
svarbus? Kokius apdovanojimus 
norėtumėte išskirti kaip svarbiau-
sius, reikšmingiausius, brangiau-
sius savo karjeroje?

Ordino ,,Už nuopelnus Lie-
tuvai” Riterio kryžius - tai mano 
pasiaukojamo darbo įvertinimas. 
Tai stimulas dar atkakliau siekti 
sportinių laimėjimų Lietuvos labui, 
parodyti, kad kurčiųjų krepšinis yra 
profesionalus.

Visi apdovanojimai, kuriuos 
laimėjau žaisdamas ir treniruoda-
mas, yra brangūs, tačiau Riterio 
kryžius man brangiausias, nes matė, 
įvertino visa Lietuva. Jį gavau savo 
krepšininkų, sporto funkcionierių 
dėka, todėl labai dėkoju tiems, kurie 
man padėjo ir įvertino, ypač dėkoju 
savo šauniems, nenuilstantiems 
krepšininkams.

Riterio kryžių gavote už per-
gales, pasiektas su Jūsų treniruo-
jamomis Lietuvos kurčiųjų vyrų 

ir vaikinų 
r i n kt i n ių 
komando-
mis. Kokias 
pergalės iš-
skirtumėte 
ir kodėl?

Y p a č 
išskirtinis 
ir vertingas 
laimėjimas, 
k a i  2 0 0 7 
m. Kinijo-
je, Pasaulio 
k u r č i ų j ų 
k re p š i n i o 
čempiona-
te, tapome 
čempionais. 
Mes buvo-

me pirmieji Lietuvos krepšinio 
istorijoje įveikę nenugalimą Ameri-
kos komandą. Pergalė mums suteikė 
pasitikėjimo toliau siekti įspūdingų 
laimėjimų: 2008 m. tapome Europos 
čempionais, 2009 m. Olimpinėse 
žaidynėse ir 2010 m. Pasaulio jauni-
mo čempionate iškovojome sidabro 
medalius.

Ar gavęs Riterio kryžių jaučiatės 
įvertintas? Ar pakanka bendruome-
nės, valstybės dėmesio?

Gavęs Riterio kryžių sulaukiau 
sveikinimų, linkėjimų iš bendradar-
bių, draugų, savo krepšininkų.

Visuomenės ir valstybės, savi-
valdybių įvertinimo dar palauksiu, 
nes Riterio kryžių turiu tik savaitę. 
Apie savo apdovanomimą primin-
siu, kai vyks diskusijos dėl kurčiųjų 
sporto gerinimo, organizavimo, lėšų 
skyrimo. Apskritai sveikieji vengia 
viešinti kurčiųjų sporto laimėjimus 
spaudoje, televizijoje. Tai liūdina ir 
skaudina mane. Tikiu, kad mūsų 
būsimi laimėjimai, prašymai bus 
labiau pastebimi ir įvertinami, kai 
spalio 17 d. Lietuvos Seimas pagaliau 
priėmė ir patvirtino Neįgaliųjų teisių 
konvenciją. 

Kaip treniruojate jaunuosius 
žaidėjus, kokius tikslus keliate 
jiems ir sau?

Man visada atrodo, kad ne taip 
reikėjo padaryti tą ar kitą, nors tos 
rungtynės ir laimėtos, treniruo-
tės vyko gerai. Tiesiog vis ieškau 
naujovių, ypač mėgstu kurti savo 
variantus.

Jaunieji krepšininkai yra geri, 
draugiški, malonūs vyrukai, vykdo 

visas užduotis. Kartais pasimuliuo-
ja, pasiskundžia, bet susirinkime 
pasikalbame, kokios pasekmės gali 
būti, ir vėl viskas gerai, iškovojame 
aukštus laimėjimus.

Noriu, kad jaunieji krepšininkai 
būtų atkaklūs, sąžiningi per treni-
ruotes kaip mūsų kurčiųjų rinktinės 
vyrai: puikus kapitonas Justinas 
Navlickas, puikūs žaidėjai Robertas 
Puzinas, Arvydas Bareikis ir kiti.

Mano tikslas dirbant su krep-
šininkais - užsitarnauti jų pasitikė-
jimą, pagarbą, noriu nuoširdžios 
bendrystės, būti kaip viena šeima.

Buvote ir žaidėjas ir treneris. 
Geriau sportuoti pačiam ar treni-
ruoti kitus?

Geriau žaisti pačiam, klausyti 
trenerio nurodymų. Žaidžiant nėra 
jokios baimės, atsakomybės jausmo. 
O būnant treneriu dažnai tenka 
prieš kiekvienas svarbias oficialias 
rungtynes sukti galvą, ieškoti planų, 
taktikos prieš būsimą varžovą.  Nak-
tys būna bemiegės, neramios.

Papasakokite apie savo šeimą, 
ką mėgstate veikti laisvalaikiu?

Šeimą sukūriau 1988 m., su-
laukęs Jėzaus Kristaus amžiaus, nes 
buvau labai atsidavęs krepšiniui. 
Žmona Daiva buvo lengvaatletė.

1992 m. sulaukėme sūnaus 
Mindaugo, kuris nepanoro eiti mano 
keliu, nors yra pakankamai aukštas 
žaisti krepšinį -  jis už mane yra daug 
aukštesnis. Mindaugas uoliai lanko 
rutulio stūmimo ir disko metimo 
treniruotes, nori būti kaip Virgilijus 
Alekna.

Su šeima mėgstame būti savo 
sode, poilsiauti prie jūros, ežerų.

Kokie Jūsų ateities planai, 
siekiai?

Kitąmet laukia Pasaulio krep-
šinio čempionatas Italijoje, reikės 
ginti čempionų vardą. Sakoma, kad 
lengviau laimėti čempionų vardą 
negu apginti. Didelis mano tikslas 
ir noras - padėti savo vyrams 2013 
m. Graikijoje, Olimpinėse kurčiųjų 
žaidynėse, tapti čempionais. Lietu-
vos krepšinis to dar nepasiekė.

Dar noriu, kad pagaliau sporto 
funkcionieriai, kiti atsakingi ir su-
interesuoti asmenys išgirstų mūsų 
- kauniečių - didelius norus ir padėtų 
Kaune pastatyti kurtiesiems sporto 
bazę. Geografiniu atžvilgiu tai būtų 
patogu Lietuvos kurčiųjų sportui!

  

Sportas

„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių Algirdui Jurkšai įteikė 
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

A. Jurkšos nuopelnai sportui įvertinti 
Prezidentūroje
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Spalio 1-ąją švenčiama 
Sporto diena buvo ypatinga: 
Prezidentūroje buvo apdo-
vanoti geriausi šalies spor-
tininkai. Mūsų bendruome-
nės nariai taip pat nebuvo 
pamiršti. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė valstybės ap-
dovanojimus įteikė ypač 
reikšmingų sporto pergalių 
pasiekusiems kurtiesiems.

Badmintonininkas Tomas Do-
vydaitis buvo apdovanotas ordino 
,,Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. 
Juo apdovanojami asmenys už nuo-
pelnus garsinant Lietuvos vardą. 

Tomas 2010 m. Europos kurčių-
jų badmintono čempionato koman-
dinėse bei mišrių dvejetų varžybose 
užėmė antrą, o vyrų dvejetų varžy-

bose trečią vietą. 
Pasaulio kurčiųjų jaunimo (iki 

21 metų) krepšinio čempionate Lie-
tuvos vaikinų ir merginų rinktinės 
iškovojo sidabro medalius, todėl taip 

pat buvo pagerbtos Prezidentūroje. 
Prezidentė D. Grybauskaitė įteikė 
jauniesiems krepšininkams padėkos 
raštus.

Europos kurčiųjų badmintono 

čempionate Lietuvos komanda taip 
pat pelnė sidabro medalius. Badmin-
toninkai Kristina Dovydaitytė, Kazi-
mieras Dauskurtas, Viktorija Novik, 
Ernesta Pakulnytė, Ignas Reznikas 
buvo apdovanoti padėkos raštais.

Po ceremonijos Prezidentūroje 
mūsų sportininkai vyko į Kūno 
kultūros ir sporto departamentą. 
Generalinis direktorius Klemensas 
Rimšelis ir Seimo narys Žilvinas 
Šilgalis pagerbė sportininkus ir įteikė 
apdovanojimus už įvairius laimėji-
mus. Medaliais ,,Už sporto pergales“ 
ir premijomis buvo apdovanoti Eu-
ropos kurčiųjų badmintono čempi-
onato nugalėtojai. Rinktinės vadovui 
Aleksui Jasiūnui, treneriui Antanui 
Narvilui ir gydytojai Sigitai Kibildie-
nei įteikti padėkos raštai.

 
 Sofija ŠTARAITĖ

Vilniaus savivaldybėje 
buvo aptariamos galimy-
bės neįgaliems mokslei-
viams treniruotis Vilniaus 
sporto mokyklose.

Spaudos konferencijoje daly-
vavo Vilniaus mero pavaduotojas 
Gintautas Babravičius, Lietuvos 
parolimpinio komiteto preziden-
tas Vytautas Kvietkauskas, Lietu-
vos neįgaliųjų sporto federacijos 
viceprezidentas, parolimpinio 
komiteto generalinis sekretorius 
Gintaras Zavadskis, Vilniaus mies-
to savivaldybės Kultūros, sporto ir 
turizmo departamento direktorė 
Kristina Ulevičiūtė. 

Vilniaus miesto savivaldybei 
pavaldžiose aštuoniose sporto įs-
taigose artimiausiu metu bus su-

darytos galimybės treniruotis ir 
neįgaliesiems. Treniruotės bus 
nemokamos. Į jas kviečiami vi-
si mokyklinio amžiaus vilniečiai, 
turintys negalią, tačiau galintys 
sportuoti pasirinkus vieną ar kitą 
sporto šaką.

Naujai įsteigtus trenerių eta-
tus sporto mokyklos apmokės iš 
savo turimo biudžeto. Numatoma 
įsteigti 9 etatus. 

Vilniaus dvikovės sporto šakų 
mokykloje dirbs dziudo treneris, 
Vilniaus „Sietyno“ sporto moky-
kloje – orientavimosi sporto, „Tau-
ro“ sporto mokykloje – tinklinio, 
stalo teniso ir aklųjų riedulio tre-
neriai. Treniruotes neįgaliesiems 
taip pat rengs ir Vilniaus krepši-
nio, Vilniaus miesto šachmatų ir 
šaškių bei Vilniaus vandens sporto 
mokyklos.

Vilniaus gimnastikos sporto 
mokykloje svarstoma galimybė 
rengti bendrosios aerobikos treni-
ruotes, kurias galės kartu lankyti 
sveikieji ir neįgalieji miesto gyven-
tojai. Integruotis į Vilniaus futbolo 
mokyklos bendruomenę taip pat 
kviečiami silpnaregiai ar tam tikrų 
sveikatos sutrikimų turintys vaikai 
ir jaunuoliai.

Nors ne visos Vilniaus mieste 
esančios sporto bazės pritaikytos 
neįgaliųjų reikmėms, tačiau kol 
kas surasta išeitis – neįgalieji spor-
tuos tam pritaikytose bazėse, o 
reikalingi pasirinktoms sporto ša-
koms treneriai bus tarifikuoti prie 
atskirų sporto įstaigų.

Įgyvendinant šią iniciatyvą 
Vilniaus miesto savivaldybė akty-
viai bendradarbiauja su Lietuvos 
parolimpiniu komitetu, Lietuvos 

neįgaliųjų sporto federacija. Joje 
dirbantys vadovai ir specialistai 
gerai susipažinę su situacija, neį-
galiųjų bendruomenės poreikiais, 
turintys patirties. Taigi atsiran-
da galimybė įtraukti į sporto bei 
sveikatinimo programas ir tuos 
miestiečius, kurie turi judėjimo 
problemų, sėdi ratukuose – su jais 
dirbs specialių gebėjimų turintys 
treneriai.

Trenerių, kurie dirbs su ne-
įgaliaisiais, darbo apmokėjimas 
nesiskirs nuo kolegų, dirbančių 
su sveikaisiais. Trenerio vidutinis 
atlyginimas sporto mokykloje (18 
val. per savaitę arba 1 etatas) –  
2 340 litų (neatskaičius mokesčių).

  
“Akiračio“ inf.

Spalio mėnesio antroje 
pusėje prasidės šeštasis Re-
gionų krepšinio lygos čempi-
onatas, kuriame dalyvaus ir 
Lietuvos kurčiųjų rinktinė. 
Šiemet čempionate varžysis 
42 komandos, kurios yra 
suskirstytos į Žemaitijos, 

Aukštaitijos, Vidurio ir Su-
valkijos regionus. 

Mūsų krepšininkai žais Vidurio 
regionų komandų grupėje. Pirmame 
etape visi keturi regionai tarpusavyje 
pogrupiuose sužais po dvejas rung-
tynes: vienerias namuose ir vienerias 
svečiuose. Antrame etape Vidurio 
regionas žais su Aukštaitijos regiono 

komandomis.
Kviečiame ateiti į rungtynes ir 

palaikyti mūsų komandą!
 Rungtynės vyks Vilniaus pe-

dagoginio universiteto didžiojoje 
salėje (adresas Studentų g. 39) šiomis 
dienomis: spalio 30 d. (šeštadienis) 
14 val. LKR – Molėtų ,,Ežerūnas-
karys“; lapkričio 6 d. (šeštadienis) 

14 val. LKR – Š.M.K.A.-Lietuvos 
draudimas; lapkričio 13 d. (šeš-
tadienis) 15 val. LKR – Širvintų 
,,LSG-Alekniškis“; lapkričio 19 d. 
(penktadienis) 18.30 val. LKR – 
Elektrėnų ,,Centaurus“.

  „Akiračio“ inf.

Sporto dieną – apdovanojimai iš prezidentės rankų

Sporto mokyklos atveria duris neįgaliesiems

Regionų krepšinio lygos čempionate rungsis ir kurtieji

Mūsų sportininkai su prezidente Dalia Grybauskaite.
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Šiauliečiui Algirdui 
Kugrėnui šie metai derlin-
gi ir ypatingi: spalio 15 d.  
kurčiųjų bendruomenei 
pristatė savo pirmąją ei-
lėraščių knygelę „Gegužės 
naktys“, o metams artėjant 
į pabaigą tikisi atšvęsti 80  
metų jubiliejų.

Autoriui knygą sudaryti 
padėjo ir leidybos reikalais rū-
pinosi Šiaulių KRC darbuo-
toja D.Bartkienė, menininkė 
V.Dauginienė leido knygą ilius-
truoti savo kūrybos darbais. Tai 
suteikė eilėraščiams šilumos bei 
juos įtaigiai papildė. 

Vaikystės trauma ir mo-
kykliniai metai tėviškėje

A.Kugrėnas gimė tuometi-
nėje Šiaulių apskrityje, Žeimelio 
valsčiuje, Petronėlių kaime, pasi-
turinčio ūkininko šeimoje. Tėvai 
augino du sūnus, kaip ir visi kai-
miečiai, dirbo savo žemę ir tikėjo 
šviesesne vaikų rytdiena. Bet 
mažasis Algirdukas, būdamas 
penkerių, patyrė sunkią galvos 
traumą. Netikėta nelaimė, lėmusi 
tolesnį jo gyvenimą, atėmė daug 
galimybių, bet stiprios valios 
vaiko nepalaužė tik grūdino jo 
asmenybę. Pradėjęs mokytis 
pradinėje mokykloje, pats jautė 
kaip katastrofiškai silpsta klausa, 
tačiau mokslų nemetė ir mokyklą 
baigė. Pasibaigus karui, 1946 
m. įstojo į Žeimelio gimnaziją 
ir baigė jos 4 klases. Ir tik 1950 
m. išvyko į buvusią Vilniaus 
kurčiųjų amatų mokyklą. Tai 
buvo bene pirmoji pažintis su 
savo likimo bendraamžiais. Čia 
mokydamasis pramoko gestų 
kalbą, susirado bendraminčių, 
draugų ir per dvejus metus įgijo 
staliaus specialybę.

Gimtinės šauksmas
Baltai raudonais pavasari-

niais tėviškės žiedais nuberta 
menine fotografija puoštas jo 
knygos viršelis - lyg nenumaldo-

mas gimtinės ilgesys, lankantis 
autorių sapnuose ir neblėstan-
čiuose prisiminimuose. 

Net ir dabar Algirdas ramia 
širdimi „nemoka“ pralėkti su 
savo „opeliu“ pro nykstančias 
Lietuvoje sodybas. Tėviškės jau 
seniai nėra: „Nebeliko tėviškėlės 
/ Ir gimtų namelių. / Nebeliko 
mūsų sodo / Ir brangių tėve-
lių. /Liko molio sienos.../ Liko 
akmenėliai.../ Tai mūsų gimtinė,/ 
Mūsų Petronėliai...“ Eiliuota for-
ma autorius išsako savo širdies 
gėlą dėl palaukėje išrautų uosių, 
nepagailėto sodybos ąžuolo, ka-
puose amžinam poilsiui atgulu-
sio brolio... Liko tik jis vienas, lyg 
tas V.Dauginienės tušo piešinyje 
„Tėviškė“ pavaizduotas medis, 
šaknimis įaugęs į žemę, šakomis 
- savo rankomis - siekęs mokslo, 
šviesesnės ateities. 

Susikaupė daug vertingų 
istorine prasme prisiminimų, 
kuriuos norėtų užfiksuoti an-
troje knygoje „Kur ėjo, nuėjo 
jaunystė“. 

„Matyt, dar spėsiu parašyti“, 
- tikina jis patikslindamas, kad 
tai bus prozos kūrinys, nes, anot 
jo, ne visi šiauliečiai eiliuotu žo-
džiu domisi ir jį supranta. 

Neatsiejami paauglio ir jau-
nystės dienų prisiminimai ir 
su istoriniu (rašytiniuose šalti-
niuose minimu dar 1500 metais) 
Žeimelio miesteliu, kur Algirdas 
pradėjo lankyti gimnaziją. Čia 
jis patyrė ir daug vyresnių kla-
sių mokinių patyčių dėl savo 
negalios. 

„Nelikdavau skolingas, gau-
davo grąžos, kad net kaulai 
braškėjo. Dabar didžioji mano 
žemintojų dalis jau Amžinybėj, 
dauguma gyvenime taip nieko 
ir nepasiekė“, - prisiminimais 
dalijasi dar ir dabar petingas, 
aukštas, lyg ir gyvenimo negandų 
aplenktas A.Kugrėnas.

Tolesni mokslai
Gimtinės šauksmo vedamas 

A.Kugrėnas, baigęs Vilniaus kur-
čiųjų amatų mokyklą, parvyko 
arčiau tėviškės, į Šiaulius, ir 15 
metų įvairiose gamyklose išdir-
bo staliumi. Dirbančio nepaliko 
mintis toliau mokytis, tobulėti, 
todėl 1961 m. įstojo į dabartinės 
Šiaulių kolegijos vakarinį skyrių, 

kur studijavo pramoninę ir civili-
nę statybą. Mokėsi trejus metus, 
bet dėl klausos problemų mokslų 
nebaigė. Rankų nenuleido, 1966 
m. įstojo į Kauno aukštesniąją 
technikos mokyklą, kurią sė-
kmingai baigė ir gavęs diplomą 
pradėjo dirbti Šiaulių televizo-
riaus gamykloje inžinieriumi 
– konstruktoriumi. Čia dirbo 
net 25 metus – iki pat išėjimo į 
pensiją. Darbas buvo atsakingas, 
jam reikėjo žinių ir didelio tiks-
lumo. Bendras A.Kugrėno darbo 
stažas - apie 50 metų, todėl, kaip 
jis sako, darbas visada buvo pir-
moje vietoje. 

Nors eiliuoti pradėjo dar 
1963 m., kūrybai likdavo tik lais-
valaikis. Bet pareigingas žmogus 
dalyvauja vos ne visuose kurčiųjų 
literatų renginiuose, jo kūryba 
spausdinta kurčiųjų literatų al-
manachuose „Suskambusi tyla“, 
„Kai tylos per daug“, mėnraštyje 
„Kauno diena“. Kitiems pomė-
giams nebuvo laiko ar galimybių, 
visą laiką likusį nuo darbo auko-
jo mokslams. 

Kūryba - raktas į pras-
mingą gyvenimą

Nors per gyvenimą kūrybai 
negalėjo skirti daug laiko, nuo 
jaunystės poezija buvo šalia, ji 
įprasmino Algirdo gyvenimą, 
leido atsiskleisti asmenybei ir, jo 
žodžius apibendrinant, jį pratur-
tino dvasiškai.

Te ir toliau poezijos paukštė 
į namus laimę neš, te kūrybinė 
ugnelė kasdienybėj neužges. 
Jubiliejus, kaip ne vienas buvęs, 
atskubės ir palydės vėl naujiems 
darbams, svajonėms...Te nelieka 
abejonės, kad įveikti juos padės 
geri norai iš širdies, atkaklumas 
bei kantrybė ir „kugrėniška“ 
stiprybė.

Plačiau apie Algirdo Kugrėno 
kūrybą skaitykite tinklapio www.
lkd.lt rubrikoje „Mūsų žmonės“.

 Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ – MACIONYTĖ

Šiauliečiui metus įprasmins nauja knyga ir 
brandus jubiliejus

Mūsų žmonės

Šiaulietis Algirdas Kugrėnas ketina išleisti dar vieną knygą, kurioje aprašys 
daug vertingų istorine prasme prisiminimų.
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Neprigirdinčio jau-
nuolio iš Tauragės Tomo 
Žukausko puikus valstybi-
nių egzaminų įvertinimas 
šiemet nustebino ne vieną 
mūsų bendruomenės narį: 
istorija - 98 proc., lietuvių 
kalba - 96 proc., o mate-
matika - 88 proc.

Nors egzaminams Tomas 
ruošėsi stropiai, nesitikėjo tokio 
gero lietuvių kalbos egzamino 
rezultato. Istorijos ir matemati-
kos egzaminų įvertinimas atitiko 
jo lūkesčius. Jaunuolis džiaugėsi 
įstatymais, leidžiančiais žmonėms 
su klausos negalia egzaminus lai-
kyti atskiroje patalpoje, o jo laiką 
prailginti ketvirčiu.

Puikiai išlaikęs egzaminus, 
Tomas įstojo į Vilniaus univer-
siteto Ekonomikos fakultetą. Pa-
klaustas, ar paskaitose jam reikia 
vertėjo paslaugų, Tomas juokiasi: 
,,Pamirškite vertėją, vertėjo nėra“. 
Jis puikiai kalba ir skaito iš lūpų. 

Nuo darželio iki  
gimnazijos

Tomas nuo penkerių metų lan-
kė girdinčiųjų darželį, dar dvejus 
metus nulinę grupę. Vėliau ,,Šal-
tinio“ vidurinėje mokykloje baigė 
9 klases ir įstojo į Tauragės ,,Vers-
mės“ gimnaziją. ,,Tomas labai 
stengėsi įstoti į gimnazija“, - sako 
mama Silvija Žukauskienė.

Prieš 15 metų sužinojusi apie 
sūnaus klausos negalią S. Žukaus-
kienė įkūrė Tauragės tėvų su ne-
galinčiais girdėti vaikais bendriją 
„Prasmė“, kurioje užima visuo-
menines pareigas – dirba be atly-
ginimo. ,,Sužinojusi, kad Tomas 
negirdi, ieškojau giminingų sie-
lų“, – aiškina bendrijos įkūrimo 
priežastį S. Žukauskienė.

Kol Tauragėje nebuvo sudro-
pedagogo, S. Žukauskienė vieną ar 
du kartus per savaitę vežiojo sūnų 
į Kauno kurčių ir neprigirdinčių 
vaikų reabilitacijos ir ugdymo 
centrą „Lingua“. Tai pirmoji įstai-
ga Lietuvoje, kuri ruošia sutriku-
sios klausos vaikus integruotam 
ugdymui. Pasak S. Žukauskienės, 
Tomui šis centras labai padėjo, ta-
čiau Tauragėje ėmus dirbti surdo-
pedagogui, į Kauną nebevažinėjo 

- tolima kelionė vargino ir buvo 
brangi.

Tauragėje nuo ketverių metų 
iki mokyklos baigimo Tomą mo-
kė surdopedagogė Anita Juščiutė. 
Tomas jai dėkingas: ,,Mokytoja 
neištaisydavo klaidų, o jas api-
braukdavo ir prašydavo paaiškin-
ti, kodėl taip parašiau. Ji išmokė 
mane labai gerai kalbėti“. Reikėjo 
intensyviai ir nuolat mokytis ne 
tik padedant A. Juščiutei, bet ir 
savarankiškai namuose. ,,Padė-
ti stengėsi visi: šeima, kaimynai, 
surdopedagogai“, - džiaugėsi S. 
Žukauskienė. 

Apie gestų kalbą

Lietuvių gestų kalbos Tomas 
išmoko kurčiųjų vaikų stovyklo-
se, kuriose dalyvavo kaip Lietu-
vos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrijos 
PAGAVA narys. ,,Gestų kalbą 
vartoju retai, nes Tauragėje be-
veik nėra mano amžiaus kurčiųjų. 
Man gestų kalba yra kaip užsienio 
kalba, kurią naudinga mokėti“, - 
paaiškino Tomas.

Tomas lankėsi Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre, bet nesvarsto, ar ten mo-
kytis būtų geriau nei Tauragės 
gimnazijoje. ,,Aš jau baigiau mo-
kyklą, dabar turiu kitų planų“, – 
sako Tomas.

Vilniaus universiteto pirma-
kursis mano, kad kurtiesiems 
vaikams geriau mokytis kurčiųjų 
mokykloje: ,,Pastebėjau, kad kur-
čiųjų mokykloje mokiniai sėdi 
ratu, o kai esi tarp savų, jautiesi 

geriau. Kur mokytis neprigirdin-
tiems vaikams, turėtų spręsti tė-
vai, nes rezultatai priklausys nuo 
to, kiek laiko jie skirs savo atža-
loms“.

S. Žukauskienė pritaria sūnui: 
,,Nėra vieno sprendimo visiems 
atvejams. Gestų kalba labai reika-
linga visapusiškam bendravimui, 
vystymuisi. Daug priklauso ir nuo 
vaiko klausos“. Kai Tomui nustatė 
klausos sutrikimą ir pasiūlė inter-
natą Vilniuje, S. Žukauskienė ėmė 
ieškoti būdų, kaip auginti vaiką 
Tauragėje, šeimoje. ,,Jei gyven-
tume Vilniuje ir internatas būtų 
netoli, galbūt viskas būtų kitaip“, 
-galvoja S. Žukauskienė.

Apie patyčias

Mokykloje ir gimnazijoje To-
mui neteko patirti vaikų patyčių, 
nes mama užbėgo šiems įvykiams 
už akių. ,,Pirmosiomis dienomis 
mama parodydavo mano ben-
draklasiams klausos aparatą, pa-
aiškindavo, kaip jis veikia, todėl 
klasės draugai žinojo, kad kalbant 
su manimi reikia aiškiai tarti žo-
džius, o jei neišgirdau – pakartoti. 
Už tai esu jai labai dėkingas“, - pa-
sakoja Tomas.

Paklausta apie sūnaus vals-
tybinių egzaminų rezultatus  
S. Žukauskienė pabrėžė jo sava-
rankiškumą: ,,Niekada nesamdė-
me mokytojų, visada stengiausi 
Tomui duoti meškerę, kad žuvį 
pasigautų pats, tačiau įsitikinau, 
kad turėčiau labiau tikėti sūnaus 
jėgomis, nes tokių gerų rezultatų 
nesitikėjau“.

Studijos universitete

Kur stoti, Tomas rinkosi sava-
rankiškai. ,,Tauragės ,,Moksleivių 
kūrybos centre“ baigiau Dailės 
mokyklą, norėjau būti animato-
riumi, tačiau supratau, kad Lietu-
voje ši specialybė nėra populiari, 
o išvažiuoti iš Lietuvos ir dirbti 
užsienyje nenoriu - esu patriotas“. 
Galiausiai buvo pasirinktos eko-
nomikos studijos Vilniaus univer-
sitete. Tomas įstojo į nemokamą 
vietą, todėl turi galimybę gauti 
stipendiją.

Universitete Tomas stengiasi 
įdėmiau klausytis ir mažiau skai-
tyti iš lūpų, nes dėstytojai daž-
nai kalba nusisukę. Apie klausos 
sutrikimą Tomas papasakojo tik 
anglų kalbos dėstytojai, nes šio-
je paskaitoje tarimas ypač svar-
bus. ,,Klausos aparatas sustiprina 
klausą - be jo Tomas girdi viena 
ausimi. Gaila, kad geros kokybės 
aparatą reikia pirkti patiems, nes 
valstybė kompensuoja tik mažą 
dalį“, - pasakojo S. Žukauskienė. 

Paskaitos baigiasi 16.30-17.30 
val., laisvo laiko lieka nedaug, ta-
čiau Tomui labai patinka studijuo-
ti: ,,Universitete žmones vienija 
bendras tikslas, o mokykloje visi 
labai skirtingi“. Tomas dalyvauja 
Vilniaus universitete susikūru-
sio SOS komiteto veikloje, kuris 
padeda spręsti įvairias socialines 
problemas: ,,Norėčiau padėti pri-
sitaikyti būsimiems kurtiems stu-
dentams“.

Pirmakursis linksmai pasako-
ja apie grupės draugus, studijas, 
savarankišką gyvenimą bendra-
butyje ir kambario draugus: ,,Su-
siremontavome kambarį ir dabar 
gyvename apartamentuose“. Atei-
ties planų Tomas neskuba kurti: 
,,Pirma baigsiu bakalauro studi-
jas, o vėliau galvosiu apie magis-
tro“.

Tomas negaili gerų žodžių jį 
supantiems žmonėms: šeimai, 
kaimynams, surdopedagogams, 
grupės draugams, tačiau vieną 
žmogų išskiria: ,,Esu labai dėkin-
gas savo mamai. Kiekvienai ma-
mai, kuri išmokė savo vaiką kal-
bėti, reikia įteikti medalį“.

                    Sofija ŠTARAITĖ 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentas Tomas Žukauskas su 
šeima.

Tomas Žukauskas: ,,Jei nori – tu gali viską”



2010 m. spalio mėn. Nr. 10 (302)14

Kada kurtieji pradėjo kalbėti 
gestų kalba?

Kas yra vyriausias Lietuvos 
kurčiasis?

Kokių miestų pavadinimai 
prasideda su raides žyminčiomis 
plaštakos formomis iš senosios 
pirštų abėcėlės?

Kokiomis kalbinėmis prie-
monėmis reiškiami prieveiksmiai 
lietuvių gestų kalboje?

Tai tik keletas klausimų, ku-
riuos pateikiu lietuvių gestų kalbos 
pamokose. Su mokiniais kalbamės 
apie viską: kalbą, bendruomenę, 
aktualius kurtiesiems įvykius, san-
tykius, vertybes. Netgi apie tai, ką 
jie darys (o ne ką darytų), kai taps 
prezidentais, bent jau kurčiųjų 
organizacijų, ar net Seimo nariais, 
kalbančiais gimtąja gestų kalba. O 
gal dirbs įprastinį darbą ir bus labai 
laimingi žmonės. 

O kaipgi gyvuoja  būsimųjų 
mokytojai?

 Viskas prasidėjo, kai 1995 m. 
Vyriausybės nutarimu lietuvių gestų 
kalba buvo pripažinta gimtąja kur-
čiųjų kalba. Po to mokyklos ugdymo 
turinio planuose truputį radosi 
vietos iki tol nenoriai vartotai gestų 
kalbai kaip mokomajam dalykui. 

Gana greitai - per 15 metų - „iš 
nieko“ turime labai daug. Šiuo metu 
visi lietuvių gestų kalbos mokyto-
jai ugdymo įstaigose turi dalyko 
mokymui reikalingą materialinę 
bazę: magnetines lentas, baldus, 
kompiuterius, filmavimo kameras, 
televizorius, daugialypės terpės 
projektorius (vadinamąsias multi-
medijos priemones). Jei drįstume 
pasvajoti, tai norėtųsi individualių 
darbo (mokymosi) erdvių – kad 
kiekvienas mokinys turėtų po kom-
piuterį, programinę įrangą bei filma-
vimo kamerą. Ir užduotis galėtume 
sparčiau atlikti, ir mokymąsi indi-
vidualizuoti bei veiklą paįvairinti. 
Tikiu, bus ir tai vieną dieną. Tik ar 
būsime pasirengę, mes, lietuvių gestų 
kalbos mokytojai?

Kol kas karjeros – taip galėtume 
pavadinti mokytojų kvalifikacines 

kategorijas – gestų kalbos mokytojai 
siekti neturėjo galimybių. Šis reikalas 
niekaip iki šiol nebuvo įformintas. 
Dirbome dirbome ir supratome, 
kad nėra, kas mumis tinkamai pasi-
rūpintų: teiktų mokymo(si) medžia-
gą, metodiką, kviestų į dalykinius 
seminarus. Suprantu, kad mokymo 
paradigma pasikeitė ir nuo šiol kie-
kvienas iš mūsų sprendžia, ko ir kiek 
reikia mūsų klasėse sėdintiems mo-
kiniams. Bet netapsime medžiagos 
rengėjais, kūrėjais ar montuotojais, 
kaip ir neteiksime vienas kitam kva-
lifikacinių kategorijų. Pateiksiu vieną 
pavyzdį. Norėdamas supažindinti 
mokinius su kurčiųjų poezija, juk 
netapsiu šio teksto žanro kūrėju. Ar 
kiekvienas lietuvių kalbos mokytojas 
rašo eiles ir leidžia knygas?

Nesame vieningi kai kuriais 
klausimais ir tai mane džiugina. 
Galime diskutuoti ir ieškoti tinkamų 
sprendimų. Kaip turi vykti gimtosios 
lietuvių gestų kalbos pamoka? At-
eina mokinių su įvairia kalbine pa-
tirtimi bei intelektinėmis galiomis: 
vienus reikia mokyti kalbos, kitiems 
įdomi kurčiųjų istorija, treti prašo 
paaiškinti lietuvių kalbos tekstus. 
Patys mokytojai, o galbūt ir kurčiųjų 
bendruomenės lyderiai skirtingai 
atsakytų į klausimus: koks yra gestų 
kalbos pamokos tikslas? Ar reikia 
bendrauti išskirtinai gestų kalba, 
įskaitant žiūrimus tekstus gestų kal-

ba, jų analizę, diskusijas ir pan. Kiek 
vietos lieka susitikimui su lietuvių 
kalba? O bilingvinis ugdymas - ar 
jis yra visaapimantis, t.y. visų daly-
kų mokymą įprasminanti filosofija, 
būdas, ar tik taikytinas gestų kalbos 
pamokose? 

Girdėjau įvairių nuomonių. Ir 
argumentai vienas už kitą svares-
ni. Apžvelkime keletą jų. Jei gestų 
kalbai mokyti skiriama viena ar dvi 
savaitinės pamokos, teisūs tie, kurie 
sako, kad kurtieji ir taip pamokose 
pakankamai dažnai susiduria su lie-
tuviškais tekstais, todėl gestų kalbos 
pamokose turi būti vartojama tik 
gestų kalba. 

Tai gimtosios kalbos pozicija, 
ir gana kietoka. Bet akivaizdu, kad 
kurčiasis yra dvikalbis žmogus, ir 
jei savaitinių pamokų turime tru-
putėlį daugiau, tada galima lyginti 
abiejų kalbų tekstus, susipažinti su 
gramatika, kurčiųjų ir girdinčiųjų 
kultūrų savitumais. Gal nesuklysiu 
sakydamas, jog viskas priklauso nuo 
to, kokį tikslą išsikeliame. Tiesa, visi 
šie dalykai yra surašyti lietuvių gestų 
kalbos programoje. 

Bendradarbiavimo arba tarp-
dalykinės integracijos procesų ga-
limybės mokykloje irgi neišsemtos. 
Čia trumpai noriu paminėti situaciją 
Norvegijoje – kurtiesiems įtvirtinta 
teisė turėti penkias savaitines gestų 
kalbos pamokas. Bet ir situacija ten 

kitokia – daugelis kurčiųjų mokosi 
integruotai girdinčiųjų mokyklose. 
Mes ieškokime savų marškinių.

Kartais gestų kalbos mokytojai 
susilaukia kritikos. Pavyzdžiui, ne 
tokių gestų mokome, nepaaiškiname 
gestų, nemokome kalbos kultūros ar 
leidžiame mokiniams vartoti „nau-
jus“ gestus. Neturėtų būti keista, kad 
kurčiųjų mokyklose skiriasi vaikų 
gimtosios kalbos kalbiniai gebėjimai, 
mokymosi įgūdžiai, patirtis, savęs 
vertinimas. Mokinys, kuris nuo ma-
žens vartoja gestų kalbą, lankosi savo 
bendruomenės renginiuose, domisi 
savo bendruomenės aktualijomis, 
regi joje savo ateitį (čia visiškai 
ne apie integracijos procesus, bet 
apie vidinį žvilgsnį, tapatinimąsi). 
Yra daug veiksnių, formuojančių 
mokinio identitetą, kuris tampa 
pamatu visiems tolesniems jo pasi-
rinkimams, saviraiškai, gyvenimo 
kokybei. Gestų kalbos mokytojas 
gali tik prisidėti prie mokinio vidinės 
brandos.

Daugiau papasakoti galėtų kiti 
gestų kalbos mokytojai. Dabar mes 
ruošiamės semtis patirties iš Surdo-
logijos centro vykdomo Norvegijos 
finansinio mechanizmų subsidijų 
projekto „Patirties perdavimo ir ben-
dradarbiavimo ryšių tarp vietinio, 
regioninio ir euroregioninio lygio 
partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje 
stiprinimas“ paprojekčio „Lietuvių 
gestų kalbos mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimas: Norvegijos patirties 
pritaikymas Lietuvoje“. Šio projekto 
vienas iš rezultatų jau pasiektas 
- parengta lietuvių gestų kalbos 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
programa. Mes tikime, kad sustiprė-
sime ir galėsime atsakyti į daugelį 
mums iškylančių klausimų. 

Pabaigoje – mokinių min-
tys:

Mokytojau, ar girdėti, kaip 
adata nukrenta ant stalo?

Kol kas vertėjo paslaugų ne-
prireikė, apie tai dar negalvoju.

Mes galime gestų kalba kal-
bėti iki nukritimo...

Ar girdintieji tiek pat stengia-
si dėl mūsų?

Andrius BARISEVIČIUS
LKNUC lietuvių gestų kalbos 

mokytojas,
Vilniaus kolegijos PDF 

lektorius

Gestų kalbos mokytojai LietuvojeUgdymas

 LKNUC lietuvių gestų kalbos mokytojas A.Barisevičius.
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LKNU centre įdiegti elektroniniai dienynai

Internetinė gestų kalbos vertimo priemonė

Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centras 
(LKNUC) – vienintelė šalyje 
vidurinė mokykla sutrikusios 
klausos asmenims -  siekia žengti 
koja kojon su naujovėmis. Nuo 
šių mokslo metų centre mokinių 
ugdymo apskaita pradėta tvarkyti 
elektroniniame dienyne.

Šalies bendrojo lavinimo mo-
kyklose elektroninė grįžtamojo ryšio 
sistema pradėta diegti 2005–2006 
mokslo metais. Elektroninių die-
nynų naudojimas nėra privalomas, 
mokyklos gali pačios rinktis, o 
norinčioms Švietimo ir mokslo mi-
nisterija sudaro tokią galimybę. 

Idėja modernizuoti LKNUC 
grįžtamojo ryšio priemones, pasak 
direktoriaus pavaduotojos ugdymui 
J.Levickienės, kilo prieš 2010 metus. 
Grįžtamasis ryšys - informacija apie 
mokymo sistemos būseną, pažangos 
ir pasiekimų vertinimo sistemą 
susideda iš elektroninio dienyno, 
elektroninės mokinių pažangos 
ir pasiekimų vertinimo knygelės. 
Ir gana greitai šią idėją pavyko 
realizuoti praktiškai. Pusės metų 
užteko, kad LKNUC būtų baigtas 
pasiruošimas pokyčiams: rasta 
galimybė įsigyti ir išlaikyti elektro-

ninį dienyną bei užtikrinti saugų jo 
naudojimą, mokytojų kolektyvas 
turi pakankamai kompiuterinio raš-
tingumo žinių bei gebėjimų, centre 
yra sąlygos naudotis kompiuterine 
technika. Naujovei pritarė centro 
bendruomenė, sprendimas patvir-
tintas centro taryboje. Elektroninio 
dienyno tvarkymo nuostatai buvo 
derinami ir su steigėju.

Kodėl centre, nors tai ir nepri-
valoma, nuspręsta diegti elektroninį 
dienyną? Direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui J.Levickienės manymu, 
šiais laikais ypač aktualu informaci-
jos prieinamumas ir operatyvumas. 
Kadangi centre mokosi moksleiviai 
iš visos Lietuvos, toliau gyvenan-
tiems tėveliams nėra paprasta atvykti 
į tėvų susirinkimus. Be to, pasitaiko, 
kad mokiniai pameta ar ,,pamiršta“ 
pažymių knygeles. O elektroniniame 
dienyne mokinių tėveliai, surinkę 
nurodytą internetinį adresą, įvedę 
vartotojo vardą ir slaptažodį, prisi-
jungia prie informacinės sistemos 
ir jau tą pačią dieną gali matyti, 
ar jų atžala buvo mokykloje, kaip 
jam sekėsi, kokius pažymius gavo, 
perskaityti mokytojų pastabas ar 
vadovybės pranešimus ir pan. 

Taip pat galima matyti pamokų 

tvarkaraščius, o rašto darbai pažy-
mėti net 10 spalvų: pvz., raudona 
– kontroliniai, žalia – savarankiški 
darbai, ruda – testas, juoda – papras-
tas pažymys ir t.t. Beje, pažymius, 
pamokos turinį, pamokų lankomu-
mą mokinių tėvai iš elektroninio 
dienyno sužino nemokamai. Rugsėjo 
mėnesį mokytojai išbandė naująjį 
dienyną, kuris keičia popierinį die-
nyną ir pažymių knygeles. 

LKNUC elektroninis dieny-
nas yra sistemos ,,Tavo mokykla“ 
dalis. Būtent šią specializuotą in-
formacinę sistemą (iš 4 Švietimo 
ir mokslo ministerijos siūlomų), 
kaip  paprasčiausią ir artimiausią 
elektroniniam variantui, pasirinko 
centro bendruomenė. Sistema veikia 
tinklalapio principu, t.y. duomenys 
suvedami bei peržiūrimi naudojantis 
interneto naršykle. Sistemos var-
totojai - dienyno administratoriai, 
mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, 
mokyklos vadovybė. Sistemos nau-
dojimas LKNUC kainuoja 50 Lt per 
mėnesį (neįskaitant PVM), vienam 
mėnesiui buvo suteiktas nemokamas 
bandomasis laikotarpis.

Mokytojai pirmieji išbando 
visas naujoves mokykloje, tad kokia 
jų nuomonė apie elektroninį dieny-

ną? Jaunesnės kartos mokytojams 
patinka dirbti su šia sistema,  jie teigė 
esantys patenkinti naujove, tik dar 
šiek tiek trūksta įgūdžių. Vyresnės 
kartos mokytojams kol kas sekasi 
įvairiai, bet LKNUC pedagogų ko-
lektyvas nestokoja ryžto, optimizmo 
ir motyvacijos tobulėjimui informa-
cinių technologijų srityje.

Moksleivių tėvelių  nuomone, 
natūralu, kad pradžioje gali kilti 
neaiškumų, bet elektroninio dienyno 
nauda – neabejotina. Tėveliai paten-
kinti, kad informacija apie jų vaikų 
mokymąsi šeimas pasieks greičiau, 
bus visiškai saugi ir konfidenciali. 
Ugdymo įstaigos privalo nuolat 
informuoti tėvus apie mokinių 
mokymosi pasiekimus, tad tėvams, 
neturintiems prieigos prie elektro-
ninio dienyno, bus atspausdinamos 
ir įteikiamos mokinių mokymosi 
pasiekimų suvestinės. 

Tikimasi, kad objektyvi bei 
operatyvi informacija tėvams ar 
globėjams apie mokinių pažangą ir 
pasiekimus užkirs kelią negatyviam 
mokinių elgesiui, sudarys galimy-
bes pasiekti geresnių mokymosi 
rezultatų.                              

Rūta VYŠNIŪNIENĖ  
LKNUC surdopedagogė 

Rugsėjo 17 d. Kauno 
pedagogų kvalifikacijos cen-
tras, Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras bei Lietuvos surdo-
pedagogų draugija surengė 
baigiamąją projekto „Skleis-
kite gestą - skatinkite ben-
dravimą nacionaline gestų 
kalba“ konferenciją.

Joje dalyvavo projekto koordi-
natorius Thomas Lydell-Olsenas iš 
Švedijos, Kauno miesto savivaldy-
bės atstovai ir kiti svečiai.

Projekto istorija
Leonardo da Vinci progra-

mos inovacijų perkėlimo projektą  
„Skleiskite gestą - skatinkite ben-
dravimą nacionaline gestų kalba” 
(toliau – projektas „Skleiskite 
gestą“) Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centras vyk-
do nuo 2006 m. 

Projektas buvo inicijuotas so-

cialinių mokslų mokytojo Thomo 
Lydell-Olseno iš Nacionalinės 
aukštesniosios kurčiųjų mokyklos 
(„Tullangskolan“) Orebro mieste 
Švedijoje. Jis norėjo suteikti savo 
kurtiems profesinės mokyklos 
mokiniams galimybę mokytis ki-
tų šalių gestų kalbos ir sudaryti 
palankesnes sąlygas šių mokinių 
profesinei praktikai užsienyje. 
Pagrindinis projekto tikslas – su-

kurti tarptautinę internetinę ges-
tų kalbos vertimo priemonę, kuri 
padidintų kitų šalių gestų kalbos 
prieinamumą ir palengvintų ges-
tų kalbos vartotojų mainus visa-
me pasaulyje. Ši priemonė yra ne-
mokama ir įvedus žodį pasirinkta 
kalba, jis vizualiai išverčiamas į  
pasirinktos šalies gestų kalbą. 

2006 m. gruodį pradėjo veikti 
internetinė svetainė www.spre-

adthesign.com su pirmaisiais nu-
filmuotais ir patalpintais gestais. 
2007 m. projektas ir jo rezultatai 
buvo pristatyti Pasaulio kurčiųjų 
federacijos konferencijoje Ispa-
nijos sostinėje Madride. 2008 m. 
Tarptautiniam Stokholmo Švieti-
mo ir mokymo programų biurui 
įvertinus galutinę projekto atas-
kaitą ir rezultatus, iš 10 galimų 
projektas gavo 9 įvertinimo balus. 
Taigi pradėtas vykdyti kaip ban-
domasis Leonardo da Vinci pro-
jektas „Skleiskite gestą-skatinkite 
bendravimą profesine gestų kalba 
Europoje“ 2008 m. projektas per-
augo į Leonardo da Vinci progra-
mos inovacijų perkėlimo projektą 
„Skleiskite gestą - skatinkite ben-
dravimą nacionaline gestų kalba”.

Projektas buvo labai palankiai 
įvertintas Europos Sąjungoje ir  
jame aktyviai dirbo apie 60 žmo-
nių iš 11 ES šalių.

Nukelta į 16 p.

 Thomas Lydell-Olsen pristato projekto istoriją.
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Projekto įvertinimai

2009 m. kovo 31 d. Švedijos 
užsienio reikalų ministerijoje pro-
jektas buvo pristatytas Jos dide-
nybei karalienei Silvijai ir kitiems 
Vyriausybės atstovams, užsienio 
šalių partnerių ambasadoriams, 
kviestiniams svečiams iš tarptauti-
nių nevyriausybinių organizacijų.

2010 metų gegužės mėnesį 
projektas Briuselyje buvo pasiū-
lytas „Geriausios praktikos 2010“ 
nominacijai. 2010 metų birželio 
mėnesį Čekijoje projektas „Skleis-
kite gestą“ laimėjo Europos kalbų 
apdovanojimą. 

Internetinis gestų kalbos 
žodynas 

Nemokama gestų kalbos verti-
mo priemonė, pradžioje kurta kaip 
profesinių gestų kalbos žodynas, 
šiandien turi 45 099 įvairių gy-
venimo sričių gestų skirtingomis 
gestų kalbomis (iš jų 5334 lietuvių 
kalbos gestų). 

Patobulinus sukurtą gestų kal-
bos vertimo priemonę, svetainėje 
www.spreadthesign.com sudėti 
gestai buvo įgarsinti, prie jų yra 
nuotraukos, vaizdo įrašai, tekstai. 

Kalbos konferencijoje
Konferencijoje tarptautinio 

projekto koordinatorius Thomas 
Lydell-Olsenas aptarė projekto 
ištakas, veiklą, pristatė svetainės 
panaudojimo statistiką, patei-
kė būsimas projekto gyvavimo ir 
tobulinimo perspektyvas. Pasak  
T. Lydell-Olseno, jau brandinama 
idėją sukurti ir gestų kalbos sve-
tainę mažiesiems, kurioje būtų 
gausu iliustracijų, spalvų ir kitų 
patrauklių motyvų, kurie skatintų 
vaikus ja domėtis ir mokytis gestų 
kalbos.

Projekto koordinatorė Lietu-
voje - Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro di-

rektoriaus pavaduotoja ugdymui 
Rasa Jankevičienė (šio straipsnio 
autorė) - pristatė ketverių projek-
to veiklos metų darbą, rezultatus, 
sklaidą, atliktus tyrimus. Ji pabrė-
žė, kad, pradėjus projektą įgyven-
dinti, kuriama internetinė gestų 
kalbos vertimo priemonė buvo 
tikra inovacija Lietuvoje, kuria ne-
mokamai ir bet kada galėjo nau-
dotis kurtieji ir visi besidomintys 
gestų kalba.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro Surdopeda-
gogikos informacijos ir metodikos 
skyriaus vedėja Renata Valaitytė-
Ramuckienė (šio straipsnio auto-
rė) pristatė gestų kalbos vertimo 
priemonės panaudojimo ugdymo 
procese galimybes ir pabrėžė, kad 
nėra taisyklių ar metodinių nuro-
dymų, kaip naudoti internetinį žo-

dyną www.spreadthesign.com. 
Žodynu gali naudotis kurtieji 

ir neprigirdintys, jų tėvai, moky-
tojai, vertėjai - visi, kurie domisi 
gestų kalba ar kaip nors yra susiję 
su kurčiųjų pasauliu. 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro lietuvių gestų 
kalbos mokytojas Vytautas Valiau-
ga pristatė, kaip praktiškai taikyti 
gestų kalbos vertimo priemones 
pamokų metu ir išsakė savo ir 
mokinių pageidavimą interneti-
nį žodyną papildyti tarptautiniais 
gestais.

Naujas tinklapio adresas
Šių metų rugsėjį Švedijos Ore-

bro mieste buvo pasirašyta sutar-
tis, kuria tinklapio www.spreadt-
hesign.com nuosavybė perleista 
Europos gestų kalbos centrui. Ši 
gestų kalbos vertimo priemonė 
gyvuos adresu www.spreadthesign.
net ir toliau bus tobulinama pil-
dant ją naujais gestais ir diegiant 
įvairias inovacijas. 

Tad skleiskite gestą – lankyki-
tės www.spreadthesign.net.  

Apie lietuvių gestų kalbos 
žodynų leidybą 

Antrajame konferencijos po-
sėdyje buvo aptarta lietuvių gestų 
kalbos žodynų leidybos situacija 
Lietuvoje.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centro Gestoty-
ros ir metodinių priemonių rengi-
mo skyriaus vedėja Ieva Čirbaitė 
pristatė aiškinamojo lietuvių gestų 
kalbos žodyno rengimo situaciją. 

I. Čirbaitė sakė, kad iki 2010 
metų Lietuvoje išleisti 10 aiškina-
mųjų lietuvių gestų žodynų kom-
piuterinėje laikmenoje. Aiškina-
muosius žodynėlius kaip papildo-
mas mokymo priemones galima 
naudoti ne tik konkretaus dalyko 
pamokoje (pagalba mokytojui, ne-
mokančiam lietuvių gestų kalbos, 
taip pat mokiniui perprasti sąvo-
kos reikšmę gimtąja kalba), bet ir 
per lietuvių kalbos, gestų kalbos 
pamokas mokinio žodynui plėsti. 

Konferencijos rezoliucija
Konferencijos dalyviai rezo-

liucijoje nutarė, kad Lietuvoje yra 
rengiami lietuvių gestų kalbos 
žodynai, taip pat žodynai elektro-
ninėse laikmenose. Kai kurie iš jų 
parengti vykdant ES projektus. Jie 
yra naudojami lietuvių gestų kal-
bos mokymui formaliojo ugdymo 
srityje bei savarankiškai mokantis 
lietuvių gestų kalbos. 

Rezoliucijoje buvo išsakyti 
pasiūlymai: rengti projektus, su-
sijusius su mokymo priemonėmis 
kurčiųjų ugdymui, nuolat tirti lie-
tuvių gestų kalbos žodynų leidimo 
poreikį ir tęsti lietuvių gestų kal-
bos žodynų leidimą bei jų atnau-
jinimą, siekti, kad Lietuvoje būtų 
kuriama skaitmeninių mokymo 
(si) priemonių, skirtų kurčiųjų ug-
dymui, rengimo sistema.

Plačiau skaitykite tinklapio 
www.lkd.lt rubrikoje „Projektai“ 

R.Valaitytė-Ramuckienė
KKNUC Surdopedagogikos 

informacijos ir metodikos skyriaus 
vedėja 

Rasa Jankevičienė
KKNUC direktoriaus pava-

duotoja ugdymui

Projekto koordinartorė Lietuvoje 
R.Jankevičienė pristato projekto 
veiklą ir pasiektus rezultatus. 

KKNUC gestų kalbos mokytojas V.Valiauga diskutuoja apie internetinio 
žodyno naudojimą ir tobulinimą. 

Internetinė gestų kalbos vertimo priemonė


