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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

 Vilniaus jaunimas nusiteikęs ryžtingai

Spalio 26 d. vykusiame Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos (VIKJO) susirinkime buvo išrinkta nauja 
Taryba: Karolis Simaitis, Ada Zabulionytė, Larisa Voroneckaja, Žana Vaskelienė ir Arnoldas Matulis. Penki 
Tarybos nariai pasiskirstė pareigomis: Larisa Voroneckaja buvo išrinkta pirmininke, Ada Zabulionytė - 
pavaduotoja ir sekretore, o Žana Vaskelienė bus atsakinga už kultūrą.
            Nukelta į 10 p.
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SURDOPEDAGOGŲ DRAU-
GIJA: spalio 25 dieną Kaune vyko 
Surdopedagogų draugijos ataskai-
tinė rinkiminė konferencija. Joje 
dalyvavo atstovai iš visų draugijos 
skyrių: Klaipėdos, Šiaulių, Vil-
niaus, Kauno, Panevėžio. Buvo iš-
rinkta nauja valdyba bei pirminin-
kė – Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro direktorė 
L. Gervinskienė. Naująją Surdope-
dagogų draugijos valdybą sudarys: 
A. Čepukienė ir R. Toleikienė iš 
Šiaulių skyriaus, D. Veličkienė ir 
N. Šepeliovienė iš Klaipėdos sky-
riaus, S. Barčienė iš Vilniaus sky-
riaus, R. Valaitytė-Ramuckienė, 
A.E.Dabrilienė ir E.Dainienė iš 
Kauno skyriaus. Plačiau skaitykite 
kitame „Akiračio“  numeryje.

ŠOKIAI: spalio mėnesio 16 
d. iš tolimesnio LNK konkurso 
„Kviečiu šokti“ iškritusi L. Valytė 
vėl grįžo į TV projektą ir toliau da-
lyvavo konkurse. Lapkričio 6 d. visi 
projekto dalyviai galėjo drąsiai įgy-
vendinti savo svajones, prisiminti 
jaunystę ir tapti tuo, apie ką kadai-
se svajojo. Laura kartu su partne-
riu, profesionaliu šokėju V. Šuško 
tą vakarą tapo pianistais. Mergina 
prisipažino vaikystėje svajojusi iš-
mokti groti pianinu, bet likimas 
nedavė klausos ir todėl ji negalėjo 
realizuoti savo svajonės. Lauros ir 
Vadimo pasirodymą komisija įver-
tino palankiai, turnyrinėje lentelėje 
jie užėmė šeštą vietą.

Lapkričio 13 d., šeštadienio 
LNK šokių projekto „Kviečiu šok-
ti“ transliacijoje, buvo pasaulio 
tautų vakaras. Šokėjai tapo prancū-
zais, suomiais, eskimais ir t.t. Lau-
ra ir Vadimas, apsirengę rusų tau-
tiniais rūbais, smagiai sušoko šokį 
pagal populiarią rusišką dainą. Jie 
susilaukė gero komisijos įvertini-
mo, komplimentų ir laimėjo pir-
mąją vietą.

FILMAS: Vilniaus kurčiųjų 
jaunimo organizacijos pirminin-
kė L. Voroneckaja kviečia jaunimą 
aktyviai dalyvauti konkurse ,,Ki-
nas gestų kalba 2010”, filmo tema 
- ,,Meilė per atstumą“. Filmą, kurio 
trukmė turėtų būti 5-7 min., reikia 
pateikti iki gruodžio 15 d. Nugalė-
tojų laukia prizai. Daugiau infor-

macijos:  el. p. - larisa_voronecka-
ja@yahoo.com 

SPEKTAKLIS: bendrija PA-
GAVA kviečia visus į kalėdinį 
spektaklį „Sniego pasaka“ gruo-
džio 17 dieną 18 val. Kauno Vals-
tybiniame lėlių teatre, Laisvės al. 
87A, Kaunas. Spektaklis bus ver-
čiamas į gestų kalbą. Bilieto kaina 
- 5 Lt.

NEAP: Lietuvoje, kaip ir vi-
same pasaulyje, kasmet daugėja 
kochlearinių implantacijų. Per me-
tus jų Lietuvoje vidutiniškai atlie-
kama apie 20. Apskaičiuota, kad 
Lietuvos poreikis – apie 30 implan-
tacijų vaikams per metus. Tačiau 
chirurginė intervencija - tik vie-
na, nors ir labai svarbi sutrikusios 
klausos funkcijos atstatymo dalis. 
Pacientas iš tikrųjų pradeda girdė-
ti, tačiau tai nereiškia, kad jis iš-
kart pradeda suprasti ir kalbą. Tam 
reikalinga ilgalaikė pooperacinė 
reabilitacija, kurios metu žmogaus 
smegenys turi išmokti rasti, skirti 
ir atpažinti įvairius kalbinius si-
gnalus: fonemas, skiemenis, žo-
džius, sakinius. Klausymo metu 
kochlearinio implanto (KI) naudo-
tojui turi susiformuoti gebėjimas 
analizuoti kalbinę informaciją.

Spalio mėn. 6 d. Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre (LKNUC) vyko seminaras 
,,NEAP - KI naudotojų pažangos 
vertinimo metodika“, skirtas sur-
dopedagogams, logopedams, spe-

cialiesiems pedagogams, mokyto-
jams, PPT specialistams, tėvams, 
auginantiems vaikus, kochlearinių 
implantų naudotojus. Jo metu bu-
vo pristatytas NEAP (Nottingham 
Early Assessment Package) An-
glijoje sukurta priemonė, skirta 
kochlearinių implantų naudotojų 
klausymosi, kalbos ir komunika-
cinių įgūdžių lavinimui, ikimo-
kyklinio amžiaus vaikų kalbinių 
įgūdžių, suvokimo per klausą ug-
dymui ir vertinimui.

LR Švietimo ir mokslo ministe-
rijai parėmus, šis paketas neseniai 
buvo išverstas į lietuvių kalbą. Pla-
čiau apie seminarą skaitykite tinkla-
pyje www.lkd.lt.
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GLOBOS DIENA: Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinėje mokykloje (PKNPM) 
jau tapo tradicija kasmet paminė-
ti Pasaulinę gyvūnų globos dieną. 
Šiemet šiai progai buvo skirta ypač 
daug renginių: mokiniams prista-
tyta knygų paroda apie gyvūnus, 
vesta netradicinė pamoka gyvūnė-
lių parduotuvėje „Kika“, aplankytas 
Pašilių stumbrynas, atidaryta mo-
kinių fotografijų ir piešinių paroda 
„Mano augintinis – džiaugsmas ir 
rūpestis“, sukurta knygelė „Mano 
gyvūnėlis“.

Daug mokyklos bendruome-
nės dėmesio sulaukė fotografijų ir 
piešinių paroda „Mano augintinis 
– džiaugsmas ir rūpestis“. Įdomių 
įspūdžių vaikai patyrė ir Pašilių 
stumbryne. „Šios išvykos tikslas – 
parodyti mokiniams, kokie dideli 
gyvūnai gyvena Lietuvoje, pabrėž-
ti, kad jie yra nykstantys. O įkurtas 
stumbrynas ir yra vienas iš globos 
pavyzdžių. 

METŲ MOKYTOJA:  Klai-
pėdos 2010 metų mokytoja tapo 
Klaipėdos sanatorinio lopšelio-
darželio „Eglutė“ logopedė Stasė 
Vilkienė. Ji pirmosiomis Klaipėdos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moky-
klos internato gyvavimo dienomis 
jauniems surdopedagogams pa-
dėjo savo patarimais ir metodine 

medžiaga.
APSAUGA: jau išleista pirmoji 

lietuviška kompiuterinė programa, 
leidžianti tėvams kontroliuoti vai-
ko prie kompiuterio praleidžiamą 
laiką. Jums nebereikia nuo vai-
kų slėpti kompiuterio ar jo dalių. 
Kompiuterinė programa „Ribok+“ 
užrakins kompiuterį jums norimu 
laiku ir taip apribos vaiko pralei-
džiamą laiką prie jo. Programą ga-
lima atsisiųsti adresu: www.ribok.lt

INTEGRUOTA PAMOKA: 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centro septintokus su-
domino integruota informacinių 
technologijų ir istorijos pamoka 
Kauno ryšių istorijos muziejuje. 
Ši muziejaus edukacinė programa 
„Nuo skaičiuotuvo iki skaičiavimo 
mašinos“ mokinius supažindino  
su įdomia pašto, radijo, telegrafo, 
telefono ir informatikos raida Lie-
tuvoje, jie pamatė unikalias ir dar 
veikiančias eksponatų kolekcijas, 
aplankė parodas muziejaus salėse, 
pasižiūrėjo filmuotą medžiagą.

NUOSAVAS VERSLAS: įgy-
vendinant Užimtumo rėmimo 
įstatymo nuostatas tarp šalies 
neįgaliųjų populiarėja nuosavo 
verslo kūrimas, gaunant valstybės 
paramą. Tam neįgalus asmuo gali 
gauti iki 40 minimalių mėnesinių 
atlyginimų dydžio paramą, t.y. 32 

tūkst. Lt. Šią paramą gali gauti as-
muo, kurio darbingumas neviršija 
40 proc.  

2009 m., atlikus galimybių 
studiją ir įvertinus triušininkystės 
perspektyvas šalyje, buvo pasiūlyta 
nauja paslauga – nuosavo triušių 
auginimo verslo sukūrimas, gau-
nant valstybės paramą. Už gautą 
paramą galima įsigyti triušių vei-
simo įrenginius ir juos apdrausti, 
išklausyti mokymo kursą, įsigyti 
pagalbines darbo priemones. Veis-
linių triušių įsigijimui naudojamos 
nuosavo lėšos. Gaunamas mėnesio 
pelnas siekia 2500-3000 litų.

Neįgaliųjų asmenų, norinčių 
pasinaudoti valstybės parama, 
steigiant triušių veisėjo darbo vie-
tą, konsultacijos vyksta adresu: 
Smolensko g. 10B, Vilniuje, pirma-
dieniais – 9:00- 15:00 val., antra-
dieniais – 9:00-12:00 val. Darius 
Malinauskas, tel. +37069933373; 
el .p.info@europosprojektai . lt ;  
www.europosprojektai.lt .

„BIČIULYSTĖ“: kaip į avilį 
suskrenda bitelės, taip ir „Bičiulys-
tės“ bičiuliai spalio 27 d. susirinko 
į Vilnių iš visos Lietuvos susitikti, 
pabūti kartu, pasižiūrėti spektaklio 
ir taip paminėti laikraščio įkūrimo 
20-ąsias metines. 

„Bičiulystės” skaitytojus ir 
redakcijos darbuotojus pasvei-

kino socialinės apsaugos ir dar-
bo ministras D. Jankauskas. Tarp 
sveikintojų –  Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorė G. Paliu-
šienė, Lietuvos neįgaliųjų forumo 
prezidentė R. Kavaliauskaitė,  vie-
nas iš „Bičiulystės” steigėjų rašyto-
jas J. Mačiukevičius.

 Savaitraščiui ir atskirai jo dar-
buotojams padėkos raštus įteikė 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
direktorė G. Paliušienė: Buvo per-
skaitytas prezidentės D. Grybaus-
kaitės sveikinimas, Seimo pirmi-
ninkės I. Degutienės žodžius per-
davė jos patarėjas J. Ruzgys. 

 Šventėje dalyvavo ir savai-
traščio įkūrėjai, davę prasmingą 
pavadinimą neįgaliųjų laikraščiui, 
– J.Nekrošius ir J. Mačiukevičius. 
Poetas, neįgaliųjų judėjimo pradi-
ninkas J.Mačiukevičius priminė, 
kokią didelę reikšmę siekiant įgy-
vendinti bet kokią idėją (tarp jų ir 
kovojant už neįgaliųjų integraciją) 
turi spauda. 

Šventėje buvo išsakyta daug 
padėkos žodžių 

Laikraščio redaktorė A. Milieš-
kienė, sveikindama visus „Menų 
spaustuvėje“ gausiai susirinkusius 
bičiulius, pasidžiaugė, kad tų bi-
čiulių per visą Lietuvą išsibarstę 
tikrai nemažai ir pastebėjo, kad be 
jų laikraštis negalėtų eiti.

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2011 metams!
Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) prenumeratos kaina

12 mėn. – 15 Lt,  6 mėn. – 7,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose “Lietuvos pašto” skyriuose ir internetu www.post.lt .
Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centruose. 

Čia metų „Akiračio“ prenumerata – tik 12 Lt.

Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,
 Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų.

Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo,
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

Gražaus 80-tojo jubiliejaus proga linkime A. Kugrėnui
stiprios sveikatos ir naujų kūrybinių minčių.

Kurčiųjų poetų vardu R. Diečkuvienė

Lėkė metai, kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai,

Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek jau galėjo praeit.

Nusimeskite rūpesčių naštą,
Praeitis tebūnie lyg daina.

Leiskit šventės dienoj palinkėti,
Kad sėkmė, puiki sveikata

Lydėtų Jus visada.

Garbingo 85 metų jubiliejaus proga sveikiname V. Dauginienę.

         Kurčiųjų poetų vardu R. Diečkuvienė
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Svarstytas LKD pastato pardavimo klausimas

 Knygomis derlingas „Poezijos rudenėlis 2010 m.“ Kaune

Lapkričio 11d. įvykusia-
me Respublikinės Valdybos 
posėdyje pagrindinis klausi-
mas buvo LKD priklausan-
čių patalpų Šv. Kazimiero 
gatvėje Vilniuje pardavimas 
ir naujo pastato statybų 
galimybės.

Posėdyje aptarta, kur būtų 
galima statyti naują LKD pastatą. 
Vienas iš variantų – sklypas Anta-
kalnio gatvėje, tačiau jame statyti 
būtų brangu, nes reiktų po žeme 
įrengti aikštelę automobiliams  ir 
krepšinio salę. Neaišku, kas bus 
atkasta, pradėjus darbus, todėl sta-
tybų kaina sunkiai nuspėjama. Kita 
apsvarstyta vieta yra sklypas Olandų 
gatvėje, netoli Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro. 
Jame statybos kainuotų pigiau, bet 
kol kas ten prastas susisiekimas 
viešuoju transportu. Tikimasi, kad 
susisiekimo problema išsispręs, nes 
netoliese bus statomas naujas gyve-
namasis rajonas. 

Tačiau LKD žemės įsigyti ne-
gali, kol nėra pastato Šv. Kazimiero 
gatvėje pirkėjo. Jį parduoti šiuo metu 
sudėtinga dėl ekonominės krizės, 
bankai nenoriai duoda paskolas, 
todėl pirkėjas privalo pats turėti visą 
sumą. Pastato patrauklumą mažina 
dar ir tai, kad jis yra prastos būklės, 
pirkėjui, įsigijusiam patalpas, reiktų 
daug investuoti į remontą. 

Ieškoma galimybių dalį lėšų 
naujo pastato statybai gauti iš Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų. 
Kurčiųjų draugija galėtų pretenduoti 
į paramą elektros, vandentiekio ir 
šildymo sistemų įrengimui, kurčiųjų 
užimtumui pagerinti. Svarstoma 
galimybė gauti finansavimą sporto 

komplekso neįgaliesiems statybai. 
Valdybos posėdyje apsilan-

kė vienos iš įmonių, kurių buvo 
paprašyta įvertinti LKD pastatą, 
„Re&Solution“ atstovas Vygandas 
Svirskas. Su juo atvyko ir galimas 
pirkėjas - UAB „Lords LB Asset 
Management“ direktorius Andrius 
Stonkus. Ši bendrovė valdo investici-
nį fondą, kurio viena iš investavimo 
krypčių yra pastatai senamiestyje. 
Andrius Stonkus teigė, kad svarsto-
ma galimybė įsigijus LKD patalpas 
jose įrengti viešbutį. Jis patvirtino, 
jog rimtai domisi LKD priklau-
sančių patalpų pirkimu ir gavęs iš 
Kurčiųjų draugijos visą informaciją 
apie pastatą pateiks pasiūlymą bei 
nurodys kainą. 

Tolesniems pastato pardavimo 
ir naujų patalpų klausimams spręsti 
buvo sudaryta darbo grupė, ku-
rioje dirbs Respublikinio kurčiųjų 
reabilitacijos centro projektų koor-
dinatorius Saulius Ščerbinas, LKD 
prezidentė R.Klečkovskaja, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto  preziden-
tas Aleksas Jasiūnas, Lietuvos kur-

čiųjų sporto komiteto  generalinis 
sekretorius Marius Minkevičius ir 
Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos 
centro juristas Linas Vinickas.

Neaiškus kavinės „Artistai“ 
likimas

RV posėdyje aptarta situacija, 
susidariusi dėl to, kad dalis pastato 
yra išnuomota kavinei „Artistai“. 
Vasarą kavinė nuomojasi ir pastato 
vidinį kiemą, kuriame sustato sta-
liukus savo klientams. „Artistai“ be 
leidimo kieme įrengė sceną. Dėl jos 
lieka mažai vietos automobiliams 
statyti, be to, scena stovi prie langų 
ir užstoja šviesą. Kol neišspręstas 
LKD pastato pardavimo klausimas, 
neaiškus ir kavinės likimas, todėl 
„Artistai“ vienašališkai nusprendė 
susimažinti nuomos mokestį (tokia 
galimybė buvo numatyta nuomos 
sutartyje). LKD siūlo kavinės vado-
vybei pastatą įsigyti, tačiau jie tam 
neturi lėšų.

Kiti klausimai
RV pritarė laikraščio „Akiratis“ 

pabrangimui nuo 1 Lt iki 1,25 Lt, nes 
Lietuvos paštas pakėlė platinimo 
paslaugų kainą. Ypač brangus „Aki-
račio“ platinimas kaimuose - 1,06 Lt. 

 2011 m. „Akiračio“ prenume-
rata metams pašte kainuos 15 litų, o 
užsisakant reabilitacijos centruose 
– 12 litų.

Respublikinė valdyba gavo 
Alytaus pirminės organizacijos raš-
tą, kuriame prašoma, kad Draugija 
padengtų jų vienintelio kompiuterio 
remonto išlaidas – 409 litai, kuriuos 
Alytus sumokėjo iš 2% gyventojų 
pajamų mokesčio paramos. RV narių 
daugumos balsais buvo nuspręsta 
padengti pusę šios sumos. Šis prašy-
mas Valdyboje sukėlė diskusiją apie 
tragišką LKD kompiuterių būklę. 
Nutarta, kad būtina ieškoti galimy-
bių gauti paramą iš ES struktūrinių 
fondų kompiuterių bazei atnaujinti.

Prezidentė R.Klečkovskaja pra-
šė RV narių raginti kurčiuosius 
aktyviau teikti duomenis kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų asmenų duomenų 
bazei, kuri užtikrins bendrojo pagal-
bos numerio 112 paslaugas.

RV nusprendė  apmokėt i 
V.Pivoro registracijos mokestį - 300 
litų - į Briuselyje vyksiančią gestų 
kalbos plėtros konferenciją. Valdy-
bos nariai išreiškė pageidavimą, kad 
grįžę iš tokių renginių dalyviai pla-
čiau papasakotų kurčiųjų bendruo-
menei apie ten aptartus klausimus.

R.Klečkovskaja informavo RV 
narius, kad Švietimo ir mokslo 
ministerija stengsis, jog ateityje 
mokyklose nuolat dirbtų gestų 
kalbos specialistai, kurie padėtų kur-
tiesiems vaikams ir jų mokytojams.

       Agnė  SAULAITĖ

Spalio 22 d. tradiciškai į 
„Poezijos rudenėlio“ šventę, 
vykusią Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro patal-
pose, rinkosi Kauno kurtieji 
literatai ir svečiai. Diena 
žadėjo malonių staigmenų: 
kaunietė Leonarda Parše-
lienė pristatė trečią poezijos 
knygelę „Dar viena viltis“, 

į šventę draugų pakviestas 
Algirdas Kugrėnas iš Šiaulių 
– pirmąją eilėraščių rinktinę 
„Gegužės naktys“.

Susirinkusius skambia ges-
tais imituojama daina pasveikino 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių 
ugdymo centro imitacinės dainos 
vadovė A.Tvarijonaitė. Darnių ei-
lių, brandaus kūrybinio derliaus 
literatams linkėjo KKRC direktorė 

J.Pugačiauskienė. Renginyje daly-
vavo Sociokultūrinės ir kultūrinės 
veiklos koordinatorė V.Eskertienė, 
Lietuvos nepriklausomų rašyto-
jų sąjungos ( LNRS ) pirminin-
kas V.Buragas, kauniečiai litera-
tai L.Abarius, S.Abromaitienė, 
R. Diečkuvienė, M.Balaišis, 
P.Pelegr imas,  A.Drūčiūnas , 
L.ir P.Levickai, D.Z.Rudokaitė, 
A.Stankevičienė. Iš Panevėžio at-
vyko ištikimiausi kauniečių „lite-

ratūrinio fronto kariai“ ir pagal-
bininkai - Alina ir Algirdas Ju-
ciai. Šventines akimirkas įamžino 
R.Ramonis. Renginį į gestų kalbą 
vertė A.Tvarijonaitė.

Gėlėmis ir nuoširdžiais palin-
kėjimais buvo pasveikinta, nese-
niai garbingą jubiliejų atšventusi 
poetė L.Paršelienė. 

Nukelta į 5 p.
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Valdybos posėdyje apsilankė vienos iš įmonių, kurių buvo paprašyta 
įvertinti LKD pastatą, „Re&Solution“ atstovas Vygandas Svirskas (pirmas 
iš kairės).
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Kūrybinės energijos nestoko-
janti moteris švietė gera nuotaika, 
o akys spinduliavo ryžtą, viltį ir 
sakyte sakė, jog iš širdies deganti 
poezijos ugnelė neblės.

LNRS pirmininkas V.Buragas 
nuoširdžiai sveikino abu poetus 
knygų išleidimo proga, džiaugėsi 
šių žmonių kūrybinėmis pastan-
gomis, pacitavo šviesaus atmini-
mo rašytojo ir poeto B.Jauniškio 
mintį: „Kur žmones dėtų mintis, 
jei nebūtų knygų?“  

Knyga – raštingumo ir šviesos 
simbolis, perduodamas iš kartos į 
kartą. Poetei L.Paršelienei pirmi-
ninkas iškilmingai įteikė LNRS 
nario pažymėjimą ir simbolinę an-
gelo statulėlę. Jis pasidžiaugė, jog 
kurtieji literatai ištikimai gaivina 
tradiciją burtis, gausina poezijos 
aruodą naujomis eilėmis, kad po-
ezijos paukštė gieda ir gęstančio-
mis, trumpėjančiomis metų die-
nomis.

Prie stalo kilus kalboms, kad 
poezija nepelninga, eiliuoto žo-
džio meistras nuramino pabrėž-
damas, kad „poezija - ne pelnas, 
poezija – neparduodama!“ Iš tiesų 
- ar galima parduoti savo jausmus? 
Jie - skiriami, dovanojami. Malo-
nu, kai atsiranda žmonių, supran-
tančių, paremiančių leidybą, o 
drauge patį kūrėją, bet poezija - ne 
verslas. 

Poezija tebėra ta dvasinio 
medžio šaka, kurios subrandin-
tais vaisiais gydomos visuomenės 
moralinės žaizdos. Ir kad Lietuva 
neišsivaikščiotų, ir kad nebūtų 
politinio bei dvasinio chaoso, at-
sakingi mes visi! Prie bendrų pa-

stangų prisidedame savo išgalėmis 
kiekvienas kaip sugebame.

LNRS pirmininkas ir Lietu-
vos kultūros, kūrybos, savasties 
ir tautotyros mėnesinio laikraš-
čio „Gintaro gimtinė“ redakto-
rius V.Buragas padovanojo knygą, 
suvenyrą, dar spaustuvės dažais 
kvepiančių laikraščių, paskaitė 
ten spausdinamų eilėraščių kvies-
damas būti, kaip ir lig šiol, ištiki-
mais mėnraščio skaitytojais. Šis 
laikraštis, kaip ir mūsų „Akira-
tis“, nepardavinėjamas kioskuose 
ar turguose, prenumeruojamas 
visuose paštuose ir nesiekiantis 
pelno. Laikraštyje daug vietos po-
ezijai, Lietuvos istorijos kultūros 
ir dvasinių vertybių gaivinimui ir 
puoselėjimui.

Maloniai nudžiugino literatų 
būrelio vadovė R.Diečkuvienė pa-
dalijusi visiems po knygelę „Min-
tys tyloje“. Tai kurčiųjų  „Poezijos 
rudenėlių“ 2008-2009m. kūrybos 
rinktinė, išleista  Kauno kurčiųjų 
reabilitacinio centro kompiuteri-
nių technologijų kabinete.

Eilėraščių posmai
Pagrindinis ir labiausiai jaudi-

nantis šventės akcentas - eilėraš-
čių skaitymas, jis visada susilaukia 
malonių draugiškų pastabų, pata-
rimų, paskatinimų.

/Sustok valandėlei,/ Nusijuoki 
vėlei./ Sulaikyki vėją/ Te plaukus 
kedena, / Ir jaunystę mena.../,- gy-
vai pulsuojančiais jausmais dalijasi 
L.Paršelienė. Ir čia pat priekaištau-
ja pro šalį lekiančiam, nesustabdo-
mam laikui: /Kurgi tu skubi, kur 
keliauji, /Nunešdamas valandas 

saujoj?/ Sustok, ak, sustok minutė-
lei,/ Leisk džiaugtis ryto žara vėlei./

Trečioje gražiai apipavidalin-
toje poezijos knygelėje apiben-
drindama gyvenimą atvirai praby-
la: /Laikas veltui neprabėga, /Liū-
desį veju iš širdies.../Vilties kibirkš-
tėlė dega,/Nes laiminga esu išties./

A.Kugrėno kūryba, išskyrus 
gimtinei skirtus posmus, santū-
resnė, be gilesnių poteksčių, eilė-
raščio struktūra paprasta, mintis 
reiškiama trumpai: /Norint sukurti 
posmus/ Ilgai nereikia galvot/ Be-
lieka parinkti žodžius/ Ir teisingai 
juos sudėliot/ Kai žodžiai, sustoję į 
eilę, /Pavirsta gražia daina,/ Poezi-
jos posmų kūrėjui,/ Laiminga būna 
diena/, -  eiliuoto žodžio forma sa-
vo patirtimi dalijasi jis. 

Daug eiliuojantis L.Abarius šį 
kartą su eilėraščiais į šventę atsive-
žė ir trumpų prozos kūrinėlių. 

P.Pelegrimas gražiai sustyguo-
ja įpindamas netekties išgyveni-
mus: /Kai netektis aptemdo/ Visas 
dienas naktis,/ Skaudžius jausmus 
ramina/ Šviesi vilties žvaigždė./ 
Kada draugai palieka, Kai vieni-
šas jauties,/ Švelniai ramina širdį/ 
Šviesi žvaigždė vilties./ Pro rude-
ninį rūką,/ Pro sutemas nakties/ 
Nedrąsiai vis suspindi/ Šviesi vilties 
žvaigždė./ 

S.Abromaitienės pastabumas 
jautrus, kasdienybės įspūdžiai su-
guldomi posmuose.

P.Levicko temos įvairios, do-
minuoja jausmas ir gyvenimiš-
ka patirtis, humoru trykštančios 
mintys. 

Vyrišku eiliuota žodžiu į poe-
ziją ateina A.Jucius. A.Juciuvienė 

šalia jausminių temų suranda vie-
tos ironijai: /Čia saulė.../ Čia lie-
tūs.../ Pažliugusi žemė./ Susipynu-
sios viltys./ Ir siela pavargus./ Var-
na nuliūdusi/ Tupi medy./ Nera-
mios mintys/ Kirba širdy.../ Gailiai 
sukranksi -/ Kar, kar.../ Hm – sena 
senė,/ Bet norisi meilės/ Dar, dar.../

A.Juciuvienės dailūs, įvairia 
technika atlikti dovanoti darbai 
tradiciškai maloniai džiugina mū-
sų švenčių svečius. Šį kartą šventės 
dalyviai gėrėjosi kryželio technika 
išsiuvinėtu paveikslu - Lietuvos 
žemėlapio kontūruose įkompo-
nuota trispalve, šalia - dainiaus 
Maironio eilės: „Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka, ten mūsų Tė-
vynė, graži Lietuva“.

R.Diečkuvienės eiliuotas žodis 
jautrus, visada lyriškas ir prasmin-
gas. 

Pirmąsias vagas poezijos dir-
vonuose ariantis ADrūčiūnas, ais-
tringas poezijos gerbėjas, nuošir-
džiai norintis išmokti eiliuoti.

Kas yra kūryba negirdinčiam? 
Paslaptinga jungtis tarp bendra-
minčių, skaidri džiaugsmo ašara 
ar mintim pasiekiama viltis.?.. /
Kūryba Dievo dovana./ Ji - ar 
duota, ar neduota.../ Su Jo palai-
ma veržiamės vulkanu, /Ar žarija 
ant delno vos rusenam./ Su tuo 
skausmu ir virpuliu širdy/ Gyve-
nimą kitaip jauti, girdi..../ Kūry-
ba – paukštė džiaugsmo ir vilties,/ 
Vienatvės draugė, perlas išminties./ 
Ji tirpdo tarp sielų ledynus,/ Suran-
da meilės vandenynus/ Ir išplaukia 
tikrais laivais/ Į laimę.../ (autorės 
eilės).

Taigi gal todėl šiuose susibūri-
muose visi spinduliuojam džiaugs-
mu ir laime?..

Kaip ir visose šventėse, buvo 
keičiamasi suvenyrais, knygomis, 
netrūko dėmesio, kūrybingas ben-
dravimas tęsėsi iki vėlumos ir tik 
skubantis laikas negailestingai 
skelbė renginio pabaigą.

Mes, literatai, esam dėkingi 
KKRC vadovaujamam personalui 
už paramą, dėmesį, pagalbą drau-
giškus patarimus ruošiant tradici-
nę mūsų šventę. /Visi kartu,/ Bent 
du kartus/ Pakelti galime daugiau, 
/Eiliuoti mokomės skambiau./ Drą-
siau išeinam į pasaulį,/ Žodžius 
dalijamės kaip saulę../ Tyloj kurta 
poezijos ugnis neges -/Laužu lieps-
nos/ Ir švyturiu ji degs!/ (autorės 
eilės).

   Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ – MACIONYTĖ

            Šventės „Poezijos rudenėlis 2010 m.“ dalyviai.
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Lapkričio 11 d. Vilniuje 
įvyko UAB “Vananta” ir  VšĮ 
Surdologijos centro suor-
ganizuota paskaita “Gestų 
kalba, kurčiųjų istorija, ug-
dymas ir kultūra“. Man teko 
joje sudalyvauti ir šis ren-
ginys padarė didelį įspūdį. 
Savo mintimis bei jausmais, 
kuriuos sukėlė paskaita, 
norėčiau pasidalinti ir su 
jumis. Pirmiausia prisista-
tysiu – esu nauja „Akira-
čio“ žurnalistė. Aš girdinti. 
Paskaitos dieną buvo mano 
pirmoji pažintis su kurčiųjų 
bendruomene ir gestų kalba.

Istorijoje būta ir gestų 
kalbos draudimo

Paskaitą pradėjo Arūnas Bra-
žinskas - Vytauto Didžiojo uni-
versiteto gestų kalbos specialistas,   
Kauno apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorės pavaduotojas. 
Jis supažindino su kurčiųjų istorija. 
Mane nustebino pateiktos informa-
cijos fragmentiškumas: pavienės 
pavardės, datos, o tarp jų - baltos 
dėmės. Pasirodo, kad apie kurčiųjų 
istoriją žinoma nedaug, nes ji buvo 
naikinama ir iškreipiama. Senovėje 
negirdintys buvo laikomi nemo-

kytinais. Tik VIII a. pirmą kartą 
atsirado žmogus, kuris susirūpino 
jų ugdymu. Tai buvo Anglijos ar-
kivyskupas Šv. Jonas. Dar daugybę 
amžių po to kurčiaisiais rūpinosi tik 
pavieniai dvasininkai, vienuoliai ir 
medikai. Pirmoji knyga apie negir-
dinčiųjų mokymą išleista XVI-XVII 
a., o gestų kalba mokyklose pradėta 
taikyti XVIII a. Prancūzijoje. 1881 
m., kai Milane (Italijoje) susirinkę 
kurčiųjų mokytojai nusprendė, kad 
gestų kalba nereikalinga ir mokymas 
turi vykti remiantis oralizmo meto-
du, prasidėjo tamsusis amžius negir-
dinčiųjų ugdymo istorijoje. Šiemet 
Vankuveryje (Kanadoje) įvykusiame 
kurčiųjų kongrese pripažinta, jog 
Milane priimtas sprendimas buvo 
klaidingas ir kurčiųjų atsiprašyta, 
kad jiems neleista mokytis gestų 
kalbos.

Gestų kalba - išraiškinga  
ir turtinga

Antrasis paskaitos lektorius, 
Mantrimas Danielius pristatė lietu-
vių gestų kalbą. Turiu prisipažinti, 
jog prieš paskaitą apie gestų kalbą 
nežinojau praktiškai nieko. Žinoma, 
buvau mačiusi, kaip tarpusavyje 
bendrauja kurtieji, bet neįsivaiz-
davau, kokia jų kalba. Man atrodė, 
kad ji analogiška lietuvių kalbai, 
t.y. kiekvienas lietuviškas žodis ar 
raidė turi atitikmenį gestų kalboje 

ir sakiniuose žodžiai dėliojami to-
kia pat tvarka kaip lietuvių kalboje. 
Pasirodo, yra visai ne taip ir gestų 
kalba turi savitą gramatiką. Per tas 
kelias paskaitos valandas įsitikinau, 
kad, kaip teigė M.Danielius gestų 
kalboje labai svarbu mimika, galvos 
ir antakių judesiai. Mes, girdintieji, 
bendraudami daug mažiau parodo-
me savo kūno kalba ar veido išraiška, 
emocijai nusakyti dažniausiai tiesiog 
parenkame atitinkamą žodį ar balso 
toną. Kaip atrodo girdintis lektorius, 
kalbantis girdinčiųjų auditorijai? 
Paprastai veidas sustingęs beveik be 
emocijų. Turbūt todėl man įpratusiai 
prie akmeninių veidų ir sukaustytų 
judesių kurtieji pasirodė labai emo-
cionalūs ir drąsūs žmonės. Kiek 
spėjau pastebėti, bet kuris kurčiasis, 
kalbantis gestų kalba, išoriškai pa-
rodo tiek emocijų, kiek girdinčiųjų 
pasaulyje pamatysi nebent stebėda-
mas aktorių, vaidinantį spektaklyje.

Klausydamasi paskaitos su-
simąsčiau apie problemas, kurių 
anksčiau net nežinojau egzistuojant. 
Pavyzdžiui, neįsivaizdavau, jog kur-
tiesiems dažnai nelengva lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Niekada nepagal-
vojau, kad tai nėra jų gimtoji kalba. 
Man atrodė, jog žmogui, gimusiam 
lietuvių šeimoje Lietuvoje, lietuvių 
kalba tarsi savaime suprantamas 
dalykas, nesvarbu, kad jis negirdi. 
Tiesiog nesuvokiau gestų kalbos 

kaip gimtosios kurčiųjų kalbos. 
Toks nesuvokimas turbūt būdingas 
daugeliui girdinčiųjų, kurie mažai 
susidūrė su kurčiaisiais. Gal todėl, 
kad mes neįsivaizduojame, ką reiškia 
gimti ir užaugti tyloje. Aš galiu įsi-
vaizduoti, kaip gyvenčiau, jei dabar 
apkursčiau, bet negaliu suvokti, koks 
būtų mano gyvenimas, jei niekada ir 
nebūčiau girdėjusi. Man atrodo, jog 
jei nebegalėčiau girdėti, skaitymas 
ir rašymas lietuviškai būtų pagrin-
dinis mano ryšys su pasauliu. Dabar 
suprantu, kad kurtiesiems gana 
sudėtinga integruotis į visuomenę, 
kurioje žmonės bendrauja ne jų 
gimtąja kalba.

Kitas mane nustebinęs faktas, 
sužinotas paskaitoje, buvo tai, kad 
kurtieji kalba tarsi savotiškomis 
„tarmėmis“ - šiek tiek skirtingai 
įvairiuose Lietuvos regionuose. Įsi-
vaizdavau gestų kalbą kaip griežtai 
sunormintą dalyką, bet pasirodo taip 
nėra. M.Danielius pabrėžė, jog turėti 
norminę gestų kalbą labai svarbu, 
nes tai būtų pagrindas oficialiam 
bendravimui ir žmonėms iš skirtin-
gų Lietuvos regionų būtų lengviau 
susikalbėti. Galiu tik įsivaizduoti, 
kaip sudėtinga sunorminti kalbą, 
kurią naudoja gana nedidelė ben-
druomenė, yra nedaug šios kalbos 
specialistų ir jų darbui skiriama 
mažai lėšų. Vis dėlto reikalai ne-
stovi vietoje - šiuo metu kuriamas 
kompiuterinis gestų kalbos žodynas.

M.Danielius paskaitoje užsi-
minė, kad būtų gerai, jog „Akiratis“ 
būtų leidžiamas gestų kalba DVD 
formatu. Taip kurtieji galėtų ne tik 
gauti informaciją gimtąja kalba, bet 
ir pamatyti bei išmokti naujų gestų. 
Idėja nebloga, tačiau, deja, brangi ir 
kol kas sunkiai įgyvendinama.

Kurčiųjų skirtumai
Apie girdinčiųjų ir kurčiųjų 

kultūrų skirtumus pasakojo Vytautas 
Pivoras. Man ši paskaitos dalis buvo 
pati įdomiausia ir naudingiausia. 
Turbūt viena iš pagrindinių pro-
blemų, dėl kurių vieni kitų nesu-
prantame, yra būtent nežinojimas. 
Pavyzdžiui, aš anksčiau apskritai 
nesuvokiau, kad kurtieji yra ben-
druomenė su savita kultūra. Kaip 
minėjo V. Pivoras, girdintieji dažnai 
gaili kurčiųjų – juk jie neįgalieji, 
jiems reikia padėti... Bet tiesą sakant, 
kai sėdėjau auditorijoje, kurioje dau-
guma buvo negirdintys, aš nejaučiau, 

Ko girdintieji nežino apie kurčiuosiusNuomonė

Daug minčių sukėlusios paskaitos akimirka.



7

kad būčiau tarp nevisaverčių žmo-
nių. Tai buvo panašiau į jausmą, lyg 
būčiau atsidūrusi svetimoje šalyje, 
kur kalbama man nesuprantama 
kalba ir laikomasi man nežinomų 
papročių. Tokioje situacijoje pajutau, 
koks turtingas, įdomus, spalvingas 
ir kitoks tas man nepažįstamas 
pasaulis. Net pati pasijaučiau kiek 
nevisavertė - tokie drąsūs ekstravertai 
man pasirodė kurtieji, bendraujantys 
išraiškingais veidais ir energingais 
gestais. Kai salėje pakildavo rankų 
miškas, susigėsdavau, kad nemoku 
net pasisveikinti ir atsisveikinti su 
paskaitos lektoriais. Reikės išmokti 
bent pagrindus.

V. Pivoras pateikė daug keistų, 
net juokingų girdinčiųjų ir kurčiųjų 
nesusikalbėjimo bei bendravimo 
skirtumų pavyzdžių. Susipažinę 
girdintieji labiau linkę pradėti po-
kalbį nuo pasakojimo apie savo 
darbą, o kurtieji mieliau kalba apie 
asmeninius santykius, šeimą. Taigi 
susitikę girdintysis ir kurčiasis 
neretai neranda bendros kalbos ir 
galvoja vienas apie kitą: „koks jis 
nekomunikabilus...“ Kitas juokingas 
skirtumų pavyzdys – girdintis bijo 
sėsti į kurčiojo automobilį, nes ne-

suvokia, kaip įmanoma kalbėti gestų 
kalba paleidus vairą ir neatsitrenkti 
į stulpą! 

Bet labiausiai mūsų skirtumus 
pajutau ne tiek iš pateiktų pavyzdžių, 
kiek iš to, kas realiai vyko paskaitoje. 
V. Pivoras davė pavyzdį situacijos, į 
kurią galėjau lengvai pakliūti. Atėjau 
į salę, šleptelėjau į kėdę kažkam prieš 
nosį ir net minties tokios nebuvo, 
kad gal aš tam žmogui užstosiu kal-
bantįjį. Jei taip būtų atsitikę ir man 
būtų pabaksnojęs į petį bandydamas 
paaiškinti, jog užstoju, nesuprasčiau, 
ko iš manęs nori. Taip ir konfliktų 
gali kilti, ir galiu pasirodyti neman-
dagi, bet juk viskas ne iš blogos 
valios, o tiesiog iš nežinojimo...

Taigi būna, kad girdintieji dis-
kriminuoja kurčiuosius to nesupras-
dami ir nieko blogo nenorėdami. 
Būna ir atvirkščiai... Nekritikuoju 
paskaitos organizatorių, tiesiog pa-
bandysiu paaiškinti, kaip apie kažką 
tiesiog nepagalvojama. 

Paskaitoje, be manęs, buvo ir 
daugiau girdinčiųjų, todėl viską, 
ką kalbėjo lektoriai, į lietuvių kalbą 
vertė vertėjai. Žinoma, sėdėjo jie 
atsisukę veidu į sceną ir nugara į 
auditoriją, nes turėjo matyti kal-

bančiuosius. Kol veikė mikrofonas, 
viskas buvo girdėti puikiai. Kai 
atsirado techninių nesklandumų, 
klausytis buvo sudėtinga, nes ne tik 
vertėjas buvo atsisukęs į mus nuga-
rą, bet dar ir girdėjosi triukšmas už 
scenos. Didžiąją dalį paskaitos ten 
lakstė, žaidė ir triukšmavo vaikai. Tai 
blaškė, bet sėdėdama netoli vertėjo 
viską girdėjau. Tačiau jei kažkas iš 
girdinčiųjų sėdėjo toliau, abejoju, ar 
galėjo suprasti, kas kalbama.

Pasakodama šią situaciją tikrai 
nesiekiu sukritikuoti, tiesiog bandau 
paaiškinti, kas apsunkina bendra-
vimą tarp girdinčiųjų ir kurčiųjų. 
Mes tiesiog nežinome, nesuvokiame, 
nesuprantame dalykų, kurie kitiems 
atrodo savaime suprantami. Todėl 
kyla ir audizmo problema, apie kurią 
paskaitoje kalbėjo Monika Kumžai-
tė, t.y. kurčiųjų diskriminacija tarp 
girdinčiųjų ir atvirkščiai. 

Aš niekada nepagalvočiau, 
ar neužstoju už manęs sėdinčiam 
kalbančiojo, o negirdintis triukšmo 
nesusimąstytų, kad už scenos žaisti 
vaikams ne pati geriausia vieta. Bet 
tokios paskaitos ir padeda išspręsti 
panašias problemas. Juk svarbiausia 
bendrauti. Nebijoti pasakyti ir ne-

malonius dalykus. Tik taip išvengsim 
nesusipratimų.

Pasibaigus paskaitai išėjau su 
daugybe minčių ir emocijų. Susipa-
žinau su žmonėmis, kurių gyveni-
mas spalvingesnis, nei man atrodė, 
o kalba turtingesnė, nei įsivaizdavau. 
Labai džiaugiuosi, kad vos pradėjusi 
dirbti „Akiračiui“ sužinojau tiek 
daug apie kurčiųjų kultūrą. Ateityje 
tai neabejotinai padės mums len-
gviau bendrauti. 

Po paskaitos vartai buvo už-
rakinti, taigi išėjome iš pastato per 
jame įsikūrusią kavinę. Ten vyko 
gyvos muzikos koncertas. Dainavo 
ir grojo išskirtinio balso mergina. 
Užplūdo toks geras geras jausmas. 
Atsiminiau V. Pivoro mintį, kad jei 
kurtiesiems niekas nepasakys, kaip 
gražiai ošia jūra ir čiulba paukščiai, 
jie to niekada ir nesužinos... 

Susimąsčiau, kaip galėčiau 
nupasakoti, ką išgirdau. Graži mu-
zika... Nuostabus balsas... Tiesiog 
už širdies griebia... Ne, žodžiais to 
neišreikši. Vis dėlto kaip skirtingai 
mes pažįstame pasaulį...

 
    Agnė  SAULAITĖ

VšĮ Surdologijos centras 
pradėjo ruošti Lietuvių ges-
tų kalbos vertėjų atestacijos 
tvarkos aprašą. Spalio 29 d. 
Lietuvos kurčiųjų draugijos, 
Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento, visų gestų kalbos 
vertėjų centrų, Vilniaus 
kolegijos bei Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijos 
atstovai prie apskritojo stalo 
aptarė šio aprašo projektą.

Atestacijos pagrindiniai už-
daviniai - skatinti vertėjus siekti 
didesnės profesinės kompetencijos, 
didinti vertėjų atsakomybę už darbo 
rezultatus, tobulinti ir gilinti savo 
profesijos žinias, sudaryti sąlygas 
vertėjams siekti karjeros, įgyjant 
kvalifikacinę kategoriją, užtikrinti 
sistemingą įgūdžių tobulinimą, 
didinti vertėjo prestižą visuomenėje.

Neįgaliųjų reikalų departamen-
to direktorė G.Paliušienė padėkojo 
Surdologijos centro darbuotojams, 
kad sukvietė visus diskusijai ir pa-
brėžė, kad pradėtas labai svarbus 
darbas. Pasak direktorės, vertėjai turi 
siekti universitetinio išsilavinimo, 

nes Lietuvoje dar daug gestų kalbos 
vertėjų išsilavinimas – tik vidurinis. 
Ateityje gestų kalbos vertėju galės 
dirbti tik turintys atitinkamą išsi-
lavinimą. 

G.Paliušienė pasiūlė, rengiant 
Lietuvių gestų kalbos vertėjų atesta-
cijos tvarkos aprašą, pasinaudoti ge-
rąja socialinių darbuotojų patirtimi 
ir pertvarkyti tvarkos aprašą pagal 
savo prizmę.

Panevėžio apskrities gestų 
kalbos centro direktorės Sandros 
Kemeraitienės nuomone, pakanka 
trijų kvalifikacijos kėlimo katego-
rijų vietoj siūlomų penkių ir kad 
aukštesnės kvalifikacijos negali siekti 
vertėjai, turintys tik vidurinį išsilavi-
nimą. Ji atkreipė dėmesį, kad vertėjų 
kvalifikacijos kėlimas neapsiribotų 
tik Surdologijos centro rengiamais 
mokymais, bet apimtų įvairesnių 
sričių mokymus - raštvedybą, psi-
chologiją, kompiuterinį raštingumą, 
kalbos kultūrą ar panašiai.

Vilniaus gestų kalbos vertėjų 
centro direktorius D.Jakutis pasiūlė 
pailginti atestacijos laikotarpį, ka-
dangi atestuotis kas dvejus metus 
yra per trumpas laikas. Pabrėžė, 
kad labai svarbu, jog atestacija 

būtų privaloma ir gautas atestacijos 
pažymėjimas būtų pripažįstamas 
visoje Lietuvoje. Žiūrint į ateitį ir 
laisvai samdomi vertėjai galėtų kelti 
kvalifikaciją. 

 Diskusijoje G.Paliušienė pa-
siūlė suformuluoti reikalavimus 
žinioms. Bet savo nuogąstavimus 
išsakė A.Barisevičius: jis sunerimo, 
kad procesas nepasisuktų taip, kad 
vertėjas turi žinių, bet nemoka versti. 
Pasidomėjo, ar turi ir žemiausios 
kvalifikacijos vertėjas kvalifikuotis? 
Ar vertėjai kurčiųjų reabilitacijos 
centruose taip pat turės laikytis 
kvalifikacijos aprašo?

   Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorės pava-
duotojas A.Bražinskas pasidalino 
patirtimi apie Europos šalių gestų 
kalbos vertėjo kvalifikacijos lygius. 
Jie yra skirtingi. Vienose šalyse - trys 
lygiai, kitose - dešimt, be to, reika-
lingos ir trečios kalbos žinios. Ir tai 
reiškia, kad gestų kalbos vertėjams, 
kaip specialistams, keliami aukšti 
reikalavimai, ypač dėl išsilavinimo. 
Nepakanka vien aukštojo neuniver-
sitetinio išsilavinimo. Vertėjai turi 
turėti galimybę siekti aukštesnio 
lygio. 

Nuspręsta, visus pasiūlymus 
elektroniniu paštu siųsti  Surdolo-
gijos centrui, kad būtų galima api-
bendrinti ir pakoreguoti atestacijos 
tvarkos aprašo projektą.

Apskritojo stalo diskusija iškėlė 
dar daug klausimų, į kuriuos  greitų  
atsakymų nėra. Dar nepraėjo nė 
dešimt metų, kaip Vilniaus kolegijoje 
ruošiami gestų kalbos vertėjai. Ges-
tų kalbos vertėjams keliami dideli 
reikalavimai. 

Deja, lietuvių gestų kalba dar 
nėra sunorminta. Gestų kalbos ver-
tėjo statusas nepatvirtintas. Gestų 
kalbos vertimo paslauga neaprašyta. 
Ir iki šiol neaišku, kas tai yra geras 
vertėjas.

Tačiau galima pasidžiaugti, kad 
dėl profesionalios vertimo paslaugos 
nemažai jau padaryta ir daroma. Ką 
ir įrodo šio apskrito stalo diskusija. 
Šiai seniai vadinamai  jauna profe-
sijai skinamas kelias per neaiškumų 
džiungles į tvirtą statusą.

Ramunė LEONAVIČIENĖ
Lietuvių gestų kalbos vertėjų 

asociacijos prezidentė

Diskusijos akiratyje - gestų kalbos vertėjai
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Kūrybingas gyvenimo tarpsnis

„Po gyvenimo audrų, 
netekčių pamažu švinta 
naujas, giedras gyvenimo 
rytas. Ateina vidurdienis 
su savo rūpesčiais, nerimu, 
darbais, meile ir viltimi...“ 
Taip poetė Leonarda Ža-
gaitė-Paršelienė pristato 
savo naujausią, jau trečiąją 
poezijos knygą „Dar viena 
viltis“. Šiame rinkinyje poetė 
yra sudėjusi įvairių metų 
(1949-2010 m.) dar nepu-
blikuotą kūrybą.

 Žmogus ir jo paskirtis že-
mėje - pagrindinė Leonardos 
Žagaitės-Paršelienės kūrybos 
tema. Gyvybingi jausmai ir išgy-
venimai poetės kūryboje visada 
pirmame plane. Metų tėkmėje 
patirtų išgyvenimų šešėlis krinta 
ant poetės darbų. Bet jis jų ne-
temdo, o tik nušviečia, nuskai-
drina. 

Eilėraščių cikle „Vietoj au-
tobiografijos“ poetė ant savo 
gyvenimo gijos veria prisimini-
mus: mama, jos šiluma ir grožis, 
ir begalinis motinos ilgesys, iš-
ėjus į nepažįstamą pasaulį „Kur 
likimas mane nuves?/ Priglausiu 
širdį prie Tavęs...“  (eil. „O, ma-
ma“, „Mano mama“), tėvelio žū-
tis – „neužgijusi žaizda“ (eil. „Tė-
velis negrįžo“), broliuko mirtis, 
kurį “dar mažą nebūties skraistė 
apgaubė“ (eil. „Broliukui Bro-
niukui“), jos pačios begarsės jau-
nystės dramatizmas – „ilgėjausi 
švelnių garsų pasaulio,/ Širdy 
muzikos garsai skambėjo“ (eil. 
„Džiazas jaunystėje“), negalios 
našta „Uždaryta, rūsčios lemties 
įkalinta,/ Įsibrovus į vaikystės 
pasaką,/ Tyla nubunda, kai ry-
tas nušvinta, / Lyg pajutus kaltę, 
bet nieko nesako“, „Tai aš šiame 
pasaulyje esu,/  Kur tyla spengia 
net baisu“ (eil. „Tyla“, „Pavargau 
nuo tylos“, „Aš einu iš lėto...“ ir 
kt.).

Poetės kūryboje išsakyti ap-
mąstymai apie save, savo sielos 
troškimus ir išgyvenimus: „Me-
tai nesustoja./ Ne viskas suarta! 
Šaukia vėl užmojai/ Bandyti ne 
kartą“ (eil. „Metai“) ir apie sutik-
tus gyvenime žmones, dažniau-
siai apie jų gerumą, taurumą ir... 

skaudžias netektis. Todėl ir eilė-
se - tai džiugesys skraidina į pa-
danges, tai liūdesys gramzdina į 
bedugnę - viskas tuo pat metu.

Poetė - lyg neatskiriama ža-
liuojančios, žydinčios žemės 
dalis, savo mylimos tėvynės du-
kra. Ji pati išgyveno ir drama-
tiškus, ir tragiškus, ir herojiškus 
Lietuvos istorijos vingius, ir jos 
skaudžią, skurdžią kasdienybę, 
ir pergalių patosą. Tie išgyveni-
mai davė daug impulsų apmąs-
tymams ir kūrybai. Tai atspindi 
eilėraščių ciklas „Tėvynei“. 

Istorija ateina į dabartį. Eilė-
raštyje „Lietuvai“ dar 1949 me-
tais poetė rašė: „Matau širdim, 
Tu skęsti klaikumoj,/ Apimta 
nevilties, laisvės lauki Tu“... Ei-
lėraščiuose „Lietuva praeity“, 
„Lietuva, kur eini?“ „Būk pasvei-
kinta“, „Prie televizijos bokšto“ 
ir kituose apdainuojami įvykiai, 
palikę pėdsaką lietuvių širdyse.   

Šiame skyriuje poetė atsi-
remia į tuos didžiuosius mūsų 
dainius, kurie ją įkvėpė kūry-
bai. Tai eilėraštis „Maironiui“ 
- “Įkvėpė didis dainius meilę 
tėviškėlei“, eilėraštis „Dionizui 
Poškai“ - „Dionizas man įžiebė 
kūrybos liepsnelę/ Aštuoniolikto 
pavasario sulaukus“. „Rinkau žo-
džių daigelius ir auginau eiles,/ 
Skyniau, nešiau į talpų sielos 
žodyną./ Į skambančią tylą su-
merkiau tarsi gėles,/ Sukaupiau 
posmų, eilučių dienyną“. 

Poetę įkvepia Lietuvos gam-
ta, kurios grožiui ji negali likti 
abejinga (eil. „Birštonas“, „Gam-
ta“, „Žemės stebuklai žydėjo“, 

„Palydint birželį“ ir kt.). Čia 
mus žavi vaizdingos metaforos, 
personifikacijos, poetiški epite-
tai: „Vėjas siautė, vis kažko vai-
tojo“, „Biržely ramunėlės meiliai 
guos“, „Žalios žolelės skaidrioji 
rasa“, „Rudeninė gaida vėl groja 
mintyse ir širdyje giliai“, „Sako 
žiema nežydi...“ ir t.t. Ir poetės 
išpažintis: „Poezija – paguoda 
mano širdies,“ „Poezija – mano 
kančia, ilgesy,/Pavasarinių žiedų 
žydėjime“.   

Eilėraščiuose daug dramatiz-
mo, kontrastingų spalvų. Tokio 
kontrasto principu paremti be-
veik visi knygos skyriaus „Iš šir-
dies į širdį“ eilėraščiai.

 Poetės kartai teko patirti 
daugybę dramatiškų išgyveni-
mų, o tylos pasaulio žmonėms 
juo labiau. Gyvenimas visiems 
nėra lygus takas. Idealų ir tikro-
vės susidūrimas ryškus ir poetės 
eilėse. 

 Bet kiek šviesos sieloje, kiek 
skambių garsų, spalvų. Ir begali-
nis troškimas viską matyti, viską 
suprasti, atmesti skausmą ir ei-
ti pirmyn: „Taip lengva prarasti 
valią,/ Gyvenimo duris užvert./ 
Sunkiai ištvėrus dalią/,  Būkime 
gyvenimo verti.“

Poetės eilėraščiai yra labai 
suprantami, paprasti, artimi. Jie 
moko branginti dabartį, bran-
ginti tuos, kuriuos mylime, su 
kuriais susitinkame. Juose daug 
širdies, pagarbos, atsakomybės 
prieš kitą žmogų. 

Visą rinkinį vienija viena 
mintis – mintis apie gyvenimo 
magiją, jo galią, didybę, apie po-

ezijos siekius ir misiją. 
Poetė – aktyvaus gyvenimo 

šalininkė. Ji myli gyvenimą, myli 
žmogų, nors tas gyvenimas nėra 
baltas, o žmogus be nuodėmės... 
Ir ji stengiasi tą žmogų suprasti, 
užjausti, paguosti. Jos netenkina 
nuobodi, apgailėtina egzistenci-
ja. Iš kur ta stiprybė?

Tikras gyvenimas yra par-
eiga. Gėris ir pareiga toliau gy-
vuoja. Eilėraštyje „Gyventi, tik 
gyventi“ poetė rašo: „Gyventi, 
tik gyventi,/ Nors metai greitai 
bėga./ Nenoriu aš rusenti,/ Bet 
degti visa jėga.“ Taip teigiama 
visame eilėraščių cikle „Drau-
gystei“. Jame savo nenuilstančią, 
kunkuliuojančią energiją ir gra-
žiausius posmus poetė paskyrė 
ją supantiems žmonėms, likimo 
draugams. Paprastais supran-
tamais žodžiais viską pasako: 
viltį ir neviltį, skausmą, meilę, 
šilumą, atsidavimą, supratimą ir 
užuojautą.

Šiandien žmonės ne visada 
moka ir ne visada laiku pasako 
vienas kitam gerą žodį, o jų rei-
kia. Reikia visiems. Juk gerumas 
– gyvenimo bendravimo pagrin-
das. Leonardos gerumas, jautru-
mas, atida - tai lyg kokia nauja 
turto rūšis, stebuklingai pratur-
tinanti ir kitus. 

Imli ir jautri grožiui, gėriui, 
tiesai, žmogui, kitaip ji negali. Tą 
jai diktuoja širdis, kuri neklysta, 
nemeluoja, neapsimeta.  

Dabar poetės gyvenime toks 
metas, kai esminius klausimus 
užduodame patys sau, kai žmo-
gus yra tarsi laiko begalybėje, kai 
nebetenka reikšmės konkretūs 
bruožai, o lieka tik esmė: „Tegul 
skausmas rimsta, žaizda gyja/ Ir 
šviesi viltis gimsta širdyje“ (eil. 
„Nesakyki žodžio paskutinio“).  

„Gyvenimas yra laimė“ - tai 
poetės gyvenimo ir kūrybos 
moto.

„Tikiu, kad gyvenimo ruduo 
bus ramus ir pilnas vilčių, poe-
zijos posmai dar ilgai skambės 
širdyje. Gyvenu ir džiaugiuosi 
GYVENIMU. Tai – didžiausia 
mano VILTIS“ (Leonarda Žagai-
tė-Paršelienė). 

Lilijana BUTKEVIČIENĖ
KKNVRUC „Lingua“

 direktorė

Mūsų
šviesuoliai

„Poezijos rudenėlio“ šventėje kaunietė L.Paršelienė pristatė trečią poezijos 
knygelę „Dar viena viltis“.
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Pirmieji kurčiųjų veiklos pėdsakai Klaipėdoje

Kūrėjo įvertinimas

Lapkričio pradžioje 
Klaipėdos kurčiųjų reabi-
litacijos centre svečiavosi   
garbinga viešnia, uosta-
miesčio kurčiųjų istorijos 
pradininkė Zofija Songai-
laitė-Armonavičienė.

Garbaus amžiaus moteris 
prisiminė savo jaunystės metus, 
prieš 60 metų pradėtą veiklą uos-
tamiestyje, atvežė ir paliko keletą 
nuotraukų, kurios įeis į Klaipė-
dos kurčiųjų reabilitacijos centro  
istoriją. 

Zofija Songailaitė atvyko į 
Klaipėdą 1950 metų lapkričio mė-
nesį, baigusi tuometinę Vilniaus 
kurčiųjų amatų mokyklą. Tad nuo 
šių metų galima pradėti skaičiuoti 
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centro istorijos lapus. Tais laikais 
buvo aktuali kurčiųjų jaunuolių 
paieška, todėl gabi mergina buvo 
paskirta į Klaipėdą, kad šiame re-
gione ieškotų ir registruotų klau-
sos negalės žmones. 

Pati Zofija prisimena, kaip au-
go kaime ir manė, jog pasaulyje ji 
tik viena tokia – negirdinti. Liūdė-
jo, nes jautėsi vieniša ir nesupras-
ta. Ir kai sužinojo, jog yra Vilniuje 

kurčiųjų amatų mokykla, tuoj pat 
išvyko ten mokytis, kur atrado gy-
venimo džiaugsmą ir bendravimą 
gestų kalba. 

Pradžia Klaipėdoje buvo sun-
ki. Merginai duotame kambaryje 
nebuvo net lovos, teko miegoti 
ant žemės. Kiek vėliau suteiktos 
geresnės gyvenimo sąlygos. Vyk-
domajame komitete buvo suteik-
tas darbo kambarėlis ir mokamas 
atlyginimas, paskirtas girdintis 
sekretorius, kuris padėdavo susi-
kalbėti ir rašydavo raštus. Zofija  
turėjo ir pagalbininkų, su kuriais 
kartu baigė kurčiųjų amatų moky-
klą: Semioną Isačenką ir Gurvičių 
Isaką. 

Paieškos nebuvo greitos ir 
lengvos. Kadangi tekdavo vykti į 
aplinkinius kaimus bei Klaipėdos 
srities miestelius (Skuodą, Sa-
lantus), o autobusai važiuodavo 
ne visur, dažnai  Zofija atstumus 
įveikdavo pėsčiomis. Atsikeldavo 
ryte anksčiau ir keliaudavo net iki 
40 kilometrų, kad pasiektų reikia-
mą vietą. Kartu su ja vykdavo ir 
girdintis sekretorius. Klausinėda-
vo žmonių, ar žino kurčiųjų, teir-
audavosi, kur gyvena.

Dirbdama tuometine Klaipė-
dos kurčių ir nebylių draugijos 
Klaipėdos srities pirmininke, Zo-
fija organizuodavo susibūrimus, 
kad kurtieji galėtų pabendrauti 

gestų kalba, pasidalinti naujieno-
mis, pakeliauti po apylinkes, su-
sipažinti su Klaipėdos miestu ir 
tiesiog pabūti drauge. 

1953 m. jai teko išvykti iš uos-
tamiesčio – jos veikla buvo su-
stabdyta.  Grįžus į Vilnių, Zofijos 
gyvenimas pakrypo kita vaga – iš-
tekėjo už Antano Armonavičiaus 
ir atsidavė šeimai. Sutuoktiniai už-
augino aštuonis vaikus, kurie jau 
padovanojo pulką anūkų. 

Z. Songailaitė-Armonavičienė 
prisiminimais dalinosi senąja lie-
tuvių gestų kalba, naudojo senąją 
lietuvių pirštų abėcėlę. Tai labai 
įdomu buvo jaunesniems kur-
tiesiems, nes dabartinėje lietuvių 
gestų kalboje senieji gestai nebe-
naudojami. Jos pasakojimas įam-
žintas vaizdo juostoje – tai išsau-
gosime ateities kartoms.

Žiūrėdamas į Zofiją, matai lai-
mingą žmogų, kuris prasmingai 
ir turiningai nugyveno gyvenimą, 
dalino  meilę, rūpestį ir šilumą ki-
tiems, o dabar gali džiaugtis ir di-
džiuotis savo vaikais ir anūkais bei 
būti gerbiama ir mylima kurčiųjų 
bendruomenėje.

   
 Kristina RIMKIENĖ

Lietuvos tautodailininkų 
ir Nepriklausomų rašytojų 
sąjungų narys Stanislovas 
Karanauskas pagrįstai gali 
džiaugtis: Lietuvos Etnokos-
mologijos muziejus nupirko 
jo pastele tapytus darbus 
„Skausmo takas“, „Džiaugs-
mo takas“, du mandalų 
paveikslus bei skulptūrų 
maketus.

Gabaus aukštaičio meniniai kū-
riniai, kuriuose atsispindi žmogaus 
ryšys su kosminiu pasauliu, sudomi-
no muziejaus direktorių dr. Gunarą 
Kakarą. Atlikimo technikos ypatu-
mu, kūrybinės minties platumu ir 
gilumu pasižymintys darbai papildys 
gausybę muziejaus eksponatų.

Ilgą laiką kurčiųjų spaudo-
je „nepasirodęs“ S.Karanauskas 
nesėdėjo rankų sudėjęs. Rinko 
medžiagą knygai, Utenos rajono 
Kuktiškių miestelį papuošė trimis 
medžio skulptūromis. Viena iš jų 
– skirta Lietuvos 1000 metų pa-
minėjimui, nereikšmingų darbų, 

atliktų pagal užsakymus, meninin-
kas nemini. Daug laiko skiria jo-
gai, meditacijai ir dvasinių verty-
bių puoselėjimui. Kasdien džiau-
giasi sutiktais įdomiais žmonėmis 
ir kaskart stebina gyvenimiška iš-
mintimi. Pasirodo, gyventi galima 
nesenstant...

Apie muziejų
Molėtų rajone, Čiulėnų seniū-

nijoje, šalia Kulionių piliakalnio 

ant atskiros, toliau 
nuo Astronomi-
jos observatorijos 
esančios kalvos, 
įrengtas kol kas vie-
nintelis pasaulyje 
Etnokosmologijos 
muziejus neįprastas 
dar ir tuo, kad jame 
ekskursijos vyks-
ta dieną ir naktį. 
Muziejaus kūrimo-
si pradžioje buvo 
pateikti astrono-
mijos istorijos eks-
ponatai, vėliau juos 
papildė liaudiško-
sios astronomijos, 

pasaulio pažinimo, kosmologijos 
kūriniai. Muziejuje sukaupta labai 
plati žmogaus raiškos visuma, kuri 
apima mitologiją, etnografiją, moks-
lą, praktiką, meną, istoriją, mokslinę 
fantastiką, pasiekimus kosmose.

Ekskursijų metu muziejaus 
lankytojai pakviečiami į ekspozicijų 
galeriją, supažindinami su senovėje 
buvusiu gamtos reiškinių suvokimu, 
kuris ryškiai užfiksuotas liaudiškoje 

kūryboje, to laikotarpio mokslo 
pasiekimuose. Kiekvieną nustebins 
saulės, smėlio, įvairūs mechaniniai 
laikrodžiai, mediniai runų kalendo-
riai, astronomijos pažinimo erdvės 
nuo Galilėjaus iki Hablo teleskopo. 
Pamažu kylant laiptais aukštyn 
pasiekiama paskaitų salė, kur dide-
liame ekrane parodomos stulbinamo 
grožio geriausių pasaulio teleskopų 
padarytos bei kosminių aparatų 
persiųstos nuotraukos. 

Liftu pakilus į keturiasdešimties 
metrų aukštyje esančią apžvalgos 
aikštelę atsiveria nuostabi Aukštai-
tijos panorama. Čia bokšte įrengtas 
modernus automatinio valdymo 
teleskopas, pritraukiantis giedromis 
naktimis daug lankytojų. Dieną, už-
dėjus šviesos filtrus, įmanoma stebėti 
saulės dėmes, kurios, kaip manoma, 
daro įtaką mūsų savijautai.

Todėl naujai rekonstruotas, tris 
kartus daugiau lankytojų sutraukian-
tis muziejus - ideali vieta kiekvienam 
menininkui parodyti savus darbus.

                 
 Aldona Gema STANKEVI-

ČIENĖ – MACIONYTĖ

Kūrybinės minties platumu ir gilumu pasižymintys 
Stanislovo Karanausko darbai papildys gausybę 
Lietuvos Etnokosmologijos muziejaus eksponatų.

 Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro istorijos pradininkė Z.Songalaitė-
Armonavičienė (antra iš dešinės) dalinasi savo prisiminimais.
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Vilniaus jaunimas nusiteikęs ryžtingai
   Pažintis su naująja VIKJO pirmininke

Naujoji VIKJO pirmininkė L.Voroneckaja 
gimė 1983 m. Panevėžyje kurčiųjų šeimoje. Larisa 
turi tris brolius. Kauno mokykloje ji baigė 9 klases, 
šeimai persikėlus gyventi į Vilnių, Larisa pradėjo 
lankyti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centrą. Mokydamasi Larisa dalyvavo vi-
suomeninėje veikloje, sportavo. Baigusi mokyklą 
įstojo į Vilniaus pedagoginį universitetą, Sporto ir 
sveikatos fakultetą, kur neakivaizdžiai studijuoja 
kūno kultūrą. Kitais metais planuoja baigti stu-
dijas. Larisa labai myli vaikus, mėgsta bendrauti, 
todėl baigusi studijas norėtų dirbti kūno kultūros 
mokytoja arba trenere Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre

Naujoji pirmininkė ne tik studijuoja, bet ir 
aktyviai sportuoja iki šiol. Ji priklauso Lietuvos 
kurčiųjų lengvosios atletikos moterų rinktinei, 
nuolat treniruojasi, dalyvauja varžybose. Jau 
dešimt metų užsiima dviem sporto rūšimis: 
rutulio stūmimu ir disko metimu. Didžiausias 
sportinis laimėjimas - 2009 metų kurčiųjų olim-
pinėse žaidynėse Taivane iškovota antroji vieta 
disko metimo varžybose ir trečioji vieta rutulio 
stūmimo varžybose. Dabar Larisa svajoja apie 
olimpinį auksą.

Naujoji pirmininkė ir anksčiau dalyvavo 
jaunimo organizacijos veikloje - Larisa buvo 
pirmininkės padėjėja, VIKJO vadovaujant 
Jovitai Konstinavičiūtei (dabar Vasilevičienė). 
J.Konstinavičiūtės pirmininkavimo laikui pasibai-
gus, Larisa nedalyvavo pirmininko rinkimuose, 
jos veikla VIKJO nutrūko.

Dabar Larisa grįžo į VIKJO, tapo pirmininke. 
Ji giria dabartinius Tarybos narius, nes aktyvūs 
jauni žmonės dirba, studijuoja arba sportuoja. 
Larisa planuoja išrinkti pagalbininkus Tarybos 
nariams, kurie galėtų būti ir nepilnamečiai. Pa-
dėdami Tarybos nariams jie patys įgytų įgūdžių.

Naujoji pirmininkė dirba, aktyviai sportuoja 
ir mokosi, ji viską spėja ir planuoja daug laiko 
skirti VIKJO veiklai. 

Ateities planai
Pirmininkė jau ėmėsi pirmųjų darbų – jauni-

mas padėjo organizuoti Helovino vakarą Kurčiųjų 
draugijoje, kuris vyko lapkričio 13 dieną. 

Dar prieš tapdama pirmininke Larisa sugal-
vojo surengti konkursą ,,Kinas gestų kalba 2010”. 
Tapusi pirmininke į šio konkurso organizavimą 
ji nori įtraukti ir Tarybos narius, o visą jaunimą 
skatina aktyviai dalyvauti konkurse ir kurti filmus.

Larisa sako, kad šiuo metu svarbiausia su-
sipažinti su VIKJO nuostatomis, taisyklėmis, jas 
koreguoti. Nuostatuose nurodyta, kad  VIKJO 
narių susirinkimą reikia surengti bent keturis 
kartus per metus, bet Larisai to per mažai, ji norėtų 
susitikti bent dešimt kartų.

Larisa turi daug planų, susiejusių su VIKJO 
ateitimi. Ji norėtų leisti jaunimo laikraštį, kuriame 
rašytų jaunimas apie jaunimo problemas. Taip pat 
norėtų atgaivinti VIKJO internetinį puslapį, kuris 
dabar yra visų pamirštas. Larisa norėtų jį padaryti 
naujai ir geriau. Plačiau apie planus pirmininkė 
nepasakojo: ,,Nenoriu daug kalbėti. Tegul darbai 
patys kalba. Turiu svajonių ir planų, kuriuos 
tikiuosi įgyvendinti, bet jei kalbėsiu, bijau, kad 
neišsipildys“, - šypsosi Larisa.

Pirmininkė įsitikinusi, kad svarbu išmokti 

rašyti projektus, lankyti kursus, kuriuose to moko. 
Projektai reikalingi bendradarbiaujant su kitomis 
jaunimo organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. 
VIKJO su Kauno jaunimo organizacija kontaktų 
neturi, bet tikisi juos užmegzti ir sėkmingai ben-
dradarbiauti. 

Larisa norėtų bendradarbiauti su įvairiomis 
Europos kurčiųjų jaunimo organizacijomis, rašyti 
bendrus projektus. Praėjusią vasarą su projektu į 
Šveicariją buvo išvažiavusios Renata Norvilaitė 
ir Agnė Batulevičiūtė. Larisa norėtų surengti 
jaunimo susitikimą su šiomis merginomis, kad 
visi pasiklausytų, pasisemtų patirties ir patys 
būtų aktyvesni.

Larisai patinka atsakomybė, pareigingumas, 
ji noriai organizuoja ir pati dalyvauja įvairioje vei-
kloje. Pasak pirmininkės, anksčiau kurtieji dažnai 
susitikdavo, bendraudavo, aktyviai sportuodavo, o 
atsiradus internetui jaunimas aptingo, leidžia laiką 
namuose. ,,Vilniaus miesto kurčiųjų boulingo 
čempionate dalyvavo tik du jaunimo atstovai. O 
kur kiti?“ – stebisi Larisa. Ji pati dalyvavo čempi-
onate ir užėmė antrąją vietą. 

Larisa svarsto, kokios jaunimo pasyvumo 
priežastys: informacijos trūkumas ar abejingumas. 
Larisa mano, kad jaunimui reikia mažiau pramo-
gų, o daugiau kultūros renginių, informacinių 
seminarų, paskaitų. Pirmininkė siekia išsiaiškinti, 
ko nori jaunimas ir kartu nuveikti daug darbų. 

Anot pirmininkės, didžiausia problema ta, 
kad VIKJO neturi patalpų, kur galėtų susirinkti, 
planuoti savo darbų, diskutuoti. Larisa planuoja 
susitikti su LKD prezidente Roma Klečkovskaja 
ir prašyti padėti išspręsti tą problemą.

Larisa yra kovotoja, todėl ragina kovoti ir 
kitus. ,,Baigusi mokyklą supratau, kad gyvenimas 
nėra paprastas. Turi mokėti už save pakovoti, todėl 
raginu jaunimą domėtis, klausinėti ir kreiptis 
į VIKJO su prašymais, o organizacija  stengsis 
visada padėti“, – kalbėjo pirmininkė.

,,VIKJO yra kaip ką tik pasodintas jaunas 
medelis, visas jaunimas turi jį laistyti ir prižiūrėti, 
tik tada galėsime mėgautis darbo vaisiais“, - sako 
Larisa.

 Ieva ČEREŠKAITĖ

Naujoji Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos 
pirmininkė Larisa Voroneckaja, kurčiųjų 
bendruomenei žinoma kaip viena geriausių LKD 
sportininkių, tikisi jaunimą suburti aktyviam 
darbui.

Jaunimo reikalų koordinatoriai savivaldybėse 
Jaunimo reikalų koordi-

natorius savivaldybės insti-
tucijoms padeda formuoti 
ir įgyvendinti savivaldybės 
jaunimo politiką. Jis yra 
tarpininkas tarp savivaldy-
bės politikų, tarnautojų bei 
jaunimo. 

Siekiant įgyvendinti savival-
dybės jaunimo politiką, jaunimo 
reikalų koordinatorius koordinuo-
ja ir inicijuoja jos įgyvendinimui 
reikalingas priemones, pagal po-
reikius vykdo jaunimo situacijos 
tyrimus. 

Jaunimo reikalų koordinato-
rius, siekdamas tinkamai spręs-
ti jaunimo politikos problemas, 

kaupia ir skleidžia informaciją 
apie jaunimo veiklos galimybes, 
konsultuoja šiais klausimais jau-
nus žmones bei jaunimo organi-
zacijas, koordinuoja Savivaldybės 
jaunimo reikalų tarybos darbą bei 
siekia pritraukti Europos Sąjungos 
bei Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja 
jaunimo organizacijų bei jaunimo 
grupių projektus. 

Turite klausimų apie jaunimo 
organizacijas jūsų rajone? Norite 
sužinoti kokia jaunimo veikla vyk-
doma jūsų savivaldybėje?

 Nedvejodami kreipkitės į jūsų 
savivaldybės Jaunimo reikalų ko-
ordinatorių.

    „Akiračio“ inf.

Jaunimo 
žingsniai
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Lietuvos jaunimui pas-
taruoju metu vis aktualesne 
tampa informacija apie 
Europos Sąjungos atveria-
mas galimybes. Neseniai 
Lietuvoje pradėjusi veikti 
informacinė patariamoji 
tarnyba EURODESK kaip 
tik ir yra skirta palengvinti 
informacijos, naudingos 
jaunimui, paieškas.

Programos EURODESK tikslas 
- teikti jaunimui ir dirbantiems su 
jaunimu asmenims aktualią infor-

maciją iš Lietuvos ir visos Europos 
bei formuoti jaunimo informavimo 
politiką Lietuvoje.

Apsilankę svetainėje www.euro-
pa.eu.int/youth rasite informacijos 
apie Europos Sąjungos programas, 
tiesiogiai susijusias su švietimu, 
mokymu ir jaunimo aplinka. Čia 
taip pat pateikiama informacija, 
skirta švietimui sveikatos srityje 
(AIDS, narkotikai, piktnaudžiavimas 
alkoholiu), mobilumo klausimams 
(darbas, gyvenimas ir studijos užsie-
nyje) ir kitoms jaunimui aktualioms 
temoms.

Populiarinant EURODESK 
programą, siekiama paskatinti jauni-
mą naudotis ne tik šia informacijos 
baze, kuri padeda lengvai prieiti 
prie visos europinės ir nacionalinės 
informacijos, bet ir pačiu internetu. 
Lietuvos dalyvavimas EURODESK 
programoje užtikrins svarbios infor-
macijos skleidimą bei kaitą jaunimo 
ir dirbančiųjų su juo tarpe. 

Šiuo metu aktyviai veikia 30 na-
cionalinių partnerių 28 šalyse. Šios 
organizacijos turi daugiau nei 500 
vietinių EURODESK partnerių vie-
tiniame ir regioniniame lygmenyse. 

Į EURODESK programos įgyvendi-
nimą vėliau įsitrauks ir vietiniai par-
tneriai Lietuvoje- skėtinės jaunimo 
organizacijos (“apskritieji stalai”), 
informacijos centrai ir kitos nevy-
riausybinės organizacijos, susijusios 
su jaunimo veikla. Vietinių partnerių 
tinklas bus nuolatos plečiamas. 

Programos EURODESK admi-
nistravimas Lietuvoje Valstybinės 
jaunimo reikalų tarybos sprendimu 
buvo perduotas Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybai.

Parengta pagal jrd.lt inf.

Koks Europos Sąjungos 
(ES) jaunimo „veidas“, jūs 
sužinosite apžvelgę Euro-
pos Komisijos užsakymu 
2001 m. balandžio-gegužės 
mėn. „Eurobarometer“ at-
liktos visuomenės nuomo-
nės apklausos rezultatus. 
Apklausoje iš viso dalyvavo 
9 760 jaunuolių nuo 15 iki 
24 metų. 15 ES šalyse gyve-
nantys jauni žmonės buvo 
klausiami, kokia jų nuomo-
nė apie ES, kokiomis verty-
bėmis jie vadovaujasi, ar 
moka užsienio kalbų, koks 
jų laisvalaikis ir panašiai.

Koks populiariausias užsiėmi-
mas? (proc.) Susitikti su draugais 
– 74 proc.; žiūrėti televizorių -  69; 
klausytis muzikos – 66; sportuo-
ti – 50; eiti į kiną, teatrą, koncertą 
– 45; žaisti ir dirbti kompiuteriu 
– 43; apsipirkti – 38; uždarbiauti 
– 19.

 Kokiomis informacijos ir ko-
munikacijos technologijomis daž-
niausiai naudojasi? (proc.)Mobi-
liaisiais telefonais – 80 proc., kom-
piuteriais – 56, internetu – 37, el. 
paštu – 31, CD-ROM arba DVD 
– 26, DVD su TV – 7, niekuo iš 
paminėtų – 6.

Ar mėgsta keliauti? (proc.) 
Apie 40 proc. ES jaunimo per pas-
taruosius dvejus metus niekur ne-
keliavo. Populiariausios kelionių 
šalys yra Ispanija – 23, Prancūzija 

– 20, Vokietija – 12, Italija – 11. 
Nepopuliariausia šalis yra Suomi-
ja: čia apsilankė tik 1,86 proc. ap-
klausto jaunimo.   

Ar moka užsienio kalbų? 
(proc.) 31 proc. atsakė, kad nemo-
ka jokios užsienio kalbos, 46 proc. 
sako mokantys vieną, o 16 proc. – 
dvi užsienio kalbas. Jaunieji britai 
mažiausiai moka užsienio kalbų, 
danai – daugiausiai. Populiariau-
sios užsienio kalbos yra anglų 
(50), ispanų (29) ir prancūzų (21). 

Kas padeda įsidarbinti? (proc.) 
Kalbos – 44, gebėjimas dirbti 
naudojantis informacijos techno-
logijomis – 43, geras bendras iš-
silavinimas – 40, komunikacijos 
įgūdžiai – 39, gebėjimas dirbti 
kolektyve – 27, geras pasirodymas 
– 25, ambicijos – 22. Airiai mano, 

kad svarbiausia yra informacijos 
technologijos. Ispanai, graikai, 
suomiai ir italai pirmiausia nuro-
do kalbas.

Ką darytų, jeigu būtų bedar-
biai? (proc.) Sutiktų su bet kokiu 
stabiliu/ilgalaikiu darbu – 18, su-
tiktų su bet kokiu gerai mokamu 
darbu – 18, sutiktų su bet kokiu 
darbu, atitinkančiu jų kvalifikaciją 
– 14, sutiktų su bet kokiu darbu be 
išlygų – 13, mokytųsi, keltų kva-
lifikaciją – 12. Vokiečiai ir austrai 
akcentuoja mokymosi svarbą, o 
Liuksemburgo gyventojai ir švedai 
yra mažiau reiklūs: jie būtų linkę 
dirbti bet kokį darbą. 

Plačiau skaitykite http://www.
jrd.lt/index.php?-968709725 

Parengta pagal jrd.lt inf.

Kurtieji tapo Gyvosios bibliotekos knygomis

Tavo galimybės ES 

Jaunimas Europos Sąjungoje 

Gyvoji biblioteka veikia 
taip pat, kaip ir paprastos 
bibliotekos. Bibliotekos lan-
kytojas ateina ir tam tikram 
laikui pasiskolina knygą. 
Perskaitęs lankytojas grą-
žina ją į biblioteką ir, jeigu 
nori, pasiima kitą. Tarp 
paprastos bibliotekos ir Gy-
vosios bibliotekos yra vienas 
skirtumas - knygos Gyvojoje 
bibliotekoje yra žmonės, o 
skaitymas – pokalbis.

„Knygos“ atspindi tuos visuo-
menės narius, kurie patiria įvairių 
nepatogumų: nuo rasinės neapy-

kantos iki, pavyzdžiui, paparacų 
trukdymo pabūti ramiai. Tai ir 
tautinės ar seksualinės mažumos, 
ir politikai, žalieji, vegetarai, sce-
nos žvaigždės, karo veteranai, 
menininkai, neįgalieji ir kt. Kie-
kvienas jų sukelia kokių nors aso-
ciacijų, dažnas apie šiuos žmones 
turi išankstinę nuomonę. Ar ji 
teisinga? Visa tai galite patikrinti 
skaitymo metu.

Skaitymas yra susidomėjusio 
skaitovo ir knygos pokalbis, kurio 
tikslas – naikinti mitus ir stereo-
tipus, nepagrįstas nuomones, ug-
dyti supratimą bei toleranciją. Per 
keliolika minučių skaitovas spėja 
pabūti kitoje „fronto pusėje“ – su-

prasti ir išsiaiškinti, pažinti.
Šiemet pirmą kartą Lietuvos 

istorijoje Gyvojoje bibliotekoje 
„knygomis“ tapo ir kurtieji. Rug-
sėjo mėnesio pabaigoje Klaipė-
doje ir Zarasuose vykusios Gy-
vosios bibliotekos organizatoriai 
džiaugėsi galėdami skaitytojams 
pristatyti šią naujovę. Populiario-
mis tarp skaitytojų „knygomis“ 
tapę klaipėdiečiai Arnas ir Airina 
džiaugėsi įgyta nauja patirtimi ir 
teigė, jog „būti skaitomiems“ jiems 
labai patiko. Tiesa, kurčiasis Arnas 
su neprigirdinčiąja Airina ir patys 
pasinaudojo proga bei išsirinko 
paskaityti „Emo“ (tam tikra jauni-
mo subkultūros grupė). 

Atsisveikindami organizato-
riai dėkojo talkinusiems Klaipėdos 
apskrities gestų kalbos vertėjams 
bei socialinei darbuotojai ir teigė 
norintys bendradarbiauti ateityje. 

Gyvosios bibliotekos šaknys 
yra jaunos, bet tvirtos: šis meto-
das įtrauktas į Europos Tarybos 
jaunimo žmogaus teisių ugdymo 
programą. Jau tradicinė tapusi 
Europoje prieš keletą metų Gyvoji 
biblioteka atkeliavo ir į Lietuvą – 
kaip Europos jaunimo kampanijos 
„Visi skirtingi – visi lygūs“ dalis.

 
Agnė DOMARKAITĖ
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VšĮ Respublikinio kur-
čiųjų reabilitacijos centro 
vykdomas projektas „Darbo 
link“ - tarpininkavimo pas-
laugų įdarbinant asmenis 
su klausos negalia plėtra - 
jau įpusėjo ir džiaugiamasi 
išties nuostabiais šiais kri-
zės laikais rezultatais. Nuo 
2009 m. gegužės iki šiandien 
visoje Lietuvoje įdarbin-
ta jau per 240 kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų asmenų. 
Tokiais rodikliais vargiai 
ar galėtų pasigirti bet kuri 
teritorinė darbo birža.

Be abejo, šį procesą skatina 
ne tik pačių įdarbinimo tarpinin-
kų aktyvumas bei jų naudojamas 
aktyvaus įdarbinimo metodas. 
Keičiasi ir visuomenės bei darb-
davių požiūris. Jį padeda sukurti 
ir transliuojami net per du Lietu-
voje veikiančios televizijos kanalus 
socialinės reklamos keturi vaizdo 
filmukai. Jie rodomi TV 6 kanalu 
šiokiadieniais (II, III, IV 16:00-
16:30 ir 18:00-18:30) ir LTV kana-
lu savaitgaliais 16:00-16:30.

Be abejo, teigiamų rezultatų 
duoda ir pačių kurčiųjų bei juos 
įdarbinančių darbdavių atsiliepi-
mai. Kurtieji bei neprigirdintys 
darbuotojai pasižymi kruopštu-
mu, didesne koncentracija į darbą. 
Darbdaviai vieni per kitus sužino 
apie kurčiųjų gebėjimus ir noriai 
rekomenduoja juos vieni kitiems, 
net dalinasi patirtimi, kaip geriau 
organizuoti darbo procesą, kad 
kurtieji jaustųsi gerai darbo vie-
toje.

Bene didžiausią darbą atlieka 
aktyvūs įdarbinimo tarpininkai. 
Kurčiųjų įsidarbinimo problemas 
jie priima kaip asmeninį iššūkį ir 
klientams skiria visą savo laiką. 
Tarpininkų bendravimas su darb-
daviais yra bene svarbiausias. Jų 
pastangomis darbdaviai kurčiuo-
sius priima kaip potencialius dar-
buotojus, atsakingai žiūrinčius į 

savo darbą.
Tačiau ne viskas vyksta taip 

sklandžiai, kaip norėtųsi. Viena iš 
problemų - Neįgalumo ir darbin-
gumo tarnybos (toliau – NDNT) 
išduodamos pažymos dėl darbo 
pobūdžio ir sąlygų, kurios apri-
boja kurčiųjų darbo galimybes bei 
įvaro į kampą darbdavius, pasi-
ruošusius įdarbinti kurčiuosius. 

NDNT išduodamose pažy-
mose įrašoma rekomendacija dėl 
darbo dienos, trukmės. Šios reko-
mendacijos dažniausiai skamba 
taip: „rekomenduojame dirbti ne 
visą darbo dieną“ arba „rekomen-
duojame dirbti laisvu darbo grafi-
ku“ ir pan. Tokiais įrašais NDNT 
kaip ir apsidraudžia ir savotiškai 
perspėja neįgalų asmenį, kad jam 
būtų geriau dirbti sutrumpintą 
darbo dieną, kad nepablogėtų jo 
sveikata. Viskas lyg ir būtų gerai, 
tačiau... 

Gydytojai rekomenduoja, o 
LR Valstybinė darbo inspekcija 
konstatuoja, kad, remiantis tokia 
išduota pažyma, darbdavys priva-
lo įdarbinti kurčiąjį asmenį ne 8, 
bet 6 valandų darbo dienai. Darbo 
inspekcijos požiūriu, rekomenda-
cija lygi nurodymui, kadangi, pa-
sak inspekcijos darbuotojų, teisės 
aktuose nėra numatyta tokios są-
vokos kaip „rekomendacija“. 

Šiuo klausimu lapkričio 10 d. 
Lietuvos kurčiųjų draugijos patal-
pose pagal projektą buvo organi-
zuotas apskritasis diskusijų stalas. 
Jame dalyvavo atstovai iš Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos, Valstybinės darbo ins-
pekcijos, Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie SADM bei kurčiųjų 
įdarbinimo tarpininkų komanda. 
Tarpininkai papasakojo konkrečių 
atvejų, kai dėl NDNT išduotos pa-
žymos kurtieji nebuvo įdarbinami, 
kadangi darbdaviai bijo jiems ga-
limai taikytinų sankcijų iš Darbo 
inspekcijos.

NDNT atstovas Alvydas Vit-
kauskas komentuodamas situaciją 
sakė, „kad jų išduodamos pažy-
mos yra tik rekomendacinio pobū-

džio bendram neįgaliojo asmens 
darbingumui apibūdinti. Tačiau 
dėl asmens tinkamumo konkrečiai 
darbo vietai sprendžia gydytojas 
privalomosios medicininės apžiū-
ros metu. Jis gali nurodyti, kad, 
nepaisant rekomenduojamo darbo 
laiko, neįgalusis konkrečioje dar-
bo vietoje, atsižvelgiant į darbo są-
lygas, gali dirbti visą darbo dieną“ 

Toks komentaras kaip ir būtų 
priimtinas, tačiau Darbo inspek-
cijos atstovė Rita Zubkevičiūtė 
pabrėžė, kad „inspektoriams visų 
pirma galios NDNT išduota pa-
žyma dėl darbo pobūdžio ir sąly-
gų, nes taip reglamentuoja Dar-
bo kodeksas. O be to, gydytojai, 
rašydami išvadas dėl konkrečios 
darbo vietos, visuomet vadovau-
jasi NDNT išduota pažyma ir bijo 
imtis atsakomybės leisdami dirbti 
ilgiau“.

 Taigi kurčiasis tampa dviejų 
tarpusavyje tvarkos nesuderinan-
čių tarnybų įkaitais. Ir šiuo atveju 
koją pakiša NDNT įrašomas žodis 
„rekomendacija“, kuri iš esmės 
neturi jokio pagrindo. Tuo tarpu 
dėl to kenčia tiek darbdaviai, tiek 
darbuotojai. 

NDNT ir Darbo inspekcijos 
pareigūnai pabrėžė, kad pažyma 
yra iš dalies naudinga patiems 
kurtiesiems, kadangi jos pagrindu 
jie gali reikalauti darbdavio suma-
žinti jam darbo valandas. Tačiau 
lazda turi du galus. Joks darbuo-
tojas nerizikuos savo darbo vieta 
pradėdamas reikalauti lengvatų, 
kai už vartų laukia eilė bedarbių.

Tad šioje situacijoje visi suka-
si kaip gali. Kurtieji rašo sutikimą 

dirbti visą darbo dieną, darbdaviai 
rizikuoja arba ignoruoja išduoda-
mas pažymas, o NDNT nemato 
realios problemos pasiteisindama 
tuo, kad išvados yra tik rekomen-
dacinio pobūdžio. 

Gaila, tačiau ši situacija ne-
sikeičia jau daug metų, nuo tada, 
kai pradėtas invalidumo grupių 
keitimas neįgalumo ir darbingu-
mo lygiais (procentais). Situacijos 
nepakeitė nei trišalės tarybos, nei 
darbo grupės. Pagal projektą  or-
ganizuotas diskusijų stalas dar 
kartą iškėlė problemą į paviršių. 
Tačiau ir vėl atsimušta į sieną.

Nepaisant to, apskritojo stalo 
metu nutarta parengti rezoliuciją 
NDNT, pabrėžiant susiklosčiu-
sios situacijos problemiškumą ir 
raginant imtis veiksmų situacijai 
keisti.

Panaikinus šią kliūtį iš esmės 
palengvėtų neįgaliųjų įdarbinimo 
procesas, juolab kad jie nori ir gali 
dirbti.

Teigiamas požiūris į kurčiuo-
sius ir neprigirdinčiuosius dar-
buotojus priklauso ne tik nuo jų 
pačių ir darbdavių, bet ir nuo vals-
tybinio požiūrio bei sąlygų forma-
vimo. Tokie žingsniai gal ir neati-
daro valstybinių institucijų durų, 
bet priverčia suklusti. Mat požiūrį 
turi keisti ne tik visuomenė, bet ir 
jos atstovai, esantys valdžioje. Šių 
tikslų ir siekia  projektas „Darbo 
link“ - tarpininkavimo paslaugų 
įdarbinant asmenis su klausos ne-
galia plėtra. 

   Marija ŠIMELIONYTĖ

Kurčiųjų įdarbinimą vis dar riboja NDNT 
išduodamos pažymos

Projektai

Diskusija prie apskritojo stalo.
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VšĮ Respublikinis kur-
čiųjų centras įgyvendina 
Gruntvigo programos Mo-
kymosi visą gyvenimą par-
tnerystės projektą Nr. LLP-
GRU-MP-2010-LT00001 
„See beyound the prejudice“ 
(„Įveikime prietarus“). Pro-
jekto partneriai yra Rumu-
nijos, Italijos, Lietuvos nevy-
riausybinės organizacijos ir 
valstybinės įstaigos. Pagrin-
dinis projekto partneris yra 
Turkijos Nevsehiro mieste 
įsikūręs regioninis  švietimo 
departamentas. 

Projekto „Įveikime prie-
tarus“ tikslas – padėti tėvams, 
auginantiems neįgalius vaikus, 
įveikti vaiko negalios baimę, pa-
gerinti bendravimo su neįgaliu 
vaiku įgūdžius, pasidalyti gerąja 
įvairių šalių patirtimi atstovau-
jant neįgalių vaikų poreikiams. 
Kadangi projekto tikslinė grupė 
yra tėvai, auginantys neįgalius 
vaikus, dalyvauti projekte yra 
pakviesta bendrija PAGAVA. 

Šių metų lapkričio mėnesio 
pradžioje Turkijoje vyko pirma-
sis projekto dalyvių mobilumo 
susitikimas. Vizito programa 
buvo parengta labai apgalvotai ir 
išsamiai. Pirmajame susitikime 
projekto partneriai pristatė savo 
organizacijas ir vykdomą veiklą 
bei supažindino su savo šalies 
specialiojo ugdymo sistema. 

Turkijoje specialusis ugdy-
mas vykdomas tiek valstybi-
niuose, tiek privačiuose ugdy-
mo centruose. Teko apsilankyti 
Tyrimų ir konsultavimo centre, 
kur neįgaliems vaikams atlieka-
mi specialūs testai gebėjimams 
nustatyti. Centre dirbantys eks-
pertai, remdamiesi medikų dia-
gnoze ir testų rezultatais, siunčia 

neįgalų vaiką į vieną ar kitą ug-
dymo įstaigą. Privačiame reabi-
litacijos centre mus supažindino, 
kaip dirbama su įvairių negalių 
vaikais, tarp jų ir kurčiaisiais, 
kaip vyksta individualūs užsiė-
mimai. 

Apsilankėme ES lėšomis re-
konstruotame Neįgaliųjų ugdy-
mo centre, kur taikomos įvairios 
terapijos. Matėme, kaip aklieji 
mokomi žaisti šachmatais, kaip 
atrodo aklųjų šachmatai. Specia-
liųjų poreikių vaikams labai daž-
nai taikoma meno terapija. Labai 
populiaru aliuminio lakštuose 
išbraižyti ar išbadyti skirtin-
gos faktūros ir formų piešinius, 
komponuoti ir surišti su pavir-
šiumi įvairias vielutes, taip pat 
lieti tam tikrų dažų paveikslus. 
Ypač įdomu buvo apsilankyti 
pradinėje neįgaliųjų mokykloje, 
kuri įsikūrusi šalia sveikųjų mo-
kyklos, o per pertraukas abiejų 
mokyklų vaikai ne tik dalijasi 
bendru kiemu, bet ir mokosi 
bendrauti.  

Turkija labai didžiuojasi, kad 
prieš kelerius metus valstybė 
pradėjo mokėti pašalpas neįgalių 
vaikų mamoms, mokyklos gau-
na specialųjį ugdymo krepšelį. 
Mokyklose specialiaisiais peda-
gogais dirba daug jaunų žmonių 
ir, o tai ypač patraukė lietuvių 
dėmesį, – mokytojais dirba daug 
vyrų. 

Turkijos specialiųjų porei-
kių vaikų tėvai buriasi ugdymo 
įstaigose. Mokyklų vadovai su-
pranta tėvų tarpusavio bendra-
vimo būtinybę ir rūpinasi ne tik 
vaikų ugdymu, bet ir tėvų švie-

timu. Kai kuriose įstaigose yra 
įrengti tėvų kambariai, kur tėvai 
gali susitikti, susipažinti, išgerti 
arbatos, pabendrauti ir aptarti 
rūpimus dalykus. Projekto par-
tneriai dalyvavo sutikimuose su 
tėvais bei mokytojais ir atsakė į 
jiems rūpimus klausimus.  

Reikia pasakyti, kad Lietuvos 
delegacijos dėka turkai, rumunai 
ir italai tikrai daug sužinojo apie 
kurtumą ir kurčiųjų gyvenimą. 
Mūsų delegacijoje buvo vienas 
kurčiasis, ir daugeliui susitikimo 
dalyvių tai buvo pirmasis susiti-
kimas su kurčiu asmeniu. 

Situacijai apibūdinti labai 
tinka bendrijos PAGAVA išleis-
tos knygelės pavadinimas – „Aš 
kurčias, bet nieko baisaus“. Mat 
Turkijoje kyla net ir tokių klau-
simų: ar kurtieji gali rašyti, ar jie 
gali mokytis anglų kalbos? 

Turime paminėti, kad Tur-
kijoje kurtieji nemokami gestų 

kalbos. Sutrikusios klausos vai-
kai ugdomi Lietuvoje jau kiek 
primirštu sakytinės kalbos me-
todu. Vaikams pritaikomi klau-
sos aparatai, atliekamos kochle-
arinės implantacijos operacijos. 

Mes lankėmės krašte, kur is-
torijos tėkmėje susitikdavo įvai-
rios kultūros, religijos ir filoso-
finės mokyklos. Turkija, ir ypač 
aplankytasis Nevsehiro regionas, 
– tai kraštas, kurį suformavo du 
susitikę išsiveržusių ugnikalnių 
lavos srautai ir nenutrūkstamas 
gamtos stichijų šėlsmas. Kartais 
labai ilgas ir žmogaus akiai ne-
pastebimas, o kartais staigus ir 
viską aplink keičiantis. Ši vieta, 
simbolizuojanti susitikimą, su-
būrė prasmingai veiklai neįga-
lių vaikų labui krikščioniškąjį 
ir musulmoniškąjį požiūrius į 
specialųjį ugdymą. Subūrė neį-
galių vaikų tėvus tam, kad juos 
drąsintų ir parodytų galimybę 
ugdyti ir didžiuotis savo vaikais. 
Motinų širdys tokios pačios, ne-
svarbu, ar jomis teka santūrus 
šiaurietiškas, ar karštas pietie-
tiškas kraujas. Tik kartais reikia 
padėti toms širdims susitikti.

Joana VANAGIENĖ
PAGAVOS projektų 

koordinatorė

Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai. Šis 
pranešimas atspindi tik autoriaus 
požiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet 
kokį jame pateikiamos informa-
cijos naudojimą.

Projekto dalyviai susipažįsta su  Turkijos kultūra.

   Žvilgsnis nuo aukščiausio Kapadokijos regiono viršukalnės.

Grundtvig paprogramė yra 
Mokymosi visą gyvenimą progra-
mos dalis, o šią programą Lietuvo-
je administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas.

Projekto partneriams lietuvių patirtis buvo naudinga
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„Kurčiuosius į tylos pa-
saulį veja ne liga, o at-
skirtis. Šiame per galvą 
besiverčiančiame pasaulyje, 
kuriame viešpatauja gar-
siau rėkiantys ir daugiau 
kalbantys, tyliesiems vietos 
lieka nedaug. Todėl ir reikia 
burtis į draugijas patiems“, 
- įsitikinęs Lietuvos kurčiųjų 
draugijos Šakių pirminės 
organizacijos pirmininkas 
Adolfas Baranauskas. 

Ženklai iš širdies 
A.Baranauskas Šakių pirminei 

organizacijai vadovauja penkerius 
metus. „Klausos negalę turintiems 
žmonėms draugija labai reikalinga. 
Čia jie susitinka, plečia akiratį, 
sprendžia problemas, dalijasi var-
gais ir džiaugsmais. Ypač tai svarbu 
su pasauliu susisiekiantiems gestų 
kalba. Pas mus yra atvirkščiai – jie 
yra patys aktyviausi“, - džiaugėsi 
Adolfas. 

„Negirdintys bendrijos nariai 
yra be galo komunikabilūs, norin-
tys pažinti, daugiau sužinoti, gabūs, 
linksmi ir labai nuoširdūs. Su jais 
dažniausia ir važiuojame į įvairias 
šventes. Susitikti su likimo broliais 
jiems yra atgaiva, nesvarbu, kiek 
metų, kokį išsilavinimą turi. 

Mudu labai gražiai sutariame 
su aštuoniasdešimtmečiu batsiuviu 
Apolinaru Orintu iš Gelgaudiškio. 
Iš jo ir gestų kalbos pramokau, 
šiek tiek daugiau man prasivėrė 
nuo pat gimimo tylos zonoje gy-
venančių žmonių pasaulis. Kai 
nemoku suprasti Apolinaro iš lūpų 
ir ženklų, rašteliais susirašome, bet 
išsiaiškiname. Anksčiau niekada 
nemaniau, kad gestų kalba tokia 
sunki“, - šypsosi Adolfas. 

Ne viskas pinigais 
matuojama 

Turinčių klausos ir kalbos pro-
blemų šakiečių yra 112, draugijai 
iš jų priklauso kas penktas. Anot 
Adolfo, tai - žmonės, kuriems liki-
mo broliai yra tarsi šeimos nariai. 
Tarp jų nėra turtuolių, bet jie moka 
džiaugtis ir išsitekti su tuo ką turi. 
Netgi mažu. Pirmaisiais metais 
gyvavimo šakiečiai savo biudžete 

neturėjo nė vieno lito. Nerašė 
jokių projektų, nebuvo ir pinigų. 
Šelpiančių jauną organizaciją taip 
pat neatsirado. Ir 2007-aisiais me-
tais jokiuose projektuose pirminė 
organizacija taip pat nedalyvavo, 
bet visai tuščiomis kišenėmis ne-
liko. Organizaciją parėmė Šakių 
r. savivaldybė, iš savo ir paramos 
jaunimo organizacijoms fondo jai 
skyrė 1300 litų. Tie patys šelpėjai 
pagalbos ranką draugijai ištiesė ir 
kitais metais. 2009-aisiais, skyrius 
įsidrąsino, apsigynė projektą ir gavo 
iš sveikatos rėmimo fondo per 1600 
litų, vienu tūkstančiu litų sušelpė 
savivaldybė. Šiemet organizacija 
tenkinsis tik 1500 litų parama iš 
savivaldybės biudžeto. 

„Mes mokame taupyti, leidžia-
me pinigus tik ten kur labiausiai 
reikia. Šiemet buvome išvažiavę į 
Raseinius į sporto šventę, nemažai 
pinigų prisieina išleisti informa-
cinių lankstinukų leidybai. Juos 
platiname seniūnijose, vaikų darže-
liuose, ambulatorijose ir medicinos 
punktuos, visur kur tik daugiau 
žmonių juos gali pamatyti ir per-
skaityti. Lankstinukuose teikiame 
informaciją apie draugiją, nuro-

dome adresus, kur gauti patarimų, 
ieškoti paramos, pagalbos, kai 
nusilpsta sveikata, ar prireikia spe-
cialių priemonių klausai pagerinti. 
Mūsų tikslas yra padėti žmogui“, 
- dėstė Adolfas. 

„Ausys“ - krepšelyje 
Ką tai reiškia gyventi tylos 

pasaulyje Adolfas žino iš savo 
patirties. Pajuto daugiau nei prieš 
dvidešimt metų. Jau dvylika metų 
vyras naudojasi klausos aparatu, 
lydinčiu jį nuo ryto iki vakaro. „Aš 
būsiu su pilku krepšeliu“, - prime-
na mudviem tariantis, kaip jį prie 
Plokščių miestelio parduotuvės 
atpažinti. „Matai, savaitgaliais prie 
parduotuvės būna ir daugiau vyrų“, 
- šmaikštauja. 

Nežinančiam, kad Adolfas 
turi klausos problemų, krepšelis 
nekrenta į akis. Rankinė, ir tiek. 
Aš truputį girdžiu ir be aparato, 
bet būtų sunkiau susikalbėti. Kai 
gydytojai man nustatė klausos 
negalę, klausos aparato neturėjau 
dar keletą metų. Pirmąjį, estišką 
įrenginį gavau prieš dvylika metų 
nemokamai. Girdėti su juo gal ir 
neblogai būdavo, bet jis nebuvo 

tobulas, gaudydavo „kibirkštis“. 
Važiuojant pro šalį automobiliui, 
ausų būgneliai „sproginėdavo“. Bet 
vis geriau negu nieko“, - pripažįsta 
vyras. 

Prieš penkerius pastarąjį klau-
sos aparatą iškeitė į modernesnį, 
kuriam neturi priekaištų, jį saugo 
lyg nuosavas ausis. Šio prietaiso 
įsigijimo išlaidas padengė Šakių 
savivaldybė. „Prieš trejus metus šias 
funkcijas iš savivaldybių perėmė 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centrai, visi dejuoja, kad sunkiau 
tapo“, - nerimavo šakietis. 

Sovietinės technikos aukos 
A.Baranauskas yra žmogus, 

norintis padėti už save silpnes-
niems. Nuo to prasidėjo jo darbas 
su kurčiaisiais. „Iš tiesų tai aš 
neplanavau burti kurčiųjų. Pats ser-
gantis vibracine liga, turėjau minčių 
suburti savo likimo draugus, kad 
būdami kartu galėtume ką nors 
spręsti, nesijaustume atstumti“, - 
kalbėjo Adolfas. 

Sergančių vibracine liga drau-
gijos jis taip ir nebeįkūrė, nes Šakių 
„Bočių“ draugijos pirmininkė Al-
dona Smuikaitienė bei nepailstanti 
Šakių neįgaliųjų sąjungos pirmi-
ninkė Marija Mačaitienė Adolfą 
prikalbino vadovauti kurčiųjų 
pirminei organizcijai. 

„Man labai gerai suprantamos 
ir pastarųjų bėdos, nes turiu abi 
negales: vibracinę ligą ir klausos 
sutrikimą. Penkiasdešimt procentų 
darbingumo esu netekęs dėl stubu-
ro, ir tiek pat dėl klausos“, - sako 
Adolfas. Anksčiau tai buvo pri-
lyginta antrai invalidumo grupei. 

Vyras juokauja, kad beveik 
kas antras dirbusių su sovietiniais 
„belorusais“, „mazais“, „gazais“, 
vikšriniais traktoriais vibracinės 
ligos neišvengė, iš dalies neteko 
klausos: „Sėdi, būdavo, tokiame 
traktoriuje lyg ant lentos ir krataisi 
nuo ryto iki vakaro. Kol jaunas 
nejauti, bet niekas nedingsta, atsi-
liepia senstant. Stuburo skausmai, 
„žiogų koncertai“ ausyse, rankų ir 
kojų tirpimas - daugumos mūsų, 
buvusių kolūkinių mechanizatorių 
palydovai“. 

Nukelta į 15 p.

Šakietis subūrė savo likimo brolius  Mūsų žmonės

  Šakių pirminės organizacijos pirmininkas Adolfas Baranauskas. 
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Geriausi futbolininkai - klaipėdiečiai

Lapkričio 6 d., Šv. Ka-
zimiero g. 3, Vilniuje įvyko 
pirmasis Lietuvos kurčiųjų 
smiginio čempionatas, ku-
riame dalyvavo 14 dalyvių 
(8 vyrai ir 6 moterys). 

Deja, nesulaukta nė vieno da-
lyvio iš Klaipėdos ,,Šermukšnio“ 
ir Kauno ,,Tylos“ kurčiųjų sporto 
klubų. 

Tarp moterų geriausiai pasiro-
dė vilnietės Laima Bukelienė, kuri 
laimėjo 9 mačus, o pralaimėjo tik 
keturis ir užėmė pirmąją vietą,   II 
vietą užėmė Larisa Voroneckaja 
(8:7). Trečioji vieta atiteko Daliai 
Kuprinskajai iš Panevėžio, kuri 

laimėjo 7 ir pralaimėjo 7 mačus. 
Ketvirtoji liko Sandra Nakvosienė, 
penktoji - Beata Korelevič, šeštoji 
- Saulutė Pliūškienė.

Tarp vyrų sau lygių varžo-
vų nesutiko Tadas Buinickas iš 
Šiaulių. Jis grupės varžybose nu-
galėjo visus varžovus laimėdamas 

6 ir pralaimėdamas tik 1 mačą. 
Pakeliui į čempiono titulą Tadas 
ketvirtfinalyje nukovė Tomą At-
galainį (3:0), pusfinalyje Dainių 
Kuprinską (3:1), o finale (3:1) nu-
galėjo Robertą Dagilį. 

Antrąją vietą užėmė R. Dagi-
lis, o trečioji vieta atiteko Modes-
tui Vyšniūnui, kuris kovoje dėl III 
vietos nugalėjo Dainių Kuprinską 
iš Panevėžio. Penktąją vietą užėmė 
Saulius Matačinskas, šeštas liko 
Rimantas Pukšto, septintas - To-
mas Atgalainis, aštuntoji vieta ati-
teko Gintautui Šereliui.

Mantas STANKEVIČIUS

Vilniuje vykusiame kur-
čiųjų klubų futbolo čempio-
nate pergalę šventė Klaipė-
dos kurčiųjų sporto klubo 
„Šermukšnis“ nariai.

Kiekviena futbolininkų mėgė-
jų komanda dalyvavo su dešimčia 
žaidėjų ir treneriu arba vadovu. 
Rungtynių, kurias sudarė du kėli-
niai po 12 minučių, metu žaisdavo 

po 4 futbolininkus ir vartininką.
Klaipėdos komanda į varžybas 

„Vingio“ sporto salėje atvyko be 
dviejų geriausių savo žaidėjų, ta-
čiau tai nė kiek nesumenkino ko-
vinės dvasios ir net įkvėpė ryžto. 
Po atkaklios kovos su keturiomis 
komandomis iš Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir Panevėžio klaipėdiečiai 
lipo ant nugalėtojų pakylos.

Klaipėdiečių komanda jau 

antrąkart šiemet iškovoja perga-
lę kurčiųjų futbolo rungtynėse. 
Pirmąkart tai pavyko žaidžiant 
vasarą atviroje aikštėje Kaune. Už 
abi pergales klaipėdiečiai gavo po 
pereinamąją taurę. Laimėjus tris 
kartus iš eilės lauko arba salės 
rungtynėse, taurė visam laiku ati-
tenka komandai.

Pasak komandos vadovo  
J. Savicko, sunkiausios rungtynės 

buvo su Šiaulių komanda, nes 
buvo sunku žaisti gerai neapšilus 
vėsioje salėje. Vadovas negailėjo 
pagyrų vartininkui G. Jovaišai ir 
daugiausia taškų pelniusiems žai-
dėjams J. Kviliūnui bei V. Alejivui. 
„Šermukšnio“ vadovas neslėpė 
ambicijų laimėti ir kitose varžybo-
se, kuriose turėtų vykti kitų metų 
pavasarį Šiauliuose.

                          „Akiračio“ inf.

Supratęs, kaip tai atsiliepia 
sveikatai, vyras turėjo viltį atsisaky-
ti traktoriaus, įsigyti profesionalaus 
vairuotojo kvalifikaciją. Bet koją 
pakišo jaunystėje patirta traumą. 
Pjaudamas malkas Adolfas neteko 
vieno rankos piršto, o su tokia ne-
galia dirbti sunkvežimio vairuotoju 
nebuvo leidžiama. 

Nustačius neįgalumą Adolfas 
gavo ir lengvesnį darbą mecha-
ninėse dirbtuvėse, perpus buvo 
sutrumpinta darbo diena. Gyventi 
gal ir lengviau pasidarė, bet praras-
tos sveikatos nė jokios lengvatos 
kompensuoti negalėjo. 

Gyvenimas prie Nemuno 
„Gyvenu gatvėje, kurią pasiekti 

galima tik Nemuno intaku Vaigu-
vos upeliu. Paminėjus šią gatvę, 
pusė Lietuvos žino, kad gyvenu 
Plokščiuose“, - didžiuodamasi sako 
A.Baranauskas. Panemunyje prabė-
go trisdešimt penkeri jo gyvenimo 
metai. Tos gyvenimo atkarpėlės, 
kuri pravingiavo gimtajame Jona-
vos rajone, Adolfas nelabai prisime-
na. Gimtinės pamatus žymi tik keli 
akmenys ir medžiai, o Plokščiuose 

– gimė ir gyvena vaikai, amžinojo 
poilsio ilsi artimiausi žmonės. 

Kaime gimęs, Adolfas pabaigęs 
vidurinę mokyklą nesvajojo su-
grįžti į kaimą. Kaip ir visi pokario 
kartos vaikai, jis svajojo kuo grei-
čiau kaimą palikti. Bet gyvenimas 
dažniausiai susiklosto ne taip, kaip 
jį susiplanuoji. 

wPradėjo dirbti Kauno me-
dvilnės fabrike. Šeimos galvai 
teko rūpintis būstu, ne tik duona. 
Supratęs, kad Kaune buto reikės 
laukti ilgai, Adolfas su šeima išva-
žiavo į Alytų, kur tuo metu Alytaus 
medvilnės kombinatas savo darbi-
ninkams butus kepte kepė. Kai viltis 
gauti butą dėl apmaudaus nomen-
klatūrininkų neatidumo nusikėlė 
į tolimą ateitį,vyras nutarė palikti 
miestą ir su žmona bei trimis vai-
kais keltis į Šakių r. Katinėlių kaimą 
pas uošvę. Viena vienkiemyje gyve-
nanti senyva moteris pritarė: „Vai-
keli, ar tu rankų neturi, neprapulsi. 
Greičiau važiuokite į kaimą, ir visi 
kartu gyvensime“. Iš pradžių Adol-
fas dirbo darbininku kolūkyje, bet 
netrukus Vilkaviškio žemės ūkio 
mokykloje įsigijo traktorininko 

specialybę ir sėdo už vairolazdės. 
„Nebuvo sunku, juk ir anksčiau 
su technika dirbau, jaučiausi savo 
vietoje ir buvau laimingas“, - sakė 
pašnekovas. 

Raktas į laimę 
„Ko žmogui reikia, kad jis 

jaustųsi laimingas?“, - teiraujuosi 
Alfonso. „Nedaug, - sako jis, - 
būti sveikam, turėti darbą ir kad 
būtų šeima tvirta“. Adolfas turėjo 
mėgiamą darbą, bet per jį neteko 
sveikatos. 

Vienintelis dalykas, kuriuo jis 
labai didžiuojasi ir kuris jam sutei-
kia prasmę - šeima. Turiu devynis 
vaikus ir vienuolika vaikaičių. „Vis-
kas būtų gerai, geri vaikai užaugo, 
bet senatvėje likau vienas. Mirtis 
- lyg vagis. Vagis išeidamas palieka 
sienas, o mirtis išsineša viską. Aš šią 
vasarą netekau žmonos“, - Adolfui 
sunku tramdyti ašaras, kad ir kaip 
jas stengiasi slėpti. „Kartu su žmona 
Marijona pragyvenome 44 metus 
ir keturias dienas. Man labai gaila, 
kad tą minutę, kai ji iškeliavo, nega-
lėjau būti kartu. Neprisimenu kokie 
reikalai mane išvijo į darbą, o kai 

grįžau, jos jau neberadau“. 
Gal todėl po žmonos mirties 

Adolfas į savo maršrutą Plokščiuo-
se įtraukė Didžupio upelio slėnį, 
visų vadinamą Šventaduobe. Pagal 
padavimą žmonėms čia apsireiš-
kė Švenčiausioji Mergelė Marija. 
Prieš keletą metų slėnis, kuriame 
trykšta šventu laikomas šaltinėlis, 
buvo gražiai sutvarkytas, atidaryta 
atvira koplytėle, kur vyksta ne tik 
menininkų šventės, atlaidai, bet ir 
mišios tikintiesiems savaitgaliais. 
Šią vietą gyva būdama mėgo lankyti 
ir Adolfo žmona Marijona. 

„Dukterys Rasa ir Rūta su 
šeimomis gyvena gimtuosiuose na-
muose kartu su manim, Robertas, 
Narūnas, Vilma, Vytautas – Vil-
niuje, Daiva – Kelmėje, Šarūnas, 
Kriūkuose, - vardija V.Baranauskas. 
- Bet visi – Lietuvoje“. Adolfas 
įsitikinęs, kad gyventi gimtinėje 
svarbiausia. „Aš didžiuojuos savo 
vaikais. Be specialybės neliko nė 
vienas, tie, kurie baigė aukštuosius 
mokslus, baigė savarankiškai. Visi 
turi darbo“, - džiaugėsi savo atžalo-
mis Adolfas.

Lietuvos kurčiųjų smiginio čempionatas

 Varžybų momentas.
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Įspūdžiai iš Tolerancijos centroMes ir visuomenė

Spalio pabaigoje Lie-
tuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrija PAGAVA 
surengė ekskursiją į Vals-
tybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus Tolerancijos 
centrą. 

Centras įsikūręs pastate 
Naugarduko gatvėje, kurį 
daugelis dar prisimena kaip 
buvusį „Pionieriaus“ kino 
teatrą. Šis pastatas nuo seno 
priklausė žydų bendruome-
nei, po Pirmojo pasaulinio 
karo čia veikė profesionalus 
žydų teatras. 

Prieš apsilankydami mu-
ziejuje nedaug žinojome apie 
žydų istoriją Lietuvoje, todėl 
įdėmiai klausėmės gidės pasa-
kojimo.

Lietuvoje žydai įsikūrė nuo 
XIV a., jie buvo paskelbti lais-
vais žmonėmis, pavaldžiais, 
kaip ir bajorai, didžiajam kuni-
gaikščiui. Lietuvos žydai turėjo 
teisę laisvai važinėti, prekiauti, 
užsiimti finansine veikla, buvo 
pripažinta žydų teisė išpažinti 
savo tikėjimą, švęsti savas re-
ligines šventes, paskelbta si-
nagogų ir kapų apsauga nuo 
pasikėsinimų. Dauguma žydų 
ilgainiui apsigyveno mieste-
liuose, čia jie sudarė didelę, 
kartais ir didesniąją gyventojų 
dalį. Kiekviename miestely-
je paprastai veikė žydų mal-
dos namai sinagoga (dažnai 
ir keletas), mokykla, kapinės. 
Dvasiniam bendruomenės 
gyvenimui vadovavo rabinas. 
Tarpusavyje žydai daugiausia 
bendravo jidiš kalba. 

Buvo įdomu sužinoti, kad 
žydai aktyviai dalyvavo kovose 
dėl Lietuvos nepriklausomy-
bės. Iš viso 1918-1923 m. ka-
riuomenėje tarnavo per 3000 

žydų, iš jų 23 buvo apdovano-
ti aukščiausiu apdovanojimu 
- Vyčio kryžiumi. Nepriklau-
somoje Lietuvos valstybėje žy-
dams buvo suteikta plati kul-
tūrinė tautinė autonomija, kur 
kas didesnė negu kitose Euro-
pos šalyse. Lietuvoje prieš karą 
gyveno apie 154 tūkst. žydų, t. 
y. 7,5 proc. krašto gyventojų. 
Lietuvos žydai, dar vadinami 
litvakais, visais laikais iš kitų 
žydų bendruomenių išsiskyrė 
intelektualiu racionalumu, išsi-
mokslinimu ir griežtu religinės 
tradicijos laikymusi. Pats žy-
miausias religinis autoritetas, 
nulėmęs religinį ir kultūrinį 
Lietuvos žydų bendruomenės 
savitumą, buvo XVIII a. išmin-
čius Vilniaus Gaonas.

Tragiškiausias žydų istori-
jos laikotarpis buvo Antrasis 
pasaulinis karas: žydai buvo 
suvaryti į getus ir masiškai nai-
kinami. Šis laikotarpis vadina-
mas holokaustu – „katastrofa, 
genocidas, masinis naikini-
mas“. 1941–1944 m. Lietuvoje 
buvo nužudyta daugiau nei 90 
proc. Lietuvos žydų. Buvo iš-
grobti ir sunaikinti svarbiausi 
žydų kultūros ir mokslo cen-
trai. Kartu su šiais žmonėmis ir 
turtais dingo ir nepakartojama 

litvakų civilizacija. Šiandien 
daugiausia žydų gyvena JAV – 
apie 5,67 mln. ir Izraelyje – 5,3 
mln.

Lietuvos žydus pasaulyje 
ypač išgarsino Vilnius, kuris 
buvo vadinamas Lietuvos Jeru-
zale. Iki Antrojo pasaulinio ka-
ro Vilniuje veikė daugiau kaip 
100 žydų maldos namų. Šim-
tmečius svarbiausia dvasinė 
Lietuvos žydų bendruomenės 
ašis ir ryškiausias Lietuvos Je-
ruzalės simbolis buvo Vilniaus 
Didžioji sinagoga, kuri traukė 
į Vilnių judaizmo autoritetus 
iš visos Europos. Ši sinagoga 
garsėjo savo puošniu interjeru, 
kuris buvo laikomas vienu gra-
žiausių visoje šalyje. Po Antro-
jo pasaulinio karo Vilniaus Di-
džioji sinagoga buvo sulyginta 
su žeme. 

Parodoje eksponuojami 
daiktai, susiję su sinagogos 
interjero puošyba, ritualiniai 
objektai, skirti sinagogoje ir 
namuose atliekamoms apei-
goms, pagrindinėms metų ir 
gyvenimo ciklo šventėms. 

Muziejuje pamatėme tikrą-
ją žydų šventąją knygą Torą, 
kuri yra saugoma kiekvienoje 
sinagogoje. Sužinojome, jog 
Toros nevalia liesti, ji skaitoma 

specialiu pagaliuku, 
kuriuo vedžiojama 
kaip pirštu.  Taip 
pat sužinojome, jog 
žydų kalendorius 
skaičiuojamas nuo 
žmonijos atsiradi-
mo dienos ir dabar 
yra daugiau nei 
5000 metų. 

Labai susikaupę 
apžiūrėjome ekspo-
ziciją „Išsigelbėjęs 
Lietuvos žydų vai-
kas pasakoja apie 
Šoa“, kuri skirta per 
holokaustą nužu-

dytų Lietuvos žydų 
vaikų atminimui. Ekspozicijoje 
pateikiamos 47 išsigelbėjusių 
vaikų istorijos. Nepaisydami 
mirtino pavojaus, žydų vaikus 
gelbėjo tiek paprasti, tiek gar-
sūs Lietuvos žmonės – kaimų 
ir miestelių gyventojai, žymūs 
kultūros ir meno veikėjai, gy-
dytojai, kunigai. Labai dažnai 
vienam vaikui tekdavo „per-
eiti“ per kelias šeimas, kai, ki-
lus pavojui, reikėdavo skubiai 
persikelti į kitą vietą. Parodoje 
sukaupti liudininkų prisimi-
nimai, per stebuklą išlikusios 
šeimyninės fotografijos, vaiz-
do interviu. Padėjus atminimo 
akmenuką, parodoje sušvinta 
nužudytų vaikų fotografijos 
ir skamba lopšinė „Štiler, šti-
ler“ (tyliau, tyliau), kurią, iš-
gyvendamas karo žiaurumus, 
Vilniaus gete sukūrė 11 metų 
berniukas.  

Muziejuje trumpai prisilie-
tėme prie turtingos ir tragiškos 
Lietuvos žydų – mūsų tėvynai-
nių – istorijos. Šio apsilanky-
mo metu nespėjome susipa-
žinti su turtingu žydų menu 
ir kultūra, todėl nusprendėme 
būtinai tai padaryti, apsilanky-
dami Tolerancijos centre dar 
kartą.

     PAGAVOS inf.

Pagaviečiai Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre.


