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Su Šv.Kalėdom!
Laimingų 2011-ųjų metų!

Prezidentę optimistiškai nuteikia 
žmonių aktyvumas

2010-ieji metai jau eina į pabaigą. Ką jie 
atnešė kurčiųjų bendruomenei? Ko pasiek-

ta, o kokios problemos vis dar kelia rūpestį, 
klausėme Lietuvos kurčiųjų draugijos  

 prezidentės Romos Klečkovskajos. 

Plačiau – 2-3 p.

Bernardinų parapijos klebonas  
Arūnas Peškaitis:

“Svarbiausia negalia yra dvasios kurtumas. 
Kiekvienas žmogus gali jį turėti. Šią negalią 
reikia įveikti. Ir prašyti Viešpaties malonės. 
Kai ta negalia įveikta, tiek kurčias, tiek gir-
dintis žmogus girdi Dievą ir stengiasi būti 
solidarus su kitais. To solidarumo, kuris 
jungtų visus Jėzuje Kristuje, aš kurčiųjų 

bendruomenei ir linkiu“.

Plačiau – 4 p.

Sportas 2010-aisiais – ant pakilimo 
bangos

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
 prezidentas Aleksas Jasiūnas, apžvelgda-

mas nueinančiųjų 2010-ųjų kurčiųjų  
bendruomenės sportinę veiklą, džiaugiasi, 
kad metai buvo labai produktyvūs. Pasak 

jo, kurčiųjų sporto pasiekimai kasmet  
tampa vis svaresni ir 2010-ieji buvo  

ne išimtis.

Plačiau – 5 p.
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2010-ieji metai jau eina 
į pabaigą. Ką jie atnešė 
kurčiųjų bendruomenei? 
Ko pasiekta, o kokios pro-
blemos vis dar kelia rūpestį, 
klausėme Lietuvos kurčiųjų 
draugijos (LKD) prezidentės 
Romos Klečkovskajos.

Ji šiuos metus vertina neviena-
reikšmiškai.Džiugina bendruome-
nės aktyvumas, o piktina vis dar 
iškylanti abejingumo siena neįga-
liųjų poreikiams. Tačiau dėl dau-
gelio projektų yra praminti takai, 
tad lieka laukti tik įgyvendinimo 
rezultatų. 

LKD prezidentės teigimu, 
sunkmetis palietė ne tik kiekvie-
ną žmogų, bet ir organizacijas. 
„Džiugu bent tiek, kad jos mokosi 
išgyventi, tačiau naujovių bei ko-
kybės srityse jautėsi stagnacija. O 
išgyventi labai svarbu - sugebėti 
prisitaikyti prie kaskart keliamų 
naujų reikalavimų ir ieškoti pa-
pildomų lėšų iš įvairių projektų“, 
- sakė R. Klečkovskaja.

 Nepaisant to, keletas labai 
svarbių projektų 2010-aisiais buvo 
įgyvendinta.

R. Klečkovskaja džiaugia-
si, kad finišo link juda trumpojo 
numerio 112 pasiekiamumo pro-

jektas. Pasak LDK prezidentės, 
politikams ilgai reikėjo įrodinėti, 
kad kurtiesiems numeris 112 yra 
neprieinamas. Reikėjo įdėti daug 
pastangų derybose, kad Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centrui kar-
tu su Lietuvos kurčiųjų draugija 
bei Neįgaliųjų reikalų departa-
mentu būtų leista pradėti įgyven-
dinti šį projektą.

Dabar visų kurčiųjų piliečių 
duomenys bus suvesti į interne-
tinę duomenų bazę. Asmeniui 
kviečiantis pagalbą sms žinute bus 
gaunamas signalas apie jo negalią 
ir bus suteikta situaciją atitinkan-
ti paslauga. R. Klečkovskaja šias 
galimybių studijas įvardina kaip 
svarbiausią šių metų pasiekimą, 
nes pagalbos išsikvietimas neįga-
liesiems yra gyvybiškai svarbus. 
„Lietuva yra 8-a valstybė  Europos 
šalyse, kuri dėjo visas pastangas 
išpręsti šią problemą. Tačiau tam 
reikalingos papildomos lėšos, bet 
tai -- politikų  rūpestis“.

Dar vienas svarbus į pabaigą 
einantis projektas, kurį išskiria 
LKD prezidentė, yra susijęs su 
kurčiųjų studentų studijų krepše-
liu. Dabar jie gauna labai mažą, 
vos 180 litų krepšelį, kurio net 
neužtenka nusisamdyti gestų kal-
bos vertėjo. Taip pat sprendžiamas 

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentė Roma Klečkovskaja apgailestauja, 
kad  dauguma kurčiųjų projektų 2010-aisiais atsimušdavo į valdininkų 
abejingumo sieną.
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Prezidentę optimistiškai      nuteikia žmonių aktyvumas
klausimas, kad ugdymo centruose 
nuolat dirbtų gestų kalbos speci-
alistai, kurie padėtų kurtiesiems 
vaikams ir jų mokytojams.

Švietimo ir mokslo ministeri-
jos Bendrojo ugdymo ir profesinio 
mokymo departamento direkto-
rius Arūnas Plikšnys šią LKD bei 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
iškeltą problemą įvertino ir paža-
dėjo padėti išspręsti. Tikimasi, kad 
situacija bus ištaisyta nuo 2011 
metų.

R.  Klečkovskaja labai džiau-
giasi, jog LKD darbuotojai sten-
giasi ir parašo daug projektų. 
„Darbo link“ - vienas iš jų. Šis pro-
jektas, kurio metu įdarbinimo tar-
pininkas tarpininkauja įdarbinant 
kurčiąjį ar neprigirdintį asmenį, 
buvo labai sėkmingas ir naudin-
gas. Pradėtas dar 2009 m. jis ir 
2010-aisiais nesustojo.

Tačiau R. Klečkovskaja apgai-
lestauja, kad toli gražu ne visi pro-
jektai sulaukia politikų dėmesio. 
„Jie pažada,  tačiau dažnai užmirš-
ta mūsų problemas“.

Pasak R. Klečkovskajos, di-
džiausia problema yra prastas in-
formacijos pasiekiamumas kurtie-
siems. Tačiau sveikųjų bendruo-
menė tam neįgaliųjų poreikiui yra 
abejinga. Televizijoje 2010-aisiais 
buvo vos viena laida, verčiama į 
lietuvių gestų kalbą.

Vyko daug diskusijų, kad 
informaciją televizijoje būtina 
padaryti prieinamesnę kurtie-
siems. LKD kreipėsi į visas įma-
nomas instancijas, galiausiai net į  
Lietuvos Respublikos prezidentę  

Dalią Grybauskaitę dėl kurčiųjų 
diskriminacijos.  

Tačiau reikalai iš vietos nie-
kaip nepajuda. LKD prezidentės 
teigimu, šiuo metu lengviausias 
politikų bei ministerijų atsakymas 
- nėra lėšų. „Kreipėmės į privačius 
televizijos kanalus, kad bent kai 
kurias laidas subtitruotų, tačiau 
jiems tai per brangiai kainuoja“, - 
sakė prezidentė. 

Su Neįgaliųjų reikalų departa-
mento pagalba pavyko kelis kartus 
diskutuoti su LTV direktoriumi 
Rimvydu Paleckiu. Jis patarė dėti  
pastangas, kad Vyriausybė skirtų 
papildomų lėšų subtitravimui, kai 
bus išjungiamas antžeminės tele-
vizijos signalas ir visuotinai perei-
nama prie skaitmeninės. „Tikiuo-
si, kad ši problema bus išspręsta, 
kitaip kreipsimės į Europos lygių 
galimybių komitetą“, – sakė LKD 
prezidentė.

R. Klečkovskaja teigia,  kad 
ypač skaudu ir dėl politikų pradė-
tų puoselėti planų, pagal kuriuos 
sumanyta 2012 m. bendruomenių 
kurčiųjų organizacijas atiduoti 
savivaldybėms. Buvo dėtos visos 
pastangos, kad tokie planai nebū-
tų įgyvendinti. „Įrodinėjomė, kad 
tokia reforma kurtiesiems tolygi 
sužlugdymui“, - sakė prezidentė. 

Galiausiai buvo kreiptasi į 
Seimo socialinių reikalų ir darbo 
komitetą, kuris įpareigojo Socia-
linės apsaugos ir darbo ministeri-
ją apsvarstyti šį klausimą. „Labai 
gaila, nes ši ministerija ir deda 
pastangas naujai reformai. Tai da-
ro vadovaudamasi kitų Europos 

valstybių pavyzdžiu. Todėl tokiai 
reformai ruoštis vis dėlto reikia. Ir 
regionai, kurie dabar neturi juridi-
nio statuso, privalės jį įgyti. Tačiau 
išlieka nerimas, ar daugelis suge-
bės atstovauti savo regiono ben-
druomenei ir ją administruoti“, – 
situaciją aiškino R. Klečkovskaja.

Pasak pašnekovės, tokia re-
forma skaudžiai palies penkias 
didžiąsias kurčiųjų organizaci-
jas, nes planuojama reikšmingai 
sumažinti finansavimą. Organi-
zacijos gyvavimui reikės ieškot 
papildomų lėšų. LKD nebeišgali 
visapusiškai jų remti, tam  reikės  
pasitelkti nario mokesčio, 2 proc. 
paramos bei projektinių lėšų šal-
tinius.

Nepaisant šių rūpesčių, pro-
blemų, LKD, anot prezidentės, turi 
ir kuo pasidžiaugti. 

„Žmonės ir šiais metais, nors 
sunkmetis, išliko aktyvūs, - teigia 
R.Klečkovskaja.- Ypač džiaugiuo-
si Kauno miesto jaunimo veikla ir 
kultūrinio gyvenimo aktyvumu. 
Žmonės dalyvauja ne tik pasirody-
muose, bet ir konkursuose kartu 
su girdinčiaisiais ir sulaukia aukš-
tų pripažinimų“. Pagirtina, kad 
Kauno gestų vertėjų centras kartu 
su Kauno jaunimo organizacija 
sukvietė mus į Seimo Konstitu-
cijos salę lietuvių gestų kalbos 15 
metų sukakties paminėti. Džiugu, 
kad Tarptautinės kurčiųjų dienos 
šventę Kaune lydėjo gausus val-
džios institucijų dėmesys ir svečių 
gausa.

R. Klečkovskaja džiaugėsi ben-
dradarbiavimu su kitomis organi-

zacijomis. Ypač svarbus žingsnis 
atliktas siekiant sudaryti iš įvairių 
organizacijų - ikimokyklinio ug-
dymo, mokymo centrų, tėvų, jau-
nimo - atstovų darbo grupę. „Taip 
mes įgysime didesnį svorį ir ga-
lėsime išsireikalauti palankesnių 
sprendimų iš valdžios“, – įsitikinu-
si prezidentė. Pasak pašnekovės, 
darbas neturi vykti tiktai kalbų ly-
giu. Tikimasi, būsima darbo gru-
pė galės operatyviau dalytis pro-
blemomis, jos greičiau pasieks ir 
pačią Lietuvos kurčiųjų draugiją.

Apibendrindama praėjusių 
metų veiklą R. Klečkovskaja sakė, 
kad buvo sunkus laikas – reformų 
įvairovė, darbo krūvis didžiulis. 
Bet  akys, anot LKD prezidentės, 
turi būti nukreiptos tik į ateitį. 
Labai vertinu VŠĮ Respublikinio  
reabilitacijos centro darbuotojus, 
kurie nuoširdžiai dirba kurčiųjų 
gerovės link. Ypatingai daug pro-
jektų įgyvendino S. Litvinaitė. 

Daug vilčių teikia nesenai ra-
tifikuota Neįgaliųjų Teisių Kon-
vencija, kuri paskatins rimtesnes 
derybas Vyriausybėje.

„Norėčiau pasveikinti visus su 
Kalėdomis ir artėjančiais Naujai-
siais metais, reikia tikėtis geresnių 
laikų, žiūrėti ne atgal, o į priekį.
Tam kartais reikia bendro visų 
susitelkimo, atkaklumo, kelerio-
pai didesnių pastangų, gerinant 
kurčiųjų socialinę padėtį,“ - to-
kiu drąsinančiu linkėjimu baigė 
pokalbį LKD prezidentė  R. Kleč-
kovskaja.

Parengė Vladas JANKUS

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.
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Kunigas A. Peškaitis: mišiose būtina 
vertėjo pagalba

Kurčiųjų bendruomenės 
nariai ir jiems atstovaujan-
čių organizacijų darbuo-
tojai vis dažniau išreiškia 
susirūpinimą dėl to, kad 
Lietuvoje nėra nė vieno ku-
nigo, kalbančio gestų kalba, 
ir kurtieji negauna tinkamo 
dvasinio ugdymo. O skurdi 
dvasia žmones neretai nu-
veda klystkeliais. 

Norėdama sužinoti dva-
sininko nuomonę šia tema, 
„Akiračio“ korespondentė 
Agnė Saulaitė kalbina brolį 
kunigą, Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų) 
parapijos kleboną Arūną 
Peškaitį.

Lietuvoje nėra nė vieno ku-
nigo, mokančio gestų kalbą, to-
dėl kurtieji nutolę nuo katalikų 
bažnyčios. Kiek Jums žinoma ši 
problema?

Vakar kaip tik buvome susiti-
kę su gestų kalbos mokytoju, kuris 
yra baigęs tikybą, Andriumi Bari-
sevičiumi ir kalbėjomės šia tema. 
Mes svarstėmė, ką daryti, kad kur-
tieji galėtų atrasti savo nišą baž-
nyčioje, ir apskritai apie kurčiųjų 
pastoraciją. 

Proginiais atvejais (per adven-
tą, prieš Kalėdas) mes visada ren-
giame mišias ir kažkas verčia pa-
mokslą, maldas į gestų kalbą. Kur-
tieji gali atlikti išpažintį, užrašyda-
mi savo nuodėmes ant lapelių. Bet 
dabar galvojame apie tokį dalyką 
kaip tęstinis darbas su kurčiaisiais. 
Tačiau yra problema – reikia žmo-
gaus arba žmonių, kurie įsiparei-
gotų versti į gestų kalbą mišias. 
Iš esmės esu pasiruošęs kartą per 
mėnesį aukoti tokias mišias Ber-
nardinų bažnyčioje. Taip pat gali-
ma būtų versti pamokslą, jei kur-
tieji ateitų į sekmadienio mišias. 

Dabar viskas priklauso nuo to, 
ar atsiras žmogus ar žmonės, kurie 
įsipareigos versti. Andrius Barise-
vičius bandys tuo pasirūpinti. 

Kita problema, kad net jei ir 
atsirastų kunigas, kuris mokė-
tų gestų kalbą, jis negalėtų mišių 
aukoti šia kalba, nes nėra mišiolo, 
patvirtinto gestų kalba. O mišios 
gali būti laikomos tik ta kalba, 
kuria patvirtinti mišiolai. Taigi 
vienintelė galimybė  kurtiesiems 
- mišios su vertėjo pagalba. Turė-
tų atsirasti gerai mokantis gestų 
kalbą žmogus, dirbantis savano-
riškais pagrindais, kuris suprastų, 
jog tai yra tarnystė tikinčiųjų ben-
druomenei.

Ar kurtieji ateina pas Jus 
kaip pas kunigą? Kaip tuomet 
bendraujate?

Praktiškai tokių atvejų nebuvo. 
Kelis kartus buvo atėjusios kurčių-
jų poros, kurios norėjo tuoktis, bet 
jie buvo su vertėjais.

Ar galima rasti ryšį su kur-
čiaisiais bendraujant ne tiesio-
giai, o per tarpininką – vertėją?

Žinoma, taip bendrauti yra 
sunkiau, bet ryšį galima rasti. Kur-
čiųjų draugija kartą mane pakvietė 
skaityti paskaitą apie naujus reli-
ginius judėjimus, ir Andrius Bari-
sevičius vertėjavo. Ryšys iš tikrųjų 
buvo. Kurtieji buvo labai susido-
mėję, pateikinėjo klausimus. Man 
tai buvo visiškai kitokia patirtis. 
Bendravimas mezgėsi neblogai, 
nes buvo tikrai geras vertėjas, o 
nuo vertimo kokybės priklauso la-
bai daug.

Apskritai yra didelė atskirtis 
tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų, nes 
kai žmonės nemoka gestų kalbos, 
jie negali normaliai bendrauti su 
kurčiaisiais, negali pasikalbėti kad 
ir su kurčiu kaimynu, pasidalint 
naujienomis.

Jei nėra galimybių aukoti 
mišių gestų kalba, gal atsirastų 
dvasininkas iš Jūsų parapijos, 
kuris pasimokytų gestų kalbos ir 
galėtų dažniau susitikti su kur-
čiaisiais?

Tai sudėtinga. Praktiškai  
neįmanoma. Yra daugybė darbų 
ir aš netikiu, kad kažkas ryžtųsi 
mokytis dar vienos kalbos. Reikia 
vertėjo.

Kaip pritraukti daugiau kur-
čiųjų, ypač jaunimo į bažnyčią?

Žinoma, reikia bendrauti. 
Tačiau kunigai visko vieni nepa-
darys. Būtina pačių kurčiųjų ir 
girdinčiųjų pasauliečių, kurie pui-
kiai moka gestų kalbą, iniciatyva. 

Kunigai turi daugybę darbų. Arba 
turėtų būti specialiai kurčiųjų ben-
druomenei skirtas kunigas, bet kol 
kas tokio žmogaus nėra.

Artėja Kalėdos. Kaip mano-
te, kaip kurčiajam, kuris neturi 
galimybės dėl savo negalios vi-
savertiškai dalyvauti mišiose, 
išklausyti pamokslų ir kalėdinių 
giesmių, pajausti Kalėdų dvasią?

Manau, kad jei žmogus tikin-
tis, jis vis tiek gali dalyvauti mi-
šiose, jis tiesiog negirdi pamokslo. 
Bet jis viską mato, jis gali skaityti 
maldaknygę ir žinoti visą mišių ei-
gą. Žinoma, viskas pritaikyta gir-
dintiesiems: ir giesmės, ir koncer-
tai. Bet kurčiam žmogui gali labai 
padėti literatūra, kurios yra tikrai 
daug. Pavyzdžiui, tinklapyje ber-
nardinai.lt yra daug tekstų, nuo-
traukų adventiniais, kalėdiniais 
motyvais.

Tačiau lietuvių kalba nė-
ra gimtoji kurčiųjų kalba ir kai 
kurie sunkiai skaito lietuviškai, 
ypač sudėtingesnius tekstus.

Kurtieji turėtų mokytis. Kie-
kvienas žmogus, gyvenantis Lietu-
voje, privalo mokėti lietuvių kalbą. 
Mes čia jau nieko nepadarysime.

Ko palinkėtumėte kurčiųjų 
bendruomenei Kalėdų proga?

Svarbiausia negalia yra dvasios 
kurtumas. Kiekvienas žmogus gali 
jį turėti. Šią negalią reikia įveikti. 
Ir prašyti Viešpaties malonės. Kai 
ta negalia įveikta, tiek kurčias, tiek 
girdintis žmogus girdi Dievą ir 
stengiasi būti solidarus su kitais. 
To solidarumo, kuris jungtų visus 
Jėzuje Kristuje, aš kurčiųjų ben-
druomenei ir linkiu.

Agnė SAULAITĖ

BOLIVIJA: VšĮ „Jaunimo 
mainų agentūra“, kurios pagrin-
dinis tikslas inicijuoti ir skatinti 
įvairias tarptautines ir tarpkultū-
rines jaunimo veiklas, ieškojo sa-
vanorių, norinčių vykti į Boliviją. 
Viena iš atrinktųjų yra mūsų ben-
druomenės narė Monika Kumžai-
tė. Ji į Bolivija išvyks kovo mėnesį. 
Plačiau apie M. Kumžaitę skaity-
kite 2011 metų  sausio mėnesio 
„Akiratyje“.

KALĖDINĖ DOVANA: Kau-

no kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro mokiniai ir mo-
kytojai jau džiaugiasi savo pirmąją 
kalėdine dovana - G.Labanausko 
labdaros ir paramos fondas cen-
trui padovanojo 8 metrų aukščio 
eglę. Centro mokiniai ir dailės bei 
technologijų mokytojos pagamino 
daug gražių žaislų jos papuošimui. 

ŠAŠKĖS: Kaune gruodžio 9 d. 
vyko Kauno – Marijampolės ap-
skričių žmonių su klausos negalia 
Kalėdinės šaškių varžybos. Sporto 

klubo „Tyla“ Pirmininkas A. Jurk-
ša paaiškino pagrindines taisykles 
bei eigą.  Maždaug po dviejų va-
landų paaiškėjo nugalėtojai. Mo-
terų tarpe buvo apdovanotos D. 
Bandzevičienė (1 vieta) ir G. Stra-
vinskienė (2 vieta). Vyrų tarpe: A. 
Bandzevičius (1 vieta) ir J. Petrai-
tis (2 vieta). Šio renginio estafetė 
perduota Kauno rajono kurčiųjų 
pirminei organizacijai.

VERTIMO PASLAUGOS: 
Vilniaus apskrities gestų kalbos 

vertėjų centras jau naudojasi „Sky-
pe“ programa, kuria galite susi-
siekti su vertėja ir užsakyti verti-
mo paslaugas. Vartotojo vardas: 
Gestuvertejai.

VASAROS DOVANOS: Mo-
tiejūnų kaime Širvintų rajone 
Vytauto Mockaus žmona Jadvyga 
darže šią vasarą išaugino didelę 
morką. Jos ilgis - 37 cm, o skers-
muo - 26 cm, svoris - 720 gramų. 
Visos kitos morkos buvo nedide-
lės, tik ši viena buvo išskirtinė. 

Trumpai apie mus

Aktualijos
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Sportas 2010-aisiais – ant pakilimo bangos
Lietuvos kurčiųjų sporto 

komiteto (LKSK) prezi-
dentas Aleksas Jasiūnas, 
apžvelgdamas nueinančių-
jų 2010-ųjų kurčiųjų ben-
druomenės sportinę veiklą, 
džiaugiasi, kad metai buvo 
labai produktyvūs. Pasak jo, 
kurčiųjų sporto pasiekimai 
kasmet tampa vis svaresni 
ir 2010-ieji buvo ne išimtis.

Svariausias šių metų laimėji-
mas, sulaukęs didžiausio atgarsio 
Lietuvoje, buvo pasiektas kurčiųjų 
pasaulio jaunimo krepšinio čem-
pionate. Lietuvos jaunimo kurčiųjų 
vyrų bei moterų krepšinio rinktinės 
šaliai iškovojo du bronzos medalius. 
Verta paminėti, kad tai buvo apskri-
tai pirmasis pasaulio čempionatas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos jauni-
mo kurčiųjų rinktinės. A. Jasiūnas 
pabrėžia, jog debiutas buvo tiesiog 
stulbinantis, ypač vyrų rinktinės, nes 
neįveikti liko tik JAV krepšininkai.

Negana to, Lietuva pasaulio 
kurčiųjų vyrų krepšinio reitinge, 
turėdama 550 taškų ir beveik 100 
taškų lenkdama Jungtines Ameri-
kos Valstijas, užima labai garbingą 
pirmąją vietą. Moterys analogiš-
kame reitinge užima ne ką mažiau 
gerbtiną trečiąją vietą.

Dar vienas labai svarbus bei 
sėkmingas Lietuvos kurtiesiems 
buvo Europos kurčiųjų badminto-
no čempionatas. Lietuvos sporti-
ninkai iš šio čempionato parsivežė 
net 7 medalius. Kristina Dovydai-
tytė laimėjo pirmąją vietą vienetų 
varžybose. Vėliau su broliu Tomu 
Dovydaičiu dvejetų varžybose 
Lietuvai iškovojo sidabro bei su 
Viktorija Novik moterų dvejetų 
varžybose - bronzos medalius. 
Bendrame komandiniame reitin-
ge Lietuva Europos badmintono 

čempionate buvo antra.
Visi sportininkai gavo premi-

jas, buvo pagerbti Lietuvos Res-
publikos prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės bei kitais metais gaus 
stipendijas. 

LKSK prezidentas apgailestau-
ja dėl vienintelės „nesėkmės“ - šie-
met Izraelyje neivykusio paplūdi-
mio tinklinio čempionato. Anot 
A.Jasiūno, dėl to Lietuvos kurčiųjų 
paplūdimio tinklinio rinktinė pra-
rado realią progą iškovoti aukštas 
vietas. Ši rinktinė ankstesniais me-
tais įrodė savo jėgą Europos čem-
pionate bei olimpiadoje užimda-
ma antrąsias vietas.

„Susidaro įspūdis, kad šie me-
tai pergalių atžvilgiu buvo labai 
derlingi. Tačiau A. Jasiūnas pabrė-
žia, kad svarbu ne tik medaliai ar 
šlovė. „Tokios pergalės atkreipia 
visuomenės ir valdžios dėmesį į 
kurčiųjų bendruomenę, atneša 
naudos, padeda spręsti socialines 
problemas, - įsitikinęs LKSK pre-
zidentas. - Pavyzdžiui, nuo 2010 
metų spalio mėnesio Vilniaus 
miesto savivaldybė rado lėšų pra-
dėti mokėti atlyginimus kurčiųjų 

bei neįgaliųjų sporto treneriams. 
Vyrų bei moterų krepšinio, šach-
matų, šaškių, orientacinio sporto, 
paplūdimio tinklinio bei lengvo-
sios atletikos neįgaliųjų trene-
riams tai yra didelis  2010-ųjų me-
tų laimėjimas“.

A. Jasiūnas džiaugiasi, kad vi-
sa Lietuvos kurčiųjų bendruome-
nė yra labai aktyvi bei sportiška. 
Paklaustas, ar dėl lėšų stygiaus 
nenukenčia sportinė veikla, LKSK 
prezidentas nusišypso, esą net jei 
trūksta pinigų, kaip nors suka-
masi, stengiamasi pigiau surengti 
įvairias stovyklas bei sporto ren-
ginius. Jis dėkingas, kad stovyklų 
dalyviai, suprasdami, kokios yra 
realios galimybės, nereikalauja 
aukščiausio lygio sąlygų. Juoba 
smagu, kad nereikia jaunimo ra-
ginti, kviesti sportuoti - visi patys 
ateina. O krepšinis ir šiais metais, 
kaip beveik visada anksčiau, buvo 
labiausiai mėgstamas, populia-
riausias bendruomenėje.

Be to, keli kurčiųjų atstovai 
varžosi net tarptautiniu lygiu. 
Kristina Dovidaitytė yra Lietu-
vos badmintono rinktinės narė, 

Tomas Kuzminskis – Lietuvos 
orientacinės rinktinės narys, o 
Vytautas Remeika atstovauja Lie-
tuvos jaunimo orientacinio sporto  
rinktinei.

A. Jasiūnas pabrėžia, kad labai 
didžiuotis reikia tais sportinin-
kais, kurie yra pajėgūs varžytis su 
sveikaisiais konkurentais. O tokių 
yra ne taip jau ir mažai. Krepšinio 
regionų lygoje žaidžia Lietuvos 
kurčiųjų rinktinė, taip pat moterų 
krepšinio A lygoje varžosi kurčių-
jų komanda. Respublikos čempio-
natuose dalyvauja badmintoninin-
kai, orientacininkai.

Nors šie metai atrodo tikrai 
pakankamai sėkmingi, A. Jasiū-
nas prasitarė, kad iš ateinančių ti-
kisi ne ką mažiau. Pietų Korėjoje 
vyks badmintono pasaulio čempi-
onatas, Italijoje, Sicilijoje, – vyrų 
bei moterų krepšinis, orientaci-
nio sporto varžybos Ukrainoje 
bei lengvosios atletikos Turkijoje. 
LKSK prezidento teigimu, visuose 
čempionatuose Lietuvos kurčiųjų 
rinktinės turi galimybių sėkmin-
gai pasirodyti, yra pakankamai 
pajėgios, kad galėtų pretenduoti į 
medalius.

Pirmasis po Nepriklausomy-
bės atgavimo dvidešimtmetis kur-
čiųjų sportui buvo pakankamai 
sėkmingas.

Lietuvos kurčiųjų sporto ben-
druomenė šiemet sulaukė ir iš-
skirtinio tarptautinio įvertinimo. 
Kurčiųjų vasaros olimpiados metu 
LKSK įteiktas apdovanojimas už 
labiausiai sporto pasiekimais išsi-
skyrusią šalį. Taip pagerbta buvo 
vienintelė Lietuva. Todėl LKSK 
prezidentas tikisi, kad kurčiųjų 
sportas Lietuvoje išlaikys kilimo 
aukštyn kreivę.

Parengė Vladas JANKUS

Kita vasaros dovana - tarp salie-
rų užaugusi vienintelė 3 metrų 20 
centimetrų  aukščio saulėgrąža su 
30-ia žiedų.

PAGERBĖ: lapkričio 22 d. 
Kauno Rotušėje miesto meras A. 
Kupčinskas pagerbė miesto moks-
leivius, kurie praėjusiais mokslo 
metais menų ir sporto srityse pel-
nė apdovanojimus. Mokiniai, tarp 
jų ir Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro ugdyti-
niai Evaldas Slivikas (10 b kl.) bei 

Ramunė Eskertaitė (7 kl.), buvo 
apdovanoti įspūdingais vardiniais 
atminimo medaliais, o jų mokyto-
jai – Regina Narijauskaitė ir An-
tanas Šimkus - Kauno miesto sa-
vivaldybės mero padėkos raštais.

DARBAS: kviečiama neįga-
liuosius ir darbdavius, galinčius 
įdarbinti neįgaliuosius, apsilankyti 
Universalios neįgaliųjų reabilita-
cijos ir integracijos informacinės 
sistemos www.unriis.lt  (toliau 
- UNRIIS) atnaujintame skyriuje 

„Neįgaliųjų įdarbinimas“. Atnau-
jintame skyriuje neįgalieji, ieškan-
tys darbo, gali rasti darbdavių at-
stovų skelbiamą informaciją, kitų 
portalų darbo pasiūlymus bei įdėti 
savo skelbimus ir gyvenimo apra-
šymus. Darbdavius, ypač sociali-
nių įmonių atstovus, kviečiame re-
gistruotis www.unriis.lt  ir skelbti 
informaciją apie laisvas darbo vie-
tas neįgaliesiems. 

BOULINGAS: pirmasis Lietu-
vos kurčiųjų boulingo čempiona-

tas vyko lapkričio 13 d. boulingo 
klube ,,Apollo”, Ozo g. 25, Vilnius.
Čempionate dalyvavo 20 vyrų ir 
15 moterų. Tarp moterų geriausiai 
pasirodė I. Milkinaitė (Kaunas), 
kuri ir tapo čempionato nugalė-
toja. Antroji liko L. Voroneckaja 
(Vilnius) ir trečioji -  S. Nakvosie-
nė (Panevėžys).Tarp vyrų čempio-
nato favoritu tapo N. Blaževičius 
(Kaunas), antrasis liko K. Gum-
brys (Vilnius), o trečioji vieta ati-
teko G. Jovaišai (Klaipėda).

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas džiaugiasi 
mūsų krepšininkų pasiekimais - Lietuva pasaulio kurčiųjų vyrų krepšinio 
reitinge užima labai garbingą pirmąją vietą.
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Gruodžio 1 d. Vilniuje 
Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre 
neformalios diskusijos su-
sitiko kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų švietimo ir ugdymo 
įstaigų, reabilitacijos centrų, 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) ir kitų suinteresuo-
tų organizacijų atstovai. 
Susitikimo dalyviai išsakė 
opiausias juos kamuojan-
čias problemas ir nusistatė 
veiklos gaires, kokia krypti-
mi turėtų dirbti toliau.

Tarp organizacijų nėra tin-
kamo bendradarbiavimo

Diskusiją pradėjo LKD pre-
zidentė Roma Klečkovskaja. Ji 
įvardino didžiausią kurčiųjų 
reikalais besirūpinančių organi-
zacijų problemą – jos visos dir-
ba kiekviena sau, nėra tinkamo 
bendradarbiavimo, organizacijų 
atstovai nežino vieni kitų pro-
blemų. Todėl sunku išsireikalau-
ti kurčiųjų bendruomenei palan-
kių sprendimų iš valdžios.

Mokytojai privalo mokėti 
gestų kalbą

Kauno apskrities kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
direktorė Laimutė Gervinskienė 
pasakojo, kad didelė problema 
yra mokytojus išmokyti gestų 
kalbos. Niekur neapibrėžta, kaip 
tai daryti. Mokytojai epizodiš-
kai buvo mokomi pagal atskirus 
projektus, bet to nepakanka no-
rint turėti gerus specialistus. Ji 
svarstė, kad galbūt būtų naudin-
ga finansuoti norinčių tapti kur-
čiųjų mokytojais arba gestų kal-
bos vertėjais studijas aukštosiose 
mokyklose, įpareigojant juos 
vėliau atidirbti. Susitikime pasi-
girdo ir siūlymų mokytojų gestų 
kalbos mokymą patikėti Sur-
dologijos centro specialistams, 
Vilniaus kolegijai arba LKD. Vi-
si sutiko, kad gestų kalbos mo-
kymo procese turėtų dalyvauti 
kurtieji, tačiau nėra pakankamai 
kvalifikuotų kurčių gestų kalbos 
dėstytojų ir nėra aiškaus mecha-
nizmo, kaip jiems tą kvalifikaciją 
suteikti. 

Vieningai prieita prie nuo-
monės, kad pedagogus gestų kal-

bos negalima mokyti mėgėjiškai, 
būtina parengti strategiją ir su-
kurti sistemą. Gestais kalbantys 
mokytojai būtini, nes vertėjai 
negali taip gerai perteikti žinių 
kaip konkretaus dalyko specia-
listai ir tiesiog neįmanoma turėti 
tiek vertėjų, kad jie dalyvautų vi-
sose pamokose.

Kurčiųjų švietimo ir ugdy-
mo įstaigų atstovai nerimavo, 
kas bus kitais mokslo metais, kai 
jiems paslaugų nebeteiks vertėjų 
centrai. L. Gervinskienė prisi-
minė, jog prieš krizę mokykloje 
buvo gestų kalbos vertėjų etatų, 
bet jie panaikinti, nes neatsirado 
norinčiųjų dirbti.

Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė Jūratė Puga-
čiauskienė palietė kitą aktualią 
tema – kiekviena mokykla ren-
gia sau mokomąją medžiagą, 
toks modelis neefektyvus, mo-
kymo įstaigos turėtų ja dalintis. 
Diskusijos dalyviai nutarė, kad 
specialiųjų mokymo priemonių 
rengimas ir leidyba turėtų būti 
bendruose veiklos planuose.

Visuotinė naujagimių  
klausos patikra

„Pagavos“ atstovė Joana Va-
nagienė informavo, kad nuo 
2012 m. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija pažadėjo vykdyti visuo-
tinę naujagimių klausos patikrą. 
Tačiau ji mano, jog ministerija 
negalvoja apie šio projekto tęsti-
numą: žada įsigyti įrangą, tačiau 
nėra aišku, kas mokys medikus 
su ja dirbti, kas ją prižiūrės. Be 
to, J. Vanagienė pabrėžė, kad 
svarbu teikti kompleksinę pagal-
bą šeimai – tėvai su kurčiu vaiku 
neturi būti palikti likimo valiai, 
juos būtina informuoti, kokios 
yra ugdymo galimybės, kokią 
pagalbą jie gali gauti.

Negirdintys vaikai  
bendrojo lavinimo ir  
kurčiųjų mokyklose

Dabar daug problemų kyla 
kurtiesiems vaikams, integruo-
tiems į bendrojo lavinimo mo-
kyklas. Jų tėvams trūksta surdo-
pedagogų pagalbos, mokyklose 
nepakanka mokytojų padėjėjų. 
Kartais vaikai patenka į girdin-
čiųjų klases ir negauna jokio 
papildomo ugdymo, vienintelė 
pagalba – juos pasodina į pirmą 

suolą. Kurtiems vaikams, besi-
mokantiems bendrojo lavinimo 
mokyklose, turi būti suteikta ga-
limybė mokytis ir gestų kalbos.

Pastaruoju metu tėvai bijo 
leisti vaikus į kurčiųjų moky-
klas, nes mano, kad ten atžalos 
negaus tinkamo išsilavinimo. 
Tokį požiūrį skatina ir gydytojų 
nuomonė bei patarimai, todėl 
būtina tėvams suteikti daugiau 
informacijos, kad jie nebijotų 
specializuotų ugdymo įstaigų ir 
gestų kalbos. Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos direktorė Danu-
tė Kriščiūnienė mano, kad jei 
kurčiųjų mokyklos galėtų gauti 
kurčių vaikų sąrašus, tuomet ap-
lankytų jų šeimas, pabendrautų 
su tėvais. Taip būtų lengviau pri-
traukti daugiau vaikų į kurčiųjų 
mokyklas. Tačiau duomenų apie 
vaikus su klausos negalia moky-
klos neturi.

Kokioje mokykloje (bendro-
jo lavinimo ar specialiojoje) turi 
mokytis vaikas, yra šeimos ap-
sisprendimas ir kiekvienu atveju 
reikia spręsti atsižvelgiant į indi-
vidualius vaiko poreikius. Taip 
pat būtina pasirūpinti, kad ir 
vaikai iš kaimų galėtų gauti tin-
kamą ugdymą. KKRC direktorė 
J. Pugačiauskienė pabrėžė, kad 
baigęs mokyklą kurčias žmogus 
negali būti paliekamas likimo 
valiai. Reikalingas ir tolesnis  
ugdymas.

Svarstyta, ar mokymo pro-
gramos ne per sudėtingos kur-
tiesiems vaikams. Jie sunkiau 
įsisavina informaciją, tačiau mo-
kymo programos tokios pat kaip 
girdinčių vaikų. Bet ne visi suti-
ko su nuomone, kad kurtiesiems 
reiktų lengvesnių programų. 
Sunku mokytis yra visiems (ir 
girdintiems), vaikams ir neturė-
tų būti daromos išimtys.

PKNPM mokyklos direktorė 
D. Kriščiūnienė pabrėžė, kad vi-
soms kurčiųjų mokykloms reik-
tų bendro steigėjo, tuomet būtų 
daug lengviau koordinuoti jų 
veiklą. Ji minėjo ir lėšų trūkumo 
problemą. Finansavimo pagal 
mokinio krepšelį metodika kur-
čiųjų mokykloms netinka, nes 
jos negali surinkti tiek daug vai-
kų, kaip įprastos mokyklos.

Kurtieji vaikai turi būti 

mokomi VALSTYBINĖS 
lietuvių kalbos

Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro di-
rektoriaus pavaduotoja Jolita Le-
vickienė teigė, kad lietuvių kalba 
ir gestų kalba ugdymo įstaigose 
užima nevienodą vietą. Kurčių-
jų gimtąja kalba pripažinta gestų 
kalba, tačiau jie po pagrindinės 
mokyklos atvyksta į LKNUC 
su pažymėjimu, kad gavo lie-
tuvių gimtosios kalbos pažymį. 
Tuomet kyla klausimas, kokiu 
pagrindu kurtieji mokosi gestų 
kalbos. 

Reiktų susitarti, kad kurčias 
vaikas mokomas valstybinės, 
o ne gimtosios lietuvių kalbos  
ir tam yra atskira mokymo  
programa.

Kurtieji įdarbinami ne 
pagal specialybę

Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų reabilitacinio pro-
fesinio mokymo centro naujoji 
direktorė Ernesta Konovalčik 
iškėlė klausimą, kaip paruošti 
kurčiąjį, kad jis sėkmingai įsi-
tvirtintų visuomenėje. Jos nuo-
mone, svarbiausia VKNRPMC 
problema yra profesijos mokyto-
jų kvalifikacija - jie gali net ne-
turėti aukštojo išsilavinimo. 

E. Konovalčik paminėjo ir 
kurčiųjų įdarbinimo problemą. 
Vyksta įvairūs projektai, tačiau 
jų metu kurtieji įdarbinami ne 
pagal specialybę. Tuomet speci-
alybės mokymas netenka pras-
mės. Reikėtų bendradarbiauti 
ne tik su socialinėmis įmonėmis, 
bet ir su kitais darbdaviais, kad 
jie būtų labiau suinteresuoti pri-
imti kurčiuosius.

Bus sudaryta darbo grupė
Diskusijai baigiantis nu-

spręsta sudaryti darbo grupę, 
kuri rūpinsis aptartų problemų 
sprendimu. 

Pagrindinė koordinatorė bus 
LKD prezidentė R. Klečkovska-
ja. Darbo grupę turėtų sudaryti 
visų kurčiųjų mokyklų, organi-
zacijų, taip pat vertėjų ir kur-
čiųjų bendruomenės atstovai. 
Susitikimo dalyviai paraginti ak-
tyviai siūlyti kandidatus.

Agnė SAULAITĖ

Vienijamos jėgos kurčiųjų interesams gintiAktualijos
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 Kauniečių įspūdžiai iš Viešvilės
Lapkričio 6 d. Kauno 

kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro saviveiklininkai ir ke-
letas šio centro darbuoto-
jų vyko į Jurbarko rajono 
Viešvilės miestelį. Kelionės 
tikslas – bendro kurčiųjų 
reabilitacijos centro ir jauni-
mo projekto „Dainuojančios 
rankos“ sklaida. 

Su šiuo projektu galėjo-
me aplankyti  Viešvilės vai-
kų globos namus ir Kauno 
kurčiųjų įmonei „Atropa“ 
priklausantį pastatą.

Kadangi Jurbarko rajonas pri-
klauso Klaipėdos kurčiųjų teritori-
nei valdybai, pasikvietėme Klaipė-
dos reabilitacijos centro direktorę 
Nijolę Kaminskienę, Joną Savicką 
ir keletą draugijos narių, kurie su-
tiko pabūti drauge.

Kurčiųjų pastatas Viešvilėje

Tenka apgailestauti, kad dau-
guma Lietuvos kurčiųjų draugijos 
narių nežino apie šį pastatą bei jo 
būklę. 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė Jūratė Pugačiaus-
kienė, sociokultūrinės ir nuolati-
nės kultūrinės veiklos užimtumo 
būrelių koordinatorė Vida Esker-

tienė bei kiti darbuotojai jau seniai 
domisi šio pastato likimu. Jų do-
mėjimasis nėra vien kalbos. 

Šių metų liepos pabaigoje bu-
vo vykdomas projektas „Tekantis 
vanduo“. Gautas labai mažas fi-
nansavimas buvo panaudotas ke-
lių pastato kambarių kosmetiniam 
remontui. 

J. Pugačiauskienė viliasi, kad 
ateityje pavyks gauti daugiau lėšų. 
Remontas atliktas savanorių dėka. 
Atrodytų, tai tik lašas jūroje, paly-
ginti, kokio remonto reikia pasta-
tui, nes daug metų neprižiūrėtas 
jis prarado savo grožį. 

Tačiau lašas po lašo ir pastatas 

gali virsti jūra, kuri galėtų atnešti 
naudos mūsų kurčiųjų bendruo-
menei. Apie tai buvo kalbama 
lapkričio 6 – ąją atvykus apžiūrėti 
savanorių darbo rezultatų. Pada-

žytos sienos, grindys, užuolaidos 
ant langų kambariams suteikė 
jaukumo. Gaila, kad galėjome iš-
dažyti tik vieną kambarį, kiti tik 
sutvarkyti. 

Tie, kurie pirmą kartą išvydo 
pastatą, stebėjosi prasta jo būkle, 
bet buvo sužavėti vieta ir aplinka. 
Kilo diskusijų, ar nereikėtų  dau-
giau lėšų investuoti į šio pastato 
remontą ir padaryti antrus poilsio 
namus kaip Šventojoje.  

Surenkamos lėšos duotų ma-
terialinės naudos, o kurtieji galėtų 
pailsėti suteikdami savo sielai – at-
gaivos, kūnui – poilsį. 

Diskutuoti daug laiko nebuvo, 
nes teko skubėti į Viešvilės vaikų 
globos namus.

Viešvilės vaikų globos 
namai

 
  Visus maloniai nuteikė vaikų 

globos namų direktoriaus Algi-
manto Liaudaičio svetingumas ir 
vaikų draugiškumas. Grupelėmis 
susėdę prie vaišių stalų nuoširdžiai 
bendravome. Vaikai buvo manda-
gūs ir aktyviai domėjosi, kaip mes 
gyvename, norėjo išmokti kuo 
daugiau gestų.

Plačiau skaitykite tinklapyje 
www.lkd.lt .

 Kęstutis VAIŠNORA

Gruodžio 2 d. Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) 
atstovai susitiko su Vilniaus 
miesto vicemeru Stanislovu 
Šriūbėnu. Buvo aptartos 
LKD problemos bei Vil-
niaus miesto savivaldybės 
galimybės padėti jas spręsti. 
Kalbėta apie naujo sklypo 
Vilnius mieste paiešką, apie 
ribojimus neįgaliesiems ne-
mokamai statyti mašinas.

Susitikime dalyvavo LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja, vi-
ceprezidentė S. Litvinaitė, Libe-
ralų ir centro sąjungos Vilniaus 
miesto skyrių atstovai Ignas Kri-
vickas, Miroslavas Krasnovskis 
ir kiti Vilniaus miesto savivaldy-

bės atstovai. 
Vicemeras nežadėjo, bet kal-

bėjo konkrečiai ir atsakingai. 
Išklausęs problemas paprašė 

jas visas pateikti raštu. Jis sa-
vo ruožtu pasidomės galimais 
sprendimais ir informuos Lietu-
vos kurčiųjų draugiją.

Po susitikimo su vadovais 
įvyko svečių susitikimas su Vil-
niaus miesto senjorų grupe.  
S. Šriūbėnui buvo užduoti svar-
būs vilniečiams klausimai dėl 
šildymo kainų, stovėjimo aikš-
telių kiemuose, susisiekimo gali-
mybių, namų renovacijos, sporto 
klubų finansavimo, poliklinikos 
Pilaitės rajone ir pan. 

Vicemeras pasveikino kur-
čiuosius su artėjančia Neįgalių-
jų diena. Po susitikimo senjorai  
buvo pakviesti apsilankyti Lie-
tuvos teatro, muzikos ir kino  
muziejuje.

„Akiračio“ inf.

Savanoriai, vasarą dirbę Viešvilėje UAB „Atropai“ priklausančiame pastate.

Susitikime su Vilniaus miesto vicemeru Stanislovu Šriūbėnu (antras iš kairės) 
dalyvavo LKD prezidentė R. Klečkovskaja, viceprezidentė S. Litvinaitė, 
Liberalų ir centro sąjungos Vilniaus miesto skyrių atstovai Ignas Krivickas, 
Miroslavas Krasnovskis ir kiti Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

Viena iš nuostabiausių šalia pastato 
esančių vietų.

Vilniaus valdžios dėmesys kurtiesiems
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Lapkričio 25 d. mūsų 
bendruomenės atstovai rin-
kosi Seimo Konstitucijos sa-
lėje. Čia buvo surengta tarp-
tautinė konferencija “Gestų 
kalbos vertėjų rengimas 
Vidurio ir Rytų Europoje”. 
Joje dalyvavę 8 šalių atstovai 
dalijosi patirtimi, kaip jų 
valstybėse organizuojami 
vertėjų mokymai, su kokio-
mis problemomis ir iššūkiais 
susiduriama, kas pasiekta 
gerinant vertėjų darbo ko-
kybę bei jų paslaugų priei-
namumą kurtiesiems ir ką 
dar reikėtų padaryti.

Dvi dienas trukusią 
konferenciją surengė 10 
metų sukaktį mininti Vil-
niaus kolegija  ir Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo 
komitetas. Konferenciją iš 
dalies finansavo Lietuvos 
mokslų taryba.

Naujas gestų kalbos vertėjų 
statusas

Konferencijos pradžioje ges-
tų kalbos vertėjų padėtį Lietuvoje 
apžvelgė Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos direktorė 
Genovaitė Paliušienė. Nuo 2010 
m. liepos mėn. 1d., įgyvendinant 
apskričių reformą, Alytaus ir Ma-
rijampolės gestų kalbos vertėjų 
centrai tapo padaliniais. Šiuo me-
tu vertėjų paslaugas Lietuvoje tei-
kia 5 gestų kalbos vertėjų centrai, 
5 kurčiųjų reabilitacijos centrai ir 
VšĮ „Surdologijos centras“. Gauti 
vertėjų paslaugas yra užsiregistra-
vę 6992 kurtieji, jiems paslaugas 
teikia 76,5 vertėjo, o 2009 m. jų 
buvo 78,5. Taigi gestų kalbos ver-
tėjų Lietuvoje labai trūksta (šiuo 
metu vienam vertėjui tenka 91 
kurčiasis) ir, deja, jų skaičius per 
metus dar sumažėjo. Pagrindinė to 
priežastis – dėl žemo darbo užmo-
kesčio gestų kalbos vertėjo specia-
lybė nelaikoma prestižine. 

Tačiau situacija netrukus tu-
rėtų pasikeisti. Apie tai kalbėjausi 

su Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidente Ramune 
Leonavičiene. Ji papasakojo, kad 
iki šiol gestų kalbos vertėjai Lie-
tuvoje neturėjo jokio statuso, tei-
sės aktuose jie buvo priskiriami 
pačiai žemiausiai grupei „ir kiti“. 
Taigi nors yra aukštos klasės spe-
cialistai, atlyginimą gaudavo kaip 
specialybės, kuriai nereikia jokio 
išsilavinimo, atstovai. 

Po dvejų metų pastangų paga-
liau buvo pasiekta, kad nuo kitų 
metų jie įgytų gestų kalbos vertėjo 
statusą ir būtų pakelti jų atlygini-
mai. Vertėjai priskirti prie sociali-
nį darbą dirbančių darbuotojų, bet 
ne socialinių darbuotojų. 

Tikimasi, jog maždaug 360-
490 litų didesnės algos paskatins 
daugiau jaunų perspektyvių dar-
buotojų ateiti dirbti į vertėjų cen-
trus. 

G. Paliušienės nuomone, gestų 
kalbos vertėjo specialybės prestižą 
padidinti turėtų ir šiuo metu ren-
giamas gestų kalbos vertėjo atesta-
cijos aprašas, kuris skatins vertėjus 
kelti kvalifikaciją ir siekti geresnio 
įvertinimo.

Gerės darbo sąlygos

Vertėjų darbo sąlygų gerini-
mui iš ES struktūrinių fondų nu-
matoma gauti paramą. Iš jos bus 
gerinama keturių gestų kalbos 
vertėjų centrų (Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių) infrastruktū-
ra. Tam iki 2013 m. bus skirta 5,5 
mln. litų.

Įgyvendinant 2009-2012 m. 
lietuvių gestų kalbos vartojimo ir 
vertėjų paslaugų teikimo progra-
mą planuojama kelti 50 surdope-
dagogų, 60 gestų kalbos vertėjų ir 
150 viešąsias paslaugas teikiančių 
tarnybų darbuotojų kvalifikaci-
ją. Taip pat siekiama iki 2012 m. 
įsteigti tiek gestų kalbos vertėjų 
etatų, kad vienam vertėjui tektų 
70 kurčiųjų. Per šiuos trejus metus 
planuojama išplėsti Surdologijos 
centro funkcijas taip, kad jis taptų 
metodinės pagalbos centru, vyk-
dančiu gestų kalbos vertėjų kva-
lifikacijos tobulinimo programas.

Aktualiausios problemos

G. Paliušienė įvardino aktua-
liausias kurčiųjų bendruomenės ir 
jiems paslaugas teikiančiųjų pro-
blemas, kurias būtina spręsti. Visų 
pirma reikia reglamentuoti gestų 
kalbos vertėjų paslaugų teikimą 
ir jų darbo apmokėjimą po darbo 

valandų, savaitgaliais ir švenčių 
dienomis. Tikimasi tai įgyvendinti 
jau nuo kitų metų. 

Kita problema – yra daug per-
teklinių paslaugų, kurias teikia 
gestų kalbos vertėjai ir jie nežino, 
ar privalo jas teikti, ar ne (pa-
vyzdžiui, vertėjauja įvairių šven-
čių metu). Manoma, kad dalis tų 
paslaugų galėtų būti apmokama 
ne vien iš valstybės biudžeto, bet 
ir pačių kurčiųjų lėšomis. Tai-
gi artimiausiu metu planuojama 
apibrėžti būtinąsias nemokamas 
paslaugas ir papildomas, kurias 
apmokėtų patys paslaugų gavėjai. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas bei Švietimo ir mokslo 
ministerija sprendžia vertėjų pas-
laugų teikimo švietimo, mokslo ir 
ugdymo įstaigose, kuriose moko-
si kurtieji, klausimą. Šios įstaigos 
įpareigotos iki kitų mokslo metų 
pradžios įsteigti gestų kalbos ver-
tėjų etatus, kad mokymo paslau-
gos būtų teikiamos kokybiškai. 
Taigi jau nuo rugsėjo švietimo 
įstaigose dirbs ne vertėjai, atėję iš 
gestų kalbos vertimo centrų, bet 
nuolatiniai darbuotojai.

Dar viena G. Paliušienės pa-
minėta problema - trūksta gestų 
kalbos vertėjų nuo Vilniaus nuto-
lusiose vietovėse, nes specialistai 
baigę Vilniaus kolegiją dažniausiai 
lieka dirbti Vilniuje. Kituose mies-
tuose vertėjų kvalifikacija žemes-
nė, todėl šį klausimą būtina spręsti 
neatidėliotinai. Diskutuojant su 
Švietimo ir mokslo ministerija 
galvojama, kad problemą galima 
išspręsti gestų kalbos vertėjo spe-
cialybės mokant ne tik Vilniuje, 
bet taip pat Kaune ir Klaipėdoje. 
Taigi Švietimo ir mokslo ministe-
rija prisiėmė įsipareigojimą paska-
tinti ne Vilniuje esančias aukštą-
sias mokyklas parengti gestų kal-
bos vertėjų mokymo programas ir 
rengti tokius specialistus.

Gerinant vertėjų darbo sąly-
gas, siekiama juos įtraukti į dar-
buotojų, nuo gripo skiepijamų 
įmonės ir darbdavio lėšomis, są-
rašą. Vertėjams tenka daug dirbti 
viešose erdvėse, bendrauti su dau-
geliu žmonių, todėl šis klausimas 
išties aktualus.

Agnė SAULAITĖ

Seimo Konstitucijos salėje vyksta tarptautinė konferencija “Gestų kalbos 
vertėjų rengimas Vidurio ir Rytų Europoje”. 

Gestų vertėjai Gestų kalbos vertėjai Lietuvoje

Gestų kalbos ver tėjų padėtį 
Lietuvoje apžvelgė Neįgaliųjų 
r e i ka l ų  d e p a r t a m e n t o  p r i e 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktorė Genovaitė 
Paliušienė.
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Gestų kalbos vertėjų mokymas Lietuvoje ir Europoje
Tarptautinėje konferen-

cijoje “Gestų kalbos vertėjų 
rengimas Vidurio ir Rytų 
Europoje” Europos gestų 
kalbos vertėjų forumo (EF-
SLI) veiklą pristatė EFSLI 
Tarybos narė, atsakinga už 
vertėjų mokymą, italė Ma-
rinella Salami.

EFSLI tikslai

EFSLI organizacija buvo įkur-
ta 1993 m. Ji vienija gestų kalbos 
vertėjus, gestų kalbos vertėjų aso-
ciacijas ir kitas organizacijas iš vi-
sos Europos. Tarp jų yra ir Lietu-
vos gestų kalbos vertėjų asociacija. 
EFSLI tikslai –  dalintis informaci-
ja ir patirtimi, tobulinti gestų kal-
bos vertėjo profesijos standartus, 
teikti patarimus ir pagalbą, atsto-
vauti gestų kalbos vertėjų intere-
sams Europoje, organizuoti moky-
mus gestų kalbos vertėjams – jie 
vadinami EFSLI mokykla.

M. Salami pabrėžė, kad nese-
niai Europos Parlamente vykusioje 
konferencijoje visų Europos kur-
čiųjų asociacijų prezidentai, taip 
pat EFSLI ir Pasaulio gestų kalbos 
vertėjų asociacijos prezidentai pa-
sirašė deklaraciją, kuri turi didelę 
reikšmę kurčiųjų bendruomenei, 
nes gestų kalba bus oficialiai pri-
pažinta Europos lygiu. 

M. Salami teigė, kad, EFSLI 
duomenimis, Europoje yra apie 50 
gestų kalbos vertėjų rengimo pro-
gramų, tačiau situacija kiekvienoje 
šalyje labai skirtinga: vienur vertė-
jai rengiami universitetiniu lygiu, 

kitur ne. Ji pasidžiaugė, kad Lie-
tuvoje yra stipri gestų kalbos ver-
tėjų rengimo programa Vilniaus 
kolegijoje. 

Nevienoda situacija skirtingo-
se šalyse yra didelė problema, nes 
kurtiesiems privalo būti sudarytos 
sąlygos gauti vertimo paslaugas 
pagal minimalius kokybės stan-
dartus, pripažintus visoje Euro-
poje. EFSLI stengiasi šią problemą 
išspręsti, todėl organizuoja EFSLI 
gestų kalbos dėstytojų seminarus. 
Dėstytojai neturi savo atskiros 
tarptautinės organizacijos, todėl 
šie seminarai labai naudingi kei-
čiantis patirtimi ir žiniomis. Kitas 
gestų kalbos dėstytojų seminaras 
vyks 2012 m. Austrijoje. 

Šių metų EFSLI naujovės - 
įsteigtas mokslinių tyrimų fon-
das, į kurio lėšas gali pretenduoti 
individualūs gestų kalbos vertėjai, 
vykdantys tyrimus. Taip pat EFSLI 
nuo šių metų pradėjo rengti ver-
tėjų mokymus įvairiose šalyse pa-
gal jų prašymus. Taigi dabar ne tik 
vertėjai gali atvykti į EFSLI moky-
mus, bet ir mokymai gali atvykti 
pas juos.

Baigdama savo pranešimą  
M. Salami pasiūlė 2012 m. EF-
SLI mokyklos mokymus surengti  
Lietuvoje. 

Gestų kalbos studijos 
Vilniaus kolegijoje

Gestų kalbos vertėjų rengimą 
Lietuvoje konferencijoje pristatė 
Vilniaus kolegijos dėstytojas Man-
trimas Danielius. Lietuvoje gestų 
kalba pradėta dėstyti Vilniaus ko-

legijos Pedagogikos fakultete 2002 
m. Dabar ši studijų programa tapo 
gana populiari: šiemet savo prašy-
muose ją nurodė net 500 stojan-
čiųjų, 98 iš jų gestų kalbos studi-
jas pasirinko pirmuoju numeriu.  
Priimti buvo 27 studentai.

Vilniaus kolegijos Pedagogi-
kos fakultete studentai gestų kal-
bos mokosi trejus metus ir įgyja 
aukštąjį neuniversitetinį išsila-
vinimą. Kai ši programa pradėta 
dėstyti, Lietuvoje didelį prestižą 
turėjo kalkinė gestų kalba, tačiau 
kolegijoje nuspręsta mokyti ne 
kalkinės, o tikrosios gestų kal-
bos. Paskaitas vedė ir dabar veda 
kurtieji bei girdintieji dėstytojai. 
Pradžia buvo sunki, nes nebuvo 
mokymo priemonių. Dabar nau-
dojamasi internetu, parengti vado-
vėliai, kitos metodinės priemonės, 
įrengti kompiuterizuoti gestų kal-
bos mokymosi kabinetai. Vilniaus 
kolegiją jau baigė penkios gestų 
kalbos vertėjų laidos, t.y. 107 ver-
tėjai. Tačiau pagal specialybę dirba 
mažiau nei pusė. 

Vilniaus kolegija, priimdama 
studentus į gestų kalbos studijas, 
susiduria su rimtomis problemos 
- susirenka ne patys gabiausi, daž-
nai nemotyvuoti studentai, todėl 
maždaug pusė jų iškrenta. Keista, 
tačiau studentų motyvacijos kriti-
mui studijų metu didžiausią įtaką 
daro ne maži vertėjų atlyginimai, 
bet mokymo programos trūkumai. 
Studentai neretai nusivilia studijo-
mis, nes per mažai dėstoma ges-
tų kalbos ir vertimo paskaitų, bet 
daug mokoma bendrųjų, dažnai 
nereikalingų dalykų. 

Panašią problemą minėjo ir 
konferencijos viešnia iš Latvijos 
Valstybinės socialinės integraci-
jos agentūros koledžo Signe Mai-
nule-Meidropa. Tuo tarpu Estijos 
Tartu universitete ši problema jau 
sprendžiama, pašalinus iš moky-
mo programos daug nereikalingų 
pedagoginių dalykų ir pridėjus 
praktinių užsiėmimų. 

M. Danielius akcentavo, kad 
svarbu keisti studentų priėmimo 
tvarką į Vilniaus kolegijos ges-
tų kalbos studijų programą. Šiuo 
metu jie priimami bendra tvarka 
pagal balus, skaičiuojamus pagal 
valstybinių abiturientų egzaminų 
rezultatus. Tačiau tiek kolegijos 
dėstytojai, tiek studentai mano, 
kad reikalinga ir papildoma atran-
ka. Reiktų tikrinti stojančiųjų lie-
tuvių kalbos taisyklingumą, rankų 

plastiškumą, pantomimos gebė-
jimus. Latvijoje, kur gestų kalbos 
vertėjai koledže pradėti rengti 
2006 m., stojant rengiamas papil-
domas egzaminas: vyksta pokalbis 
su psichologu, tikrinami atminties 
gebėjimai, rankų plastika. Panašus 
stojamasis testas taikomas ir Esti-
jos Tartu universitete.

Atsiliekame nuo Suomijos, 
tačiau lenkiame Rusiją ir 

Ukrainą

Dėl visų minėtų trūkumų Vil-
niaus kolegijos gestų kalbos pro-
grama nuolat keičiama ir tobuli-
nama. Nors nuo 2002 m. ji labai 
patobulėjo, dar gerokai atsilieka 
nuo kai kurių šalių. Pavyzdžiui, vis 
dar trūksta mokymo medžiagos, 
ypač atitinkančios trečio kurso 
studentų lygį. Taigi tobulėti tikrai 
yra kur. 

Konferencijos dalyvė Terhi 
Rissanen iš Suomijos papasakojo 
apie savo šalies patirtį gestų kal-
bos vertėjų rengimo srityje. Šioje 
šalyje, kuri turi tik dvigubai dau-
giau gyventojų nei Lietuva, gestų 
kalbos vertėjai rengiami net tri-
juose miestuose, šalyje yra apie 
700 kvalifikuotų gestų kalbos ver-
tėjų, tačiau šį darbą dirba apie 450 
vertėjų. Be to, universitetuose jau 
galima įgyti ir gestų kalbos vertėjo 
magistro laipsnį.

Tačiau, palyginus su Rusija ir 
Ukraina, Lietuva yra gerokai pa-
žengusi. Pavyzdžiui, Rusijoje vie-
nam vertėjui tenka 150 kurčiųjų. 
Dauguma vertėjų ten yra baigę tik 
vidurinę mokyklą. Maskvos vals-
tybiniame pedagoginiame univer-
sitete dabar yra parengta mokymo 
programa jau turintiems gestų kal-
bos žinių žmonėms. Mokosi daž-
niausiai dirbantys, bet neturintys 
kvalifikacijos vertėjai, o mokslai 
čia tetrunka metus. 

Ukrainoje padėtis ne geresnė: 
Kijeve, kur gestų kalbos vertėjų 
pagalbos reikia 5-6 tūkst. žmonių, 
oficialiai dirba 50 vertėjų. O no-
rint tapti vertėju tereikia studijuoti 
4 mėnesius (tiesa, mokytis susi-
renka jau turintys bent minimalias 
gestų kalbos žinias), norint įgyti 
vyresniojo vertėjo kvalifikaciją 
– dar papildomus 1,5 mėn. Taigi 
vertėjų kvalifikacija Ukrainoje la-
bai žema.

Agnė SAULAITĖ

EFSLI Tarybos narė, atsakinga už 
vertėjų mokymą, italė Marinella 
Salami.

Gestų kalbos vertėjų rengimą 
Lietuvoje konferencijoje pristatė 
Vilniaus kolegijos dėst ytojas 
Mantrimas Danielius.
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Vertėjams trūksta valdžios dėmesio ir 
kurčiųjų palaikymo

Kliūtys efektyviam 
darbui

Antrąją tarptautinės konferen-
cijos “Gestų kalbos vertėjų ren-
gimas Vidurio ir Rytų Europoje“ 
dieną buvo kalbama apie dirban-
čius vertėjus, metodus ir technines 
priemones. Lapkričio 26 d. konfe-
rencijos dalyviai rinkosi Vilniaus 
kolegijos Pedagogikos fakultete. 
Pirmąjį pranešimą perskaitė Kau-
no gestų kalbos vertėjų centro 
direktorė ir Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacijos prezidentė Ra-
munė Leonavičienė. Pasak pra-
nešėjos, iki 2001 m. gestų kalbos 
vertėjai dirbo Lietuvos kurčiųjų 
draugijos padaliniuose. Vertėjų, 
kaip ir visose posovietinėse šaly-
se, labai trūko: 1000 kurčiųjų tek-
davo 4-5 vertėjai. Tuo metu gestų 
kalbos vertėjais paprastai tapdavo 
kurčiųjų šeimų girdintys vaikai, 
neturintys specialaus vertėjo išsi-
lavinimo.

Nuo 2001 m., kai pradėti 
steigti gestų kalbos vertėjų cen-
trai, stengiamasi atskirti vertimo 
paslaugą nuo socialinių paslaugų. 
Tačiau iki šiol dar nėra tiksliai api-
brėžta, kas yra gestų kalbos vertė-
jas ir kokias paslaugas jis privalo 
teikti. Todėl kartais kyla įvairių 
kaltinimų vertėjams ir nesusipra-
timų. R. Leonavičienė akcentavo, 
kad neutralus gestų kalbos vertėjas 

yra gerai kurčiajam, nes jis tampa 
savarankiškesnis, neperkelia sa-
vo atsakomybės kitam asmeniui. 
Vilniaus kolegijoje parengti gestų 
kalbos vertėjai jau yra pasiruošę 
dirbti neutraliai: t.y. neteikti soci-
alinės pagalbos ir atlikti profesio-
nalų vertimą.

Dabar Lietuvoje dirba apie 100 
gestų kalbos vertėjų, maždaug 77 
iš jų - gestų kalbos vertėjų cen-
truose. 75% gestų kalbos vertėjų 
turi aukštesnį nei vidurinį išsila-
vinimą. Dalis iš likusių 25% dar 
studijuoja. Blogai tai, kad dalis 
dirbančių vertėjų neturi galimybės 
gauti diplomą, nes nėra neakivaiz-
dinių studijų.

Efektyviai dirbti gestų kal-
bos vertėjams Lietuvoje yra daug 
kliūčių. Pavyzdžiui, kurtieji gauna 
mobiliuosius telefonus kaip kom-
pensuojamąją techniką iš valsty-
bės, o vertėjų centrai negali parū-
pinti savo darbuotojams mobilių-
jų. Mat Lietuvoje dar nuo tų laikų, 
kai mobilusis ryšys buvo praban-
gos dalykas, galioja moraliai pase-
nęs nutarimas, kuriuo nustatytas 
mobiliojo ryšio limitas. R. Leona-
vičienė teigė, kad bus siekiama šią 
tvarką pakeisti.

Vertėjų darbas sunkus psi-
chologiškai: konfliktinėse situaci-
jose jie išgyvena stresą, versdami 
didelei auditorijai kartais patiria 
scenos, kameros baimę, jaučiasi 
neužtikrinti. Todėl jiems reikėtų 
psichologų pagalbos, kuri kol kas 
neteikiama.

Versti kalkine ar gimtąja 
gestų kalba?

Lietuvoje kyla daug ginčų dėl 
kalkinės ir gimtosios gestų kalbos. 
Nesutariama, kaip turėtų versti 
vertėjas. Tačiau R. Leonavičienės 
teigimu geriausia, kai vertėjas ver-
čia tokia kalba, kokios klientui tuo 
metu reikia, nes tenka versti ne tik 
nuo gimimo kurtiems, bet ir ap-
kurtusiems bei neprigirdintiems. 
Didžiausia problema kyla, kai ver-
tėjaujama mišriai auditorijai. Tuo-
met viena pusė (kalbantys gimtą-
ja arba kalkine gestų kalba) lieka 
nepatenkinta. Bandoma spręsti šią 
problemą kartais pasitelkiant du 
vertėjus.

Kurčio vertėjo užduotis 

– pritaikyti gestų kalbą 
klientui

Kauno gestų kalbos vertėjų 
centro direktoriaus pavaduoto-
jas Arūnas Bražinskas konferen-
cijoje pristatė, kas yra kurčiasis 
vertėjas. Jis iškėlė klausimą, kaip 
negirdintis žmogus gali būti ver-
tėju ir atsakydamas įrodė tokios 
profesijos reikalingumą. Kurtie-
ji ne visada vienas kitą supranta, 
nes kalba skirtingais gestais. Ne-
girdintis vertėjas gali padėti susiš-
nekėti kurčiajam, kuris kalba sa-
vo gimtąja kalba, ir apkurtusiam, 
kuris kalba kalkine gestų kalba. 
Taip pat jis gali padėti bendrauti 
kurtiesiems iš skirtingų Lietuvos 
regionų ar valstybių, skirtingų am-
žiaus grupių žmonėms, išaiškinti 
kurtiesiems nepažįstamų gestų 
reikšmę. Asmenims su intelekto 
sutrikimais, kurčneregiams taip 
pat reikia kitokio, specifinio ver-
timo. Kurčias vertėjas iš esmės pri-
taiko kalbą, kad ji būtų supranta-
ma klientui. Pavyzdžiui, teatruose, 
poezijoje mintį perteikti geriausiai 
gali būtent kurčias vertėjas. 

Dar viena kurčio vertėjo už-
duotis - versti kurtiesiems, kurie 
neskaito lietuvių kalba, parašy-
tą lietuvišką tekstą arba užrašyti 
tekstą, kai kurčias klientas kalba 
gestais. 

Didžiausias skirtumas tarp 
girdinčių ir kurčiųjų yra kultūri-
nis ir jei jie nežino vieni apie kitų 

kultūras, bendrauti yra sudėtinga. 
Čia, žinoma, pagelbėti gali kurčias 
vertėjas, gerai išmanantis kultū-
rinius dalykus. Be to, negirdintis 
vertėjas gali labai padėti mokytis 
bei tobulėti girdinčiam vertėjui: 
pastarasis gali pasiklausti, jei nėra 
tikras, ar kurčiasis klientas teisin-
gai suprato išverstą informaciją, 
arba pats kurčiasis klientas nebū-
damas tikras, ar teisingai suprato 
girdintį vertėją, gali pasikonsul-
tuoti su kurčiu vertėju. Pavyzdžiui, 
kurčias vertėjas gali padėti tiksliau 
pasakyti medikui, kur ir kaip kli-
entui skauda, priminti girdinčia-
jam vertėjui užmirštą gestą.

Paslaugų gavėjų skaičius 
išaugo kelis kartus

Vilniaus gestų kalbos vertėjų 
centro direktorius Dainius Jaku-
tis skaitė pranešimą apie vertėjų 
įsidarbinimą jo vadovaujamame 
centre, jis atspindėjo ir padėtį vi-
soje Lietuvoje. Pranešėjo teigimu, 
nuo centro įsteigimo 2001 m. iki 
dabar pasikeitė sritys, kuriose 
dažniausiai buvo teikiamos verti-
mo paslaugos: anksčiau daugiau-
siai versdavo sveikatos, teisinėje 
ir švietimo srityje, o pastaraisiais 
metais išaugo vertimo paslaugų  
poreikis valstybės įstaigose ir kul-
tūrinėse srityse. 

Nukelta į 11 p.

Kauno gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės ir Lietuvių gestų kalbos 
ver tėjų asociacijos prezidentės 
Ramunės Leonavičienės teigimu, 
geriausia, kai vertėjas verčia tokia 
kalba, kokios klientui tuo metu reikia. 

Gestų vertėjai

Kauno gestų kalbos vertėjų centro 
direktoriaus pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas konferencijoje pristatė, 
kas yra kurčiasis vertėjas. 

Vilniaus gestų kalbos ver tėjų 
centro direktorius Dainius Jakutis 
konferencijoje akcentavo, kad norint 
paruošti gerus specialistus būtinas ir 
kurčiųjų bendruomenės supratimas 
bei palaikymas.
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Surdopedagogų draugijos konferencija

Kurčiųjų, besinaudojančių 
paslaugomis, skaičius išaugo nuo 
267 – 2001 m. iki maždaug 600 - 
2010 m. Dabar kurtiesiems sutei-
kiama galimybė užsisakyti vertė-
jų paslaugų įvairiais būdais: SMS 
žinutėmis, internetu, elektroniniu 
paštu arba tiesiog apsilankyti ver-
tėjų centre. 

D. Jakutis apžvelgė kurtie-
siems studentams suteikiamas ver-
tėjavimo paslaugas. Šiuo metu jos 
teikiamos 24 kurtiesiems studen-
tams, kurie yra pasirinkę net 16 
skirtingų specialybių. Dėl vertėjų 
trūkumo studentas per dieną gau-
na tik 2 akademines valandas ver-

tėjo paslaugų. Tai yra akivaizdžiai 
per mažai, tačiau Vilniaus vertėjų 
centras neturi galimybės kasdien 
suteikti studentams 16 vertėjų.

Vilniaus gestų kalbos vertėjų 
centras bendradarbiauja su Vil-
niaus kolegija, kurios  studentai 
centre atlieka praktiką. Tačiau 
situacija nėra gera, nes į praktiką 
ateina daug studentų ir vienam 
vertėjui gali tekti 3-4 praktikantai. 
Todėl būna ir kurioziškų situaci-
jų. Pavyzdžiui, kurčiasis ateina su 
draugu gauti vertimo paslaugos, 
vertėjas būna su būriu praktikantų 
ir visi keliauja į teismą. Tokiomis 
sąlygomis įgauti realios praktinės 

patirties studentams sunku. Kita 
problema – kurtieji dažnai neno-
ri, kad jiems vertėjautų studentai, 
tačiau 2-3 kurso studentai jau gali 
tai atlikti. Taigi norint paruošti ge-
rus specialistus būtinas ir kurčiųjų 
bendruomenės supratimas bei pa-
laikymas.

2001 m. Vilniaus gestų kalbos 
vertėjų centre dirbo daugiausiai 
žmonės, neturintys vertėjo išsi-
lavinimo, buvo daug darbuotojų, 
turėjusių tik vidurinį išsilavinimą. 
Tačiau Vilniaus kolegijai ėmus 
rengti specialistus, situacija labai 
pagerėjo ir dabar centre net 83% 
darbuotojų turi profesinį gestų 

kalbos vertėjo išsilavinimą.
D. Jakutis pasidžiaugė, kad 

kurtieji vis aktyviau naudojasi 
vertėjų paslaugomis ir jų finan-
savimas iš valstybės didėja. Į Vil-
niaus gestų kalbos vertėjų centrą 
daugiausiai kreipiasi vyresni, per 
40 metų kurtieji, daug paslaugų 
suteikiama pensinio amžiaus žmo-
nėms. Tuo tarpu vaikai ir paaugliai 
į vertėjų centrą išvis nesikreipia. 
D. Jakutis mano, kad kurtieji vai-
kai mokyklose turi būti išmokyti 
dirbti su vertėjais, kad žinotų, ko-
kias paslaugas gali gauti ir kaip jas 
užsakyti. 

Agnė SAULAITĖ

Spalio 25 d. Kaune vyko 
Surdopedagogų draugijos 
ataskaitinė rinkiminė konfe-
rencija. Joje dalyvavo atsto-
vai iš visų draugijos skyrių: 
Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio. Buvo 
išrinkta nauja valdyba bei 
pirmininkas. 

Į Surdopedagogų draugijos 
valdybą išrinkti Aurelija Čepu-
kienė ir Rasa Toleikienė iš Šiaulių 
skyriaus, Deimantė Veličkienė ir 
Nijolė Šepeliovienė iš Klaipėdos 
skyriaus, Skaidrė Barčienė iš Vil-
niaus skyriaus, Renata Valaitytė-
Ramuckienė, Aušrinė Egidija Da-
brilienė ir Eglė Dainienė iš Kauno 
skyriaus. Nauja pirmininke tapo 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centro direktorė Lai-
mutė Gervinskienė.

Surdopedagogų draugija vei-
kia nuo 1997 m. balandžio 9 d. 
Pradžioje vienijusi per 140 ben-
draminčių, draugija tai didėjo, tai 
mažėjo, ir šiuo metu joje yra 108 
nariai. Surdopedagogų draugijos 
nariais yra ne tik surdopedagogai, 
ugdantys sutrikusios klausos vai-
kus, bet ir ,,Šviesos“ leidyklos pro-
jektų vadovė Loreta Morkevičienė, 
ŠU Socialinės gerovės ir negalės 
studijų fakulteto, socialinės peda-
gogikos ir psichologijos katedros 
socialinių mokslų (psichologija) 
daktarė Gražina Morozova, do-
centė, Šiaulių pedagoginės psicho-
loginės tarnybos logopedė-sur-
dopedagogė Genovaitė Janušienė, 
VšĮ Šiaulių asmens sveikatos prie-
žiūros centro, ankstyvosios reabi-
litacinės tarnybos logopedė-sur-
dopedagogė Natalija Zinkevičienė.

Surdopedagogų draugija ben-
dradarbiaudama su ugdymo įstai-
gomis ir kvalifikacijos tobulinimo 
centrais organizuoja surdopeda-
gogų kvalifikacijos tobulinimą, 
gerosios patirties apibendrinimą ir 
sklaidą, dalyvauja diegiant naujus 
ugdymo metodus, tarpininkauja 
sprendžiant aktualias surdopeda-
gogikos problemas.

Gausiai susirinkę į šių metų 
konferenciją surdopedagogai pa-
sakojo apie pasikeitimus savo mo-
kyklose bei pasiekimus per pasta-
ruosius ketverius metus, diskutavo 
dėl draugijos nuostatų ir pavadini-
mo pakeitimo, dėl draugijos inter-
neto svetainės sukūrimo. 

Antroje konferencijos dalyje 
vyko seminaras tema ,,Inovatyvių 
idėjų taikymas mokinių, turinčių 
specialiųjų pereikių, ugdyme“. Jo 
metu kolegos iš įvairių mokymo 
įstaigų pristatė mokymus būdus, 
metodus bei mokymo priemones, 
aktyvinančius bei motyvuojančius 
mokinius bei įgalinančius siekti 

geresnių mokymosi rezultatų. 
Pasibaigus konferencijai vyko 

naujai išrinktos valdybos posėdis. 
Posėdžio metu buvo aptartos to-
lesnės veiklos kryptys, numatyti 
artimiausi darbai.

Kviečiame dar aktyviau stoti į 
Surdopedagogų draugiją. Draugi-
jos nariais gali tapti visi norintys 
Lietuvos piliečiai, užpildę prašymą 

ir sumokėję stojamąjį (5 Lt) ir me-
tinį nario (10 Lt) mokestį. Kreiptis 
į savo skyriaus pirmininką arba 
tel. 8(37)331872. Didelė šeima – 
stipresnė ir išmintingesnė!

Surdopedagogų draugijos 
narė Rasa JAKNEVIČIENĖ

Naujoji Surdopedagogų draugijos 
pirmininkė, Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
direktorė Laimutė Gervinskienė.

Surdopedagogų draugijos konferencijos dalyviai.

GERBIAMI KOLEGOS!

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu visus 
surdopedagogus, bendro darbo kolegas ir koleges 
linkėdama, kad išpuoštas klases, sales, darželius ir 

mokyklas aplankytų turtingas Kalėdų senelis. 
Tegul jo dovanos džiugina mūsų ugdytinius, sėja 

meilės, gerumo, pagarbos ir pareigos grūdelius. 
O Jums, mielieji, teatneša atokvėpio ir poilsio 

valandėlę.
  

Surdopedagogų draugijos pirmininkė 
Laimutė Gervinskienė
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Lietuvių gestų kalbos kursai populiarėja
Lietuvoje susidomėji-

mas lietuvių gestų kalba vis 
didėja. Mokytis gestų kalbos 
kiekvienas ateina su savu 
tikslu. „Akiračio“ žurnalis-
tė Agnė Saulaitė pabuvojo 
Vilniuje vykstančių gestų 
kalbos kursų pamokoje ir 
pakalbino mokinius bei 
dėstytoją.

Mokymosi priežastys 
įvairios

Pabendravusi su kursus 
lankančiais žmonėmis įsitiki-
nau, kad kiekvienas turi savų  
priežasčių, kodėl nori išmokti 
gestų kalbos, bet jos visada su-
sijusios su noru geriau suprasti 
kurčiuosius.

Psichologė Darija planuoja 
išvažiuoti į Pietų Ameriką kar-
tu su klausos negalią turinčia 
mergina ir nori išmokti gestų 
kalbą, kad galėtų su ja bendrauti 
ir padėti jai adaptuotis svetimoje 
šalyje. Darija pasakojo: „Labai 
įdomu mokytis, niekad nesitikė-
jau, kad kurtieji taip išraiškingai 
moka naudoti savo kūno kalbą, 
mimiką, ne tik gestus“. 

Saulius – aktorius, režisie-
rius, televizijos žurnalistas. Jis 
atėjo, nes turi kurčių draugų ir 
nori išmokti geriau juos supras-
ti bei išreikšti save. Saulius tei-
gė, kad mokytis sudėtinga, bet 
smagu. Jo nuomone, per savaitę 
galėtų būti daugiau nei dvi pas-
kaitos, nes nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio kai kas pasimirš-
ta. Saulius taip pat užsiima kera-
mika su kurčiais vaikais. Dauge-
lis dailininkų nesupranta gestų, 
todėl jam norisi pabūti tarpinin-
ku, padėti vaikams įsilieti į kūry-
bą. Gal koks genialus keramikas 
auga...

Vilniaus kolegijos reklamos 
vadybos studentė Ana labai di-
džiuojasi ir džiaugiasi, kad lanko 
gestų kalbos kursus. Ji mokosi, 
nes turi kurčių ir neprigirdinčių 
artimųjų. Ana pasakojo, kad pri-
žiūrėjo kurčią giminių dukrelę ir 
jau mato savo progresą - gali su 
ja bendrauti, žaisti, daugiau jai 
paaiškinti. Ana teigė, jog kur-

suose išties daug išmoko, sve-
čiuose net nustebino giminaičius 
savo gestų kalbos žiniomis. Ji 
tikino, kad, baigusi pirmo lygio 
kursus, norėtų mokytis ir toliau. 
Anos nuomone, paskaitos galėtų 
trukti ilgiau.

Dėstytoją džiugina 
mokinių entuziazmas

Gestų kalbos dėstytoja Vio-
leta Stankutė veda pirmojo ly-
gio kursus socialinių pedagogų 
ir medikų grupėms. Tiek soci-
alinių pedagogų, tiek medikų 
grupės atsiliepimai apie kur-
sus geri ir visi labai patenkinti 
dėstytoja. V. Stankutė apie savo 
darbą pasakojo: „Labai įdomus 
darbas, linksma bendrauti, būti 
kartu. Smagu, kad žmonės nori 
išmokti gestų kalbos, bendrauti 
su kurčiaisiais. Grupė stengiasi, 
per paskaitas matyti, kad jų akys 
dar nepavargo, gali pasimokyti 
ilgiau. Gestų kalbą išmokti sun-
ku, todėl reikia visada kartoti, 
kas išmokta“.

Paklausta, ar daug išmoks-
tama per pirmojo lygio kursus, 
dėstytoja teigė, kad žmogaus 
įgytos žinios priklauso nuo jo 
paties: kaip greit jis išmoksta 
gestus, ar daug bendrauja. Po 
kursų svarbu susitikti su kurčiai-
siais, vartoti kalbą, kad žinios 
nedingtų. Priežastys, kodėl žmo-
nės ateina mokytis gestų kalbos, 
pasak V. Stankutės, įvairios: vie-
ni mokosi dėl bendravimo, kiti 
dėl pažymėjimo.

LGK kursus baigia po 300 
žmonių per metus

Surdologijos centro dar-
buotoja Sonata Balevičienė pa-
sakojo, kad LGK kursai pradėti 
organizuoti 2007 m.  Juos baigia 
maždaug 300 žmonių per metus, 
taigi iš viso gestų kalbos mokė-
si jau apie 900 asmenų. Kursai 
paprastai vyksta penkiuose di-
džiuosiuose Lietuvos miestuo-
se: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Surdo-
logijos centro duomenimis, šie-
met mokymai taip pat vyko Pa-

kruojyje bei Anykščiuose. Pas-
kaitas veda kurtieji dėstytojai. 
Grupės sudaromos iš maždaug 
15 žmonių. Stengiamasi, kad 
jos nebūtų didesnės, nes tuomet 
mokytis tampa sudėtinga, nes 
dėstytojas negali kiekvienam 
skirti pakankamai dėmesio. 

Surdologijos centras yra pa-
rengęs atskiras mokymo pro-
gramas skirtingoms tikslinėms 
grupėms. Išleisti DVD, pagal-
binės medžiagos galima rasti ir 
Surdologijos centro interneti-
nėje svetainėje. Populiariausi 
kursai skirti socialiniams dar-
buotojams. Jie yra dviejų lygių: 
pabaigę pirmą lygį, gali lankyti 
antrojo lygio kursus. 

Specialūs kursai organi-
zuojami kitoms specifinėms 
grupėms: medikams, policinin-
kams, ugniagesiams. Daug soci-
alinių ir viešųjų tarnybų darbuo-
tojų ateina į kursus savanoriškai, 
aukodami savo laisvalaikį. S. Ba-
levičienė minėjo, kad geriausia 
reklama kursams ta, kuri sklinda 
iš lūpų į lūpas: patenkinti moki-
niai paragina pažįstamus moky-
tis gestų kalbos. 

Socialinių darbuotojų bei 
medikų LGK kursai trunka po 
50 valandų. Po kurso rengia-
mas žinių patikrinimas ir sė-
kmingai jį išlaikę žmonės gauna  
pažymėjimą.

Norinčių lankyti Surdologi-
jos centro organizuojamus kur-
sus netrūksta ir nuolat daugėja. 
Kadangi visi norintys mokytis 
nepakliūna, pirmenybė teikiama 
žmonėms, susijusiems su kur-
čiaisiais darbe. Deja, organizuoti 
daugiau grupių neplanuojama, 

nes trūksta finansavimo. Kol kas 
neaišku, kiek pinigų LGK kur-
sams bus skirta kitąmet. Tačiau 
numatoma maždaug kovo mėne-
sį formuoti naujas grupes. Vieša 
registracija vyksta Surdologi-
jos centro interneto svetainėje  
www.surdo.lt. Galima registruo-
tis pagal tikslines grupes bei 
miestus, kuriuose norima lanky-
ti kursus.

Šiek tiek statistikos

Pirmąjį 2010 m. pusmetį 
Surdologijos centras LGK kur-
sus organizavo 7 Lietuvos mies-
tuose: Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje, Panevėžyje, Šiauliuose, 
Pakruojyje ir Anykščiuose. Per 
šį laikotarpį iš viso surengta 16 
LGK kursų įvairioms tikslinėms 
grupėms (per atitinkamą 2009 
m. laikotarpį – 10). 2010 m. pir-
mąjį pusmetį kursų metu LGK 
lektoriai iš viso mokė 282 kurčių 
vaikų girdinčius tėvus, visuo-
menės atstovus, viešųjų tarnybų 
darbuotojus. Iš jų - 46 būsimus 
ir esamus medicinos darbuoto-
jus, 25 policininkus ir ugniage-
sius, 31 surdopedagogą bei 180 
visuomenės atstovų. 

Taip pat šių metų pirmąjį 
pusmetį pagal LGK vertėjams 
parengtas mokymo programas 
kvalifikaciją tobulino 22 vertė-
jai. Jiems mokymus Surdologijos 
centro lektoriai surengė Vilniuje 
ir Šiauliuose. 

Šiuo metu LGK kursai vyksta 
Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Kaune.  Iš viso mokosi 10 gru-
pių.

Gestų kalba

Vyksta gestų kalbos pamoka, kurią veda dėstytoja Violeta Stankutė.
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 Surdopedagogė ekspertė 
Sigita KOROLIOVĖ aiški-
nasi, iš kur  toks didžiulis 
klaipėdiečių domėjimasis 
lietuvių gestų kalba.

Atsakingo už lietuvių gestų 
kalbos puoselėjimą ir sklaidą Sur-
dologijos centro dėka Klaipėdoje 
jau ne pirmi metai vyksta nemo-
kami lietuvių kalbos gestų kursai 
tikslinėms grupėms. Juos veda 
mano kolegės mokytojos Kristina 
Rimkienė ir Rita Gluškovienė.

Studentų domėjimasis 
kurčiųjų kalba

Pirmiausia pakalbinau dės-
tytojos K. Rimkienės studentus. 
Ši jauna moteris turi dvi klausy-
tojų grupes. Vieną grupę sudaro 
Klaipėdos universiteto Sveikatos 
fakulteto Reabilitacijos katedros 
ergoterapijos specialybės studen-
tai, šiais metais jau įkopę į antrąjį 
studijų lygį. 

Antroji K. Rimkienės grupė, 
šiuo metu esanti I lygio pakopoje, 
man pasirodė įdomesnė, nes joje 
mokosi įvairių profesijų ir įvai-
raus amžiaus žmonės. Pagrindą 
sudaro Klaipėdos vaikų lopše-
lio-darželio „Pagrandukas“ dar-
buotojai ir Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Pedagogikos fakulteto 
Socialinės pedagogikos su gestų 
kalbos atšaka studentės. Neaki-
vaizdiniu būdu studijuojančios 
moterys ir merginos į Kristinos 
vedamus kursus atvažiuoja iš Pa-
langos ir net iš Šilutės. Buvo la-
bai įdomu pakalbinti studentes 
ir paklausti, kodėl jos pasirinko 
tokią specialybę. Atsakymai buvo 
įvairūs: vienos gestų kalbą pasi-
rinko iš smalsumo, kitos mąstė 
praktiškiau ir, rinkdamosi socia-
linę pedagogiką, galvojo apie pla-
tesnę specializaciją, trečios buvo 
tiesiogiai susidūrusios su kurčiais 
žmonėmis, todėl pasuko tokiu 
nelengvu keliu. 

Genovaitė Staniutė-Moorhaj 
su kurtumu susidūrė jau vaikys-
tėje, kai išdykėlio darželio draugo 
stumtelėta sesutė Daiva trenkėsi į 
metalinę lovytę ir, plyšus ausų bū-
gneliui, viena ausyte nebegirdėjo. 
Jaunystėje vėl nelaimė: po gripo 
komplikacijų apkurto jos mamy-
tė. Genutės mamai tai buvo didelė 
tragedija, moteris net galvojo apie 

pasitraukimą iš gyvenimo. Todėl 
nutekėjusios į Jungtines Ameri-
kos Valstijas Genovaitės pirmasis 
tikslas buvo sutaupyti pinigų ge-
ram klausos aparatui, kad mama 
galėtų vėl girdėti. Prieš trejus me-
tus apkurto ir tėtis. Atrodo, kad 
šeimą persekioja klausos negalė, 
todėl grįžusios iš Valstijų moters 
pasirinkimas studijuoti socialinę 
pedagogiką ir lietuvių gestų kal-
bą atrodo visiškai suprantamas. 
Gestais susidomėjo ir aštuonmetė 
Genovaitės dukrytė, sumąsčiusi, 
kad ši kalba gali padėti bendrauti 
su mama, norint, kad jų mergai-
tiškų paslapčių nesuprastų aplin-
kiniai, o ypač brolis.

Egidija Brinkytė mokosi ges-
tų, nes nuo rudens dirba Klai-
pėdos siuvimo ir verlo paslaugų 
mokykloje meninio komponavi-
mo dėstytoja klausos negalę tu-
rinčių studentų grupėse. Pasak 
jaunos, dailės mokytojos iš Klai-
pėdos rajono Judrėnų Stepono 
Dariaus pagrindinės mokyklos, 
kurtieji yra įdomesni, negu jos 
ugdytiniai iš Judrėnų. Jie smalses-
ni, nuoširdesni, atviresni. Meilė 
jaunuoliams ir savo darbui paska-
tino jauną moterį kibti į naujos 
kalbos studijas, nes gestų kalbos 
mokėjimas, pastebėjo ji, dar la-
biau suartino su jaunąja karta.

Pamačiusi kursuose Klai-
pėdos universiteto Socialinių 
mokslų fakulteto Visuomeninės 
geografijos specialybės absolven-
tę Laurą Gasiūnaitę, daug neklau-
sinėjau, kodėl ji čia. Laura yra 
Kristinos Rimkienės dukterėčia. 
Dažnai mergina prižiūri mažą-
ją giminaitę Mariją, savaitgalius 
mėgsta leisti svetinguose Rimkų 
namuose, kur bendraujama gestų 
kalba. Prieš metus Laura mokėsi 
pas lektorę Ritą Gluškovienę, ta-
čiau įtemptas studijų tvarkaraštis 
gerus norus pavertė niekiniais. 
Tačiau šiais metais mergina rim-
tai kibo į lietuvių gestų kalbos 
studijas ir smarkiai lenkia grupės 
drauges, nes ji vienintelė turi gali-
mybę įgytas žinias dažnai taikyti 
praktiškai.

Spalvinga auditorija

Dėstytojos Ritos Gluškovie-
nės auditorija daug spalvinges-
nė. Šioje grupėje mokosi miesto 
gyventojai, atsiliepę į kvietimą 

spaudoje. Orientavimosi sporto 
treneris Ričardas Tėvelis tarp sa-
vo ugdytinių turi kelis neįgalius 
girdėti vaikus. Kad sportininkai 
greičiau tobulėtų, jis daug nuro-
dymų ir patarimų pateikia raštu. 
Tačiau rašymas atima labai daug 
brangaus laiko. Kai kelis kartus, 
bėgant miške, reikėjo vaikams 
skubiai paaiškinti, kaip reikia 
orientuotis nepažįstamoje vie-
tovėje, treneris suprato, kad be 
gestų kalbos jis neišsivers. Radęs 
skelbimą apie būsimus kursus, jis 
užsiregistravo vienas iš pirmųjų.

Lietuvos skautijos Klaipėdos 
Pamario tunto skautė Žibutė Ga-
deikytė mokosi kalbėti gestais, 
nes nori vaikus, turinčius klausos 
negalę, integruoti į skautų judė-
jimą. 

Apie svajonę organizuoti kur-
tiems vaikams stovyklas kalbėjo 
ir Klaipėdos universiteto Huma-
nitarinio fakulteto Lietuvių filo-
logijos ir režisūros specialybės 
studentė Aistė Gabrytė, prieš ke-
letą metų dalyvavusi Kauno kur-
čiųjų jaunimo centro veikloje. Jos 
ateities planuose yra ir nedrąsi 
svajonė suburti kurčiųjų teatrą. 

Aurelijus Armonavičius, gi-
męs kurčių tėvų šeimoje, su tėvais 
daugiau bendraudavo impresy-
viąja kalba, tačiau gyvenimas tarp 
neįgalių girdėti žmonių suteikė 
progą išmokti gestų kalbos. Pa-
bandęs stebėti šiandieninių ži-
nių laidų vertėjų kalbą, Aurelijus 
suprato, kad gestų kalbos jis ne-
moka. Todėl ir atėjo pas R. Gluš-
kovienę sakydamas, kad „siekis 
išmokti šiuolaikinę lietuvių gestų 
kalbą yra jo, negirdinčių tėvų vai-
ko, garbės reikalas“. Vyriškis dir-

ba turizmo srityje, todėl galvoja, 
kad ateityje jis galėtų be vertėjo 
organizuoti ekskursijas po mies-
tą žmonėms, turintiems klausos 
negalę.    

Klaipėdos evangelikų liute-
ronų parapijoje tarnaujantis ku-
nigas Romualdas Liachavičius 
su kurčiaisiais susidūrė dar vai-
kystėje, nes jo geriausio draugo 
giminaičiai buvo kurti. Pradėjęs 
bendrauti su šia šeima, Romual-
das pajuto jiems simpatiją. Todėl 
kai jam, Kauno kunigų semina-
rijos klierikui, 1993-1994 metais 
reikėjo atlikti praktiką, jaunuolis 
įsiprašė į Kauno neprigirdinčių-
jų mokyklą. Ten jis vedė tikybos 
pamokas, mokė vaikus groti gi-
tara ir dainuoti. Šiuo metu ku-
nigas Romas susirūpinęs, kad 
atsiradusios įvairios religinės 
sektos įtraukia silpnus žmones į 
savo voratinklį. Todėl jis mokosi 
lietuvių gestų kalbos, kad galėtų 
padėti tokiems žmonėms paaiš-
kinti, kur yra Kristaus mokymas, 
kur – bažnyčia, o kur – sektos ir 
apgavystės. Įstrigo jo pasakyta 
frazė: „Aš mokausi gestų kalbos, 
nes esu neįgalus bendrauti. Juk 
mokomės anglų, vokiečių kalbų, 
tai kodėl nesimokyti gestų kalbos 
ir dar lietuviškos!..“

Pabendravusi su kursantais, 
supratau, kodėl lietuvių gestų kal-
ba pasidarė tokia populiari. Tai ne 
mada. Ir ne egzotika. Tai būdas 
priartėti prie kurčiųjų bendruo-
menės ir parodyti, kad jie mums 
yra įdomūs ir svarbūs. Tai būdas 
pasakyti, kad mes juos supran-
tame ir vertiname. Tai pagarba 
žmonėms, gyvenantiems šalia 
mūsų.

Kodėl jie mokosi kalbėti gestais?

Kaune gestų kalbos kursus lankė 13 ugniagesių. Nuotraukoje kursų dalyviai 
ir jų dėstytojai Kauno gestų kalbos vertėjų centro direktorė Ramunė 
Leonavičienė ir jos pavaduotojas Arūnas Bražinskas.
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„Mimikos“ naujasis spektaklis sužavėjo 
publiką ir komisiją

Lapkričio 27 d. kurčiųjų 
liaudies teatras „Mimika“ su 
nauju spektakliu „Apie tai“ 
pasirodė Lietuvos mėgėjų te-
atrų šventėje „Atspindžiai“, 
kuri vyko Vilniuje. Publiką 
sužavėjo aktorių plastišku-
mas, įdomi choreografija, 
originalios dekoracijos ir 
užburianti muzika. Gal 
kiek sunkiau buvo suprasti 
spektaklio mintį, gal jis buvo 
tiesiog APIE TAI... ir paliko 
daug vietos asmeninėms 
interpretacijoms. Bet neabe-
jotinai vaizdas scenoje buvo 
tiesiog gražus akiai ir sielai.

Teatras „Mimika“ buvo pa-
kviestas dalyvauti baigiamojoje 
šventėje Joniškyje gruodžio 5 d. 
„Mimika“ pateko tarp aštuonių 
atrinktų iš 40 teatrų.

Komisiją sužavėjo scenogra-
fija, naujos detalės, atsiradusios 
po pasirodymo Vilniuje. Spek-
taklis „Apie tai“ pelnė šventės 
„Atspindžiai“ diplomą ir laure-
ato vardą. 

Po pasirodymo Vilniuje 
„Akiračio“ korespondentė Agnė 
Saulaitė pakalbino spektaklio 
režisierę Janiną Mažeikienę.

Kaip apibū dintumė te 
„Apie tai“? Koks jis?

Šis spektaklis - daugiau ju-
desio, šokio, muzikos, sceno-
grafijos miniatiūra, perteikianti 
Severiutės likimo peripetijas, 
remiantis S.Gedos balade ir Vy-
tauto Kernagio muzika bei atli-
kimu. Tai galbūt įvadas į tą kitą, 
brandesnį pastatymą. 

Kuo Jums brangus šis spek-
taklis? Ar viskas pavyko, kaip 
tikėjotės?

Jei viskas, ko tikiuosi, pa-
vyktų, rašyčiau pedagoginius 
traktatus, kaip dirbti ir kurti 
spektaklius. Šis mielas trumpas 
spektaklis brangus tuo, kad pir-
mąkart gyvenime per ilgą darbo 
praktiką teko daugiau būti pa-
tarėja, stebėtoja, organizatore, 
idėjos ieškotoja (kojos trauma 

neleido dirbti įprastiniu būdu). 

Kas dar, be Jūsų, prisidėjo 
prie kūrybos proceso? Kas vai-
dino?

Spektaklį “Apie tai” kūrė-
me visi trys - Mantas Svirskys, 
Nojus Petrauskas (scenografas, 
Dailės akademijos scenografi-
jos 2 kurso studentas) ir aš. Ir, 
be abejo, nuostabi mūsų Galina, 
pasiuvusi kostiumus. 

Didžiausią krūvį teko atlai-
kyti Mantui, mano sūnui No-
jui ir šešiems aktoriams. Jiems 
AČIŪ. Manau, kad jie verti di-
delės pagarbos, nes po “Aukso 
paukštės “ laimėjimo 2008 m. 
mes vėl patekome į baigiamąją 
“Atspindžių” šventę, kur atrinkti 
geriausi iš keturiasdešimties ko-
lektyvų.

Esu labai dėkinga choreo-
grafui Mantui Svirskiui, kuris 
ne tik dirbo su teatro grupe, bet 
ir pats suvaidino spektaklyje, 
nors sirgo. O spektaklis galėjo 
ir nebūti rodomas regioninėje 

peržiūroje. Ramūnas Bukeika 
taip pat patyrė traumą ir nebe-
galėjo vaidinti. Visas šis darbi-
nis etapas buvo paženklintas 
traumomis, repeticijų stygiumi, 
nes Laura Valytė dalyvauja pro-
jekte “Šok su manimi”. Laura ne 
tik gera šokėja, bet ir nuostabi 
aktorė. Ją keitė puiki, atsidavusi 
Daiva Skavronskytė, kuriai pa-
tys gražiausi linkėjimai ir padė-
ka nuo manęs. 

Kokiuose dar projektuose, 
festivaliuose šiemet dalyvavo 
teatras „Mimika“?

Daiva Skavronskytė su kitais 
kurčiaisiais aktoriais vaidino 
Slovėnijoje tarptautiniame fes-
tivalyje „Salvia“, į kurį buvome 
atrinkti konkurso būdu su spek-
takliu “Nerimas”. Bet vežėme 
platesnę programą iš trijų dalių. 
Kurtieji  - Genutė Vengalytė, 
Nijolė Karmazienė, Daiva Skav-
ronskytė, Ramūnas Bukeika, 
Valdas Katutis - vyko vieni ir 
puikiai susitvarkė su visomis už-

duotimis. Dėl lėšų stokos mes su 
Mantu Svirskiu atsisakėme vyk-
ti, nes buvo kviečiami tik penki 
aktoriai. 

Balandžio mėnesį dalyva-
vome Respublikiniame neįga-
liųjų festivalyje Vilniuje „Menų 
spaustuvėje“. Ir vėl sėkmingai. 
Laimėjome trečiąją vietą. 

Kokie Jūsų ir „Mimikos“ 
ateities planai?

Apie ateities planus pasta-
ruoju metu nebekalbu. Kartais 
gyvenimas iškrečia tokių pokš-
tų, kad visi planai juokingai su-
byra. Džiaugiuosi, kad tikrai tu-
riu į ką atsiremti. Dirbant įvyks-
ta visokių kuriozų, juk tik tas 
neklysta, kas nieko nedaro. Bet 
tai dar kartą įrodo, kad pažinda-
mi vieni kitus surandame tiesas, 
atleidžiame, nušlifuojame aš-
trius charakterio kampus. Koks 
menininkas būtų, jei jo sieloje 
nevirtų jausmai, kurie nesuval-
domai ištrūktų. 

Visas Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centro kolektyvas vi-
sada prisideda prie bendro dar-
bo: Rima Kuralavičiūtė, Ričar-
das Jočys, Inga Minkevičienė.

Turim ir puikaus jaunimo, 
kurį po truputį įtraukiame į 
spektaklių pastatymus. Manau, 
kad „Mimika” - brandus teatras, 
nes kartu dirba visas kolektyvas 
(choreografas, scenografas, reži-
sierius), susivienijęs dėl bendro 
tikslo. O ko mes nepadarėme, 
suklydome ar nespėjome, jau 
mūsų, vadovų, bėda. Bet norint 
tapti teatru, kuris galėtų sava-
rankiškai užsidirbti lėšų, reikia 
labai daug: paruošti aktorių 
grupę, kuri turėtų išsilavinimą, 
dirbtų tik teatre ir gautų atlygį, 
ir mes, kaip vadovai, galėtu-
me daryti atranką, pasirodymų  
planus ir dirbti daug profesiona-
liau. 

Pasiūlymą rinkti kurčiųjų 
aktorių grupę esame gavę, bet 
prasidėjusi krizė sujaukė visus 
planus. Tad apie ateities planus 
kalbės pati ateitis.

 Agnė SAULAITĖ

Teatras

Publiką sužavėjo naujo spektaklio ,,Apie tai’’ aktorių plastiškumas, įdomi 
choreografija, originalios dekoracijos ir užburianti muzika. 
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Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje vykusi tradi-
cinė Atvirų durų diena, skir-
ta TV3 „Išsipildymo akcijai 
2010“,  pranoko net pačių 
organizatorių lūkesčius. Jau 
nuo ankstyvo ryto mokyklos 
duris varstė šventiškai pasi-
puošę mokiniai, jų tėveliai 
(globėjai, rūpintojai), soci-
aliniai partneriai, svečiai, 
žiniasklaidos atstovai.

Išskirtinio renginio proga mo-
kyklos direktorė Danutė Kriščiū-
nienė ir renginio koordinatorė, 
direktorės pavaduotoja ugdymui 
Lina Bartnykienė džiaugėsi, kad 
atvyko daug norinčiųjų susipažinti 
su kurčiųjų kultūra, pabendrauti 
su vaikais, kartu turiningai pra-
leisti laiką. 

Mokyklos bendruomenės  iš-
radingumu  stebėjosi mokyklą ku-
ruojanti Panevėžio Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė Aušra 
Gabrėnienė, svečiai iš Lietuvos 
reabilitacinio profesinio rengimo 
centro, politikas Gintaras Šileikis.

Sukvietė mokinių šeimas
„Prasmingiausia šiame rengi-

nyje tai, kad netradicinėse pamo-
kose – nuo pat pirmos iki pasku-
tinės, labai aktyviai dalyvavo ne 
tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Džiugu 
buvo matyti, kad geriau susipažin-
ti su mokykla – ta terpe, kurioje 
ugdomi jų vaikai, atvyko ne po 
vieną šeimos narį, o visos šeimos 
– tėčiai, mamos, broliukai, sesutės. 
Nuo šiol tai ir bus pats svarbiau-
sias mokyklos organizuojamų ren-
ginių tikslas – kad juose dalyvau-
tų visa šeima, nes tik taip didėja 
mokyklos ir tėvų tarpusavio pasi-
tikėjimas, supratimas, bendradar-
biavimas“, – akcentavo mokyklos 
direktorė.

Sujaudino dėmesys ir 
dovana

Mokyklos administraciją ir 
bendruomenę labai sujaudino tai, 
kad iš žiniasklaidos sužinojus apie 
mokykloje rengiamą Atvirų du-
rų dieną sulaukta ir panevėžiečių 
dėmesio. Vienas, nepanoręs pri-
sistatyti vyriškis,  į renginį atėjo 
nešinas didžiuliu maišu, kuriame 

jis atgabeno vaikams labai gerų 
rūbų, apavo. „Tiesiog perskaičiau 
laikraštyje, kad vyks toks renginys, 
ir nutariau, kad galiu vaikučiams 
šį tą padovanoti“, – sakė vyriškis, 
kuriam  D. Kriščiūnienė išreiškė 
didelę padėką.

Aplankė buvę mokiniai
Mokyklos bendruomenę pra-

džiugino ir tai, kad šia proga ją 
aplankė buvę mokiniai – Feliksas 
Tučkus ir Aldas Runkaitis, dabar 
besimokantys Lietuvos reabilitaci-
niame profesinio rengimo centre, 
kuris yra įsikūręs Radviliškyje. Vi-
siems buvo malonu girdėti, kad šie 
mokiniai yra pažangūs, dalyvauja 
tarptautiniuose projektuose, jau 
spėjo apsilankyti Vokietijoje ir Ita-
lijoje. Mokyklos direktorei svečiai 
įteikė mokinių sukurtą dirbinį – iš 
metalo padarytą rožę.

Į stebuklų šalį vedė pasakų 
herojai

Mažus ir didelius į Pasakos 
ir ne pasakos šalį pakvietė ir visą 
laiką vedė gražuolė lapė – moky-
toja Lijana Čiplienė bei puikusis 
Batuotas katinas – mokytojas Vi-
lius Glušokas, Vištytė – muzikos 
ritmikos mokytoja Aldona Miko-
laitienė. Patys mažieji mokinukai 
ir jų tėveliai turėjo atpažinti visus 
pasirodžiusius pasakų herojus. 
Išraiškingų kaukių ir kostiumų, 
kurie sužavėjo susirinkusiuosius, 
įvairių užduočių pradinukams au-
torės – pradinių klasių mokytojos 
Gita Gižienė, Laimutė Lazdauskie-
nė, Irena Matuzevičienė ir Erika 

Valentinavičienė.
Per šventei skirtą netradicinę 

lietuvių kalbos pamoką mokytoja 
Laimutė Beinarauskienė supažin-
dino vaikus su šiais metais 80-ies 
metų jubiliejų švenčiančia rašyto-
jos Vytautės Žilinskaitės kūryba, 
pateikė įvairiausių užduočių. Kla-
sė, pirmoji atlikusi užduotis, gavo 
teisę ant Padėkos medžio pakabin-
ti rašytojai skirtą dovaną.

Nepaprasta tą dieną buvo ir is-
torijos pamoka. Istorijos mokyto-
jos  Vidos  Liberienės dėka visi tu-
rėjo galimybę persikelti į senovinę 
caro laikų mokyklą, kai buvo ra-
šoma plunksna ir rašalu. O mažai 
kam įkandama chemija tapo pačia 
įdomiausia pamoka, parodžiusia, 
kaip cheminės reakcijos daro ste-
buklus. „Stebuklų“ pamoką vedė 
chemijos mokytoja Albina Kriš-
čiūnienė. 

Per matematikos pamoką, 
vedamą mokytojų Artūro Jukne-
vičiaus ir Rūtos Morozienės, neli-
ko abejingų rebusams ir galvosū-
kiams. O technologijų pamoka, 
kurią vedė mokytoja Rita Kaspa-

rienė, vaikams virto tikru išban-
dymu – teko užrišti nykštukams 
spalvingus kaklaraiščius.

Dailės pamoka visus subūrė 
„Išsipildymo akcijos“ simbolio – 
arkliuko kūrimui ir padėkai. Mo-
kinius ir jų tėvelius su įvairiomis 
aplikacijų, liejimo, pūtimo, klijavi-
mo ir kt. technikomis supažindino 
dailės mokytojas Povilas Šiaučiū-
nas.

„Džiaugiuosi, kad šiose pa-
mokose aktyviai dalyvavę ir patys 
mažieji mokinukai pamatė ir su-
vokė, kad iš pirmo žvilgsnio tokios 
rimtos pamokos, kaip chemija, 
matematika, istorija, lietuvių kal-
ba, nėra kažkas baisaus, o atvirkš-
čiai – jos atveria nuostabų stebu-
klų ir pažinimo pasaulį“, – sakė 
mokyklos direktorė.

Gautos priemonės 
Reikia pabrėžti, kad tiek meni-

nėje, tiek sportinėje veikloje mo-
kiniai pademonstravo visas prie-
mones, kurias mokykla yra gavusi 
iš „Išsipildymo akcijų“. Tai – įvai-
rūs muzikos instrumentai, sporti-
nis inventorius, žaislai ir žaidimai, 
gauti per trejus metus – iš viso už 
20 tūkstančius litų. Panaudojant 
gautą inventorių, buvo suorgani-
zuotos žaismingos sportinės var-
žytuvės, vadovaujamos mokytojų 
Artūro Juknevičiaus ir Ramūno 
Kabelio.

Renginio pabaigoje vaikai su-
sirinkusiems parodė įspūdingą 
spektaklį, sukurtą bendrabučio 
auklėtojų. Tradicinės Atvirų durų 
dienos dalyviai ir svečiai galėjo 
apžiūrėti mokyklos darbuotojų, 
mokinių, jų tėvelių (globėjų, rū-
pintojų) spalvingą darbų parodą, 
kuri veiks iki gruodžio vidurio.

Laima LAPĖNIENĖ

Į tradicinę Atvirų durų dieną, skirtą TV3 „Išsipildymo akcijai 
2010“, susirinko visa mokyklos bendruomenė, tėveliai, svečiai, 
žiniasklaidos atstovai.

Žiemos taku gimtadienis atėjęs
Teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų,

Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas,
O laimės valandos lai slenka pamažu.

Buvusią Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininko 
pavaduotoją Ireną Rainienę jubiliejinio gimtadienio 

proga sveikina Respublikinė valdyba ir buvę 
bendradarbiai.

Švietimas Atvirų durų dieną – netradicinė veikla ir dovanos
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Darbo patirties sėmėsi Vokietijoje

Vilniaus kurčiųjų reabilitacinis 
centras 2010-2011 m. pagal Leo-
nardo da Vinci programą  vykdo 
projektą “Profesinio orientavimo 
specialistų, dirbančių su kurčiais 
asmenimis, kvalifikacijos kėlimas“ 
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-
LT-0479.  Projekte dalyvauja še-
šios organizacijos, teikiančios kur-
tiesiems profesinio orientavimo 
paslaugas. Tai: Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centras (I. Minke-
vičienė),  Respublikinis kurčiųjų 
reabilitacijos centras (R. Klečkovs-
kaja), Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų reabilitacinis profesi-
nio mokymo centras (E. Konoval-
čik), Vilniaus miesto ir apskrities 
verslininkų darbdavių konfede-
racija (J.Jakavonytė-Gaidulioni-
ėnė), Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA (R.Sitavičienė) 
bei Psichosocialinės ir darbo inte-
gracijos centras (R.Mackanienė). 
Projekto tarptautinis partneris 
- Hamburge įsikūrusi Vokietijos 
kurčiųjų asociacija „Deutscher 
Verein der professionellen Gehör-
losen-und Schwerhörigen-Selbst-
hilfe e. V.“ (DVGSS). 

Pagrindiniai projekto daly-
viai - tai 18 įstaigų darbuotojai, 
teikiantys profesinio orientavimo 
ir konsultavimo paslaugas. Tarp 
jų - 7 kurtieji darbuotojai, kurie 
sėmėsi darbo patirties Vokietijoje.  
Pagrindinis projekto  ir vizito tiks-
las – kelti specialistų, dirbančių 
klausos negalią turinčių asmenų 
profesinio konsultavimo ir įdarbi-
nimo srityje, kvalifikaciją; tobulin-
ti praktinius profesinio orientavi-
mo įgūdžius Vokietijoje. Projekto 
vadovė – Vilniaus KRC psichologė 
Rūta Mackanienė.

Perkvalifikavimo įstaiga 
„Salo“

     2010 m. rugpjūčio mėnesį 
Lietuvos organizacijos svečiavosi 
Vokietijoje. Vizito metu dalyviai lan-
kėsi įvairiuose Šverino ir Hamburgo 
įstaigose, kurios teikia kurtiesiems 
profesinio orientavimo, įdarbinimo 
ir kitas socialines paslaugas. 

Pirmas dvi dienas Vokietijos 

partneriai supažindino su kurčiųjų 
profesinio perkvalifikavimo įstai-
gos „Salo“ (Salo + partner Beruf-
liche Bildung GmbH) centro pa-
daliniu, įsikūrusiu Šverino mieste. 

„Salo“ centras daugiau kaip 
20 metų užsiima įdarbinimo tar-
pininkavimu. Jis turi apie 60 pa-
dalinių ne tik Vokietijoje, bet ir 
kitose Europos šalyse (Lenkijoje, 
Nyderlanduose, Vengrijoje, Bal-
tijos šalyse ir kt.) bei Kinijoje ir 
Suriname. Pagrindinis centro tiks-
las – suteikti žmogui profesiją, ati-
tinkančią jo gabumus ir lūkesčius. 
Centre rengiamos profesinio mo-
kymo programos, adaptuotos pa-
gal individualius poreikius, yra ir 
perkvalifikavimo programos. „Sa-
lo“ centras teikia profesinio įdar-
binimo paslaugas, akcentuodamas 
žmogaus individualias savybes, 
turimus įgūdžius, kvalifikaciją bei 
darbinę patirtį. 

Lietuvos specialistams buvo 
pristatyta „Salo“ struktūra, išsa-
miai aptarta kvalifikacijos sutei-
kimo procedūra bei įdarbinimo 
sistema. Taip pat buvo organizuo-
tas susitikimas su „Salo“ centro 
kurčiųjų profesinio orientavimo 
ir konsultavimo specialistais. Jie 
išsamiai pristatė, kokias paslaugas 
centras teikia sutrikusios klausos 
asmenims ir ypač pabrėžė, kad 
kiekvienam kurčiajam individua-
liai, atsižvelgiant į jo išsilavinimą, 
ankstesnę veiklą ir turimus įgū-
džius, yra pasiūloma viena ar ki-
ta profesinė sritis. Svarbu tai, kad 
taikomas bandomasis laikotarpis, 
kurio metu kurčiasis gali išbandy-
ti kelias specialybes, kad pats su-
sivoktų ir vėliau mokytųsi tai, kas 
jam priimtina. Be to, „Salo“ cen-
tras suteikia galimybę persikvali-
fikuoti.

Besimokančiųjų amžius nėra 

ribojamas. Mokant kurčiąjį yra 
teikiama socialinė ir psichologinė 
pagalba, šalia visuomet yra gestų 
kalbos vertėjas. Svarbiausia centro 
užduotis – sėkmingas kurčio žmo-
gaus integravimas į darbo rinką. 

Projekto dalyviams buvo paro-
dytos centro patalpos ir profesijų, 
kurių mokoma centre (apdaili-
ninkų, stalių, metalo apdirbėjų, 
trinkelių klojėjų, kapų apželdinto-
jų, pardavėjų, floristų), praktinio 
darbo vietos. Teko apsilankyti ir 
centro bendrabutyje, susipažinti 
su studentų gyvenimo sąlygomis. 
Labai naudingos buvo Lietuvos ir 
Vokietijos specialistų diskusijos ir 
susitikimas su kurčiųjų profesinio 
centro studentais: aptartos kur-
čiųjų profesinio orientavimo pro-
blemos abiejose šalyse, pasidalyta 
pasiekimais bei gerąja patirtimi. 

Vokietijos kurčiųjų 
asociacija

Kita vizito vieta buvo Ham-
burgas, kur yra įsikūrusi Vokieti-
jos kurčiųjų asociacija (DVGSS). 
Organizacijos vadovas Tomas 
Vorsekas (Thomas Worseck) pa-
pasakojo, kad pagrindinė DVGSS 
veikla - įstatymų pataisų (pasiūly-
mų) rengimas, siekiant palengvin-
ti kurčiųjų komunikaciją viešojoje 
erdvėje (bankai, teismai ir pan.). 
Taip pat DVGSS rūpinasi kurčiųjų 
profesine karjera, todėl bendra-
darbiauja su kurčiųjų profesinėmis 
mokyklomis, profesiniais reabili-
tacijos centrais, asmenų integra-
cijos į darbo rinką centru, gestų 
vertėjų organizacijomis. 

Lietuvos partneriams buvo 
pristatyti Vokietijoje galiojan-
tys teisės aktai, susiję su kurčiųjų 
įdarbinimu. Diskusijos metu pa-
aiškėjo, kad pagrindinės kliūtys, 
trukdančios kurtiesiems sėkmin-

gai integruotis į darbo rinką, abie-
jose šalyse yra labai panašios – tai 
yra netobuli įstatymai, psichologi-
nės problemos ir šiuo metu esantis 
didelis nedarbo lygis.

Lankantis Hamburgo kurčiųjų 
draugijoje, jos veiklą pristatė di-
rektorius Christophas Heeschas. 
Draugija vienija kurčius ir nepri-
girdinčius asmenis, šiuo metu tu-
ri 980 narių (Hamburge yra apie 
2000 kurčiųjų). Draugija rūpinasi 
kurčiųjų teisėmis, padeda kurtie-
siems suvokti informaciją, rūpi-
nasi, kad jie gautų gestų kalbos 
vertėjų paslaugas, leidžia žurnalą, 
vykdo informacijos sklaidą apie 
kurčiuosius.

Gestų kalbos katedra
Hamburgo universitete pro-

fesorius Christianas Rathmannas 
(kurčiasis) supažindino su Gestų 
kalbos katedros veikla. Katedra 
rengia gestų kalbos vertėjus, ty-
rinėja ir sistemina vokiečių gestų 
kalbą. Per penkiolika metų pa-
rengta apie 100 profesionalių gestų 
kalbos vertėjų, su kuriais ir toliau 
palaikomas ryšys, jiems organi-
zuojami seminarai ir mokymai. 

Anksčiau gestų kalbos vertė-
jams dėstydavo girdintieji, vėliau 
pasiekta, kad gestų kalbos vertė-
jus mokytų kurtieji (šis modelis 
perimtas iš Suomijos). Katedros 
darbuotojai supažindino su sa-
vo darbo specifika ir ypatumais.  
Satu Worsecka papasakojo ir paro-
dė darbo procesą norminant ges-
tus, buvo apsilankyta filmavimo ir 
montavimo laboratorijoje – kie-
kvienam gestui nufilmuoti naudo-
jamos 7 kameros, dirbančios skir-
tingais rakursais. 

Lietuvos atstovai apsilankė bi-
bliotekoje, kurioje kaupiami gestų 
kalbos žodynai ir kitos su kurčiųjų 
kultūra, istorija ir buitimi susiju-
sios knygos, kurios atkeliauja į 
biblioteką daugiausiai pačių kate-
dros darbuotojų entuziazmu. Įdo-
mu tai, kad biblioteka turi ir lietu-
vių gestų kalbos žodynus.

  Vizito metu Lietuvos speci-
alistai susipažino su Vokietijos 
profesinio rengimo naujovėmis ir 
pasiekimais, įgijo naujų žinių apie 
kurčiųjų profesinio konsultavimo 
ir orientavimo bei profesinio mo-
kymo struktūrą, susipažino su

Nukelta į 17 p.

Projektai

Projekto “Profesinio orientavimo specialistų, dirbančių su kurčiais asmenimis, 
kvalifikacijos kėlimas„ dalyviai .
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Vokietijos neįgaliųjų teises 
ginančiais įstatymais, sužinojo, 
kokių profesijų kurtieji mokosi 
Vokietijoje bei kurios iš jų yra „sė-
kmingiausios“.

Lankantis kurčiųjų organiza-
cijose lietuviai susitiko su kitų ša-
lių kurčiaisiais, pamatė, ko jie yra 
pasiekę ir kaip dirba, atsižvelgiant 
į kurčiųjų poreikius ir sukauptą 

patirtį. 
Susitikimų metu pateikti pa-

vyzdžiai parodė, kaip iš kitų šalių 
atvykę kurtieji įsikuria Vokietijo-
je, randa darbo. Jiems sudaromos 

galimybės bendrauti, bendradar-
biauti, įgyti naujos patirties ir įgū-
džių. 

Ieva VANAGAITĖ

Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA įgyvendino Kul-
tūros ministerijos Kultūros 
rėmimo fondo Kultūros ir 
meno projektą „Kurčių-
jų jaunuolių įtraukimas į 
tautos kultūros pažinimą 
ir sklaidą“, kurio tikslas 
buvo plėsti kurčių vaikų, 
paauglių ir juos auginančių 
šeimų kultūrinį gyvenimą, 
užtikrinti kurčių vaikų ly-
giateisiškumą dalyvauti kul-
tūros renginiuose, mažinti 
socialinę atskirtį.

Projekto pradžioje vyko pa-
rengiamasis susitikimas Vilniuje, 
kuriuo metu buvo aptartos projek-
to veikla, eiga, kelionės, buvo ap-
tarta, kokius šokius kurtieji šoks, 
kur vyks repeticijos, kaip vyks vai-
kų amatų mokymo būreliai „Mo-
komės lietuviškų amatų“ Vilniuje 
ir Tauragėje. Buvo atrinkti savano-
riai, kurie ruošė prezentacijas apie 
Lietuvos etninius regionus, jų tau-
tinius rūbus, papročius. Tokiu bū-
du klausos negalės paaugliai nuo 
pat pradžių įsitraukė į projekto 
įgyvendinimą.

Šiuo projekto šalies kurtie-
ji ir neprigirdintys vaikai buvo 
supažindinti su lietuvių tautos 

etniniais ypatumais, papročiais, 
kraštotyra, amatais. Jie mokėsi 
piešti ant stiklo, lipdyti iš molio 
ir sūrios tešlos, mokėsi papuoša-
lų kūrimo, piešimo rankomis, be 
teptukų. Parinktas ne visai įpras-
tas kurtiesiems būdas - mokytis 
liaudies žaidimų ir lietuvių liau-
dies šokių - tikras iššūkis klausos 
negalią turintiems paaugliams. 
Taip buvo pasirinkta ir dėl to, jog 
visuomenėje vyrauja nuostata kad 
kurčiasis negali šokti, jie ir patys 
susigyvena su šia nuostata. Projek-
tu norėjome tą nuostatą pakeisti. 
Jaunimas kartu su vadovu rinkosi 
šokius, vėliau buvo peržiūrėta fil-
muota medžiaga, kaip šiuos šokius 
šoka profesionalūs kolektyvai. Vai-
kinai ir merginos lankė repeticijas, 
mokėsi lietuvių liaudies žaidimų, 

ruošėsi pasirodymams paskuti-
niuose šių metų renginiuose. 

Lapkričio mėnesį buvo su-
rengtas bendras trijų dienų pro-
jekto dalyvių susitikimas, jame 
dalyvavo visi šokėjasi. Renginio 
metu šokių repeticijos buvo fil-
muojamos, vėliau visi dalyviai 
žiūrėjo filmuotą medžiagą, buvo 
analizuojamos darytos klaidos, šo-
kių vadovas akcentavo, ką galima 
pakeisti ir patobulinti. Filmuota 
medžiaga padėjo dalyviams geriau 
išmokti šokius, eidami pietauti ir 
grįždami jie vis kartodavo šokių 
elementus. Svarbu pabrėžti, kad 
dalyviai noriai rodė, aiškino vie-
nas kitam, kaip reikia atlikti vieną 
ar kitą žingsnelį. Vakarais jaunimo 
iniciatyva buvo rengiamos vakaro-
nės su įvairiais žaidimais, pristato-

mos prezentacijos. 
Paskutinę dieną prieš išvy-

kimą, buvo repetuotas būsimas 
pasirodymas didžiojoje scenoje - 
šokamas klumpakojis, rolenderis, 
jurginų valsas, kepurinė, polka su 
ragiukais ir kt. Projekto dalyvių 
stovykla – susitikimas buvo ypač 
naudingas ir svarbus šokėjams, 
mat jie pabuvo kartu, susidrau-
gavo, ėmė geriau suprasti vienas 
kitą, be to, nepertraukiamai vyko 
šokių tobulinimas. Atsisveikinant 
drąsiai buvo galima sakyti, kad su-
siformavo šokėjų kolektyvas, ku-
ris tikrai pasiruošęs koncertuoti. 
Visame projekte, kelionėse, amatų 
pamokėlėse, šokių repeticijose ir 
projekto dalyvių susitikimo me-
tu dalyvavo gestų kalbos vertėja 
- taip buvo užtikrinamos kurčių 
vaikų lygios teisės ir visavertis  
dalyvavimas.

Baigiamasis projekto akcentas 
– šokėjų grupės koncertai gruo-
džio mėnesį Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų reabilitaciniame 
profesinio mokymo centre, Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre, bendrijos PAGA-
VA kalėdiniame renginyje gruo-
džio 18 dieną. Ir tikėjimas, kad  
netrukus prasidėsiantys nauji me-
tai atneš naujų galimybių tobulėti, 
mokytis naujų šokių, bei viltis, kad 
projektas bus tęsiamas.

PAGAVOS inf.

Šokis vienija PAGAVOS jaunimą

PAGAVOS jaunieji šokėjai.

Te sekundės Jūsų nušvinta minčių aušroje,
Te minutės nubėga svajonių takais.

Tegu valandos Jūsų ištirpsta vilties ugnyje,
Tegu dienos nušvinta laimės žiburiais.

Te savaitės Jūsų klega su brangiais draugais,
Tegu mėnesiai prabyla permainų balsais.
Tegu metai Jūsų kvepia pergalių žiedais,

Te gyvenimas lyg knygoj susirašo sakiniais -
Nuoširdžiais, prasmingais ir darniais...

Garbingo 70 metų jubiliejaus proga sveikiname Kauno kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų vaikų reabilitacijos ir ugdymo centro “LINGUA”

Direktorę Lilijaną Butkevičienę.

Leonarda Paršelienė, Rita Diečkuvienė
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Šeima – gyvenimo prasmė ir turtas
Plungės rajone, Nar-

vaišių kaime, gyvenančių 
Janinos ir Antano Petrikų 
šeimoje – vienuolika vaikų. 
Visi darbštūs, pareigingi ir 
vieningi. Neseniai savų vai-
kų būrelį papildė globotinis 
Mantas. Darnioje šeimoje 
visiems užtenka meilės, 
šilumos ir duonos.

Šeimos galva Antanas Petri-
kas pasakoja, kad juos su Janina 
„supažindino darbovietės“. Mat 
būsimoji jo žmona dirbo laiška-
neše. Aštuoneriais metais vyres-
nis vyriškis neatsispyrė negirdin-
čios žavios merginos jaunystės 
grožiui. Antanas girdintis, moka 
groti armonika, akvarele lieja 
paveikslus. Tik kiek čia to laisva-
laikio tokiems pomėgiams lieka? 
Tai, ką moka, dabar jau bando 
perduoti vaikams.

Šeimos stiprybė – vienybė

Susituokė abu Plungėje. Vyrui 
niekada netrukdė tai, kad žmo-
na negirdi. Drauge gyvendami, 
gerbdami vienas kitą, natūraliai 
prisitaikė. Janina mažai vartoja 
gestų kalbą. Tiesiog idealiai kalbą 
supranta iš lūpų.

„Šeimoje, kurioje mažai konf-
liktų, mažai ir nereikalingų kal-
bų“. Šiuo klausimu abu Petrikai 
yra vieningi. O jų pavyzdžiu seka 
atžalos. Tik pašėlusiai linksmo 
klegesio tarp vaikų netrūksta.

Kai gyveno Plungėje, Antanas 
dirbo statybose. Darbas nors ir 
sunkus, bet tais laikais buvo ge-
rai mokamas. Tuo metu penkis 
vaikus turinti šeima, vis labiau 
pradėjo pasigesti erdvės, o jaunus 
tėvus traukė kaimo klimatas. 

Todėl vieningai apsisprendė 
Plungės rajone, Narvaišių gyven-
vietėje, ręsti savus namus. Staty-
bininkui tai nebuvo joks iššūkis. 
Jau tada daugiavaikės šeimos sta-
tutą turėjusi šeima pasiskolino pi-
nigų ir ėmėsi didelių darbų.

Seniai pamiršti visi statybos 
nesklandumai. Šeimininkas gerai 
prisimena, kad į dabartinį gyve-
namą namą visi persikėlė 1983 m.

Nors sakoma, kad nauji namai 
– nauji vargai, bet ypatingų nepa-
lankių skersvėjų nejuto. Džiugi-
no žemė. Galėjo sodinti, auginti 

ir vaikus mokyti to paties triūso. 
Kiekvienam atsirado pareigų ir 
darbo. Gal tai ir yra pagrindinė 
šeimos vienybės priežastis?

Darbas, kasdienybės 
rūpesčiai

A. Petrikas dirba Narvaišių 
pagrindinėje mokykloje meistru. 
J. Petrikienė, kol gyvenvietėje 
veikė visuomeninio maitinimo 
įstaigos, kelerius metus dirbo val-
gykloje. Šeima turi 3 ha žemės. 
Anksčiau augino ir karvę, ir kiau-
les, sodino, sėjo, ravėjo – ūkiškų 
darbų užteko visiems. Metams 
bėgant suaugę vaikai pamažu ke-
lia sparnus iš gimtojo lizdo, todėl 
ūkis šiek tiek sumažėjo. 

Iš dešimt vaikų Irmantas, Li-
na, Antanas ir Vilda - neprigir-
dintys. Lina ištekėjusi, šiuo metu 
gyvena užsienyje. Irmantas turi 
kalvę. Su broliu Giedriumi iš me-
talo daro įvairaus dizaino tvoras, 
vartus, židinio reikmenis ir kitus 
metalo dirbinius. 

Antanas šeimoje visų vienin-
gai vadinamas Antanuku. Ne-
prigirdintys naudojasi klausos 
aparatais. Jis gabus, energingas, 
mokydamasis kartu su girdinčiais 
kelis kartus apdovanotas padėkos 
raštais už pastangas gerai mo-
kytis, gerą lankomumą, aktyvią 
popamokinę veiklą, dalyvavimą 
respublikiniame informatikos 
konkurse. Šeimoje tarp vaikų jis 
– lyderis. Darbo biržos siuntimu 
šiuo metu mokosi Vilniaus Žir-
mūnų mokymo centre. Ruošiasi 
būti duonos gaminių kepėjas. 
Vilda, broliams ir seserims pa-
dedant, nuoširdžiai globojama 

Narvaišių pagrindinės mokyklos 
mokytojų, sėkmingai mokosi aš-
tuntoje klasėje. 

Dukra Laimutė mokosi Klai-
pėdos valstybinėje kolegijoje, so-
cialinių mokslų fakultete. Gerai 
mokydamasi gauna stipendiją. 
Motina pasakoja, kad kitais me-
tais turėtų baigti mokslus ir tikisi, 
kad dukra gaus darbą.

Vyriausiam Petrikų sūnui - 29 
m. Jis jau sukūręs šeimą, o sene-
liams padovanojo pirmą anūką. 
Jauniausiam Pauliui - devyneri 
metai. 

Vienuoliktas vaikas –
 globotinis

Netoliese gyvenanti šeima 
globojo Mantą. Tačiau šeimą iš-
tiko nelaimė – mirė paėmusi glo-
boti Mantą moteris, o po laidotu-
vių jos vyras susiruošė išvažiuoti. 
Petrikai nedvejodami į savo šeimą 
priėmė jauniausio sūnaus Pau-
liaus vienmetį Mantą. Paklausus, 
kokia buvo visos šeimos reakcija, 
A. Petrikas paaiškina trumpai: 
„Vieningai pritarė. Visi ir toliau 
gyvenam draugiškai“.

Mums lankantis su Plungės 
kurčiųjų pirminės organizaci-
jos pirmininke Vida Pažereckie-
ne, Petrikų namai buvo tylūs. 
Aštuoni vaikai buvo išskubėję į  
mokyklą. 

Pirmininkė džiaugiasi, kad 
Petrikai – vieni iš aktyviausių jos 
„valdose“ esančių bendruomenės 
narių. Šeima, nepaisydama dide-
lio atstumo, visada padeda ruošti 
dailių darbų parodas, dalyvauja 
išvykose, šventėse ir įvairiuose 
kurčiųjų susibūrimuose. O Janina 

ne tik rūpestinga žmona, mama, 
bet ir gera šeimininkė, mokanti 
palepinti šeimą skaniu maistu, 
kepti įvairius konditerinius gami-
nius. Visi šeimos nariai tvarkingi 
ir visada atsakingai žiūri į paves-
tus darbus. Iš mokyklų tėvai gau-
na tik gerus atsiliepimus: jų vaikai 
mandagūs, paslaugūs, visi gerai 
mokosi.

Bendri namai – bendras 
rūpestis

Visi šeimos nariai pagal išga-
les privalo prisidėti prie didelių 
ar mažų ūkiškų darbelių. Be to, 
šeima prie namo turi sodą ir er-
dvų kiemą. Nors lietingas lapkri-
tis gerokai prigesino spalvas, bet 
pas Petrikus „švietė“ įmantriai 
padaryta pavėsinė, vaikų iš lentu-
čių sukonstruotas vėjo malūnas, 
akis traukė įvairios kompozicijos 
iš medžio, lauko akmenų. 

Gražiausios šeimos 
akimirkos

Auginant tokią šeimą niekada 
nebuvo pertekliaus. Apie turtus 
čia nekalbama. Per šventes šeimą 
kartais paremia Plungės savival-
dybė, Plungės kurčiųjų bendruo-
menė, labdaros organizacijos. Pa-
deda ir globoja  Narvaišių pagrin-
dinė mokykla ir jos mokytojai.

Abu tėvai sumini, kad pras-
mingiausios ir gražiausiuos šven-
tės būna, kai pavyksta susiburti 
visai šeimai. Vaikai jiems - di-
džiausia laimė, gyvenimo prasmė 
ir turtas.

Šie metai Janinai ir Antanui 
Petrikams ypatingi. Per Naujuo-
sius Metus žada švęsti santuokos 
trisdešimtmetį – Perlines vestu-
ves.

Kelias į prasmingą gyvenimą 
nebūna klotas baltom lelijom. Juo 
einant tenka sunkaus ir painaus 
akmenuoto tako. Tegul gyveni-
mas veda pačiu tiesiausiu keliu į 
didelę žmogišką laimę, telydi šei-
mą ir artimuosius sveikata ir san-
tarvė, tegul neblėstančios meilės 
ugnelė liepsnoja ir toliau, šildyda-
ma visą gražią, darnią šeimą.

Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ - MACIONYTĖ

Mūsų žmonės

Darni Janinos ir Antano Petrikų šeima.
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Motinos širdies kalba kol kas neišgirsta
Telšių kurčiųjų draugi-

jos „Tyla“ pirmininko Stasio 
Kavoliaus pastangų dėka 
Lietuvos Nacionalinė paieš-
kų tarnyba surado du mūsų 
bendrijos narės Marijos 
Magdalenos Bacevičienės 
sūnus. Deja, šių metų ru-
denį televizijos laidoje vykęs 
susitikimas, teikęs daug 
vilčių, pasėjo negirdinčios ir 
nekalbančios moters širdyje 
didelį nerimą, laukimą ir 
ilgesį...

M. Bacevičienei jau 83 m., ji 
bendrauja tik paprastais, daugiau 
buitiniais gestais. Iš šalies žiūrint, 
drovi, vis dar graži moteris nelie-
ja emocijų. Gal savo skausmą iš-
gyvena savaip? O ir kaip jį atverti 
visuomenei be visiems įprastų 
garsų? Ar daug aplink žmonių 
suprantančių širdies kalbą?

Senutė nepajėgi parodyti ir 
tai, kokia audra jos širdyje, ką 
jaučia, kai po televizijos laidos 
jos namuose kol kas nepasirodė 
nė vienas sūnus.

Gyvenimo vingiai, sūnų 
paieška ir susitikimas
Garbaus amžiaus moters 

prisiminimuose – pirmojo vyro 
smurtas, konfliktinės situacijos 
šeimoje. Pirmas vyras buvo gir-
dintis, sunkiai valdantis vieną 
koją, bet patirti skaudūs išgy-
venimai gyvi lig šiol! Likimas 
sudėliojo taip, kad su antru kur-
čiu vyru ji apsigyveno Joniškyje. 
Kiek vėliau persikėlė į dabartinę 
gyvenamą vietą – Telšių rajono, 
Tryškių seniūnijos Dūseikių kai-
mą. Daugiausia dirbo statybose 
prie apdailos darbų. 

Marija tvarkinga, gero būdo 
ir rami moteris. Šiuo metu gyve-
na tik iš neįgalumo pensijos.

Abu sūnūs, kurie dabar su 
šeimomis įsikūrę Kaune, yra iš 
pirmosios santuokos. 

Mirus antram vyrui Marija 
Bacevičienė gyvena viena. 

Visai netikėtai, ilgai slėptą 
gėlą dėl prarastų vaikų, ji pasipa-
sakojo Stasiui Kavoliui. Jos pasa-
kojimu remiantis, mirus pirmam 
vyrui, abu sūnūs buvo tiesiog pa-
imti. Vienas apgyvendintas vaikų 
namuose, antras – pas tetą. 

Norėdamas padėti vienišai 
moteriai surasti suaugusių sūnų 
šeimas, S.Kavolius kreipėsi į Na-
cionalinę paieškų tarnybą, kuri 
pažadėjo padėti. Ir štai šių metų 
rudenį sulaukė skambučio iš tele-
vizijos laidos vedėjos su ypatingu 
kvietimu – dalyvauti rengiamoje 
laidoje. 

Bet daug vilčių teikęs susiti-
kimas sukrėtė lyg šalta vandens 
srovė: vienas iš sūnų, remiantis 
pasakotojų žodžiais, atsisakė su 
motina kalbėtis, o šeimai atstova-
vusi žmona pasakiusi, kad mama 
nereikalinga!

Antrojo sūnaus žmona, įver-
tinusi situaciją, sako, supratusi, 
kad reikia pasirūpinti sena mo-
tina, pažadėjusi padėti, užsimin-
ta ir apie galimybę pasiimti pas 
save. Tai natūraliai teisingas po-
žiūris – juk tai ji – Marija – išne-
šiojo, pagimdė abu sūnus.

Tačiau laikas eina... Ir senutė 
patikino, kad kasdien jos laukia-
mų, brangiausių žmonių kol kas 
nėra. O jos akyse klausimas – ko-
dėl?

Neskaičiavęs savo laiko, daug 
pastangų padėjęs, Telšių kurčių-
jų draugijos „Tyla“ pirmininkas 
S.Kavolius nuoširdžiai atvirauja: 
„Aš taip pat laukiu ir noriu, kad 
praeitis būtų pamiršta, kad ma-
mos ir vaikų santykiai būtų gra-
žūs, kad šeima po 32 nesimaty-
mo metų būtų tvirta, jos narių 
tarpusavio ryšys būtų šiltas, kad 
močiutė galėtų džiaugtis dar ne-
matytais anūkais...“.

Sunkios gyvenimo sąlygos
 M. Bacevičienė gyvena, ma-

tyt dar anais, gyvenvietės klestė-

jimo laikais, statyto dviaukščio 
plytinio mūro palėpėje, kur net 
mažiausias lietus paplauna jos 
gyvenamas patalpas. O kiauras, 
kaip rėtis stogas, šaltomis žie-
momis negailestingai „išvagia“ 
paskutinę šilumą. Ir, kas svar-
biausia, nėra ko prašyti pagalbos, 
pasak valdžios atstovų, trys kam-
barėliai esantys namo palėpėje, 
savavališkai užimti žmonių dar 
prieš kelis dešimtmečius.

Bet kurčiųjų interesus ginan-
tis S.Kavolius ir čia ieško išeities. 
Varstydamas valdininkų duris, 
aiškina neįgalios moters padėtį, 
ieško būdų kaip padėti. Po ilgų 
diskusijų paaiškėjo, kad palėpė 
priklauso Dūseikių pensiona-
tui. Šio pensionato direktorius 
Rimantas Jauga aiškina, kad šis 
namas privatizuotas, dviejuose 
aukštuose butai išpirkti, tik ta pa-
lėpė (virš kurios avarinės būklės 
stogas), priklausanti Dūseikių 
pensionatui. Aišku, situacija iški-
lusi į viešumą nemaloni. Bet lėšų, 
pasak jo, uždengti stogui pensio-
natas neturi. 

Su  r ūpi mu  k l aus i mu 
S.Kavolius kreipėsi į Tryškių se-
niūną Joną Buivydą, Savivaldybės 
direktorių Kęstutį Trečioką, bet, 
pasirodo, į svetimas valdas kištis 
jie negali! 

O M.Bacevičienės kambarė-
lyje puodai ir kibirai visada pa-
ruošti – laukia eilinės liūties. Net 
ir turint pakankamai lėšų ir svei-
katos, remontuoti viduje patalpas 
beviltiška, nes sienų, lubų danga 
atsilupusi, nuolat pelėja nuo drė-
gmės. Pelėsiais prisigėręs mūras, 
pradžiūsta nebent sausringom 
vasarom. Sunkiausias metas – il-

gi, lietingi rudenys.
Tyloje gyvenanti senutė kan-

triai laukia kitų malonės, nes 
bendrauti tvarkant reikalus ji ti-
krai negali. 

Skaudžios problemos
Laimė, kad atsiranda tokių 

žmonių kaip S.Kavolius, kuris 
tėviškai rūpinasi ir kaip tas le-
dlaužis sava stiprybe, atkaklumu 
sugeba į dienos šviesą ištempti 
skaudžias problemas. 

Tik šiuo atveju ar visos jos 
suprantamos girdinčiųjų visuo-
menei? Tikra tiesa, kad žmogus 
neišgyvenęs to, sunkiai orientuo-
jasi panašiose situacijose. Ar nėra 
šiuo konkrečiu klausimu klystan-
čių? 

Tereikia peržvelgti Lietuvos 
kurčiųjų judėjimo istoriją, sun-
kų integracinį kelią į visuomenę 
tada daug kas paaiškės. Kurčias 
nekalbantis, neraštingas žmogus, 
kaimiečių žargonu vadintas –ne-
bylys - buvo niekas. Geriausiu 
atvejų – darbo jėga, šeimos narių 
tarnas. Neturinti kalbos moteris, 
sprendžiant skaudžias šeimos 
problemas, nežinojo kur kreip-
tis, o ir kaip ji galėjo pasipasakoti 
savo vargus ir skriaudas buvusias 
pirmoje šeimoje. Marija nelankė 
jokios mokyklos, ji temoka pa-
rašyti tik savo vardą ir pavardę. 
Aplinkybės nulėmusios tai, kad 
vaikai augo ne pas motiną buvo 
labai sudėtingos...Situaciją su-
švelnintų tik abipusis supratimas 
ir atlaidumas.

Dūseikiuose yra pensionatas. 
Tai stacionari socialinės globos 
įstaiga, kurioje gali gyventi iki 
275 gyventojų. Čia veikia įvairūs 
būreliai, susibūrę saviveiklininkų 
kolektyvai, prieinama visa me-
dicininė pagalba. Pensionato di-
rektorius R. Jauga, gerai žinoda-
mas padėtį, M.Bacevičienei siūlė 
apsigyventi pensionate, tačiau ji 
griežtai atsisakė. Tai ne tas žmo-
gus, kuris savanaudiškais tikslais 
užkrautų savo senatvę ir sūnums. 
Motina gyvens čia viltimi ir lau-
kimu. Marijai mieliausias jos 
kambarėlis, o jos noras – tik, kad 
nelytų ant galvos.

Aldona Gema STANKEVI-
ČIENĖ - MACIONYTĖ

Negirdinčios ir nekalbančios  Marijos Magdalenos Bacevičienės širdyje 
didelis nerimas, laukimas ir ilgesys.
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Kelionė nuo siuvimo mašinos iki 
pedagogikos

Penkiolika metų Klai-
pėdos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje dirba pedagogė 
Rita Gluškovienė. Kelias į 
mokyklą jai buvo ilgas ir 
nelengvas, bet Rita pokalbio 
metu kartojo: „Sunkumų aš 
nebijau“.

Gimus Gineičių šeimoje mer-
gaitei niekas nesitikėjo, kad po 
metų džiaugsmą aptemdys netikė-
ta daktarų diagnozė – po ligos jų 
dukrytė nebegirdi. Kaip ir visose 
girdinčiųjų šeimose, prasidėjo 
nerimo, spėliojimų ir ieškojimų  
metas. 

Vaikystė
Vaikystę Ritutė praleido Klai-

pėdoje, kur lankė tuo metu veikusį 
kurčiųjų vaikų darželį. Mama me-
tė gerai apmokamą darbą ir įsidar-
bino kitame darželyje naktine au-
klyte, kad dienomis galėtų lavinti 
kurčią dukrą. Kadangi kurčiųjų 
mokyklos Klaipėdos mieste nebu-
vo, po darželio mergaitė išvyko į 
Telšius. Mokslai smalsiam vaikui 
sekėsi puikiai. Pradinėse klasėse 
Rita nuolat sirgdavo ir praleisda-
vo daug pamokų, tačiau neatsilikti 
nuo klasiokų ir net juos pralenkti 
padėjo mamos atsidavimas ir be-
galinė kantrybė.

Savo žingeidumo, mamos pa-
stangų ir Telšių mokyklos lietuvių 
kalbos mokytojos Danutės Butke-
vičienės įdomių pamokų dėka Rita 
jau 3-oje klasėje skaitė romanus. 
Pirmasis perskaitytas romanas – 
įspūdingos apimties V. Mykolai-
čio-Putino „Altorių šešėly“!

Nuo pat pažinties pradžios ži-
nojau, kad Rita yra „knygų rijikė“. 
Šitas pomėgis liko iki šių dienų, 
tik pagreitėjęs gyvenimo tempas, 
nuolatinis laiko trūkumas nebelei-
džia visiškai užsimiršti ir panirti į 
paslaptingą literatūros pasaulį.

Mokslai Vilniuje
Baigusi Telšių kurčiųjų moky-

klą labai gerais pažymiais, pagal 
tuo metu mokykloje gyvavusią 
tradiciją silpnuosius mokinius 
siųsti į Vilniaus amatų mokyklą, 
o gabiuosius – į Vilniaus kurčiųjų 
mokyklą, Ritos kelias, aišku, turėjo 
tęstis pastarojoje ugdymo įstaigo-

je. Tačiau mamos sprendimas tęsti 
mokslus amatų mokykloje ir įgyti 
siuvėjos profesiją nustebino ir pe-
dagogus, ir pačią merginą. Prieš-
gyniauti mamai nepratusi moks-
leivė įstojo į minėtą mokyklą, savo 
atestatu gerokai nustebindama ir 
šios įstaigos pedagogus.

Geras pažymių vidurkis leido 
Ritai rinktis viršutinių arba lengvų 
drabužių siuvėjų rengimo grupę. 
Rita, svajodama apie pūstas, rau-
kiniais puoštas sukneles, pradėjo 
mokslus antrojoje grupėje, tačiau 
vietoj fantazijose kuriamų sukne-
lių kas dieną buvo siuvama iki 
gyvo kaulo įgrisusi patalynė. Stro-
pios ir paklusnios merginos širdis 
pradėjo maištauti: ji vis dažniau 
bėgo iš pamokų, grubiai bendravo 
su meistre. 

Supratusi, kad ilgai taip tęstis 
negali, amatų mokyklos moksleivė 
pati nuėjo į viršutinių rūbų siuvi-
mo grupę ir pasiprašė priimama. 
Šios grupės meistras ilgai svarstė, 
kadangi moksleivės reputacija bu-
vo ne kokia. Laimė,  ryžosi surizi-
kuoti ir priėmė ją į viršutinių rūbų 
siuvėjų rengimo grupę, kurioje 
mokėsi tik girdinčios moksleivės. 

Rizika pasiteisino – Rita tapo 
geriausia grupės moksleive, ka-
dangi siūti tikrus paltus jai buvo 
labai įdomu, o noras maištauti 
dingo negrįžtamai. Kai Ritai buvo 
įteiktas pagyrimas už labai gerą 
mokymąsi, tuo ilgai negalėjo pati-
kėti lengvųjų rūbų siuvimo grupės 
meistrė.

Siuvėjos darbas

Siuvėjos karjerą amatų moky-
klos absolventė pradėjo Klaipėdo-
je. Jos darbštumas, darbo sparta ir 
kokybė neliko nepastebėta ir po 
ketverių metų jaunoji siuvėja bu-
vo perviliota į tuo metu sėkmingai 
kooperatine veikla  užsiimančią 
siuvyklą Vilniuje.  Čia Ritai teko 
naujas išbandymas – bendrauti su 
girdinčiais klientais. Kad darbšti 
siuvėja neišsigąstų ir nepabėgtų, 
kooperatyvo šeimininkė įpareigo-
jo drabužių sukirpėją padėti  su-
sišnekėti su žmonėmis. 

Pirmasis klientas buvo jaunas 
vaikinukas, užsakęs pasiūti kelnes. 
Mergina su tokiu užsidegimu puo-
lė matuoti jį, kad sukirpėja, užsi-
žiūrėjusi į kolegės entuziazmą, pa-
miršo šeimininkės prašymą padėti 
pavertėjauti. Tik berniukui išėjus, 
jos abi prisiminė siuvyklos šefės 
prašymą ir, supratusios, kad Rita 
savarankiškai priėmė pirmąjį savo 
užsakymą, pratrūko džiaugsmingu 
juoku. Prisiminusi tą istoriją, Rita 
man pridūrė, kad jai labai patiko 
bendrauti su girdinčiais klientais, 
kurie, patys to nežinodami, lavino 
moters kalbą ir stiprino vis au-
gantį pasitikėjimą savimi! O koo-
peratyvo mokama 1000(!) rublių 
alga leido Ritai pasinerti į kelionių 
malonumus ir ji aplankė visus di-
džiuosius tuometinės TSRS mies-
tus. Kelionės buvo dar vienas Ri-
tos hobis.

Kadangi tėvai vis dar gyveno 
Klaipėdoje, duktė dažną savaitga-
lį sėsdavo į traukinį ir skubėdavo 
pas juos ir brolį. Čia likimas suve-

dė ją su Igoriu Gluškovu. Dviejų 
jaunuolių meilė baigėsi piršlybo-
mis. Kada laimingi įsimylėjėliai 
rengdamiesi vestuvėms suvedė 
savo tėvus, išaiškėjo, kad abi ma-
mos yra pažįstamos, nes ir Rita, ir 
Igoris lankė tą patį vaikų darželį, 
tik jų keliai išsiskyrė berniukui iš-
važiavus mokytis į Zelenogradsko 
kurčiųjų mokyklą.

Tiltas tarp girdinčiųjų ir 
kurčiųjų

Susipažinus su Rita, Igoris jau 
dirbo Klaipėdoje mėgstamą stog-
dengio darbą, todėl jaunamartei 
teko palikti kooperatyvą Vilniuje 
ir grįžti į Klaipėdą. O ten jokia 
siuvykla išskėstomis rankomis jos 
jau nebelaukė, nes kooperatinės 
veiklos bumas buvo praėjęs, o vi-
sos geresnės darbo vietos užimtos. 

Ir vėl likimas nusišypsojo 
darbščiai ir gabiai moteriai, nes 
vieno pasivaikščiojimo metu Ri-
ta sutiko buvusią Telšių kurčiųjų 
mokyklos direktoriaus pavaduoto-
ją Danutę Gabalienę, kuri „klojo“ 
pirmuosius Klaipėdos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų mokyklos, šį 
rugsėjį atšventusios 15-ąjį jubilie-
jų, pamatus. Pedagogė, pažinusi 
gabiąją mokinę ir išgirdusi apie 
nesėkmingas darbo paieškas, pa-
kvietė ją dirbti naujoje mokykloje 
valytoja. Laimė, ilgus mokyklos 
koridorius R. Gluškovienė plovė 
tik aštuonis mėnesius, nes, prirei-
kus siuvėjos paslaugų, buvo prisi-
minta moters tikroji profesija ir ji 
vėl ėmėsi širdžiai mielo darbo. 

Laisvu nuo siuvimo metu Rita 
mielai bendraudavo su mokiniais. 
Puikiai prisimenu, kaip Rita gelbė-
jo mums, jaunoms kolegėms, dar 
tada nemokančioms gestų kalbos. 
Ji buvo tiltas tarp girdinčiųjų ir 
kurčiųjų pasaulio. Greitai visi su-
pratome, kad Rita tapo vaikams ir 
mums dideliu autoritetu ne tik dėl 
to, kad pati yra kurčia, bet, kaip 
teigia liaudies išmintis, jog „auk-
sas ir pelenuose žiba“. Moters eru-
dicija, gebėjimas išlaviruoti sudė-
tingose pedagoginėse situacijose 
iškilo į viršų, ir ji visų pritarimu 
tapo neįgalių girdėti mokinių au-
klėtoja.

Nukelta į 21 p.

Mūsų žmonės

Ritos Gluškovienės šeima.
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Studijos Klaipėdos 
universitete

Pakilimas karjeroje Ritos gy-
venimą apsuko 360 laipsnių, nes 
2007 m. LR Švietimo ministro 
įstatymas dėl mokytojų, neturin-
čių pedagogo kvalifikacijos toli-
mesnio darbo ugdymo įstaigose 
grėsmingai atsisuko į R. Gluško-
vienę. Pati savimi abejodama, ji 
pasidavė visų įkalbinėjimams ir 
įstojo į Klaipėdos universitetą stu-
dijuoti socialinę pedagogiką. 

Pirmosiomis dienomis Ri-
ta, nemokėdama ir nedrįsdama 
klausti, dažnai nueidavo ne į savo 
kurso paskaitas, nuklysdavo į sve-
timas auditorijas, nesuprasdavo 
painaus tvarkaraščio.

Pirmųjų paskaitų metu nau-
joji studentė atidžiai žvalgėsi po 
auditoriją ir stebėjo, kurie bendra-
moksliai klauso dėstytojų, kurie 
nuobodžiauja, o kurie kruopš-
čiai užsirašinėja. Pasirinkusi, jos 
nuomone, stropiausią mergaitę, 
išdrįso paprašyti prisėsti prie jos 
ir nusirašinėti tai, ką ji konspek-
tuoja. Merginai sutikus, ir Ritai 
sėkmingai persirašius pirmosios 
paskaitos konspektą, ji paprašė lei-
dimo visas paskaitas sėdėti kartu. 
Naujoji draugė sutiko su sąlyga, 
jog Rita mainais ją mokys gestų 
kalbos. 

Apie studijas universitete bū-
tų galima atskirą pasakojimą pa-

rašyti! Nors buvusi kolegė Ulijana 
Petraitienė pirmąją studijų dieną 
pristatė naujiesiems studijų drau-
gams kurčią bendramokslę ir pa-
prašė visokeriopos pagalbos, Rita 
labai kompleksavo dėl savo nega-
lios. Net dvejus metus nedrįso į 
paskaitas pasikviesti gestų kalbos 
vertėjų, nes nenorėjo afišuotis ir 
spekuliuoti savo kurtumu. 

Dvejus metus studijos vyko 
pagal šį planą, bet trečiaisiais me-
tais Rita pastebėjo, kad draugė ne-
bespėja konspektuoti ir vis klausia 
jos, ką dėstytojas sakė. Deja, Rita 
padėti jai negalėjo, nes negirdėjo, 
o perskaityti iš lūpų sudėtingų ter-
minų nesisekė. 

Vis prisimindama grupės ku-
ratorės žodžius, kad socialinio pe-
dagogo pašaukimas – visur, visada 
ir visiems padėti, Rita pasiryžo ir 
į paskaitas pasikvietė gestų kalbos 
vertėją. Jos dėka galėjo perduoti 
nespėjančiai konspektuoti draugei 
dėstytojų žodžius. Negalės kom-
plekso nebeliko. Rita pajuto, kad 
ji tapo pilnaverte grupės nare, nes 
vertėjos dėka ji jau galėjo daly-
vauti seminarų metu vykstančiose 
diskusijose, supažindinti studijų 
draugus su kurčiųjų bendruome-
ne. O prieš metus įteiktas Klaipė-
dos universiteto diplomas moters 
auklėtiniams tapo geriausiu pa-
vyzdžiu, kad negalia – ne kliūtis 
išsilavinimui.

Šeima
Gluškovų šeimoje auga dvi 

dukrytės. Vilma – Klaipėdos „Au-
kuro“ gimnazijos abiturientė, sva-
jojanti apie jūreivystės ir uosto 
vadybos studijas Klaipėdos uni-
versitete. 

Stebinanti savo pasirinkimu 
mergaitė – visiška mamos priešin-
gybė: jos nedomina nei rankdar-
biai, nei siuvimas, nei piešimas, 
net į šokius kelis metus ėjo mamos 
verčiama, nors vėliau persilaužė ir 
pamėgo Lindy Hop stiliaus šokius. 

O mažoji Emilija, Klaipėdos 
Simono Dacho vidurinės moky-
klos, vykdančios kryptingą teatri-
nį (dailės) ugdymą, antrokė, lydi 
mamą į visus kūrybinius užsiėmi-
mus, su įkvėpimu velia, veria, pie-
šia, šoka, dainuoja, savo meninius 
sugebėjimus realizuoja Klaipėdos 
kurčiųjų  reabilitacijos centro ren-
giniuose. Šioje mažylėje daugelis 
atpažįsta Ritą vaikystėje, nes mo-
teris – išskirtinės meniškos sielos 
asmenybė. Polinkį į meną ji pa-
veldėjo iš tėvelio, garsaus Lietuvos 
liaudies menininko Jono Juozapo 
Gineičio, vieno iš 25 Lietuvos me-
džio drožėjų ir kalvių, sukūriusių 
Ablingos memorialinį ansamblį – 
30 ąžuolo skulptūrų, skirtų 1941 
m. birželio 23 d. vokiečių karių-fa-
šistų sušaudytų 42 kaimo žmonių 
atminimui. 

Nuo 12 metų mažoji Rita lan-

kėsi tėvelio dirbtuvėse ir vis prašy-
davo duoti padrožinėti. 

Kai vieną dieną tėtis davė 
mergaitei medžio pliauską ir ti-
krą drožimo įrankį, Rita pagami-
no pirmąjį savo gyvenime medžio 
drožinį – mažytę klumpę. Tėvelis, 
pamatęs dukters kūrinį, apsiverkė 
ir pasakė, kad jo pirmasis žingsnis 
į liaudies kūrybą taip pat prasidėjo 
nuo medinės klumpės! 

Rita nepasekė tėčio pėdomis, 
tačiau visur mokykloje jaučiamas 
jos meniškų rankų prisilietimas. 
Popietinę mokinių veiklą pui-
ki pedagogė užpildo įvairiausių 
rankdarbių gamyba. Iš jos vaikai 
išmoko dekupažo, papuošalų kū-
rimo, origamio, keramikos paslap-
čių. Jos dėka Klaipėdos mieste vis 
populiarėja lietuvių gestų kalba. 

Didelis auklėtojos bei lietuvių 
gestų kalbos mokytojos R. Gluško-
vienės indėlis ir į jau trečius metus 
besitęsiantį Klaipėdos universiteto 
studentų ir mokyklos bendruome-
nės draugystės projektą. Jos tiks-
las – paskatinti ugdytinius siekti 
aukštojo mokslo, kuriam negalia 
– jokiu būdu ne kliūtis, o išsilais-
vinimas ir galimybė pasiekti savo 
svajonę.

KKNPM mokytoja
Sigita KOROLIOVĖ

Bendrijos PAGAVA na-
rės Editos Stasiukaitienės, 
gyvenančios Pakruojo rajo-
ne, įspūdžiai iš Švedijos.

Trejus metus susirašinėjome 
su šeima iš Mariestado miesto 
(Švedija). Ji turi 29 metų klausos 
negalės sūnų Eriką, kuris nešio-
ja klausos aparatą, kalba švedų, 
švedų gestų ir anglų kalbomis. 
Vaikinas vienerius metus dirbo 
Laose su kurčiaisiais. Norėjosi 
aplankyti draugus ir šią šalį.

Mūsų kelionę suplanavo ir 
jai pasirengti padėjo kurčiųjų 
šeima iš Mariestado - Agne’as ir 
Barbro. Agne’as yra Mariestado 
miesto kurčiųjų draugijos pirmi-
ninkas (neprigirdintis), Barbro 
– jo žmona (kurčioji). Labai šau-
nūs žmonės, kurie man padėjo 
suprasti, kad svarbiausia yra no-
rėti bendrauti ir į žmones reikia 
eiti atvira širdimi. Kartu su ma-
nimi keliavo ir mano sūnus Ado-

mukas. Kaip spindėjo jo akelės, 
kai su juo buvo kalbama gestų 
kalba. Patikėkit, universali toji 
gestų kalba: aš anglų kalbą su-
prantu, bet taisyklingai kalbėti 
man yra labai sunku, tad gestų 
kalba man labai padėjo.

Aplankėme Gėteburgo kur-
čiųjų mokyklą. Mokykloje dirba 
Agne’o ir Barbro dukra Lotta. Ji 
supažindino mus su mokykla. 
Šią mokyklą remia miesto savi-
valdybė.

 Bendrabučio mokykloje nė-
ra, vaikai po pamokų ar pailgin-
tos dienos grupės eina į namus. 
Klasės nedidelės - po 5-6 moki-
nius. Daug mokinių iš kitų pa-
saulio šalių – Turkijos, Lenkijos, 
Somalio, Kamerūno, Graikijos ir 
kt. Mokykloje dirba daug klau-
sos negalę turinčių mokytojų. 
Kabinetai aprūpinti priemonė-
mis. Muzikos kabinete -  daug 
įvairių instrumentų, darbų ka-
binete – daug buitinės techni-

kos. Klasės padalintos į darbo ir 
poilsio zonas, įrengta gera garso 
izoliacija. Kėdžių ir stalų kojos 
padengtos guma, kad nebūtų pa-
šalinio triukšmo. Vaikai drąsūs, 
noriai bendrauja, tik ne visi ži-
no, kur ta Lietuva, bet ne bėda, 
kiekvienoje klasėje buvo žemėla-
pis, tai mes ir parodėme. 

Adomukas su pirmokėliais 
kartu padainavo ir pašoko, žaidė 
lauke ir ragavo vietinio maisto 
mokyklos valgykloje.

Kitą dieną lankėmės Skovdės 
miesto mokykloje. Tai bendrojo 
lavinimo mokykla, kurioje yra 
viena klasė vaikams, turintiems 
klausos negalę. Klasėje buvo 
6 mokiniai, jie jau trečiokai.  
Mokytoja juos mokys iki šeš-
tos klasės, o paskui prasidės  
dalykinis mokymas, ir su kie-
kvienu vaiku papildomai dirbs 
surdopedagogas. 

Žavėjausi priemonių gausa. 
Mokytoja paminėjo, kad kai ji 

atėjo dirbti į šią mokyklą, tokios 
klasės nebuvo. Mokytoja pati tu-
ri kurčią dukrą, kuri dirba kur-
čiųjų pastore, todėl jai kurčiųjų 
problemos yra labai gerai su-
prantamos. Mokyklos vadovybė 
taip pat nenoriai imasi spręsti 
kurčiųjų problemų, motyvuoda-
ma, kad vien tik klausos negalės 
vaikams klasė – didžiulė praban-
ga. Mokytoja išleis paskutinę lai-
dą ir tokios klasės Skovdės mies-
te nebebus.

Aplankėme to paties miesto 
sutrikusio intelekto mokyklėlę. 
Apžiūrėjome priemones. La-
biausiai įstrigo tai, kad moky-
tojas fotografuoja tai, ką vaikas 
veikia dienos metu, o vakare 
nuotraukėles atiduoda tėve-
liams, nes vaikutis negali pats 
papasakoti, ką veikė ar išmoko.

Po patirtų įspūdžių moky-
klose sielos ir proto atgaiva buvo 
Sūrio namai Falkopinge. Ten jau 
prasideda Kalėdos. 

 Mums rašo
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Aistra meninei 
fotografijai

Plungės rajone, Kuliuose, gy-
venančio Aido Lakštučio didžiau-
sias pomėgis -  meninė fotografi-
ja. Kruopštumą mėgstančio vyro 
darbai išsiskiria kokybe, stebina 
atlikimo technika. Jo darbų segtu-
ve - apie 260 meninių fotografijų. 

Aidas džiaugiasi, kad gali už-
siimti širdžiai miela veikla, sava-
rankiškai nevaržomas plėsti žinias 
šioje srityje. Šią begalinę aistrą 
meninei fotografijai A.Lakštutis 
paveldėjo iš senelio, kuris buvo 
Smetonos laikų fotografas. Aidui 
viskas įdomu, kas susiję su menine 
fotografija. Jis naudojasi kompiu-
teriu, bendrauja su specialistais, o 
jo meninė fotografija vis tobulėja. 

A.Lakštutis neprigirdi, tačiau 
klausos aparatas ne daug padeda. 
Jis vietinėje mokykloje baigė 8 kla-
ses. Toliau mokslus tęsė buvusioje 
Vilniaus kurčiųjų amatų moky-
kloje, kur įgijo staliaus specialybę. 
Grįžęs į Kulius dirbo lentpjūvėje. 
Vėliau namuose savo rankomis 

sukonstravo stakles, kuriomis at-
lieka medžio apdailą, priima už-
sakymus. Pats suremontavo tėvų 
paliktą namą. Žmona Jurgita – ne-
girdinti. Dešimtmetis sūnus Aistis 
girdintis ir jau gelbsti tėvams ben-
draujant sunkesnėse situacijose. 

A.Lakštučio meninės fotogra-
fijos parodą galite pažiūrėti tin-
klapio www.lkd.lt rubrikoje „Vir-
tuali meno galerija“.

„Akiračio“ inf.

Telšiai
Telšių kurčiųjų draugijos 

„Tyla“ nariai dalyvauja paslaugų 
neįgaliesiems projekte „Meninių 
gebėjimų lavinimas“. „Tylos“ pir-
mininkas Stasys Kavolius savo 
narius subūrė į floristikos būrelį, 
kuriam vadovauja Janina Vili-
mienė. Jį lanko 33 įvairaus am-
žiaus klausos negalės žmonės. 

Pradžioje visi sutarė mažiau 
pirkti floristinių priemonių, o 
jų paieškoti gamtoje. Todėl pa-
lankiu metų laiku rinko žolynus, 
kerpes, medžio tošį, įdomias 
medžių šakas, šaknis, iš kurių 
vėliau komponavo meninius dir-
binius.

Šiais metais meninių dar-
bų parodėlė Tėvo dienos proga 
buvo surengta Telšių rajono sa-
vivaldybėje, Pasaulinės kurčiųjų 
dienos proga – kurčiųjų draugi-
jos „Tyla“ patalpose, taip pat  su-
rengta naujametinė paroda. 

Pačių pasigaminti mieli kū-
rinėliai dažniausiai padovanoja-
mi svečiams, bendrijos nariams 
jų gimtadienių, jubiliejų proga. 
Pirktinės dovanos bendruome-

nei lyg ir nereikalingos. Yra visas 
būrys moterų, gražiai mezgančių 
šiltas kojines, pirštines bei šali-
kus, kuriais ypač pradžiugina 
daugiavaikes šeimas, senelių glo-
bos ir vaikų globos namų gyven-
tojus.

Tarp žemaičių sostinės kur-
čiųjų daug žmonių nedirba, to-
dėl rankdarbiai - puiki galimy-
bė paįvairinti kasdienybę. Visi 
kurtieji telšiškiai pritaria, kad 
meninių gebėjimų lavinimas do-
vanojo daug įsimintinų akimir-
kų, o mieli širdžiai darbeliai vis 
tobulėja.

Telšių kurčiųjų floristikos 
parodą galite pažiūrėti tinkla-
pio www.lkd.lt rubrikoje „Virtu-
ali meno galerija“. 

Plačiau apie Telšių kurčių-
jų draugijos „Tyla“ pirmininką 
Stasį Kavolių, kuris Žemaitijoje 
gerai žinomas kaip kurčiųjų už-
tarėjas, jų teisių gynėjas, skai-
tykite tinklapio www.lkd.lt ru-
brikoje „Mūsų žmonės“. 

„Akiračio“ inf.

Žemaitijos kurtieji

Aido Lakštučio didžiausias pomėgis 
-  meninė fotografija.

Žiemos peizažai.

Projekto „Meninių gebėjimų lavinimas“ dalyviai.

Telšiškiai meninius dirbinius sukoponavo iš gamtoje surinkų žolynų, kerpių 
medžios tošies.

Mūsų žmonės
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Raseiniai
Raseinių kurčiųjų pirminės 

organizacijos nariai glaudžiasi Ne-
įgaliųjų dienos užimtumo centre. 
Jie čia turi palankias sąlygas užsi-
imti ir dailiaisiais amatais. Rasei-
nių pirminės organizacijos pirmi-
ninkė Genovaitė Eidukevičienė 
džiaugiasi, kad centro darbinio 
užimtumo kabinete įvairių meni-
nių subtilybių gali mokytis ir kur-
tieji. Kabinete – visos mokymuisi 
reikalingos priemonės. 

Neįgaliųjų užimtumo centro 
meno vadovė Danguolė Jocienė 
bei darbinio užimtumo būrelio 
vadovė Nijolė Jokubauskienė ne-
įgaliuosius moko siūti žaislus, 
dekupažo technikos, daryti dai-
lias sages (derinant dekoratyvines 
juosteles ir įvairiaspalvius karoliu-
kus), siūti gražias, patogias ranki-
nes, moko piešti ant šilko, lanksty-
ti iš popieriaus gerveles, siuvinėti, 
karpyti ir kt. 

Didžiausias stabdis rajono 
kurtiesiems – dideli atstumai, be 
to, įvairūs darbai kaimuose dažnai 
trukdo išsipildyti jų norams.

Raseinių kurčiųjų pirminės 
organizacijos nariai siuvinėja kry-

želiu, piešia ant šilko, siuva, mez-
ga. Tarp darbštuolių - Teresė Ma-
čiulienė, Onutė Vitkauskienė ir ki-
ti. O pati G.Eidukevičienė su vyru 
Julijonu savarankiškai išmoko ir 
daro labai gražias gėles iš medžio, 
išmoko ir dekupažo technikos, su-
sidomėjo papuošalais iš karoliukų. 
Darbščios šeimos padarytos įvai-
rios kompozicijos iš įvairiaspalvių 
medinių žiedų puošia kabinetą ir 
Neįgaliųjų užimtumo centro inter-

jerą.
Raseiniškių darbų parodą ga-

lite pažiūrėti tinklapio www.lkd.
lt rubrikoje „Virtuali meno gale-
rija“. 

Apie jaunystę spinduliuojan-
čią Raseinių pirminės kurčiųjų 
organizacijos informantę Geno-
vaitę Eidukevičienę skaitykite tin-
klapio www.lkd.lt rubrikoje „Mū-
sų žmonės“.

„Akiračio“ inf.

Broliai „įvaldę“ 
metalą

Plungės rajone, Narvaišių 
kaime gyvenantis Irmantas  Pe-
trikas su broliu Giedriumi iš me-
talo daro įvairaus dizaino tvoras, 
vartus, židinio reikmenis ir kitus 
metalo dirbinius.

Broliai savamoksliai kalviai. 
Savo nuosavoje kalvėje dirba 
dar ne taip seniai, bet padaryti 
darbai jau teikia vilties. Ateityje 
galvoja kaldinti pagal naujus es-
kizus. O sunkus darbas vaikinų 

visai negąsdina, daug svarbiau – 
darbo rezultatai ir jausmas, kad 
gali „valdyti“ metalą.

Brolių Petrikų darbų paro-
da - tinklapyje www.lkd.

„Akiračio“ inf.

Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė Genovaitė 
Eidukevičienė .

Įvairiaspalviai mediniai žiedai. 

Irmanto  Petriko ir jo broliaus Giedriaus metalo dirbiniai.

Tegul per speigą Jums ant kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O Jubiliejaus proga linkim
Jums meilės, laimės didelės.
Tegul talpios širdies plakimą
Kaskart antra širdis kartos.
O metai santarvėj praleisti

Palaimos džiaugsmą dovanos.

Janiną ir Antaną Petrikus Perlinių 
vestuvių proga nuoširdžiai

sveikina Plungės kurčiųjų pirminės 
organizacijos bendruomenės

 vardu pirmininkė 
    Vida Pažereckienė.
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