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MENO ŠVENTĖ: respubliki-
nė meno šventė “Pabūkime kartu” 
šiemet vyks Šiauliuose liepos 3 d.

NUSIFILMAVO: lietuviško 
kino gerbėjai atkreipė dėmesį, kad 
neseniai debiutavusiame pilno 
metražo vaidybiniame filme „At-
sisveikinimas“  epizodinį vaidme-
nį suvaidino ir grupė kurčiųjų. 
Vilniaus KRC darbuotojai pasako-
jo, kad daugiau kaip prieš metus 
Vilniaus KRC vertėjui paskambino 
filmo kūrybinės grupės atstovas ir 
paprašė surinkti  25 kurčiųjų bū-
rį. Kurtieji buvo paprašyti sulipti 
į autobusą ir tarpusavyje bendrau-
ti gestais. Pokalbio tema nebuvo 
apibrėžta. Filmavimas neužtruko 
- šiam epizodui pakako vieno du-
blio. Vertimo į lietuvių kalbą ne-
buvo. Filmo režisierius, scenarijaus 
autorius ir prodiuseris – Tomas 
Donela. Pagrindinius vaidmenis 
filme atliko aktoriai Dainius Kaz-
lauskas (Andrius) ir Olga Genera-
lova (Rasa). 

Į FINALĄ:  „Akiratis“ rašė, 
kad net du LKD atstovai atkeliavo 
iki LNK laidos „2 minutės šlovės“ 
pusfinalio. Tai Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų mokyklos ug-
dytiniai bei vilniečių L. Valytės ir 
R. Bukeikos duetas. Deja, panevė-
žiečiai vertinimo komisijos, žiūro-
vų ir DELFI skaitytojų sprendimu 
iš tolesnės kovos buvo pašalinti. 
Tad talentų ringo finale kovoti liko 
tik sostinės atlikėjai. Šokėjų poros 
gerbėjus prie žydrųjų ekranų kvie-
čiame ir raginame gausiai balsuoti 
gegužės 30 d. 19.30 val.  

POEZIJA: gegužės 22 d. Pane-
vėžio kurčiųjų reabilitacijos centre 
rinkosi LKD  literatai į tradicinę 
šventę „Poezijos pavasaris“. Pla-
čiau apie šventę skaitykite birželio 
mėnesio „Akiratyje“.

SPEKTAKLIS: gegužės 27 d. 
16 val. Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA mažus ir dide-
lius žiūrovus kviečia į spektaklį su 
vertimu į gestų kalbą „Karalaitė ir 
princas Krabas“. Spektaklis vyks 
Valstybiniame Vilniaus mažajame 
teatre, Gedimino pr. 22, Vilniuje. 
Įėjimas į spektaklį nemokamas.

SPORTAS: gegužė Lietuvos 
kurčiųjų sporto komitetui gausi 
respublikinių renginių. Gegužės 
22 d. Kaune rengiamas lengvo-
sios atletikos čempionatas. Trijose 
amžiaus grupėse ir septyniose len-

gvosios atletikos rungtyse varžysis 
apie 100 sutrikusios klausos asme-
nų. Gegužės 28 d. Klaipėdoje ren-
giamas badmintono čempionatas. 
Gegužės 28-30 dienomis Panevė-
žyje respublikiniame kurčiųjų vy-
rų krepšinio čempionate dėl nuga-
lėtojų titulo rungsis 5 vyrų ekipos. 

VERTIMO PASLAUGOS: 
nuo balandžio 22 d. iki birželio 6 
d. kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 
val. iki 19 val. gestų kalbos vertimo 
paslaugas Vilniuje (Šv. Kazimiero 
g. 3, buvusiame vertėjų kabinete) 
teikia III kurso studentės.

DEKUPAŽAS:  k laipėdie-
čiai mokėsi dekupažo technikos 
P.Domšaičio galerijoje  (dekupa-
žas - daiktų dekoravimo įvairiais 
piešinėliais technika). Juos pa-
kvietė šios galerijos darbuotojai. 
Populiarios dekupažo dekoravi-
mo technikos mokėsi 3 šeimos – 
R.Gluškovienė su dukra Emilja, 
A.Murnikovienė su dukra Kamile 
bei  I. ir D.Liukomai su sūnumi 
Roku. Tėvelius ir jų vaikus pasiti-
ko muziejaus darbuotoja, kuri, jų 
nuostabai, truputį mokėjo ben-
drauti gestų kalba. Moteris lanko 
šiuo metu vykstančius gestų kal-
bos kursus Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinėje mo-
kykloje.  

Pusantros valandos trukmės 
užsiėmimas neprailgo, išmokta 
dekupažo technikos, padaryti ori-
ginalūs margučiai. Bet svarbiausia 
- vaikai dirbo su tėveliais, kartu 
mokėsi, kūrė, puošė. Tokie pasibu-
vimai labai reikalingi, nes padeda 
prasmingai ugdyti, mokyti, auklėti 
savo vaikus, palaikyti ryšį. Todėl 
buvo susitarta su galerijos dar-
buotojais, kad jie vėl praneš apie 
panašius užsiėmimus ir pakvies 
dalyvauti juose.

TEATRAS: balandžio 21 d. 
Vilniuje vyko tradicinis neįgaliųjų 
satyros festivalis - konkursas „Būti 
ar nebūti”. Festivalyje - konkurse 
pasirodė 10 stipriausių Lietuvos 
neįgaliųjų teatro trupių iš visos 
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Lietuvos. Tarp jų ir mūsų trijų rea-
bilitacinių centrų aktoriai: Vilniaus 
kurčiųjų liaudies teatro „Mimika“ 
pantomimos trupė „Mimai“ (reži-
sierė Janina Mažeikienė) parodė 
spektaklį „Nei už ką nebūsiu“, Pa-
nevėžio kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro judesio teatras „Virpesys“ (vad. 
Evaldas Stokė) - „Kur du - trečias 
nereikalingas“ ir  Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centro dramos ir 
pantomimos kolektyvas „Pjero“ 
(vad. Vida Eskertienė) - dvi minia-
tiūras „Dresuotoja“ ir „Žvaigždė“.

Konkurso vertinimo komisiją 
sudarė garsūs meno, kultūros ir 
politikos atstovai. Nebuvo nepaste-
bėtas nė vienas kolektyvas, visiems 
buvo įteiktos padėkos. Tarp prizi-
ninkų - Vilniaus kurčiųjų liaudies 
teatras „Mimika“. Jiems vertinimo 
komisija skyrė trečiąją vietą. Pir-
moji vieta atiteko Kauno neįgalaus 

jaunimo trupei - Plastinės dramos 
teatriukui (vadovas Virgis Bartke-
vičius), antroji - sutrikusio inte-
lekto žmonių bendrijos „Plungės 
Viltis” teatro trupei „Kaukė” (Ro-
mualda Rimkuvienė). 

PARODA:gegužės 12 d. Vilniu-
je, Muzikos ir meno bibliotekoje, 
buvo atidaryta parodėlė „Noriu 
piešti“. Dailės darbelių autoriai – 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro mokiniai: 
trečiokai, antrokai, pirmokai ir 
patys mažiausieji – „nulinukai“. 
Su vaikais dailės terapijos užsiė-
mimus veda bendrijos PAGAVA 
darbuotojos, Lietuvos dailės tera-
pijos taikymo asociacijos narės, 
psichologė Dovilė Jankauskienė 
ir dailininkė Ligita Skukauskaitė. 
Projektą finansuoja Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas.

Parodos atidarymo metu Mu-

zikos ir meno bibliotekos dar-
buotojos supažindino mažuosius 
dailininkus su bibliotekos veikla ir 
aprodė bibliotekos patalpas. 

Parodėlė veiks iki gegužės mė-
nesio pabaigos. Maloniai prašome 
apsilankyti ir parašyti savo įspū-
džius į atsiliepimų knygą. Bibliote-
kos adresas: Arklių g. 20, Vilnius.

VANDENS DIENA: Šiaulių 
sutrikusios klausos vaikų ugdymo 

centro 10 klasės mokiniai dalyva-
vo Klaipėdos universiteto inicijuo-
tame fotografijų konkurse „Švarus 
vanduo sveikam rytojui“, skirtam 
Pasaulinei vandens dienai pami-
nėti. 

Mokinių nuotraukos vandens 
tema buvo sudėtos universiteto 
laikraščio fotogalerijoje, apie cen-
tro mokinių dalyvavimą konkur-
se rašė universiteto spauda, buvo 
įteikta padėka už prisidėjimą prie 
UNESCO iniciatyvos paminint 
Pasaulinę vandens dieną. 

10 klasės mokiniai Vytautas 
Aukselis, Vytautas Jonika, Ar-
manda Karpaitė ir Aivaras Šerna  
apdovanoti KU padėkos raštais, 
kvietimais į Lietuvos jūrų muzie-
jų ir delfinariumą bei universiteto 
dovanėlėmis.

Gegužės 7 d. vykusioje Lie-
tuvos kurčiųjų sporto komiteto 
6-ojoje ataskaitinėje rinkiminė-
je konferencijoje ketverių metų 
kadencijai prezidentu perrinktas 
Aleksas Jasiūnas. Tai bus jau šeš-
toji netrukus 65-erių metų su-
kaktį švęsiančio kurčiųjų sporto 
vadovo kadencija iš eilės.

Rinkimuose varžėsi 2 kan-
didatai: dabartinis prezidentas  
A. Jasiūnas ir generalinis se-
kretorius Marius Minkevičius. 
Prezidentas rinktas slaptu bal-
savimu, o LKSK vykdomasis ko-
mitetas suformuotas balsuojant 
atvirai. 

Trisdešimt penki konfe-

rencijos delegatai į vykdomo-
jo komiteto sudėtį rinko po du 
atstovus iš visų penkių kurčiųjų 
sporto klubų. Patvirtintas tokios 
sudėties komitetas: A. Jasiūnas 
(prezidentas), M. Minkevičius 
(generalinis sekretorius), nariai:  
A. Kubaitis, O. Pečiulienė (Vil-
nius), A. Jurkša (vicepreziden-
tas), L. Agintaitė (Kaunas), E. 
Karpauskas, S. Dovydaitie-
nė (Klaipėda), J. Barisevičius,   
A. Juknevičius (Panevėžys),  
K. Prudnikovienė, L. Gromnic-
kas (Šiauliai). 

Išrinkta 3 narių revizijos ko-
misija. Jos sudėtyje -  E. Marcin-
kevičius (pirmininkas), G. Žavo-

ronok ir  R. Kabelis.
Kūno kultūros ir sporto de-

partamento (KKSD) patalpose 
vykusiame renginyje A. Jasiūnas 
perskaitė pranešimą už ataskai-
tinį 2006-2009 metų laikotarpį. 
Anot pranešėjo, pastarųjų ketve-
rių metų laikotarpis LKSK – pats 
sėkmingiausias per visą 20 metų 
egzistavimo laikotarpį. 

Svečių teisėmis renginyje 
dalyvavo KKSD, Lietuvos paro-
limpinio komiteto, LKD atstovai, 
kurčiųjų kultivuojamų sporto 
šakų treneriai ir kt.

  
  „Akiračio“ inf. 

Lietuvos kurčiųjų draugi-
ja kreipėsi į Valstybinę lietuvių 
kalbos komisiją, prašydama api-
brėžti žodžių kurčnebylis ir kur-
čiasis vartojimo ribas bei padėti 
paskleisti informaciją apie šių 
žodžių reikšmių painiojimą.

Gegužės 5 d. gautame komi-
sijos pirmininko pavaduotojos 
Jūratės Palionytės pasirašytame 
atsakyme rašoma: „... el. „Da-
bartinės lietuvių kalbos žodyne“ 
(6-ajame leidime) pateikiama 
tokia žodžio kurčnebylis reikšmė: 
„kurčias ir nebylus žmogus“, t.y. 
lietuviškai kurčnebyliu vadina-
mas negirdintis ir negalintis kal-

bėti (nemokantis jokios kalbos) 
žmogus. Žmogus, negalintis tik 
girdėti,- kurčiasis (el. „Dabarti-
nės lietuvių kalbos žodyne“ kur-
čias – „negirdintis“). Taigi leksi-
kografiškai žodžių kurčnebylis ir 
kurčiasis reikšmės yra skiriamos, 
abu jie yra taisyklingi ir savo 
reikšme vartotini lietuvių kalbo-
je. Gimtąja kurčiųjų kalba pripa-
žinus gestų kalbą, ją mokantį ne-
girdintį žmogų netikslu vadinti 
kurčnebyliu.“ Anot J.Palionytės, 
tai, kad kartais nepagrįstai pai-
niojamos šių žodžių reikšmės, 
- kalbos vartotojų atsakomybės 
reikalas.

„Akiračio“ redakcijai gautas 
atsakymas pasirodė neišsamus ir 
ji dar kartą kreipėsi į Valstybinę 
lietuvių kalbos komisiją telefonu, 
prašydama paskleisti informaci-
ją apie reikšmių painiojimą po 
visas Lietuvos įstaigas ir organi-
zacijas. Kalbinta komisijos atsto-
vė Gita Kazlauskaitė apgailestau-
dama pareiškė, kad Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija yra „tik 
kalbos norminimo institucija“, 
ji negali nei leisti, nei uždrausti 
vieno ar kito žodžio vartojimo. 
Anot kalbininkės, komisija ne-
gali prisiimti daugiau galių, negu 
jai suteikta. Esą būtų kita kalba, 

jei vienas iš šių žodžių būtų ne-
taisyklingas. Pašnekovės patari-
mas Draugijai – šviesti visuome-
nę, informuoti laišku kiekvieną 
organizaciją ar žinybą, kuri vie-
šoje erdvėje painioja šių žodžių 
reikšmes, galbūt kreiptis į atitin-
kamus Seimo komitetus. 

Tad LKD net šiame siaura-
me veiklos bare laukia didelių 
pastangų reikalaujantis darbas 
- Lietuvoje juk daugybė įmonių 
ir organizacijų, kurčiuosius va-
dinančių kurčnebyliais, ir į visas 
jas reikėtų kreiptis raštu.   

 
  „Akiračio“ inf.

 Dėl kurčiojo ir kurčnebylio vartojimo

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetui 
ketverius metus vadovaus Aleksas 
Jasiūnas.

Kurčiųjų sportui vadovaus šeštą kadenciją
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Aktualijos
                     Nuta-

rimas Nr. 630
1995 m. gegužės 4-oji. LR Vyriau-

sybė priima nutarimą Nr. 630 „Dėl 
kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo 
gimtąja kalba“. Vėliau datų, darbų, 
pasiekimų ir nusivylimų vis daugė-
ja. Nutarimas, davęs impulsą veikti, 
tarsi nueina į užmarštį.

Datą iš užmaršties prikelia Lietu-
vių gestų kalbos vertėjų asociacija. 
Iniciatyvą palaiko Seimo Žmogaus 
teisių komitetas, Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacija, asmeniškai 
Seimo narė V. V. Margevičienė. Ir 
štai visi, kuriuos jungia lietuvių ges-
tų kalba, gegužės 12 d. susitinkame 
konferencijoje „Gimtoji kalba – ges-
tų kalba?!“, vykusioje Seimo Konsti-
tucijos salėje. 

Seimo narių sveikinimai ir kalbos
Konferencijai pirmininkavusi Seimo narė 

V.V.Margevičienė pirmiausia žodį suteikė kon-
ferencijos globėjai, Seimo pirmininkės pava-
duotojai V. Baltraitienei. Daug gražių, padrąsi-
nančių žodžių. Po to - Kauno KRC saviveikli-
ninkų sveikinimas. 

Vienas po kito kyla kalbėti Seimo Švietimo 
ir mokslo komiteto pirmininkas V. Stundys, So-
cialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas 
R. J. Dagys. Skaitomas Socialinės apsaugos ir 
darbo ministro D. Jankausko atsiųstas sveikini-
mas, Švietimo ir mokslo viceministro V. Bacio 
lūpomis įsipareigojimus kurčiųjų bendruome-
nei prisiima ŠMM. Beje, viceministras apie gra-
žią sukaktį, kurčiųjų švenčiamą Lietuvoje, pri-
sipažįsta sužinojęs iš Tadžikistano delegacijos. 
Skamba Seimo nario A. Syso sveikinimai.

Atidžiai susirinkusieji klausosi A. Lydekos, 
Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko, 
pranešimo. Pranešėjas įtikinamai piešia 
sąsajas tarp lietuvių ir lietuvių gestų kal-
bų, bando gvildenti klausimą „Ar gestų 
kalba – kurčiųjų gimtoji?“. Klausytojai 
sužino, kad Lietuvai įstatymų priėmimo 
srityje yra kur eiti ir toliau: jau penkios 
Europos Sąjungos šalys savo konstituci-
jose įtvirtino gestų kalbą kaip kurčiųjų 
gimtąją kalbą. Tai Austrija, Čekija, Suo-
mija, Slovakija, Portugalija. Pasvajoki-
me - gal Lietuva bus šeštoji?

Seimo Audito komiteto pirminin-
kė L. Graužinienė dalinosi įspūdžiais iš 
lietuvių gestų kalbos kursų. Remdama-
si šia ir kitomis patirtimis Seimo narė 
ragino tinkamai įvertinti ir LGK vertė-
jo profesiją, glaudžiai besisiejančią su 
kurčiaisiais ir jų poreikiais. Anot jos, tai 
būtų geriausia gestų kalbos gimtadienio 
dovana.

 

Pranešimas apie 3 LGK programų 
rezultatus

Valstybės indėlį tenkinant kurčiųjų ben-
druomenės poreikius pasitelkus ir pačią ben-
druomenę išsamiausiai apibūdino Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė prie SADM G. 
Paliušienė. Štai 1998-2004 m. aprašyta 3000 
leksinių vienetų, 2005-2008 metais kurčiųjų 
lobyne – jau visi 8000 tūkstančiai. Parengta 
Dvikalbio kurčiųjų ugdymo samprata, 2 gestų 
kalbos vadovėliai, 10 žodynų, daugybė moky-
mo ir metodinių priemonių, organizuota iki 
šių dienų apie 60 LGK kursų daugiau kaip 900 
klausytojų. 2001-2008 m. įsteigiami 7 apskričių 
gestų kalbos vertėjų centrai. Neįgaliųjų baro va-
dovė aptaria LGK vertėjų išsilavinimą, statusą, 
atlyginimų dabartį ir perspektyvas. Kalba apie 
kartu su LKD įgyvendinamus projektus. Seimo 
nariams kyla klausimų. Jie nėra išsamiai susipa-
žinę su projektais, tad kartais ne visai teisingai 
interpretuoja pateiktus teiginius, prieštarauja 
kalbėtojai. Jie reikalauja atsakyti už veiksmus, 

kuriuos NRD ir nevyriausybinis sektorius pri-
siima kaip papildomą krūvį už tiesioginių įsi-
pareigojimų kurtiesiems nevykdančią valstybę.

Apie kurčiųjų lūkesčius – iš LKD 
vadovės lūpų

Pranešimą perskaito LKD prezidentė  
R. Klečkovskaja. Ji piktinasi painiojamomis žo-
džių „kurčnebylis“ ir „kurčiasis“ reikšmėmis. 
Atkreipia dėmesį į nepakankamą LGK vertimo 
paslaugų apimtis, kokybę, netenkinančias LGK 
vertėjų darbo sąlygas, į vis dar neišguitą infor-
macijos prieinamumo stygių. Kurčiųjų baro va-
dovę neramina valdžios institucijų požiūris į 
neįgaliuosius kaip į vienalytę grupę, nediferen-
cijuojant jos pagal negalės pobūdį. Atvirai reiš-
kia nepritarimą perduoti kurčiųjų organizacijas 
savivaldybių globai. Pranešimą kalbėtoja baigia 
vildamasi, kad valstybės parama neįgaliesiems 
iš popierinės taps vis realesne.

Ugdymo baro problemos
Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdin-

čiųjų ugdymo centro direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui R. Jankauskienė dėstė ne tik esamus 
trūkumus: nerengiami LGK mokytojai, pras-
tas pedagogų LGK mokėjimas, neįgyvendinta 
praktikoje Kurčiųjų dvikalbio ugdymo sampra-
ta ir kt., bet ir džiaugėsi centro tarptautiniais 
projektais, kuriais taip pat stiprinamas LGK 
statusas.

Grėsmingos LGK lingvisto  
prognozė

LGK lingvistas M. Danielius pranešimą pa-
skyrė LGK statusui aptarti. Pranešėjas didžiavo-
si sukauptu 8 tūkst. leksinių vienetų elektroni-
niu žodynu, besikeičiančiu požiūriu į LGK, gy-
rė girdinčių tėvų norą gestų mokyti girdinčius 
vaikus. Ir tada, kaip neišvengiamą skirtuką tarp 
privalumų ir trūkumų ištarė žodį „tačiau“. Anot 
kalbėtojo, girdintys kurčių vaikų tėvai pagalbos 

Lietuvių gestų kalbos sukakties paminėjimas

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė  
G. Paliušienė apibendrino trijų LGK programų 
pasiekimus.

Šventinės konferencijos dalyviai klausosi A.Bražinsko pranešimo.
A.Cvetkovo nuotr.
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Ispanija. 2002 m. buvo priim-
tas įstatymas, kuris nustato, kad 
žinių laidos turi būti verčiamos į 
gestų kalbą, o skubūs pranešimai 
privalo būti subtitruojami.

Portugalija. 1999 m. birželio 5 
d. priimtas įstatymas pripažino ir 
reglamentavo portugalų gestų kal-
bos vertėjo profesiją.

Švedija. Švedijoje gestų kalba 
buvo pripažinta 1981 m.

Suomija. 1995 m. buvo papil-
dyta Suomijos konstitucija – nuo 
tada suomių gestų kalba tapo pri-
pažinta ir saugoma kaip mažumos 
kalba. 

Slovakijos Respublika. 1995 
m. birželio 26 d. įstatymu buvo 

patvirtinta teisė įgyti išsilavinimą, 
gauti ir naudoti informaciją slova-
kų gestų kalba.  

Čekijos Respublika. 1998 m. 
birželio 11 d. įstatymas pripažino 
gestų kalbą lygią su kitomis kalbo-
mis. 

Anglija. Šiandien apie 60 000 
anglų moka britų gestų kalbą. Bri-
tanijos vyriausybė pripažino britų 
gestų kalbą 2003 m. pavasarį. 

Vokietija ir Olandija. XVIII 
amžiuje Vokietijoje ir Olandijoje 
buvo visiškai atsisakyta „natūra-
lių gestų“ mokant kurčius vaikus. 
Garsus vokiečių surdopedagogas 
Samuelis Heinicke (1729–1790)  
nesutiko su abato de l’Épée nuo-

mone, kad kurtiesiems mokyti rei-
kia naudoti gestus. Anot vokiečių 
mokslininko, tik žodžiu galima 
perteikti žmogaus mintis.

Nyderlandai. Gestų kalba čia 
dar nėra oficialiai pripažinta, ta-
čiau ji yra dėstoma kurčiųjų mo-
kyklose. Teismuose ir lankantis 
pas specialistus gestų kalbos vertė-
jų paslaugos yra teikiamos nemo-
kamai.

Belgija. 2003 m. Belgijos pran-
cūzų bendruomenės vyriausybė 
pripažino prancūziškai kalbančių 
gyventojų gestų kalbą.

JAV. 1816 m. profesoriaus 
Laureto Clerco ir dvasiškio Tho-
mo Hopkinso Gallaudeto dėka 

prancūzų kalbos gestai buvo „eks-
portuoti“ į Jungtines Valstijas. Šie 
du vyrai atidarė pirmąją kurčiųjų 
mokyklą Amerikoje, kuri vėliau 
tapo Gallaudeto vardo universite-
tu. Šiandien šis universitetas yra 
plačiai žinomas visame pasaulyje, 
jame dėstoma amerikiečių gestų 
kalba. 

Nepaisant stiprios prancūzų 
įtakos, amerikiečių gestų kalba 
turėjo savo raidą. Vis dėlto galima 
teigti, jog amerikiečių gestų kalba 
yra prancūzų gestų kalbos pusse-
serė. 

Iš prancūzų kalbos išvertė 
Ieva VANAGAITĖ

priemone ugdant asmenybę mato lietuvių kal-
bą. Kurčiųjų mokyklose pagrindinis dėmesys 
skiriamas lietuvių kalbai, o LGK – „turi įsiterpti 
į ugdymo procesą tarsi savaime“. Mokyklose te-
bevartojama lietuvių kalba, rodoma gestais. Vos 
keli mokytojai Lietuvoje laisvai vartoja LGK, o 
kurčiųjų mokytojų įsileista į kurčiųjų mokyklas 
vos 10-15. Kalbėtojo išvada – į kurčiųjų moky-
klas turi ateiti dirbti mokytojai, jau mokantys 
LGK. „Mums trūksta ŠMM požiūrio“,- teigė 
kalbėtojas. Žemas LGK vertėjo statusas esą taip 
pat rodo LGK statusą. Prie jo stiprinimo, pasak 
M. Dnieliaus, neprisideda ir informacijos apie 
LGK trūkumas.

Daug dėmesio pranešėjas skyrė implanta-
vimo temai. Girdintys tėvai teigia, kad kochle-
ariniai implantai išsprendė klausos problemą. 
„Bet tai yra jų supratimas. O kaip yra vaikui?“, 
- klausė pranešėjas. Anot jo, mes nežinome. Esą 
sociolingvistai įrodė, kad dviejų kalbų mokėji-
mas geriau už abejotiną, vienos, pvz., lietuvių 
kalbos mokėjimą. O mūsų šalyje laikomasi pas-
tarojo požiūrio: abejotina lietuvių kalba geriau. 
M. Danieliaus nuomone, dėl to mes nežinome, 
kokią kurčių vaikų kartą turėsim. Po 40 metų 

LGK gali ir nelikti.
  

Apie ką svajoja kurtieji?
V. Pivoras apžvelgė gestų kalbos vakar ir 

šiandien dieną, svajojo apie rytojų. Pranešėjo 
rytojus sklidinas gestų kalbą mokančių girdin-
čiųjų ir LGK vertėjų. Visur: pas gydytoją, kavi-
nėje, mokykloje, Bendrosios pagalbos centre ir 
net teatre.

Jaunimas reikalauja ir nori duoti 
Jaunatvišku maksimalizmu išsiskyrė Kauno 

jaunimo organizacijos atstovės M. Kumžaitės 
pranešimas. Ji prašė tolerancijos kalbai ir kul-
tūrai, kalbėjo apie ribotas karjeros galimybes, 
apie prieštaravimus tarp „galima“ ir „iš tiesų 
yra“. Bet kalbėjo taip, kaip tegali jaunas žmo-
gus, šiek tiek drastiškai ir desperatiškai. 

Pranešimas su priekaištais ir  
lyginimais

Kaip visada emocingas, į protą ir širdį be-
sibeldžiantis buvo A. Bražinsko pranešimas. Jo 
lyginimai pasiekimų JAV ir Lietuvoje ir skaus-
mingi, ir graudūs. Kaip ir apie girdintį ir kurčią 
pirmoką. Anot pranešėjo, jei girdintis pirmokas 
savo tėvams pasiskųstų, kad mokytojas jam ne-
suprantamai perteikia naujas žinias, tai jo tėvai 
kaipmat atsidurtų pas mokyklos direktorių ir 
mokytojas būtų pakeistas kitu. Kurčias pirmo-
kas kantriai bando sugaudyti nuo savo girdin-
čio mokytojo lūpų nusprūstančius žodžius ir 
sudėlioti sau suprantamą tekstą. Jis niekam 
nesiskundžia, nes nesugeba, ir tai tęsiasi ne tik 
pirmoje klasėje, bet iki mokyklos baigimo. Ne 
ką daugiau optimizmo buvo ir epizode apie 
burtininką, juodame kambaryje perdažinėjantį 
savo juodą katiną. Katinas, pasak A. Bražinsko, 
tai kurčias žmogus, ne kuriam taiko aplinką, 
bet kurį keičia pagal aplinką.

 
LGK vertėjų asociacija – apie vertėjus

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 

prezidentė R. Leonavičienė supažindino su 
LGK vertėjo specialybės atsiradimo istorija, 
reikalavimais šiai profesijai, kalbėjo apie menką 
sunkaus darbo atlygį ir apie perspektyvių spe-
cialistų traukimąsi iš šio specifinio veiklos baro 
dėl neatitikimo tarp pastangų ir darbo užmo-
kesčio. 

   
Apibendrinimai

Paprašytas konferencijos rezultatus apiben-
drinti A. Lydeka pripažino, kad Lietuvoje įsta-
tyminė bazė neįgaliųjų atžvilgiu gera. O štai su 
įstatymų įgyvendinimu ir taikymu jau ne taip 
sklandu. A. Lydeka konferenciją vadino būdu 
atkreipti dėmesį į opius klausimus ir pretekstu 
pradėti vykdyti griežtesnę šios veiklos srities 
parlamentinę kontrolę.

 R.J. Dagys ragino būti realistais, 
nepasiduoti vien emocijoms. Kartais net pik-
tindamasis, kartais pasitelkęs dygią potekstę 
Seimo narys bandė daugybę reikalavimų sufor-
mulavusią auditoriją grąžinti į realybės kelią. 
Kaip bekeiktume valdininkus, bet, pasak Seimo 
nario, be jų su ribotu pinigų kiekiu nė vienos 
sistemos ant kojų pakelti nepavyktų.

Konferencija baigėsi. Darbų ir rūpesčių 
nemažėja. Vieni renginį vadina renginiu „dėl 
varnelės“, kiti,  organizatorių sąraše neradę 
ko ieškoję, teiraujasi „kodėl“. Dar kiti tvirtina, 
kad dalis pranešimų buvo savų skaudulių vie-
šinimas, o gestų kalba atsidūrė antrame plane. 
Kai kam atrodo, kad dar keli tokie renginiai ir 
- kurčiųjų neprisikalbinsime mokytis lietuvių 
kalbos. Ir taip jau ją esą ignoruoja ir rašo vis 
prasčiau. Bet buvo ir tokių, kurie be išlygų gyrė 
renginį už tinkamą laiką ir suteiktą galimybę. 

Tad koks tas visiems rūpimas atsakymas, 
įrašytas į konferencijos pavadinime užkoduotą 
klausimą? Ar vis dėlto šiandien gestų kalba Lie-
tuvoje jau kurčiųjų gimtoji, ar dar vis ne? 

                 
    Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

Švietimo ir mokslo viceministras V. Bacys  
apie kurčiųjų švenčiamą sukaktį sužinojo iš 
Tadžikistano delegacijos.

Gestų kalba pasaulyje
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Videokronika

Balandžio 30 d. įvykusio 17-ojo suvažia-
vimo pradžią pagyvino LKD videokronikos 
peržiūra. Suvažiavimo delegatai susikaupę 
stebėjo reportažus iš kurčiųjų įmonių, pasi-
tarimo gestų kalbos klausimais fragmentus, 
prisiminė eitynėmis paminėtą Tarptautinę 
kurčiųjų dieną ir jos įprasminimui sureng-
tą spaudos konferenciją. Žiūrėdami atskirus 
pasitarimų siužetus delegatai dar kartą turė-
jo progos įsitikinti, kiek daug pastangų dėta 
dėl titrų, vertėjų darbo sąlygų gerinimo ir 
vertimo paslaugų apimčių didinimo, dėl pa-
galbos telefono 112 pritaikymo kurtiesiems. 
„Pabuvojo“ Kauno KRC miesto savivaldybės 
patalpose organizuotoje konferencijoje, su-
sipažino su VKNRPMC teikiama profesijų 
pasiūla, pasidžiaugė vasaros stovyklomis 
kurtiems vaikams ir jaunimui, saviveiklos 
ir sporto pasiekimais ir kt. Pranešėja Laura 
Valytė svarbiausius metų įvykius videokro-
nikoje komentavo gestų kalba.

Savarankiškai rengti projektus 
sugeba ne daug kas

Išsamų metinį pranešimą apie LKD pas-
laugų bendruomenėje projektų bei asociaci-
jos veiklos rezultatus padarė LKD preziden-
tė Roma Klečkovskaja. Ataskaitą paįvairino 
pranešėjos pastabos ir komentarai bei dele-
gatų klausimai pranešėjai.

Abejingų nepalikto faktas, kad, palygin-
ti su 2008 m., pernai Lietuvoje LKD narių 
sumažėjo net 238 asmenimis. Dėl tokio žen-
klaus pokyčio prezidentė net svarsto galimy-
bę statistinių duomenų rinkimą pakartoti. 
Iš viso Draugijos sistemoje veikia 15 sava-
rankiškų organizacijų, 13 iš jų – teritorinės 
organizacijos. Anot kalbėtojos, tai labai ma-
žai. Ji ragino rajoninę grandį drąsiau imtis 
iniciatyvos savarankiškai rengti ir įgyven-
dinti projektus. Nors vėliau grįžusi prie tos 
pačios temos vis dėlto įspėjo, kad žemiausios 
grandies vadovai turi realiai pasverti savo 
galimybes ir tie, kurie nepajėgia prisitaikyti 
prie vis kylančių jų pareigoms reikalavimų, 
užleisti savo darbo vietą kitiems. 

Nuo 2013 m. teritorinės kurčiųjų orga-
nizacijos paraiškas ims tiesiogiai teikti savi-
valdybėms. Jei kurčiųjų vadovai nesugebės 
to atlikti profesionaliai, kils grėsmė teritori-
nėms LKD organizacijoms likti be valstybės 
paramos. Todėl vadovauti pirminėms turėtų 
tik gabūs ir raštingi žmonės. Suvažiavimo 
posėdžiui pirmininkavusi viceprezidentė 
Svetlana Litvinaite nuėmė įtampą, pareikš-
dama, kad LKD vardu prisiima įsipareigoji-
mą artimiausiais metais surengti žemiausios 

grandies vadovams projektų rengimo moky-
mus.

Pernai panaudotos ne visos lėšos

Delegatai informuoti apie pernai LKD 
veikloms skirtas lėšas. Keturiolikai paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgy-
vendinti 2009 m. skirta 1 mln. 701,7 tūkst. 
Lt. Neįgaliųjų asociacijos veiklos rėmimo 
projektui – 415 tūkst. Lt., Lietuvių gestų kal-
bos vartojimo programos 2009 m. projektui 
– 275,56 tūkst. Lt. Delegatai stebėjosi, kad 
pernai LKD iš visų projektų kartu į biudžetą 
grąžino net 36,1 tūkst. Lt. Jie teiravosi, ko-
dėl LKD sutaupytų lėšų nepasiliko savo rei-
kmėms. Ypač vyresnės kartos atstovai stebė-
josi tokiu vadovų „neūkiškumu“. Pranešėja, 
taip pat ir S. Litvinaitė delegatams kantriai 
aiškino, kad sutaupytų lėšų negalima panau-
doti savo nuožiūra, o tik griežtai pagal sąma-
tos eilutes. Deja, ne visi renginio dalyviai aiš-
kinimus suprato, nes po kiek laiko to paties 
teiravosi vėl. 

Vadovė lygino 2009 m. gautas ir 2010 
metais planuojamas gauti lėšas. Paslaugų 
neįgaliesiems projektams šiemet skirta 108 
tūkst. mažiau, neįgaliųjų asociacijos veiklos 
projektams – 65 tūkst. Lt mažiau. Bet šiemet 
plečiamos Surdologijos centro, įgyvendi-
nančio Lietuvių gestų kalbos vartojimo pro-
gramos priemones, funkcijos. Tad šios pro-
gramos vykdymui skirta 218 tūkst. daugiau, 
negu pernai. Ir tai iškreipia tikrąją padėtį. 
Didžiosios teritorinės organizacijos turi ten-
kintis mažesnėmis sumomis, o skaičiavimai 
rodo, kad šiemet bendrasis finansavimas 45 

tūkst. Lt išaugo.

Bendruomeninių projektų rezul-
tatai labiau džiugina, nei liūdina

Nepaisant to, kad ne visų rezultatų pa-
vyko pasiekti, kalbėtoja 2009 m. bendruo-
meninių projektų rezultatais yra patenkinta. 
Geru žodžiu ji paminėjo daugelį kurčiųjų 
organizacijų. Kauno KRC išskyrė dėl gausių 
informavimo paslaugų, kūrybiškai ir inten-
syviai dirbusio dailiųjų amatų būrelio, gau-
siai suteiktų psichologinių paslaugų. Dėl pa-
sirašytos bendradarbiavimo sutarties su Pe-
trašiūnų darbo rinkos mokymo centru ir dėl 
to sudarytos kurtiesiems galimybės įgyti pa-
klausių profesijų. Taip pat dėl pritrauktų lėšų 
iš keturių rajoninių savivaldybių. Kaip ori-
ginalią pranešėja išskyrė Kėdainių pirminės 
organizacijos „Maisto banko“ akciją, kurios 
metu rinkti maisto produktai socialiai remti-
niems asmenims. O štai į Klaipėdos savivei-
klininkus atkreipė dėmesį vietos televizija ir 
parengė reportažą apie juos. Mažeikių kur-
čiųjų draugija pranašesnė už kitas dėl ypač 
glaudaus bendradarbiavimo su vietos savi-
valda. Ypač platų veiklų barą, anot R. Kleč-
kovskajos, aprėpė Vilniaus KRC. Čia organi-
zuotas moterims nemokamas mamografinis 
tyrimas. Laimėtas papildomas finansavimas 
iš Vilniaus m. savivaldybės kurčių vaikų ir 
jaunuolių socializacijai per mokslo metus,  
vykdytas L. da Vinči projektas, tarptautinis 
mainų projektas „Vilniaus akis“. Aktyviai 
dirbo ir laurus skynė sostinės „Mimikos“ ir 
„Tylos“ kolektyvai. Iš viso Vilniaus KRC iš 
šalies pritraukė net 162 tūkst. litų. Gerų žo-
džių prezidentė negailėjo ir kitoms teritori-
nėms organizacijoms. 

Gestų vartojimo programa

Pranešėja supažindino su Lietuvių gestų 
kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teiki-
mo programos 2009 m. rezultatais. Tai ir 7 
tikslinėms grupėms parengtos lietuvių gestų 
kalbos mokymo programos, ir LGK vertėjų 
mokymo metodinė medžiaga, ir 14 surengtų 
LGK kursų įvairioms tikslinėms grupėms bei 
dveji kvalifikacijos tobulinimo kursai LGK 
vertėjams. Taip pat 9 kurčiųjų reabilitacijos 
centruose ir Surdologijos centre pagal šią 
programą  įdarbinti  vertėjai suteikė daugiau 
kaip 2100 kurčiųjų, iš jų 41 vaikui, per 3500 
LGK vertimo paslaugų.

Asociacijos veiklos 
ataskaita

Delegatams labiausiai rūpėjo Vilniaus 
pastato likimas ir gestų kalbos reikalai

Aktualijos

Išsamų metinį pranešimą apie LKD paslaugų 
bendruomenėje projektų bei asociacijos veiklos 
rezultatus perskaitė LKD prezidentė Roma 
Klečkovskaja. 
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Dėl gausumo neįmanoma suminėti vi-
sų LKD asociacijos veiklos rezultatų. Ypač 
jų daug „Gynimo, atstovavimo, konferenci-
jų, seminarų, mokymų“ priemonės veikloje: 
6-eri mokymai regionų vadovams, konferen-
cija „Kurčiųjų asmenų socialiniai poreikiai ir 
jų tenkinimas savivaldybės lygmeniu“,  4 dis-
kusijų stalai, inicijuoti įstatymų pakeitimai, 
sėkme vainikuotos pastangos dėl informa-
cinio telefono 118 pritaikymo kurtiesiems ir 
t.t.

Prezidentei nerimą kelia nario mokestis 
Europos kurčiųjų sąjungai. Pernai už narys-
tę paprašyta net 1700 eurų. Tai didelė suma. 
Lietuva parašė prašymą mokestį sumažinti. 
Nario mokestis Pasaulio kurčiųjų organiza-
cijai siekia 500 eurų ir, pasak kalbėtojos, yra 
realaus dydžio. 

Išvardintos svarbiausios poilsio ir kultū-
ros priemonės. Pranešėja ilgėliau stabtelėjo 
ties „Varpelio“ problemomis. Nespėjus po-
ilsio namuose atlikti vienų remonto darbų, 
žiūrėk, jau susikaupė kitų. Patalpų ir įran-
gos tarnavimo laiką ženkliai  trumpina ir 
poilsiautojų neatsakingumas. Apie kurčiųjų 
neatsakingumą vėliau, beje, pasisakys ir kau-
nietė delegatė L. Matulionienė, siūlydama 
sankcijas nedrausmingiems poilsiautojams.

Analizuodama pateiktus duomenis LKD 
vadovė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į fak-
tą, kad pernai mūsų organizacija nesirėmė 
vien biudžeto asignavimais. Per metus  iš ki-
tų šaltinių Draugija pritraukė daugiau kaip 
550 tūkst. litų. Iš tiesų, tokių derlingų metų 
LKD istorijoje dar nebuvo.

Kurčiųjų interesų gynimas

Pranešime atskirai kalbėta apie sudėtin-
gus LKD ir kurčiųjų mokyklų santykius dėl 
LGK vartojimo. Tai ir buvo akstinas sukurti 
darbo grupę, besirūpinančią LGK vartojimo 
kultūra ir jos įtvirtinimu. Taip pat apie ne 
kartą Seime ir NRD rengtus susitikimus dėl 
LGK vertimo paslaugų, dėl titrų ir vertimo 
į LGK naudojimo LTV laidose bei iš Seimo 
posėdžių salės internetu, dėl pagalbos telefo-
no 112 pritaikymo kurtiesiems. Susirinkusie-
ji informuoti, kad Vilniaus KRC vykdo Nor-
vegijos finansinių mechanizmų subsidijuoja-
mą projektą galimybių studijai dėl pagalbos 
telefono 112 parengti. Buvo supažindinta su 
šviežiausiu priimtu tarpinstituciniu sprendi-
mu surinkti ir Bendrosios pagalbos centrui 
perduoti visus Lietuvos kurčiųjų mobiliųjų 
telefonų numerius. Jų pagrindu bus sukaup-
ta duomenų bazė ir  užtikrintas kurtiesiems 
112 pagalbos telefono prieinamumas. Esą tai 
bus laikina priemonė, galiosianti 2-3 metus. 
Įdiegus naujesnes technologijas, ji bus pa-
keista pažangesne.

Prezidentei kalbant apie anksčiau ga-
liojusius apribojimus sutrikusios klausos 
asmenims dirbti tam tikrus darbus į disku-
siją įsitraukė S.Litvinaitė. Ji informavo, kad 
LKD iniciatyva pasiekta sudaryti tarpžinybi-

nę darbo grupę, kuri peržiūrėjo kurtiesiems 
taikytus draudimus. Dabar kurtieji jau gali 
dirbti ir vibruojančioje aplinkoje, ir prie ju-
dančių  įrengimų. Nemažai apribojimų liko 
neprigirdintiesiems. Anot viceprezidentės, jų 
pačių labui – kad klausos likučiai būtų išsau-
goti. Šia tema pasisakiusi Mažeikių kurčiųjų 
draugijos pirmininkė Audronė Šimkuvienė 
siūlė nepasiduoti euforijai. Pirmąkart besi-
kreipiančių į Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos teritorinį skyrių kurčiųjų 
dažnai tyko nemalonios staigmenos. Esą 
jau yra atvejų, kai dėl duoto leidimo dirbti 
vieną ar kitą darbą atsitikus nelaimei darb-
daviai apkaltino mediką ir kreipėsi į teismą. 
Dėl to gydytojai tapo ypač atsargūs ir tuos 
pačius apribojimus, kaip ir anksčiau, taiko 
ir kurtiesiems, ir neprigirdintiesiems. Padis-
kutavus nuspręsta, kad LKD negali reaguoti 
į kiekvieną konkretų atvejį. Neigiamus pa-
tyrimus reikia kaupti, apie juos informuoti 
LKD vadovybę. Surinkus daugiau faktų bus 
kreiptasi į atitinkamas instancijas ir prašoma 
išaiškinimo.

R. Klečkovskaja guodėsi dėl vangaus 
LTV bendradarbiavimo. Pokalbiui prisišne-
kinti pavyko tik R. Paleckį. Deja, susitikimas 
nedavė apčiuopiamos naudos. LGK vertėjo 
langelio didinimo, vertimo kokybės gerini-
mo, gausesnio titrų naudojimo sprendimai 
dėl pernai Lietuvą ištikusios ekonominės 
krizės nukeliami į 2011-uosius. Bet žadama, 
kad padėčiai pagerėjus, bus surengta kurčių-
jų apklausa dėl laidų, kurios bus verčiamos į 
gestų kalbą, atrankos. Taip pat vadovė infor-
mavo, kad atlikti specialistų tyrimai parodė, 
kad pigiau yra televizijos transliacijas titruo-
ti, o įrengti gestų kalbos vertėjams vietas at-
sieitų brangiau. Sektinu pavyzdžiu nurodyta 
Estijos patirtis. Kaimynai parengė ir laimėjo 
ES struktūrinių fondų projektą, kurio lėšo-
mis apmokė kurčių diktorių ir finansuoja 
5-6 minučių trukmės estų gestų kalba žinių 
transliacijas su vertimu į estų kalbą. Galvo-
jama apie panašų projektą ir Lietuvoje kartu 
su LTV.

Pasak pranešėjos, ypač daug dėmesio 
pernai skirta LGK vertimo problemoms. Ne 
viskas, kas planuota įgyvendinta, bet didžioji 
dalis apskričių gestų kalbos vertėjų centrams 
reikalingų lėšų apginta. Vis dar trūksta kva-
lifikuotų vertėjų, jų atlyginimai išlieka maži. 
Šių problemų sprendimas persikelia į šiuos ir 
2011 metus. Nuo liepos 1 d. vertėjų centrai 
tampa tiesiogiai pavaldūs Neįgaliųjų reika-
lų departamentui. Draugija laukia šio laiko 
ir viliasi, kad bus geriau. Visų centrų darbo 
sąlygos suvienodės, bendradarbiauti suinte-
resuotoms šalims taps lengviau. Bus galima 
operatyviau supažindinti bendruomenę su 
naujais gestais, sparčiau kelti gestų kalbos 
vartojimo kultūrą.

Šviežiausia informacija

Baigusi skaityti ataskaitą vadovė suteikė 
šviežiausios informacijos. Apie šiuo metu 
rengiamą Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos reformą, po kurios nustatant 
darbingumo lygį bus atsižvelgiama ne tik į 
negalią, bet ir gebėjimus. 

Delegatai informuoti, kad ruošiami net 
du leidiniai „Sutrikusios klausos asmenys“ 
bei Lietuvos kurčiųjų istorijos leidinys. Pa-
aiškinta, kodėl iki šiol neratifikuota Neįga-
liųjų teisių konvencija. Pasidalinta gerąja 
patirtimi iš teritorinių organizacijų vadovų 
išvykos į Suomiją. Iš ten parsivežta idėja tu-
rėti savo interesų gynėją dėl vertimo paslau-
gų kokybės. 

Pasak R. Klečkovskajos, Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacija įsteigta ginti vertėjų 
interesams. LKD reikia savo interesų gynėjo, 
kad dialogas tarp šalių bet kokiomis aplinky-
bėmis būtų lygiavertis ir civilizuotas.

Suvažiavimas LKD praėjusių metų vei-
klą, apibendrintą prezidentės ataskaita,  įver-
tino gerai.

Nukelta į 8 p.

Suvažiavimas LKD praėjusių metų veiklą, apibendrintą prezidentės ataskaita,  įvertino gerai. 
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Revizijos komisijos 
ataskaita  

RK ataskaitą perskaitė pirmi-
ninkė Dalia Bartkienė. Ataskai-
toje pirmininkė išvardino visą 
LKD valdomą materialųjį ilga-
laikį turtą, paskelbė, kad 2009 
m. Draugija iš viso gavo beveik 
66,5 tūkst. pajamų ir suteikė pa-
ramos už 16 tūkst. Lt. 24, 4 tūkst. 
Lt grąžino NRD už pastatą Šiau-
lių mieste. Taip pat pateikė LKD 
klausos fondo rezervo išlaidų 
išklotinę. D. Bartkienė atkreipė 
dėmesį, kad nepagrįstai didelės 
buvo Šventosios poilsio namų 
„Varpelis“ eksploatacinės išlai-
dos, rekomendavo artimiausiuo-
se RV posėdžiuose išanalizuoti 
esamą padėtį ir priimti sprendi-
mus padėčiai taisyti. Finansinė 
ataskaita buvo patvirtinta. 

Suformuota 2010 m. LKD 
klausos fondo rezervų sąmata. 
Reprezentacinėms prezidentės 
išlaidoms skirta 5 tūkst. Lt, Re-
vizijos komisijos poreikiams – 1 
tūkst. Lt, RV paramos ir labda-
ros tikslams –  20 tūkst. Lt. 

Apie LKD įmones
Kadangi ataskaitų laikas ne-

tilpo į suvažiavimo reglamento 
rėmus, turėję  pasisakyti LKD 
įmonių vadovai iki suteikiant 
jiems žodį jau buvo išsiskirstę. 
Liko tik „Vikados“ direktorė G. 
Ramanauskienė. Vilnietė vadovė 

papasakojo apie siuvimo bei me-
talo dirbinių gamybos veiklas, 
bendrovės planus ateičiai, atsa-
kė į susirinkusiųjų klausimus. 
Vadovė akcentavo, kad 2009 m. 
balansas vis dar nebuvo teigia-
mas, bet du kartus geresnis, negu 
2008-iaisiais. Ji pasidžiaugė, kad 
įmonė turi apyvartinių lėšų, už 
kurias kartais perka obligacijų, 
kartais pinigus laiko trumpalai-
kiais indėliais banke.

Paprašyta pakomentuoti su-
sidariusią padėtį Panevėžio „El-
kadoje“,  kalbėtoja nurodė dvi 
silpnąsias kolegų vietas. Tai an-
glų kalbos nemokėjimas ir prasti 
vadybiniai gebėjimai. G. Rama-
nauskienė teigė nemananti, kad 
problemų „Elkadai“ sudarė per 
lėtai dirbantys kurtieji. 

Prezidentė RV darbu nėra 
patenkinta

M. Balaišis prezidentei užda-
vė klausimą: „Ar Jus asmeniškai 
kaip prezidentę tenkina LKD 
respublikinės valdybos darbas?“. 
R. Klečkovskaja nekritikavo 
RV ir neteikė nei gerų, nei blo-
gų valdybos darbo pavyzdžių, 
bet pripažino, kad dabartiniam 
Draugijos valdymo organui ini-
ciatyvų ir pagalbos asmeniškai 
jai trūksta. 

Apsispręsta dėl 
Šv. Kazimiero g.3 pastato

Skaitanti ataskaitą preziden-
tė R. Klečkovskaja ne kartą buvo 
pertraukta klausimais apie Vil-
niaus pastato likimą. Diskusiją 
šiuo klausimu LKD vadovė atidė-
jo iki buvo įvykdyta visa suvažia-

vimo dienotvarkė. Pirmas 
šiuo klausimu pasisakė A. 
Girdžius. Jis pareiškė, kad 
pasigenda informacijos šia 
tema „Akiratyje“. 

Nemažai šiuo klausimu 
kalbėjo kauniečiai. Pagrin-
dinis jų siūlymas – patalpų 
nuoma, Šv. Kazimiero g. 3 
liekant tik RKRC. Nors J. 
Pugačiauskienė neatmetė 
ir kito varianto – rasti ir 
pirkti namą ir žemę po juo, 
o vėliau šį pastatą pertvar-
kyti savo reikmėms arba 
griauti ir jo vietoje statyti 
naują. Rasti Vilniaus teri-
torijoje neužstatytos že-
mės, kaip pripažino dauge-
lis kalbėtojų, yra nerealu. 

Kiti delegatai ragino 
skubėti: pasak jų, kuo ilgiau 
bus delsiama pastatą sena-
miestyje parduoti, tuo labiau kris 
jo vertė rinkoje. 

Prezidentė atsiskaitė, ko-
kie žygiai pernai daryti siekiant 
pagerinti vilniečių padėtį, bet 
nenutylėjo ir to, kad jokių kon-
krečių įgaliojimų 2009 m. su-
važiavimas ir RV jai nesuteikė, 
todėl ir jokių konkrečių veiks-
mų ji negalėjo imtis. Kai šiuo 
klausimu pasisakė visi norintys, 
tarsi savaime išsirutuliojo trys 
išeitys: pastatą nuomoti, pasta-
tą parduoti arba nieko nedaryti. 
Už pirmą variantą pasisakė 5, už 
antrą 27, už trečią nebalsavo nie-
kas. Du delegatai susilaikė. Tad 
apsispręsta centrinę LKD būsti-
nę parduoti. 

Kol bus rasta žemės naujam 
pastatui kitoje vietoje ir kol jis 
bus pastatytas, patalpas nuomoti 
iš lėšų, gautų už senojo pastato 
pardavimą. 

Apie „Akiratį“, gestus ir 
kita

LKD mėnraštis „Akiratis“ 
susilaukė kritikos dėl to, kad re-
dakcijoje neįdarbintas nė vienas 
kurčiasis. Redaktorė G. Karklie-
nė sutiko, kad tikslingiausia būtų 
laikraštyje įdarbinti negirdintį 
žmogų maketuotoją. Tokie spe-
cialistai rengiami VKNRPMC. 
Kitas dalykas, kad šiuo metu re-
dakcijai tai ekonomiškai nenau-
dinga. Mat leidiniui skiriamas 
tokio pat dydžio biudžetas, kaip 
prieš 6 metus. Stingant lėšų nau-
dingiau yra maketuotoją samdy-
tis iš spaustuvės, kuri spausdina 
laikraštį, personalo. Tuomet už-

sakovui yra taikomos nuolai-
dos. Kai dėl redaktoriaus vietos,  
G. Karklienė pažadėjo ją užleisti, 
kai tik atsiras atitinkamą išsila-
vinimą turintis projektus rengti, 
rašyti, redaguoti ir iš dalies ma-
ketuoti gebantis kurčias asmuo.  

A.Girdžiaus nuomone, LKD 
sistemoje negali dirbti nė vienas 
asmuo, nemokantis gestų kalbos. 
Šią kalbėtojo mintį rutuliojo ir 
kiti delegatai. 

Surdologijos centrui prie-
kaištauta, kad nevykdo gestų 
tvirtinimo funkcijos. 

Tokiems su kalbos dėsniais 
nieko bendro neturintiems tei-
giniams oponavo Surdologijos 
centro darbuotojas V. Pivoras. Jis 
ragino kurčiuosius, bandančius 
diskutuoti kalbotyros temomis, 
daugiau domėtis kalboje vei-
kiančiais dėsniais. O jie tokie: 
nei gestai, nei žodžiai dirbtinai 
nekuriami ir primesti per nuro-
dymus nebūtinai prigyja. Kalbė-
tojas sakė: „Tai jūs, pasirinkdami 
naują gestą vartoti ar nevartoti, 
atitinkamai už jį ir nubalsuoja-
te.“ S. Litvinaitė papildė: „Lie-
tuvių gestų kalbos tyrinėjimo 
darbai jau nuo 2006 m. vidurio 
perduoti LKNUC Gestotyros 
skyriui“.

Prieš suvažiavimą papildo-
mus pranešimus ketinę perskai-
tyti suvažiavimo delegatai A. Ja-
siūnas ir A. Bražinskas dėl laiko 
stokos prašymus paskutiniu mo-
mentu atsiėmė.

    
Parengė 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

Aktualijos

Suvažiavimo delegatai nutarė centrinę LKD būstinę parduoti. Kol bus rasta 
žemės naujam pastatui kitoje vietoje ir kol jis bus pastatytas, patalpas 
nuomoti iš lėšų, gautų už senojo pastato pardavimą. 

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė 
pirmininkė Dalia Bartkienė. 
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Vilniaus kolegija, siekdama 
užtikrinti veiklos tęstinumą, su-
rengė pasitarimą LGK vertėjų 
rengimo klausimais. Į diskusiją 
Pedagogikos fakulteto administra-
cija pakvietė apskričių gestų kal-
bos vertėjų centrų vadovus, LKD, 
LKNUC atstovų, specialybės dės-
tytojus.

Vertėjų centrų vadovai pasi-
džiaugė, kad pakeista specialybės 
studijų programa su daugiau va-
landų specialybės dalykams jau 
davė vaisių. Praktikų metu stu-
dentai tapo iniciatyvesni, demons-
truoja daug geresnes žinias, nebijo 
versti. Dabartiniai trečiakursiai – 
paskutinė laida, kuri rengiama pa-
gal seną studijų programą.

Renginio organizatoriams 
pateikta ir ne mažai siūlymų. Pa-
vyzdžiui, būsimus vertėjus studi-
jų metu  supažindinti su vertimu 
į kalkinę kalbą, kad šie praktikų 
metu nesuglumtų, kai klientai pa-
prašo versti į kalkinę kalbą. Taip 
pat pamokyti senjorų vartojamų 
gestų, kadangi kurčiųjų amžius le-
mia ne mažus vartojamos leksikos 
skirtumus. Naudingi būtų prakti-
kų vadovams (centruose dirban-
tiems vertėjams) apmokymai, kaip 
studentams vesti praktikas.  

Po komplimentų pakeistai 
studijų programai vėl sekė nusi-
vylimo atodūsiai. Administracija 
informavo, kad šią vasarą studijų 
programos bus dar kartą peržiūrė-
tos. Nemaža tikimybė, kad po „re-
formos“ specialybės dalykų valan-
dų skaičius vėl gali mažėti. Ir tai 
esą ne fakulteto vadovybės valio-

je. Dėstomų dalykų apimtis lemia 
skiriamas finansavimas. 

Kalbėta apie būsimų LGK ver-
tėjų perspektyvas įsidarbinti. Per 
artimiausius dvejus metus šansai 
ką tik baigusiems studijas asme-
nims įsidarbinti vertėjų centruose 
bus minimalūs. Tai lemia vertė-
jų centrų apkarpyti biudžetai bei 
įšaldyti planai didinti LGK vertėjų 
etatų skaičių.  Vienintelė išimtis 
– Panevėžio AGKVC. Čia  ruo-
šiamasi įdarbinti vieną netrukus 
baigsiančią studijas LGK vertėją. 
Praktikos metu ji užsirekomen-
davo kaip specialistė, puikiai ver-
čianti iš ir į gestų kalbą. 

Netrukus kalba pakrypo aukš-
tųjų universitetinių studijų link. 
Dalis susirinkusiųjų rėmė poziciją, 
kad LGK  vertėjų studijos būtų or-
ganizuotos viename iš šalies uni-
versitetų. Kadangi dabar Vilniaus 
kolegiją baigę LGK vertėjai baka-
lauro laipsnio neįgyja ir, norėdami 
studijuoti universitete, aukštąsias 
studijas turi pradėti nuo pradžių. 
Žinia, antros aukštosios studijos 
Lietuvoje yra mokamos. R. Kleč-
kovskaja ir A. Barisevičius šiuo 
klausimu dėstė savo nuomonę, 
vardijo visus asmeninius argumen-
tus „už“ ir „prieš“. Fakulteto admi-
nistracija gynė Vilniaus kolegijos 
prestižą ir tikino, kad padėtį gali 
pataisyti išlyginamosios studijos, o 
LGK vertėjų parengimas Vilniaus 
kolegijoje yra aukšto lygio.   

Garsiai svarstyta, ar nereikėtų 
stojantiems į gestų kalbos specia-
lybę įvesti valstybinės kalbos žinių 
patikros ir galbūt net reikalauti 

logopedo pažymos. Neretai spe-
cialybės mokytis ateina žmonės, 
turintys kalbėjimo trūkumų ar 
prastai mokantys lietuvių kalbą. 
Natūraliai pokalbis po to pakrypo 
klausos trūkumų link. A. Bražins-
kas įrodė, kad kurtieji gali dirbti 
LGK vertėjo darbą, bet susirinku-
sieji sutarė, kad tai ateities, bet ne 
dabarties tema. Kai šalyje siautėja 
ekonominė krizė, niekas LGK ver-
tėjų studijų pagal atskirą progra-
mą keliems sutrikusios klausos 
asmenims nerengs. 

Pasak S. Litvinaitės, kartais 
pasitarimo temos peržengdavo iš 
anksto planuoto pasitarimo rė-
mus. Pvz., D. Jakutis kėlė klausi-
mą, kad reikėtų siekti, jog gestų 
kalbos vertėjais dirbtų, tarkim, ne 
mažesnį kaip aukštesnįjį ar kole-
gijos išsilavinimą turintys specia-
listai. S. Litvinaitė prieštaravo. Jos 
manymu, ne išsilavinimas turi būti 
sprendžiamasis veiksnys. Čia pa-
slaugos gavėjo apsisprendimas. Jei 
jį tenkina vertimo kokybė ir ver-
tėjo kvalifikacija, kodėl reikia šį 
dalyką biurokratizuoti? 

Diskutuota ir apie tai, ar LGK 
vertėjas yra bemaž ir socialinis 
darbuotojas, ar tik LGK vertėjas. 
Būtent D. Jakutis ir išprovoka-
vo tokią diskusiją bei pasisakė už 
pirmą variantą, o M. Danielius ra-
gino specialistų neapkrauti jiems 
nebūdingomis funkcijomis. Esą 
niekas iš anglų kalbos vertėjo juk 
nesitiki socialinių paslaugų. Kodėl 
turi tikėtis iš LGK vertėjo?

S. Litvinaitė kėlė klausimą dėl 
LGK vertimo paslaugų sistemos 
pertvarkos. Jei ne tuoj pat, tai 
ateityje. Jos nuomone, raciona-
liau būtų būriui vertėjų ne sėdėti 
kabinetuose ir laukti užsakymų, 
bet  dirbti namuose. Užsakymams 
priimti bei be išankstinio užsira-
šymo, neplanuotas paslaugas teikti 

užtektų darbo vietose nuolat laiky-
ti vieną du specialistus. 

R. Leonavičienė prieštaravo 
LKD atstovės nuomonei. Kauno 
AGKVC direktorė teigė, kad ir da-
bar vertėjų darbo krūviai per dide-
li. Jie vos spėja grįžti pietų. Neretai 
užsakymus priimti tenka centrų 
vadovams, kadangi darbo vietose 
nelieka vertėjų. Labai dažnai už-
sakoma paslauga tik tą pačią die-
ną. Tad yra sudėtinga  paskirstyti 
vertimo užsakymus. O LGK ver-
tėjo paklausa priklauso nuo toly-
gaus darbo krūvio paskirstymo. Į 
priešpaskutinį teiginį S. Litvinaitė 
replikavo, kad visi kartu turime 
ugdyti paslaugos gavėjo kultūrą.

Kai dėl perėjimo prie sistemos 
paslaugas teikti laisvai samdo-
miems vertėjams pagal individua-
lios veiklos pažymas ar verslo liu-
dijimus, tai R. Leonavičienė klau-
sė, kas prisiims atsakomybę už to-
kių specialistų darbo kokybę. LKD 
viceprezidentė laikėsi nuomonės, 
kad kurtieji užsakymų skaičiumi 
nulemtų tokių vertėjų ateitį ir jų 
paslaugų poreikį. Tad noras turėti 
darbo vietą ir skatintų darbuoto-
ją tobulėti. Vieningos nuomonės 
šiuo klausimu prieita nebuvo, tad 
nutarta polemiką šiuo klausimu 
atidėti ateičiai.

Diskutuota ir apie dirbančių 
LGK vertėjų atestaciją. Kad, pvz., 
specialistas, surinkęs tam tikrą ba-
lų skaičių, galėtų tikėtis aukštesnės 
kvalifikacijos, taip pat ir didesnio 
atlyginimo. Tai didintų motyvaciją 
tobulėti.

Susirinkusieji vieningai sutarė, 
kad tokio pokalbio reikėjo jau se-
niai ir nutarė tarpžinybinius inte-
resus derinti pasitarimais dažniau.

   
  Parengė Nijolė 

KRASNIAUSKIENĖ  

Vilniaus kolegijai – komplimentai ir patarimai

Plaukai seniai seniai papuošti sidabru,
Praeity paliko nueitas ilgas kelias.

Šiandiena pamatyt pati gali ir mes jau matom,
kiek turtų Tau sudėjo kiekvieni praėję metai...

Su 80-uoju Jubiliejumi, Tave, 

Maryte Sergejeva, 
sveikina VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro 

kolektyvas ir Kurčiųjų bendruomenė

Klaipėdos KRC kolektyvas sveikina 
savo gerbiamą ir mylimą direktorę 

Nijolę Kaminskienę 
gražaus gimtadienio proga.

Ryškiaspalvę metų mozaiką
Dienos nepaliaujamai kuria…

Skrieja gyvenimo laivas pirmyn,
Purpurinės jo švyti burės…
Ir nei audros nebaisios jam

Ir nebaisu jam paklysti -
Neša laivą į priekį tą

Amžinoji širdies jaunystė…
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Klaipėdos lopšelis-dar-
želis „Pagrandukas“ - vie-
nintelė ikimokyklinė įstaiga 
uostamiestyje, kurioje dirba 
surdopedagogas. Todėl jį 
gerai žino ne tik girdinčiųjų, 
bet ir sutrikusios klausos 
vaikų tėveliai. 

Jau ketveri metai darželyje ne-
bėra atskiros sutrikusios klausos 
vaikų grupės. Ji buvo uždaryta dėl 
sumažėjusio ugdytinių skaičiaus. 
Lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 
vadovės Kristinos Valinčienės tei-
gimu, nors darželyje yra 8 sutriku-
sios klausos vaikučiai, atkurti tokią 
grupę poreikio nėra. Mat tėveliai 
pageidauja, jog jų vaikai būtų inte-

gruoti į girdinčiųjų grupes. Vėliau 
dalis auklėtinių išeina į girdinčiųjų 
mokyklas, dalis – į Klaipėdos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nę mokyklą.

Sutrikusios klausos vaikas kuo 
anksčiau turi gauti surdopedago-
go pagalbą. Todėl jam eiliškumas, 
priimant į darželį, netaikomas, 
nors norinčių ikimokyklinę įstai-
gą lankyti mažylių yra daugiau nei 
laisvų vietų. Anksčiau sutrikusios 
klausos vaikai į darželį galėjo eiti 
nuo trejų metų, o dabar priimami 
ir nuo vienerių. Taip siekiama kuo 
anksčiau pradėti mokyti mažylį 
kalbėti, lavinti jo klausos likučius, 
plėsti žodyną. Šį darbą su meile 
jau 19 metų dirba surdopedagogė 
Jolanta Bružauskienė, ypač daug 
metodinių žinių ir patarimų gavu- si iš kolegės, mieste žinomos logo-

pedės Gražinos Zabulionienės. 
Tėveliai, vedantys sutrikusios 

klausos vaikus į šią įstaigą, labai 
vertina Jolantos darbo kokybę, 
patirtį ir aukštą kompetenciją dėl 
profesionaliai vedamų užsiėmimų 
ir akivaizdžių rezultatų. Pasak sur-
dopedagogės, su kiekvienu vaiku 
dirbama pagal atskiras metodikas 
– viskas priklauso nuo vaiko, jo 
klausos ir kalbos lygio. Labai svar-
bu pradėti dirbti kuo anksčiau, nes 
tada bus pasiekti geriausi rezulta-
tai. Kabinete gausu pačios darytų 
metodinių ir mokomųjų priemo-
nių. Jolantai labai svarbus jos dar-
bo tęstinumas ir kokybiškas vaiko 
ugdymas -  palaikomi glaudūs 
ryšiai su tėvais, nuolat duodami 
patarimai, užduotys grupių auklė-

tojoms, pateikiamos išsamios me-
todinės rekomendacijos. Grupių 
auklėtojos nebijo dirbti su sutriku-
sios klausos vaikais, nes gerai žino, 
kaip juos tinkamai ugdyti, lavinti, 
skatinti kalbėti ir bendrauti su ki-
tais mažyliais. 

Darželis palaiko glaudžius ry-
šius su Klaipėdos kurčiųjų reabi-
litacijos centru, Klaipėdos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindine 
mokykla. Stengiamasi keistis me-
todiniais patarimais, organizuoti 
renginius, dalintis gerąja patirti-
mi, nes svarbiausia – sukurti kuo 
geresnę pažintinę aplinką ir kiek 
galima anksčiau padėti mažam 
žmogui.

Kristina RIMKIENĖ

Klaipėdiečių „Pagrandukas“

Surdopedagogė Jolanta Bružauskienė ir jos ugdytiniai Rokas, Inesa ir 
Marija. Surdopedagogė jau 19 metų su meile moko mažylius kalbėti, lavina 
jų klausos likučius, plečia žodyną. 

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla 
kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius, turinčius 

pagrindinį išsilavinimą, kviečia mokytis 
interjero apdailos specialybės.

Papildoma informacija: 

* stojamųjų egzaminų nėra;
* mokymosi trukmė - 3 metai;
* pamokų metu dalyvauja gestų kalbos vertėjai;
*nemokamas gyvenimas bendrabutyje;
* mokama stipendija;
* mokykloje dirba surdopedagogas;
* suteikiama  galimybė įgyti vidurinį išsilavinimą Klaipėdos S.Šėmerio 
suaugusiųjų vidurinėje mokykloje.
 
Išsamesnė informacija - www.kspvm.lm.lt 

Mokyklos adresas: Puodžių 10, LT-92127, Klaipėda
tel/faks. (8 46) 31 36 82

Skelbimas
Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centras skelbia 
vaikų, turinčių klausos sutrikimą, 
priėmimą į parengiamąją klasę ir 
į naujai atidaromą ikimokyklinio 
ugdymo grupę 2010-2011 m.m. 
nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. 

Reikalingi dokumentai:
tėvų prašymas, audiograma, 

gimimo liudijimo kopija, neįga-
lumo pažymėjimo kopija, vaiko 
asmens sveikatos lapas. 

Centre vykdomos šios ugdy-
mo programos: pradinio ugdymo 
programa, pagrindinio ugdymo 

programa, vidurinio ugdymo 
programa. Mokiniui išduodamas 
pradinio ugdymo pasiekimų pa-
žymėjimas, pagrindinio ugdymo 
išsilavinimo pažymėjimas, vidu-
rinio ugdymo brandos atestatas 
ir brandos atestato priedas. 

Mokiniai ugdomi pagal Ben-
drąsias programas ir išsilavinimo 
standartus, atsižvelgiant į klausos 
sutrikimo specifiką. 

Tikslas – užtikrinti kokybišką 
kurčių ir neprigirdinčių mokinių 
(taip pat kochlearinių implantų 
naudotojų) ugdymą, sudarant 
sąlygas jų sėkmingai socialinei 
integracijai. 

Vaikai, turintys klausos sutri-

kimų, mokomi ir šių specifinių 
dalykų – gestų kalbos, dalykinės-
praktinės veiklos, ritmikos, saky-
tinės kalbos, lavinama mokinių 
tartis ir klausa, nuo 5 klasės mo-
komi anglų kalbos. 

Mokiniams teikiama kvalifi-
kuota surdopedagogo, specialiojo 
pedagogo, socialinio pedagogo, 
psichologo pagalba, teikiamos 
gestų kalbos vertėjo paslaugos.

Bendrabutis suteikiamas vi-
siems mokiniams, negalintiems 
kasdien atvykti į mokyklą, bei 
mokiniams, likusiems be tėvų 
globos. Vilniuje gyvenantiems 
mokiniams bendrabutis suteikia-
mas pateikus dokumentus, pa-

tvirtinančius sunkią šeimos 
materialinę padėtį arba kilus 
abejonių dėl mokinio fizinio ir/ar 
psichologinio saugumo šeimoje.

Bendrabutyje yra poilsio 
kambarys, mažiesiems įrengtas 
žaidimų kambarys, treniruoklių 
kambarys, dailės studija, sporti-
nių žaidimų kambarys.

Mokiniai, gyvenantys ben-
drabutyje, nemokamai maitinami 
keturis kartus per dieną centro 
valgykloje.

Daugiau informacijos 
telefonu: 8 5 2154 427 

arba 8 5 254 327 
www.deafcenter.lt 

Ugdymas
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Balandžio 16 dieną 
Kauno apskrities kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre virė darbas. Mokiniai, 
jų tėvai ir visi mokyklos 
darbuotojai plušėjo kaip 
skruzdėlės. Kas po šapelį, 
o kas po tikrą rąstą tempė. 
Net gėda buvo sukiotis su 
fotoaparatu ir diktofonu po 
centrą. Tačiau tokią akci-
ją būtina įamžinti. Todėl 
pirmiausia nuo visų darbų 
atitraukiau pagrindinę tal-
kos koordinatorę mokytoją 
Aldoną Jarmulkienę.

- Kas vyksta šį penktadienį 
ugdymo centre?

- KAKNUC prisidėjo prie vi-
soje Lietuvoje vykdomos akcijos 
„Darom 2010“. Šiandien sukvie-
tėme visus mokinius, tėvelius, 
mokyklos darbuotojus į talką. Iš 
viso mokykloje veikia 15 grupių, 
kurioms vadovauja mokytojai, kiti 
personalo darbuotojai. Daug tė-
velių susirinko. Būtų dar daugiau, 
bet šiandien darbo diena. Visi pa-
tenkinti, darbas vyksta labai gerai, 
sklandžiai, nes buvo nuveikti di-
deli parengiamieji organizaciniai 
darbai.

- Ar ši talka vienkartinė ak-
cija?

- Ne. Talkos ugdymo centre 
vyksta kiekvieną pavasarį ir rude-
nį. Tik prie „Darom 2010“ pirmą 
kartą prisidėjome.

- Ar kuri nors talka buvo ypa-
tinga?

- Taip. Prieš penkerius metus 
labai daug darbų nuveikė moki-
niai. Tuomet keitėme mokyklos 
aplinką, reikėjo daug žemių išbars-
tyti, vejas užsėti, tujas pasodinti. 

Mokiniai labai gerai dirbo, dabar 
savo darbu džiaugiasi.

Pro šalį skuba mokinių būrelis. 
Jie susidomi pokalbiu, vienas mie-
lai sutinka atsakyti į klausimus.

- Kokioje klasėje tu mokaisi?
- 7b. Mano vardas – Aurelijus. 
- Ką tu dirbi?
- Lapus nešu, reikia sukrauti į 

krūvą.
- Ar sunku dirbti?
- Sunku.
- Kaip manai, kodėl reikia 

tvarkyti mokyklą?
- Na, akcija... Reikia tvarkyti 

visą Lietuvą, kad būtų švaru, tvar-
kinga.

- O pirmadienį, kai grįši į 
mokyklą, ar saugosi savo padary-
tą darbą?

- Taip!
- O kiti vaikai?
- Nežinau.
- Kaip manai, ką galvoja sve-

čiai atėję į  mūsų mokyklą?
- Labai graži, mūsų mokiniai 

labai tvarkingi.
Aurelijus nuskubėjo dirbti. 

Pasukau už kampo ir savo akimis 
nepatikėjau: berniukas kaip pipi-
ras, o su mama ir vyresniųjų klasių 
mokiniais darbuojasi. Pakalbinau 
šio šaunuolio mamą. 

- Esu Deivido iš parengiamo-
sios klasės mama, - prisistatė pa-
šnekovė.

- Kokia buvo jūsų reakcija, 
kai gavote pakvietimą į talką?

- Teigiama, labai malonu tvar-
kytis. Kuo daugiau tvarkančiųjų 
bus, tuo gražesnė gamta bus, tuo 
geriau visiems. 

- Ar jūsų mažyliui ne per sun-
ku dirbti?

- Kiek pajėgia, tiek dirba. Kar-
tu ir pavyzdį mato, kad reikia tvar-
kytis.

- Kaip manote, ar bus kokia 
nauda mokyklai iš šios akcijos?

- Aišku. Pagražės aplinka, susi-
vienys kolektyvas.

Staiga į mūsų pokalbį įsiterpia 
9 b klasės vadovė Lela Nikitina:

- Šaunu, kad Deividukas su 
mama padeda. Jie išrenka šakeles, 
akmenis, viską rūšiuoja. Vaikas jau 
žino, kaip rūšiuoti atliekas. Auga 
atsakingas Lietuvos pilietis. Nega-
liu ir savo devintokais atsidžiaugti. 
Ką tik pertrauką panelėms pasiū-
liau, jau pavargo, bet šios nesiilsi. 
O Evaldas kaip dirba, dar kitiems 
vadovauja, rodo gerą pavyzdį. O 
darbas sunkus mums teko. Mes 
kompostą formuojame. Mano gru-
pės darbininkai – šaunuoliai.

Rodos, tokie pat šaunūs auga 
ir mažieji. Jie tvarko savo klases, 
net parengiamosios klasės moki-
niai suolus plauna, duris valo.

- Nufotografuokite mus, - pa-
prašė penktokai, nešantys lapus. 

Jie linksmai pamojavo ir tekini 
nurūko.

Penktokes su šeštokėmis už-
tikau ravinčias gėlyną. Jų darbui 
vadovavo mokytoja Aušra Breje-
rienė. Ji gyrė šeštokes Ramunę ir 
Vaivą. Mergaitės labai nuoširdžiai 
dirbo. 

Pabandžiau pakalbinti dešim-
tokes, bet jos nenorėjo atsitrauk-
ti nuo darbo. Tik mokytoja Rūta 

Zaukienė šūktelėjo, kad merginos 
skuba, jau antrą plotą grėbia. Ir sa-
vo manikiūro negaili, kur grėblio 
neprakiša, lapus iš gyvatvorės ran-
komis traukia.

Dunkst... dunkst. Dunksi dė-
žės ant kiemo. O kas dėžėse? 

- Makulatūrą tvarkom, - atsa-
ko mokytoja Miglė Račaitė. Iš rū-
sio, iš palėpės viską išnešim. Bus 
švaru.

Pasuku už mokyklos kampo.  
O čia lyg pasakoj apie ropę: šeši 
vyrai vieną krūmą rauna! Tai vyrų 
brigada stengiasi senąją gyvatvo-
rę išrauti. Šauniai darbavosi vyrų 
komanda, nei mokiniai, nei moky-
tojos tokių darbų neįveiktų. Ačiū 
jiems.

O dešimtokai suskubo dar po 
medį prie mokyklos pasodinti. Su-
grįžus bus smagu su juo pasisvei-
kint, pėdsakas liks. 

Prasmingas mokinių darbas 
talkoje atrodė ir Luko iš 7a tėve-
liui. Jis mano, jog šiandien vaikai 
mokėsi dirbti kartu. Jie matė pa-
vyzdį, gerą pavyzdį. Kitą kartą jie 
imsis sunkesnių darbų. Gal dabar 
daugiau padės ir namuose. Ši talka 
turi būti jiems pamoka. 

Pamoka buvo ir vaišės po tal-
kos. Juk lietuvių papročiai moko 
talkininkus pavaišinti. Visus vaiši-
no kopūstiene ir bulvių plokštai-
niu. Direktoriaus pavaduotoja Da-
lia maistą dalino ir džiaugėsi, kad 
mokiniai mandagiai dėkojo. 

Smagu, jog visi kartu dirbome, 
kartu vaišinomės, kartu ir rezul-
tatais džiaugsimės. Gera, jog mū-
sų bendruomenė susitelkusi, gali 
daug darbų nuveikti.

            Talkininkus kalbino 
KAKNUC lietuvių kalbos 

mokytoja 
Sofija LIORANČIENĖ

Visuotinė talka KAKNUC

Jaunesnieji Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro moksleiviai tvarkė savo klases. Šauniai darbavosi vyrų komanda.

Po talkos – vaišės. Direktoriaus pavaduotoja Dalia Šarkienė maistą dalino ir 
džiaugėsi, kad mokiniai mandagiai dėkojo.
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Balandžio 29 d. Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre 
vyko tarptautinė kon-
ferencija ,,Valstybinės 
kalbos svarba kurčiųjų/
neprigirdinčiųjų gyveni-
me“. 

Jau konferencijos pavadini-
mas trijų Pabaltijo šalių dalyvius 
sutelkė ties vienu iš svarbiau-
sių klausimų – kurčiųjų/nepri-
girdinčiųjų valstybinės kalbos 
mokymu(si) bei jos mokėjimu. 
Konferencijos tikslas - pažvelgti 
į daugiakalbystės problemas Lie-
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

Konferencijos uždaviniai: 
įvardinti esmines valstybinės 
kalbos mokymosi ir vartojimo 
problemas, pasidalinti gerąja 
patirtimi; skatinti lietuvių kalbos 
ir lietuvių gestų kalbos vartoji-
mą kokybiškesniam kurčiųjų/
neprigirdinčiųjų ugdymui; ge-
rinti kurčiųjų/neprigirdinčiųjų 
ugdymo kokybę.

Beveik 90-čiai konferenci-
jos dalyvių LKNUC direktorė 
G.Lepeškienė pristatė svečius iš 
Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo  ministerijos, Respubliki-
nio kurčiųjų reabilitacijos centro, 
Vilniaus universiteto, Vilniaus 
kolegijos, Nacionalinio egza-
minų centro, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos kurčiųjų ugdymo įstaigų, 
Surdologijos centro, bendrojo 
lavinimo mokyklų bei kurčiųjų 
bendruomenės atstovus.

Pirmiausia svečius, dalyvius 
pasveikino ir kolegų bei vice-
ministro sveikinimus perdavė 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
atstovė T.Aidukienė. Visiems 
susirinkusiems T.Aidukienė 
palinkėjo susiklausymo, kad, 
pasibaigus konferencijai, žmonės 
neišsibarstytų, neužsisklęstų ir 
nepaskęstų smulkiuose darbuose 
bet sugebėtų į daugelį dalykų 
pažvelgti, šviesaus atminimo 

Lietuvos švietimo reformos pra-
dininkės M.Lukšienės žodžiais 
tariant, iš paukščio skrydžio.

Pranešimai
Pirmąjį pranešimą tema 

,,Valstybinė kalba daugiakalbystės 
kontekste“ pristatė Vilniaus uni-
versiteto docentė dr. L.Vilkienė. 
Lektorė kvietė konferencijos 
dalyvius diskutuoti apie daugia-
kalbystę bei dvikalbystę. Moks-
lininkės darytuose tyrimuose į 
anketos klausimą, ar verta mokėti 
lietuvių (valstybinę) kalbą, dau-
guma respondentų, tarp kurių 
buvo įvairių Lietuvos tautinių 
mažumų atstovų, atsakė: ,,taip“. 
O į klausimą „kodėl“ atsakymai 
buvo trumpi ir aiškūs: ,,nes esi 
Lietuvos pilietis“. 

Vilniaus kolegijos Pedago-
gikos fakulteto lektorės dr. D. 
Kačinaitė ir V. Juškienė savo 
pranešime ,,Edukacinės kurčią ir 
neprigirdintį įgalinančios aplin-
kos kūrimas“ atkreipė dėmesį 
į tai, kad jau gerą dešimtmetį 
aktyviau aukštojo universitetinio 
ar koleginio išsilavinimo siekia 
ne tik girdintieji, bet ir kurtieji 
bei neprigirdintieji, kuriems 
tinkamos edukacinės aplinkos 
sukūrimas yra ypač svarbus, nes 
tai - specialių poreikių studentai. 
Norint sukurti kiek įmanoma 
geresnę edukacinę aplinką, kuri 
leistų kurčiuosius ir neprigir-
dinčiuosius sėkmingai studijuoti 
Lietuvos aukštosiose mokyklose, 
reikėtų pereiti prie gestų kalbos 
vertėjų darbo profiliavimo. Be to, 
rengiant vertėjus, ypač kreipti dė-
mesį į jų gebėjimą versti kurčiųjų 
mintis sklandžia lietuvių kalba.

Kauno apskrities kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro lietuvių kalbos mokytoja 
S.Liorančienė pranešime ,,Lie-
tuvių kalba virtualioje aplinkoje” 
aptarė aktualią temą – naujausių 
technologijų įtaką mūsų kalbai. 
Lietuvos kurtieji ir neprigirdin-
tieji asmenys, ypač jaunimas, 
jau seniai neįsivaizduoja savo 

gyvenimo be trumpųjų žinučių, 
interneto. Tačiau, virtualioje 
erdvėje susidurdami su informa-
cinių technologijų suteiktomis 
naujomis bendravimo formomis, 
,,atranda” naują kalbą, kuri neturi 
nieko bendro su lietuvių valstybi-
ne kalba. 

Lingvistai išskiria ne vieną 
lietuvių kalbos darkymo elektro-
ninėje erdvėje būdą. Pavyzdžiui, 
vartojami anglų kalbos žodžių 
trumpiniai, prilipdant jiems lietu-
viškas galūnes, lietuviškos raidės 
žodžiuose keičiamos svetimų kal-
bų raidėmis, iškraipoma dvibalsių 
rašyba, pamirštama apie nosines 
raides (pvz., wabalas, textas, puj-
kiai, geraj ir t.t.). 

Vizualumas, ypač kurtie-
siems vaikams ir paaugliams, 
yra itin svarbus, tad taisyklingai 
rašomas žodis, sakinys modernė-
jančiame XXI amžiuje gali virsti 
tolima praeitimi. 

Beje, kalbininkų nuomone, 
rašyti ,,švepluojant” yra patogu, 
taip galima paslėpti (aišku, laiki-
nai) savo neraštingumą. Pranešėja 
savo žvalgomajame ir nedidelės 
apimties tyrime aptarė, kokią 
pagalbą kurtiesiems interneto 
vartotojams gali suteikti kalbinin-
kai, kaip virtualią erdvę paversti 
ugdymo priemone bei ugdymo 
motyvacijos skatintoja.

Kaip ugdyti mokinių, turin-
čių klausos sutrikimą, komunika-
cinę kompetenciją, aptarė Kauno 
apskrities kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro direk-
torės pavaduotoja papildomam 
ugdymui D. Šarkienė. Pranešėja 
pateikė platų įvairaus amžiaus 
sutrikusios klausos asmenų nuo-
monių spektrą šiuo klausimu. 

Apklaustieji kurtieji ir nepri-
girdintieji supranta lietuvių kalbos 
mokėjimo svarbą jų gyvenime, 
deja, kartais pernelyg pavėluotai. 
D.Šarkienės nuomone, atsakomy-
bę už sutrikusios klausos asmenų 
žodinę kalbą turėtų prisiimti visi: 
šeima, darželis, mokykla. Jei kie-
kvienas mūsų padarytų viską, kas 

nuo jo priklauso, rezultatai turėtų 
būti kitokie. 

Viešnia pateikė konstruk-
tyvių pasiūlymų mokinių bei 
suaugusiųjų su klausos sutrikimu 
lietuvių kalbos mokėjimo mo-
tyvacijai kelti. Pranešėjos nuo-
mone, asmuo, norintis išmokti, 
pavyzdžiui, anglų kalbą, eina ir 
pats ieško kursų, mokytojų. To-
dėl lygiai taip pat yra reikalingi 
ir ilgalaikiai, efektyvūs lietuvių 
kalbos kursai sutrikusios klausos 
asmenims, nepriklausomai nuo jų 
amžiaus. Šiais klausimais moky-
kla visada yra pasirengusi padėti, 
pakonsultuoti. Juk mes gyvename 
laikais, kai mokytis tenka visą 
gyvenimą.

Apie lietuvių žodinę kalbą 
kaip sėkmingos socialinės inte-
gracijos į girdinčiųjų pasaulį va-
riklį kalbėjo Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos direktorė E.Andrijauskienė 
ir mokytoja S.Koroliovė.  Svar-
biausia, ką vaikas išmoksta pir-
maisiais gyvenimo metais, – tai 
kalba. Gamtinį vaiko pasiruošimą 
išmokti kalbėti rodo tai, kad, Čiu-
kovskio (1981) žodžiais tariant, 
,,suaugusiam sprogtų galva, jei 
jam reikėtų per tokį trumpą laiką 
išmokti tiek gramatinių formų, 
kurias taip lengvai ir laisvai iš-
moksta dvimetis lingvistas. Ir 
nors stulbina darbas, kurį jis per 
tą laiką padaro, dar labiau stulbina 
tai, kaip stebėtinai lengvai jis tą 
darbą daro”.  Tad svarbu išnaudoti 
tą dvimečio potencialą ir suteikti 
kurčiam vaikui išmokti kelias kal-
bas. Pranešėja S.Koroliovė pateikė 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos ben-
druomenės sėkmingos socialinės 
integracijos pavyzdžių. 

Konferencijos metu skaityti 
9 pranešimai. Išsamiau apie juos 
skaitykite tinklapyje www.lkd.lt .

Apklausos rezultatai
Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centro lietuvių 
kalbos metodinė grupė, siekdama 

Daugiakalbystės problemos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje 

Ugdymas
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nustatyti kalbos vaidmenį kurčių-
jų ugdyme, centre atliko apklausą, 
kurioje dalyvavo 66 8-12 klasių 
mokiniai: 21 iš kurčiųjų šeimų ir 
45 iš girdinčiųjų šeimų. 

Pranešime apklausos duo-
menis pristačiusi centro di-
rektorės pavaduotoja ugdymui 
J.Levickienė gretino mokinių iš 
kurčiųjų ir girdinčiųjų šeimų atsa-
kymus į pateiktus klausimus apie 
žodinę ir gestų kalbą. Apklausa 
parodė, kad tik labai maža dalis 
girdinčiųjų šeimų, auginančių 
vaiką su sutrikusia klausa (o to-
kių, palyginti su kurčiųjų šeimo-
mis, yra daugiau), moka ir vartoja 
gestų kalbą. 

Panaši situacija, tik kurčiųjų 
šeimose, yra kalbant apie žodinės 
kalbos mokėjimą – tik nedidelė 
dalis kurčiųjų šeimų jos gali 
pamokyti savo vaiką su klausos 
sutrikimu. 

Įdomu, kad draugystei kalba 
neturi lemiamos reikšmės: ir 
kurčiųjų, ir girdinčiųjų šeimose 
augantieji turi nemažai girdinčių 
draugų, su kuriais kurtieji kalbasi 
raštu, abiem kalbom arba gestais. 
Be to, bendraudami gestų kalba 
abiejų grupių mokiniai teigia var-
tojantys žodžius (sakytinę kalbą) 

Kurtieji tėvai pageidautų, 
kad mokykloje jų vaikai vienodai 
mokytųsi abiejų kalbų, girdintieji 
– kad jų vaikai gebėtų bendrauti 
žodžiais ir skaitytų knygas. 

Kaip mokiniai sužino apie 
įvykius pasaulyje? Turintys kur-
čiuosius tėvelius apie viską sužino 
iš draugų ir interneto, girdinčiųjų 
šeimose augantys mokiniai taip 
pat pripažįsta tuos pačius būdus 
bei pamokų naudą. 

TV laidų vertimą į gestų 
kalbą visi respondentai įvertino: 
,,nelabai suprantu“, tačiau filmus 
su titrais dauguma teigia supran-
tantys. 

Visi apklaustieji mokiniai su 
sutrikusia klausa gerai vertina 
kurčiuosius, mokančius žodinę 
kalbą, noriai su jais bendrauja 
ir pripažįsta, kad žodinės kalbos 
mokytis reikia, nes tai padeda 
bendrauti. 

Rezoliucija
Tarptautinės konferencijos 

,,Valstybinės kalbos svarba kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų gyvenime“ 
dalyviai priėmė rezoliuciją:

,,Konferencijos organizatoriai 
ir dalyviai, išklausę pranešimus ir 
pasisakymus bei dalyvavę diskusi-

jose, k o n s t a t u o ja:
•	 Skaitytuose	pranešimuo-

se atsiskleidžia panašios valstybi-
nės kalbos vartojimo problemos 
visose trijose šalyse (Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje).

•	 Žodis	ir	gestas	yra	lygia-
verčiai. Kurtieji ir neprigirdintieji 
yra dvikalbiai, todėl būtina nuo 
mažens mokytis abiejų kalbų. Dvi-
kalbystė atveria kelius į visavertį 
gyvenimą ir mažina izoliaciją.

•	 Gestų	kalba	gali	padėti	
kurtiesiems ir neprigirdintiesiems 
mokytis valstybinės kalbos.

•	 Siekiama	 išugdyti	 as-
menį, jaučiantį poreikį skaityti ir 
šviestis savo malonumui, bei suvo-
kiantį kalbą, literatūrą ir kultūros 
tradicijas kaip tautos kultūros 
dalį, gebantį analizuoti ir kritiškai 
vertinantį įvairias gyvenimo situa-
cijas.

•	 Kurčiasis	 ir	 neprigir-
dintysis, vartodamas abi kalbas, 
nepraras identiteto su kurčiųjų 
bendruomene bei taps visaverčiu 
visuomenės nariu”.

Nutarimas
1. Kelti kurčiųjų ir nepri-

girdinčiųjų asmenų motyvaciją 
mokytis valstybinės kalbos.

2. Plėsti valstybinės kalbos 
vartojimą mokinių ugdymo 
procese, nes tai būtina tolesnei 
mokinio karjerai, informacijos 
gavimui, visaverčiam gyveni-
mui, sėkmingai profesinei bei 
visuomeninei veiklai, integracijai 
visuomenėje.

3. Valstybinės kalbos mo-
kymui panaudoti kuo daugiau 
įvairesnių priemonių bei meto-
dų, kuo daugiau perduoti kasdie-
ninės radijo, televizijos, spaudos 
teikiamos informacijos tam, kad 
plėstųsi akiratis.

4. Pritaikyti lietuvių kalbos 
vidurinio ugdymo programą, 
PUPP ir brandos egzaminus.

5. Parengti ir patvirtinti 
lietuvių gestų kalbos programą 
viduriniam ugdymui.

6. Inicijuoti lietuvių gestų 
kalbos kaip gimtosios kalbos 
egzamino įtraukimą į brandos 
egzaminų sąrašą.

7. Rengti vadovėlius ir kitas 
specialiąsias mokymo priemo-
nes, pritaikytas kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymui.

 LKNUC surdopedagogė 
Rūta VYŠNIŪNIENĖ

Tokią išvadą galima daryti 
susipažinus su Lietuvos savivaldy-
bių asociacijos (LSA) bei Švietimo 
ir mokslo ministerijos atsakymais 
į LKD užklausimus.

 Draugija reiškė susirūpinimą 
dėl tiksliai neapibrėžtos apskričių 
pavaldumo kurčiųjų mokyklų 
ateities po apskričių reformos, 
kuri baigiasi 2010 m. liepos 1 
d. Iki šiol neišspręstas mokyklų 
finansavimo klausimas. Juk sa-
vivaldybė rūpinasi vieno rajono 
ar miesto mokiniais, o apskrities 
pavaldumo mokyklą lanko kelių 
rajonų ir kartais net kelių apskri-
čių vaikai. 

Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos vardu direktorė Roma 
Žakaitienė Kurčiųjų draugijai 
atsakė: „Vadovaujantis Vietos 
savivaldos įstatymu, švietimo 
įstaigų steigimas yra savarankiš-
koji savivaldybės funkcija. Todėl 

sprendimo priėmimas dėl minėtų 
mokyklų steigėjo teisių ir pareigų 
bei turto perėmimo iš Apskrities 
viršininko administracijos yra 
kiekvienos savivaldybės tarybos 
teisė. (...) Kadangi be kurčiųjų 
internatinių mokyklų savival-
dybėms iš Apskrities viršininko 
administracijos yra perduodamos 
ir kitos mokyklos bei įstaigos, 
teikiančios paslaugas kelių ar 
net keliolikos savivaldybių vai-
kams, LSA siekia, kad Švietimo ir 
mokslo ministerija kuo greičiau 
parengtų ir patvirtintų kriterijus, 
pagal kuriuos būtų nustatomas 
regioninės mokyklos statusas bei 
tų mokyklų finansavimas.“

Švietimo ir mokslo ministeri-
ja LKD ramina, kad „savivaldybei 
perdavus tam tikrą apskrities 
švietimo įstaigą, specialiu Vyriau-
sybės nutarimu šiai savivaldybei 
būtų perduodamos ir tai švietimo 

įstaigai finansuoti 2010 m. skirtos 
lėšos.“

 Toliau aiškinama, kad „jau 
sudarytos darbo grupės (...), ku-
rioms pavesta iki 2010 m. rugpjū-
čio 1 d. parengti savivaldybėms 
perduodamų apskričių (regionų) 
mokyklų ūkio lėšų skaičiavimo 
tvarką ir Mokinio krepšelio lėšų 
apskaičiavimo ir paskirstymo me-
todikos pakeitimo ir papildymo 
2011 metams projektą.“  

Švietimo ir mokslo minis-
terija tikina, kad LKD baimė, 
kad po reformos gali kristi mo-
kymo kokybė, yra nepagrįsta. 
Esą „mokyklose dirbs tie patys 
mokytojai“.  

Taip pat informuoja, kad 
kurčiųjų mokykloms metodinę 
pagalbą teiks Lietuvos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras.

Gauta informacija leidžia 

daryti prielaidą, kad 2010 m. 
kurčiųjų mokyklų finansavimas 
galbūt ir nesuprastės, tačiau tai 
sužinosime reformai įvykus. 

Dalis savivaldybių adminis-
tracijų abejoja, kad Mokinio krep-
šelio lėšos iš vieno rajono savival-
dybės į kitą kiekvienu konkrečiu 
atveju nukeliaus sklandžiai. Taip 
pat kad savivaldybė-mokyklos 
steigėja, susirinkdama lėšas iš kitų 
rajonų, siunčiančių jai mokinių, 
netaps atpirkimo ožiu. 

Daugelis tikėjosi, kad, kol bus 
sukurtas savivaldybių mokyklų fi-
nansavimo modelis, laikinai stei-
gėjo funkciją iš apskričių perims 
Švietimo ir mokslo ministerija. 

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kurčiųjų mokyklos bus perduotos savivaldybių globai
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„Rita – ir kaip asmeny-
bė, ir kaip specialistė, yra 
žmogus iš „aukso fondo“. Ji 
atitinka visus aukščiausius 
reikalavimus, kokie gali 
būti keliami žmogui ir spe-
cialistui“, – taip Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos direk-
torė Danutė Kriščiūnienė 
apibūdina jau daugiau nei 
dešimt metų su klausos 
negalę turinčiais vaikais dir-
bančią vyr. surdopedagogę 
(anglų kalba) ir technologijų 
mokytoją Ritą Kasparienę. 

Kolegos į šią kuklią, niekam 
neatsisakančią padėti, visur spė-
jančią, tuščių kalbų nemėgstančią 
ir visada tvirtą poziciją turinčią 
moterį kreipiasi tiesiog Ritute. 

Mokiniams ji – viena myli-
miausių mokytojų, kurios pamokų 
jie visada laukia. R. Kasparienė yra 
ir tas žmogus, kuris daug nuveikė 
kuriant šios mokyklos materialinę 
bazę ir edukacinę erdvę. 

„Rita daug prisidėjo, užmez-
gant ryšius su daugelio šalių kur-
čiųjų organizacijomis. Didelis jos 
indėlis bendradarbiaujant su soci-
aliniais partneriais. Būdama aktyvi 
tarptautinių (JAV, Švedija, Vokieti-
ja, Airija, Latvija, Afrika) projektų 
dalyvė, ji yra pristačiusi mokyklą 
daugelyje užsienio šalių“, – pabrė-
žė mokyklos direktorė.

Iš darbo - po vidurnakčio
Dabar, kai mokykloje sukurta 

puiki edukacinė aplinka, sudary-
tos visos sąlygos mokinių ugdymo 
procesui, įrengta moderni valgy-
kla, suremontuotas bendrabutis, 
Rita prisimena, kiek į tai įdėta lai-
ko ir energijos. „2001 metais, kai 
mokykla įsikėlė į šias patalpas ne-
turėjome nieko: nei suolų, nei sta-
lų, nei lovų, nei patalynės. Ketve-
rius pirmuosius kūrimosi metus 
iš mokyklos mudvi su direktore 
grįždavome po vidurnakčio. Rašė-
me laiškus įvairioms pasaulio šalių 
organizacijoms, kūrėme projektus, 
prašėme įvairiapusės paramos. Ne-
nuleidome rankų ir sulaukėme pa-
galbos“, - pasakojo R. Kasparienė. 
Anot jos, būtų be galo skaudu, jei 
mokykla, kurios kūrimui atiduota 
tiek jėgų, dėl politikų neatsakin-

gumo ar nesupratimo, po liepos 
pirmosios - panaikinus apskritis, 
liktų vegetuoti ar būtų sunaikinta.

Problema – nėra parengtų 
vadovėlių

Kalbėdama apie ugdymo pro-
cesą, R. Kasparienė pabrėžė, kad 
didžiausia problema mokytojams 
ta, jog per dvidešimt nepriklauso-
mybės metų taip ir nebuvo sukurti 
vadovėliai, pritaikyti kurčiųjų ug-
dymui.  Pasak jos, džiugu, kad VšĮ 
Surdologijos centras  yra parengęs 
pratybų sąsiuvinių pradinėms kla-
sėms, išleidęs aiškinamųjų žodynų 
ir kitų metodinių priemonių. 

„Bet ar yra parengtas nors vie-
no dalyko vadovėlis nuo 5 iki 10 
klasės, kuris atitiktų pagrindinio 
ugdymo bendrąsias programas?  
Na, nerasime. Ruošdamasi pamo-
kai medžiagą gali rankioti iš kur 
nori ir kaip nori. Anglų kalbos 
pamokoms esu prisipirkusi ir per-
skaičiusi gausybę vadovėlių ir pra-
tybų, išleistų daugelyje užsienio 
šalių. Pamokose nuolat naudoju 
interaktyvią lentą, esu paruošu-
si daugybę pateikčių. Bet tai yra 
mano didžiulis darbas. O kur in-
dėlis tų, kurie turėtų kurti pagrin-
dinio ugdymo dalyko pritaikyto 
kurtiesiems vadovėlius?“ – klausė  
R. Kasparienė ir pati atsakė, jog 
vienintelė išeitis yra kurti vadovėlį 
pačiai.

Tenka dirbti ekspertų 
darbą

Pasak jos, rinkti, ruošti me-

džiagą, kurt i 
užduotis, rengti 
pateiktis vai-
kams jai yra pats 
m a l o n i a u s i a s 
darbas. „Tačiau, 
norint tai daryti, 
mokytojams rei-
kėtų nebegrįžti į 
namus, o tiesiog 
gyventi moky-
kloje. Daugelį 
metų panašiai 
ir dariau, dažnai 
n u s k r i a u s d a -
ma savo pačios 
vaikus, nes toks 
menkai atlygi-
namas darbas 
reikalauja mil-
žiniškų laiko 
sąnaudų“, – sako 

mokytoja. Ji pa-
brėžia, jog kiekvienam dalykui tu-
rėtų būti parengta mokytojo kny-
ga, vadovėlis ir  pratybų sąsiuvinis, 
iš kurių mokiniai galėtų būti siste-
mingai mokomi ir mokytis. 

R. Kasparienė sako daranti 
viską, kad vaikams pamokose būtų 
įdomu, kad jie išmoktų reikalingą 
medžiagą, tačiau nesuprantanti, 
kodėl kiekvienas specialistas turi 
„išradinėti savo dviratį“, kai tas 
„dviratis“ jau turėtų būti sukurtas 
ekspertų, kaip yra užsienio šalyse.  
„Aš negaliu kasdien ant stalo turė-
ti dvidešimt vadovėlių  ir daugybės 
pateikčių, iš kurių turiu kasdien ką 
nors atrinkti ir pritaikyti savo mo-
kiniams, tą darbą turėtų daryti tos 
srities ekspertai. Dabar nežinau į 
ką lygiuotis ir į ką remtis,“ – savo 
poziciją išsakė specialistė. 

Švietimo ir mokslo minis-
terijos iniciatyvos stoka

Kalbėdama apie pagrindinio 
ugdymo bendrąsias programas, 
pagal kurias mokykloje dirbama 
nuo praėjusių mokslo metų, R. 
Kasparienė jose pastebi ne tik tei-
giamų, bet ir taisytinų dalykų. Pa-
sak jos, nesuprantama, kaip moki-
niai gali startuoti nuo rašytinio 
teksto suvokimo, jei jie dar nėra 
sukaupę jokio žodyno. Mokytojos 
nuomone, pradedant mokytis an-
glų kalbos, pirmieji mokslo metai 
turėtų būti skirti kalbos formavi-
mui, žodyno turtinimui ir tik po 
to – temų gvildenimui. Be to, no-
rint sudėti sakinį mokiniui reikia 

ne tik žodyno, bet ir gramatikos 
pagrindų. Negalima pamiršti, kad 
anglų kalba vaikui tai - jau trečioji 
kalba, o jis dar gerai nemoka gestų 
ir lietuvių kalbos.  

„Labai apgailestauju, kad kai 
buvo kuriamos šios programos, 
dėl laiko stokos negalėjau pateik-
ti savo pasiūlymų. Ne vienerius 
metus dirbdama mokykloje labai 
pasigendu Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos iniciatyvos, kad būtų pa-
rengti dalyko vadovėliai, pritaikyti 
kurčiųjų ugdymui. Manau, jeigu 
kuriama nauja ugdymo progra-
ma, kartu su ja turi būti kuriama 
ir mokytojo knyga, vadovėlis ir 
pratybų sąsiuvinis mokiniams. Jei 
yra vienodi reikalavimai, turi būti 
ir vienodi vadovėliai. Ir, kaip jau  
minėjau, mokytojas neturi eikvo-
ti savo jėgų ir laiko nuolatiniam 
medžiagos ieškojimui, užduočių 
ir pateikčių kūrimui, dalomosios 
medžiagos ruošimui. Mokytojas 
turėtų tik pritaikyti, papildyti tu-
rimo vadovėlio medžiagą, o visas 
jėgas skirti temos aiškinimui, pra-
tyboms, vaiko gebėjimų ugdymui“, 
– tvirtai įsitikinusi R. Kasparienė.

Darbe taiko visas švietimo 
naujoves

Mokyklos direktorės D. Kriš-
čiūnienės  nuomone, Rita yra tas 
žmogus, į kurios pastabas ir pasiū-
lymus visada verta įsiklausyti. Jos 
pamokos vedamos originaliai, tai-
kant pačius naujausius metodus. 
Kaip pedagogė, ji ypatingai geba 
atskleisti ugdymo turinį, kurti ug-
dymo ir ugdymosi aplinką. Labai 
produktyviai sugeba įsitraukti į 
komandinį darbą rengiant projek-
tus. Yra aktyvi mokyklos ir miesto 
kultūrinių renginių dalyvė. Nuo-
latos tobulina savo kompetenciją 
įvairiuose kursuose, seminaruose. 
Savo darbe taiko visas švietimo 
naujoves. 

Paklausta, kur ieško atgaivos 
po įtempto ir daug jėgų   reikalau-
jančio darbo, mokytoja sako la-
biausiai mėgstanti ilsėtis gamtoje, 
negalinti gyventi be kelionių, ją vi-
sada  džiugina gera knyga, smagu 
padirbėti savo sode. „Jei galėčiau, 
tai vien tik tai ir daryčiau“, – kva-
tojasi  Rita ir skuba prie savo nesi-
baigiančių darbų.  

Laima LAPĖNIENĖ

Mokytoja rašytų vadovėlį, jei nestokotų laikoMūsų žmonės 

Vyr surdopedagogė Rita Kasparienė su mokiniais.
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Dauguma žmonių vai-
kystės profesines svajones 
išauga kaip drabužėlius. 
Vytauto Steponėno svajonė 
skraidyti ne tik nepraėjo, bet 
augo kartu su juo. Ir bent 
iš dalies išsipildė. Šiandien 
„Akiračio“ pokalbis su 39-
erių metų vyru, kuris, kaip 
rašoma pernai metų spalio 
mėnesio  žurnale „Aviacijos 
pasaulis“, nors atrodė neį-
manoma, vis dėlto skraidė 
ir „girdėjo dangų“. Ir dar, 
tikime, skraidys.

Kada ir kokius mokslus bai-
gei?

 Baigiau tuometę Vilniaus kur-
čiųjų mokyklą. Vilniaus aeroklube 
baigiau parašiutininkų ir lakūnų 
kursus.

Kada gimė svajonė skraidyti?
 Kai man buvo 9-eri, tėvai ma-

ne lėktuvu skraidino į Maskvą ir 
Sankt Peterburgą patikrinti klau-
sos. Man labai patiko aukštis, de-
besys. Tada tvirtai nusprendžiau 
būti lakūnu.

Kas tave išmokė skraidyti ir 
kas tau leido pirmąkart skristi?

 Sovietmečiu Antanas Lapins-
kas buvo tuomečio „Aerofloto“ 
aviadispečerių skyriaus viršinin-
kas. Nuolat mane matydamas be-
sisukiojantį lakūnų būryje ir bes-
malsaujantį, ką ir kaip daryti, pa-
prašė Telšių aeroklubo viršininko, 
kad man leistų papilotuoti lėktuvą 
Wilga-35. Skridimo maršrutas bu-
vo Vilnius - Kaunas – Telšiai. Tada 
aš iš Vilniaus oro uosto nuskridau 
į Kauną. Tai buvo pirmas kartas, 
kai aš pilotavau visą oro kelią: mo-
kiausi prietaisų pagalba išlaikyti 
lėktuvą horizontaliai ir vienodame 
aukštyje. Žinoma, prieš tai buvo 
daug pamokų žemėje. 

Vėliau A.Lapinskas tapo Susi-
siekimo ministerijos Civilinės avi-
acijos departamento direktoriumi. 
Jis paprašė Vilniaus aeroklubo 
vadovo Alvydo Šumsko, kad man 
leistų išbandyti parašiutininko 
„skonį“ bei papilotuoti lėktuvą. 
Prašymą palaikė ir Akrobatinio 
skraidymo grupės viršininkas Le-
onas Jonys. Trims vadovams su-
tarus mano mokymas buvo pati-

kėtas lakūnui parašiutininkui Sta-
siui Čiviliui. Pirmiausia išmokau 
taisyklingai sulankstyti parašiutą. 
Vėliau mokiausi teisingai iššokti iš 
lėktuvo, tinkamai valdyti parašiutą 
ore. Kai pasitaikė palankus oras, 
man leido šokti iš 800 m aukščio iš 
skrendančio An-2 lėktuvo. Tuomet 
man buvo 22-eji. Deja, antro šuo-
lio romantikos man taip ir nete-
ko patirti. Treniruočių metu žuvo 
karys savanoris ir tvarka aerodro-
me buvo sugriežtinta. Tačiau dar 
liko galimybė mokytis pilotuoti 
lėktuvą. L. Jonys parodė, kaip už-
vesti variklį, paaiškino, kaip reikia 
elgtis su vairais kylant, skrendant 
orientuotis pagal prietaisus, kada 
keisti oro sraigtų menčių kampus, 
kaip nusileisti. Baisiausia man 
buvo leistis. Tačiau padėjo ne tik 
instruktažai, bet ir gausiai skaity-
ta specialioji literatūra, psicholo-
ginis pasirengimas. Viskas pavyko 
sklandžiai.

Kadangi visa tai vyko nelega-
liai, nors ir aeroklubo vyresnybei 
tyliai pritariant, stengiausi už pa-
mokas kaip išmanydamas atsily-
ginti. Po skrydžių benzinu plau-
davau lėktuvų korpusus, vykdžiau 
kitus lakūnų pavedimus. Benzinas 
grauždavo akis, net rankas, jokios 
apsauginės pirštinės nepadėdavo. 
Todėl baigęs darbą paprastai sku-
bėdavau maudytis į ežerą, esantį 
netoli Kyviškių aeroklubo.

Užpernai pirmąkart pilotavau 
sklandytuvą. Už nugaros sėdėjo 
instruktorius. Kylant sklandytuvą 
valdė jis, o pakilus į reikiamą aukš-
tį vairalazdę perdavė man. Dar že-
mėje buvau išmokytas sutartinių 
ženklų. Patapšnojimas per dešinį 

petį reiškė „pilotuok“, per 
kairį – nepilotuok, paleisk 
vairą“. Tai buvo mūsų ben-
dravimo kalba.

Dabar  skraidyti negaliu. 
Skrydžiai tapo per brangūs. 
Iš aviacijos sistemos atleista 
apie 1200 darbuotojų. Skai-
čiuojamas kiekvienas litas. 
Tenkinti mano pomėgius 
lakūnams tapo per sudėtin-
ga. Ir vis dėlto aš nepaliauju 
tikėjęs, kad ateityje man dar 
teks skraidyti.

Suskaičiuokime, kiek 
vis dėlto kartų skridai kaip 
antrasis pilotas, o gal teko 
ir visiškai savarankiškai 
skristi?

Iš viso buvo turbūt 6 akrobati-
niai skraidymai su JAK-52 su ins-
truktoriumi L. Joniu ir vienąkart 
su Jurgiu Kairiu. Aviacijoje skry-
džiai matuojami skraidymo valan-
domis. Iš tiesų mano sąskaitoje – 
ne daugiau 2 skrydžių valandų. Per 
šį laiką aš spėjau papilotuoti JAK-
18T, JAK-52, Cessna 172, Cessna 
150, Wilga-35 ir An-2 (vadinamąjį 
„kukurūzininką“). Instruktoriai 
buvo vienas už kitą griežtesni. Tai 
dėl manęs paties. Juk ore kai ku-
rios klaidos yra nedovanotinos. 
Pilotuoti privalėjau aš, instrukto-
riai mano veiksmus tik stebėdavo. 
Visas mokymasis prie štai vyko 
žemėje, teorijos paskaitose. 

Kur dirbai ir dirbi? Ar dabar-
tis susijusi su aviacija?

Iš pradžių po mokyklos dirbau 
gamykloje „Puntukas“ staliumi 
modeliuotoju. Tuomet iš medžio 
išmokau padaryti tikslų bet kokio 
lėktuvo modelį. Paskui tapau Civi-
linės aviacijos direkcijos skrydžių 
valdymo tarnybos operatorium-
maketuotoju, vėliau – VĮ „Oro 
navigacija“ mokymo centro ope-
ratorium. Dabar civilinės aviacijos 
sistemoje padėtis labai sunki. Tad 
šiuo metu visuomeniniais pagrin-
dais prižiūriu oro uoste įrengtą 
skrydžių valdymo treniruoklį. Esu 
tarsi ūkvedys, ruošiu studentams 
įvairias priemones. Laisvalaikiu 
darau lėktuvų modelius ir aviaci-
nius suvenyrus. Norėčiau surengti 
modelių parodą.

Žinome, kad namuose turi 
įspūdingą lėktuvų modelių ko-
lekciją. Kaip tau pavyko ją su-

kaupti?
Dalį lėktuvų modelių man pa-

dovanojo oro uosto tarnyba, dalį 
– kelionių agentūros, geri bendra-
darbiai. Kolekciją kaupiu 11 metų. 
Joje  yra ir prietaisų iš nurašyto 
lėktuvo.

Nufotografavome tave, vil-
kintį lėktuvo kapitono uniformą. 
Kaip ji atsirado tavo kolekcijoje? 

Kapitono uniformą man pado-
vanojo buvęs „Lietuvos avialinijų“ 
direktorius Stasys Jarmalavičius. 
Aš ją labai branginu.

 Kas šiuo metu yra tavo šei-
ma?

Mano mama dirba gydytoja. 
Vyresnioji sesuo gyvena Ameriko-
je, antroji tapo vienuole. 

Nuo pat pokalbio pradžios 
sakei, kad kai ką nori pasakyti 
kurtiesiems ir padėkoti.

Iš tikrųjų. Norėčiau, kad iš 
mūsų pokalbio kurtieji nesusida-
rytų nuomonės, kad patekti negir-
dintiems žmonėms į aviaciją labai 
paprasta. Atrankos reikalavimai 
čia labai griežti ir mokėti kalbė-
ti bei skaityti iš lūpų yra būtina. 
Jeigu susidarytų kritinė situacija 
skrydžio metu, žaisti lakūnams 
su kalbančiaisiais tik gestų kalba 
nebūtų laiko. Čia nereti nelaimin-
gi atsitikimai, todėl niekas nenori 
rizikuoti. 

Mano nuomone, kurtiesiems 
pagal galimybes yra parašiutų 
sportas. Čia nereikia klausos, bet 
sporto šaka rizikinga. Nuo vėjo 
gūsių ar dėl neatsargumo dažni 
kaulų lūžiai, stuburo traumos. Juk 
nusileidimo ant žemės momentu 
smūgis būna toks stiprus kaip šo-
kant iš antro aukšto. 

Už galimybę pažinti dangų ir 
aviacijos pamokas noriu padėkoti 
Civilinės aviacijos administraci-
jos direktoriui  Kęstučiui Aurylai, 
jo pavaduotojui Alvydui Šumskui, 
buvusiam direktoriui Antanui La-
pinskui, VĮ „Oro navigacija“  mo-
kymo centro viršininkui, vyriau-
siajam skrydžių vadovui instruk-
toriui Povilui Butkui, akrobatinio 
skraidymo meistrams instrukto-
riams J. Kairiui, L. Joniui ir kt. 

Užrašė  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

 Įveikė žemės ir negalės trauką

Vytauto Steponėno svajonė skraidyti išsipildė.
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Piešinių aukcione kurčiųjų darbai parduoti brangiausiai
Balandžio 26 d. Vilniaus 

„Perkūno Rotary“ klubas 
surengė tradicinį neįgalių 
vaikų piešinių aukcioną. 

Penktajam labdaringam 
piešinių aukcionui kūrinius at-
siuntė 18 įstaigų, kurios pateikė 
326 vaikų darbus. Pernai gauta 
300 piešinių.

Vilniaus „Perkūno Rotary“ 
klubo narys skulptorius ir tapy-
tojas Tadas Gutauskas atrinko 26 
geriausius darbus, kurie ir buvo 
įrėminti bei par-
duoti aukcione, 
vykusiame res-
torane „Neringa“. 
Dalyvauti aukci-
one bus pakviesti 
šių piešinių au-
torių pedagogai. 
Prieš pirkėjams 
pradedant siūlyti 
kainas (pradinė 
buvo 100 Lt), pie-
šinio autoriaus 
pedagogas trum-
pai papasakojo 
apie vaiką, ko-
kios negalios jis 
ištiktas, kaip jam 
sekėsi piešti. 

Tarp origi-
naliausių ir gra-
žiausių darbų 
pateko ir du Lie-
tuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro 
moksleivių pa-
veikslai: Gerdos 
Ka l a š n i kov o s 
(dailės mokytoja 
Silvana Hacking) 
piešinys „Zako-
panė (Lenkija)“ 
i r  Vi k t o r i j o s 
Gribovos (dailės 

mokytoja Jūra Seniut) piešinys 
„Senamiestis“. 

Aukcione brangiausiai buvo 
parduotas Gerdos piešinys „Za-
kopanė (Lenkija)“, už jį pirkėjas  
turėjo pakloti 1000 Lt. Viktorijos 
piešinys „Sena-
miestis“ taip pat 
buvo paklausus, 
jo pradinė kai-
na  išaugo iki 
900 Lt. Vidutinė 
paveikslų kaina 
aukcione siekė 

apie 450 Lt.  
Visos už darbus surinktos 

lėšos skiriamos neįgalių vaikų 
ugdymo įstaigoms ir patiems 
autoriams (per pusę lygiomis da-
limis). Šiemet aukciono metu už 

visus parduotus piešinius surink-
ta 12 050 Lt. Jie ir bus išdalinti 
vaikų ugdymo įstaigoms, kuriose 
mokosi jaunieji talentai.

Parengė G.KARKLIENĖ

Piešiniai „Zakopanė (Lenkija)“ ir „Senamiestis“ aukcione buvo parduoti brangiausiai.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro moksleivė Gerda 
Kalašnikova (dailės mokytoja 
Silvana Hacking).

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro moksleivė Viktorija 
Gribova (dailės mokytoja Jūra 
Seniut).


