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NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KON-
VENCIJA: gegužės 27 d. Seimas 
vienbalsiai (95 balsai „už“ ) priėmė 
įstatymą dėl Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvencijos ir jos Fakul-
tatyviojo protokolo ratifikavimo. 
Įstatymas Seime priimtas su išlyga 
dėl 25 straipsnio a dalies. Balsuo-
jant dėl išlygos 70 Seimo narių pa-
sisakė „už“, 3 balsavo „prieš“, 19 
susilaikė.

Šį svarbų Lietuvos neįgaliesiems 
faktą paprašėme pakomentuoti Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo (LNF) pre-
zidentę Rasą Kavaliauskaitę. 

Prezidentė „Akiračiui“ sakė: 
patį ratifikavimo faktą vertiname 
pažangiai. Mes, neįgalieji, jau se-
niai jo laukėme. Kitaip, kaip mūsų 
Konstitucija, dokumento nepava-
dinsi. Tai mūsų kelias ir nuorodos, 
į ką galime lygiuotis, kaip turime 
dirbti ir ties kokiais tikslais susi-
koncentruoti.

Ne tik mūsų valstybės, bet ir 
LNF po Konvencijos ratifikavimo 
laukia nauji iššūkiai ir daugybė dar-
bo. Pirmiausia šalyje teks paskirti 
ar sukurti struktūrą, skirtą skatin-
ti, apsaugoti ir kontroliuoti šios 
Konvencijos įgyvendinimą. Teks 
peržiūrėti veikiančius Lietuvos įsta-
tymus ir prireikus juos taisyti taip, 
kad jie neprieštarautų Konvencijos 
nuostatoms. Šis dokumentas tampa 
viršesnis už Lietuvos įstatymus. 

Puikiai suprantame, kad šio 
svarbaus dokumento nuostatų įgy-
vendinimas, be visų kitų dalykų, 
pareikalaus ir daug lėšų. Ypač už-
tikrinant šiuolaikinių technologijų 
prieinamumą, aplinkos pritaikymą 
neįgaliesiems. Todėl  neįgalieji ne-
turėtų tikėtis stebuklų. Konvencija 
– tarsi rūbas, kurį „priaugti“ pri-
reiks gal ne vieno dešimtmečio. Tai 
ateities dokumentas. Tai galimybė 
auginti savyje lygybės, laisvės, pa-
garbos kitoniškumui ir kitiems dai-
gus. Mokytis tolerancijos ir supra-
timo reikės ne tik valstybės institu-
cijoms, visuomenei, bet ir patiems 

neįgaliesiems.
Kai pernai paaiškėjo, kad  Kon-

vencijos tekstas į lietuvių kalbą 
išverstas ne visai tiksliai, mes net 
kreipėmės į Europos neįgaliųjų fo-
rumą ir tarėmės: galbūt neverta dė-
mesio kreipti į netikslumus, kad tik 
greičiau mūsų šalyje ji būtų ratifi-
kuota. Mums buvo patarta kantriai 
laukti pataisymų. Kad vėliau, žmo-
nės ginantys savo teises per juridi-
nes instancijas, nebūtų suklaidinti 
ir nenukentėtų dėl blogai suformu-
luotų nuostatų.

Svarbu, kad kartu su Konven-
cija ratifikuotas ir Fakultatyvusis 
protokolas. Tai dokumentas – be 
kurio Konvencija tėra rekomenda-
cinio pobūdžio dokumentas. Štai 
latviai Konvenciją 2010 m. kovo 1 
d. ratifikavo be jo. Supratę, kad tai 
nebuvo geras sprendimas, šiandien 
bando padėtį taisyti.

Sveikinu kurčiuosius ir visus 
neįgalius asmenis su Konvencijos ir 
jos Fakultatyviojo protokolo ratifi-
kavimu. Tikiu, kad  liko vos keletas 
dienų, kol dekretą dėl jos pasirašys 
ir šalies Prezidentė. Labai noriu ti-
kėti, kad po šio akto Neįgaliųjų tei-
sių konvencija susilauks daugiau ir 
žiniasklaidos dėmesio, kurio dabar 
stipriai pasigendame.“

AKLIEJI: gegužės 27-28 dieno-
mis Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos (LASS) XXI 
ataskaitinis-rinkiminis suvažiavi-
mas, kuriame išrinktas naujas LASS 
pirmininkas, nauja LASS centro ta-
ryba ir LASS revizijos komisija. 

Į LASS pirmininko postą kan-
didatavo trys LASS nariai – Sigitas 
Armonas, Vladas Bagdonas ir Au-
rimas Papečkys. Slaptu balsavimu, 
surinkęs 59 suvažiavimo delegatų 
balsus, naujuoju LASS pirmininku 
tapo Sigitas Armonas, buvęs LASS 
pirmininko pirmasis pavaduotojas. 
Vladas Bagdonas gavo 16 balsų, 
Aurimas Papečkys – 15. Pirmąja 
pirmininko pavaduotoja atviru bal-
savimu patvirtinta Ramunė Balči-
konienė, buvusi VšĮ LASS centro 
tarybos programų rengimo specia-
listė. 

SAVANORIAI: liepos 19-25 
dienomis Lietuvos neįgaliųjų foru-
mas organizuoja žygį baidarėmis 
po Labanoro ežerus. Ieškomi sava-
noriai, kurie nori ir gali padėti ne-
įgaliesiems. Reikės atlikti fizinius 
darbus, kurių negalės atlikti negalės 
žmonės, - padėti persinešti baida-
res, kuprines ir pan. Savanoriams 
kelionė, baidarės ir maitinimas bus 
nemokama! Savanorius prašome 
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kreiptis į Respublikinio kurčiųjų 
reabilitacijos centro darbuotoją Ie-
vą Čereškaitę, tel.  +370 626 77274.

FUTBOLAS: prieš prasidedant 
Pasaulio futbolo čempionatui Pietų 
Afrikos Respublikoje, FIFA (Tarp-
tautinė futbolo asociacijų federaci-
ja) išplatino pranešimą, kad fede-
racijos interneto svetainėje pirmą 
kartą visos 64 futbolo varžybos bus 
komentuojamos ir tarptautine ges-
tų kalba. Negalintys tiesiogiai ste-
bėti varžybų FIFA tinklalapyje ras 
parengtus reportažus gestų kalba 
apie jau įvykusias futbolo varžybas. 
Vaizdo reportažai FIFA svetainėje 
atsiras iš karto pasibaigus varžy-
boms. „Futbolas yra universalus 
sportas ir turi būti prieinamas 
kiekvienam. Džiaugiamės, kad 70 
milijonų kurčiųjų pasaulyje galės 

pasinaudoti šia paslauga“, – sakė 
tarptautinės futbolo federacijos 
prezidentas Josephas Blatteris.

SEMINARAS: gegužės pabai-
goje Šventosios poilsio namuose 
„Spindulys“ Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacija organizavo dviejų 
dienų seminarą, kurio metu proble-
minėms situacijoms sprendimų kar-
tu ieškojo visų Lietuvoje veikiančių 
vertėjų centrų atstovai. Penki didie-
ji vertėjų centrai pasiskirstė sritimis 
ir gvildeno problemas, dažniausiai 
vertėjams kylančias švietimo, tei-
sėsaugos, socialinėse ir kt. įstaigo-
se. Pirmąkart seminare prabilta ir 
apie vertėjų baimes: versti vieniems 
kitų akivaizdoje, susilaukti ne vi-
sai korektiškų kolegų pastabų arba 
vertimo metu nesulaukti pagalbos 
ir kt. Taip pat dalintasi mintimis, 

kaip minėtus trūkumus paversti 
stiprybėmis, kaip užmegzti glau-
desnius bendradarbiavimo ryšius 
tarp miestų, perimti gerąją patirtį. 
Į svečius pakviestas Kijevo gestų 
kalbos vertėjų asociacijos vicepre-
zidentas I. Bondarenko pasakojo 
apie  ukrainiečių vertėjų darbo kas-
dienybę ir patirtį.

APRAŠAS: 2010 m. birželio 
1 d. NRD paskelbė Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje  projektų finan-
savimo tvarkos aprašą. Jame pir-
mąkart  nuo Nacionalinės žmonių 
su negalia socialinės integracijos 
2003-2012 m. programos vykdymo 
pradžios planuojama išplėsti pa-
reiškėjų ratą. Pagal projektą paraiš-
kas galėtų teikti ne tik asociacijos, 
viešosios įstaigos, kaip iki šiol, bet 

ir labdaros ir paramos fondai, re-
liginės bendruomenės ir bendrijos. 
Lietuvos neįgaliųjų forumas, vie-
nijantis 14 nevyriausybinių neįga-
liųjų asociacijų, tarp jų ir Lietuvos 
kurčiųjų draugiją, pasisako prieš 
pareiškėjų būrio išplėtimą. Eidami 
į susitikimą su NRD jie atsinešė 
raštu išdėstytą savo poziciją. Tarp 
svarbiausių argumentų tokie, kaip 
didėjantis paraiškų teikėjų būrys, 
bet nedidėjančios lėšos labiausiai 
paveiks sunkią negalę turinčius ne-
įgaliuosius dėl to, kad jų paslaugos 
brangesnės. Nukentės bendroji ne-
įgaliųjų socialinės integracijos poli-
tika, sumažės skėtinių organizacijų 
vaidmuo. Dubliuosis paslaugų ga-
vėjai ir to bus neįmanoma sukon-
troliuoti ir t.t.    

Birželio 8 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
LR Seime perskaitė savo metinį pra-
nešimą. Pirmąkart Lietuvos kurtieji 
Prezidentės kalbos galėjo „klausy-
tis“ tiesiogiai. Ji buvo verčiama į lie-
tuvių gestų kalbą. Maždaug 30 mi-
nučių trukmės pranešimo vertimą 
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asoci-
acija patikėjo trims LGK vertėjoms: 
vilnietei Vilmai Šteinert, kaunietei 
Jolantai Sibik, klaipėdietei Virgai 
Zabalevičiūtei. 

Kad kurčiuosius kaip visus 
Lietuvos gyventojus ši svarbi žinia 
pasiektų, dirbo daug institucijų ir 
asmenų: LR Seimas, ypač Seimo 
narė Vincė Vaidevutė Margevičienė  
bei Seimo kancleris Jonas Milerius, 
Lietuvos televizija, Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas ir jo direktorė 
Genovaitė Paliušienė, LGK vertėjų 
asociacija ir jos prezidentė Ramu-
nė Leonavičienė bei daugelis kitų. 
Taip pat prisidėjo Lietuvos kurčiųjų 
draugija, daugiau kaip prieš pus-
metį Seimo kancleriui išdėsčiusi 
kurčiųjų pageidavimus. 

Tikėtina, kad pranešimas gali 
būti verčiamas į gestų kalbą, tapo 
gegužės 12 d. Tądien LR Seimo rū-
mų Konstitucijos salėje susirinkę 
parlamentarai, kitų valdžios insti-
tucijų atstovai ir kurčiųjų bendruo-
menė, minėdami gestų kalbos pri-
pažinimo 15 metų sukaktį, diskuta-
vo apie informacijos prieinamumą 
gestų kalba. Kurtieji susirinkusie-
siems skundėsi, kad politikai daž-
nai pamiršta, kad Lietuvoje gyvena 
specifinė piliečių bendruomenė, jos 
interesų nepaiso, o į poreikius ne-
atsižvelgia. Į tai atsakydami parla-
mentarai ne itin užtikrintai padėtį 

žadėjo taisyti. 
Anot R. Leonavičienės, po kon-

ferencijos LGK vertėjų asociacija, 
padrąsinta valdžios atstovų požiū-
rio raidos, intensyvias derybas dėl 
Prezidentės metinio pranešimo 
vertimo į LGK pradėjo su parla-
mentare V.V.Margevičiene, vėliau 
iniciatyvą iš jos perėmė G. Paliušie-
nė, J. Milerius ir kt.  

Kadangi LR Seimo „pajėgų“ 
nepakako, transliacijai su sinch-
roniniu vertimu į gestų kalbą bu-
vo pasitelktos Lietuvos televizijos 
techninės galimybės. Beje, vienoje 
iš LRT studijų ir dirbo LGK vertė-
jos. Kalbos su vertimo „langeliu“  
variantas buvo įrašytas, išsaugotas 
ir patalpintas LRS tinklalapyje. Tad 
kurtieji, transliacijos metu dirbę, 
pranešimą galėjo peržiūrėti ir vaka-
re, ir dar kitą dieną.

Vertėjų atsiliepimai
Redakcijai rūpėjo, kaip savo 

darbo rezultatus vertina pati LGK 
vertėjų gildija. R. Leonavičienė ma-
no, kad  darbas atliktas gerai. Anot 
jos, tikslas pasiektas. O jis toks: pra-
nešimas turi būti pirmiausia priei-
namas ne apkurtusiesiems ar nepri-
girdintiesiems, bet vartojantiems 
lietuvių gestų kalbą kurtiesiems. In-
formacijos neprieinamumas labiau-
siai žeidžia šią sutrikusios klausos 
asmenų grupę. Pašnekovė pripaži-
no, kad įtampos iš tiesų buvo, kad 
LGK vertėjų vertimo braižas šiek 
tiek tarpusavyje skyrėsi, nevienoda 
buvo ir jų patirtis. Štai, pvz., sinch-
roninio vertimo patirties Klaipėdos 
vertėjai turi mažiausiai, bet būtent 
Virgai teko teksto dalis su sudė-
tingiausiomis sąvokomis. Vilma 

į studiją atvyko nesveikuodama, 
bet šiuo atveju svarbiausia, kad iš 
anksto duotą pažadą tesėjo ir pas-
kubomis kito vertėjo ieškoti neteko. 
LGK vertėjų asociacijos prezidentė 
sakė, kad visiškai kalkinės kalbos 
išvengti sinchroninio vertimo me-
tu nepavyko, nors ir „kalke“ tokio 
vertimo, koks buvo, nepavadinsi. 
Pasak jos, vertimas buvo artimesnis 
lietuvių gestų kalbai.

Neapsieita  be techninių ne-
sklandumų. Pvz., LGK vertėjams 
buvo žadėtas žalsvas fonas, o rea-
lybėje jis buvo dramblio kaulo spal-
vos. Todėl rodant žodžius pirštų 
abėcėle rankos liejosi su fonu. Taip 
sakė Prezidentės kalbą matę kurtie-
ji. Klaipėdietei vertimo metu iškrito 
ausinukas. Ką reiškia versti beveik 
negirdint teksto, turbūt komentuoti 
nereikia.

Kitądien, kai įtampa atlėgo, 
„Akiratis“ kalbėjosi su pačiomis 
LGK paslaugos teikėjomis.

Štai ką sakė Vilma: „Man tai 
buvo nauja patirtis. Labai stengiau-
si suprasti Prezidentės mintį ir kaip 
galėdama tiksliau ją perteikti kur-
tiesiems. Jaučiau, kad atskirais mo-
mentais tai sekėsi, o kai kada galėjo 
pavykti ir geriau. Didelis trūkumas, 
kad su pranešimo tekstu negalėjo-
me susipažinti iš anksto. Darbo ne-
palengvino ir studija, pilna žmonių. 
Po ją blaškėsi ir komandas garsiai 
dalino operatorė. Pvz., aš verčiu, o 
ji kitą vertėją ragina repetuoti ir... 
gestikuliuoti. Sunku buvo ne tik 
susikaupti, bet ir išgirsti kiekvieną 
teksto žodį. Na, o jei kalbėti abs-
trakčiau, tai būsiu patenkinta tik 
tada, jei kurtieji pasakys, kad pra-
nešimą jie suprato.“

„Atlaikyti palyginti greitą Pre-
zidentės skaitymo tempą man pa-
dėjo vertimo patirtis Kauno miesto 
savivaldybės tarybos posėdžiuose. 
Kitas dalykas, kad buvo daug sąvo-
kų, kurių atitikmenų gestų kalboje 
nėra. Todėl reikėjo ne tik viską gir-
dėti, bet ir akimirksniu susiorien-
tuoti, kaip suprantamai perteikti 
mintį ar net paaiškinti sąvoką. Žo-
dis „paaiškinti“ čia ne visai tikslus, 
bet kito nerandu. Savo vertimo 
vertinti nedrįsčiau. Tai padaryti 
gali tik kurtieji, - korespondentei 
komentavo Jolanta.

Virga savo įspūdžius parašė. 
Anot jos, taip jai lengviau susiste-
minti mintis. Ji teigė, kad „ per jos 
penkerių metų praktiką“ sinchroni-
nis pirmo pagal rangą šalyje asmens 
kalbos vertimas buvo tikras iššūkis. 
Būdama savikritiška, peržiūrinė-
dama vertimą dar kartą Virga daro 
išvadą, kad jai „dar trūksta patir-
ties, įgūdžių ir gestų“. Ji rašo: „Sten-
giausi kuo mažiau vartoti „kalkės“, 
todėl vertimo tempas buvo lėtesnis 
ir dalies informacijos perteikti ne-
pavyko.“

Kad LGK vertėjos taip nesi-
krimstų, - raminantis kurčiosios 
Monikos, stebėjusios visą kalbą, 
žodis: „Viskas gerai. Aš tekstą su-
pratau.“  

Redakcija tikisi, kad tokio 
svarbaus įvykio, kaip LR Preziden-
tės metinio pranešimo vertimas į 
lietuvių gestų kalbą, kurtieji tylo-
mis nepraleis. Ir savo atsiliepimus 
atsiųs jei ne „Akiračiui“, tai bent 
padiskutuos Kurčiųjų draugijos tin-
klalapyje.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Prezidentės kalbos „klausėsi“ ir kurtieji
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Kai atbunda gamta, į kurčių-
jų poetų duris pabeldžia Poezijos 
pavasario paukštė. Šiais metais ši 
dvasinga šventė literatus subūrė 
Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centre. Po ilgo nesimatymo tarsi 
broliai ir seserys visi nuoširdžiai 
džiaugėsi susitikimu.

Kad svečiai yra nuoširdžiai 
laukiami, rodė šventiškai pasipuo-
šęs klubas, šurmuliavo panevėžie-
čiai saviveiklininkai, vadovaujami 
meno vadovės Genovaites Sipavi-
čienės. Jų spalvinga programa dar-
niai įsipynė į šventės visumą: po-
etų eiles keitė šokiai, imituojamo-
sios dainos – ir kiekviena jų buvo 
pateikta tarsi mini-spektakliukas. 

Turėjome ir garbingą svečią 
– panevėžietį poetą, literatą Julių 
Vaupšą. Jis maloniai sutiko pa-
klausyti ir pareikšti savo nuomonę 
apie kurčiųjų poetų kūrybą. Ją ir 
pateiksiu aptarime.

Šventinę programą pradėjo, 

kaip ir dera, šeimininkė – centro 
direktorė Alina Juciuvienė. „Kad 
svečiams būtų drąsiau“ , ji pirmo-
ji paskaitė savo naujų eilių. Alina 
jautriai perteikia sielos virpesį, 
gulančius ant širdies skaudulius, 
bet kartu randa paguodą gamtoje: 
„Gal tik tu, sena obelėle,/ Nura-
mintum sava pasakėle...“

Kaip visada svajingos, roman-
tiškos, moteriškai švelnios eilės 
skambėjo iš Aldonos Stankevičie-
nės lūpų. Ji moka labai savitai pa-
teikti jausmus, išgyvenimus, moka 
matyti gamtos ir moters vienybę, 
supina į vieną audeklą banguojan-
čias eiles apie jausmus, išgyveni-
mus, prisiminimus...

Kaunietė Rita Diečkuvienė 

perskaitė jaunojo poeto Kęstučio 
Vaišnoros eilėraščius. Tai tikrų 
išgyvenimų, nuoširdžių minčių 
padiktuotos eilutės, bet geriausiai 
jas laiške pristatė pats autorius: 
„Beveik visi mano eilėraščiai be 
pavadinimų, nežinau kodėl. Gal 
todėl, kad eilėraščius kuriu klau-
sydamas širdies balso, o ne kokiu 
nors tikslu“. O mes savo ruožtu 
linkime Kęstučiui, kad  tas balsas 
būtų skambus, kad eilės ir toliau 
lengvai lietųsi...

Pačios Ritos eilės skatina susi-
mąstyti apie bendravimo svarbą – 
tiek su vaikais, tiek su suaugusiais, 
esančiais šalia.

Kaip visada kvatojomės klau-
sydami prasmingu humoru per-
smelktų Mykolo Kručo eilių. Šis 
poetas sugeba eilėmis atpasakoti 
šių dienų žmonių tuštybes, ydas, 
blogus įpročius. Eilėraštyje „Ak-
cija“ jis puikiai perteikė žmonių 
silpnybę įvairioms akcijoms, kada 
prisiperkama nereikalingo šlamšto 
vien todėl, kad pigiau. “Tigro me-

tai“ – lūkestis, kad tas tigras apva-
lys mūsų gyvenimą nuo negerovių, 
kad nors kiek pagerės eilinių, sąži-
ningų žmonių kasdienybė...

Nijolės Zdanienės eilės – la-
bai moteriškai šmaikščios, lengvai 
skaitomos, su lengva humoro gai-
dele, bet aštria potekste: „Turbūt 
ne veltui sakoma:/Ramybė – išsva-
jotas uostas.../Bet aš ramiai gyvent 
nesutinku!“ Linkime, kad eiliavi-
mo šaltinėlis širdyje tikrai neleistų 
Nijolei ramiai gyventi.

Sonės Abromaitienės eilės per-
sunktos gyvenimo suteikto skaus-
mo, bet švelni moteriška siela vis 
tiek siekia pakilti, trokšta gėrio ir 
šilumos.

Šio susitikimo metu nuskam-
bėjo ir naujos Petro Levicko eilės: 
pražydo pavasario grožis, prapliu-
po lietūs ir žaibai... Bet poetas turi 
gerą receptą nuo pavasarinio gri-
po, kurį eiliuota forma ir pateikė 
klausytojams...

Rimtai nuteikė Prano Pele-
grimo eilės – motinos skausmas, 
netekus sūnų, iš vaikystės atėję ir 
dabartyje juntami karo atgarsiai, 
ir didžiulis prašymas Motinoms – 
„Teauga vaikai ne karui, o darbui, 
kūrybai, džiaugsmui...“

Leonardo Abariaus eilėraš-
čiuose atgyja pajūrio prisiminimai, 
praėjusių dienų potyriai, plazda 
meilė ir moteriai ir Gimtinei...

Algirdo Kugrėno vyriškai sva-
rūs ir trumpi pamąstymai apie kū-
rybą, gyvenimą ir jo realijas - kar-
jerą, jubiliejus, rinkimus. 

Žemietė Leonarda Paršelienė 
apdainuoja supančios gamtos gro-
žį, jos sukeliamus gražius jausmus 
ir apipina viską mielais ar liūdnais 
prisiminimais.

Labai gaila, kad poezija mažai 
domisi kurčiųjų jaunimas. Todėl 
labai malonus siurprizas netgi pa-
nevėžiečiams buvo Rasos Rutkaus-
kaitės eilėraščiai. Neprigirdinti 
mergina yra labai gabi – šoka, imi-
tuoja dainas (dalyvavo šventinėje 
programoje), neria vąšeliu, meniš-
kai daro papuošalus... Ir štai – dar 
vienas talentas – eilės. Nors pir-
mieji pateikti eilėraščiai pulsuoja 
liūdesiu ir vienatve, tikimės, kad 
kuo toliau, tuo daugiau šviesesnių, 
linksmesnių posmų sulauksime.

Pabaigoje šventės šeimininkė 
Alina pateikė dar vieną siurprizą: 
savo eiles paskaitė Algirdas Jucius. 
Santūrios, vyriškai skalsios eilės 
su giliu pamąstymu: apie upę, jos 
permainingumą, ramybės troški-
mą, apie trapią ir smulkutę kopų 
našlaitę, apie gyvenimo nenuspė-
jamus vingius...

Kaip ir visose kurčiųjų šven-
tėse, neapsiėjo be vertėjos. Mums 
talkino Panevėžio apskrities vertė-
jų centro vertėja Birutė Masėnaitė. 

Poezijos paukštė – 2010Aktualijos

Šventinę programą pradėjo šeimininkė – centro direktorė Alina Juciuvienė.

Poezijos paukštė – 2010 dalyviai.

Nelaimėje vieniems – lyg tamsoje baugu. 
Leisk mums paguost Tave, 

pasidalinti netekties skausmu, 
sušildyt Tavo liūdną širdį. 

Nuoširdžiai užjaučiame VšĮ Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro sociokultūrinės, 

nuolatinės kultūrinės veiklos ir užimtumo 
būrelių koordinatorę Vidą Eskertienę 

dėl tėvelio mirties.
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Gegužės 13 d. šiauliečius ap-
lankė ypatingi svečiai iš Joniškio 

rajono Skaistgirio miestelio. Tai 
Valerija Dauginienė ir jos dvi duk-

terys, poetė Janina ir vargonininkė 
Birutė.

V. Dauginienė apkurto būda-
ma trisdešimties metų. Šią ligą 
labai skaudžiai išgyveno, nes ne-
begalėjo dirbti pedagoginio darbo. 
Su vyru užaugino penkis vaikus, o 
laisvu laiku pasinerdavo į kūrybą. 
Be galo jautrios sielos moteris savo 
išgyvenimus, nuotaikas perteikė 
piešiniuose. Menininkė iliustravo 
12 poezijos  knygų. Daug piešinių 
nupiešė aliejumi ant kartono. 

Dailininkė labai myli savo liki-
mo draugus – kurčiuosius. Todėl 
įgyvendino ilgai puoselėtą min-
tį - padovanojo Šiaulių kurčiųjų 

pirminei organizacijai savo kūri-
nių kopijas: piešinius – ciklus, at-
liktus tušu, daug paveikslų pieštų 
ant kartono. Visa tai sudėta į šešis 
segtuvus.

Susitikimas vyko labai šiltoje 
aplinkoje. V. Dauginienės šeima 
buvo maloniai priimta kurčiųjų 
bendruomenės. Šiauliečiai susi-
domėję klausėsi dailininkės pasa-
kojimų. Susižavėję klausėsi poetės 
Janinos Dauginytės – Audzijonie-
nės eilių.

Ačiū mielai dailininkės šeimai. 

Zita REIZMANIENĖ

Valerija Dauginienė (antra iš dešinės) su dukromis, Šiaulių kurčiųjų 
reabilitacijos centro darbuotojai ir bendruomenės nariai.

Birželio saulėta diena Pane-
vėžio kurčiųjų bendruomenę su-
kvietė į šventę  „Vaikystė po tėvo 
delnu“. Panevėžio kurčiųjų  reabi-
litacijos centro fojė susirinkusiuo-
sius pasitiko kurčiųjų rankdarbių 
paroda. Dailūs nėriniai, siuvinėti 
paveikslai ir staltiesės, dekupažo 
darbeliai, keraminiai nameliai – 

žvakidės, siūtos lėlės ir kiti darbai 
akivaizdžiai rodė, kokių auksaran-
kių turime tarp kurčiųjų. Ši paroda 
– tai gegužės 24 dieną Panevėžio 
kino centre „Garsas“ miesto visuo-
menei atidarytos kurčiųjų vaikų 
piešinių parodos antroji dalis.

Gražus ir spalvingas savivei-
klininkų pasirodymas sujungė dvi 

gražias šven-
tes – Tarp-
tautinę vaikų 
gynimo die-
ną ir pirmą-
j į  biržel io 
sekmadienį 
š v e n č i am ą 
Tėvo dieną. 
Daug gražių 
padėkos žo-
džių skam-
bėjo šeimos 
kamienui – 
Tėvui. Gera, 
kad galime 
pasidžiaugti 

darniomis kurčiųjų šeimomis: kur 
tėvas rūpinasi vaikais, kur tėvas 
yra gerbiamas ir mylimas, kur tė-
vas turi autoritetą ir pripažįstamas 
šeimos centru. Todėl nuoširdžios 
dainos, imituojamos Zelmos Ko-
lodenskytės, Zojos Meškinienės, 
Dalios Jurevičienės, ir suvirpino 
jautrias sielos stygas.

Vaikų gynimo dienai labai 
tiko jaunimo šokių grupės atlie-
kami ritminiai šokiai. Tikimės, 
kad pirmieji pasirodymai suburs 
daugiau energingų, norinčių šokti 
jaunų žmonių ir ateityje galėsime 
grožėtis dar įdomesniais ir ilges-
niais pasirodymais. Vaikai, sutūpę 
scenoje, piešė vieną didelį piešinį 
Tėčiui. Popieriuje pražydo gėlės, 
plaukiojo gulbės...

Kaip įprasta, su gera nuotaika 
ir dovanomis mus aplankė ištikimi 
draugai – Darbo partijos Panevė-
žio miesto filialo atstovai. Gerų 
palinkėjimų išgirdome ir iš gar-
bingų svečių lūpų. Darbo partijos 

Panevėžio filialo narių vardu su-
sirinkusius pasveikino pirminin-
ko pavaduotojas Zenonas Lipne-
vičius. Centrui jis įteikė laikrodį, 
„kad galėtume skaičiuoti tik pras-
mingas ir laimingas valandas“, o 
visiems dalyvavusiems parodose ir 
koncertuose filialo vardu dovano-
jo nepaprastą dovaną - ekskursiją į 
Vilnių, Seimo rūmus.

Kurtieji entuziastingai sutiko 
šią žinią, norinčių važiuoti nestin-
ga...

Nuoširdžiai dėkojame Darbo 
partijos Panevėžio miesto filialo 
vadovams, kad šiuo sunkiu metu 
mūsų nepamiršo ir įteikė tokią 
dovaną. Mat esant sumažintam 
finansavimui išvykų ar viešų par-
odų kurčiųjų reabilitacijos centras 
nepajėgus surengti.

Nijolė  VALEČKIENĖ
 PKRC informantė

Vaikystė po tėvo delnu

Darbo partijos Panevėžio filialo narių vardu šventės dalyvius 
pasveikino pirmininko pavaduotojas Zenonas Lipnevičius.

Tai jos dėka žodžiai iš poetų lūpų 
virto gražiais, visiems supranta-
mais gestais. Birutė sugebėjo ne 
tik rankomis, bet ir veidu labai 
gyvai išreikšti eilėraščių prasmę, 
nuotaiką, perteikti emocijas. Visų 
šventės dalyvių vardu nuoširdžiai 
dėkojame mūsų vertėjai!

Išklausius susirinkusiųjų kūry-
bą, trumpai ją aptarus ir išklausius 
gerbiamo svečio nuomonę, buvo 
toliau bendraujama prie vaišių sta-
lo, dalijamasi naujomis mintimis 
ir knygomis, džiaugiamasi susiti-

kimu...
Tikimės, kad kitų metų Poe-

zijos paukštė į susitikimą pakvies 
naujų, jaunų poetų, kad jaunimas 
išdrįs parodyti, jog sugeba matyti 
pasaulį truputį kitaip – jautriau ir 
spalvingiau, negu kasdienė realy-
bė.

Gero Tau skrydžio, nuošir-
džioji  mūsų  Poezijos paukšte!

Nijolė VALEČKIENĖ
Panevėžio KRC informantė

VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos 

centro darbuotoją 

Malviną Stankauskienę 
sulaukus gražaus jubiliejaus 

sveikina bendradarbiai.

Gražiausių metų leiskit palinkėti 
Te niekados nebus rudens 

Pavasariai te bus džiaugsmu nusėti 
Ir džiaugsmas širdyse gyvens! 
Giedrų dienų Jums linkime 

Daug sukakčių dar švęst 
Ilgų ilgiausių metų 

Mes linkim Jums gyvent...Šiauliečių kultūrinė popietė
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Pranešimuose – asmeninė 
patirtis

Konsultacijos, ruošimasis, 
nerimas – visi šie neišvengiami 
valstybinių egzaminų palydovai 
nesutrukdė keturiems sutiktiems 
abiturientams stabtelėti kelioms 
minutėms ir papasakoti žurnalis-
tei, kokią jie temą paruošė LGK 
patikrai.

Štai Marius labiausiai džiaugė-
si, kad šįkart mokytojai pranešimą 
leido rengti laisva tema. Abituri-
ento nuomone, teminiam praneši-
mui pasiruošti būtų buvę kur kas 
sunkiau. Jis pasisakė tema „Vai-
dyba ir šokiai“. Tai dalykas, kurį 
jis geriausiai žino, kadangi lanko 
Vilniaus KRC „Mimikos“ teatro 
užsiėmimus. Anksčiau kurčiųjų 
reabilitacijos centre dar ir šoko. 

Rasa prisipažino, kad jos gy-
venime daugiausia vietos užima 
orientavimosi sportas, todėl ši te-
ma jai buvo artimiausia. Ji kalbėjo 
ne tik apie tai, kaip pasirinko šią 
sporto šaką, bet ir apie tarptauti-
nes orientavimosi sporto varžybas, 
trasų skirtumus čia ir pasaulyje. 

Įspūdžiai iš kelionės į Egiptą 
su šeima – štai tokia buvo Tomos 
pranešimo tema. 

Kiek vėliau atskubėjęs Jevgeni-
jus teigė pasakojęs auditorijai apie 
savo hobį – žvejybą. Kokias žuvis 
gaudo, kokį laimikį didžiausią yra 

sugavęs ir kad mėgsta žvejoti ne 
vienas, o su draugais ar šeimos na-
riais, nes taip linksmiau.

Nė vienam iš mokinių nebu-
vo gaila sugaišto rengimuisi laiko. 
Vienas per kitą jie teigė, kad „verta 
laikyti įskaitą, kad įgytum patir-
ties, kaip rengti tekstą, kad išmok-
tum dirbti su abiem kalbomis“. Kai 
kurie net tvirtino, kad įgyti gebė-
jimai pasitarnavo rengiantis lietu-
vių kalbos egzaminui. Pašnekovai 
pripažino, kad ne visi kurtieji ge-
ba kalbėti lietuviškai. Šiemet per 
lietuvių gestų kalbos įskaitą gavo 
progą atsiskleisti ir išreikšti save 
visi.

Gestų kalbai taip pat reikia 
gabumų

Dvyliktokų įspūdžius dalykine 
informacija papildė lietuvių gestų 
kalbos mokytojas Andrius Bari-
sevičius. Šiųmetę lietuvių gestų 
kalbos patikrą jis prilygino viešojo 
kalbėjimo užduočiai. Mokiniams 
reikėjo parengti pranešimą ir jį 
pristatyti susirinkusiai auditorijai. 
Apie užduotį mokiniai sužinojo 
likus dviems mėnesiams iki įskai-
tos. Laiko buvo užtektinai, bet, 
kaip nutinka daugeliui aštuonioli-
kmečių, atsirasdavo dar skubesnių 
dalykų, kol ruošimuisi liko viena 
dvi savaitės.  

Pristatymus mokiniams pa-
rengti padėjo informacinių tech-
nologijų mokytoja Jūratė. Ji mokė 
ugdytinius atsižvelgti į praneši-
mams keliamus reikalavimus, tin-

kamai sugrupuoti vaizdinę infor-
maciją. Kad mokiniai šią pamoką 
išmoko gerai, supratau iš jų pačių. 
Jie pabrėžė, kad nebuvo lengva 
nuosekliai sudėlioti mintis, pa-
ruošti temą, išdėstyti ją, atsakyti į 
auditorijos užduotus klausimus.

LGK mokytojas mokinių įs-
kaitos rezultatų nesieja su priklau-
somybe girdinčiųjų ar kurčiųjų 
šeimai. Jo nuomone, pranešimų 
kokybei daugiausia įtakos turėjo 
asmenybės išprusimas, asmeninė 
patirtis. Iš tikrųjų buvo vertina-
mos ne tiek gestų kalbos žinios, 
kiek viešo kalbėjimo gebėjimas. 
Galbūt vienintelis dalykas, į ku-
rį kreiptas dėmesys, buvo tai, ar 
abiturientai jaučia skirtumus tarp 
viešojo kalbėjimo ir bendravimo 
neformalioje aplinkoje, ar tinka-
mai parenka leksiką. Įdomu, kad 
mokiniai, dėstydami temą ir jaus-
dami, kaip tai nelengva daryti, 
suprato, kad jie iki tol pervertino 
savo gimtosios kalbos gebėjimus. 
Anot pašnekovo, patikra jiems at-
skleidė, kad lietuvių gestų kalba 
yra ne vien komunikavimo prie-
monė, bet ir... kalba, kuri, nors ir 
gimtoji, bet reikšti mintis ir paro-
dyti tam tikros srities žinias ja ne-
pavyksta „savaime“. Reikia pastan-
gų ir kruopštaus ruošimosi. Be to, 
ir gebėjimų. Kaip bet kuriai kitai 
kalbai. Jie akivaizdžiai pamatė, kad 
jų gebėjimai išties visų skirtingi.

Beje, į įskaitą mokiniai atėjo, 
turėdami ir skirtingą patirtį. Dalis 
abiturientų jau yra rengę praneši-

mus prieš tai: pristatinėję moky-
klą, tarptautinėje erdvėje – Lietu-
vą. Kiti daug sportuoja ir keliauja 
ar turi ypatingus hobius, tai jiems 
suteikia pranašumo kurioje nors 
srityje. Tokių mokinių pranešimai 
išsiskyrė turinio branda, dėstymo 
nuoseklumu, įdomumu. 

Patys abiturientai nesugebėjo 
išskirti labiausiai patikusio pra-
nešimo. Anot jų, visi pasisakymai 
buvo įdomūs ir...netikėti.

Patikrai ruošėsi ir 
mokiniai, ir mokytojai
Centro direktorės pavaduo-

toja ugdymui Jolita Levickienė 
neslepia, kad šiųmetė įskaita – tai 
eksperimentas. Jei bandymas pa-
siteisins, anot jos „bus siekiama 
įtvirtinti lietuvių gestų kalbos kaip 
gimtosios kalbos patikrą daugia-
kalbystės kontekste tarp visų Lie-
tuvoje pripažintų gimtųjų kalbų“. 
Direktoriaus pavaduotoja linkusi 
manyti, kad eksperimento pradžia 
sėkminga.

Apsispręsta rengti LGK įskaitą 
centro lietuvių kalbos metodinės 
grupės posėdyje dar ankstyvą pa-
vasarį (į ją įeina ir LGK mokyto-
jai). 

Pasak direktorės pavaduotojos, 
kad būtų solidžiau, grupė parengė 
programėlę, kurios pagrindu vai-
kams ir buvo pasiūlyta įskaitos 
užduotis. 

J. Levickienė šypsosi prisimi-
nusi, kad pasiūlymas ruošti prane-
šimus laisva tema gundė mokinius 

Abiturientai laikė lietuvių gestų kalbos 
įskaitą

Centro direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Levickienė neslepia, kad 
laukia nelengvas kelias, kol lietuvių gestų kalbos patikra bus pakylėta iki 
valstybinio egzamino lygio.

Pasak Lietuvių gestų kalbos mokytojo Andriaus Borisevičiaus, patikra 
atskleidė, kad lietuvių gestų kalba yra ne vien komunikavimo priemonė, bet 
ir kalba, kuri, nors ir gimtoji, bet reikšti mintis ir parodyti tam tikros srities 
žinias  nepavyksta „savaime“.

Ugdymas
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eiti lengviausiu keliu. Jie temų 
susirado internete, knygose. Peda-
gogai „nepasidavė“ –  susiaurino 
laisvos temos rėmus ir paragino 
rengti asmenine patirtimi parem-
tus pranešimus. Pamažu mokiniai 
įsijautė į užduotį. Turimą patirtį 
papildė surinkta informacija, tei-
ginius gludino, mokėsi mintį su-
prantamai ir patraukliai pateikti 
auditorijai. 

Dešimties minučių trukmės 
užduotys nebuvo per sunkios pra-
nešėjams, o jų klausymas neprail-

go klausytojams. Dvi valandos – ir 
įskaita baigėsi. 

Kadangi pranešimams buvo 
pasitelktos informacinės techno-
logijos, abiturientams teko remtis 
ir lietuvių kalba. P. Jolita teigia 
patikėjusi, kad mokiniai užduotį 
rengė savarankiškai, nes mokyto-
jai vizualizuotuose pristatymuose 
pastebėjo ir prasprūdusių lietuvių 
kalbos klaidų. Šįkart jos nebuvo 
skaičiuojamos, o mokinių pasi-
tikėjimas savimi ir sąžiningumas 
vertintojus nuteikė net palankiau. 

Abu kalbinti pedagogai pripa-
žįsta, kad buvo vertinamos ne tik 
mokinių žinios ir retoriniai gebė-
jimai. Įskaitos metu savo „užduo-
tis“ atliko ir pedagogai. Jie turėjo 
apsispręsti, kaip tobulinti patikros 
turinį ateityje bei kokia kryptimi 
eiti pakylėjant patikrą iki valstybi-
nio egzamino lygio. 

Šįkart vilniečiai nusiteikę ryž-
tingai. Jie parengė Lietuvių gestų 
kalbos vidurinio ugdymo bendro-
sios programos projektą ir tikisi, 
kad jis kartu su kitomis atnaujin-

tomis vidurinio ugdymo progra-
momis bus patvirtintas. Kai taip 
įvyks, pamažu bus pradėta rengti 
LGK egzamino programa. 

Direktoriaus pavaduotoja nėra 
tikra, kad viskas vyks sklandžiai ir 
greitai. Laukia nelengvas derybų 
kelias su ŠMM įstaigomis, ypač 
Nacionaliniu egzaminų centru. 
Bet atmetę visus „kaip gali būti“, 
pasidžiaukime dar vienu „pirmą-
kart“.    

              Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Stovint ant mokyklos 
baigimo slenksčio ir su ne-
rimu laukiant egzaminų, 
mintys nejučiomis grįžta į 
pirmąsias dienas mokyklo-
je. Mokslo daigai sudygo 
Klaipėdos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje. Vaikystės prisi-
minimai apie jaukią, nuo 
triukšmingos gatvės aukštų 
medžių slepiamą mokyklą 
išliko patys geriausi. Atrodo, 
kad ir dabar jaučiu minkš-
tą futbolo aikštelės žolę, o 
mano metamas krepšinio 
kamuolys, perskriejęs visą 
krepšinio aikštelę, saugiai 
nutupia į tinklą...

Kai man suėjo penkeri metai, 
mamytė nuvežė į vaikų darželį 
Klaipėdoje. Darželyje man buvo 
neramu, ilgėjausi tėvelių, todėl 
nuolat verkdavau ir nenorėdavau 
likti grupėje. Kartą kažkas manęs 
paklausė, ar nenorėčiau mokytis 
mokykloje? Atsakiau teigiamai, 
nes nesupratau, ką reiškia moky-
kla. Tas klausimas manyje sudygo 
ir augo milžinišku greičiu, todėl 
paprašiau tėvų, kad leistų į tą pa-
slaptingą mokyklą. 

Mamytei mano prašymas pasi-
rodė nerimtas, o tėtis susidomėjo 
ir apsilankė Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinėje mo-
kykloje, kuriai, pasirodo, tuo metu 
vadovavo buvusi tėvelio mokytoja 
iš Telšių kurčiųjų mokyklos – Da-
nutė Gabalienė. Direktorė gerai 
pažinojo tėtį, todėl sutiko surizi-
kuoti ir priimti mane, penkerių 
metų „vyrą“, į savo glėbį. Nors su 
mamyte buvo sunku skirtis, bet 

direktorės ir pirmosios mokytojos 
Nijolės Samošinos globa ir meilė 
išsklaidė paskutines abejones ma-
no ir mamos širdyse. 

Pirmoji mokslo metų pradžios 
šventė įstrigo visam gyvenimui. 
Nors mokykloje buvau jauniau-
sias,  jaučiausi labai svarbus. Kai 
po pietų nuėjęs į naują miegamąjį 
pasiklojau lovą ir ruošiausi mie-
goti, vyresnieji mokiniai mane 
sustabdė ir paaiškino, kad mo-
kykloje pokaičio miego nėra. Tai 
buvo nepaprastas įvykis mano gy-
venime, nes aš pasijutau tikru vy-
ru, kuriam nebereikalingas pietų 
poilsis! Šią istoriją ir dabar rašau 
negalėdamas sulaikyti juoko.

Mano atėjimas į mokyklą su-
tapo su įstaigos atidarymo šven-
te. Ta proga mokiniai nusprendė 
pasodinti mokyklos kiemo vidury 
eglutę. Pagrindinis darbas atiteko 
man, mažiausiam bendruomenės 
nariui. Buvo nelengva, bet direk-
torė Danutė, pati  neišsiskirianti 
nei ūgiu, nei jėga, nes iš prigimties 

buvo labai smulkutė, drąsiai puo-
lė man į pagalbą. Dabar eglutė jau 
praaugo mane. Kaip greitai prabė-
go laikas! 

Suskaičiavau ir prisiminiau, 

kad rudenį mano pirmoji mokykla 

švęs 15-os metų jubiliejų!

Niekada nepamiršiu pirmosios  
mokytojos Nijolės Samošinos, kuri 
buvo griežta, reikli ir gerai išmokė 
mus, pradinukus, gyvenimo pra-
džiamokslio. 

Esu dėkingas auklėtojai Ritai 
Gluškovienei, nes ji, būdama kur-
čia kaip ir mes, galėjo lengvai su 
mumis bendrauti, išspręsti bet ko-
kias problemas, padėti susigaudyti 
gyvenimo vingrybėse. 

Nepamiršiu ir klasės vadovės 
Sigitos Koroliovės, kuri mus, se-
niai ją praaugusius, vis vadindavo 
savo mielaisiais vaikais. 

Pirmoji mokykla suformavo 
manyje pareigos ir atsakomybės 
jausmą, kadangi mokytojai savo 
reiklumu ir geranoriška kontrole 
neleido išklysti iš kelio. Todėl nie-

kada nekildavo mintis pabėgti iš 
pamokos ar atvykus anksti ryte iš 
Juodkrantės pasivaikščioti po par-
duotuves. Žinojau, kad kiekviena 
klaida ar nesąžiningas poelgis ne-
liks mokytojų nepastebėtas, o ir 
pačiam nesinorėjo neklausyti ar 
meluoti savo auklėtojams. 

Toks abipusis pasitikėjimas ir 
pagarba leido man tapti mokinių 
tarybos pirmininku. Būdamas juo, 
pastebėjau, koks sunkus mokytojų 
darbas, kai kiti vaikai jų neklauso, 
nelanko pamokų, meluoja.

 Klaipėdoje vaikai dažniau 
neklausė mokytojų dėl savo jau-
natviško pramuštgalviškumo, o 
Vilniuje jaunimas elgiasi šiek tiek 
įžūliau. Gal klaipėdiečių geresnį 
elgesį lemia gaivus jūros vėjas?  O 
gal čia mokytojai labiau klausosi 
vaikų problemų? 

Esu laimingas, kad aš mokiau-
si Klaipėdoje, nes ten dirba daug 
puikių mokytojų, kurių pamokos 
ir šiandien man praverčia gyveni-
me. 

Rašau šį straipsnį ir mintyse 
dėkoju mokytojai Kristinai Rim-
kienei, kuri supažindino su žur-
nalistikos paslaptimis. Ji išmokė 
skaityti spaudą, rašyti reportažus. 
Linkiu, kad jaunieji žurnalistai iš 
Klaipėdos neišsibėgiotų ir garsintų 
savo mokyklos vardą.

Nesvarbu, kad mokykla persi-
kėlė į naują vietą. Kai atvažiuoju 
aplankyti savo mažojo broliuko 
Fausto, kuris mokosi jungtinėje 
klasėje, visada sutinku savo moky-
tojus ir trumpam vėl tampu pen-
kiamečiu pypliu...

Su artėjančiu gimtadieniu, Mo-

kykla!

LKNUC abiturientas Karolis 
SIMAITIS

Karolio prisiminimai apie pirmąją mokyklą

Buvęs Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokinys 
Karolis Simaitis.
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Per vienuolika darbo 
metų Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų reabilita-
cinis profesinio mokymo 
centras profesiniam gyveni-
mui parengė per 460 amati-
ninkų: stalių, siuvėjų, virėjų, 
batsiuvių, apdailininkų (sta-
tybininkų), teksto rinkėjų ir 
maketuotojų kompiuteriu. 
Centre dėmesys sutelktas ne 
tik į profesinį mokymą. Čia 
pilnai įgyvendintas paslau-
gų kompleksas „nuo – iki“. 

Mokiniai apgyvendinami, ne-
mokamai maitinami, rūpinamasi 
jų laisvalaikiu ir pomėgiais. Ne-
baigusieji pagrindinės mokyklos 
turi galimybę išklausyti trūkstamų 
žinių kursą. Mokykloje dirba psi-
chologas, socialinis darbuotojas, 
slaugytojas. ES struktūrinių fondų 
projektų lėšomis periodiškai kva-
lifikaciją kelia profesijos mokyto-
jai. Mokomoji medžiaga pritaikyta 
kurčiųjų vizualiniams suvokimo 
poreikiams. Centre visai neseniai 
vėl pasipildė naujų profesijų ir at-
naujintos anksčiau įdiegtų profe-
sijų programos. Bet svarbiausias 
skiriamasis profesinio mokymo 
įstaigos bruožas – tai rūpinimasis 
mokinių įdarbinimu. Sutelkto-
mis Lietuvos kurčiųjų draugijos 
ir centro pastangomis dalyvaujant 
Equal ir  Darbo link projektuose 
kasmet pavyksta įdarbinti beveik 
65 proc. visų absolventų. Per vie-
nuolika metų jų skaičius pasiekė 
300. Tokiu aukštu rezultatyvumu 

turbūt galėtų pasigirti tik prestiži-
nės aukštosios mokyklos, bet var-
gu ar kuri kita neįgalius asmenis 
rengianti profesinė mokykla. 

„Akiračio“ redakcija nutarė 
pasidomėti, kaip sekasi profesinius 
mokslus baigusiems absolventams 
ir kai kurių naujai centre įdiegtų 
profesijų mokiniams.

Darbštūs ir kūrybingi 
siuvėjai

Lietuvoje drabužių dizaine-
rio Giedriaus Šarkausko vardas 
žinomas plačiai. Dirbti kurčiojo 
menininko bendrovėje – garbė 
bet kuriai siuvėjai. Prieš ketverius 
metus kūrybiniam, bet iš tiesų  
sudėtingam aukštų kvalifikacijų 
reikalaujančiam darbui buvo pa-
kviesta lengvųjų drabužių siuvėja 
Sigita Kvaraciejūtė. Nuo tada mer-
gina čia ir darbuojasi. Profesijos 
mokytojos Jolantos Jakšto mokslo 
metais pastebėtos mokinės  savy-
bės, tokios kaip  vaizduotė, kūry-
biškumas, netradicinių sprendimų 
paieška, G. Šarkausko „Lino kopo-
se“ atsiskleidė ir sužydėjo visu ryš-
kumu. Sigita laiko garbe realizuo-
ti pačius drąsiausius menininko 
sumanymus ir padėti dizaineriui 
siuvinį pakylėti iki aukštojo meno 
pakopos. Na, o centras pelnytai di-
džiuojasi savo indėliu.

Profesinio centro mokiniai 
pasklido ne tik po Vilnių. Štai, 
pvz.,  Dovilė Dumbliauskaitė – 
Bartkevičienė sukūrė šeimą ir iš-
vyko gyventi į Alytų. Netrukus 
įsidarbino UAB Alinva ir dirba ten 
iki šiol. Darbas ir užmokestis soci-
alinėje įmonėje, siuvančioje darbo 

drabužius ir patalynės komplektus, 
moterį visiškai tenkina.

Profesinis centras - išsigelbė-
jimas ir žmonėms, apkurtusiems 
dėl ligos. Čia savo antrąjį profesinį 
pašaukimą rado Danutė Sobiani-
na, klausos netekusi prieš 11 metų. 
Praėjusi nevilties ir depresijos sta-
diją moteris iš naujo ėmė kabin-
tis į gyvenimą. Negalėdama dirbti 
pagal jaunystėje įgytą išsilavinimą 
ji kreipėsi į profesinį centrą. Bu-
vo priimta, čia įgijo moteriškų 
drabužių siuvėjos amatą, baigusi 
įsidarbino kurčiųjų bendrovėje 
„Vikada“. Ketverius metus įmonėje 
besidarbuojančios Danutės dar-
bo kokybei gerų žodžių nešykšti 
meistrė Edita Meižikienė. Giria 
už spartą, kokybę ir universalumą. 
Pasak vadovės, p. Danutei galima 
patikėti siūti sudėtingiausius siu-
vinius: kelnes, palaidines, sijonus. 
Ji susitvarkys su bet kuria užduoti-
mi ir nenuvils. 

Spėrūs teksto rinkėjai
Mokslo ir enciklopedijų lei-

dybos centre savo vietą rado Olga 
Lukošienė. Čia atsiskleidė ir pui-
kiai buvo panaudotas Olgos rusų 
ir lietuvių kalbų mokėjimas. Ypač 
renkant didelės apimties dvikalbių 
žodynų tekstus. Specialistės pres-
tižui įtakos turėjo tai, kad ji dirba 
sparčiai, tekstus renka beveik be 
klaidų.

Pagal individualios veiklos 
sutartį UAB „Eastcon“ sėkmingai 
darbuojasi dar viena teksto rinkėja 
ir maketuotoja kompiuteriu Gai-
va Kūgytė. Šiais metais mergina 
pateko į vadinamąjį Aukso klubą, 

o iš jo atrinkta į geriausių firmos 
darbuotojų septintuką. „Eastcon“ 
savo spartuolę paskatino kelione 
į Turkiją. Štai ką apie savo sėkmę 
sako Gaiva: „Man kelionė taip pa-
tiko, kad stinga žodžių. Gerai pa-
ilsėjau ir jaučiausi labai laiminga, 
pagerbta. Dėkoju Dievui, kad bai-
giau kurčiųjų profesinio mokymo 
centrą ir visų rūpestingų mokyto-
jų dėka įgijau tokią tinkamą man 
specialybę“. 

Kantrūs ir uolūs 
apdailininkai

Kai „Akiratis“ lankėsi centre, 
vyko baigiamasis apdailininkų 
(statybininkų) egzaminas, todėl 
kitoje centro gatvės pusėje, prie-
šais, restauruojamame buvusiame 
„Zundos“ administraciniame pas-
tate darbavosi neįprastai mažai 
kurčiųjų mokinių. Šiaip jų ten, 
anot profesijos mokytojų, susiren-
ka dešimt: trečiakursių apdailinin-
kų ir pagal atnaujintą programą 
besimokančių antrakursių pasta-
tų restauratorių. Kadangi pastato 
atnaujinimo darbus atliekančios 
UAB „Šarvas“ direktorius Juozas 
Leišys saugumo sumetimais ne-
panoro mūsų įleisti į pastato vidų, 
pakalbinti pavyko tik antrakursį 
Matą. Aplinką tvarkantis vaikinas 
sakė esąs patenkintas čia įgyjamais 
praktiniais įgūdžiais. Jo nuomone, 
labai svarbu, kad tai, ką jis išmoks-
ta centre per teorijos pamokas, čia 
iš karto ima ir išbando praktikoje.

Bendrovės direktorius Juo-
zas Leišys gyrė vaikinų darbą ir 
teigė, kad tai ne pirmas centro ir 
bendrovės bendradarbiavimo pa-

Geram specialistui – garantuotas darbasUgdymas

Apdovanojama geriausia firmos darbuotoja Gaiva Kūgytė.

Ketverius metus „Vikadoje“ besidarbuojančiai Danutei Sobianinai patikima 
siūti sudėtingiausius siuvinius.
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vyzdys. „Šarvas“, restauruodamas 
įvairius objektus, yra sudaręs ga-
limybę atlikti praktiką, taip pat 
įdarbinęs ne vieną Šilo gatvės mo-
kyklos mokinį. Kai jie laimėjo už-
sakymą restauruoti pastatui, esan-
čiam priešais centrą, darbo rankų 
toli ir neketino ieškoti. Čia, anot 
pašnekovo, parengiami stropūs 
ir drausmingi specialistai, kokių 
jiems ir reikia.

Kad centro apdailininkai pa-
klausūs, rodo štai ir toks atvejis. 
Vienas šiųmetis trečiakursis, bran-
gindamas baigiamosios praktikos 
metu surastą darbą užsienyje, pa-
prašė atidėti baigiamąjį egzaminą. 
Ir toks atvejis, beje, centre ne pir-
mas.

Paklausūs virėjai
Bene paklausiausia šiuo metu 

centre virėjo specialybė. Grupės 
perpildytos. Profesijos mokytoja 
Aušra Reinienė sako, kad kartais 
į grupę susirenka net iki 20 mo-
kinių. Čia dėstomi ir konditerijos, 
ir kulinarijos pagrindai. Ir ne tik. 
Programoje – santykinai daug lai-
ko praktiniams užsiėmimams. O 
juk kurčiųjų mokytojai žino: kuo 
kurtiesiems daugiau praktinių už-
duočių – tuo geresnį profesionalą 
pavyks parengti. Šios specialybės 
atstovai palyginti gerai įsidarbina. 
Na, štai, jei lankysitės Savanorių 
prospekte Vilniuje įsikūrusioje 
UAB „Rimi Lietuva“ ir nusipirksi-
te bandelių, galimas daiktas, joms 
tešlą minkė Jolanta Ivanovienė. Ji 
dirba ten esančiame konditerinių 
gaminių ceche. Toje pačioje ben-
drovėje dar ilgesnis kitos virėjos – 
Lauros Baranauskaitės darbo sta-
žas. Ji „Rimi“ -  jau šešeri metai. 

Paprastai viskas prasideda 
nuo praktikos. Mokinį priima. Jei 
darbdaviui patinka mokinio są-
žiningumas, atsakingas požiūris į 
darbą, įgūdžiai, žiūrėk, ir siūlo pa-
silikti po baigimo. Taip pamažu iš 
lūpų į lūpas ima sklisti  žinia apie 
darbščius ir patikimus  kurčiuo-
sius amatininkus ir juos rengusią 
mokyklą. 

Auksarankiai rankdarbių 
gamintojai

Po kelionių po firmas ir įmo-
nes vėl grįžtame į centrą. Šįkart į 
dailiųjų rankdarbių gamintojų kla-
sę. Pagal Grundtvig projektą kelios 
mokinės turi vykti į Prancūziją. 
Kaip tik ruošimasis kelionei – pa-
čiame įkarštyje. Lietuvaitės pagal 
projektą parengė kūrybinį darbą 
-  šaltosios batikos piešinį ir bai-
gia ruošti keletą suvenyrų projekto 
partneriams prancūzams. Eilučių 
autorei jie panašūs į mažus šedev-
rus. Klausiu autorių, seserų Jolan-
tos ir Editos Lapinskaičių, ar nebus 
gaila su kūriniais skirtis. Merginos 
tik juokiasi ir purto galvas. 

Kaip ir prieš metus, mažąją 
klasės sofutę „okupavęs“ Darius. 
Čia jis siuvinėja dar vieno švento-
jo paveikslą, kuris, kaip ir daugelis 
prieš šį išsiuvinėtųjų, reikia many-
ti,  tuoj pat bus nupirktas. Štai dėl 
to vaikinas beveik neturi ką pa-
siūlyti nufotografuoti laikraščiui. 
Beveik visi jo darbeliai jau – priva-
čiose kolekcijose. 

Klasėje, kur benukreiptum 
žvilgsnį – grožybės. Dekupažo 
darbai, iš karoliukų suvertos gy-
vūnų figūrėlės, iš popieriaus iš-
lankstyti paukščiai, šilkografijos, 
vėlimo technika atlikti darbai... Su 

profesijos mokytoja Ire-
na Seniūniene lenkiame 
pirštus, skaičiuodamos, 
su kokiomis technikomis 
mokiniai susipažino. Skai-
čiuojame ir vis pametame 
skaičių. 

Galų gale mokyto-
ja sako, kad mokinius ji 
supažindina su visomis 
programoje numatytomis 
rankdarbių technikomis. 
Kadangi kiekvienas amati-
ninkas yra individualybė, 
todėl iš gausybės dalykų 
išsirenka jam labiausiai 
tinkamus. I. Seniūnienė 
sąlyginai tai vadina moki-
nio „specializacija“.

Neseniai centre įdieg-
tos profesijos mokosi tik 
pirmakursiai ir antrakursiai. 
Baigusiųjų dar nėra. Tačiau 
mokyklos vadovų lūkesčius 
realybė keliskart pranoko. Buvo 
planuojama grupę burti kas treji 
metai. Bet nuo pat pradžių tėvų ir 
mokinių pageidavimu ji komplek-
tuojama kasmet. Ir šiemet - vasara 
dar tik prasidėjo, o jau plūsta pa-
geidaujančiųjų mokytis šios profe-
sijos laiškai ir skambučiai.

Skeptikai teigia, kad iš rank-
darbių duonos nepelnysi. Bet dar-
bo rinkoje viskas taip permainin-
ga... Profesinio centro auksaran-
kiais susidomėjo žymūs Lietuvos 
dizaineriai. I. Seniūnienė tvirtina, 
kad tai labai pakoregavo mokinių 
perspektyvas ir šiems kūrybinio 
amato atstovams po mokslų bai-
gimo veriasi visiškai naujos gali-
mybės.     

 
Gabūs baldų apmušėjai ir 

staliai
Krizė labiausiai nuskriaudė 

stalių specialybės atstovus. Iki tol 
šis vyriškas amatas buvo vienas 
paklausiausių centre. Čia išugdytų 
plataus spektro įgūdžių dėka mo-
kiniai lengvai rasdavo darbą arba 
įgiję gretutinę specialybę tapdavo 
tiesiog nepamainomi meistrai. 
Bet prieš pusantrų metų prasidė-
jo baldų gamybos įmonių, kurio-
se daugiausia ir darbavosi centro 
absolventai, griūtis, ir nemažai 
buvusių centro ugdytinių liko be 
darbo. Kurčiųjų kalvėje greitai bu-
vo reaguota į rinkos pokyčius ir 
dabar vietoj stalių ruošiami baldų 
apmušėjai. Centro atlikta analizė 
rodo, kad profesija dabartinėmis 
sąlygomis paklausi, būsimų speci-
alistų darbdaviai jau laukia. Tad ir 
norinčiųjų stoti eilė ilgėja.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Danguolė MICHELEVIČIENĖ
       

Bene paklausiausia šiuo metu centre virėjo specialybė. Nestokoja darbo ir centro apdailininkai.

Kūrybinio amato atstovams po mokslų 
baigimo veriasi visiškai naujos galimybės.
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Lietuvos rekordo buvo 
siekiama Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinėje mokykloje (PKN-
PM) vykusiame renginyje 
„Europos traukiniu po žinių 
ir mokslo erdves“.

Į spalvingą ir smagią šventę 
atvyko net 250  vaikų ir suaugu-
siųjų iš įvairių Lietuvos kurčiųjų, 
Panevėžio bendrojo lavinimo mo-
kyklų, nevyriausybinių organiza-
cijų, ikimokyklinio ugdymo įstai-
gų. Kiekviena mokykla pristatė 
savo pagamintą europinio trauki-
nio vagoną ir linksmą programą. 
Sujungus vaikų nuotraukomis, 
piešiniais, idėjomis ir svajonėmis 
išpuoštus vagonus per salę, kurios 
grindis dengė didžiulis Europos 
žemėlapis, nuvingiavo net 110 me-
trų traukinys. 

Pasidabinusi geležinkelininko 
uniforma šventės pradžią paskelbė 
šio renginio koordinatorė PKNPM 
direktorė Danutė Kriščiūnienė. 
Gausiai susirinkusius dalyvius ir 
svečius sveikino renginio projekto 
partneris - Panevėžio Europos in-

formacijos centro „Europe Direct“ 
vadovė Alina Misiūnienė, VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ direktorius Gintaras Kerbedis, 
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas Aleksas Jasiūnas, Vil-
niaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
reabilitacinio profesinio mokymo 
centro Mokymo skyriaus vedėjas 
Sigitas Šverebas ir Panevėžio aps-
krities viršininko administracijos 
Socialinių reikalų ir švietimo sky-
riaus vyr. specialistė Zita Karve-
lienė.

Po beveik dvi valandas tru-
kusio dinamiško vienminčių 
sambūrio PKNPM direktorė 
D.Kriščiūnienė džiaugėsi, jog ren-
ginys, suvienijęs didelį būrį entuzi-
astų, pavyko: „Malonu, kad nepa-
būgę tolimos kelionės atvyko sve-
čiai iš Klaipėdos, Telšių, Vilniaus, 
Kauno kurčiųjų mokyklų. Smagu, 
kad sulaukėme draugų iš Lazdijų. 
Suvažiavę iš įvairių Lietuvos kam-
pelių vaikai gražiai pabendravo, 
įdomiai ir prasmingai praleido lai-
ką. Mokytojams tai taip pat buvo 
gera proga susitikti, aptarti įvai-
rius klausimus. Žinau, kad  jau bu-

vo pasiūlyta minčių kitam 
renginiui, kuris taip pat 
suburtų visos Lietuvos 
kurčiųjų mokyklas“. Ren-
ginio koordinatorė prisi-
pažino, jog puikiai jautėsi 
mokyklos direktorės ap-
rangą iškeitusi į geležin-
kelininko uniformą. Anot 
jos, smagu buvo matyti, 
kaip vaikai reaguodavo į 
šviečiančios reguliuotojo 
lazdelės ženklus.

Garbi komisija, visus 
renginio dalyvius apdova-
nojusi Panevėžio Europos 
informacijos centro „Euro-
pe Direct“ įsteigtomis at-
minimo dovanomis, ėmėsi 
svarbiausio darbo: suskaičiuoti va-
gonus ir išmatuoti traukinio ilgį. 

Paaiškėjo, kad koliažo techni-
ka pagamintas Europos traukinys 
- net 110 metrų ir 60 centimetrų, 
o po žinių ir mokslo erdves vaikai 
riedėjo 84 vagonais. Visi šie duo-
menys, fotografuota ir filmuota 
medžiaga, patvirtinta komisijos 
narių parašais, buvo išsiųsta Lietu-
vos rekordų registravimo agentū-

rai „Factum“.
Reikia pabrėžti, kad tai nėra 

pirmasis Lietuvos rekordas, kurio 
siekia PKNPM ir jų socialiniai 
partneriai. Renginiais ,,Pelenės 
šou“, „Šuo - geriausias žmogaus 
draugas“ mokykla jau yra pasieku-
si Lietuvos rekordo.

Laima LAPĖNIENĖ

Rekordinis traukinys - Panevėžio 
mokykloje 

Ugdymas ir pramogos

Gegužės 27 d. Šiauliuose 
įvyko tradicinis respubliki-
nis sutrikusios klausos vaikų 
ir jaunimo festivalis „Tylos 
skambėjimas“. 

Nors visi, ir maži, ir dideli, 
kalba tik apie apėmusią mūsų šalį 
krizę, bet Šiaulių sutrikusios klau-
sos vaikų ugdymo centras nenu-
leido rankų ir trečią kartą parengė 
šio festivalio projektą. Geriems 
darbams turi atsirasti bent šiek 
tiek lėšų. Šventė įvyko! Tikrai gra-
ži ir įspūdinga! Tiesa, atvažiavo tik 
patys ištikimiausi draugai: Kauno 
apskrities kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro auklėtiniai 
bei Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
vaikai. 

Vaikų buvo pilna pilnutėlė sa-
lė. Visi kuo puikiausiai nusiteikę, 
su pavasarinėmis nuotaikomis. 
Margus šokėjų rūbus keitė žvė-
relių ir paukštelių kaukės. O kaip 
nuotaikingai panevėžiečiai pakėlė 
sėdinčiuosius salėje ir „privertė“ 

kartu šokti ritminius šokius. Visa 
salė ūžė nuo pakilios nuotaikos ir 
prašė pakartoti. Panevėžiečiai atsi-
vežė ir savo draugus – girdinčiųjų 
mokyklos moksleivius, kurie pa-
dėjo įgarsinti „paukščių balsus“ jų 
perkusijų kūrinyje (vadovė - mu-
zikos ritmikos mokytoja A. Myko-
laitienė).

Kauniečiai sušoko du šokius: 
mažieji persirengę ežiukais bei ki-
tais gyvūnėliais, o vyresni moks-
leiviai sukosi pramoginių šokių 
ritmu (vadovė - choreografė D. 
Liaudinskienė).

Šeimininkų programa buvo 
įvairiapusė. Nuostabiai atrodė šo-
kėjų grupė, į kurią įsiliejo jaunos 
pedagogės. Moksleiviai pasitempę 
ir atsakingai šokdino savo nuosta-
biąsias mokytojas (vadovas - cho-
reografas S. Kazlauskas). Progra-
mą paįvairino skudučių ansamblis 
bei imitacinės dainos atlikėjai (va-
dovė - muzikos ritmikos mokytoja 
N. Apanasikienė).

Savo jaunuosius draugus pa-
sveikino ir Šiaulių reabilitacijos 

centro judesio teatro atlikėjai. Jie 
parodė  „Pavasario linksmybes“ 
pagal K. Donelaičio kūrinį „Me-
tai“ (vadovas - V. Dargis).

Festivalio organizatorius – 
Šiaulių sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo centras, projekto vadovai 

– A. Čepukienė, R Toleikienė, ren-
ginio rėmėjai ir partneriai – Šiau-
lių miesto savivaldybė ir Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos centras.

Zita REIZMANIENĖ

Tylos skambėjimas Šiauliuose

Tradicinio respublikinio sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo festivalio „Tylos 
skambėjimas“ dalyviai.

Įspūdingos šventės pradžią paskelbė 
renginio koordinatorė, PKNPM direktorė 
D. Kriščiūnienė.
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Gegužės 28  d. Klaipėdos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla skam-
bėjo nuo vaikų krykštavimo, 
mamyčių jaunatviško juoko, 
švytėjo nuo tėvelių santūrių 
šypsenų ir giedrame danguje 
plevenančių aitvarų. Tą die-
ną mokyklos bendruomenė 
pakvietė visus draugus į 
aitvarų šventę. 

O draugų, pasirodo, mes turi-
me be galo daug! Visi jie, dideliam 
vaikų džiaugsmui, atvyko su dova-
nomis. Klaipėdos Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčios administra-
torius kunigas Vilius Viktoravičius 
pasveikino gegužės 23-iąją pirmą-
ją komuniją priėmusius vaikus ir 
visiems įteikė knygutes „Dievas 
kalba savo vaikams“. Klaipėdos 
„Maisto banko“ draugų vardu su 
ateinančia vasara sveikino vadovė 
Loreta Danupienė. Ponia Loreta 
atnešė pilną maišą vaikų mėgsta-
mų guminukų, kurie buvo labai 
panašūs į aitvarų uodegėles, o 
įteikdama atvirukus prašė pagal-
voti ir užrašyti juose žmonių var-
dus ir pavardes, kuriems labai rei-
kalinga parama. Saldumynų maišą 

įteikė Klaipėdos kurčiųjų reabili-
tacijos centro darbuotojas Jonas 
Savickas.Klaipėdos apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centro direktorė 
Nijolė Kaubrienė su dideliu būriu 
nuolatinių ir šiuo metu Klaipėdo-
je praktiką atliekančių būsimųjų 
vertėjų iš Vilniaus kolegijos atnešė 
pintinę pirmųjų braškių! Mokiniai 
padovanojo dailės ir technologi-
jų pamokų metu pagamintus pa-
veikslus, kuriuose savo globėjus ir 
draugus laimino ir jiems dėkojo 
angelai.

Dovanos ir šiltos šypsenos 
suartino visą bendruomenę: mo-
kyklos kieme vos tilpo norintys 
dalyvauti sportinėse estafetėse, 
lanko sukimo, virvės traukimo 
varžybose. Smagu buvo žiūrėti, 
kaip augaloti tėveliai bandė „su-
sidraugauti“ su neklusniu lanku, 
kaip draugiškai mamos, tėtės, jų 
atžalos ir mokytojai sirgo už savo 
komandas linksmosiose estafetėse. 
Džiaugsmo ašarų gumulėlis strigo 
gerklėje, matant,  kaip rūpestingai 
tėčiai leido į orą margaspalvius ai-
tvarus ir lakstė paskui savo vaikus 
patarinėdami dangaus gyvačiukių 
valdymo klausimais.

Žvelgiant į besišypsančius 
šventės dalyvius, mintyse iškilo 

pasakojimai apie aitvarus. Lietu-
vių mitologijoje Aitvaras laikomas 
gera, o kartais ir bloga būtybe. Jis 
dirba paslapčia, neprašytas. Daž-
nai žmogus net nenutuokia turin-
tis Aitvarą, bet jo namuose visada 
yra gėrybių. Jis globoja gerus, kitų 
skriaudžiamus, negodžius žmones. 
Žodis „aitvaras“ susideda iš žodžių 
„aiti“ (perėjūnas, nenuorama, pa-
dauža) ir „varas“ (dinamiška jėga 
– nepaprastai greitas judėjimas). 

Klaipėdiečiai įrodė, kad jie ga-
li būti ir greiti, ir padaužiškai išra-
dingi, ir geri, nes šventę vainikavo 
ant ilgo stalo padengti pietūs. Prie 
jų prisidėjo „Maisto banko“ para-
ginti  geros valios žmonės balan-
džio 9-10 dienomis labdaringos 
akcijos metu aukoję ir parėmę 

skurdžiai gyvenančias mokyklos 
bendruomenės šeimas, o taip pat 
pasirūpinę „Aitvarų šventės“ vai-
šių stalu. 

Dabar žinau, kad mūsų moky-
kla turi savo Aitvarą, kuris, atsidė-
kodamas už nerūpestingą vaikišką 
juoką, mokytojų spindinčias akis, 
išgirdus taisyklingai ištartą moki-
nio žodį, meilės ir kantrybės ku-
pinas tėvų širdis, auklėjančias savo 
vaikus, globoja mažą, bet atkaklią 
bendruomenę, neleisdamas sun-
kmečiu palūžti ir ragindamas kilti 
tik aukštyn. 

KKNPM mokytoja 
Sigita KOROLIOVĖ

Aitvarų šventė uostamiestyje

Trečią sykį organizuo-
jamas „Sencity” Suomijoje 
gegužės keturioliktąją dar 
kartą subūrė kurčius ir gir-
dinčius pasimėgauti šiuo 
unikaliu renginiu. Renginio 
dalyviai muzikos „klausė“ 
visais pojūčiais naktiniame 
klube „Jyvaskyla“, kadangi 
ten buvo pastatyta specialiai 
kurtiesiems sukurta vibruo-
janti šokių aikštelė. „Senci-
ty“ surinko per 800 kurčių, 
neprigirdinčių ir girdinčių 
žmonių, kurie kartu šoko, 
trypė ir dūko visą naktį.

Tai buvo vienas tų retų vakarų, 
kuomet gali pamatyti į eiles besi-
rikiuojančius žmones, nors klubo 
durys dar neatvertos. Patekę į vidų 
drovesni lankytojai tik spoksojo į 
šokių aikštelę nedrįsdami ant jos 
užlipti. Tačiau renginio organiza-
toriams buvo aišku, jog specialiai 
kurtiesiems pastatyta vibruojanti 
aikštelė netrukus bus sausakimša. 

Pirmąją renginio valandą į 
klubą sugužėjo per 400 žmonių, 
kurie galėjo pasimėgauti įvairio-
mis pramogomis: nugaros masažu, 
ledais, saldainiais, vietoje daromu 
makiažu ir šukuosenomis. Visame 
klube džiaugsmingai mirgėjo „be-
diskutuojančios“ rankos. Kurtieji 
pasakojo, jog daugumai tai pirmas 
kartas, kai jie gali pasimėgauti 
muzika kartu su girdinčiaisiais, o 
ne specialiai kurčiųjų rengiamuo-
se vakaruose. 

Renginyje dalyvavo įvairiausių 
šokių meistrai, kurie savo pasiro-
dymu maloniai stebino publiką. 
Vakarėlio kulminacija tapo atlikė-

jas Signmarkas, kurio pasirodymo 
metu klubas buvo tiesiog sausa-
kimšas, o žiūrovai pakerėti. 

Signmarkas, kitaip Markas 
Vuoriheimas, gimė kurčias, tačiau 
viso jo gyvenimo svajonė – muzi-
kuoti. Marko muzikos pagrindas 
– žemų dažnių ir stipraus boso ri-
tmas. Signmarkui padeda girdintis 
kolega, hiphopo atlikėjas Brendo-
nas. Vaizdajuostėse ar koncertuose 
galite pamatyti Marko, imituojantį 
savo dainas amerikiečių gestų kal-
ba, o girdintieji dainų gali klausy-
tis angliškai.

Šis atlikėjas – tai pirmasis pa-
saulyje kurčiasis, išleidęs muziki-
nių albumų. Įsigiję kompaktinių 
diskų pirkėjai muzikos gali klausy-
tis arba stebėti vaizdo įrašus. Mar-
kas įrodė, jog muzika – tai dau-
giau, nei gali išgirsti. Apie šį duetą 
kalbama, jog jis panaikina sienas 
tarp girdinčių ir kurčiųjų, ko, deja, 
labai trūksta mūsų gimtojoje Lie-
tuvoje. 

Signmarkas sulaukė tarp-

tautinio susidomėjimo. Markas 
koncertavo Japonijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Islandijoje, 
Ispanijoje, Etiopijoje ir Namibi-
joje, o 2009-aisiais metais Markas 
laimėjo Išskirtinio jaunuolio pa-
saulinį apdovanojimą.

Trykštančiu pozityvumu ir 
nuoširdžia muzika Signmarkas 
siekia pakeisti girdinčiųjų požiūrį į 
kurčiuosius. Markas mano, jog vi-
suomenei reikia liautis su kurčiai-
siais elgtis kaip su neįgaliaisiais, 
bet priimti juos kaip kalbinę ma-
žumą, turinčią savo kultūrą, ben-
druomenę, istoriją ir paveldą. Pats 
Markas pasakoja, jog jo muzikinė 
karjera prasidėjo nuo kalėdinių 
giesmių vertimo. Šitaip jaunuolis 
troško, kad visa šeima, įskaitant 
ir girdinčius prosenelius, švenčių 
metu galėtų giedoti giesmes. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Agnė DOMARKAITĖ

Kurtumas ne kliūtis muzikuoti

Šventėje buvo visiems linksma.
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Lietuvių gestų kalba 
kaip gimtoji kurčiųjų kalba 
Lietuvoje pripažinta jau 
nuo 1995 metų. Patvirtin-
ta, pripažinta, pradėta ty-
rinėti, mokyti visuomenę. 
Tačiau įgijusi tokį garbingą 
statusą lietuvių gestų kal-
ba kaip dėstomas dalykas 
nebuvo plėtojama. Iki šiol 
Lietuvoje nėra profesio-
nalių lietuvių gestų kalbos 
mokytojų, kurie turėtų 
atitinkamą kvalifikaciją, 
įgūdžius. Tokie mokyto-
jai Lietuvoje nerengiami. 
Tuomet kyla klausimas – 
kas moko kurčius vaikus 
jų gimtosios kalbos? Ar ji 
kaip biologiniai refleksai 
įgyjama, ar vis dėlto reikia 
profesionalaus požiūrio į 
metodiką.

Šiuo klausimu susirūpino 
Lietuvos kurčiųjų draugija per 
surengtą Lietuvos kurčiųjų mo-
kyklų atstovų apskritojo stalo 
renginį. Ne tik susirūpino, bet ir 
aktyviai pradėjo veikti.

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
įkurta viešoji įstaiga Surdolo-
gijos centras kartu su Švietimo 
ir mokslo ministerija, Lietuvos 
kurčiųjų draugija, Neįgalių-
jų reikalų departamentu prie 
SADM, Vilniaus kolegijos Pe-
dagogikos fakultetu, Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centru bei Skodaleno 
metodiniu centru  (Norvegijos 
partneriais) parengė bei 2010 
m. gegužę pradėjo vykdyti Nor-
vegijos finansinių mechanizmų 
subsidijų schemos „Patirties 
perdavimo ir bendradarbiavimo 
ryšių tarp vietinio, regioninio 
ir euroregioninio lygio partne-
rių Lietuvoje ir Norvegijoje sti-
prinimas“ paprojektį „Lietuvių 
gestų kalbos mokytojų kvalifi-
kacijos tobulinimas: Norvegijos 
patirties pritaikymas Lietuvoje“. 
Sutarties Nr. 2004-LT0009-TES-
2NOR-02-049. Projekto vertė – 
223045,00 Lt.

Situacijos rimtumas
2008 m. rugpjūčio 26 d. ŠMM 

ministro įsakymu Nr.ISAK-2433 
patvirtintos Pradinio ir pagrin-
dinio ugdymo bendrosios pro-
gramos, tarp kurių yra ir lietu-
vių gestų kalbos (toliau LGK) 
programa. Nors LGK pamokos 
pagal bendruosius ugdymo pla-
nus 10-yje Lietuvoje veikiančių 
bendrojo ir profesinio lavinimo 
kurčiųjų mokyklų buvo ren-
giamos ir anksčiau, patvirtinus 
programą, gimtosios kalbos pa-
mokų kurtiesiems skaičius pa-
didėjo. Pradinukams skiriama 
po 2 akademines valandas per 
savaitę, pagrindinės mokyklos 
mokiniams - 2, vidurinės moky-
klos – 1 val.

Dar 1 val. per savaitę galima 
prisidėti pasirinkus LGK ir LK 
gramatikų lyginimą kaip pasi-
renkamąjį dalyką. Tačiau progra-
mos parengimu ir patvirtinimu 
šios srities pasiekimai ir baigiasi. 
Lietuvių gestų kalbos mokytojai 
Lietuvoje nerengiami ir net ne-
mokomi kursuose, reikalavimai 
jų darbui nesuformuluoti. Ben-
droji LGK programa pradiniam, 
pagrindiniam ir viduriniam ug-
dymui parengta, bet LGK moky-
tojai su ja dirbti neišmokyti, dar-
bui mokomųjų priemonių nėra. 
Tad kol kas kurčiųjų gimtosios 
kalbos pamokose – individualūs 
ieškojimai ir darbas pagal vaiz-
duotę. 

Iš dalies šias problemas 
2005-2008 m. laikotarpiu ne-
tiesiogiai sprendė Surdologijos 
centras. Tuomet trumpalaikiuo-
se kursuose buvo mokomi LGK 
lektoriai iš įvairių regionų (ku-
rie dažniausiai dabar ir dirba 
mokyklose LGK mokytojais), 
tačiau jie buvo rengiami dirbti 
su suaugusiaisiais (mokyti sur-
dopedagogus), bet ne su vaikais. 
Parengta 500 val. mokomoji me-
džiaga, bet ji skirta antrosios, o 
ne pirmosios kalbos mokymui.

Akivaizdu, kad tokie ištekliai 
per menki ir skirti ne tikslinei 

grupei. Jais naudojamasi tik iš 
bėdos. Kaip akivaizdu ir tai, kad 
už kurčiųjų mokymo ir LGK 
vartojimo paslaugų organizavi-
mą atsakingos įstaigos (ŠMM, 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie SADM, kurčiųjų mo-
kyklų administracijos, Lietuvos 
kurčiųjų draugijos įstaigos) ne-
turi pakankamai išteklių sparčiai 
šalinti esamus trūkumus. Daliai 
biudžetinių įstaigų stinga išma-
nymo, kaip gimtosios kalbos var-
tojimo ribojimai vaiko aplinkoje 
stabdo jo vystymosi raidą, ypač 
žinių gavimą bei veikia kurčiųjų 
bendruomenę kaip kultūrinę ir 
kalbinę mažumą apskritai.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
sunormintos gestų kalbos ir jos 
vartojimo kultūros kurčias vai-
kas gali išmokti mokykloje, iš 
savo bendraamžių ir LGK moky-
tojų. Tai esminis skirtumas nuo 
kitomis kalbomis kalbančiųjų. 

Įvairiais statistiniais duome-
nimis, apie 70-90 proc. kurčių 
vaikų gimsta girdinčiųjų šeimo-
se. Vaikų ir tėvų gimtosios kal-
bos tokiu atveju  skiriasi. Todėl 
kurčio vaiko pirmosios kalbos 
vystymuisi didelę įtaką turi mo-
kykla. Mokykla kurčiam vaikui 
(deja, ne šeima) yra kalbinio 
identiteto formavimosi židinys. 
LGK mokytojai yra pagrindiniai 
šio židinio “kurstytojai”. Kad jie 
galėtų puoselėti mokyklos ben-
druomenės kalbinį identitetą, 
pirmiausia patys LGK turi mo-
kėti nepriekaištingai bei sugebėti 
šias žinias kuo kompetentingiau 
perduoti mokiniams.

2008-2009 m. 10-yje kurčiųjų 
mokyklų, veikiančių Vilniuje (3 
mokyklos), Kaune (3), Panevė-
žyje (1), Šiauliuose (1), Telšiuose 
(1) ir Klaipėdoje (1),  buvo ug-
doma 590  vaikų ir jaunuolių, 
lietuvių gestų kalbos jose mokė 
13 LGK mokytojų, dar du LGK 
moko Vytauto Didžiojo univer-
sitete. 

Dar vienas svarbus dalykas, 
kad Lietuvoje vienintelė įstaiga, 
susijusi su gestų kalbos specia-
listų rengimu, yra Vilniaus kole-
gija. Nuo 2003 m. čia, Pedagogi-
kos fakultete, rengiami lietuvių 
gestų kalbos vertėjai. Kadangi 
čia ne kasmet formuojama tokių 
specialistų grupė, ateityje ketina-
ma, pritaikius atitinkamą modu-
lį, parengus atitinkamą progra-
mą, rotacijos principu rengti ir 
profesionalių lietuvių gestų kal-
bos mokytojų. O pradžioje jos 
mokymo bazėje trumpalaikiais 
kursais bus keliama jų kvalifika-
cija. Dėl šios priežasties Vilniaus 
kolegija yra svarbus paprojekčio 
partneris.

Projekto siūlomi 
sprendimai

Šiuo paprojekčiu siekiama 
problemą spręsti kompleksiškai. 
Kelti LGK mokytojų, jų instruk-
torių kvalifikaciją (kad būtų ga-
lima iš esmės pakeisti požiūrį į 
gestų kalbą tiek kurčiųjų ben-
druomenėje, tiek visuomenėje), 
stiprinti jų motyvaciją, gerinti 
žinias apie LGK kaip ne tik kur-
čiųjų gimtąją kalbą, bet kurčiųjų 
kaip kultūrinės kalbinės mažu-
mos savasties pagrindą, stiprinti 
šios srities žinybų bendradar-
biavimą ir dirbti visoms insti-
tucijoms ne atskirai, bet kartu 
ir kryptingai. Pavykus išspręsti 
anksčiau aptartus klausimus, 
būtų sudarytos prielaidos neto-
limoje ateityje išspręsti likusią 
problemos dalį – parengti LGK 
pamokų mokomąją medžiagą. Į 
šį paprojektį ji netraukiama dėl 
jo riboto biudžeto. 

Pasitelkiama partnerių patir-
tis. Skandinavijos šalys yra lai-
komos lyderėmis kurčiųjų kaip 
dvikalbių asmenų ugdymo sri-
tyje Europoje. Kai 1995 m. Vy-
riausybės nutarimu gestų kalba 
kurtiesiems, apkurtusiems iki-
kalbiniu laikotarpiu, buvo pri-

Susirūpinta lietuvių gestų kalbos vertėjų 
rengimu

Vertėjai

Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva.
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pažinta gimtąja kalba ir Lietuva 
žengė pirmąjį žingsnį kurčiųjų 
diskrimacijos mažinimo link, 
Norvegija šioje srityje jau turėjo 
maždaug 15 metų patirtį ir bu-
vo pasiekusi didelės pažangos 
dvikalbio kurčių vaikų ugdymo 
srityje. 

Projekto partneris - Sko-
daleno metodinis centras - yra 
vienas iš stipriausių sutrikusios 
klausos asmenims skirtų moky-
mo ir švietimo regioninių įstaigų 
Norvegijoje (regioniniu principu 
šioje šalyje jų veikia 7). Centro 
kompleksą sudaro: kurčiųjų pa-
grindinė mokykla, kurčiųjų dar-
želis, konsultavimo skyrius (čia 
organizuojami tikslinių grupių 
mokymai: girdinčių tėvų, peda-
gogų ir kt.), gestų kalbos tyrimo 
skyrius (čia rengiamos GK me-
todinės priemonės), kurčneregių 
skyrius. Lietuva jau ne kartą sė-
mėsi gerosios norvegų patirties, 
siekdama pakelti kitų kurčiųjų 
specialistų kvalifikaciją, ir visa-
da praturtėdavo vertinga patirti-
mi. Skodaleno centras glaudžiai 
bendradarbiauja su Oslo univer-
siteto lingvistikos specialistais. 
Nuo liepos 1 d. Oslo universitete 
pradeda veikti specialus departa-

mentas kurčiųjų lingvistų ir kitų 
specialistų spartesniam rengi-
mui. Kai kurie Skodaleno centro 
bendradarbiai yra Oslo univer-
siteto darbuotojai. Pasirinktas 
partneris yra stiprus, naudingas 
ir labai patyręs.

 Dėl to, kad gimtoji kalba ski-
riasi nuo valstybinės ir dėl nega-
lės specifiškumo kurtieji dažnai 
jaučiasi nesuprasti ne tik švieti-
mo, bet ir neįgaliųjų sistemoje. 
Šiuo paprojekčiu siekiama glau-
dinti žinybų bendradarbiavimo 
ryšius, suteikti žinių ir infor-
macijos apie kurčiųjų specifines 
problemas, konkrečiais Norve-
gijos pavyzdžiais suinteresuotų 
žinybų atstovams įrodyti gestų 
kalbos vartojimo svarbą kurčių-
jų aplinkoje ir jų mokymui, pa-
skatinti juos tobulinti kurčiųjų 
atžvilgiu vykdomą politiką. 

Žinybų bendradarbiavimo 
stiprinimu ir bendrų projek-
tų rengimu suinteresuoti visi 
partneriai – ŠMM, NRD, LKD. 
Mums žinoma, kad Norvegijos 
kurčiųjų draugija yra įtakin-
ga nevyriausybinė organizacija 
sprendžiant visus kurčiųjų švie-
timo ir socialinės politikos klau-
simus, tad valdžios institucijų 

atstovų susipažinimas su Norve-
gijos žinybų bendradarbiavimo 
modeliu, tikimasi, duos impulsų 
ir mūsų specialistams, padės sti-
printi organizacinius gebėjimus 
Kurčiųjų draugijai, Surdologijos 
centrui kaip viešajai LKD įstai-
gai, atsakingai už įvairių tiksli-
nių grupių LGK mokymą ir mo-
kymo organizavimą, LGK meto-
dinių priemonių rengimą, LGK 
propagavimą visuomenėje. 

Pirmu glaudaus bendradar-
biavimo bandymu taps LGK mo-
kytojų kvalifikacijos tobulinimo 
programos rengimas. Programai 
rengti bus sudaryta tarpžinybinė 
darbo grupė, į kurią įeis beveik 
visų žinybų atstovai įskaitant ir 
pačius LGK mokytojus. Taip pat 
kartu dirbs ir girdintieji, ir kur-
tieji asmenys.

Planuojami projekto 
pasiekimai

Įvairioje projekto veikloje 
dalyvaus apie 30 asmenų. Tarp jų 
LGK mokytojai, dirbantys visose 
kurčiųjų mokyklose (15 asm.), 
LGK mokytojų instruktoriai (4 
asm.), Surdologijos centro spe-
cialistai (3 asm.), įvairių žinybų, 
atsakingų už LGK mokymo ir 

vartojimo paslaugų sistemos or-
ganizavimą, t.y. ŠMM, Neįgalių-
jų reikalų departamento (NRD) 
prie SADM, Lietuvos kurčiųjų 
draugijos, Surdologijos centro, 
vadovai ir specialistai (8 asm.). 

Numatoma šio paprojekčio 
veikla: minėtų specialistų stažuo-
tė Norvegijoje, Norvegijos lek-
torių kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras Lietuvoje, LGK mo-
kytojų kvalifikacijos tobulinimo 
programos rengimas remiantis 
gerąja Norvegijos patirtimi, LGK 
mokytojų kvalifikacijos tobulini-
mo programos leidyba teksto ir 
vaizdo formatu, seminaras LGK 
mokytojams: supažindinimas su 
LGK mokytojų kvalifikacijos to-
bulinimo programa ir mokymas 
dirbti pagal bendrąją LGK pro-
gramą pradiniam, pagrindiniam 
ir viduriniam ugdymui, papro-
jekčio veiklų viešinimas.

Daugiau informacijos apie 
projektą kreipkitės į Surdologijos 
centrą.

Svetlana LITVINAITĖ

VN-1

Gegužės pradžioje dešimčiai 
LGK vertėjų iš Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos buvo surengti lie-
tuvių gestų kalbos kvali9 kacijos 
tobulinimo kursai pagal Surdo-
logijos centro parengtą metodinę 
medžiagą „Vertimas ugdymo 
procese“. Vertėjų centrų vadovai 
buvo paprašyti atsiųsti pačius 
stipriausius vertėjus. Pernai pa-
rengta medžiaga praktikoje buvo 
išbandoma pirmąkart, tad Sur-
dologijos centrui reikėjo panašių 
kompetencijų klausytojų, kad 
mokymai vyktų kuo sklandžiau ir 
kuo akivaizdžiau atsiskleistų mo-
komosios medžiagos privalumai 
ir trūkumai.

Mokiniai patirtimi lenkė 
mokytojus

Reikia pripažinti, kad prieš 
mokymų pradžią ne mažiau už 
klausytojus jaudinosi lektoriai. 
Pastaruoju metu Surdologijos 
centras pasipildė naujais darbuo-
tojais, kurie dar negali pasigirti 
patirtimi, o vertėjų centruose, 

atvirkščiai, dirba patirties ir įgū-
džių turinčių vertėjų. Tad kritiš-
kai žvelgiant, padėtis klostėsi net 
kiek komiška: mokiniai patirtimi 
lenkė mokytojus. Vis dėlto LGK 
vertėjai elgėsi korektiškai, tokių 
dalykų „nepastebėjo“, o dėmesį 
sutelkė į naujas žinias.

Žinių, patarimų, konsul-
tacijų, mokymų verčiantiems 
aukštosiose mokyklose vertėjams 
šiuo metu labai trūksta. Dažnas 
atvejis, kai vertėjo išsilavinimas 
žemesnis nei studento, o jei ir pri-
lygsta, studijų kryptis ne visada 
ta pati. Sudėtingas pats vertimo 

tekstas. Todėl teikti vertimo pas-
laugas švietimo įstaigose ir negali 
būti paprasta.

Siekia įmanomo tobulumo
Apie tai daug kalbėjome ir 

su Andriumi Barisevičiumi, iš 
šalies samdytu lektoriumi, kuris 
šiemet savo patirtimi sustiprino 
jauną Surdologijos centro lekto-
rių būrį.

Pokalbio pradžioje šiek tiek 
trikdė pernelyg „sunkus“ ir at-
sakingas Andriaus požiūris į 
mokymo medžiagą, bandymas 
nustatyti, ar joje įdėtas „9 loso-
9 nis“ pagrindas buvo vertėjams 
matomas ir prieinamas. Pašne-
kovas, būdamas ir medžiagos 
rengėjas, ir lektorius jaudinosi, 
ar pakankamai gerai medžiagoje 
buvo sudėlioti akcentai ir orien-
tyrai, kreipiantys vertėją tinkama 
linkme ir palengvinantys kasdie-
nes jo užduotis. 

Nukelta į 14 p.

Mokėsi teikti vertimo paslaugas 

Samdytas lektorius Andrius Barisevičius savo patirtimi sustiprino jauną 
Surdologijos centro lektorių būrį.
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Atkelta iš 13 p.

Bet kuo ilgiau kalbėjomės, 
tuo labiau imponavo atsakingas 
požiūris, pastangos pasiekti įma-
nomą tobulumą, pagarbus požiū-
ris į nelengvą vertėjo darbą. 

Apie vertėjo darbą
A.Barisevičiui atrodo svarbu 

rasti atsakymus, kada vertėjas turi 
tik versti, o kada versti su tam ti-
krais paaiškinimais. Kaip padaryti 
taip, kad būtų paaiškintas tekstas, 
bet susilaikyta nuo jo komentarų? 
T.y., išsaugotas neutralumas. Lek-
torius supranta, kad vertėjas, savo 
specialybės meistras, gali pasiekti, 
kad kurtieji naują medžiagą 
suvoktų geriau negu girdintieji 
bendramoksliai. Bet tai reikš, 
kad vertėjas dalį darbo atliko ir 
už dėstytoją. Ir klausė: „Ar turi 
vertėjas tai daryti?“ 

Tai buvo išties įdomus klau-
simas, todėl šių eilučių autorė jį 
peradresavo klausiančiajam. Deja, 
atsakymo negavo ir esą jo vieno 
negali būti. Kiekvienas vertėjas 
elgsis savaip, o ar jis neperžengė 
savo kompetencijos ribų, sukon-
troliuoti beveik neįmanoma. Tur-
būt ir nereikia. Daug svarbiau jam 
duoti „įrankius“, „kelrodį“, kuris 
padėtų atsirinkti, kas leistina, o 
kas ne. Kad jis išmoktų tuo pačiu 
metu optimaliai tenkinti kurčiojo 
poreikius ir tausoti save.

Samprotavome ne tik apie 
vertimo dalykus. Kartais LGK ži-
nių vertėjui visiškai pakanka. Bet 
„paveda“, tarkim, nepakankamas 
mokėjimas klausytis, išgirsti. Kar-
tais tenkinamasi teksto formos 
vertimu, o turinys taip ir lieka 
pilnai neišsemtas. Remsiuosi An-
driaus žodžiais, kuris gerą verti-
mą vadino „sklandžiu perėjimu iš 
vienos kultūrinės koduotės į kitą“. 
Kaip dažnai sklandumo vis dar 
pritrūksta... Tačiau ar tai tik vertė-
jų darbo brokas? Jei neskubėsime 
atsakyti, pamąstysime, atrasime 
daug daugiau priežasčių.

„Užkabinome“ ir kurčiuo-
sius. Pvz., dėl to, kad paslaugos 
gavėjai per mažai informuoti, 

kas yra vertimo paslauga, arba 
dar kitaip, kur baigiasi vertimo 
ribos. Nedaugelis iš jų sugebėtų 
apibrėžti, kokios yra kliento teisės 
ir pareigos ir kokios – vertėjo. Dėl 
to kartais tenka kalbėti apie kitus 
dalykus – pažeistas paslaugos 
gavėjo ar teikėjo teises...

Apie mokymus
Dėl vieno dalyko sutarėme: 

trumpalaikiai mokymai suteikia 
naujų žinių, bet negali užtikrinti 
jų įtvirtinimo ir diegimo prakti-
koje. Visa tai – „namų užduotys“ 
kiekvienam vertėjui individualiai. 
Kad ir kiek būtų mokymams 
laiko, paaiškėja, kad jo visada 
per mažai. Nors čia pat ir patys 
pripažinome, kad mokymo me-
džiagos iš tiesų savaitės moky-
mams paruošta pernelyg daug. 
Ir planuoti ją reikėjo paprastesnę. 
Iki pastraipų, ilgesnių tekstų 
vertimo šįkart ir neprieita. Vos 
užteko laiko sakinių vertimui. 

Klausytojams patiko simulia-
cinės vertimo situacijos. Tai leido 
iš šalies pamatyti, ką reikėtų da-
ryti kitaip, pačiam prieiti išvados. 
Bet kad naujas elgesio modelis 
taptų savastimi, reikia turėti ga-
limybę tuos dalykus kontroliuoti 

ir dažnai kartoti. Kitaip naujovių 
niekada savo darbe ir neįdiegsi.

Ne visiems vertėjams pati-
ko, kad daugiau mokymų laiko 
buvo skirta darbui kompiuteriu. 
Jiems priimtinesnis būdas versti 
„gyvai“. Mokymai -  nedažna 
galimybė pasimokyti vieniems 
iš kitų, pasidalinti patirtimi ir... 
nuoskaudomis, palyginti vartoja-
mą leksiką, išmokti naujų gestų, 
o, apibendrintai kalbant, nejučia 
prisidėti ir prie LGK norminimo 
darbo. Tad „gyvo“ bendravimo 
reikia kaip oro. 

Mokyta buvo ir paprastesnių, 
bet taip pat svarbių dalykų: ver-
tėjo etikos, pagarbos klientui ir 
kolegai, tinkamos laikysenos, pa-
kankamo dėmesio savo išvaizdai. 
Aptarti darbo poroje principai.

Vertėjų atsiliepimai
Savo atsiliepimus apie kursus 

atsiuntė ir vertėjai. Klaipėdietė 
mums rašė, kad ji parsivežė ne 
mažai naujo: naujų gestų, naudin-
gų pamokymų. Esą ji ir anksčiau 
jausdavusi, kad kažką daro galbūt 
ne taip, bet sąmoningai to netikri-
no ir nesuvokė. O dabar gautus 
patarimus bando pritaikyti savo 
kasdieniame darbe.

Vilniečiai taip pat neabejoja 
kursų nauda. Jie pripažįsta, kad 
daug dalykų tarsi ir buvo žinomi, 
tačiau nebuvo taikomi, todėl pa-
mažu užsimiršo. Daugeliui buvo 
naudinga pasikartoti LGK grama-
tikos taisykles, jie grįžo išmokę 
naujų gestų. Taip pat akcentavo, 
kad ateityje norėtų daugiau dirbti 
auditorijoje su kurčiaisiais, bet ne 
kompiuteriu.

Kauniečiai  savo atsiliepimą 
padalino į  dalis. Jiems patiko, kad 
buvo „gyvo“ vertimo. Esą toks 
vertimas padėjo ieškoti ir pama-
tyti savo klaidas bei išmokti tai-
syklingai versti. Anot jų, parengta 
medžiaga buvo aktuali, nes būtent  
mokymams pateiktose srityse 
dažniausiai vertimo metu ir kyla 
problemų. Privalumu įvardintas 
mokymas versti iš gestų kalbos į 
žodinę kalbą, bet pastebėta, kad 
„kartais gestai uždengdavo lūpų 
artikuliaciją“ (čia apie + lmuotą 
medžiagą). Parengtas mokymams 
situacijas kauniečiai, kaip ir kitų 
miestų vertėjai, vadino metodi-
nės medžiagos stipriąja „puse“. 
Vienintelis trūkumas - numatytas 
mokymams laikas. Esą savaitė 
tikrai per mažai.

Dauguma klausytojų jau 
dabar nekantrauja gauti mokymo 
medžiagą, kad galėtų išmoktus 
dalykus pasikartoti ir įtvirtinti, 
kad jie neužsimirštų. Kursų orga-
nizatoriai pageidauja, kad didžioji 
centrų vertėjų dalis išklausytų 
mokymus ir tik pasirengę im-
tųsi atlikti savarankiško darbo 
užduotis.

Iš tiesų tam tikri prieštara-
vimai tarp lektorių ir klausytojų 
turbūt neišvengiami ir tai netu-
rėtų būti pateikta kaip problema. 
Šiuo atveju, priešingai, norisi 
pasidžiaugti bendru klausytojų 
ir lektorių darbu kurčiųjų labui. 
Vertėjai nori tobulinti vertimą, 
išvengti klaidų, o Surdologijos 
centro darbuotojai rūpinasi, kaip 
paslaugos teikėjams padėti, atrasti 
tinkamiausius vertimo būdus ir 
kelius. Todėl šįkart ne per skambu 
bus pasakyti, kad nuo mokymo 
ir mokymosi stadijos pasukome 
bendradarbiavimo link.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Vertėjai

Jaunieji Surdologijos centro lektoriai.
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Nuo liepos mėnesio startuoja 
dar vienas projektas, skirtas ne-
galią turinčių žmonių užimtumui 
skatinti. Preliminari jo vertė – iki 
27,4 mln. litų, iš kurių 19,7 mln. 
litų yra Europos socialinio fondo 
lėšos. 

Pagal šį projektą, neįgalieji ga-
lės dalyvauti profesinės reabilitaci-
jos programose, įgyti naujų ir to-
bulinti turimus darbinius įgūdžius. 
Tai padidins šių žmonių galimybes 
konkuruoti darbo rinkoje, padės 
lengviau susirasti darbą, atitinkan-

tį jų sveikatos būklę. 
 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro Donato Jankausko įsaky-
mu šis projektas „Parama neįgalie-
siems“ yra įtrauktas į valstybės re-
miamų projektų sąrašą. Jį parengė 
ir įgyvendins Lietuvos darbo birža 
(LDB). Tikimasi, kad šiame pro-
jekte dalyvaus daugiau kaip 1100 
negalią turinčių žmonių. 

Šiame projekte dalyvaujan-
tiems neįgaliesiems bus teikiamos 
profesinės reabilitacijos paslaugos. 
Bus įvertinti neįgaliųjų profesiniai 
gebėjimai, suteiktos profesinio 

orientavimo ir konsultavimo pa-
slaugos, atkuriami arba išugdomi 
profesiniai gebėjimai ir teikiama 
pagalba įsidarbinant. Taip pat 
projekto dalyviams bus teikiamos 
maitinimo ir apgyvendinimo pa-
slaugos, kompensuojamos kelionės 
išlaidos iki paslaugas teikiančios 
įstaigos. 

Projekto metu keturiasdešimt 
vienos teritorinės darbo biržos 
darbuotojai kartu su negalią tu-
rinčiais žmonėmis sudarys indi-
vidualų profesinės reabilitacijos 
planą, nukreips juos į profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančias 
įstaigas.  

Projekte numatyta, kad profe-
sinės reabilitacijos paslaugų teiki-
mas bus finansuojamas tiems neį-
galiesiems, kuriems Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnyboje 
(NDNT) buvo nustatyta, kad žmo-
gui tokios paslaugos yra būtinos. 
NDNT šiame projekte dalyvaus 
kaip partneris, teikiantis išvadas 
dėl tokių paslaugų poreikio.

SADM inf.

Neįgaliųjų užimtumui skatinti – virš 27 mln. litų 

Gegužės 21 d. dvidešimt 
penkių ES šalių narių atstovai 
dalyvavo neformaliame ministrų 
susitikime negalios klausimais, 
kuris vyko Saragosoje, Ispanijoje. 
Vyravę darbotvarkėje negalios 
klausimai parodė, kad Europos 
socialinės srities ministrai žengė 
žingsnį keičiant Europos politiką 
neįgalių asmenų atžvilgiu.

Pagrindiniai pranešėjai buvo 
Europos neįgaliųjų judėjimo atsto-
vai kartu su Ispanijos sveikatos ir 
socialinių reikalų ministre Trini-
dad Jimenez ir Europos Komisijos 
viceprezidentė Viviane Reding.

Yannisas Vardakastanis, Eu-
ropos neįgaliųjų forumo (EDF) 
prezidentas, kreipėsi į ministrus 
kviesdamas skubiai ratifikuoti JT 
Konvenciją Europos Sąjungoje ir 
skatino šalis nares ratifikuoti ir 
įgyvendinti Konvenciją šalyse.

Komisijos atstovė V. Reding 
paskatino Ispanijos pirmininka-
vimo metu, liepos 9 d., priimti 
ES institucijų ir šalių narių geros 
praktikos (elgesio) kodeksą, kuris 
taps paskutiniu žingsniu Europos 
Sąjungai ratifikuojant JT Konven-

ciją. Tuomet bus parengtas spren-
dimas ir Jungtinėms Tautoms 
pateiktas depozitas dėl šio ins-
trumento ratifikavimo. Ji pabrėžė 
šio tarptautinio instrumento kaip 
pirmojo ES ratifikuoto žmogaus 
teisių dokumento svarbą ir porei-
kį pereiti nuo socialinės apsaugos 
prie žmogaus teisėmis grįsto po-
žiūrio į negalią, įtraukiant ją į visas 
ES politikos sritis, taip pat į  Euro-
pos 2020 strategijos iniciatyvas.

Ispanijos ministrė pabrėžė 
bendradarbiavimo su neįgaliais 
asmenimis svarbą priimant bet 
kokius su jais susijusius sprendi-
mus. 

Ministrai dalijosi patirtimi bei 
pažanga įgyvendinant Neįgalių as-
menų teisių konvenciją. Nors tik 
14 ES šalių narių šiuo metu yra ra-
tifikavusios JT Konvenciją, keletas 
valstybių pabrėžė esančios baigia-
majame Konvencijos ratifikavimo 
etape.

Y. Vardakastanis priminė, kad 
į rengiamą Europos 2020 strategiją 
turi būti įtrauktas Negalios paktas, 
siekiant neįgaliuosius įtraukti į vi-
sas rengiamas programas. Po šio 
susitikimo bus rengiamos diskusi-

jos dėl pasiūlymų ES Strategijai dėl 
negalios, kurie Europos Komisijos 
turi būti pateikti iki š.m. lapkričio 
mėn., derinant galutinę Europos 
2020 m. strategiją.

EDF toliau intensyviai tęs dis-
kusijas su Komisija ir pirminin-
kaujančiomis valstybėmis rengiant 
ambicingą priemonę dėl negalios, 
kuri tiesiogiai lems JT Konvencijos 
įgyvendinimą ir atspindės ateinan-
čio laikotarpio keliamus iššūkius.

Gegužės 21 d. vykęs Europos 
socialinės srities ministrų susiti-
kimas davė rezultatų - trys pirmi-
ninkaujančios valstybės prisiėmė 
šiuos įsipareigojimus: 

Šio pirmininkavimo ir dviejų 
ateinančių pirmininkavimų metu 
atsižvelgti į Saragosos konferenci-
jos metu prieitas išvadas ir susi-
tarimus organizuojant veiklas bei 
rengiant naują Negalios politikos 
dokumentą 2010-2020 m. laiko-
tarpiui; 

Skatinti Europos Sąjungą ir 
ES šalis nares skubiai ratifikuoti 
JT Konvenciją ir užtikrinti jos vi-
sapusišką įgyvendinimą visuose 
valdymo lygiuose; 

Skatinti ir plėsti koordinavimą 

ir bendradarbiavimą tarp šalių na-
rių ir Europos institucijų, siekiant 
prieiti bendrų sprendimų įgyven-
dinant JT Konvenciją; 

Plėsti negalios klausimų įtrau-
kimą į Europos bei šalių naciona-
linę politiką. Itin išskiriamos šios 
pagrindinės gyvenimo sritys: ap-
gyvendinimas, švietimas, ikiprofe-
sinis ir profesinis rengimas, trans-
portas, informacinės technologijos 
ir dalyvavimas visuomenėje;

Išlaikyti asmenų su negalia 
žmogaus teisių klausimą ES dar-
botvarkėje ir toliau skatinti prie-
mones, kuriomis užtikrinamas 
visiškas neįgalių asmenų teisių re-
alizavimas Europos Sąjungoje;

Skatinti reikiamų finansinių 
resursų paskirstymą naujame ES 
biudžete, siekiant užtikrinti su ne-
galia susijusios politikos įgyvendi-
nimą;

Stiprinti bendradarbiavimo 
mechanizmus su neįgaliais asme-
nimis ir jų organizacijomis, skati-
nant tarpusavio bendravimo ir di-
alogo tarp visų suinteresuotų šalių 
negalios srityje. 

Parengta pagal www.lnf.lt inf.

Pirmieji žingsniai, keičiantys Europos 
politiką neįgalių atžvilgiu 

Socialinė erdvė 

Savivaldybėse trūkstant lėšų 
socialinėms išmokoms ir paramai 
moksleiviams, Vyriausybė nutarė ir 
papildomai skyrė 83,684 mln. litų. 
Socialinėms išmokoms ir kompen-
sacijoms papildomai būtų skirta 
75,584 mln. litų, socialinei paramai 
mokiniams – 7,1 mln. litų. 

Vilniaus miestui planuojama 

skirti apie 9 mln. litų, Kaunui per 
7 mln., Alytui per 5 mln. litų. Dau-
giau kaip po 4 mln. litų papildomų 
lėšų turėtų gauti Klaipėdos miesto, 
Panevėžio miesto bei Vilniaus rajo-
no savivaldybės. Papildomos lėšos 
socialinei paramai skirtos ir kitoms 
savivaldybėms. Papildomos lėšos 
būtų gautos daugiau nei 58 mln. li-

tų sumažinant valstybės skolos val-
dymo išlaidas ir 25 mln. litų pai-
mant iš Lietuvos planuojamų įnašų 
į Europos Sąjungos ir tarptautines 
finansų organizacijas. 

Socialinei paramai ir kom-
pensacijoms mokėti šiemet buvo 
numatyta skirti 380,754 mln. litų, 
o socialinei paramai mokiniams 

teikti – 122,702 mln. litų. Tačiau 
augant nedarbui ir mažėjant gy-
ventojų pajamoms, sparčiai didėja 
socialinės paramos gavėjų skaičius, 
todėl savivaldybėms ir skirtos pa-
pildomos lėšos. 

Parengta pagal www.ndt.lt  

informaciją. 

Socialinei paramai papildomai bus skirta 84 mln.
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 Vilniaus dailės akade-
mijos kurčiųjų diplomantų 
sąrašas šiemet pasipildė 
dar vienu vardu. Bakalauro 
studijas baigė ir baigiamąjį 
darbą gegužės 31 d. apgynė 
Vytautas Vanagas. Verti-
nimo komisija jam skyrė 
aukščiausią balą – dešimt.

Vaikystės džiaugsmas - 
piešti

Joanos ir Vytauto Vanagų šei-
mos pagrandukas polinkį dailei 
paveldėjo iš tėvo. Jis prisimena, 
kaip vertino tas valandas, kai tė-
tis jį, dar visai mažą pasiimdavo 
kartu į  dirbtuves. Ten kiekvienas 
užsiimdavo savo „reikalais“. Tėtis 
tapydavo, darbuodavosi kaltu ar 
obliumi, o jaunėlis Vytautas, pa-
liktas pats sau, piešdavo. Kartais 
„vyrai“ uždarą erdvę išmainydavo 
į piešimą gamtoje. Mažajam Vy-
tautui kurti patiko visur. 

Paprašyta papildyti sūnaus 
pasakojimą mama paminėjo du 
ankstyvuosius sūnaus „kūrybos 
etapus“. Dar visai mažulėlis jis kie-
kvienam namų svečiui piešdavo 
portretą. Tai buvo tarsi jo pasis-
veikinimas. Mažyliui buvo svarbu, 
kad lapas būtų didelis ir švarus. 
Jo štrichui reikėjo erdvės. Moterų 
viešnių veidai pirmiausia įgaudavo 
ne išraišką ar šypseną, bet būdavo 
dabinami...  auskarais. O tik pas-
kui atsirasdavo ir visa kita. 

Paauglystėje berniukas užsi-
degė „serialų“ aistra –  tematiniai 
piešiniai gimdavo ciklais. Papras-
tai tai būdavo dramatinės temos. 
Štai skrieja keliu automobilis, kliū-
tis kelyje, avarija...

Pats Vytautas pamena, kaip 
tėtis nejučia jį pratino prie darbo. 
Tarsi atsitiktinai pamokė medžio 
apdailos darbų, kitąkart parodė, 
kaip kalinėti metalą. Dar kitą sykį 
pasikvietė į talką, gamindamas už-
sakovams židinį, vėliau ir  medi-
nę, raižytą pavėsinę. Anot jo, labai 
įdomu buvo talkinti tėčiui kurti 
buvusio „Žemaičių“ alaus baro 
Vilniuje interjerą. Berniukui tokie 
darbai sekėsi ir patiko.

Dar buvo ir vilniečių „pagaviu-
kų“ kelias. Vytautas kartu su kitais 
„PAGAVOS“ vaikais lankė užsiė-
mimus Vaikų ir jaunimo kūrybos 
centre „Dailės kalba“ bei dalyvavo 
su centre pieštais darbais „Arkos“ 
dailės galerijos ir lenkų meno ga-
lerijos „Znad Wilii“ parodose.

2004 m. Vytautas baigė Vil-
niaus Justino Vienožinskio dailės 
mokyklą (ir ši garsi mokykla – ne 
vieno “pagaviuko“ kelyje). Baigimą 
vainikavo gerai įvertintas darbas 
„Abstrakcijos“. 

Tuometėje Vilniaus kurčiųjų 
mokykloje daugiausia dėmesio 
vaikas skyrė informacinėms tech-
nologijoms, kūno kultūrai, mate-
matikai. 

Dėl to, kad skatino sūnų savo 
gyvenimo orbitoje išlaikyti gana 
prieštaringus pomėgius, kartais 
abejoja Vytauto tėvai. Jų nuomo-
ne, dėl pomėgio krepšiniui ir dai-
lei sūnus save dalijo į dalis ir nė 
vienoje srityje nepasiekė tiek, kiek 
būtų galėjęs pasirinkdamas vieną 
kryptį.

   
Mokslai

Jei vyriškų darbų pagrindus 
davė tėtis, tai VKNRPMC pasi-
rinkta staliaus profesija tik dar la-
biau sutvirtino gabaus ir kūrybin-
go amatininko įgūdžius. Iš centro 
išsiųstas į gamybinę praktiką Vo-
kietijoje Vytautas užsigrūdino kaip 
žmogus. Pasak artimųjų, svarbiau-
sia buvo ne tai, kad jis ten užsire-
komendavo kaip vienas geriausių 
praktikantų, bet kad sužinojo, kas 
yra sunkus ir įtemptas kasdienis 
darbas. Atrodytų, V. Vanagas var-
go labai neišsigando.

Tad 2005 m. stodamas į Vil-
niaus dailės akademijos Vizualiojo 

ir taikomojo meno fakulteto tapy-
bos specialybę Vytautas į studi-
jas atsinešė ne tik „geras rankas“, 
kaip teigia jo tėtis, bet ir patikrintą 
kruopštumą, ištvermę monotoniš-
kam darbui. Viso to prireikė ne-
trukus. 

Po poros kursų dėl šeimyninių 
aplinkybių vaikinui teko imti me-
tų akademines atostogas. Galbūt 
tai pakoregavo jo profesinį kelią ir 
šiek tiek apkarpė perspektyvas, bet 
ir suteikė naujų impulsų augti kaip 
asmenybei. Vytautas atsakingai 
ruošėsi tapti tėčiu. 

2008 m., būdamas trečiakursis, 
vaikinas perėjo į molbertinės ta-
pybos restauratoriaus specialybę. 
Pašnekovas neatrodo susikrimtęs, 
kad „tikrą“ meną išmainė į galbūt 
kažin ką kuklesnio. 
Jis įsitikinęs, kad 
pastarosios studijos 
jam yra arčiau pri-
gimties. Ir tik neži-
nantys specialybės 
„virtuvės“ gali tvir-
tinti, kad čia nėra 
kūrybos... 

Bakalauro 
darbas

Pirmu savaran-
kišku tapybos res-
tauratoriaus darbu 
ir tikru iššūkiu sau 
Vytautas vadina di-
plominį darbą.

Tai Arvydo Ambraso, anksti 
mirusio dramaturgo, poeto ir ta-
pytojo darbas, į Vytauto rankas at-
keliavęs iš privačios kolekcijos. Kai 
V. Vanagui jį patikėjo restauruoti,  
buvo 2009 m. lapkritis ir tuomet  
jis vadinosi „Sėdinčios moters stu-
dija“. Kai baigė, antram gyvenimui 
prikeltam tapybos darbui dėsty-
tojai davė „Senmergės sapno“ pa-
vadinimą. Kūrinys yra originalus, 
stiprus, netikėtas, kiek ironiškas.  

Vytautas ne tik iš naujo sukū-
rė paveikslą, jis sužinojo viską, kas 
buvo įmanoma apie jo atsiradimą 
ir autorių. A. Ambrasas gimė 1947 
m. Vilniuje. Baigęs vidurinę įsto-
jo į tuometį Vilniaus dailės insti-
tutą. Ruošdamas diplominį darbą 
sunkiai susirgo ir mirė. Tuomet 
Arvydui buvo vos 23-eji, mažiau 
negu Vytautui šiandien. Arvydas 
kilęs iš žinomų Lietuvos architek-
tų Nasvyčių šeimos ir yra jų sesers 
Undinės Nasvytytės sūnus. Sako-
ma, kad, jei likimas būtų lėmęs 
Arvydui gyventi ilgiau, šiandien 
Lietuva turėtų didį menininką. Esą 
jis turėjęs lengvą  tapytojo ranką. 
Jo sukurtas eiles dainomis pavertė 
ir iki šiol dainuoja dainininkai ir 
aktoriai. Na, o „Sapnas“, manoma,  
sukurtas  1967 m., kai Arvydas 
atliko studentų vasaros praktiką 
Telšiuose. 

Iki šių dienų iš „Studijos“ buvo 
nelikę beveik nieko, tik spalvotos 
dėmės drobėje. Reiklaus, daug pa-
tirties turinčio darbo vadovo, spe-
cialybės dėstytojo Lino Lukoševi-
čiaus ir Dailės akademijoje įgytų 
įgūdžių pagalba Vytautas prikėlė 
paveikslą naujam gyvenimui. Į 
darbą sudėjo daug šilumos ir triū-
so. Pasiektas rezultatas atsilygino 
su kaupu. 

Po gynimo Vytautą asmeniš-
kai pasveikino vertinimo komisi-

Vaikinas, sujungęs kūrybą ir amatą
Mūsų žmonės

Vytautas pakvietė jam brangius žmones : mamą Joaną, dukrelę Katariiną, 
sutuoktinę Katrin įsiamžinti prie puikiai žiuri įvertinto jo baigiamojo tapybos 
restauravimo studijų darbo – A. Ambraso „Senmergės sapno“.

Jaunoji Vanagų šeima pramogauja.
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jos narys, vitražistas prof. Algirdas 
Dovydėnas. Padovanojo savo au-
tografu žymėtą 2008 m. artimųjų 
ir draugų pastangomis išleistą A. 
Ambrasui įamžinti knygą „Žeme, 
nepalik mūsų: poezija, dramos, 
prisiminimai“. Jaunam žmogui tai 
reikšmingas pripažinimas, nes A. 
Dovydėnas yra A. Ambraso kurso 
draugas.  

Bet komplimentai nutilo, bir-
želio 19 d. V. Vanagas pasiims ba-
kalauro diplomą ir...kas toliau?

Vytautas jaučia, kad tapybos 
restauravimo žinių nėra per daug. 
Pagelbėti galėtų tos pačios kryp-
ties magistro studijos. Taip esą sa-
kęs ir specialybės dėstytojas Linas 
Lukoševičius. Bet ar jis, turėdamas 
šeimą, gali sau leisti dar dvejų me-

tų mokslus? Tai dilema, su kuria 
šiandien ir galynėjasi mūsų rašinio 
herojus. Ir ji ne viena.

Sutuoktinis ir tėvas
Jaunųjų Vanagų šeima – in-

ternacionalinė. Štai Lietuvoje 
Vytautas ilgiausiai bus iki birže-
lio pabaigos. O paskui su žmona 
Katrin, pasiėmę 2 metų ir 6 mėne-
sių dukrelę Katariiną, keliaus į jos 
gimtąjį miestą Taliną. Atėjo laikas 
mokytis ir žmonai. Pasak sutuok-
tinio, Katrin labai gabi kalboms. 
Ji norėtų studijuoti universitete. 
Tad gaila būtų prarasti imliausius 
mokslams metus. Bet ką daryti, jei 
vienam studijuoti reikia Vilniuje, 
o kitam Taline? Jei juos vienijan-
čios kalbos yra gestų ir anglų, o jų 

dukrelei reikia abiejų tėvų kartu? 
Atrodytų, buitis juos lenkia 

Vilniaus link. Pora ką tik įsigi-
jo remontuotiną būstą. Norėtų jį 
kuo skubiau įsirengti ir kraustytis, 
kad palengvintų Vytauto mamos, 
kurios namuose dabar glaudžiasi, 
gyvenimą. Tačiau svajoja apie ats-
kirus namus ir Taline, nes nuvykę 
ten, prieglobsčio kol kas priversti 
prašyti Katrin tėvų... 

Tarp buities ir svajonės
Į migraciją tarp sutuoktinių 

tėviškių šią vasarą dar turi įsiterpti 
ir Vytauto kelionė į Norvegiją. Ten 
jis keliaus su žmonos tėvu, anot jo, 
puikiu statybininku, ir kitais kur-
čiais estais uždarbiauti. Juk savo 
būsto planams įgyvendinti reikia 

nemažų lėšų. Bet Vytautas, kaip 
visi jauni žmonės, optimistas, jis 
sako: „Kaip nors“.

Kadangi artimiausiais metais 
ir toliau teks daug keliauti, vyras 
neketina ieškoti sėslaus, nuolati-
nio darbo. Tenkinsis uždarbiais: 
Lietuvoje talkindamas tėčiui, ieš-
kodamas užsakymų pats, Taline – 
dirbdamas kartu su uošviu. Tiki-
na, kad bent retkarčiais grįš ir prie 
tapybos restauravimo darbų. Jie 
jam labai svarbūs ir tiesiog būtini. 
Gaila, bet apie originalią tapybą  
neužsimena. 

Bet taip yra dabar. O rytojus 
dar neišaušo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vos užsukus į Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
trą ir paklausus apie 2009 
metų centro žmogumi pa-
skelbtą Vitą Kirvaitį, iškart 
galima išgirsti gausybę šiltų 
atsiliepimų: „Padeda visuo-
se darbuose: ir papuošalą 
sutaisys, ir techniką įjungs, 
ir vamzdžius sutvarkys“, „Ir 
šoka, ir vaidina, ir drožinė-
ja“, „Jei ko trūksta, visada 
kreipiamės į Vitą“, „Myli-
mas, draugiškas, turintis 
puikų humoro jausmą - 
mūsų Vitukas“. 

Tad paprašėme Vitą papasako-
ti daugiau apie save, apie savo po-
mėgius ir apie 2009 metais pelnytą 
garbingą Metų žmogaus titulą.

Vaikystė ir mokykla
Gimiau Lietuvos pakraštyje, 

tarp Kybartų ir Vištyčio esančio-
je Matlaukio gyvenvietėje. Užau-
gau vienkiemyje prie pat Rusijos 
(Kaliningrado srities) sienos. Mes 
tuomet ją vadindavome Prūsija. 
Miškuose augo galybė grybų, tad 
dažnai eidavome grybauti – tais 
laikais juk sienos nebuvo. Tuo-
se miškuose stovėjo trys Pirmojo 
pasaulinio karo bunkeriai - sau-
gyklos, kur laikydavo bombas. Po 
juos vaikystėje mėgdavau landžio-
ti. Atsitraukdami vokiečiai sau-
gyklas susprogdino, o skeveldros 
mėtėsi kelių kilometrų spinduliu. 
Labai gaila, kad tada nepadariau 
jokių nuotraukų.

Mokykla buvo toli nuo kai-
mo, gal apie penkis kilometrus. 

Žiemą tekdavo eiti per pusnis, o 
sniego būdavo iki kaklo, tai per-
šalau, susirgau ir gavau ausų užde-
gimą. Nuo tada mama į mokyklą 
veždavo mane arkliu kinkytu ve-
žimu. Maždaug po pusmečio nuo 
to peršalimo mano klausa pradėjo 
smarkiai silpnėti, ir mokytoja ėmė 
manęs nebesuprasti. Buvau nu-
vežtas į Vilkaviškio ligoninę, kur 
man pasakė apie mano klausos 
būklę. Ten sužinojau, kad Vilniuje 
yra kurčiųjų mokykla, todėl labai 
trumpam persikėliau į sostinę. 
Vėliau sužinojau, kad Kaune yra 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mo-
kykla-internatas, tad persikėliau 
mokytis ten. 

Mokykloje buvo įvairių būre-
lių, kuriuos lankydavau kartu su 
bendraamžiais. Man gerai sekėsi 
fizika ir matematika – greičiausiai 
dėl to, kad tai man buvo įdomu. 
Tuomet buvo leidžiamas toks ru-
siškas žurnalas „Radiotechnika“. 
Pastebėjau, kad man gerai sekasi 
perprasti visas schemas. Kai  tik 
sugesdavo koks televizorius, iškart 
žinodavau kaip ko ieškoti. Žinoma, 
iš pat pradžių būdavo sunkiau, bet 
vėliau, padedant mokytojui, viskas 
pasidarė paprasta. Ne kartą esu ga-
vęs elektra per rankas, bet po kiek 
laiko tiesiog pripranti prie įtam-
pos, žinai ko tikėtis, tad gali laisvai 
dirbti nebekreipdamas dėmesio į 
pašalinius trukdžius. 

Elektrotechnika ir darbai
Man labai patiko užsiimti su 

elektros technika, tad pabaigęs 12 
klasių iškart įsidarbinau radijo ga-

mykloje. Kartu lankiau vakarinę 
mokyklą, kad gaučiau radiotech-
nikos montuotojo, projektuotojo 
išsilavinimą. Ten būdavo organi-
zuojamos įvairios komandiruotės į 
kitas gamyklas. Mes važiuodavome 
į Maskvą, į gamyklas „Rubinas“ ir 
„Elektronika“, o jie atvažiuodavo 
čia. Taip šiek tiek pramokau rusų 
kalbos. Dabar kalbėti nelabai kal-
bu, bet skaityti galiu. Gamykloje 
dirbau nuo 1983 iki 1995-ųjų me-
tų, kol jos neuždarė.

Bankrutavus gamyklai, dirbau 
privačioje lentpjūvėje, o vėliau per 
darbo biržą įsidarbinau Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre. Bir-
žoje manęs paklausė, ar moku ges-
tų kalbą, atsakiau, kad suprantu, 
bet pats nemoku. To užteko ir ma-
ne įdarbino Kurčiųjų reabilitacijos 
centre – tapau pagalbiniu darbi-
ninku. Vėliau pakeičiau profesiją į 

staliaus, santechniko ir iki šiol tuo 
užsiimu. Pasitaiko ir sulaužytas 
spynas taisyti, vandentiekį tvarky-
ti, lemputes pakeisti. Veiklos cen-
tre tikrai netrūksta. Padedu žmo-
nėms, kai prireikia. 

Kartais pasitaiko, kad reikia 
sutaisyti kokį papuošalą, tai kiek 
sudėtingiau būna, paprastai nepri-
lituosi, reikia sugebėjimų, reikia 
tinkamą temperatūrą pasirinkti, 
kad gražiai išsilydytų. Lydyti tenka 
dujomis. Šiek tiek primena kalvys-
tę. Kaime pas kaimyną yra mažytė 
kalvė, tai pats kartais kalviauju, kai 
reikia kokią palinkusią senieną, 
kaip žagrę, akėčias ar plūgą, pa-
taisyti. Prisidedu ir prie projektų, 
kuriuos vykdo Kauno kurčiųjų re-
abilitacijos centras.

Nukelta į 18 p.

Metų žmogus – nepakeičiamas aktorius, technikas ir 
dailininkas

Vitas Kirvaitis ir jo kūryba.
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Centre turime salę su scena, 
joje prižiūriu visą aparatūrą, kad 
būtų tvarkingai sujungta, gerai 
veiktų. Toje pačioje salėje sukasi 
dar mano paties prieš 20-30 me-
tų iš veidrodžio gabalėlių lipdytas 
disko kamuolys. 

Kartais čia organizuojame  šo-
kius, bet šiais laikais jaunimas la-
biau mėgsta eiti į klubus. 

Šiek tiek apie pantomimą
Jau beveik 10 metų, nuo tada, 

kai pradėjau čia dirbti, užsiimu 
pantomima. Džiaugiamės, kad 
pas mus šiuo metu būrelio vadove 
dirba Kauno pantomimos teatro 
aktorė Jūratė Viničenkienė. Daug 
kam atrodo, kad pantomima yra 
paprasta suvaidinti, bet iš tikro tai 
gana sudėtinga - labai svarbu ap-
ranga, judesiai, ekspresija. Reikia 
patirties, reikia, kad aktoriai turė-
tų gerą humoro jausmą, sugebėtų  
pasijuokti iš visokiausių negeru-
mų.

 Mėgstu kasdieniškai papokš-
tauti, šmaikščių komplimentų mo-
terims pasakyti, nes, jei nesakysi, 
tai nuobodu bus gyventi. Be to, juk 
vyrai privalo sakyti komplimentus 
moterims. Vaidinant svarbiausia 
visa tai daryti nuoširdžiai, iš vi-
daus. Jei pats gerai nusiteiki, tai ir 
gerai užduotį atlieki, ir kitą sudo-
mini, pritrauki žmones ir žiūrėti, 
ir vaidinti. Man vaidyba patinka, 
tačiau ir vargina. Reikia daug jėgų 
ir laiko tam atiduoti, o šiandieni-
nėje situacijoje, kai visiems laiko 
trūksta, daug kas atsisako prisidė-
ti. Tad bent aš stengiuosi visada 
būti repeticijose. Juk vaidiname ne 
už pinigus, kad žmonėms smagu 
būtų, kad galėtume ir sau, ir ki-
tiems suteikti malonumą. 

Su parengta programa važiuo-
jame į Vilnių, Klaipėdą, Panevėžį. 
Buvome net į Ispaniją nuvažiavę, 
pas Ispanijos kurčiuosius. 

Apie keliones
Mėgstu keliauti – Lietuvoje 

ypač patinka Kernavė su savo pi-
liakalniais. Ypač gražu Balbieriš-
kyje ties Nemuno kilpa –  ten gali 
pamatyti visų metų laikų grožį. Ir 
nors dauguma sako, kad vasara 
geriausias metų laikas, man visus 
metus smagu. Rudenį - medžiai 
spalvingi, pavasarį - žaluma ir at-
gaiva, žiemą - balta ir švaru. 

Užsiimu drožinėjimu, todėl 
mėgstu lankytis buities muziejuje, 
Juozapo sodyboje Žemaitijoje. 

 Patinka apsilankyti ir Lietuvos 
pajūryje. Ten turime kurčiųjų po-
ilsio namus „Varpelis“, kai pasiimu 
10 dienų atostogų, ten nuvažiuoju. 
Bet 10 dienų man būna šiek tiek 
per daug, mieliau ilgesnį laiką pra-
leidžiu kaime.

Užsienyje taip pat smagu pa-
buvoti. Ispanija padarė gerą įspū-
dį. Norvegija taip pat įspūdinga 
šalis. Norėčiau kada nors nuvyk-
ti į Ameriką - ten turiu giminių, 
kurie dar karo metu pasitraukė iš 
Lietuvos. Niekaip neprisiruošiu 
nuvažiuoti, o juk tai kita žemės 
pusė, norisi ir ten pėdą padėti, pa-
keliauti, kol dar gyvas. Pas jaunes-
nę seserį, kuri kaime ūkininkauja, 
kartais iš Amerikos giminaičiai at-
važiuoja, giminės medį kuria.

Apie žmones, drožinius, 
sportą ir kultūrą

Anksčiau Kauno kurčiųjų re-
abilitacijos centre šokdavau tau-
tinius šokius. Dabar, kai atsirado 
daugiau žmonių, o veiklos, kaip 
sakiau, čia niekada netrūksta, nu-
stojau šokti.

Neseniai buvau nustebintas, 
kai mane paskelbė centro Metų 
žmogumi. Visai to nesitikėjau. 
Dažniausiai labai mokytus žmones 
apdovanoja. Galvoju, gal taip atsi-
tiko dėl to, kad visur esu matomas, 
dalyvauju įvairioje veikloje, pa-
gelbsčiu, kaip išeina. Jei žmogus, 
pavyzdžiui, nežino kaip televizo-
rių prijungti, tai nuvažiuoju, pri-
jungiu - juk reikia padėti, o kviesti 
elektriką būtų labai brangu.

Vertinu žmones, kurie yra 
sąžiningi, nemeluojantys, neįžei-
dinėjantys kitų, draugiški. Labai 
nepatinka agresyvūs žmonės. Tarp 

kurčiųjų dauguma yra ramūs, bet 
netoli namų esančiuose bendrabu-
čiuose dažnai piktų žmonių pama-
tau. Kaunas – nesaugus miestas. 
Porą kartų esu netekęs mobilaus 
telefono, kalbant paaugliai išplėšė 
iš rankų.

Dar mokykloje mane mokyto-
jas išmokė drožinėti. Nuo to laiko 
tai vienas mano mėgstamiausių 
laisvalaikio užsiėmimų. Čia cen-
tro rūselio dirbtuvėlėse ir kaukes 
Užgavėnėms drožiu, ir raižinius 
raižau. Pirmą kaukę prieš kokius 
20 metų išdrožiau. Idėjų kūrybai 
semiuosi dažniausiai iš liaudies 
darbų. Būna, kur pamatau kokią 
kaukę, kai ką nukopijuoju, kai ką 
pats sugalvoju. Bet kartais supla-
nuoji vienokią kaukę, o viduryje 
darbo ima ir nulūžta jos nosis. 
Tada trumpini ją, perdarai šiek 
tiek kitaip. Labai svarbu geri aš-
trūs įrankiai, kuriuos kartais pa-
čiam tenka pasigaminti. Darausi 
įvairius kaltukus ir peiliukus. Ne 
ką mažiau drožiniui svarbus yra 
medis, iš kurio drožinėji. Drebulė 
ir liepa – minkšti medžiai, ąžuo-
las – kietas, labai sunku drožinėti. 
Daugiausiai kuriu liaudiška tema-
tika – kryžiukus, koplytstulpius, 
saulutes, verpstes, rankšluostines. 
Būna, kad kaimo turizmo sodybos 
užsako klumpes pagaminti, tai ne 
vienas esu išdrožęs. 

Kartais užsiimame senų ka-
pinaičių tvarkymu. Pavyzdžiui, 
apleistuose kaimuose, kur dar 
tebestovi kryžiai, mes pakeičia-
me supuvusius, atnaujiname, kad 
žmonės galėtų juos aplankyti, kad 
visai neišnyktų vieta. 

Darant raižinius svarbiausi 
instrumentai - pieštukas, liniuo-
tė, skriestuvas ir peilis. Pirma 
nusibraižai brėžinį ant medžio, o 
paskui raižai. Esu visokiausių se-

nukų, diedukų, pirklių, kanapinių 
pridrožęs. 

Šią žiemą sulipdžiau tokį die-
duką ir apliejau vandeniu. Vaikai, 
kurie mėgsta nuspardyti tokius 
statinius, gerokai nusidaužė kojas. 
Net sniegui ištirpus tas diedukas 
dar ilgai stovėjo. Dėl tų pačių vai-
kų ir lipdžiau, vis smagiau. Nors 
dabartiniai vaikai pasidarė gana 
vulgarūs, bet vis tiek reikia su jais 
būti draugiškam. 

Mėgstu sportą, tačiau kad ne-
pakenkčiau akims, daktarai man 
neleido kilnoti didelio svorio, tad 
aktyviai tuo neužsiimu. Mano 
mėgstamiausias sportas – futbolas. 
Seniau buvo toks klubas Kybartų 
„Sveikata“, kur žaisdavo mano gi-
minaičiai. Eidavau pasižiūrėti jų 
rungtynių miestelio stadione.

 Kartais pasižiūriu ir naujes-
nių filmų, bet dažniausiai tam 
pritrūksta laiko - tai prireikia kur 
nors nuvažiuoti, ką nors pataisy-
ti. Tas pat ir dėl knygų, seniai jau 
kokią skaičiau. Mėgstu senąsias 
– „Drąsiųjų kelių“ serijos knygas, 
tokias kaip Žiulio Verno „20 000 
mylių po vandeniu“ ar „Vinetu“. 
Naujos knygos labai brangios, tad 
jų neperku. Daugiausiai laisvalai-
kiu klausausi muzikos. Patinka 
roko klasika - „Metallica“, „AC/
DC“. Visai nemėgstu repo. Taip 
pat labai patinka žuvauti, tačiau 
laiko pažvejoti atsiranda tik per 
atostogas.

Laikas bėga, viskas keičiasi
Artėja Velykos, ta proga Kau-

no kurčiųjų reabilitacijos centre 
kurtiesiems vaikams organizuosi-
me šventę. 

Pats per Velykas dažniausiai 
važiuoju pas seserį į kaimą. Deja, 
kaime žmonės jau beveik nebe-
margina kiaušinių. Aš dar paban-
dau pamarginti. Norėtųsi, kad 
žmonės nepamirštų tradicijų ir 
būtų linkę patys tobulėti įvairiose 
srityse. Mano manymu, visą laiką 
reikia kažko siekti. Laikas nesto-
vi, kad ir, pavyzdžiui, televizoriai 
- ankščiau būdavo kineskopai, 
dabar jau įvairios plokštės, man 
darosi sunkiau dirbti su naujomis 
technologijomis. Viskas tobulėja 
ir keičiasi, tad linkiu žmonės taip 
pat norėti tobulėti ir siekti žinių. 
Ir jei aš galėčiau būti kuo nors 
naudingas - ar pamokyti drožinė-
ti, ar supažindinti su technika, su 
malonumu pasidalinčiau tuo, ką 
išmanau.

Užrašė Ignas VERŠINSKAS

Mūsų žmonės

Vitas žaismingas  ir kasdamas sniegą.
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Jaunieji Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM) perkusininkai 
triumfavo LNK laidoje „2 minutės 
šlovės“, jiems ovacijų negailėjo te-
letiltu jų programą matę bičiuliai 
iš Kenijos. Įvairių renginių metu 
Panevėžio prekybos ir pramogų 
centre „Babilonas“, kultūros centre 
„Garsas“, Bendruomenių rūmuose 
jiems plojo Panevėžio apskrities 
viršininko administracijos, miesto 
savivaldybės vadovai, miesto vi-
suomenė, jų programą vertino ir 
gyrė svečiai iš JAV, Brazilijos, Če-
kijos, Vokietijos, Jordanijos, Len-
kijos, Švedijos. 

Tačiau šį sykį – ne apie juos, 
o apie žmogų, kuris, padėdamas 
siekti šių rezultatų, įdeda visas sa-
vo jėgas, žinias, laiką ir energiją, o 
pats lieka „už kadro“. Tai – PKN-
PM muzikos ritmikos mokytoja 
Aldona Mikolaitienė. 

Pranašingas sapnas
Jau ketvirtus metus šioje įs-

taigoje dirbančios patyrusios spe-
cialistės paklausėme, ar lengvai 
ryžosi pradėti dirbti su klausos 
negalę turinčiais vaikais. Mokyto-
ja nusišypsojusi atsakė, jog galbūt 
tai kažkam pasirodys juokinga ar 
neįtikėtina, bet ji dar nieko neži-
nodama apie galimą darbo pasiū-
lymą susapnavo pranašingą sapną: 
„Pastate, kur dabar yra įsikūrusi 
mokykla, anksčiau buvo lopšelis - 
darželis „Snaigė“. Būtent tame dar-
želyje aš pradėjau pedagoginę vei-
klą. Sapne mačiau, kad mane vėl 
kviečia ten sugrįžti, kad esu labai 
reikalinga, bet nors labai noriu įei-
ti į tą pastatą, niekaip negaliu rasti 
durų, niekaip negaliu prisibelsti 
ir niekas neateina manęs įleisti. 

Vėliau mąsčiau, gal manęs niekas 
neišgirdo todėl, kad šioje įstaigo-
je mokosi klausos negalę turintys 
vaikučiai“, - pasakojo mokytoja. 

Vos grįžusi iš atostogų Ispani-
joje, ji sulaukė Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos direktorės skambučio 
ir pasiūlymo dirbti šioje įstaigoje. 
„Tai buvo vienas mano atsakin-
giausių žingsnių per visus peda-
goginės veiklos metus“, - teigė 
mokytoja. Baugus ir nežinomas 
jai atrodė kurčiųjų pasaulis, ta-
čiau, anot jos, nugalėjo pedagogės 
pašaukimas. „Pagalvojau, jei liki-
mas man siunčia galimybę dirbti 
su tokią negalę turinčiais vaikais, 
vadinasi, turiu ryžtis ir išbandyti 
jėgas“, – sakė ji. 

Patirtis ir meilė padėjo 
rasti kelią į vaikų širdis 
Mokytoja prisipažįsta, jog, 

pradėjusi dirbti šioje mokykloje, 
savaitę kėlėsi ir gulėsi su ta pačia 
mintimi: ar ji galės ką nors duo-
ti šiems vaikams. Širdis prisipildė 
džiaugsmo, kai po pirmos darbo 
savaitės ji išvydo džiugias vaikų 
akis bei gestus, kurie rodė, jog 
jiems labai patinka groti dūdele. 
Vėliau, tik pasibaigus pamokai, 
mokiniai jau klausdavo mokyto-
jos, kada ji vėl pas juos ateisianti. 

Turėdama didelę, 33 metų (da-
bar – 35-erių) pedagoginio darbo 
patirtį, A. Mikolaitienė džiaugiasi, 
jog sugebėjo rasti metodų, kurie 
padėjo pažinti kurčių vaikų vidinį 
pasaulį ir ugdyti juos ritminės mu-
zikos linkme. 

Norėdama, kad mokiniai iš-
moktų tiksliai šokti ritminius šo-
kius, mokytoja buvo pasikvietusi 
į talką girdinčius mokinius. Taip 

užsimezgė kurčiųjų ir Panevėžio 
„Verdenės“ pagrindinės mokyklos 
vaikų draugystė. Net dvejus metus 
iš eilės jie pristatė bendrą progra-
mą Šiauliuose vykusiame respubli-
kiniame renginyje „Tylos skambė-
jimas“. Taip pat koncertavo Pane-
vėžio prekybos ir pramogų centre 
„Babilonas“, kultūros centre „Gar-
sas“, Bendruomenių rūmuose. 

Mokinių programos buvo pri-
statytos įvairių švenčių (Rugsėjo 
1-osios, Vasario 16-osios, Moti-
nos dienos ir kt.) bei garbių svečių 
(JAV ambasadoriaus) apsilankymo 
progomis. 

„Dabar kurčių vaikų ritminės 
pulsacijos nuojauta jau yra taip 
išlavėjusi, kad jie jau puikiai geba 
šokti vieni, be girdinčiųjų vaikų 
pagalbos“, – džiaugėsi A. Mikolai-
tienė. 

Ryškiausias kūrybinis 
laimėjimas 

Kūrybinė idėja, kurią moky-
toja puoselėja ir tobulina iki šiol, 
tai - kurčių mokinių perkusinin-
kų – instrumentininkų grupė. Šios 
idėjos autorius - multiinstrumen-
tininkas ir kompozitorius Tomas 
Dobrovolskis. 

A.Mikolaitienė, stebėjusi žino-
mo perkusininko užsiėmimus su 
vaikais, greitai šia veikla užsikrėtė 
pati. Instrumentus, kuriais mo-
kiniai groja, ji pirko ir parvežė iš 
įvairių šalių. O jaunuosius perku-
sininkus, su kuriais T. Dobrovols-
kis dirbo individualiai, mokytoja 
subūrė į orkestrą. Šį jos pasiekimą 
kompozitorius įvertino kaip didelį 
žingsnį į priekį. 

Mokytoja džiaugėsi, kad su-
burtas perkusininkų-instrumen-
tininkų ansamblis įsitraukrė į 

edukacinę VšĮ „Kultūros artelė“ 
vystomojo bendradarbiavimo pro-
gramą „Kurk Lietuvoje: Afrik@LT 
2009/2010“ir buvo aukštai įver-
tintas. Smagu ir tai, kad pastebėję 
puikius vaikų muzikinius įgūdžius 
į bendrą projektą pakvietė žino-
mas pučiamųjų instrumentų or-
kestras „Panevėžio garsas“. 

Kurtieji jaučia didelę 
scenos atsakomybę 

Ilgametės pedagogės paklau-
sus, kokiomis savybėmis skiriasi 
jos girdintys ir kurti ugdytiniai 
(mokytoja muzikos ritmikos mo-
ko ir Panevėžio „Verdenės“ pa-
grindinės mokyklos mokinius), 
ji pabrėžė, jog kurtieji, neturintys 
galimybės girdėti, turi kitą, tik 
jiems būdingą savybę - jie sugeba 
labai akylai sekti mokytojo jude-
sius. Taip pat, skirtingai nei gir-
dintieji, jie jaučia didelę scenos 
atsakomybę. Scenoje vaikai sugeba 
labai susikaupti ir neleidžia sau nė 
vieno nereikalingo judesio. Šios 
kurčių vaikų savybės mokytojai at-
rodo ypatingiausios. 

Vertinama už didelį indėlį į 
kurčiųjų integraciją  

PKNPM direktorė Danutė 
Kriščiūnienė, džiaugdamasi pui-
kiais A. Mikolaitienės laimėjimais, 
sakė: „Tai savo dalyko žinovė: vi-
sada energinga, visada pilna kū-
rybinių idėjų, kuriomis sugeba 
užkrėsti vaikus, todėl jie su dideliu 
noru stengiasi repetuoti ir daly-
vauti renginiuose. Nuo pat dar-
bo pradžios buvo justi jos didelė 
meilė tokio likimo vaikams, o kai 
yra meilė, pasiekiami ir gražūs re-
zultatai. Ypač kai tas jausmas yra 
abipusis. Vaikai prie mokytojos 
„prilipę“ kaip prie mamos“. Direk-
torė prisiminė, jog prieš ketverius 
metus, ieškant muzikos ritmikos 
specialisto, ji gavo daug pasiūly-
mų. Tačiau dėl ponios Aldonos 
apsisprendė klausydama savo in-
tuicijos: „Širdyje jaučiau, kad tai 
yra tas žmogus, kuris gali daugiau-
siai duoti tokio likimo vaikams“. 
D. Kriščiūnienė pabrėžė ypač di-
delį A. Mikolaitėnės indėlį į kur-
čiųjų integraciją ir socializaciją. 

Laima LAPĖNIENĖ 

Su kurčiais vaikais kuria muzikinius 
stebuklus 

Mūsų žmonės

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos muzikos 
r i t m i k o s  m o k y t o j a  A l d o n a 
Mikolaitienė.

Tikėti savimi ir sėkme prieš filmavimą LNK laidoje „2 minutės šlovės“ savo 
mokiniams linkėjo Aldona Mikolaitienė.
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Pakvietė į namus
Šįkart korespondentė sve-

čiuojasi Dzūkijos sostinėje 
Alytuje. Nė 70 tūkst. gyventojų 
neturinčiame miestelyje, išsi-
dėsčiusiame ant abiejų Nemuno 
vingio krantų, gyvena ir apie 
90  sutrikusios klausos asmenų. 
Dar apie 20 LKD narių išsibarstę 
Alytaus rajone, o minėto būrio 
priešakyje – pirminės organiza-
cijos pirmininkė Nijolė Kučins-
kienė. Motinos dienos išvakarė-
se ji skaitytojams pasakojo apie 
kurčiųjų dzūkų šiokiadienius ir 
gyvenimo prasmės paieškas. Ir 
ne tik. 

Visi mūsų ankstesni susitiki-
mai su rajoninės grandies vado-
ve vyko Vilniuje, jai dalyvaujant 
kurčiųjų sueigose. Šis susitiki-
mas vyko privačioje valdoje, Ku-
činskų bute Alytuje. 

Tarsi iš anksto numanydama 
kitą klausimą p. Nijolė už kores-
pondentę beveik visą pokalbio 
laiką buvo žingsniu priekyje. 
Skubėdama nukreipti dėme-
sį nuo savo asmens pirminin-
kė pradėjo pokalbį, pažerdama 
šykščių detalių apie save.

Biogra! ja trumpai
Ji -  tikroji alytiškė. Nesku-

braus gyvenimo ritmu gyve-
nančiame mieste prabėgo jos 
vaikystė. Iš pradžių ji girdėjo 
gerai. Skirtumą pajuto grįžusi iš 
Butrimonių ligoninės, į kurią ją 
paguldė susirgusią gelta. Tad tik 
dvi klases mergaitė baigė savo 
gimtajame mieste, o paskui iš-
keliavo į Kauno neprigirdinčiųjų 
mokyklą. Bet tik tam, kad įgytų 
išsilavinimą. Paskui vėl grįžo į 
Alytų. Kad čia gyventų, ištekė-
tų, gimdytų ir augintų vaikus, 
dirbtų ir puoselėtų savo gimtąjį 
miestą. 

Moteris šypsosi prisiminu-
si, kad po mokslų ieškojo bet 
kokio darbo, kad tik jis nebūtų 
susijęs su siuvimu. Mašininke 
įsidarbinti nepavyko, nes nemo-
kėjo spausdinti mašinėle. Tuo-
met mergina patraukė į tuometį 
medvilnės kombinatą, kuriame 
dirbo bene pusė visų alytiškių, 
ir įsidarbino ričiuotoja. Išdirbo 
ten aštuonerius metus. Ištekėjo. 

Gimė sūnus, po trejų metų du-
kra ir, anot jos, į darbą, kuriame  
„visą dieną tenka būti ant kojų“, 
grįžti netraukė. Deja, keturių as-
menų šeimai reikėjo ir keturių 
dirbančių rankų. Jos su mama 
ėmėsi verslo. Tiesiog pasidavė 
Lietuvos nepriklausomybės prie-
šaušrio vilionėms: baltarusiams 
siuvo sijonus, kelnes, palaidines. 
Šis amatas, kaip joks kitas, buvo 
„po ranka“. Mama, profesionali 
siuvėja, siūti mergaitę išmokė 
dar vaikystėje. 

Sakoma, kad siuvimo mašina 
persiūtas pirštas, jau įrodymas, 
kad esi „truputį“ siuvėja. Tai štai 
p. Nijolei iki tol taip buvo nutikę 
ne kartą.  Taip duoną moterys 
pelnėsi kelerius metus, kol tokias 
vieno dviejų žmonių bendroves 
iš Lietuvos išpūtė dar kitokie 
permainų vėjai. 

Tuo pat metu pasibeldė ne-
laimė – mirė p. Nijolės tėtis. 
Vienu maitintoju tapo mažiau, o 
pagausėjusi Kučinskų šeima vis 
dar glaudėsi p. Nijolės tėvų bu-
te. Ir N. Kučinskienė vėl grįžo į 
„valdišką“ darbą: tapo Dainavos 
siuvimo kombinato siuvėja. Try-
likai metų. 

1996 metais Alytaus kurtie-
ji ją išrinko pirminės kurčiųjų 
organizacijos pirmininke. Iš 
pradžių tai buvo pareigos visuo-
meniniais pagrindais, tad, kol 
nesušlubavo p. Nijolės sveikata, 
ji vis dar liko dirbti „Dainavoje“. 

Amatas, kurį ji prisipažino ne 
itin mėgusi, moterį „paleido“ tik 
2003 m. 

Kurčiųjų p/o pirmininkės 
pareigos nuo tada tapo vienin-
teliu jos pajamų šaltiniu. Iš pra-
džių atlygis buvo mažas, ir tik 
nuo pernai jai buvo skirta pusė 
etato. 

Apie darbą – išsamiai
Vilniaus vadovai, pajutę, kad 

moteris puikiai susitvarko ir su 
žmonėmis, ir su dokumentais, 
patikėjo jai ir Lazdijų bei Varė-
nos pirminėms organizacijoms 
vadovauti. Kelionėms lėšų ski-
riama nedaug, bet pirmininkė 
randa būdų išplatinti informa-
ciją apie pirminės organizacijos 
teikiamą paramą žmonėms. Pa-
šnekovė apgailestauja, kad, nors 
Dzūkijos miesteliuose gyvena 
net kelios dešimtys apkurtusių 
žmonių, panori atsiliepti tik vie-
nas kitas.

 Prisipažįsta, kad nėra pa-
prasta žmonėms išaiškinti, ko-
kie yra p/o tikslai. Jiems daž-
niausiai reikia, ko nėra, ir jau 
daug mažiau to, kas yra. Iš tie-
sų tikslai nesudėtingi suvokti, o 
paslaugos labai reikalingos. Tai 
konsultavimas, tarpininkavimas 
įsidarbinant, tvarkant juridinius 
ir kitokius reikalus, užimtumo 
organizavimas, pagal galimybes 
kultūrinė veikla. 

Pašnekovė prisiminimais 

grįžta keletą metų į praeitį. 
Tuomet Alytuje buvo jaunimo. 
Jie kartu su pirmininke ėmėsi 
rengti sceninius etiudus, išban-
dė pantomimą. Buvo daugiau 
ir linksmesnių susiėjimų. Pas-
kui jaunimas išvažiavo mokytis. 
Ir negrįžo. Liko tik senjorai. O 
jiems vaidybos nereikia. 

P. Nijolės žvilgsnis nukrypo 
į tuos asmenis, kuriems reikia 
nors truputį daugiau nei duonos 
ir vandens. Ir štai dailiųjų amatų 
būrelis kurtiesiems Alytuje  jau 
veikia ketvirtus metus. Aktyves-
nės moterys per tą laiką galėjo 
ne mažai išmokti. Floristikos 
darbelių, rankdarbių iš odos, 
veltų papuošalų, medžiaginių se-
gių gamybos... 

Šiemet nuo gegužės alytiškės 
bandys prisijaukinti vadinamąjį 
dekupažą (papraščiau - dekora-
vimas). P. Nijolė iš anksto rūpi-
nasi dekoravimo priemonėmis. 
Jos brangios. Bet pašnekovė ne 
šiaip yra Alytaus kurčiųjų „gal-
va“. Ji išradinga ir atkakli, kai 
ko nors siekia. Kaip odos dirbi-
niams panaudodavo vyrui klien-
tų atiduotus sudėvėtų aulinukų 
aulus (Benjaminas Kučinskas – 
profesionalus batsiuvys), taip ir 
dabar ieško pigių išeičių. Pvz., 
sugalvojo, kad būrelio lankytojos 
gali dekoruoti pačių atsineštus 
daiktus, o ne pirktus iš deku-
pažo salonų. Nauda namams ir 
organizacijos iždui. Pirmininkė 
atliko internetinę apklausą ir iš-
sirinko pigiausią firmą, tieksian-
čią dekoravimo medžiagas.

Ji demonstruoja ankstesniais 
metais sukurtus  rankdarbius. 
Šiai progai kaip „vaizdinę me-
džiagą“ jų parsinešė iš darbo. 
Žurnalinis staliukas sužėri vi-
sų spalvų alytiškių papuošalais, 
raktų pakabukais, knygų žyme-
kliais.

Kol būrelio nebuvo, p. Nijolė 
irgi netinginiavo. Mezgė serve-
tėles, megztukus, šalikus, savo 
šeima ir namais rūpinosi.  Pana-
šiai ir kitos moterys: mezgė, siu-
vo namuose kas sau. Bet dienos 
užimtumo centre kartu smagiau: 
profesionalūs pagalbininkai mo-
ko naujų dalykų, padeda atsi-
skleisti gabumams. Kadangi ne 

Svečiuose pas Alytaus vadovęMūsų žmonės

Alytaus pirminės organizacijos pirmininkė Nijolė Kučinskienė. 
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maža dalis alytiškių dėl sveikatos 
ar amžiaus nedirba, tai rankdar-
bių gamyba – dar ir puiki gali-
mybė praskaidrinti gyvenimą. 
Pašnekovė teigia nesamdanti tų 
pačių specialistų kelerius metus 
iš eilės, kad dzūkės galėtų per-
prasti kuo įvairesnių dailiųjų 
amatų paslapčių.

Klausinėju apie darbą ir ne-
darbą. Ir sužinau tą patį, ką ne 
kartą girdėjau ir kituose Lietuvos 
rajonuose. Kurtieji  linkę tenkin-
tis neįgalumo pensijomis ir, anot 
pašnekovės, „nesiplėšyti“. Arba 
ieško darbo, neadekvataus jų 
gebėjimams ir galimybėms. Net 
jeigu nekreipsime dėmesio į šitą 
faktą, lieka dar viena problema. 
Alytus – miestas, kuriame bedar-
bių daug daugiau nei dirbančių. 
Pačios didžiausios įmonės mies-
te bankrutavo, o likusios veikti 
- vos gyvos. Tad darbo rasti net 
jo iš visos širdies trokštantiems 
labai sunku. Bene daugiausia 
kurčiųjų p. Nijolė įdarbino prieš 
trejetą metų. Ramina save, kad 
darbuotojai kol kas neatleisti, 
bet, pasak jos, vis dažniau siun-
čiami nemokamų atostogų. Da-
liai kurčiųjų alytiškių darbas jau 
neaktualu – didelė bendruome-
nės dalis yra senyvo amžiaus.

Mūsų pašnekovė į savo par-
eigas žiūri labai atsakingai. Ji 
nuolat domisi, kas atvyksta ir 
išvyksta iš miesto. Ir liūdi, kad 
kurtieji jai nelabai talkina. Kar-
tais ji sužino, kad, pvz., žmogus 
pusę metų ar net visus metus už-
darbiavo užsienyje tik jam grįžus 
namo. Tai todėl, mano pašneko-
vė, kad alytiškiai nėra visuome-
niški. Kartais net sunku suprasti, 
kuo jie užpildo savo dienas. Ne-
sidžiaugia p. Nijolė ir pirminės 
kurčiųjų organizacijos taryba. Iš 
dešimties jos narių aktyvesni vos 
du. 

N. Kučinskienė deda pastan-
gų surasti labdaros. Geresniais 
laikais žmonės ir įmonės buvo 
dosnesni, dabar striuka visiems.

 Gavusi maisto produktų 
stengiasi atseikėti daugiau var-
gingiausiai gyvenantiems, gau-
sioms šeimoms. Rūbų labdarą 
irgi dalina, anot jos, „su protu 
ir sąžine“. Dėl to nepagrįstai ne 
kartą buvo kaltinama, nes iš ša-
lies žmonėms atrodo kitaip.

Mažo miestelio pavydo akys, 

deja, didelės. Štai per dieną pir-
mininkė darbe sulaukia viduti-
niškai  po 6-7 kurčiuosius. Juos 
konsultuoja rūpimais pensijų, 
pašalpų ir kt. klausimais, kartais 
tiesiog išklauso jų bėdas – visi 
mes norime kam nors atsiverti ir 
pasiguosti. Kas kartą po apsilan-
kymo kurčiojo prašo pasirašyti 
paslaugos suteikimo lape. Žmo-
nės žiūri kreivai. Dauguma tiki, 
kad už jų parašus pirmininkė 
gauna daugiau algos. O štai pir-
mininkė svajoja, kada ateis toks 
metas, kai nereikės aukštesnėms 
organizacijoms teikti ataskaitų, 
kurios sudaromos anksčiau ap-
rašytu būdu. „Tai žemina ir ma-
ne, ir žmogų“,-  sako pašnekovė.

Ji prisimena, kaip pakeitė 
kurčiųjų gyvenimą dar P. Ga-
siūno vadovavimo laikais per 
LKD platinti mobilieji telefonai. 
Anksčiau buvę atskirti dabar 
kurtieji galėjo bendrauti ir ne-
sijausti tokie vieniši, net gyven-
dami atokiame vienkiemyje. Pa-
šnekovė prisimena, kad žmonės 
tiesiog apstulbdavo nemokamai 
gavę tokį reikalingą daiktą. Vi-
siems buvo gera: ir duodantiems, 
ir gaunantiems. Kaip yra dabar, 
su p. Nijole taktiškai neaptarinė-
jame.

Bet vis dėlto gyvenimas, nors 
ir lėtai, gerėja. Valstybė užsimojo 
priartinti rajonų galimybes prie 
sostinės. Štai užpernai kurtieji 
alytiškiai savo poreikiams reali-
zuoti iš valstybės gavo 14  tūkst. 
litų, o šiemet jau 25 tūkst. litų. Iš 
jų pirmąkart skirta 0,25 etato bu-
halteriui. Pamažu gerėja ir darbo 
sąlygos. Pradėję savo veiklą kur-
tieji nieko neturėjo. Paskui jiems 
buvo skirtos pusrūsio patalpos 
Žibrio gatvėje. Kiek vėliau Vil-
ties g. 34. Iš pradžių jie susikėlė 
į ankštą patalpėlę, kurioje tilpo 
vos keli žmonės, vėliau į didesnę, 
paskui dar didesnę ir dar dides-
nę. Dabar kurtieji buriasi 22 kv. 
metrų patalpoje. Tai daug geriau, 
bet, anot pašnekovės, anaiptol 
neidealu. 

Pvz., pernai viename kabine-
te dirbo 3 vertėjai, vertėjų cen-
tro direktorė, užimtumo būrelio 
vadovė ir p. Nijolė. Tad atėjęs 
asmeninių reikalų aptarti žmo-
gus vis tiek negalėdavo atvirai 
bendrauti stebint pulkui žmo-
nių. Dabar vertėjai jau turi savo 

patalpas, kasdien į dienos užim-
tumo centrą deleguoja tik vieną 
vertėją, tad sąlygos santykinai 
pagerėjo. Na, o rengti susirinki-
mus ne mažos kvadratūros kabi-
nete taip pat daug patogiau. 

N. Kučinskienė kasmet atka-
kliai paraišką teikia ne tik Neį-
galiųjų reikalų departamentui, 
bet ir miesto savivaldybei. Ir 
nors iki šiol savivaldybė visus 
kurčiųjų projektus atmetė, pir-
mininkė rankų nenuleidžia. Jos 
nebaugina tokie klausimai, kaip 
„Ar jums tai būtina?“, „Ką kur-
čias žmogus gali suprasti?“. Ji 
atkakliai klibina miesto valdžios 
duris, aiškina kurčiųjų tikslus ir 
tiki, kad anksčiau ar vėliau bus 
išgirsta.  

Dvi asmenybės pusės: 
tvirtoji ir žaismingoji
Anot Vilniaus vadovų, pro-

jektus N. Kučinskienei reng-
ti sekasi neblogai. Ji - raštinga 
moteris. Akivaizdu, kad yra sa-
varankiška ir pažangi vadovė. 
Kompiuteriui baimės nejaučia, 
drąsiai nardo po internetą, nau-
dojasi „skaipu“. Bet principinga. 
Besiblaškančius tarp rajoninės 
neprigirdinčiųjų bei kurčiųjų 
organizacijų anksčiau ar vėliau 
priverčia savo poreikius susieti 
su viena iš jų, bet neapibrėžtos 
padėties netoleruoja. Jai nepa-
tinka apkalbos, gyvenimo tikslo 
neturintys, tingūs žmonės. P. Ni-
jolė tvirtina, kad tokioms ydoms 
reikia skelbti karą.

Jos pačios gyvenimas tiesiog 
perpildytas užsiėmimų. Daug 
skaito. Ypač mėgsta detektyvus. 
Surado sau tinkamą būdą „gir-
dėti“  televizijos laidas, todėl 
mėgaujasi lietuviškais serialais 
ir daugybe publicistinių laidų. 
Ji nuolat mokosi naujų dalykų. 
N. Kučinskienės lyg niekas ir 
neragina, bet, atvykusi į Vilnių, 
gaudo iš kolegų retesnius, naujus 
gestus ir „veža“ alytiškiams. 

Štai neseniai pagal Draugi-
jos vykdomą struktūrinių fondų 
projektą kartu su kitais sistemos 
vadovais pabuvojo mokomojoje 
išvykoje Italijoje. Ten ji sužino-
jo, kad, kai kurčiųjų organizaci-
ja, vykdydama projekto veiklas, 
sutaupo pinigų, jie paliekami or-
ganizacijai. Organizacijoms yra 
stimulas mokytis taupumo, val-

dyti lėšas. Lietuviška tvarka to 
neskatina daryti. Dabar ji suka 
galvą, kaip šią mintį pasėti mūsų 
valdžios „galvose“.

Kai aš patikiu, kad N. Ku-
činskienė reikli, disciplinuota, 
principinga ir turbūt vien darbui 
atsidavusi rajono pirminės orga-
nizacijos pirmininkė, staiga pa-
simato kita asmenybės pusė. Su 
neslepiamu džiaugsmu akyse p. 
Nijolė rodo namuose žydinčias 
orchidėjas. Jos aptūpusios pa-
langes ir gėlių staliukus. Suskai-
čiuoju šių egzotiškų gėlių bene 
dvi dešimtis vazonų. Kaktusų 
„plantacija“ įsitaisiusi šeimos 
miegamajame. Ten vietos rado ir 
lėlių, drambliukų kolekcija, su-
venyriniai batai. Tai tik dar kartą 
parodo, kad toje pačioje širdy-
je gali sugyventi daug iš pirmo 
žvilgsnio nesuderinamų, bet iš 
tiesų viena kitai netrukdančių 
savybių.

Beje, dar viena detalė šiam 
teiginiui pagrįsti. Remontas, 
išskyrus grindis, Kučinskų na-
muose darytas p. Nijolės ranko-
mis. Ji aukštyn pakelia smakrą 
ir linksmai sako: „Iš bėdos ir iš 
tokio užsiėmimo pragyvenčiau“.

   
Šeima

Klausinėjama apie vaikus ir 
anūkus, žvilgsniu rodo į vien-
turtę sūnaus Raimundo dukrą 
šešiametę Kamilę, besisukinė-
jančią apie mus. Prasitaria, kad 
visai netrukus ir dukra Loreta 
pradžiugins atžala.

Vyras Benjaminas į mūsų 
pokalbį įsiterpti nelinkęs, tik 
kartą kyšteli galvą pasisveikinti. 
Kaip tądien ne kartą į neužduo-
tą klausimą p Nijolė atsako: „Jis 
tik batus ir žuvis, ne mane my-
li“. Tačiau valiūkiškos akys teigia 
ką kitą. Prieštarauja žodžiams ir 
kartu nugyventi metai: kitąmet 
pora minės vestuvių 30-metį. 

Trijų valandų pokalbis „nu-
piešia“ tvirtos, visokioms gyve-
nimo šalnoms atsparios, kultūrą 
puoselėjančios dzūkės portretą. 
Ar ne būtent tokios vadovės ir 
reikia rūpesčių, darbų, mažų 
džiaugsmų, kartais ir intrigų 
nestokojantiems Alytaus kurtie-
siems?

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Prieš rašydama straipsnį su 
kurčiųjų draugijos nare kauniete 
Gražina Jankuviene sutariu susi-
tikti jos namuose. Dukra Jurgita 
smagiai sukasi erdvioje virtuvė-
je gamindama šeimai skanius 
koldūnus, sūnus Raimundas tik 
trumpam grįžta iš dirbtuvių ir 
bėga atgal prie savų darbų. Ponia 
Gražina, kiek atsigavusi po visų 
likimo smūgių, vėl šypsosi jai 
įprasta atvira šypsena. 

Namus šildo visų šeimos na-
rių darnus bendravimas, kvepia 
švara, mažos interjero detalės iš-
duoda subtilų šeimininkų skonį. 
Kai skuboti gestai tampa nesu-
prantami, Jurgita nesutrikdama 
ramiai parašo. Ir maloniai nuste-
bina - braižas gražus, be jokios 
gramatinės klaidos. 

Laimingi šeimos gyvenimo 
metai 

G.Jankuvienė gimė girdinčių 
tėvų šeimoje (tik vyresnė sesuo 
taip pat negirdinti). Mokėsi Vil-
niaus kurčiųjų mokykloje, vė-
liau – Kauno 8 – oje vakarinėje 
vidurinėje mokykloje ir dirbo 
tuometiniame Kauno kurčiųjų 
kombinate „Atropoje“. 

Dar vaikystėje mamos iš-
mokyta dailiai siuvinėjo, mezgė, 
nėrė servetėles, taisėsi ir siuvosi 
rūbus sau. Savo dovanotais mie-
lais darbeliais ji stebino tėvus, 
draugus įvairių švenčių, jubiliejų 
proga. Veržlūs jaunystės metai 
bėgo jau dirbant ir besimokant. 

Gražina ištekėjo jauna. Tais pa-
čiais – 1986 m. – baigė vakari-
nę vidurinę mokyklą ir pagimdė 
pirmagimį Andrių. Vėliau gi-
mė sūnus Raimundas ir jaunėlė 
Jurgita. Mamai reikėjo derinti 
šeimos rūpesčius ir darbą. Kaip 
dabar pasakoja moteris, visi 
rankdarbiai buvo nustumti į ša-
lį – augo trys mažieji. Iš mažens 
visi Jankų vaikai buvo nepapras-
tai judrūs ir išsiskiriantys fiziniu 
grožiu. Įvairiems karnavalams, 
šventėms darželiuose, mokyklo-
se mama vos spėjo siūti rūbelius 
ir puošti savo šaunuolius. Moti-
niški rūpesčiai užgožė laisvalai-
kį, bet su kaupu dovanojo daug 
laimingų valandų, kurias mena 
storas šeimos fotografijų albu-
mas, stilinguose rėmeliuose ant 

komodos sustatytos nuotraukos. 

Vaikai judrumą išliejo 
sporte, darbe 

Labai sveikintina, kad ne-
paprastą judrumą vaikai išliejo 
sportuodami. Visi nuo mažens 
žaidė krepšinį, užsiiminėjo len-
gvąja atletika, plaukiojo, išmoko 
žaisti šachmatais, stalo tenisą, 
vyresni būdami kultivavo orien-
tacinį sportą, kiek vėliau susido-
mėjo badmintonu. 

Namuose kruopščiai saugo-
jami vaikų sportiniai apdovano-
jimai, diplomai, padėkos. Spor-
tiška šeima ne kartą dalyvavo ir 
Kauno miesto sporto šventėse. 
Prizinę – II vietą – visa šeima 
užėmė „Jauskis gerai 2005 m.“, ir 
I vietą – Andrius ir Raimundas 
komandinėse varžybose. 

Lietuvos Zoologijos sodo 
direktorius Raimundą 2007m. 
apdovanojo padėka už projektą „ 
Lesykla“, Jurgitą mokyklos admi-
nistracija - už kurčiųjų ugdymo 
centro aplinkos tvarkymą. An-
drius dalyvavo rašinių ir piešinių 
konkurse „Mano namai – Euro-
pa“. Diplomai, padėkos sugulę ir 
iš įvairių neįgaliųjų sporto šven-
čių. 

Nenuginčijamu šeimos favo-
ritu anuomet buvo Andrius, apie 
kurį pakrypus kalbai, Gražinai 
akys užplūsta ašarom. Jo, to ne-
pakartojamo šmaikštuolio, „gy-
vojo sidabro“, geriausio kurčiųjų 
badmintono komandos nario, 
treti metai nėra tarp gyvųjų. 

Nelaimingas septynetas 
Tada p. Gražina jau tiesėsi po 

pirmosios gyvenimo nesėkmės 
– skyrybų... Bet tris septynetus 
„išmetęs“ likimas buvo neper-
maldaujamas: 2007 07 07 auto-
avarijoje žuvo vyriausias sūnus 
Andrius. Tai - moters protu ne-
suvokiamas Aukščiausiojo nuos-
prendis! Beribis, neišmatuoja-
mas skausmas, motiniška kančia 
tebestovi motinos akyse... 

„Buvau laiminga mama, pa-
gimdžiusi tris stiprius vaikus, 
bet Andriaus nebėra! Mes visi 
labai ilgimės jo, Andriaus mums 
labai trūksta“, - pro ašaras atvi-
rauja mama ir rodo jo sportinius 
apdovanojimus. Šešios taurės, 
apie 60 įvairių medalių, daugy-
bė padėkų ir diplomų, o iš nuo-
traukų visur šypsosi gražuolis 
Andrius... 

Trumpo gyvenimo 
pasiekimai 

Andriui Jankui 1999 m. Kau-
no plaukimo federacija ilgų nuo-
tolių varžybose skiria III vietą, 
2004 m. iš III kurčiųjų krepšinio 
čempionato „Kaunas – Vilnius“ 
jis parsiveža geriausio koman-
dos žaidėjo vardą, 2005 m. ka-
lėdiniame kurčiųjų krepšinio 
turnyre tampa tritaškių metimo 
nugalėtoju, kurčiųjų stalo teniso 
varžybose 1998 m. užima I vietą. 
Vėliau Andrius jėgas sutelkė ba-
dmintonui. 2003 m. iš badminto-
no čempionato Bulgarijoje par-
sivežė diplomą, IV vietos laurus 
- iš Pasaulio kurčiųjų badminto-
no čempionato (2003 m.). Pasak 
sesers Jurgitos, jis tobulėjo, bet 
pasiekti „viršūnės“ jam nepavy-
ko – sutrukdė mirtis. 

Tai patvirtino ir 2007 rug-
sėjo mėnesį Vokietijos žurnalas 
„Gehorlosen Weltmeistschaft“, 
išspausdinęs ir Andriaus įspū-
dingą nuotrauką (po jo mirties). 
Publikacija pasirodė po Pirmojo 
pasaulio kurčiųjų komandinio 
ir antro asmeninio čempionato, 
vykusio Miuncheime prie Ruro 
(Vokietija ). Vienas iš geriausių 
pasaulio badmintonininkų Di-
džiosios Britanijos atstovas Raje-
evas Baggosas vyrų dvejeto var-
žybose iškovotą sidabro medalį 

Darbščios šeimos pasiekimai Mūsų žmonės

Kaunietė Gražina Jankuvienė.

Šiuo metu mamos pagalbininkai namuose - sūnus Raimundas ir dukra 
Jurgita.
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ir į pergalę vedusią raketę perda-
vė žuvusio Andriaus šeimai. Do-
vana saugoma kaip brangiausia 
šeimos relikvija. Šeima dėkinga 
už analogų neturinčią dovaną, o 
taip pat - už atsiųstą nuoširdžią 
R.Baggoso užuojautą po sūnaus 
ir brolio žūties. 

Iš tikro Andriaus pasieki-
mai sporte buvo įspūdingi. Po 
sėkmingo pasirodymo XX kur-
čiųjų žaidynėse Melburne 2005 
m. prezidentas V.Adamkus An-
drių apdovanojo padėkos raštu, 
pavadindamas kurčiųjų sporti-
ninką atkaklumo ir ištvermės 
pavyzdžiu visiems Lietuvos 
žmonėms. Saugoma taurė ir 
Kauno mero padėkos raštai po 
Europos kurčiųjų badmintono 
čempionato (2006 m.) komandi-
nėse rungtyse iškovojus aukso ir 
bronzos medalius. Jis ir Lietuvos 
badmintono taurės 2006 m. A 

grupės vyrų dvejeto laimėtojas, 
tais pačiais metais pripažintas 
geriausiu Kauno kurčiųjų sporti-
ninku, parsivežtas diplomas ir iš 
Bialystoko tarptautinio badmin-
tono turnyro „MTA -2006“ 

Jo gyvybė užgeso kelyje Vil-
nius – Švenčionys. Andriui tebu-
vo 21-eri... 

Vaikai namuose - 
pagalbininkai, 

bendruomenėje - aktyvistai 
Šiuo metu tikri mamos pa-

galbininkai namuose sūnus Rai-
mundas ir dukra Jurgita. Jei būtų 

lėšų, Raimundas be problemų 
pastatytų ir įsirengtų namą – 
vaikinas moka visus statybos ir 
remonto darbus. Jo paties sure-
montuotas ir šeimos butas. Bet 
labiausiai nustebino, kad jis taiso 
įvairią techniką, iš metalo laužo 
krūvos gali vėl ant ratų pastatyti 
mašiną. Sesuo Jurgita lyg netyčia 
išduoda paslaptį, kad brolio sva-
jonėse - nuosavas autoservisas. 

O kol kasdienybė diktuoja ką 
kita, jis labai daug dirba, o šei-
mos namuose laiko ar ne dau-
giau kaip dvi namų kertes? 

Auksinių rankų jaunas vai-
kinas neįsivaizduoja gyvenimo 
ir be sporto. Baltijos šalių šach-
matų kurčiųjų spartakiadoje 
Raimundas užėmė II vietą ( 2004 
m., Latvija ). Iš Lietuvos kurčiųjų 
lengvosios atletikos čempionato 
parsivežė taurę (II vieta, 2007m.), 
medalių: iš kurčiųjų moksleivių 

žaidynių (2006 m.), lengvosios 
atletikos čempionato (estafetė, 
2006 m.), krepšinio čempionato 
(2006 m., Panevėžys, II vieta), 
orientacinio sporto pirmenybių 
(Vilnius, 2006 m. ,III vieta ), iš 
pirmojo Lietuvos kurčiųjų pa-
plūdimio tinklinio čempionato 
(III vieta, 2008 m.), iš Tauragės 
badmintono pirmenybių U – 15 
grupės vaikinų dvejeto (II vieta, 
2004 m. ), iš kurčiųjų moksleivių 
žaidynių (2006 m., I vieta ). 

Jis gerai vairuoja automobi-
lį, domisi ir motociklų sportu. 
O apdovanojimų visų neįmano-

ma surašyti, mano 
tikslas atskleisti, 
kiek daug žmo-
gus gali. Tad visai 
nenuostabu, kad 
2006 m. Kauno 
apskrities kurčiųjų 
ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centre 
šauniausių vaikinų 
konkurse Raimun-
das užėmė prizinę 
vietą. 

Jurgita neatsi-
lieka nuo brolių, 
nors dar tik moko-
si. Dabar ji - Kauno 
taikomosios dailės 
mokyklos vienuo-
liktokė (juvelyrikos 
spec ). 

Mergina jėgas 
bando žaisdama 
badmintoną, stalo 
tenisą, stumdama rutulį, užsii-
ma lengvąja atletika, plaukioja, 
bet atrodo daugiausia pasie-
kusi krepšinio srityje. Lietuvos 
kurčiųjų, moksleivių žaidynėse 
užimta I vieta ( 2008 m. ), Bal-
tijos šalių kurčiųjų moksleivių 
žaidynėse - I vieta, Lietuvos kur-
čiųjų lengvosios atletikos čempi-
onate (rutulys, 2007m.) - II vie-
ta, badmintono turnyre „Drau-
gystė“ - I vieta ( 2008 m.). 

Pačiu svarbiausiu laimėji-
mu ji laiko pasiekimą Europos 
kurčiųjų čempionate (jaunimo 
iki 20 m.), kai 2006 m. ji ir jos 
komanda iš Stokholmo į Lietuvą 
parsivežė aukso medalius. Šiuo 
metu ji su komanda intensyviai 
treniruojasi ir ruošiasi kelionei 
į Lenkiją, kur birželio viduryje 
vyks kurčiųjų jaunimo (iki 20 
m.) Pasaulio krepšinio čempio-
natas. 

Mokslams Jurgita skiria dau-
giausia dėmesio. Pagrindinio ug-
dymo programos I dalies rezul-
tatai tik geri ir labai geri. 

Veikli mergina laisvalaikio 
lyg ir neturi. Mums trumpai ap-
tarus šio straipsnio medžiagą, ji 
jau bėgo į vairavimo kursus. Bai-
gusi dabartinę mokyklą ji norė-
tų mokytis toliau. Supranta, kad 
žinios, išsilavinimas reikalingi, 
bet svajonėms sparnus negailes-
tingai nurėžia realybė - nedarbas 
ir kurčiojo diskriminacija darbo 
rinkoje. 

Todėl apie ateities planus 
diplomatiškai nutyli... Jurgita 
mielai prisimena mokykloje or-
ganizuotą konkursą „Mis moks-
leivė“, kuriame laimėjo II vietą, 
gavo dovanų juostą už talentus. 
Jai buvo 13 metų. 

Kai tik atsiranda laisva va-
landėlė, ji mielai padeda mamai. 
Parodė savo kūrybos du dailius 
paveikslus, sukomponuotus iš 
įvairių sausų maisto produktų. 
Dabar ji dažnai būna ir pirmoji 
mamos dailių darbelių vertinto-
ja, patarėja. 

Mamos laisvalaikis ir viltys 
P a a u g u s  v a i k a m s 

G.Jankuvienė prisiminė jaunys-
tėje pamėgtus rankdarbius. O 
žuvus sūnui, jie tapo lyg vaistu, 
sugeriančiu neapsakomą tuštu-
mą, atsiradusią išėjus amžiams 
Andriui. 

Žavi jos didelės lininės ser-
vetėlės, kryželiu siuvinėti pa-
veikslai. Daug darbų moteris, sa-
ko, išdovanojusi, nesitikėjo, kad 
ką nors jie sudomins. 

Nors vaikai užaugo, bet kas-
dieninių rūpesčių visada už-
tenka, be to, ji dar dirba. Mamą 
džiugina, kad šalia - geri, pro-
tingi, gabūs darbštūs vaikai. Ji 
viltingai žvelgia į savo atžalas ir 
visada palaiko jų troškimą siekti 
didelių tikslų. 

Aldona Gema MACIONYTĖ 
– STANKEVIČIENĖ 

Andriaus Jankaus pasiekimai sporte buvo įspūdingi, bet pasiekti „viršūnės“ 
jam nepavyko – sutrukdė mirtis.

Gražina Jankuviene su vaikais, kai visi buvo kartu.
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Šeštą kartą krepšinio aikštelėje triumfavo vilniečiai

Gegužės 28-30 dienomis 
Panevėžio sporto rūmuose 
„Aukštaitija“ praūžė gau-
siausios Lietuvos kurčiųjų 
vyrų krepšinio čempionato 
kovos.  Rungtynėse dėl čem-
pionų vardų susigrūmė ke-
turios komandos: Vilniaus 
„Gestas“, Kauno „Tyla“, Pa-
nevėžio „Vėjas“ bei Klaipė-
dos „Šermukšnis“.

Šeštą kartą iš eilės čempionų 
vardus iškovojo vilniečiai, vado-
vaujami trenerio Algimanto Šato 
ir vadovo Arūno Kubaičio. Jie 
po atkaklios kovos įveikė kau-
niečius rezultatu 77:70. Taškų 
vilniečiams daugiausiai pelnė 
A.Bareikis (22). Nugalėtojams 
atstovavo olimpiniai vicečem-

pionai Justinas Navlickas, 
Arvydas Bareikis, Algirdas 
Pazdrazdis, Andrejus Zene-
vičius, Janis Skakunas, žai-
dėjai Lukas Pečiulis, Paulius 
Orda, Marius Kazakevičius, 
Vytautas Vanagas, Tomas 
Atgalainis, Ryšardas Gri-
pinskis, Deivis Gindrūnas.

Antrą vietą užėmė šei-
mininkai, vadovaujami žai-
džiančio trenerio R.Puzino. 
Jie įveikė klaipėdiečius 
(79:69) ir  kauniečius 
(75:63). Treti liko kauniečiai 
(treneris A.Jurkša), nugalė-
ję klaipėdiečius (131:61).

Prizines vietas iškovo-
jusioms komandoms buvo 
įteikti medaliai, taurės bei 
šampano.

Arūnas KUBAITIS

Sportas

Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionato prizininkai - Vilniaus „Gesto“ žaidėjai, 
treneris Algimantas Šatas (stovi dešinėje) ir vadovas Arūnas Kubaitis (kairėje).

Pristatytas nuotraukų albumas “Sportuojanti Lietuva.2009” 
Kūno kultūros ir sporto 

departamente buvo pagerbti 
ir apdovanoti geriausių 
2009 m. sporto nuotraukų 
autoriai.

Sporto nuotraukų konkursą 
„Sportuojanti Lietuva“, skirtą 
profesionaliems spaudos foto-
grafams ir fotomėgėjams, praė-
jusiais metais Kūno kultūros ir 
sporto departamentas surengė 
antrus metus iš eilės. 

“Sportas - tai ne tik sekun-
dės, metrai, taškai ar įvarčiai, bet 
ir jį supanti aplinka. Džiugu, kad 
departamentas, nepaisant sun-
kmečio, rado lėšų tokio svarbaus 
leidinio finansavimui”, - sakė 
KKSD generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Ritas Vaiginas.

“Fotografija atspindi viską - 
nuo šalies gyvenimo, politikos 
iki sporto. Toks leidinys - svar-
bus sporto populiarinimo būdas. 
Tikiu, kad ši knyga turės išlie-

kamąją vertę”, - kalbėjo naujasis 
KKSD generalinis direktorius 
Klemensas Rimšelis. (Lietuvos 
Respublikos Ministro Pirminin-
ko 2010 m. gegužės 11 d. potvar-
kiu Nr.166 Klemensas Rimšelis 
paskirtas Kūno kultūros ir spor-
to departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės gene-
raliniu direktoriumi ir šias par-
eigas jis pradėjo eiti gegužės 18 
d.)

Antrajame nuotraukų kon-
kurse dalyvavo net 79 fotografai 
ir mėgėjai, t. y. beveik dvigubai 
daugiau nei pirmajame, kai nuo-
traukas konkursui buvo pateikę 
44 dalyviai. Jie konkursui patei-
kė per 2000 nuotraukų, iš kurių į 
nuotraukų albumą „Sportuojanti 
Lietuva. 2009“ sugulė per pusan-
tro šimto.

 Konkurso dalyviai nuotrau-
kas pateikė pagal šešias temas – 
didysis sportas, sportas visiems, 
portretas, moteris sporte, neti-
kėtas kadras ir „Kodas – oficia-

lu“. Pagrindinė sąlyga, pateikiant 
nuotraukas, buvo ta, kad jose 
turi būti užfiksuota sportuojanti 
Lietuva, t. y. 2009 metų Lietuvos 
sporto įvykiai ir renginiai, Lie-
tuvos sporto aktualijos, Lietuvos 
sportininkai, Lietuvos sporto 
žmonės ir pan.

 Nuotraukas vertino ir laure-
atus išrinko KKSD generalinio 
direktoriaus pavaduotojo Evaldo 
Skyriaus vadovaujama komisija, 
kurios nariai taip pat buvo Lie-
tuvos spaudos fotografų klubo 
pirmininkas Jonas Staselis, Lie-
tuvos tautinio olimpinio komi-
teto, Lietuvos sporto žurnalistų 
federacijos ir KKSD atstovai.

Pagrindinės nominacijos – 
„Metų nuotraukos“ autoriumi 
tapo fotografas iš Panevėžio To-
mas Stasevičius. Jam įteikta spe-
ciali skulptūra.

Temos „Didysis sportas“ 
nugalėtoju tapo fotografas Sau-
lius Jankauskas (Šiauliai), temos 
„Sportas visiems“ – Vytautas 

Ruškys („Šiaulių kraštas“), te-
mos „Moteris sporte“ – foto-
grafas Mindaugas Ažušilis (Vil-
nius). Dviejų temų – „Portreto“ 
ir „Netikėto kadro“ – geriausių 
nuotraukų autoriais pripažinta 
po du fotografus. Taigi temos 
„Portretas“ nugalėtojais išrinkti 
Lietuvos motociklų sporto fede-
racijos fotografas Matas Jakniū-
nas (Panevėžys) ir fotografas 
M.Ažušilis, o „Netikėto kadro“ 
laureatais – Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto fotografas 
Alfredas Pliadis (Vilnius) ir fo-
tografijos mėgėjas iš Kauno Ar-
tūras Armonas. Visi laureatai 
apdovanoti diplomais ir premi-
jomis.

 Komisijos sprendimu, tema 
„Kodas – oficialu“ liko be nu-
galėtojo, nes tarp atsiųstų nuo-
traukų nebuvo pačios geriausios 
vertos vardo. 

Parengta pagal  KKSD inf.


