
Lietuvaitės asmenybės grožį 
įvertino pasaulis

27–erių metų Laurai 
Valytei 2010-ųjų vasara liks 
ypatinga visą gyvenimą. Ti-
kriausiai apie ją ji pasakos 
savo ainiams, o jie susižavėję 
klausysis. 

Liepos 24 dieną Jungtinių 
Amerikos Valstijų mieste Las 
Vegase surengtame tarp-
tautinio kurčiųjų merginų 
grožio konkurso „Miss Deaf 

International 2010“ finale 
lietuvaitė pelnė trečiosios 
vicemis titulą. 

Šia proga „Akiratis“ su 
viena gražiausių kurčiųjų 
pasaulio merginų savo skai-
tytojams parengė interviu.

 
Daugiau 6-7 p.

Individualaus augimo centras atvėrė 
duris ir kurtiesiems
5 p.

   Su Tarptautine kurčiųjų diena, mielieji! 
Mūsų badmintonininkai – Europos 
vicečempionai 
12-13 p.

Svečiuose pas anykštėną L. 
Krikščiūną
9 p.

Lauros Valytės draugas Rafaelis paaukojo net savo mokslams skirtas santaupas, kad mūsų 
bendrijos narė galėtų dalyvauti grožio konkurse “Miss Deaf International 2010”.
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Trumpai apie mus
Šiame numeryje

Aktualijos

2-3 Trumpai apie mus
4 Parengtas dar vienas gestų kalbos žodynas
4-5 Norvegijos partnerių vizitas 
5 Individualaus augimo centras atvėrė duris ir kurtie-

siems 

Mūsų žmonės 

6-7 Lietuvaitės asmenybės grožį įvertino pasaulis

8 „Mis Kurčioji Amerika“ grožio konkurso istorija

8 H. Whitestone - pirmoji „Mis Amerika“, turinti negalę 

9 Svečiuose pas anykštėną L. Krikščiūną

10 Mūsų Antanas

10 Sveikinimas

Atostogos

10 Kelionė į Kėdainius
11 Atostogos Šventojoje Žemėje

Sportas 
                               
12-13 Mūsų badmintonininkai – Europos vicečempionai
13  Sportuoja daugiau kaip pusę amžiaus
13 Palangos paplūdimyje – tinklinio čempionatas

Projektai

14 Projektas įgyvendintas sėkmingai. Kas toliau?
15 Kovos dėl pagalbos prieinamumo rezultatai 

Mes ir visuomenė

16 Vilniečių sodininkų bendrijai „Gestas“ – 30 metų

ĮGYVENDINS: Respubliki-
nis kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras  laimėjo ir skaičiuojant nuo 
2010 m. rugpjūčio 1 d. dvejus 
metus įgyvendins Grundtvig 
mokymosi partnerysčių projektą 
„Žvelk be išankstinės nuostatos“. 
Projekto veiklos sudarys naujas 
galimybes tėvams, auginantiems 
sutrikusios klausos vaikus, keis-
tis patirtimi ir informacija. Pro-
jekto partneriai – Lietuvos, Tur-
kijos, Italijos, Rumunijos tėvų 
organizacijos. Vadovu paskirtas 
RKRC darbuotojas Saulius Ščer-
binas. Projekto vertė – 23 tūkst. 
eurų.

LRT: rugpjūtį LKD vadovės 
R. Klečkovskaja ir S. Litvinaitė  
lankėsi Lietuvos nacionalinėje 
televizijoje ir direktoriui R. Pa-
leckiui dar kartą dėstė kurtie-
siems opius klausimus: dėl titrų 
naudojimo bei dėl pageidaujamų 
pokyčių verčiant žinių laidas į 
gestų kalbą. Pavyzdžiu kelta Es-
tijos, Suomijos ir kt. šalių geroji 
patirtis. Ten žinias gestų kalba 
kurtiesiems žiūrovams pateikia 
patys kurtieji. R. Paleckis gera-
noriškai išklausė kurčiųjų ben-
druomenės pageidavimus ir pa-
žadėjo surinkti informaciją, kiek 
toks vertimas atsieitų, o tada dis-
kusiją tęsti. Šiuo metu skaičiavi-
mai, remiantis užsienio analo-
gijomis, yra padaryti. Žinoma, 
kad televizijai tai kainuotų dvi-
gubai brangiau, nei LGK vertėjų 
„lango“ naudojimas žinių metu. 
Direktoriaus siūlymas: LKD kuo 
skubiau raštais kreiptis į Finan-
sų ministeriją ir Vyriausybę, kad 
LRT biudžete atskira eilute būtų 
išskirtos lėšos gestų kalbos ver-
timo paslaugoms eteryje.

R. Paleckis skeptiškai ver-
tina laidų titravimo galimybę 
nacionalinėje televizijoje jau 
kitąmet. 2011 m. biudžetas fak-
tiškai suformuotas. Bet, vadovo 
nuomone, realu titrus pradėti  
naudoti 2012 m. Po dvejų metų 
Lietuvoje televizijos ims veikti 
skaitmeniniu formatu, tad naujų 
technologinių procesų diegimui 
ir tobulinimui, suprantama, bus 
skiriama ir dėmesio, ir lėšų. Tai 
yra geras metas ir kurtiesiems 
kalbėti apie savo specialiuosius 
poreikius. 

DĖL KONVENCIJOS: Ne-
įgaliųjų reikalų taryba (NRT) 

artimiausiu metu ketina prašytis 
priėmimo pas Seimo pirmininkę 
I. Degutienę. Neįgaliųjų teisių 
konvencija jau keletas mėnesių 
ratifikuota (beje, apie Preziden-
tės dekretą dėl Neįgaliųjų teisų 
konvencijos visuomenė iki šiol 
neinformuota), bet teigiamų 
pokyčių realiame gyvenime ne-
įgalieji nepajuto. Kaip teigia R. 
Klečkovskaja, neįgaliųjų gru-
pės dėl tam tikrų Konvencijos 
straipsnių įgyvendinimo nėra 
užtikrintos. Pvz., kurčiųjų ne-
tenkina informacinės aplinkos 
pritaikymas, kitų neįgaliųjų – 
fizinės aplinkos ar pan. Todėl 
NRT paruošė diskutuotinų klau-
simų ir pasiūlymų sąrašą ir ke-
tina juos įteikti Seimo vadovei. 
Pvz., bus siūloma atskiras mi-
nisterijas – Aplinkos apsaugos, 
Kultūros, SADM ir kt. įpareigo-
ti būti konkrečiai atsakingas už 
atskirų Konvencijos straipsnių 
įgyvendinimą. Taip pat sufor-
muoti Konvencijos įgyvendini-
mo priežiūros grupę, į kurią įei-
tų ne tik valstybinių įstaigų, bet 
ir gausiai neįgaliųjų organizacijų 
atstovų. Tikimasi, kad tuomet 
neįgaliųjų balsas šalyje įgautų 
daugiau svorio.

MEDŽIAGA: LKD ruo-
šia filmuotą medžiagą polikli-
nikoms. Jos tikslas – suteikti 
girdinčiųjų šeimoms, kuriose 
gimė sutrikusios klausos vai-
kas, informacijos apie gestų 
kalbą, supažindinti su kurčiųjų 
sėkmės istorijomis bei kochlea-
rinių implantų alternatyvomis. 
Pastaruoju metu gydytojai tė-
vams akcentuoja tik apie koch-
learinių implantų privalumus, o 
apie grėsmes psichinei sveikatai, 
kitus integracijos būdus kalba 
šykščiai. Draugija tikisi atstatyti 
informacinį objektyvumą.

Analogiška medžiaga bus 
rengiama girdinčiųjų moky-
kloms. Iš jos pedagogai ir mo-
kiniai daugiau sužinos apie kur-
čiuosius ir bendravimo su jais 
ypatumus.  

RUGSĖJO 25 D: ši diena 
žada būti ypatinga ir Vilniaus, 
ir Kauno kurčiųjų bendruome-
nėms. Vilniečiai suplanavo, kad 
šiųmetę Tarptautinę kurčiųjų 
dieną reikia atšvęsti neįprastai. 
Todėl jie pasikvietė Latvijos sa-
viveiklininkų ir patikėjo jiems 
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savo sceną, o patys nusprendė 
būti tik žiūrovai. Artimiau vil-
niečiai ir rygiečiai turės galimy-
bę susipažinti ir susidraugauti tą 
patį vakarą vyksiančioje disko-
tekoje. 

Kauno KRC organizacijos  
parašė ir laimėjo jaunimo mai-
nų programos projektą „Dai-
nuojančios rankos“. Projekto 
tikslas – gerosios patirties sklai-
da. Pagal projekto veiklas rug-
sėjį savaitei bendrauti, mokyti 
ir mokytis vieni iš kitų atvyko 
Slovėnijos ir Ukrainos jaunimo 
delegacijos. Rugsėjo 19 d. kau-
niečiai organizavo jungtinę va-
karonę, kurios metu siekė vieni 
kitus geriau pažinti. Rugsėjo 22 
d. savo gebėjimus demonstravo 
ir mokytis iš jų kvietė svečiai iš 
Ukrainos, kitądien tribūna buvo 
suteikta slovėnams, o rugsėjo 23 
d. savo žodį tarė šeimininkai.

Rugsėjo 25 d. vyko kulmi-
nacinis projekto renginys. Šią 
dieną Kauno KRC pasirinko 
Tarptautinės kurčiųjų dienos 
minėjimui. Šventę pradėjo ben-
druomenės ir svečių eisena Lais-
vės alėja, o baigėsi ji koncertu 
Daugirdo amfiteatre. 

Meninę programą miestui 
dovanojo ne tik Kauno KRC sa-
viveiklininkai ir jų svečiai, bet  
prie jų prisijungė ir KTU tau-
tinis ansamblis „Nemunas“ bei 
FID grupė. 

O štai rugsėjo 21 d. artimiau 
susipažinti su kauniečių svečiais 
ukrainiečiais ir slovėnais turė-
jo progą ir vilniečiai. Kaunie-
čiai projekto dalyviams surengė 
ekskursiją po Vilnių. Po to jie 
visi kartu užsuko susipažinti su 
Vilniaus KRC veikla ir darbuo-
tojais. 

KONFERENCIJA: rugsėjo 
17 d. Kauno pedagogų kvalifi-
kacijos centras, Lietuvos surdo-
pedagogų draugija ir KKNUC 
surengė tarptautinę konferenciją 
„Inovatyvių idėjų taikymas kur-
čiųjų mokinių ugdyme – Leo-
nardo da Vinči inovacijų perkė-
limo projektas „Skleiskite gestą 
– bendraukite nacionaline gestų 
kalba“. 

Pirmoje dalyje buvo disku-
tuojama apie projekto rezultatus 
ir jų taikymą kurčiųjų ugdyme. 

Antroji konferencijos dalis 
buvo skirta lietuvių – lietuvių 
gestų kalbos žodynų rengimo ir 
leidybos situacijai aptarti.

FESTIVALIS: spalio 2-9 

dienomis Slovėnijoje vyksian-
čiame 6-ajame Europos kurčiųjų 
kultūros ir meno festivalyje ke-
tina dalyvauti ir Vilniaus KRC 
teatras „Mimika“. Pasirodymui 
5 aktorių trupę rengia režisierė 
Janina Mažeikienė ir šokių gru-
pės „Tyla“ choreografas Mantas 
Svirskys.

 ŽINIOS: naująjį sezoną pra-
dedanti Lietuvos nacionalinė te-
levizija informacinę žinių laidą 
„Šiandien“ nuo pirmadienio iki 
penktadienio su vertimu į ges-
tų kalbą transliuos 18.15 – 18.45 
val. Laidos įrašą per antrąjį ka-
nalą kartos 19.45 – 20.15 val. 
Savaitgaliais ir švenčių dienomis 
„Žinios“ su vertimu į gestų kalbą 
bus rodomos 16.00 – 16.10 val.

KURSAI:Surdologijos cen-
tras registruoja klausytojus 
penkiuose didžiuosiuose Lietu-
vos miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose ir Klai-
pėdoje - į rudeninius lietuvių 
gestų kalbos kursus. Tai 25-50 
val. trukmės nemokami moky-
mai šioms tikslinėms grupėms: 
socialiniams darbuotojams, 
medikams, surdopedagogams, 
policininkams ir ugniagesiams. 
Miesto žmonės, baigusieji vadi-
namuosius I lygio socialiniams 
darbuotojams skirtus mokymus, 
gali registruotis į II lygio kursus. 
Visą reikalingą informaciją apie 
registraciją į kursus galima rasti 
Surdologijos centro svetainėje 
www.surdo.lt. 

UGDYMAS KLAIPĖDOJE:  
jau penkioliktąjį kartą moky-
klinis varpelis pakvietė vaikus į 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinę mokyklą. 
Šiemet rugsėjo pirmąją duris 
pravėrė 39 moksleiviai - 3 vai-
kais daugiau nei pernai. Moky-
kloje pradėjo dirbti  kurčiųjų 
psichologė I.Baublytė.

Klaipėdos S.Šemerio suau-
gusiųjų vidurinėje mokykloje 
yra po 10 mokinių 11 ir 12 kla-
sėse. Gestų kalbos vertėjai, mo-
kytojo padėjėja V.Zabalevičiūtė 
ir surdopedagogė U.Petraitienė 

mokykloje padeda sukurti pa-
lankią mokymosi aplinką.

Klaipėdos siuvimo ir paslau-
gų verslo mokykloje interjero 
apdailos specialybę pasirinko 
11 klausos negalės mokinių. Iš 
viso pirmame, antrame ir trečia-
me kursuose mokosi 32 kurtieji. 
Mokykloje dirba surdopedagogė 
K.Rimkienė. Pamokų metu da-
lyvauja gestų kalbos vertėjai.

TYLOS PERKUSIJA: minint 
Panevėžio 507-ąjį gimtadienį 
įspūdingoje šventinėje progra-
moje buvo pakviesti dalyvauti ir 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos 
mokiniai. Renginių ir projektų 
gausumu išsiskiriančią rugsėjo 
11-osios programą atidarė Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų bei Verdenės pagrindinių 
mokyklų jungtinis ansamblis 
„Tylos perkusija“ (vadovė Al-
dona Mikolaitienė). Mokyklos 
direktorė Danutė Kriščiūnienė 
džiaugėsi, kad puikiai pavyko 
parengti programą, kurioje kur-
tieji mokiniai koncertavo kar-
tu su girdinčiaisiais. Dalyvauti 
miesto gimtadieniui skirtame 
šventiniame renginyje Panevė-
žio kurčiųjų mokyklos mokiniai 
buvo pakviesti po sėkmingo pa-
sirodymo LNK laidoje „Dvi mi-
nutės šlovės“.

SPORTAS: rugsėjo 8-11 d. 
Rygoje vyko Šiaurės ir Baltijos 
šalių orientavimosi sporto čem-
pionatas. LKSK į renginį delega-
vo gerai žinomus orientacinin-
kus: Tomą Kuzminskį, Vytautą 
Remeiką, Vytautą Songiną, 
Mantą Volungevičių, Sandrą Ka-
tinaitę, Rasą Kaunelytę.

Senjorų grupėje varžėsi 
orientacininkas, Vilniaus spor-
to klubo „Gestas“ pirmininkas 
Arūnas Kubaitis. Kartu su spor-
tininkais vyko rinktinės treneris 
Laimis Drazdauskas. 

Tradiciškai puikiai pasirodė 
Lietuvos orientacininkų rinkti-
nė iškovojusi net 13 medalių. 

Sprinto trasoje Lietuvos vy-
rų komanda iškovojo visų spal-
vų medalius. Aukso medaliu 
pasipuošė T. Kuzminskis, sida-
bro – V. Remeika, o bronzos – 
M.Volungevičius. V. Songinas 
šioje distancijoje buvo penktas. 

Lietuvos orientacininkės 
neatsiliko nuo vyrų. Toje pa-
čioje sprinto distancijoje S. 
Katinaitė laimėjo pirmąją vie-
tą, o R. Kaunelytė buvo trečia.  

J. Šapalaitė užėmė 8 vietą.
Ilgojoje trasoje vėl nepra-

lenkiamas buvo T. Kuzminskis, 
laimėjęs pirmąją vietą. Antras 
buvo V. Remeika, o V. Songinas 
ir M. Volungevičius tenkinosi 
ketvirtąja ir septintąja vietomis. 

Moterų varžybose vėl pui-
kiai pasirodė S. Katinaitė užė-
musi pirmąją vieta. Ketvirta liko  
R. Kaunelytė, o J. Volungevičie-
nė užėmė penktąją vietą. 

Vidutinėje trasoje mūsų 
merginų komandai medalių iš-
kovoti nepavyko, tačiau vyrai 
vėl užėmė visą apdovanojimų 
pakylą. T. Kuzminskis buvo pir-
mas, antras – M. Volungevičius, 
o trečias – V. Songinas. 

Estafečių varžybose vyrų ko-
manda užtikrintai iškovojo auk-
so medalius, o merginos buvo 
antros.

Veteranų grupėje dalyvavęs 
A. Kubaitis namo parsivežė tris 
medalius. 

KALNŲ PAVILIOTI VII: 
jau tradicija tapo, kad Klaipėdos 
klausos negalės moksleiviai kie-
kvienais metais vyksta į tolimus 
kraštus aplankyti kalnų. 

Šią vasarą surdopedagogės 
U. Petraitienės pastangomis ir 
rėmėjų lėšomis įgyvendintas 
projektas „Kalnų pavilioti VII“ 
leido kurtiems moksleiviams 
apsilankyti Slovėnijoje ir pa-
sigrožėti šios šalies puošmena 

– Alpėmis. Į šią kelionę išvyko 
Klaipėdos siuvimo ir verslo pas-
laugų mokyklos, S.Šemerio su-
augusiųjų vidurinės mokyklos ir 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokyklos moksleiviai. 

Grupę lydėjo vadovė 
K.Rimkienė ir gestų kalbos ver-
tėja V.Zabalevičiūtė. 

Šioje kelionėje moksleiviai 
išvydo ne tik nuostabių gamtos 
bei kalnų vaizdų, bet ir susipa-
žino su miestų įžymybėmis, ap-
lankė ir įspūdingąją Kroatiją.
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Surdologijos centras (SC) per 
aštuonis šių metų mėnesius įvykdė 
Lietuvos darbo rinkos mokymo 
tarnybos (LDRMT) užsakymą ir 
parengė skaitmeninio formato pro-
fesinio mokymo terminų žodyną. 
Paslauga suteikta pagal LDRMT 
įgyvendinamą struktūrinių fondų 
projektą „Socialinės atskirties ma-
žinimo priemonių plėtra LDRMT 
sistemoje“. Tai trijų profesijų 328 
sąvokų su aiškinimais lietuvių ir 
lietuvių gestų kalbomis leidinys, 
kurį SC darbuotojai rugpjūčio 26 
dieną pristatė baigiamojoje projek-
to konferencijoje.

Paslaugą sudarė 4 etapai: trijų 
tikslinių grupių anketavimas ir pa-
klausių darbo rinkoje kurtiesiems 

tinkamų profesijų, kurių galėtų mo-
kyti mokymo centrai, atranka; pagal 
atrinktas profesijas sąvokų atranka ir 
jų aiškinimas lietuviškai; aiškinimų 
vertimas į lietuvių gestų kalbą; žody-
no leidyba 200 egz. tiražu.

Apklaustos buvo trys respon-
dentų grupės: LDRMT mokymo 
centrų darbuotojai, kurtieji ir ne-
prigirdintieji bei įmonių vadovai 
ir savininkai. Visos trys anketos 
klausimais buvo gana panašios, na, o 
skirtingi klausimai, susiję su tikslinių 
grupių specifika, bus aptarti žemiau. 
SC sukūrė atskirą elektroninio pašto 
dėžutę, į kurią ir buvo siunčiamos 
užpildytos anketos. Iš viso 3 tiksli-
nėms grupėms buvo užduota apie 
32 klausimai.

Iš viso apklausoje dalyvavo 89 
įmonės iš 9 apskričių, dirbančios 
gamybos, prekybos srityse bei ap-
tarnavimo ir paslaugų sektoriuje. Iš 
jų tik 24,7 proc. įmonių buvo ar yra 
įdarbinusios neįgaliųjų, o šiame pro-
cente tik 27,3 proc. sudaro kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų įdarbinimas. Šis 
skaičius, be abejo, rodo, kad valsty-
bės privačiam verslui dėl neįgaliųjų 
įdarbinimo taikoma politika nėra 
efektyvi. Įmonės, kaip ir anksčiau, 
neįgaliųjų įdarbinti nėra suintere-
suotos arba skatinamos nepakan-
kamai. Štai kaip tinkamas profesijas 
kurtiesiems reikšmingumo tvarka 
išdėstė darbdaviai: dailiųjų rankdar-
bių gamintojas, kompiuterių opera-
torius, želdinių tvarkytojas.

Jei nuvylė darbdavių pozicija 
neįgaliųjų atžvilgiu, tai nustebino, 
bet jau kitaip, LDRMT mokymo 
centrų atsakymai. Iš 40 apklausoje 
dalyvavusiųjų net 87 proc. nuro-
dė, kad jau turi patirties mokant 
profesinių gebėjimų kurčiuosius ir 
neprigirdinčiuosius. Mokymo cen-
trai tinkamas kurtiesiems profesijas 
surikiavo štai taip: dailiųjų dirbinių 
pynėjas, kompiuterių operatorius, 
siuvėjas. 

Apmaudu, bet daugiausia laiko 
sugaišta apklausiant kurčiuosius. 
Iš pradžių į anketas, išsiųstas kon-
krečiais elektroniniais adresais, 
atsakymų apie dvi savaites iš viso 
nesulaukta. Stengėsi SC padėti 
sistemos įdarbinimo tarpininkai, 
bet ir jiems nepavyko. Tuomet  
V. Pivoras išvertė anketą į gestų kal-
bą ir patalpino svetainėse, kuriose 
kurtieji susitinka pabendrauti. Štai 
taip vargais negalais buvo gauta 71 
kurčiojo ir neprigirdinčiojo anketa. 
Apklausoje dalyvavo 49 proc. vyrų ir 
51 proc. moterų, iš jų visų 51 proc. 
šiuo metu turi darbo, o 49 proc. yra 
bedarbiai. Respondentų vidutinis 
amžiaus vidurkis – 28 metai. 

Nerimą kėlė pasyvus kurčiųjų 
požiūris į klausimyną, bet dar labiau 
nuvylė atsakymai. Respondentai ne-
pasivargino pasiūlyti modernesnių, 
didesnį uždarbį galinčių garantuoti 
profesijų. Jie rašė inertiškai, minėjo 
kurtiesiems jau pabodusias, nelabai 
darbo rinkoje patrauklias profesijas: 

avalynės gamintojas ir taisytojas, 
apdailininkas, dailiųjų rankdarbių 
gamintojas. 

Suskaičiavus ir apibendrinus 
trijų tikslinių grupių respondentų 
siūlymus į žodyną buvo atrinktos štai 
tokios  profesijos: avalynės gaminto-
jo ir taisytojo, kompiuterių operato-
riaus, dailiųjų dirbinių pynėjo. 

Socialinį tyrimą vykdė Surdo-
logijos centro samdyti profesionalai. 
Specialių kompetencijų turinčių 
specialistų  SC samdė ir antrajam 
darbų etapui, kuriame buvo atrinkta 
ir aprašyta 101 dailiųjų dirbinių py-
nėjo, 110 kompiuterių operatoriaus 
ir 121 avalynės gamintojo ir taisy-
tojo profesijos sąvoka. Aiškinimus 
lietuviškai redagavo lietuvių kalbos 
redaktorė.

Sąvokų aiškinimus gestais de-
monstravo M. Kumžaitė, V. Pivoras, 
T. Ivanauskas. Leidinį maketavo, vir-
šelio dizainą ir vartotojo sąsają kūrė 
bei tiražą pagamino UAB „Dizi“. 

Baigiamojoje konferencijoje lei-
dinį pristatę SC darbuotojai N. Kras-
niauskienė ir V. Pivoras akcentavo 
metodinių priemonių kurtiesiems 
vizualumo svarbą bei siūlė SADM 
sistemai ateityje rengti daugiau 
profesinių žodynėlių bei leidinių, 
kuriuose būtų pateikta filmuota 
technologinių procesų medžiaga su 
vertimu į gestų kalbą.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Rugsėjo 1 d. Lietuvos 
kurčiųjų draugijoje lan-
kėsi Surdologijos centro 
įgyvendinamo Norvegijos 
finansinių mechanizmų 
paprojekčio „Lietuvių gestų 
kalbos mokytojų kvalifikaci-
jos tobulinimas: Norvegijos 
patirties pritaikymas Lie-
tuvoje“ partneriai iš Nor-
vegijos. Susitikimo metu 
tartasi, kaip pasiekti, kad 
spalį planuojami norvegų 
mokymai lietuvių gestų 
kalbos mokytojams būtų 
kuo naudingesni. 

Partneriai į Lietuvą atvyko 
savo iniciatyva ir asmeninėmis 

lėšomis. Tai Skodaleno metodinio 
centro vadovai – direktorė Bitten 

Haavik Ikdahl bei administracijos 
departamento vadovas Stale Ste-

nersen.
Pirmiausia buvo pasidalinta 

šviežiausia informacija apie tai, 
kaip kurčių vaikų implantavimas 
keičia specialųjį kurčiųjų ugdymą 
tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje. 
Osle veikiantis Skodaleno metodinis 
centras yra vienas iš kurčiųjų ugdy-
mo regioninių centrų ir kartu viena 
stipriausių kurčiųjų ugdymo įstaigų 
Norvegijoje. Metodinį centrą sudaro 
bent keletas įstaigų: kurčių vaikų 
darželis, mokykla, metodinių prie-
monių ruošimo skyrius, tėvų gestų 
kalbos mokymo padalinys. 

Bet iš tiesų implantavimas pa-
mažu koreguoja kurčiųjų ugdymą. 
Švietimo ir mokslo ministerija atei-
tyje ketina mažinti kurčiųjų ugdymo 
įstaigų skaičių ir orientuotis į dalinę 
arba pilną kurčiųjų integraciją į ben-

Aktualijos Parengtas dar vienas gestų kalbos žodynas

Norvegijos partnerių vizitas

 Skodaleno metodinio centro vadovai – direktorė Bitten Haavik Ikdahl bei 
administracijos departamento vadovas Stale Stenersen į Lietuvą atvyko 
savo iniciatyva.
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Uostamiestyje Lilija Vit-
kauskienė, Rasa Petterson 
ir Indrė Baublytė ėmėsi 
novatoriškos iniciatyvos ir 
savo lėšomis įsteigė Indi-
vidualaus augimo centrą, 
kuriame teikia psichologinę 
bei socialinę pagalbą. Įdomu 
tai, kad šiame centre vie-
tos atsirado ir kurtiesiems. 
Paklausta, kaip kilo idėja 
teikti pagalbą klausos negalę 
turintiems, Indrė  plačiai 
šypsosi. Anot jos, įvairiau-
siais klausimais „konsul-
tuodavo“ savo kurčią brolį 
ir jo draugus, o vėliau kilo 
idėja suorganizuoti savęs 
pažinimo grupelę „Raktas“ 
kurtiesiems.

Raktas – tai išminties, brandos, 
sėkmės simbolis. Jis leidžia įžengti 
į kitą pasaulį, praverti tas duris, 
kurioms jis skirtas. Savęs atskleidi-
mo grupėse klientai turi galimybę 
pažinti save, išmokti sau padėti 
susitvarkyti sunkiose situacijose, 
išmokti suprasti jausmus, atskleisti 
savo kūrybinius sugebėjimus. Užsiė-
mimai skirti rasti sau tinkamą raktą, 

kuris leistų atrakinti savyje tai, kas 
yra geriausia.

Tokios pagalbos gali prireikt 
bet kokiam žmogui. Girdinčiam 
žmogui nueiti pas psichologą, soci-
alinį darbuotoją ar tiesiog užsirašyt 
į užimtumo būrelį - jokia problema. 
Deja, kurčiųjų padėtis, ypač Klaipė-
doje, visiškai kitokia. 

Lapkričio 5 d. vienų metų gim-
tadienį švęsiančio Individualaus 

augimo centro viena iš „mamų“, 
t.y. steigėjų, Indrė plačiai šypsosi: 
„Mes dar jaunas centriukas, kol kas 
nedaug kas apie mus žino, dar kurį 
laiką ir nenorime plačiai reklamuo-
tis, reikia subręsti“. Centre teikiamos 
įvairios socialinės ir psichologinės 
paslaugos, bendradarbiaujama su 
Alzheimerio klubu. Buriame savęs 
pažinimo grupes. Užsiėmimai vyksta 
kiekvieną arba kas antrą savaitę 

po dvi valandas, jų kaina svyruoja 
nuo 20 iki 30 Lt. Užsiėmimai skirti 
tiems, kas nori geriau ir giliau save 
pažinti. 

Indrė teigia, kad dirbti su kur-
čiaisiais labai įdomu. „Tai savotiš-
kas iššūkis, nes norėdami pasiekti 
teigiamų rezultatų turime keisti 
užsiėmimų pobūdį. Vietoj įprastos 
teorinės medžiagos persiorientuo-
jame į praktinę veiklą, naudojame 
daugiau vaizdinės medžiagos. Ži-
noma, svarbu mokėti gestų kalbą, 
bet šiuos įgūdžius visuomet galima 
patobulinti Surdologijos centro 
organizuojamuose kursuose ar 
savarankiškai. Kurtieji šilti žmonės, 
noriai bendrauja, tik jiems labai 
svarbi jų bendraamžių nuomonė, 
todėl esu pastebėjusi, kad geriausia 
teikti ne individualias konsultacijas, 
bet pagalbą grupėse. Dirbame be 
vertėjo, abi pusės deda pastangas ir 
kol kas pavyksta“.

Paklausta, kas labiausiai patinka 
dirbant su kurčiaisiais, Indrė ne-
dvejodama sako – „Niekad nebūna 
nuobodu!“ Norintiems sužinoti 
daugiau, Indrė siūlo apsilankyti in-
ternetiniame puslapyje www.indivi-
dualusaugimas.lt.

 Agnė DOMARKAITĖ

drojo lavinimo mokyklas. Norvegai, 
kaip ir lietuviai, skeptiškai vertina 
tokias permainas. Jų nuomone, da-
bar surdopedagogai dirba su vienoje 
klasėje besimokančiais kurčiaisiais, 
neprigirdinčiaisiais ir vaikais po 
kochlearinių implantacijų. Ir net 
nedidelėje klasėje tai nėra labai 
paprastas uždavinys. Kiekvienai 
mokinių grupei tenka parinkti tinka-
miausią bendravimo būdą, pirmiau-
sia remtis viena ar kita kalba. Mokinį 
integravus jis „nuskęsta“ bendrame 
mokinių sraute, turi norom neno-
rom derintis prie bendrojo klasės 
lygio. Girdinčiųjų klasėse daugiau 
mokinių, tad mokytojas specialių 
poreikių turinčiam vaikui sunkiai 
suranda laiko individualiam dar-
bui, papildomam aiškinimui. Jeigu 
dar yra ir besimokančiųjų, turinčių 
kitų negalių, tuomet ir mokytojo, ir 
kurčio mokinio laukia dar daugiau 
iššūkių. 

Su lengva ironija norvegai 
skelbia populiarų šiuolaikinį šūkį 
„individualus ugdymo metodas 
– kiekvienam sutrikusios klausos 
mokiniui“. Teoriškai tai skamba labai 

patraukliai, bet niekas nepataria, 
kaip tai padaryti klasėje, kurioje 
mokosi 8 ar 12 individualybių. Sko-
daleno metodinio centro vadovams 
šūkiai neimponuoja, iš švietimo 
strategų jie tikisi daugiau metodinės 
paramos ir realumo.

Susitikime dalyvavę papro-
jekčio vadovė Svetlana Litvinaite 
ir partnerio - Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
- atstovai Daiva Burkauskienė ir 
Andrius Barisevicius per svečius 
perdavė savo pageidavimus būsi-
miems kursų lektoriams norvegams. 
Jie apibūdino lietuvių gestų kalbos 
statusą mokyklose. Įstatymu lietu-
vių gestų kalba pripažinta kurčiųjų 
pirmąja kalba, bet iš tiesų iki lietuvių 
kalbos pamokų skaičiaus, kuris iš 
tiesų labiausiai atspindi kalbos sta-
tusą, lietuvių gestų kalbai dar toli: 
daugiausia tėra dvi pamokos per 
savaitę (lietuvių kalbai – mažiausiai 
du kartus daugiau). Norvegai truputį 
stebėjosi. Jų šalyje gestų kalbai vidu-
tiniškai skirta keturios pamokos. 

Kol kas lietuvių gestų kalbos 
mokytojai turi vienintelį įrankį: 

lietuvių gestų kalbos programą 
pradinei, pagrindinei ir vidurinei 
mokyklai. Kaip jie veda šio dalyko 
pamokas, kokia mokiniams per-
teikiamų žinių kokybė, ar pamoka 
struktūruota – Lietuvoje kol kas tai 
yra asmeninė mokytojo atsakomybė 
ir sąžinės reikalas. 

Specialistų, galinčių atlikti mo-
kytojo darbo kokybės priežiūrą, 
nėra. Todėl Lietuvos atstovai reiškė 
pageidavimą, kad lektoriai mokytų, 
kaip tinkamai organizuoti dalyko 
mokymą ir kiekvieną pamoką, kaip 
pasiruošti metodinių priemonių. 
Lietuvių atstovus domino pasida-
lijimas informacija, koks vaidmuo 
gestų kalbos pamokoje turėtų tekti 
sakytinei kalbai. Taip pat, kaip 
įdomiai mokyti gestų kalbos grama-
tikos, supažindinti su nauja leksika. 
Prašyta atskleisti darbo ypatumus 
su pradinių klasių ir pagrindinės 
mokyklos ugdytiniais. 

Kad mokymas netaptų sausas 
ir monotoniškas, tikimasi, kad lek-
toriai lietuvių gestų kalbos mokytojų 
nepaliks vien pasyviais klausytojais. 
Pageidauta organizuoti pamokų 

imitacijas, skirti daug ir kuo įvai-
resnių užduočių. Norvegai paprašyti 
parengti dalomosios vaizdo ir teksto 
medžiagos, provokuoti mokytojų 
diskusijas.

Projekto administracija tikisi, 
kad mokymai padės suvienodinti 
mokinių žinias nepriklausomai nuo 
regionų, mokytojų individualybės 
bei jų klausos (Lietuvos kurčiųjų 
mokyklose lietuvių gestų kalbos mo-
kytojais dirba kurtieji ir girdintieji). 
Kad sustiprės kontaktai tarp pačių 
mokytojų, motyvacija gausiau rengti 
pamokoms metodinių priemonių. 
Na, ir kad kursai paskatins moky-
tojus atsakingiau pažvelgti į savo 
misiją, giliau suvokti, ką reiškia būti 
kurčiųjų gimtosios kalbos ir kultūros 
puoselėtojais bei skleidėjais.  

Partneriai ketina atsiųsti du 
lektorius: vieną kurčiąjį ir vieną 
girdintįjį. Preliminarus kursų laikas 
– trečioji spalio savaitė.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Individualaus augimo centras atvėrė duris ir kurtiesiems

Individualaus augimo centro steigėjos ir jo lankytojai.
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Laura, kaip kilo mintis daly-
vauti konkurse?

Visai atsitiktinai. Naršiau su 
draugais po internetą. Radome 
puslapį, kuriame buvo skelbiama 
apie konkursą. Iš pradžių numo-
jau ranka – kodėl man to reikia? 
Bet mano širdies draugas Rafael 
Evitan Grombelka iš Vokietijos 
nepamiršo. Ir vis suko ir suko ra-
tais apie šią žinią. Kol galų gale ir 
aš patikėjau, kad galiu pabandyti. 
Konkurso sąlygos manęs nevar-
žė:  mano amžius iki 30 metų tiko, 
būti savo šalies grožio konkurso 
dalyve reikalaujama irgi nebuvo. 
Nusiunčiau savo foto, gyvenimo 
aprašymą. Priėmė. Pamažu taip ir 
įsitraukiau. 2007 m. dalyvavau pa-
saulio kurčiųjų grožio konkurse. 
Tada nieko nepelniau, bet gavau 
vieną svarbią pamoką: nori rezul-
tatų – tuomet renginiui kruopščiai 
ruoškis.

Ir kaip tu ruošeisi?
Apie savo sumanymą pir-

miausia papasakojau Svetlanai Li-
tvinaitei. Ji palaikė idėją. Apie tai 
pasikalbėjo su vertėja Danguole 
Dragūnienė. Ir nuo tada Danguolė 
tapo mano „balsu“ visuomenėje, 
nemokama vertėja, didžiausia pa-
galbininke ieškant rėmėjų ir, gali-
ma sakyti, rėmėja. Ji atvedė mane 
į modelių agentūrą „Modilina“ 
pas direktorę Jolantą Sadauskie-
nę. Mano pasirengimui p. Jolanta 
skyrė ypatingą dėmesį. Neįtraukė 
į modelių grupę, kaip įprasta, bet 
ėmėsi individualaus darbo. Važi-
nėjo iš Kauno į Vilnių ir kaskart 
mano mokymui aukodavo po va-
landą laiko. Iš pradžių mano Mo-
kytojai kliuvo viskas: kaip aš einu, 
pasisuku, pažiūriu, nusišypsau. 
Per keletą pasirengimo mėnesių ji 
tarsi sukūrė mane iš naujo. Ir no-
riu pasakyti, kad dabartinė aš sau 
daug labiau patinku. Jei kas būtų 
pasakojęs, vis tiek nebūčiau pati-
kėjusi, kad reikia tiek daug laiko 
ir pastangų tinkamam įvaizdžiui 
sukurti. 

 UAB mados namai „Cantas“ 
– tai kitas mano rėmėjas. Direkto-
rei Jolantai Mikalajūnienei sutikus 
mados namų „Cantas“ dizaineris 
Egidijus Sidaras konkursui sukū-

rė dvi kokteilines ir vieną vakari-
nę suknelę. Jos visos nuostabios, 
puikiai atskleidžia mano individu-
alybę, išryškina vis kitą mano as-
menybės pusę. Tai ne tik apdarai, 
tai mano asmenybės atspindžiai 
išorėje. Tiesiog nuostabu, kaip 
per tokį trumpą laiką  meninin-
kas sugebėjo geriau už mane pa-
čią  pažinti mane. Žalia vakarinė 
suknelė – iš pirmo žvilgsnio labai 
paprasta: be jokių blizgučių, karo-
liukų, raibulių, bet iš tiesų žiūro-
vams ji kalba tikrosios elegancijos 
kalba. Ją vilkėdama jaučiuosi pui-
kiai. Kaip karalienė. Ciklameno 
spalvos suknelė leidžia atsiskleisti 

mano temperamentui, kurio iš tie-
sų nestokoju. Per ją tarsi nuleidžia 
„garą“. Kai vilkiu pilką, pamažu 
rimtėju, tampu brandesnė. Grį-
žusi iš konkurso sužinojau, kad 
puošnūs apdarai man atiteko kaip 
dovana. Nepaprastai džiaugiausi. 
Beje, vakarinę suknią Las Vegase  
mane žiūrovės atkakliai įkalbinėjo 
parduoti!

Kosmetinių procedūrų kom-
pleksą padovanojo UAB grožio sa-
lonas „VDG style“, direktorė Dovi-
lė Mikaliūnaitė. Mano veido spalva 
visiškai pasikeitė. Įsitikinau, kad 
gera kosmetika patyrusiose ran-
kose daro tikrus stebuklus. UAB 
„Botesė“ (direktorė Jolanta Paliu-
kienė) priderino prie vakarinės 
suknelės avalynę ir man taip pat ją 
skyrė nemokamai. Dizainerė So-
nata Bylaitė paskolino originalius 
savo rankų darbo aksesuarus. Las 
Vegase gausu ne tik turtuolių, bet 
ir vagių. Dar ir dabar kartais grįž-
ta tada tvyrojusi baimė – kad tik 
nepavogtų tokių brangių papuoša-
lų. Saugojau juos kaip savo akies 
vyzdį. Man pasisekė. O štai viena 
dalyvė neteko vaizdo kameros, ki-
ta gal 1,5 tūkst. eurų. Nukentėjo ir 
mano draugas.

UAB „Šilko tekstilė“ (direkto-
rius Gintautas Strolys) skyrė audi-
nių, iš kurių dizaineris Egidijus ir 
siuvo konkursui sukneles. Panevė-
žietė dizainerė Sigita Jakūbienė su-
kūrė suknelę talentų konkursui. Ji 
taip pat ypatinga. Tik ją vilkėdama 
galėjau taip įsijautusi deklamuoti 
eiles gestų kalba.

Dizaineris Giedrius Šarkaus-
kas irgi neišleido tuščiomis. Jo 
kurtus drabužius vilkėjau kelionės 
ir dienos metu. Karštu oru iš natū-
ralių audinių siūti stilingi rūbai ir 
gaivino, ir išskyrė iš kitų.

Lėšomis parėmė Lietuvos 
kurčiųjų draugijos Respublikinė 
valdyba, iš savo asmeninio prezi-
dentės fondo Roma Klečkovskaja 
bei asmeniškai „Mimikos“ teatro 
režisierė Janina Mažeikienė. Net 
nepagalvojau pastarosios prašyti, 
ji mane pati susirado ir net pyk-
telėjo: „Kodėl man anksčiau nesa-
kei?“. Tai buvo vienintelės mano 
gautos piniginės lėšos. Jas skyriau 
kelionės bilietams. Trūkstamą su-
mą pridėjau pati.

Beje, vėliau sužinojau, kad iš 
trisdešimties konkurse dalyvavu-
sių merginų aš vienintelė turėjau 
rėmėjų. Dėl to labiausiai esu dė-
kinga Danguolei.

Girdėjome, kad kelionė neap-
siėjo be nemalonių staigmenų. 

Iš tiesų. Nuskridau į Vokietiją, 
o  ten mano draugas Rafaelis in-
ternetu buvo užsakęs ir sumokėjęs 
per banką už mudviejų bilietus į 
Las Vegasą. Kokia buvo mūsų 
nuostaba, kai oro uoste paaiškėjo, 
kad keleivių sąraše mūsų pavardės 
yra, bet už bilietus pinigų iš mūsų 
oro bendrovė negavo. Išgyvenau 
tikrą jausmų audrą. Supratau, kad 
teks grįžti namo dar net neišvykus 
ir nežinojau, kaip reikės žiūrėti į 
akis žmonėms, kurie manimi tikė-
jo ir į mane investavo. Susisiekiau 
su Danguole. Ji mane visaip drąsi-
no, tarėsi su draugais, kolegomis, 
siūlė visokias išeitis. Ryžtingai 
veikė Rafaelis. Grįžo namo, pa-
siėmė pinigų, atidėtų savo moks-
lams universitete, ir nupirko kitą 
kelionės bilietą. Beje, šis kainavo 
dvigubai daugiau nei ankstesnysis.  
Kitądien aš išskridau. Jaučiausi 
vieniša ir sutrikusi

Tik grįžusi po renginio į Vo-
kietiją sužinojau, kad mes tapome 
aferistų aukomis. Firmos, per ku-
rią įsigijome bilietus, darbuotojas 
pasiglemžė 1,8 mln. eurų iš mūsų 
bei kitų keleivių ir pabėgo. Kad 
mes ne vieni apgauti – paguoda 
menka. Spauda rašė, kad maža 
tikimybė, kad prarastas lėšas at-
gausime. Dabar didžiausias mano 
rūpestis – kaip atlyginti draugui 
nuostolius. Intensyviai ieškau dar-

Lietuvaitės asmenybės grožį įvertino pasaulis

L.Valytę grožio konkurse palaikė 
išeivių iš Lietuvos palikuonys. 
Nuotraukoje Laura su viena iš jų.

Gražiausių pasaulio kurčiųjų merginų penketukas.

Mūsų žmonės
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bo. Negaliu leisti, kad dėl manęs 
nukentėtų jo mokslai.

Ir štai tu Las Vegase. Pramo-
gų ir lošimo sostinėje. Kokį įspūdį 
tau paliko šis miestas?

Negalėčiau net pasakyti, ar tai 
labai didelis miestas, toks jis yra 
„suspaustas“. Štai, pavyzdžiui, Vil-
nius tarsi išsklidęs į šalis. Žalias, 
su aikštėmis ir skverais, su erdvė-
mis tarp namų. Las Vegasas -  tarsi 
taisyklingas voratinklis, išraizgy-
tas gatvėmis, einančiomis skersai 
ir išilgai. Miesto centre gausu dan-
goraižių ir, deja, šiukšlių. Žalumos 
beveik nėra. Imponavo tik pra-
banga, bet savitumo ten mačiau 
mažai. Ant kiekvieno kampo - žai-
dimų automatai ir lošimo namai. 
Rėksmingos, įkyrios reklamos ir 
neoninės šviesos.

Jei norite klausti, ar bandžiau 
laimę kazino, atsakysiu trumpai: 
ne, nes bijojau „užsikabinti“. Ma-
nau, tai turčių pramoga.

Mums buvo surengtos dvi pa-
žintinės ekskursijos: po miestą ir į 
netoli stūksančius kalnus. Antroji 
kelionė buvo įspūdinga. Pirmąkart 
mačiau kalnų ežerų, kurių van-
dens spalva ruda.

Kaip sekėsi tau pačiai? Kokia 
atmosfera tvyrojo konkurso užku-
lisiuose? Ar pakako tarptautinės 
gestų kalbos įgūdžių? Kaip vyko 
pats konkursas?

Vėlavau dviem dienomis, tad 
fotosesijoje nedalyvavau. O tai 
reikšminga konkurso dalis. Į patį 
konkursą spėjau. Savo akimis ne-
patikėjau, kai kitądien po mano 
atvykimo stovėdama scenoje pa-
mačiau salėje sėdintį Rafaelį. Man 
vėl grįžo viltis, nes jis yra žmogus, 
kuris labiausiai tikėjo mano sėkme 
ir labai mane palaikė. Pasirodo, jo 
kelionei pinigų davė tėvai.

Santykiai su merginomis ma-
nęs nežavėjo. Ten, kur nematė 
organizatorių ir žiuri narių akys, 
draugiškumo buvo mažai. Mergi-
nos nebuvo linkusios bendrauti, 
priešiškumo viena kitai neslėpė. 
Komunikacijos sunkumų netu-
rėjau. Amerikos gestų kalba daug 
kuo artima tarptautinei gestų kal-
bai, tad tiesiog per vieną dieną 
„įvažiavau“. Kadangi tarptautiniais 
gestais susikalbu, komunikacija 
su europietėmis ir amerikietėmis 
buvo sklandi. Kiek sunkiau sekė-
si kalbėtis su Azijos atstovėms. Jų 
gestų kalbos kitokios nei mūsų, 
todėl daliai jų net reikėjo vertėjų 
paslaugų

Įtempta pasiruošimo darbo-

tvarkė ir pats konkursas atėmė 
daug jėgų. Labai vargino gatvėse 
tvyrojęs karštis. Gyvsidabrio stul-
pelis peršoko keturiasdešimt laips-
nių pagal Celsijų ribą. Patalpose 
dėl visa jėga veikiančių kondicio-
nierių nuolat buvo šalta. Tempe-
ratūrų kaita nieko gero nežadėjo. 
Vis dėlto ligų išvengiau. Iš rankų 
nepaleidome organizatorių gausiai 
parūpintų vaisvandenių butelių. 
Tik taip galėjome palaikyti „for-
mą“ ir įvykdyti mums skiriamas 
užduotis. Valgyti visiškai nesino-
rėjo. Na, ir priprasti prie kitokio 
maisto sekėsi sunkiai. Visos pa-
tiektos salotos buvo prėskos, to-
dėl mano lėkštėje dažnai likdavo 
beveik neliestos. Guldavomės vė-
lai, keldavomės anksti. Paprastai 
rytais prie dušo kabinų nusidriek-
davo ilgos eilės, todėl stengiausi 
atsikelti ketvirtą ryto, kad paskui 
netektų laukti ir nervintis. Inten-
syvios repeticijos, karštis, miego 
stygius, nesveika konkurencija da-
rė savo: krito nuotaika ir apleido 
kovinė „dvasia“.

Iš pradžių konkurso organiza-
toriai merginų neskirstė. Tad visos 
30 konkursančių turėjo visiškai 
vienodas galimybes atsiskleisti 
interviu, bikinių šou, talentų kon-
kurse ir prisistatyme. Pirmasis 
konkurso etapas truko net devy-
nias dienas. Vėliau sužinojome, 
kad visą tą laiką mus stebėjo bu-
drios vertinimo komisijos narių 
akys. Savo nuosprendį jie paskelbė 
devintos dienos vakarą. Tuomet iš 
30 dalyvių buvo atrinkta dešimt 
pusfinalininkių. Tikras atpildas 

buvo patekimas į kitą etapą. Ne-
moku apsakyti kaip džiūgavau. Ne 
tiek dėl savęs, kiek už tuos, kurie 
mane rengė konkursui. Žinojau, 
kad taip bent iš dalies pateisinau 
jų lūkesčius. Džiaugiausi, kad į 
dešimtuką pateko rumunė Evelina 
Gaina. Tai buvo vienintelė mergi-
na, su kuria nuoširdžiai susidrau-
gavome.

Kai mano vardas buvo pa-
skelbtas finalininkių sąraše, atsi-
palaidavau. Man karūna nerūpėjo, 
man užteko, kad aš taip toli nuke-
liavau.

Vis dar kremtuosi, kad ne itin 
vykusiai pasirodžiau finalo inter-
viu. Man teko klausimas apie tai, 
kaip ketinu kovoti prieš rasizmą ir 
moterų diskriminaciją. Žinoma, 
aš atsakiau, netylėjau. Bet galėjau 
geriau. Taip man atrodo dabar, kai 
grįžau, pailsėjau, viską apsvars-
čiau. O tuomet galva atrodė vi-
siškai ištuštėjusi. Tiesiog stovėjau 
scenoje, šypsojausi ir skyriau visas 
jėgas tam, kad nenukrisčiau. Ma-
nau, kad buvau peržengusi protin-
go nuovargio ribą, todėl ir atsaky-
mas išmintimi neblizgėjo.

Gerai pavyko talentų šou. 
Žiūrovai mano namuose paruoštą 
eilėraštį gestų kalba įvertino labai 
gerai. Jį deklamavau Amerikos 
gestų kalba. Ir pati jutau, kad pa-
sisekė. Sklandžiai pavyko perteik-
ti į eiles sudėtus jausmus. Ruošti 
kūrinį man padėjo mano draugas 
Rafaelis. Jis jau seniai kuria eiles 
gestų kalba. 

Neblogai pavyko ir prisistaty-
mas. Aš pasakojau apie Lietuvą, 
Vilnių, save. Kai kurie žiūrovai 
klausydamiesi manęs verkė. Tai 
truputį stebino. Po konkurso suži-
nojau, kad pažiūrėti į mane atvyko 
išeivių iš Lietuvos palikuonių. Juos 
domina visa, kas susiję su Lietu-
va. Labai ačiū jiems už dėmesį ir 
palaikymą, kurį jutau viso finalo 
metu.

Kai mane apjuosė trečiosios 
mis juosta, jaučiausi neblogiau nei 
būčiau tapusi konkurso nugalėto-
ja. Mano svajonės išsipildė su kau-
pu. Ko daugiau bereikia?!

Gražiausia kurčiąja pasaulio 
mergina paskelbta prancūzė Julie 
Abbou, už jos išsirikiavo vicemis: 
belgė Lore Ameloot, pietų afrikie-
tė Vicki Fouric, aš, iranietė Sakar 
Motogain.   

Įgijai patirties, išmokai atsi-
laikyti nedraugiškoje aplinkoje, 
tad turbūt nuo šiol dalyvauti pa-
našiuose renginiuose jau bus kur 

kas lengviau?
Ačiū, bet ne. Sutinku, kad to-

kios patirties troškau. Jos įgijau, 
ir užteks. Galimas dalykas, kad 
antrąkart tokio nuovargio neiš-
kęsčiau. Kai grįždama atskridau į 
Vokietiją, tai turbūt dvi paras tik 
miegojau. Pabusdavau nesupras-
dama, ar aušta rytas, ar ateina 
vakaras. Kodėl turėčiau save taip 
kankinti vėl?

Kai patenkinau miego poreikį, 
sėdau  prie kompiuterio ir peržiū-
rėjau savo pašto dėžutės laiškus. 
Nustebau tarp jų aptikusi dviejų 
vertinimo komisijos narių laišką. 
Jie gyrė ir drąsino mane, linkėjo 
geros sveikatos ir kloties ir atsi-
prašė... už konkurso rezultatus. 
Buvau labai nustebinta. Tuomet 
tik susimąsčiau apie vertinimo 
objektyvumą... Sužinojome, kad 
komisijoje iš septynių narių net 
trys buvo prancūzai. Nenuostabu, 
kad jų tėvynainė ir nugalėjo. Nors, 
tiesą sakant, manęs žiuri sprendi-
mas nenuvylė. Aš ir pati pirmo-
sios vietos laimėtoja rinkčiau arba 
prancūzaitę, arba rumunę. Gal tik 
apkeisčiau vietomis vieną kitą vi-
cemis, o vienos iš viso į geriausių-
jų penketuką netraukčiau. Bet juk 
aš nesu grožio specialistė, ne man 
ir spręsti.

Turiu pastebėti, kad jau seniai 
grožio konkursuose vertinamas 
ne vien fizinis grožis. Apskritai 
jis nebėra svarbiausias veiksnys. 
Kreipiamas dėmesys į asmenybę, 
išsilavinimą (turiu pasakyti, kad 
beveik visos merginos yra baigu-
sios aukštuosius mokslus), minčių 
dėstymą, žmogaus vidinę kultūrą, 
jo ypatingus gebėjimus. Kai gra-
žus vidus, žmogus šviečia ir išore. 
Grožio specialistai būtent tokią 
harmoniją ir vertina.

Konkursas baigėsi ir man labai 
norisi padėti tašką. Aš jau galvo-
ju apie ateitį. 2012 m. svajoju tapti 
viena iš Lietuvos kurčiosios mis 
konkurso organizatorių. Manau, 
kad 2011 m. bus patirties ir in-
formacijos, kaip tokius renginius 
organizuoti, kaupimo metai. Na, o 
2012 m. – pats  laikas. Vidumi jau-
čiu, kaip kurčios lietuvaitės nors 
kartą norėtų pasijusti princesėmis 
ir scenoje išbandyti savo laimę. 
Kodėl neišpildyti bent vienos jau-
nystės svajonės ir nepadovanoti 
džiaugsmo?

Užrašė 
 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ     

Laura prisistatymo metu pasakojo 
apie Lietuvą, Vilnių ir save. 
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Kurtumas, kaip ir dau-
gelis kitų negalios formų, 
suformavo visuomenėje 
savitą kultūrą. Kurčiųjų 
kultūra apima visas ži-
niasklaidos ir verslo rūšis, 
susijusias su kurčiaisiais, 
taip pat grožio konkursus, 
kuriuose varžosi kurčio-
sios merginos. 

Grožio konkursas „Mis 
Kurčioji Amerika“, kuria-
me varžėsi daugiau nei 30 
pretendenčių, nuėjo ilgą 
kelią.

Konkurso „Mis Kurčioji 
Amerika“ („Miss Deaf America“) 
idėją 1966 m. sugalvojo Douglas 
J. Burke, norėdamas atrasti pa-
slėptus kurčiųjų talentus vizuali-
nio ir scenos meno srityse. Nuo 
pat pradžių šis konkursas tapo 
Amerikos kurčiųjų nacionalinės 
kultūros programos dalimi. Jo 

tikslas - ugdyti kurčiųjų merginų 
pasitikėjimą savimi, sudaryti 
galimybę konkuruoti ir tapti 
geros valios ambasadorėmis, ats-
tovaujant Amerikos nacionalinei 
kurčiųjų draugijai (NAD). „Mis 
Kurčioji Amerika“ konkursas 
organizuojamas kas dveji metai, 
vykstant Nacionalinės kurčiųjų 
draugijos konferencijai.

Šis grožio konkursas – tai 
naujas būdas, padedantis mums 
„kelti“ visų Jungtinių Valstijų 
kurčiųjų įvaizdį ir savęs suvo-
kimą. 

Pirmasis „Mis Kurčioji Ame-
rika“ talentų konkursas įvyko 
1972 m. Floridoje, Majami Byčo 
mieste. Tada konkurse pasirodė 
tik penkios dalyvės. 

„Mis Kurčioji Amerika“ 
grožio konkurso struktūra labai 
panaši į „Mis Kurčioji Amerika“ 
talentų konkurso struktūrą. Jau-
nos visiškai kurčios arba smar-
kiai neprigirdinčios merginos 
pirmiausia turi dalyvauti vieti-

nio ir valstijos lygio konkurse. 
Šie vietiniai konkursai suteikia 
galimybę dalyvėms išbandyti 
save prieš einant į didžiuosius, 
nacionalinius pasirodymus. 
Tačiau konkursas „Mis Kurčioji 
Amerika“ nėra vien paprastos 
grožio varžybos: žinoma, grožis 
ir grakštumas yra pageidauti-
nos savybės, tačiau svarbiausia 
konkurse atskleisti kultūrinius 
kurčiųjų aspektus. Išsilavinimas, 
kurčiųjų kultūros išmanymas, 
žinios apie šalyje ir pasaulyje 
vykstančius įvykius – štai į ką 
atsižvelgiama daugiausia verti-
nant dalyves. Be abejo, dalyvės 
turi pademonstruoti savo talentą 
ir kurioje nors grožio konkurso 
srityje – meninės išraiškos pasi-
rodyme.

2008 m. Naujajame Orleane 
2008–2010 m. „Mis Kurčioji 
Amerika“ buvo karūnuota Lui-
ziana Michelle Lapines. Pirmoji 
naujosios grožio karalienės kalba 
buvo skirta kurčiųjų vaikų ug-

dymui. Šiuo metu mergina stu-
dijuoja Gallaudet’o universitete 
Vašingtone. Būdama tituluota 
gražuolė, Michelle dvejus metus 
keliavo po Ameriką ir rengė 
įvairius pasirodymus. 

Liepos mėnesį vykusiame 
2010–2012 m. „Mis Kurčioji 
Amerika“ titulą laimėjo Rachel 
Mazique, kurios svajonė – tapti 
anglų kalbos profesore ir dėstyti 
Gallaudet’o universitete.

Konkursas „Mis kurčioji 
Amerika“ – tai puikus būdas 
atskleisti kurčiųjų merginų ta-
lentus ir gebėjimus bei stiprinti 
kurčiųjų bendruomenę.

Iš anglų kalbos vertė   
Ieva VANAGAITĖ

http://deafness.suite101.
com/article.cfm/miss-deaf-ame-
rica-2008---2010

Mūsų žmonės „Mis Kurčioji Amerika“ grožio konkurso istorija

Heather Whitestone 
(Heter Vaitestoun) – pir-
moji kurčioji „Mis Ame-
rika“. 

Heather gimė 1973 m. ba-
landžio mėn. Doutane, Alaba-
mos valstijoje. Klausą ji prarado 
būdama 18 mėnesių, kai susirgo 
virusiniu gripu. Mergaitė stipriai 
karščiavo ir, gydytojų teigimu, 
jos gyvybė kabojo ant plauko. 
Heather gyvybę išgelbėjo anti-
biotikai, tačiau vaistai pažeidė 
klausos nervus. Mergaitę parvežė 
namo prieš pat Kalėdas. Mama 
virtuvėje ruošėsi šventei ir sku-
bėdama numetė krūvą puodų, 
tačiau mažylė net nekrūptelėjo. 
Patikrinę mergaitės klausą gy-
dytojai nustatė, jog ji yra visiškai 
kurčia.

 Heather tėvai stojo į kovą su 
mergaitės kurtumu ir po daugy-
bės diskusijų nusprendė taikyti 
visapusiško ugdymo programą, 

visų pirma lavindami klausos 
likučius. Mergaitei buvo pritai-
kytas klausos aparatas, kurį ji 
nuolat nešiojo, ją „mokė girdėti“, 
skaityti iš lūpų ir kalbėti. Taiko-
ma programa padėjo Heather gy-
venti girdinčiųjų pasaulyje ir eiti 
į bendrojo lavinimo mokyklą.

 Dar būdama vaikas, mergai-
tė pamėgo šokį. Šokant emocijos 
išreiškiamos ne žodžiais, o kūno 
kalba. Šokis tapo Heather išsigel-
bėjimu. Ji įstojo į Doutano šokių 
mokyklą studijuoti baleto. 

Būdama vienuolikos He-
ather ėmė atsilikti bendrojo 
lavinimo mokykloje. Būtent 
tuomet mergaitė įtikino savo 
tėvus išsiųsti ją į Centrinį kur-
čiųjų institutą (Central Institute 
of the Deaf) – mokyklą, kur ji 
išmoko gestų kalbos ir susitiko 
su kurčiais ir neprigirdinčiais 
vaikais iš viso pasaulio. Vėliau 
Heather grįžo į Doutaną mo-
kytis vidurinėje mokykloje. Čia 

mergaitė skaudžiai išgyveno tėvų 
skyrybas. Šeimai suirus, vaikai 
liko gyventi su motina. Metus 
studijavusi Alabamos dailės 
mokykloje, ji baigė bendrojo 
lavinimo vidurinę mokyklą.

Įstojusi į Džeksonvilio vals-
tybinį universitetą, Heather 
pradėjo dalyvauti grožio kon-
kursuose. Iš pradžių ji skynė 
vieną po kitos pergales vietos 
apygardos jaunučių grožio kon-
kursuose, vėliau tris kartus (1992 
m., 1993 m. ir 1994 m.) bandė 
jėgas Alabamos valstijos grožio 
konkurse, du kartus užėmė 
antrąją vietą, o 1994 m. buvo 
karūnuota „Miss Alabama“. 

1994 m. rugsėjo 17 d. Heat-
her Whitestone tapo pirmąja ne-
įgaliąja „Mis Amerika“. Užlipusi 
ant pakylos ji įrodė pasauliui, 
kad jokia kliūtis nėra per didelė 
ir kad sunkiu darbu, ryžtu ir su 
Dievo pagalba mes iš tiesų gali-
me pasiekti tai, ko trokštame.

Ši akimirka pakeitė Heather 
gyvenimą – juk per 75 šio kon-
kurso gyvavimo metus ji buvo 
pirmoji „Mis Amerika“, turinti 
negalę. Nuo tada mergina ėmė 
aktyviai dalyvauti visuome-
ninėje veikloje ir politiniame 
gyvenime.

1996 m. Heather ištekėjo už 
Džono McCallumo. Jie susilaukė 
dviejų berniukų – Džeimso ir 
Džono. Šiuo metu šeima gyvena 
Atlantoje, Džordžijos valstijoje. 

Iš anglų kalbos vertė 
Ieva VANAGAITĖ

http://www.al.com/south/
celebs3.html 

http://www.cid.edu/About-
CID/Leadership/LeadershipMe-
nu/MeetOurDirector.aspx 

http://www.heatherwhitesto-
ne.com/site/content/bio.shtml 

H. Whitestone - pirmoji „Mis Amerika“, turinti negalę 
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Ne vien literatūrinis paveldas 
suteikia Anykščių kraštui tai, ko 
nerasi kitur. Jis unikalus savo gam-
tos grožiu ir darbščiais anykštėnais, 
kurie savo darbu puošia gimtinę. 
Vienas iš jų - mūsų bendrijos narys 
Linas Krikščiūnas ir jo mamytė 
Genovaitė, kurie kasdieninio darbo 
sūkuriuose suranda laiko ir grožio 
paieškai. Jų originaliai tvarkoma 
sodyba Anykščių rajone Vosgėlių 
kaime patraukia kiekvieno praeivio 
akį.

Nedidelis žemės plotas pri-
mena pasakose aprašytą teritoriją: 
baltai dažytas namas, medžio dro-
žiniais išdabinta pavėsinė, iškastas 
ir meistriškai akmenimis ir įvairia 
augmenija išpuoštas tvenkinėlis, rū-
pestingai prižiūrimi gėlynai, kruopš-
čiai šienaujama veja ir begalė Lino 

sukurtų medinių gamtos eksponatų. 
Sklypą puošia šeimininko išdrožtos 
didžiulės skruzdėlės, boružėlės, 
vorai, gandrų šeimyna, milžinai ba-
ravykai ir kitos grožybės.  Kiekviena 
skulptūrėlė turi savo vietą, gražiai 
dera prie gėlynų ir žalios vejos ir visa 
alsuote alsuoja dvasine ramybe. Šioje 
gražioje poilsio oazėje galima atgauti 
prarastas jėgas, pamiršti užklupusius 
rūpesčius.

Visą tai sukūrė didelių moks-
lų nebaigęs L. Krikščiūnas, kuris 
klausos neteko vaikystėje persirgęs 
meningitu. Drožinėti Linas išmoko 
mokydamasis Aulelių specialioje 
mokykloje. Prieš 30 metų ją baigęs 
jaunuolis sugrįžo į gimtuosius na-
mus ir padėjo mamai ūkininkauti. 
Dirbo kartu su mama fermose, o 
laisvalaikiu prisėsdavo prie savo 

gamybos įrankių drožinėti, paleis-
damas į laisvę fantaziją. 

Šiandien 45-metis vyriškis su 
mama triūsia savam trijų hektarų 
žemės ūkyje. Augina net 2 arklius, 
karvutę, 7 kiaules. 

Tarp begalės darbų, laiko lieka 
ir kūrybai. Liną medis tiesiog trau-
kia. Grybaudamas jis visuomet iš 
miško parsineša kokią įdomesnę 
šaką, kurią jo kūrybingos rankos 
paverčia žalčiu, varle ar kitu gyviu. 
Didesniems drožiniams vyriškis me-
dienos perka girininkijoje. Pasižiūri į 
medžio gabalą ir jau žino, ką darys. 

Linas daug skaito. Ne tik lai-
kraščius, bet ir knygas, kuriose randa 
patarimų kaip tvarkyti sodybą, įrengti 
baseiną, kitas įdomybes. 

Vyriškio sumanymuose - pa-
statyti vėjo malūną. Tiesa, jis miltų 
nemals, tačiau primins jau muziejais 
tapusius eksponatus. Tam kūrybin-

gas vyriškis iki dirbtuvių atsivedė tri-
fazę ir ketina savo gamybos įrankius 
pakeisti naujomis staklėmis.

Geriausia Lino draugė mama 
kūrybinius sūnaus užmojus ne tik 
palaiko, bet ir pati padeda gražinti 
sodybos aplinką. Mamos gyvenimas 
buvo nelengvas – anksti tapo našle, 
vienai teko užauginti tris vaikus. Ta-
čiau sunkumai moteriškės nepalau-
žė. Tai liudija ir išpuoselėta sodyba, 
ir neblėstanti šypsena veide. Linas ir 
jo mamytė neskaičiuoja investuoto į 
darbus laiko, o savo pačių rankomis 
susikurtą grožį seniai vertina ne 
materialiais masteliais.

Fotografijų ir vaizdo repor-
tažus iš vizito anykštėnų sodyboje 
žiūrėkite kurčių draugijos tinklapyje  
www.lkd.lt   

Parengė Genė KARKLIENĖ

Svečiuose pas anykštėną L. Krikščiūną

Nedidelis žemės plotas primena pasakose aprašytą teritoriją.

Lino  mama Genovaitė Krikščiūnienė kūrybinius sūnaus užmojus palaiko ir 
pati padeda gražinti sodybą.

Liną Krikščiūną medis tiesiog traukia, pažiūrėjęs į medžio gabalą jis jau žino, 
ką darys.

Gandrais džiaugiasi Anykščių kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkas  
V. Raišelis ir bendrijos narė O. Arienė.
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Yra tokia žmonių kategorija, 
kurie suauga su savo darbo vieta.  
Tokių žmonių būna visur ir visa-
da, nors jų ir nepastebime.

Toks yra mūsų Antanas Le-
kavičius. Jau keturiolika metų jis 
suaugęs su Šiaulių kurčiųjų reabi-
litacijos centru. Tai žmogus, kuris 
būna visada ir visur. Tai – mūsų 
vyriška stiprybė ir vyriškos ran-
kos, tai ekspeditorius ir vykdyto-

jas, tai ūkvedys ir patalpų tvarky-
tojas. Jį tik pakviesk – prisistato 
kaip žaibas, ir užduotis įvykdoma 
akimirksniu.

O koks yra žvejys! Jei tik būna 
palankus oras, tai visad pasiima 
visus žvejybos įrankius, guminę 
valtį ir prie ežero. Dažnai į žvejy-
bą lydi ir jo žmona Monika. Tuo-
met prasideda šeimyninės lenkty-
nės. O Antaną pažįsta net žuvys. 
Mažosios žuvelės arba jaunutės 
lydekaitės žino, kad Antanas jas 
pabučiuos ir atgal į vandenis pa-
leis, palinkėdamas dar truputėlį 
paaugti. O kiek įspūdžių būna po 
tokios žūklės!

 Kaip tikras mimas, Antanas 
vaizdžiai pasakoja savo žvejybos, 
grybavimo ar uogavimo įspūdžius, 
kurie prajuokina mūsų darbo ko-
lektyvą.

Jo išraiškingą veido mimiką ir 
emocingą judesį nuo pat pirmųjų 

Šiaulių kurčiųjų klubo atsiradimo 
metų matome tarp kurčiųjų savi-
veiklininkų. Jis nepakeičiamas šo-
kėjas, vaidintojas, pasakotojas...

Vadovai apie Antaną atsiliepia 
kaip apie labai jautrų, greitai pa-
gaunantį judesio išraiškos svarbą 
ir ją tiksliai perteikiantį atlikėją. Jo 
gera, atvira šypsena žavi kurčiuo-
sius ir vadovus.

Šį rugpjūtį 
šiam jaunyste 
spinduliuojan-
čiam žmogui 
sukako septy-
niasdešimt me-
tų. Su didžiausia 
meile mes, Šiau-
lių kurčiųjų re-
abilitacijos cen-
tro darbuotojai, 
miesto kurčiųjų 
bendruomenės 
nariai sveikina-
me su puikiu ju-

biliejumi ir linkime puikios nuo-
taikos!

Neblėstančios energijos ir sti-
prios sveikatos linkime Tau, Anta-
nai, traukiant į krantą 70 kilogra-
mų lydeką! 

 
 Zita REIZMANIENĖ

Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro Bendro užimtumo būrelio 
narė Rūta Jankūnienė įgyvendino 
seniai brandintą sumanymą: būre-
lio nariams parodyti savo širdžiai 
artimą miestą Kėdainius, Kėdainių 
kurčiųjų pirminę organizaciją, 
savo sodą netoli Labūnavos.

Saulėtą vasaros dieną, liepos 
28-ąją,  automobiliais vykome į 
Kėdainius. Mus pasitiko gražus, 
gėlėmis išpuoštas miestas. Užsu-
kome į Kėdainių bendruomenės 
socialinių paslaugų centrą, kur 
glaudžiasi kurčiųjų pirminė or-

ganizacija. Centre susitikome su 
Kėdainių kurčiųjų pirminės or-
ganizacijos pirmininke Veronika 
Giliene. Ji mus nuoširdžiai priėmė, 
papasakojo apie centro veiklą ir 
aprodė pastatą. Apžiūrėjome dau-
gybę įvairios paskirties kabinetų: 
salę, užimtumo, masažo, kirpyklą, 
kompiuterių klasę. Erdvūs, jaukūs 
kabinetai, sienas puošia užimtumo 
būrelyje sukurti darbai.

Pasisvečiavę Kėdainių kurčių-
jų pirminėje organizacijoje patrau-
kėme apžiūrėti Kėdainių miesto. 
Apsilankėme miesto parke su krio-

kliu, senamiestyje, kuriame vy-
rauja savita architektūra. Žvilgsnį 
traukė prie kavinės pūpsančios gė-
lių kompozicijos senuose batuose. 
Didelį įspūdį padarė senas, nere-
montuojamas pastatas, papuoštas 
inkilais ir sagomis. Nevėžio upės 
krantą puošė gėlių kompozicija, 
simbolizuojanti saulę.

Iš Kėdainių vykome link La-
būnavos į Rūtos sodą. Užėjus 
lietučiui, pasislėpėme sodo name-
lyje miško pakraštyje. Dalijomės 
idėjomis kaip prižiūrėti sodą, 
kaip greitai ir skaniai paruošti 

patiekalus, tinkamus iškylai bei 
vaišinomės atsivežtais bei vietoje 
pasigamintais skanumynais. Va-
karop, pasirodžius saulei, grįžome 
namo su gera nuotaika ir pilni 
malonių įspūdžių.

Bendro užimtumo būrelio na-
rių vardu nuoširdžiai dėkojame Rū-
tai Jankūnienei už įdomią, turiningą 
išvyką ir Kėdainių kurčiųjų pirminės 
organizacijos pirmininkei Veronikai 
už šiltą priėmimą.

Rūta MOTIEJŪNIENĖ

Mūsų žmonės

Antanas Lekavičius.

Mūsų Antanas

Antano didžiausias laisvalaikio   pomėgis – žvejyba.

Kelionė į Kėdainius

Kauniečiai Rūtos Jankūnienės sode netoli Labūnavos.

Atostogos

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir praeitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo

Kaip kraitis, dovana arba lemtis.

 Sveikiname Genovaitę Bagačiūnienę gražaus 
85 metų jubiliejaus proga, linkime stiprios 

sveikatos, naujų kūrybinių minčių.

 Kurčiųjų poetų vardu Rita Diečkuvienė
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Seniai jau svajojau 
aplankyti Šventąją Žemę. 
Mano svajonė išsipildė šią 
vasarą. Atostogų metu ry-
žausi nuvykti į Izraelį. Ir 
mano   atostogos tapo malo-
nios, turiningos ir įdomios.

Kodėl aš pasirinkau Izraelį? 
Mane domina kurčiųjų kultūra Iz-
raelyje, jų visuomeninis ir asmeninis 
gyvenimas. 

Pažinti naują šalį, jos žmones 
- tai praturtėti siela ir širdimi. Man 
ši kelionė buvo labai naudinga: susi-
pažinau su nauju kraštu, pajaučiau jo 
dvasią, išmokau pritapti prie supan-
čios aplinkos, suradau gerų draugų.

Aplankytos vietos
Per šešias atostogų savaites 

buvau pasiryžusi aplankyti visas 
krašto šventas vietas. Tačiau ne vis-
kas pasisekė. Tik atvažiavus, antrą 
dieną susižeidžiau koją ir pradėjau 
šlubuoti. Aplankiau tik tas vietas, 
kur buvo galima privažiuoti su au-
tomobiliu.

Apsilankiau Jeruzalėje. Tai vie-
nas iš įspūdingiausių Izraelio miestų. 
Ši vieta suprantama kaip Dievo bu-
veinė. Jeruzalė yra šventas miestas 
- jame susikerta žydų, krikščionių 
ir musulmonų religijų šaknys. Šio 
miesto vardas Jeruzalė kilęs iš dviejų 
semitiškų žodžių, reiškiančių „taikos 
miestas“. Viduramžių žemėlapiuose 
Jeruzalė buvo vaizduojama kaip 
pasaulio centras.

Aplankiau Raudų sieną. Ji dar 
vadinama Vakarine siena – Šven-
tyklos kalno atraminės sienos dalis 
Jeruzalėje. Prie sienos reikėjo pri-
siliesti rankomis ir pasimelsti. O į 
plyšius tarp didžiulių akmenų įdėti 
raštelį, kuriame surašei slapčiausius 
savo norus ir svajones. 

O, kaip įdomu pamatyti Negy-
vąją jūrą Aš ne tik pabuvojau prie 
jos, bet ir išsimaudžiau. 

Dėl karščio vanduo dykumoje 
grietai garuoja ir tampa labai sūrus. 
Tai giliausia įduba žemės planetoje. 
Ten nesivysto jokia gyvybė. Aš 
stengiausi plaukioti taip, kad vanduo 
nepatektų į burną, nes mažiausias 
vandens lašelis sukelia didelį skaus-
mą ir graužimą. Tai neapsakomas 

sunkus jausmas. Bet šis vanduo 
išgydo daugelį ligų.

Negalėjau neaplankyti Masa-
dos. Masada - tai tvirtovė. Ji stovi 
ant stačios kalvos, netoli vakarinio 
Negyvosios jūros kranto ir Ein Ge-
džio oazės. Masados tvirtovę pastatė 
Judėjos karalius Erodas 30 metų 
prieš Kristų.

70- aisiais metais prieš Kristų 
romėnai užpuolė Masadą. Trejus 
metus laikė ją apsuptyje. Kai jie 
įsiveržė į tvirtovę, rado 960 kūnų ir 
daug sudegusio turto. Visi Masados 
gyventojai pasirinko mirtį, o ne 
priešo nelaisvę. 

Dabar nuo tvirtovės sienų gali-
ma gėrėtis patekančios saulės žave-
siu. Saulė, kildama virš Negyvosios 
jūros, apšviečia slėnį nepakartojama 
rausva šviesa. Mes ilgai gėrėjomės 
tolumoje plytinčia Judėjos dykuma 
ir garuose paskendusia Negyvąja 
jūra, kurią glostė švelnūs saulės 
spinduliai.

Draugai dar pasiūlė aplankyti 
Eilato miestą ir Raudonąją jūrą. 
Eilatas -mažas, bet gražus miestas, 
o Raudonoji jūra – nuostabi. Dieną 
sėdėdavome baseine, vakare išeida-
vome pasivaikščioti ir pasigrožėti 
gamtos įvairove.

Tel Avivas stūkso ant Vidurže-
mio jūros kranto. Tie, kurie gyvena 
arti prie jūros, išeidami į darbą ir su-
grįžę gali atsigaivinti jūroje. Tai ne-
palyginama su Atlanto vandenynu. 
Keletą kartų atostogavau Lisabonoje. 
Čia ilgai neapsispręsdavau, ar šokti į 
šaltas vandenyno bangas. 

Aklųjų ir kurčiųjų teatras
Buvęs mano bendraklasis Ge-

dalijus Milneris pakvietė mane į 
Aklųjų ir kurčiųjų teatrą Tel Avive. 
Beje, į šį teatrą labai sunku gauti 
bilietą. Jį reikia užsisakyti iš anksto. 
Ten buvau sužavėta. Scenoje vaidina 
tik aklieji ir kurtieji. Jiems padeda 
specialūs pagalbininkai ir vertėjai. 
O salėje spektaklį stebi ir girdintieji. 
Spektaklis prasidėjo įdomiu siužetu: 
aktoriai išminkė tešlą duonai, sufor-
mavo ją į atskirus gabalus ir sudėjo 
kepti į šešias krosneles. 

Vėliau prasidėjo vaidinimas. 
Vaidino trys grupės. Viena grupė 
– aklieji, antra – kurtieji, trečia – 
jungianti abi grupes. Artistai-vertėjai 
scenoje veiksmų eigą vertė į gestų 
kalbą, o girdintiesiems spektaklis 
buvo verčiamas į hebrajų ir anglų 
kalbas. Aš pirmą kartą lankiausi 
tokiame teatre. Tai buvo nuostabu. 
Žinau, kad ir Maskvoje yra toks 
teatras, bet ten lankėsi tik mano 
Tėvelis, nes buvau maža. Spektaklio 

pabaigoje vertėjas paprašė žiūrovų 
kartu su artistais padainuoti. Kurtieji 
dainavo gestais. Visiems buvo labai 
linksma.

Pasibaigus spektakliui, iš kros-
nių buvo išimta duona. Visi duonos 
kepalėliai buvo supjaustyti riekėmis. 
Artistai paruošė stalą scenoje, su-
kvietė žiūrovus ir svetingai vaišino 
juos su aliejumi. Duona buvo karšta, 
kvapni ir salė prisipildė nuostabiu 
aromatu. Kurtieji padavėjai lengvai 
susikalbėjo su girdinčiaisiais gestais 
bei ženklais ir maloniai aptarnavo 
visus žiūrovus.

Tel Avive yra keturi kurčiųjų 
draugijos klubai. Buvau supažin-
dinta su jų prezidentu. Jis man daug 
papasakojo apie Izraelio kurčiųjų 
gyvenimą, kultūrą, papročius. Kur-
tieji bendrauja tarpusavyje, padeda 
vieni kitiems. Švenčiant kurią nors 
šventę renkasi klube - kiekvienas 
atsiveda savo tėvus, vaikus, gimi-
naičius, draugus. Kurtieji yra labai 
organizuoti žmonės, dažnai daly-
vauja ekskursijose, imdami su savimi 
jaunus, senus šeimos narius.

Gaila, kad negalėjome pabuvoti 
kurčiųjų mokyklose - ten, kaip ir 
pas mus, - atostogos, tad mokyklos 
uždarytos.

Ir taip, šešios savaitės prabėgo 
kaip šešios valandos. Bet per tą 
trumpą laiką daug pamačiau, su-
žinojau ir patyriau. Lauksime kitų 
atostogų.

Silvana HACKING
       LKNUC gestų kalbos 

ir vyr. dailes mokytoja

Atostogos Šventojoje Žemėje

Silvana su kurčiaisiais padavėjais Aklųjų ir kurčiųjų teatro kavinėje.

Per šešias atostogų savaites Silvana 
aplankė daug Šventosios Žemės 
istorinių paminklų. 

Silvana Hacking buvo supažindinta 
su Izraelio kurčiųjų draugijos 
prezidentu Doron Levi.

Atostogos
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Rugpjūčio 20-28 die-
nomis Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje vyko 6-asis Europos 
kurčiųjų badmintono čem-
pionatas. Lietuva į sporto 
renginį delegavo 6 sportinin-
kus. Be penkių prestižinių 
turnyrų patirties turinčių 
sportininkų – Kristinos ir 
Tomo Dovydaičių, Kazi-
miero Dauskurto, Vikto-
rijos Novik, Igno Rezniko, 
į rinktinę buvo įtraukta ir 
tarptautinių varžybų nau-
jokė Ernesta Pakulnytė. 
Lietuvos badmintoninkai 
sirgalių nenuvylė. 

Komandinėse varžybose lietu-
viai buvo antri, vienetų ir dvejetų 
varžybose iškovojo dar keturis me-
dalius: 1 aukso, 1 sidabro, 2 bronzos. 
Sportininkus lydėjo treneris Antanas 
Narvilas, gydytoja Sigita Kibildienė 
bei delegacijos vadovas Aleksas Ja-
siūnas. Iš viso čempionate dalyvavo 
9 Europos komandos.

Treneris kritiškai vertina 
užkulisių žaidimus

Nors kurčiųjų bendruomenė 
džiūgauja dėl gausaus medalių 
kraičio, treneris Antanas Narvilas 
kremtasi, kad maksimalūs gali-
mi rezultatai nebuvo pasiekti. Jo 
nuomone, Lietuvos rinktinė galėjo 
būti pirma. Dar bent du medaliai 
dvejetų varžybose taip pat esą turė-
jo būti tauresnės spalvos. Treneris 
pripažįsta, kad galbūt lietuviams 

pritrūko sportinės sėkmės ir 
neapsieita visiškai be klaidų, 
bet daugiausia įtakos mūsų 
pozicijai čempionate turėjo 
nesąžininga komandų at-
rankos į pogrupius tvarka. 
Nebuvo burtų traukimo, 
buvo paprasčiausias suskirs-
tymas, ir tiek. Tad vietos 
objektyviam atsitiktinumui 
tiesiog neliko. 

Lietuviai atsidūrė B 
pogrupyje kartu  su sti-
priausiomis čempionato 
komandomis: Bulgarijos, 
Vokietijos, Didžiosios Bri-
tanijos, Austrijos ir nuo pat 
pirmos minutės pradėjo 
žūtbūtines kovas už pateki-
mą į kitą etapą. Tuo pat metu 
A pogrupio lyderis Rusija 
jėgas bandė su dviem čempionato 
naujokėmis Graikija ir Ukraina. Tik 
antrąkart tarptautinėse varžybose 
dalyvavo ir dar viena A pogrupio 
dalyvė Turkija. „Tad vieniems teko 
lengvas pasivaikščiojimas po aikštę, 
o kitiems – sunkus ir atkaklus darbas 
už kiekvieną tašką. Be to, komandos, 
vertos finalo, buvo nepelnytai atsijo-
tos anksčiau,“ – piktinosi treneris.

Strategas prisiminė, kad analo-
giška situacija buvo ir pastarosiose 
kurčiųjų olimpinėse žaidynėse. 
Pogrupius ketinta taip sudaryti, kad 
keturios stipriausios pasaulio rinkti-
nės turėjo viena kitą išeliminuoti jau 
pirmajame varžybų etape. Tuomet 
iš anksto nulemtai žaidimo eigai 
pasipriešino vienintelis A. Narvilas ir 
pasiekė, kad  būtų traukiami burtai. 
Šįkart pasitarime, kuriame buvo gru-

puojamos komandos, mūsų treneris, 
deja, dalyvauti negalėjo

A. Narvilas neslėpė, kad jį 
piktina sporto pareigūno, atsakingo 
už Europos ir pasaulio badmin-
tono sporto šaką, Martino Law-
rence Bogard negarbingas elgesys 
ir užkulisiniai žaidimai. Bet, kaip 
dažnai būna, įrodyti oficialiai jis 
nieko negali. Beje, LKSF prezidentas  
A. Jasiūnas oficialiai paprašė prie 
šio viešai pareigūnui mesto kaltini-
mo prirašyti ir jo pavardę. Sporto 
vadovas apgailestavo, kad pastarojo 
čempionato metu M. L. Bogard toms 
pačioms pareigoms vėl perrinktas 
keturių metų kadencijai.

Treneris negailėjo gerų žodžių 
Kristinos žaidimui. Badmintono 
„žvaigždę“ vadino „tikru vyru, 
turinčiu kovotojo dvasią“. Apgai-
lestavo dėl Kristinos brolio Tomo. 
Taipėjuje gauta trauma jo fizinei 
būklei įtakos turi iki šiol. Operacija, 
A. Narvilo nuomone, atlikta aplai-
džiai, sportininkas nepajėgia pilna 
jėga treniruotis dukart per dieną, 
nuolat jaučia kojos skausmą. Kuriose 
čempionato varžybose sportininkui 
siekti pergalės, o kuriose tiesiog 
dalyvauti, štai kokius uždavinius šį-
kart sprendė treneris. Anot jo, tokia 
padėtis - didelis nuostolis dabartinei 
badmintono rinktinei.

Dėl kitų čempionato dalyvių 
A. Narvilas komplimentų nežarstė, 
daugiau turėjo pastabų. Pvz., „trūks-
ta kovinės dvasios“, „pritingi“, „žai-
džia pasitaupydamas (-a)“ ir pan.

LKSF prezidentas  

rezultatais patenkintas
A.Jasiūnas pasiektus rezulta-

tus vertina teigiamai. Jo manymu, 
treneris sau ir žaidėjams kelia per-
nelyg aukštus reikalavimus. Antra 
komandinė vieta Europoje – geras 
pasiekimas. Laimėtos visos pogrupio 
varžybos. Su Bulgarijos, Vokietijos ir 
Austrijos varžovais sužaista 3:2, su 
Didžiosios Britanijos – 4:1.

Lengvai lietuviai įveikė ir pus-
finalio varžovus turkus – 4:1. Pašne-
kovai mano, kad tik organizatoriams 
labai „pasistengus“ suformuoti 
tokius nelygiaverčius pogrupius, 
Turkijos lygio komanda galėjo pa-
siekti pusfinalį. 

O štai Rusijos atstovai, su ku-
riais lietuviai žaidė finale, buvo 
rimti varžovai. Jiems mūsiškiai po 
apylygės kovos nusileido 2:3.

Vienetų ir dvejetų varžybose 
pelnyti keturi medaliai, už nugarų 
dažnai paliekant pajėgius bulgarus, 
vokiečius ir anglus. Tai faktas, kurio 
neįvertinti, A. Jasiūno nuomone, 
negalima. 

Prezidentas taip pat išskyrė 
Kristinos žaidimą, moterų vienetų 
varžybose pelniusią čempionės ti-
tulą. Mergina sugeba susikaupti bet 
kokiomis aplinkybėmis. Jos netrikdė 
nei varžovės titulai (finale ji kovojo 
su pajėgia Bulgarijos atstove), nei tai, 
kad tėvynainę besąlygiškai palaikė 
gausi žiūrovų minia.

Pasak specialistų, mišraus dve-
jetų varžybose vis dėlto svarbesnis 
vaidmuo tenka vyrui. Mūsų atveju 
buvo kitaip. Kadangi Tomas turi 
tausoti koją, lyderiu teko būti Kris-

Mūsų badmintonininkai – Europos 
vicečempionai

Sportas

Lietuvos kurčiųjų badmintono komandą į Bulgarijos sostinę Sofiją lydėjo 
treneris Antanas Narvilas, gydytoja Sigita Kibildienė bei delegacijos vadovas 
Aleksas Jasiūnas (pirmas iš kairės).

Šeštojo Europos kurčiųjų badmintono čempionato dalyviai.
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tinai. Nežiūrint tokios paradoksalios 
situacijos, lietuviai po antro finalo 
seto neatsiliko nuo varžovų nė tašku. 
Trečiame sete net pirmavo 20:18. Bet 
kėlinuko pabaigoje - kelios nelemtos 
klaidos, ir rusai švenčia pergalę 
24:22. Lietuviams atitenka sidabras.

Panašiai buvo ir vyrų dvejetų 
varžybose. Iki trečio seto vidurio 

Tomo ir Kazimiero dvejetas su 
varžovais iš Rusijos žaidžia taškas 
į tašką – 18:18. Minutės atsipalai-
davimas, ir per ją prasprūsta net 
trys  klaidos. Kaina – tenkinimasis 
bronzos medaliais.

Kristinos ir Viktorijos dvejetas 
pralaimėjo vokietėms ir pasidabino 
bronzos medaliais.

Kito čempionato organiza-
toriai gali būti ir lietuviai

Mūsų skaitytojai tikriausiai ne-
kantriai lauks žinių, kas po ketverių 
metų pelnys teisę rengti 7-ąjį Euro-
pos kurčiųjų badmintono čempio-
natą. Prašymus būti organizatoriais 
pateikė du pretendentai – Rusija ir 

Lietuva. Galimas dalykas, atsakymą 
jau žinosime kitų metų pradžioje. 
Šiuo metu pretendentai renka ir 
pildo reikalingus Europos kurčiųjų 
sporto organizacijai pristatyti do-
kumentus.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Liepos 16 - 18 dienomis 
Palangoje vyko Lietuvos 
kurčiųjų paplūdimio tin-
klinio čempionatas, kuria-
me varžėsi moterų ir vyrų 
dvejetai.

Oro temperatūra buvo įkaitusi 
iki 28-34 laipsnių, tačiau čempio-
natas vyko sklandžiai. Per pirmą-
sias dienas buvo sužaistos grupių 
varžybos ir ketvirtfinaliai. Liepos 
18 d. vyko pusfinalio ir finalinės 
varžybos. Tradiciškai tądien oro 
sąlygos nebuvo palankios. Lietus jau 

trečius metus lydi Lietuvos kurčiųjų 
paplūdimio tinklinio čempionato 
pusfinalio ir finalines varžybas. 
Jis dalyvius pasitiko jau varžybų 
pradžioje. Tarpais lietus pylė kaip 
iš kibiro, taip sudarydamas labai 
nepalankias sąlygas tuo metu besi-
varžiusioms komandoms.

Moterų varžybose dalyvavo 
10 komandų. Joms pasibaigus pa-
aiškėjo, kad lygių nebuvo Kauno 
komandai ,,Tyla“-1, atstovaujamai 
Birutės Aleknavičiūtės ir Ingridos 
Milkintaitės. Merginos 2:0 nugalėjo 

antrąją vietą užėmusias Deimantę 
Naruševičiūtę bei Almą Undraitienę 
(Vilniaus ,,Gestas“-1 komanda). Tre-
čiąją vietą iškovojo Kauno ,,Tyla“-3 
komandos narės Gražina Jočytė ir 
Jurgita Šegždaitė.  Merginos po ko-
vos 2:0 nugalėjo Panevėžio ,,Vėjas“-1 
komandai atstovavusias Dalią Ku-
prinskienę bei Sandrą Nakvosienę. 
Jos liko ketvirtos.

Vyrų varžybose dalyvavo 16 
komandų. Trečiąją vietą užėmė 
komandos ,,Tyla“-2 nariai Nerijus 
Blaževičius ir Lukas Dabulskis po 

atkaklios kovos 2:0 įveikę koman-
dos ,,Gestas“-2 vyrukus Justiną 
Navlicką bei Ramūną Bukeiką. Po 
dvejų metų karaliavimo (2008 m. ir 
2009 m. Lietuvos kurčiųjų paplūdi-
mio tinklinio čempionai) ,,Tyla“-1 
komandos nariai Karolis Birieta ir 
Julius Zagorskis po įtemptos kovos 
1:2 turėjo pripažinti Roberto Puzino 
ir Arūno Kubiliaus (Panevėžio ,,Vė-
jas“-1 komanda) pranašumą. 

Sporto specialistas   
Mantas STANKEVIČIUS

Palangos paplūdimyje – tinklinio čempionatas

Olimpinė čempionė Li-
dija Ruzgytė-Preišagalavi-
čienė šiemet rugpjūčio 31 
d. atšventė 70 metų sukaktį. 
2010 m. moteris mini ir dar 
vieną ypatingą datą. Sukan-
ka 55 metai, kai ji aktyviai 
įsitraukė į kurčiųjų sportą. 

Lygiai prieš dešimt metų apie 
šią labai sportišką ir jaunatviškai 
atrodančią moterį parengęs publi-
kaciją „Akiratis“ dar kartą gręžiasi 
į įspūdingą sukaktuvininkės bio-
grafiją.

Polinkį sportui Lidija paveldėjo 
iš tėvų. Motina buvo lengvaatle-
tė, Lietuvos čempionė, tėtis žaidė 
krepšinį. Mergaitė pasirinko mo-
tinos kelią. Ir praėjus vos dvejiems 
metams nuo treniruočių pradžios 

1957 m. TSRS rinktinės sudėtyje, 
dalyvaudama Milane vykusiose 
kurčiųjų žaidynėse 80 m barjerinio 
bėgimo estafetėje, pelnė aukso 
medalį. Bronzos medaliu mergina 
pasipuošė šuolių į aukštį sektoriuje. 
Jos treneris Vytautas Barysas atletei 
prognozavo ypatingą ateitį. Tačiau 
tarybiniai politikai nusprendė ki-
taip. 1961 m. Helsinkio kurčiųjų 
žaidynėse Lidijai dalyvauti neleista. 
Jos tėvas emigravo į JAV, ir jų šeima 
ir net dukros sporto pasiekimai per 
vieną dieną tapo nepriimtini. 

Atkakliomis motinos pastan-
gomis L. Preišagalavičienė į dar kitą 
olimpiadą vis dėlto išvyko. Paradok-
salu, žaidynės buvo surengtos JAV, 

kuriose ir liko gyventi merginos 
tėvas. Tai buvo Lidijos triumfo 
dienos. 4 x 200 m estafetėje ji pelnė 
auksą, 200 m bėgime – sidabrą, 
bronzos medalius - 100 m ir 80 m 
barjeriniuose bėgimuose.  

Dėl traumų ir vėl tų pačių poli-
tinių priežasčių dvejas kitas žaidynes 
teko praleisti. Bet Lidijos tai nuo 
sporto neatbaidė. Ji – daugkartinė 
TSRS ir Baltijos šalių pirmenybių 
nugalėtoja iki 1974 m., taip pat Bal-
tijos šalių žiemos žaidynių įvairaus 
nuotolio slidinėjimo distancijų prizi-
ninkė (1953-1974 m.), Lietuvos rink-
tinės narė. Ji – praeityje tarp kurčiųjų 
moterų stipri krepšininkė. Lietuvė 
1967 m.TSRS pirmenybėse  kartu 

su Lietuvos kurčių moterų krepšinio 
rinktine tapo vicečempione.

Ji yra ir Lietuvos greitojo čiuo-
žimo 500 m distancijos tarp girdin-
čiųjų čempionė. 

1992 m. jos sportinių trofėjų 
sąrašą papildė dar vienas titulas. Ji 
tapo Europos kurčiųjų orientavimosi 
sporto čempionato sidabro medalio 
laimėtoja moterų estafetėje. Jėgas 
atletė yra išbandžiusi ir  rutulio 
stūmimo sektoriuje. 

Sulaukusi veteranės amžiaus 
taip pat nesiliovė aktyviai sportavusi. 
Dalyvavo ir iki šiol dalyvauja girdin-
čiųjų veteranų orientavimosi sporto 
varžybose ir šioje sporto šakoje ne 
kartą yra pelniusi prizų ir įvairių 
apdovanojimų.

LKSF prezidentas A. Jasiūnas 
pagarbiai atsiliepia apie pirmąją 
mūsų olimpietę. Anot jo, ištvermės, 
atsidavimo, sportinio ilgaamžišku-
mo požiūriu L. Preišagalavičienei 
Lietuvoje lygių nėra. Daugiau kaip 
pusę amžiaus „draugauti“ su sportu 
nepavyko dar nė vienam.

„Akiratis“ ir visa kurčiųjų ben-
druomenė garbingų sukakčių proga 
moteriai linki stiprios sveikatos, 
geros nuotaikos ir  puikios sportinės 
formos.       

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Lidija Ruzgytė-Preišagalavičienė 
sulaukusi veteranės amžiaus taip 
pat nesiliovė aktyviai sportavusi. 

Lidiją garbingos sukakties proga pasveikino sporto bičiuliai. 

Sportuoja daugiau kaip pusę amžiaus
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Bendrijai PAGAVA įgy-
vendinant Norvegijos finan-
sinio mechanizmo fondo 
finansuojamą paprojektį  
„Kurčių vaikų sveikatos ap-
saugos ir rūpinimosi vaiku 
ir šeima paslaugų gerinimas 
pasitelkiant Norvegijos pa-
tirtį“, rugsėjo 7-8 d. Vilniuje 
buvo organizuoti mokymai 
„Kurčių vaikų ugdymo pa-
siekimai Norvegijoje“, skirti 
švietimo specialistams. 

Mokymų programa buvo itin 
išsami, todėl aptarsime tik keletą 
dalykų.

 Mokymų pradžioje Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro Socialinės integracijos 
ir konsultavimo skyriaus vedėja 
Daiva Burkauskienė pristatė kur-
čiųjų ugdymo situaciją Lietuvoje.

 Mokymus vedė Norvegijos 
partnerio Nedre Gausen kompe-
tencijų centro konsultantės Bodil 
Fiksdal ir Hilde Hegna. Abi lek-
torės turi pedagoginį ir specialųjį 
surdopedagoginį išsilavinimą, yra 
baigusios psichologijos, audiolo-
gijos ir gestų kalbos kursus, turi 
ilgametę darbo su kurčiaisiais pa-
tirtį.

Pagrindinė konsultantų už-
duotis yra stebėjimas: konsultan-
tas stebi sutrikusios klausos vaiko 
ugdymą nuo gimimo iki 16 metų 
ir užtikrina, kad vaikas ir šeima 
gautų reikalingą paramą. Tuo tiks-
lu konsultantai konsultuoja ir tei-
kia informaciją tėvams ir vaikams, 
bendradarbiauja ir konsultuoja 
vaikų darželius ir mokyklas, psi-
chologines-pedagogines tarnybas, 
bendradarbiauja su audiologijos 
klinikomis ir techninės pagalbos 
centrais, dalyvauja testuojant ir 
atliekant sutrikusios klausos vaikų 
ekspertinį vertinimą, nes išmano 
jų sutrikimo specifiką, organizuo-
ja reguliarius kursus vaikams ir tė-
vams, rengia straipsnius, paskaitas 
ir kt. Kiekvieną rudenį konsultan-
tai vyksta į darželius ir mokyklas, 
kur mokosi kurtieji ir neprigir-
dintieji vaikai, ir informuoja apie 
turimas ir prieinamas kompensa-
cines priemones. Kartą per mėnesį 
vyksta reguliarūs susitikimai su 
audiologais ir techninės pagalbos 

priemonių centro specialistais.
Reguliariai pagal amžiaus gru-

pes organizuojami kursai sutriku-
sios klausos vaikams ir jų tėvams. 
Kursų metu vaikai ir tėvai gauna 
išsamią informaciją apie kurtu-
mą, audiogramas, klausos testus, 
klausos reabilitacines priemones, 
kas leidžia įtarti esant klausos ne-
tektį ir ką daryti nustačius klausos 
netektį, apie klausos sutrikimų 
pasekmes. Iš pradžių supažindi-
nama su ausies sandara ir garso 
struktūra, vaizdžiai parodoma, 
kaip garsas pasiekia žmogaus 
smegenis. Tėvai ir vaikai labai 
domisi šia tema, nes nori žinoti, 
kodėl jie negirdi ir kur jų „ligos“ 
priežastis. Kaip teigė lektorės, nei 
klausos aparatai, nei kochleariniai 
implantai nepadaro sutrikusios 
klausos asmenų girdinčių, tačiau 
labai svarbu išmokyti prisitaikyti 
ir įveikti klausos negalę. Norvegi-
joje sutrikusios klausos vaikai su-
pažindinami su savo pačių negale 
ir galimybėmis, taip pat mokomi, 
kaip prisitaikyti ir įveikti klausos 
sutrikimą.  Labai svarbu ne slėpti 
savo negalę, o kontroliuoti jos ma-
tomumą ir gerai žinoti savo gali-
mybes. Toks požiūris ugdo sąmo-
ningą asmenybę.

Su kurtumo problemomis 
konsultantai išsamiai supažindi-
na ir bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojus, kurie dirba su klausos 
negalę turinčiais vaikais, bei vals-
tybės ir savivaldybių darbuotojus, 
kurie yra atsakingi, kad klausos 
negalę turintys vaikai gautų reikia-
mą paramą. 

Labai daug dėmesio skiriama 
sutrikusios klausos vaikų sociali-
niam bendravimui ir bendravimo 
įgūdžių ugdymui.

Norvegijoje vaikai aprūpina-
mi reabilitacinėmis priemonėmis 
kuo ankstesniame amžiuje. Tenka 
apgailestauti, kad Lietuvoje vis 
dar nepakankamai įvertintos FM 
sistemos ir jų reikalingumas su-
trikusios klausos vaikams. Kad jos 
kompensuojamos vaikams tik nuo 
7 metų, tarsi būtų nereikalingos 
tada, kai formuojasi pirmieji kal-
bos įgūdžiai. 

Kochlearinės implantacijos 
Norvegijoje atliekamos abiem 
ausims, bet vaikai operacijoms 
atrenkami pagal labai griežtus rei-
kalavimus.

Pernelyg nesileisdami į gin-

čus dėl gestų kalbos „grynumo“,  
norvegai gestus puikiai pritaiko 
mokant sakytinės kalbos bei ben-
drauti su neprigirdinčiaisiais (taip 
pat kochlearinius implantuotus 
nešiojantiems asmenimis). Tam jie 
vartoja vadinamąją pagalbinę ges-
tų kalbą (support sign language), 
kai kalbant vartojami „raktiniai“ 
gestai (1-3 gestai sakinyje), kurie 
padeda greičiau pagauti sakinio 
esmę. 

Tai tik keletas akcentų iš tikrai 
ypatingų mokymų. Džiaugiamės, 
kad į mokymus pavyko sukviesti 
įvairiapusę auditoriją: bendrojo 
lavinimo ir kurčiųjų darželiuose 
dirbančius mokytojus, kurčiųjų 
mokyklų mokytojus ir vadovus, 
savivaldybių švietimo skyrių spe-
cialistus, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos, Neįgaliųjų reikalų de-
partamento, Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro specialistus. 
Visi dalyviai labai palankiai atsi-
liepė apie organizuotą renginį bei 
dėkojo lektorėms už naudingą in-

formaciją.
Nuo 2012 m. Lietu-

voje planuojama įdieg-
ti visuotinę naujagimių 
klausos patikrą. Kaip 
rodo Norvegijos patir-
tis, naujagimių tėvams 
reikalinga didesnė 
parama, būtinas itin 
glaudus medicinos ir 
švietimo sričių bendra-
darbiavimas. Kai tėvai 

gauna savalaikę ir vienodą infor-
maciją, jie jaučiasi saugūs ir mato, 
kad valstybė iš tiesų rūpinasi vai-
ku ir šeima. Tai pabrėžė ir lektorės.

Projektas artėja į pabaigą; jam 
prasidėjus, iki planuotos visuoti-
nės naujagimių patikros įgyvendi-
nimo buvo likę dveji metai, dabar 
– vos šiek tiek daugiau nei vieni. 
Bendrijos PAGAVA pastangomis 
sveikatos, socialinės apsaugos ir 
švietimo specialistai gavo daug 
naudingos informacijos, reikalin-
gos pasiruošti patikrai ir ją įgy-
vendinti. Vis dėlto neramu, ar šis 
bendradarbiavimas plėsis ir ar pa-
siteisins tėvų lūkesčiai. 

Kaip rodo Norvegijos patir-
tis, tik sutelktas institucijų ben-
dradarbiavimas padeda valstybei 
užtikrinti sėkmingą sutrikusios 
klausos vaikų  sveikatos apsaugą ir 
ugdymą. 

Joana VANAGIENĖ 
Projekto veiklų organizatorė

Projektas įgyvendintas sėkmingai. Kas toliau?Projektai

Paprojektį  finansuoja Norvegiją pagal Norvegijos 
finansinį mechanizmą. Paprojektį bendrai finansuoja 
Lietuva.

Mokymų dalyviai galėjo patys įsitikinti, kaip jaučiasi asmuo su sutrikusia 
klausa.

Mokymų lektorės (iš kairės) Hilde Hegna ir Bodil 
Fiksdal.
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Kovos dėl pagalbos prieinamumo rezultatai 

Pasaulyje atsiranda vis 
naujų technologijų: mobi-
lieji telefonai, nešiojamie-
ji kompiuteriai, išmanieji 
telefonai. Tačiau pagalbos 
iškvietimas kurčiajam vis 
dar yra didžiulis iššūkis. Iki 
šiol Bendrojo pagalbos cen-
tro operatoriai telefonu 112 
nepriima SMS žinučių ir 
nesuteikia pagalbos klausos 
negalės žmonėms.

Jau kelerius metus Lietuvos 
kurčiųjų draugija kreipiasi į įvai-
rias atsakingąsias institucijas pra-
šydama imtis veiksmų ir užtikrinti 
pagalbos iškvietimą kurtiesiems. 
Juk lygias teises į viešąsias paslau-
gas užtikrina tiek Europos Sąjun-
gos, tiek Lietuvos įstatymai. Tačiau 
įstatymai kuriami, o jų įgyvendini-
mas kaip visad yra vilkinamas. 

Prieš porą metų susitikime su 
Lietuvos kurčiųjų draugija ir kitų 
institucijų pareigūnais paaiškėjo, 
jog valdžia laukia įrodymų, kad 
specialus pritaikymas kurtiesiems 
reikalingas, bei pasirinkimo, koks 
metodas turėtų būti įdiegtas ir fi-
nansuotas. Reikėjo atlikti išsamų 
tyrimą, tačiau pinigų tam nebuvo 
skirta. Lietuvos kurčiųjų draugija 
nesusitaikė su tokiu atsakymu ir 
savo jėgomis ėmėsi veiksmų.

2009 metais į Lietuvą pritrauk-
ta Norvegijos finansinių mecha-
nizmų programa, kurios tikslas 
yra skatinti bendradarbiavimą 
tarp valstybinio ir nevyriausybinio 
sektoriaus. 

Lietuvos kurčiųjų draugija pa-
sinaudojo šia galimybe ir parengė 
projektą, kuriuo siekė atlikti iš-
samią padėties analizę: apklausti 
kurčiuosius, pasidomėti užsienio 
patirtimi, pasirinkti tinkamiausią 
pagalbos iškvietimo būdą, apskai-
čiuoti su tuo susijusias išlaidas. 

Projektas buvo parengtas ir lai-
mėtas, pradėtas įgyvendinti 2010 
metų sausį. Projekto koordinato-
rius - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabi-
litacijos centras. Projekto partne-
riai: Bendrasis pagalbos centras, 
Lietuvos kurčiųjų draugija, Nor-
vegijos organizacija, atsakinga už 
pagalbos iškvietimą sveikatos sri-
tyje. Projektą padėjo įgyvendinti 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie SADM. 

2010 metų balandžio 22 dieną 
Neįgaliųjų reikalų departamente 
įvyko atsakingų institucijų atstovų 
apskritasis stalas, kurio metu buvo 
išsakytas poreikis sulaukti galimy-
bių studijos rezultatų bei sukurti 
kurčiųjų duomenų bazę. Kurtieji, 
norintys gauti skubią pagalbą, tu-
rės užsiregistruoti pateikdami savo 
adresą, telefono numerį. 

Ši duomenų bazė bus laikoma 
Bendrojo pagalbos centro kom-
piuteryje ir gavus signalą iš tokio 
numerio operatoriai iškart žinos, 
kad pagalbos kreipiasi kurčias 
žmogus ir su juo reikia bendrauti 
žinutėmis. Buvo tikimasi, kad to-
kią duomenų bazę rinks Lietuvos 
savivaldybėse įsikūrę socialinių 
paslaugų centrai. Tačiau paaiškė-
jo, kad kurtieji ten niekada nei-
na ir tokių duomenų socialiniai 
darbuotojai surinkti negalės. Dėl 
šios priežasties iniciatyvos ėmėsi 
Lietuvos kurčiųjų draugija ir jau 
pradėtas duomenų bazės derini-
mo etapas: kreiptasi dėl leidimo 
dirbti su asmeniniais duomenimis, 
vyksta duomenų bazės programa-
vimo darbai. Atsakingu atstovu 
paskirtas Surdologijos centro dar-
buotojas. Tuo tarpu daug padeda 
ir tarpininkauja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie SADM.

Projekto įgyvendinimo metu 
lankytasi Norvegijoje ir domėtasi, 
kaip kurčiųjų problemos spren-
džiamos ten. Deja, Lietuvoje situ-
acija pažangesnė vien dėl to, kad 
mūsų šalyje veikia bendrasis pa-
galbos telefonas 112. Norvegijoje 
veikia 3 pagalbos telefonai, tačiau 
bendrojo pagalbos centro nėra. 
Norvegijos partneriai taip pat lan-
kėsi Lietuvoje ir dėmėjosi mūsų 
patirtimi, teikė savo rekomenda-
cijas.

Buvo atliktas Lietuvos kurčiųjų 
draugijos ir jos padalinių techninis 
auditas vertinant tinklų kokybę, 
techninę bazę. Paaiškėjo, kad si-
tuacija yra labai bloga. Nėra vien-
tisos struktūros, neužtikrinamas 
duomenų perdavimo saugumas, 
prasti ryšiai bei pasenę kompiute-
riai. Šie duomenys yra ypač ver-

tingi planuojant Lietuvos kurčiųjų 
draugijos infrastruktūros atnauji-
nimą ir rengiant naujus investici-
nius projektus. 

Pagrindinis projektu siekiamas 
rezultatas buvo galimybių studi-
jos atlikimas. Studiją atliko 5 pa-
grindiniai ekspertai: LKD atstovė 
Svetlana Litvinaitė, BPC atstovai 
Tadas Maroščikas, Liutauras Šin-
kūnas, Ekonominių tyrimų centro 
ekspertai Giedrė Kasperavičienė ir 
Viktoras Veitas. Jiems talkino įvai-
rių institucijų atstovai, Norvegijos 
ekspertai. Studija buvo atliekama 
nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio. 
Atlikta kurčiųjų apklausa interne-
tu, kurioje dalyvavo apie 300 kur-
čiųjų. Buvo susitikinėjama su eks-
pertais, analizuojami įvairūs galimi 
variantai, skaičiuojamos prielaidos, 
domėtasi užsienio patirtimi. Ga-
liausiai surinkus visus duomenis ir 
atlikus vertinimus buvo pasirink-
tos dvi alternatyvos: 1) kurčiųjų 
duomenų bazė + tylusis skambutis 
+ bendravimas SMS ir 2) kurčiųjų 
duomenų bazė + tylusis skambutis 
+ bendravimas tekstu balso skam-
bučio metu.

Visi žinome, kad dažniausiai 
kurtieji bendrauja SMS žinutėmis. 
Dar labai nedaug žmonių turi nau-
jos kartos išmaniuosius telefonus, 
naudojasi vaizdo skambučiais, o ir 
jų kokybė nėra gera. Pasiūlytas su-
sisiekimas su pagalbos centru per 
SMS žinutę netiko dėl keleto prie-
žasčių: parašius SMS žinutę kartu 
su ja nenustatoma žinutę parašiu-
sio asmens vieta, taip tai daroma 
skambinant telefonu; SMS žinutė 
yra nepatikima, kadangi gali ne-
pasiekti adresato; bendravimas ži-
nutėmis labai ilgas ir neefektyvus, 
užtrunka net iki 16 minučių ir pa-
galba gali pavėluoti. Taip pat tenka 
pripažinti, kad daugumos kurčiųjų 
rašytinė kalba nerišli ir gali būti 
nesuprantama operatoriams.

Mobilusis operatorius „Omni-
tel“ pasiūlė kitą galimybę – ben-
drauti tekstu skambučio metu. Tai 
vadinama SAT technologija (SIM 
Application Toolkit). Kurčiasis, iš 
anksto užsiregistravęs duomenų 
bazėje, skambina numeriu 112 ir 
gauna pranešimą į telefoną, ar jis 
norėtų bendrauti tekstu. Sutikęs 
kurčias asmuo bendrauja su opera-
toriumi tekstu, nepadėjęs ragelio, 
panašiai, kaip per Skype. Bendra-
vimas yra daug greitesnis nei SMS 
žinutėmis ir skambučio metu ope-

ratorius gauna informaciją apie 
skambinančiojo vietą. Be to, ben-
dravimas nieko nekainuoja, kaip 
ir skambutis numeriu 112. Tokia 
technologija patenkintų tiek ope-
ratorius, tiek kurčiuosius. Tokios 
technologijos įdiegimas kainuotų 
apie 500 tūkstančių Lt. Tačiau ja 
galėtų naudotis ir kiti asmenys, ku-
rie negali kalbėti. 

Rugsėjo 16 dieną Neįgaliųjų 
reikalų departamente įvyko kur-
čiųjų draugijos atstovų, projekto 
ekspertų ir valstybinių institucijų 
atstovų apskritasis stalas, kurio 
metu buvo pristatyti galimybių 
studijos rezultatai. Buvo tikimasi 
suburti darbo grupę, kuri prižiū-
rėtų naujų technologijų įdiegimą 
bei pritaikymo kurtiesiems įgyven-
dinimo procesą. Tačiau susirinkę 
atstovai to nepadarė pasiaiškinda-
mi, kad jie negali prisiimti tokios 
atsakomybės ir kad įpareigojimus 
jiems gali duoti tik aukštesnė val-
džia arba tiesiogiai ministras. 

Toks valdininkų požiūris smar-
kiai papiktino LKD prezidentę. Jos 
manymu, Kurčiųjų draugija pada-
rė viską, kas jai ir nepriklausė, kad 
pritaikymas būtų padarytas. Ta-
čiau, pasirodo, kova dar nebaigta ir 
Kurčiųjų draugija nenuleis rankų. 
Tačiau stulbina pareigūnų abejin-
gumas ir biurokratinis požiūris. 
Nors problema nėra jiems tokia 
tolima. 

Galutinis žodis dar netartas. 
Studijos rezultatai bus pristatyti 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrui ir su jo pagalba perduota 
vidaus reikalų bei susisiekimo mi-
nistrams tolesniam įgyvendinimui. 

Tuo tarpu laukia ilgas moky-
mosi bei viešinimo etapas, kurio 
metu kurtieji turės išmokti tin-
kamai parašyti pagalbos šaukimo 
žinutę, o operatoriai – ją teisingai 
perskaityti ir atsakyti. Be to, nedau-
gelis supranta, kad Bendrasis pa-
galbos centras pagalbą gali suteikti 
ne visoje Lietuvoje, o tik nedide-
lėje jos dalyje. Ir kol 112 paslauga 
nebus prieinama visoje Lietuvoje, 
nėra galimybių užtikrinti pagalbą 
kurtiesiems.

Išsamesnę informaciją apie 
alternatyvas skaitykite galimybių 
studijoje, kuri paviešinta LKD tin-
klapyje www.lkd.lt.

Svetlana LITVINAITĖ
LKD viceprezidentė
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Mes  ir visuomenė

Liepos 28 d. vilnie-
čių sodininkų bendrija 
„Gestas“ Rastinėnuose, 
Vilniaus rajone, šventė 
bendrijos įkūrimo 30-me-
čio paminėjimą. 

Dar prieš šventės pradžią 
renginio organizatorė, sodinin-
kų bendrijos buhalterė Rima 
Dargienė su aktyviausiais nariais 
aptarė sueigos programą. Joje 
išskirtinis dėmesys – bendrijos 
kūrimosi istorijai. Todėl visų 
sodininkų bendrijos „Gestas“ 
narių buvo paprašyta atsinešti 
per dešimtmečius užfiksuotus 
įdomiausius įvykius, jų bei šei-
mos narių darbus sklypuose, 
bendrose aplinkos tvarkymo 
talkose.

Per trisdešimt metų buvo 
atliktas didžiulis kolektyvinis 
darbas. 1980 m. LKD Vilniaus 

įmonė (dabar UAB „Vikada“) 
gavo žemės sklypą, kurį išdalino 
sodo pageidavusiems darbuoto-
jams. Visas žemės masyvas buvo 
pelkėtas, nederlingas, kalvotas. 
Išdalinus ir atmatavus rėželiais, 
kai kurių sklypeliai užsibaigė ties 
stačiais, didelio nuolydžio šlai-
tais. Kad neslinktų dirvožemis, 
sodininkai iš akmenų sumūrijo 
gražias užtvaras-sienas. 

Įdėjus nemažai lėšų ir išlie-
jus prakaito išaugo vešlūs sodai, 
vienas po kito iškilo didesni ir 
mažesni mediniai ir mūriniai 
nameliai. Bendras darbas, ir jau 
seniai nebereikia tempti sunkių 
kibirų vandens iš atokių kūdrų 
augalams laistyti. Nuo pavasario 
iki vėlyvo rudens veikia vanden-
tiekis, šviečia elektra, sutvarkyti 
sodo vidaus keliai. Praeityje 
buvęs skurdus, neišvaizdus že-
mės masyvas neatpažįstamai 

pasikeitė. Užaugę vešlūs sodai 
praturtino ir papuošė plačias 
Sudervės apylinkes.

Pradžioje bendrijai vis nesi-
sekė rasti gero sodo pirmininko, 
buhalterio. Jie nuolat keitėsi, 
bendrijai išaugo didelės sko-
los už elektrą ir vandenį. Prieš 
aštuoniolika metų sodininkai 
buhaltere išsirinko R. Dargienę, 
pirmininke - Danutę Gėdžiū-
nienę. Veikli naujoji buhalterė 
pamažu sutvarkė komunalinių 
paslaugų apskaitą, skolos per 
kelerius metus sutirpo.

Visur suspėjanti Rima daž-
nai sukviečia sodininkus paben-
drauti prie Joninių laužo, atšvęsti 
Tarptautinę kurčiųjų dieną, pa-
minėti svarbias sukaktis, šventes. 
Šį pavasarį Rima kartu su vyru 
per visą namo ilgį pasistatė 
priestatą-verandą. Anksčiau visi 
renginiai vyko sodo pievutėse, o 
dabar bendrijos „Gestas“ įkūri-
mo 30-metį atšvęsti moteris visus 
sukvietė po naująja pastoge.

Bet kokiam darbui reikia 
pauzės, trumpo stabtelėjimo, 
susikaupimo ir poilsio. Pirmiau-

sia susirinkusieji tylos minute 
pagerbė greta dirbusius, bet jau 
Amžinybėn išėjusius bendrijos 
narius. Minėjimo metu niekas 
pranešimo neskaitė. Kalbėjo visi. 
Pažvelgę į fotonuotraukas nuo 
ankstyvųjų (darbų pradžios) iki 
paskutinių prisiminė įvykius, 
situacijas, nuotaikas. Stebėjosi, 
kaip viskas pasikeitė, ir džiaugėsi 
nuveiktais darbais.

Vaišėms sodininkų bendri-
jos moterys kiekviena atsinešė 
savo „firminių“ patiekalų. Tačiau 
šventė nevyko vien prie apkrauto 
stalo. Linksmuoliai sodininkai 
R.Dovydėnas ir N.Skiba orga-
nizavo daug įvairių žaidimų, 
buvo surengta loterija, apdova-
nojimai.

Sodininkai nuoširdžiai pa-
dėkojo savo bendrijos buhalterei 
Rimai už rūpestį, svetingumą ir 
surengtą prasmingą, linksmą, 
nuotaikingą šventę.

Vanda VAITKUTĖ

Vilniečių sodininkų bendrijai 
„Gestas“ – 30 metų.

Atšvęsti sodininkų bendrijos „Gestas“ įkūrimo 30-metį bendrijos buhalterė 
Rima Dargienė visus sukvietė į naujai pastatytą priestatą.

Sodininkų bendrijos „Gestas“ nariai.


