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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

LKD viceprezidentė S. Litvinaitė  
kandidatuoja į Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybą

 Vasario 27 d. vyksiančiuose savivaldos rinkimuose į Vilniaus miesto 
tarybą kandidatuos ir Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) viceprezidentė 
Svetlana Litvinaitė. Rinkimuose ji dalyvaus kartu su Liberalų centro sąjungos 
bendraminčiais. 
 Kviečiame aktyviai balsuoti ir palaikyti mūsų bendruomenės narę.
 ,,Akiračio“ skaitytojams parengėme interviu su Svetlana apie jos darbus, 
visuomeninę veiklą, kurčiųjų bendruomenės problemas ir ateities planus.  
            
          Skaitykite 6-7 p.

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2011 metams!
Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) prenumeratos kaina 8 mėn. – 10 Lt,  6 mėn. – 7,5 Lt.

               Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose “Lietuvos pašto” skyriuose ir internetu www.post.lt .

ES mastu siekiama 
įteisinti gestų kalbų 
vartojimą
4 p.
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NOMINACIJA: Respublikinio 
kurčiųjų reabilitacijos centro pro-
jektas “Darbo link” - tarpininkavi-
mo paslaugų įdarbinant asmenis su 
klausos negalia plėtra” pripažintas 
geriausiu ES struktūrinių fondų fi-
nansuojamu projektu nominacijoje 
“Europos burės” už socialinės in-
tegracijos skatinimą. Plačiau skai-
tykite LKD tinklapio www.lkd.lt  
rubrikoje „Projektas „Darbo link“.

APKLAUSA: Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija kartu 
su nevyriausybinėmis organizaci-
jomis atlieka tyrimą, kurio tikslas 
- išsiaiškinti neįgaliųjų nuomonę 
dėl skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ 
naudojimo ir neįgaliųjų asmenų 
automobilių statymo kortelės iš-
davimo tvarkos įgyvendinimo. 
Tyrimas atliekamas 2011 m. sau-
sio mėn. Anketą galima rasti LKD 
tinklapyje www.lkd.lt. Užpildę ją 
siųskite el. paštu naujienos@ndt.
lt , faksu 852316660 ar paštu Neį-
galiųjų reikalų departamentui, Vi-
vulskio g. 13, Vilnius. 

118 PASLAUGA: įmonė  „Lin-
tel“, teikianti informacijos telefonu 
118 paslaugą, atsakymus į įvairius 
klausimus teikia ir SMS žinutė-
mis. Klausimą 118 konsultantams 
galima siųsti laisva forma, lyg ra-
šant bičiuliui. Naująja paslauga 
gali naudotis ir klausos ar kalbos 
negalią turintys asmenys, kuriems 
taip pat dažnai aktualu skubiai 
gauti reikiamą ir tikslią informaci-
ją. Esant kritinei situacijai negalią 
turintis žmogus galės žinute infor-
muoti apie nelaimę, o 118 konsul-
tantai operatyviai informuotų 112 
Bendrą pagalbos centrą. Klausimo 
išsiuntimas kainuoja kaip įprasta 
SMS žinutė, o atsakymo kaina – 2 
litai. Siuntėjui netiksliai suformu-
lavus klausimą, konsultantas at-
siųs prašymą jį patikslinti, tačiau 
apmokestinamas bus tik galutinis 
atsiųstas atsakymas.

NEGALIOS STRATEGIJA: 
2010 m. gruodžio 20 d. Lietuvos 
neįgaliųjų forumo iniciatyva įvyko 
antrasis Europos parlamento narių 
ir neįgaliųjų atstovų susitikimas, 
kurio metu buvo pristatyti svar-
biausi klausimai, spręstini ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse. 
Lietuvos neįgaliųjų forumo prezi-
dentė Rasa Kavaliauskaitė pristatė 
Europos Komisijos parengtą „Ne-
galios strategiją 2010 – 2020“ ir jos 
galimą įtaką Lietuvai. Šia strategi-

ja siekiama suteikti neįgaliesiems 
daugiau galimybių, kad jie galėtų 
pasinaudoti savo teisėmis. Strate-
gija šiuo metu pateikta Europos 
Parlamentui tvirtinti, tačiau jos 
svarstymas ir derinimas gali už-
trukti metus. Europarlamentarai 
pažadėjo remti Strategiją ir daryti 
viską, kad ji būtų patvirtinta kuo 
greičiau.Susitikime aktyviai dis-
kutuota dėl „Negalios strategijos 
2010 – 2020“ iškeltų prieinamumo 
neįgaliesiems ir neįgaliųjų daly-
vavimo tikslų. Dabar dėl aplinkos 
nepritaikymo kurtiesiems sunku 
dalyvauti rinkimuose, nes jie ne-
gali išgirsti kandidatų debatų radi-
juje ir televizijoje.

KONVENCIJA: gruodžio 23 
d. Europos Sąjunga oficialiai rati-
fikavo JT Neįgaliųjų teisių konven-
ciją. ES yra pirmoji tarpvalstybinė 
grupė, pasirašiusi žmogaus teisių 
sutartį. Lietuvoje JT Neįgaliųjų 
teisių konvencija ratifikuota dar 
2010 m. gegužės 27 d. ir LR Vy-
riausybės 2010 m. gruodžio 8 d. 
nutarimu patvirtintas konvencijos 
įgyvendinimo mechanizmas. Ta-
čiau numatytas mechanizmas kelia 
neįgaliųjų susirūpinimą, nes ne vi-
siškai atitinka Europos Bendrijos 
tikslus bei prioritetus: neįgalieji ir 
jiems atstovaujančios organizaci-
jos nėra įtraukti į konvencijos įgy-
vendinimo kontrolės ir stebėjimo 
mechanizmą. Todėl Lietuvos neį-
galiųjų forumas (LNF) rengia raš-
tą, kuriuo rekomenduos peržiūrėti 
minėtą Vyriausybės nutarimą ir 
pakartotinai kreiptis konsultacijos 
į LNF dėl šio mechanizmo sukū-
rimo.

LANKSTINUKAS: 
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Atgaivinta tradicija

Lietuvos kurčiųjų draugija iš-
leido naują informacinį lankstinu-
ką “Mes su Jumis“. Jame pateikta 
informacija apie LKD tikslus ir 
veiklą, kurčiųjų reabilitacijos cen-
trų, LKD įmonių, gestų kalbos 
vertėjų centrų, kitų organizacijų, 
teikiančių pagalbą žmonėms su 
klausos negalia, kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centrų kon-
taktai. Lankstinuke taip pat su-
rinkti duomenys apie integruotas 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų 
klases ir grupes bei kita kurtie-
siems svarbi informacija.

TITRAVIMAS: LKD, kurčiųjų 
ugdymo įstaigų, tėvų ir jaunimo 
atstovai rengia raštą, kurį planuoja 
įteikti Vyriausybei, Kultūros mi-
nisterijai bei kitoms už biudžeto 
paskirstymą atsakingoms insti-
tucijoms. Jame ketinama prašyti 
papildomų lėšų LTV transliuoja-
mų laidų titravimui 2012 m., kai 
Lietuvoje bus pereita prie skai-
tmeninės televizijos. Tikimasi, 
kad į vieningai daugelio kurčiųjų 
organizacijų pasirašytą prašymą 
bus atsižvelgta planuojant 2012 m. 
biudžetą.

INFORMACIJA TĖVAMS: 
LKD rengia DVD kurčių vaikų 
tėvams. Jame bus pateikiama in-
formacija apie kurčiųjų kultūrą, 
socialinį gyvenimą, gestų kalbą. 
Šio disko tikslas yra supažindinti 
tėvelius su kurčiųjų gyvenimu, kad 
jie nebijotų leisti vaikus mokytis 
gestų kalbos. Dabar nemažai tėvų 
pasikliauja vien kochleariniais im-
plantais, tačiau juos naudojantys 

vaikai turėtų išmokti bendrauti ir 
gestų kalba, nes implantus galima 
naudoti ne visada. Be to, nemo-
kant gestų kalbos vėliau įsilieti į   
kurčiųjų bendruomenę būtų sudė-
tinga. LKD planuoja prašyti Svei-
katos apsaugos ministerijos leidi-
mo šį DVD platinti poliklinikose.

SAUSIO 13-OJI: prabėgo 20 
metų nuo baisių sausio 13-osios 
įvykių. Jau ne pirmus metus Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras dalyvauja pilieti-
nėje akcijoje „Atmintis gyva, nes 
liudija“, kurios metu uždegamos 
žvakutės mokyklos languose. Šių 
metų sausio 13-osios ryto pirmo-
ji pamoka buvo skirta prisiminti 
1991metų sausio mėnesio įvykius, 
pagerbti žuvusiuosius tylos minu-
te ir atiduoti Jiems pagarbą Anta-
kalnio kapinėse.

FESTIVALIS: Vilniaus kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilita-
cijos centre VIKJO jaunimo grupė 
organizavo trumpametražių fil-
mukų festivalį „Kinas gestų kalba 
2010“. Festivalyje buvo kviečiami 
dalyvauti kino mėgėjai. Buvo pri-
statyti ir apdovanoti 6 kurčiųjų 
paruošti filmukai. Festivalio metu 
Vilniaus kurčiųjų bendruomenė 
pasveikino ir įteikė gėlių Laurai 
Valytei, laimėjusiai LNK projekte 
„Kviečiu šokti“.

ŠVENTĖS: gruodžio 18 d. 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centre surengta šventė „Kalėdų 
belaukiant“. Susirinkusiųjų laukė 
kurčiųjų liaudies teatras „Mimika“ 
su spektakliu „Apie tai“, linksmieji 

etiudai, žaidimai ir diskoteka iki 
vėlumos. Šventės dalyviai gavo do-
vanų - atšvaitų ir saldumynų.

Sausio 6 d. į Naujametę šventę 
pakviesti senjorų klubo „Bičiuliai“ 
nariai. Jie buvo vaišinami tortu, 
kava bei arbata ir taip pat gavo do-
vanų – maišelius su atšvaitais.

Šventes parėmė ir dovanėles 
įsteigė UAB „PSS grupė“, UAB „Vi-
kada“, UAB „Pramogų projektai“, 
„Maisto bankas“ ir Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcija

FILMAS: prieš Kalėdas Vil-
niaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
reabilitacinio profesinio moky-
mo centro, Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
moksleiviai bei kiti kurčiųjų ben-
druomenės nariai buvo pakviesti į 
„Forum Cinemas Vingis“ kino tea-
trą pasižiūrėti filmo „Kalėdų gies-
mė“. Jiems nemokamai parodyti 3 
seansai.

ŠVENTĖ JURBARKE :  Gruo-
džio mėnesį Jurbarko savivaldybės 
didžiojoje salėje vyko seminaras, 
kurio metu kurčiųjų bendruome-
nė ne tik apžvelgė praėjusių metų 
svarbiausius įvykius, bet paminėjo 
ir Tarptautinę kurčiųjų dieną. 

Jurbarkiečių renginyje da-
lyvavo rajono savivaldybės vi-
cemeras E.Giedraitis, svečiai iš  
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centro,  Globos ir rūpybos sky-
riaus vedėja A.Zabalujeva, rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
V.Krasauskienė, savivaldybės tary-
bos narė A.Tunaitienė bei nema-
žas būrelis jurbarkiečių. 

Renginį pradėjusi Jurbarko 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
pirmininkė A.Jasaitienė kalbėjo: 
„Stovime ant 2011-ų metų slenks-
čio. Byra paskutiniai kalendoriaus 
lapeliai, o su jais ir paskutinės šių 
metų dienos.  Šiandien pas mus ir 
šventė, ir darbas, nes vyks ir se-
minaras. Nors Pasaulinė kurčiųjų 
diena švenčiama paskutinį rugsėjo 
sekmadienį, mes ją pažymėsime 
šiandien. Nenoriu skaityti ilgo 
pranešimo, nes paprastai geri dar-
bai daromi tylomis. Per pastaruo-
sius ketverius metus negalios iš-
tiktiems žmonėms skiriamas daug 
didesnis dėmesys. 

Už mūsų skyriui skirtus bal-
dus nuoširdžiai dėkoju klaipė-
diečiams. Jie taip pat padovanojo 
mums televizorių, teikė informa-
cinę medžiagą, rengė seminarus. 
Beje, šiandieninis –  jis jau ketvir-
tas. 

Tiesiog iki skausmo mane jau-
dina tėvelių rūpestis vaikais, jų 
pastangos integruotis į visuomenę. 
Džiugina tai, kad jaunimas mo-
kosi, turi galimybę tobulėti, daly-
vauja saviveikloje, sporte. Štai Eglė 
Grybaitė su šokėjais vyko į Lenki-
ją, Tomas Jankūnas kartu su ma-
ma vyko į šachmatininkų varžybas 
Šveicarijoje. Nemaža dalis jauni-
mo studijuoja, kai kurie net už-
sienyje. Ne vienas jaunas kurčias 
žmogus dirba jau savarankiškai“. 

Po oficialios dalies svečiai iš 
Klaipėdos parodė nuotaikingą 
koncertą, kurio metu į linksmą šo-
kio sūkurį įtraukė ir jurbarkiečius. 

Prieš Naujuosius metus Vil-
niuje Šv.Kazimiero gatvėje įsikū-
rusių kurčiųjų organizacijų dar-
buotojai, siekdami glaudesnio 
bendravimo, atgaivino tradiciją 
– švenčių proga pabūti kartu ne 
darbinėje aplinkoje. Gruodžio 
29 d. palydėti 2010-uosius  visi 
rinkosi boulingo klube.  Sureng-
tose draugiškose boulingo var-
žybose dalyvavo Respublikinio 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
(RKRC), Vilniaus kurčiųjų re-
abilitacijos centro (VKRC) ir 
Lietuvos kurčiųjų sporto komi-
teto darbuotojai. RKRC koman-
doje taikliausia buvo Svetlana 
Litvinaitė, VKRC – Galina Ža-
varanok, o Sporto komiteto ko-
mandoje – Marius Minkevičius. 
Komandų nugalėtojams įteikti 

medaliai ir visi gavo po nauja-
metinę dovanėlę.

Ši graži tradicija kartu švęs-
ti šventes prasidėjo dar 2009 m. 
Tuomet nuspręsta surengti ben-
drą Senųjų metų palydą. Buvo 
šaunus karnavalas, kuriame ak-
tyviai dalyvavo RKRC, ,,Paga-
vos“, ,,Akiračio“ redakcijos, Sur-
dologijos centro, VKRC ir Spor-
to komiteto darbuotojai. 

Renginio metu buvo nutarta, 
jog tradiciją reikia tęsti ir šventes 
švęsti visiems kartu. Burtai lėmė, 
kad Šv. Valentino dienos pami-
nėjimą organizavo RKRC. Užga-
vėnių šventę ruošė ,,Pagava“, o 
Velykas – Sporto komitetas.

Vėliau ši tradicija kuriam lai-
kui nutrūko, bet prieš Naujuo-
sius metus buvo nuspręsta ją vėl 

atgaivinti. 
Tikėkimės, kad švenčių 

grandinė nenutrūks, juk artėja 

labai graži Meilės diena.

„Akiračio“ inf.

Visiems draugiškų boulingo varžybų dalyviams buvo įteikti medaliai.
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ES mastu siekiama įteisinti gestų kalbų 
vartojimą

Lapkričio 19 d. buvo 
pasirašyta 2010 m. Briuse-
lio deklaracija dėl gestų kal-
bų Europos Sąjungoje. Šiuo 
dokumentu siekiama gestų 
kalbą pripažinti lygiaverte 
nacionalinei kalbai. 

Dokumentas buvo pasirašytas 
konferencijoje  „Gestų kalbos įteisi-
nimo įgyvendinimas“, kurią surengė 
Europos Parlamentas ir kurčiasis 
parlamentaras dr. A. Kosa kartu su 
Europos kurčiųjų asociacija (EKA – 
Europon Union of the Deaf (EUD)). 

Lietuvos kurčiųjų draugijai ats-
tovavo laikinai einantis Surdologijos 
centro direktoriaus pareigas Vytau-
tas Pivoras, šių eilučių autorius.

Prieš konferenciją A. Kosa 
surengė ekskursiją po Europos 
parlamentą, papasakojo apie jo 
struktūrą, veiklą ir kt. Aplankėme 
Europos kurčiųjų asociacijos biurą 
ir jos darbuotojus. 

Kitą dieną vyko konferencija, 
kurioje dalyvavo visi be išimties 
Europos kurčiųjų asociacijos narių 
atstovai. Nustebino tai, kad EP pir-
mininkas J. Buzekas, negalėdamas 
dalyvauti renginyje, parengė filmuo-

tą sveikinimo medžiagą. Taip pat 
dalyvius sveikino Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotoja V. Reding, 
Pasaulio kurčiųjų federacijos prezi-
dentas M. Jokinnen, EKA prezidentė 
B.Stefansdott, Pasaulio GK vertėjų 
federacijos prezidentė L.Gibson, Eu-
ropos GK vertėjų forumo prezidentė 
Maya de Vit ir kiti asmenys. 

Pranešimus apie gestų kalbą, jos 
svarbą kurčiųjų bendruomenei ir jos 

politikai skaitė lektoriai: Vengrijos 
parlamento narys, Belgijos parla-
mento narė, Šveicarijos universiteto 
dėstytoja ir kt. 

Pagaliau atėjo laikas svarbiau-
siai konferencijos daliai, dėl kurios 
visi suvažiavome. EKA vykdantysis 
direktorius M. Whatley pristatė 
Briuselio deklaraciją, kurioje pabrė-
žiama kurčiųjų bei klausos negalią 
turinčių asmenų teisė vartoti gestų 

kalbą. Tai reiškia, kad nacionalinė 
gestų kalba turi būti pripažinta 
lygiateise nacionalinei kalbai ir turi 
būti vartojama be jokių apribojimų. 
Ją pasirašė visi deleguoti valstybių 
atstovai. Šis dokumentas suteiks ga-
limybę kreiptis į Europos institucijas, 
visų pirma į Europos Parlamentą ir 
Europos Komisiją, siekiant įteisinti 
gestų kalbą ES teisyne.

Daugelis dalyvių prisipažino, 
kad pasirašyti deklaraciją buvo 
nuostabu, bet kartu ir didelė at-
sakomybė. Dabar visos kurčiųjų 
organizacijos turės vieną tikslą bei, 
kovodamos už savo kalbą, galės 
remtis draugų patirtimi.

Tos pačios dienos vakarą Briu-
selio Hilton viešbutyje vyko iškil-
minga vakaronė, kuri buvo skirta 
EKA veiklos 25-mečiui paminėti. 
Žiūrėjome filmuotą medžiagą apie 
pirmąjį EKO suvažiavimą Briuselyje. 
Buvo akivaizdu, kaip skyrėsi pirma-
sis forumas nuo dabartinio. 

Europos kurčiųjų asociacijos 
atstovų susirinkimas Briuselyje 
truko tik kelias dienas, bet jis įeis į 
kurčiųjų istoriją.

Vytautas PIVORAS    

Aktualijos

2010 m. BRIUSELIO DEKLARACIJA dėl gestų kalbų ES

Konferencijoje  „Gestų kalbos įteisinimo įgyvendinimas“ Lietuvos kurčiųjų 
draugijos atstovas V.Pivoras artimiau susipažino su EP nariu dr. A.Kosa.

Įžanga
Mes, Europos Sąjungos šalių 

narių ir šalių kandidačių Islandijos, 
Norvegijos ir Šveicarijos naciona-
linių kurčiųjų asociacijų atstovai, 
tikime ir siekiame lygių teisių kur-
tiems ir neprigirdintiems gestų kal-
bos vartotojams. Mes priimame šią 
deklaraciją šiandien bendru sutari-
mu ir pritarimu baigiamojoje kon-
ferencijos, pavadintos „Gestų kalbos 
įteisinimo įgyvendinimas“, kuriai 
vadovauja Europos Parlamento ir 
Europos kurčiųjų asociacijos (EUD) 
narys dr. Adama Kosa, dalyje.

Principai
1. Europos Sąjungos susitarimai 

ir principai bei nuostatos, išdėstytos  
Pagrindinių žmogaus teisių dekla-
racijoje, leidžia mus, kurtiems ir 
neprigirdintiems gestų kalbos var-
totojams, būti lygiateisiais Europos 
Sąjungos piliečiais, turinčiais laisvo 
judėjimo teisę.

2. Europos kurti ir neprigirdin-
tys asmenys yra daugelio vietinių 

nacionalinių gestų kalbų saugotojai 
ir sudaro pažeidžiamas bendruome-
nes, prilygstančias kitoms kalbinėms 
ir kultūrinėms mažumoms.

3. Šalių narių vietinės gestų 
kalbos yra gimtosios gestų kalbos 
vartotojų kalbos. Tyrimais seniai 
patvirtinta, kad gestų kalbos – tai 
visavertės kalbos su savo gramati-
ka ir sintakse, lygiai taip pat kaip 
ir sakytinės kalbos. Jos atitinka vi-
sus praktinius ir teorinius natūra-
lių kalbų poreikius, įskaitant pagal 
amžių atitinkantį kūdikių ir vaikų 
kalbos mokėjimą.  

4. Viena atraminių gestų kal-
bos vartotojų pozicijų yra Kurčiųjų 
kultūra. Ji sudaro neatskiriamą ša-
lių narių kultūros dalį, todėl privalo 
būti saugoma ir skatinama naciona-
liniu ir regioniniu lygiu. 

5. Kiekvienas gestų kalbos var-
totojas privalo turėti teisę vartoti 
savo gestų kalbą be apribojimų ir 
diskriminacijos. Bendravimas gestų 
kalba ir jos vartojimas yra pagrindi-
nė žmogaus teisė. 

6. Gestų kalbos vartotojai priva-
lo turėti vienodą prieigą prie viešojo 
gyvenimo, švietimo ir įdarbinimo. 
Turi būti skatinamas visa apimantis 
dalyvavimas, ginamas įstatymais. 
Gestų kalbos vertėjai (asmeniškai 
arba per šiuolaikinius, pritaikytus 
IT sprendimus) yra vienas būdų 
padėti gestų kalbos vartotojams pa-
siekti pilną prieigą. 

7. Europos Sąjunga privalo rem-
ti savo šalis nares, imtis reikalingų 
teisinių priemonių, ginančių nacio-
nalines gestų kalbas  ir skatinančių 
jų vystymąsi, kad būtų įgyvendinti 
EU2020 strategijos, siekiančios pa-
didinti įdarbinimą ir  pagerinti gy-
venimo standartus Europos Sąjun-
goje, tikslai.

Gestų kalbos  vartojimas 
Mes kreipiamės į Europos Są-

jungą ir jos šalis nares imtis visų 
teisinių priemonių, reikalingų užti-
krinti, kad konsultuojantis su Kur-
čiųjų bendruomene:

a) nacionalinės gestų kalbos bū-

tų pripažintos lygiavertėmis su šalių 
narių atitinkamomis sakytinėmis 
kalbomis;

b) gestų kalbą vartojančios ben-
druomenės ir atskiri jų nariai galėtų 
vartoti savo kalbas be apribojimų;

c) šeimos nariai būtų mokomi 
gestų kalbos ir taip užtikrinta,  kad 
kurčias ar neprigirdintis vaikas pil-
nai dalyvautų šeimos gyvenime;

d) kurtieji ir neprigirdintieji 
gestų kalbos vartotojai turėtų teisę 
mokytis gestų kalbos ir mokytis/stu-
dijuoti  dvikalbiu būdu (bilingviš-
kai), t.y.  savo gestų kalba ir rašytine 
nacionaline kalba;

e) gestų kalbos vartotojai turėtų 
prieigą prie viešųjų paslaugų savo 
nacionaline gestų kalba;

f) gestų kalbos vartotojams būtų  
užtikrintos lygios teisės. 

Iš anglų kalbos išvertė 
Joana VANAGIENĖ
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Techninės pagalbos priemonės - tiesiai iš įmonių
Nuo šių metų įsigaliojo 

keletas naujovių, kurios pa-
dės neįgaliesiems lengviau ir 
pigiau apsirūpinti techninės 
pagalbos priemonėmis. 

Atnaujinus „Neįgaliųjų aprū-
pinimo techninės pagalbos prie-
monėmis ir šių priemonių įsigiji-
mo išlaidų kompensavimo tvarkos 
aprašą“, daugiau neįgaliųjų galės 
įsigyti priemones, jas naudoti il-
giau, be to, galima bus įsigyti prie-
monę iš įmonės, o dalį ar visą jos 
kainą kompensuos valstybė.

Pakeitimai buvo parengti at-
sižvelgus į žmonių poreikius bei 
nevyriausybinių neįgaliųjų orga-
nizacijų pateiktus prašymus, pa-
siūlymus bei realias aprūpinimo 
techninės pagalbos priemonėmis 
galimybes.

Praplėstos galimybės įsigy-
ti priemones įvairesniais būdais. 
Kaip ir anksčiau, priklausomai 
nuo priemonės rūšies neįgalieji 
gali gauti Techninės pagalbos ne-
įgaliesiems centro (TPNC) siūlo-
mą priemonę gyvenamosios vietos 
savivaldybės įstaigoje ar Centro 

teritoriniame padalinyje, įsigyti ją 
savo lėšomis iš tiekėjų ir gauti jos 
įsigijimo išlaidų kompensaciją. 

Naujovė tai, kad priemonę, už 
kurią Centras kompensuos, galima 
bus pačiam įsigyti įmonėje. Tokios 
priemonės – aktyvaus tipo veži-
mėlis, neįgaliojo vežimėlis, skirtas 
tetraplegikui, palydovo valdomas 
rankinis vežimėlis asmeniui iki 18 
metų, nešiojamasis elektroninis 
užrašymo įtaisas Brailio rašto nau-
dotojams, didinimo programinė 
įranga, ekrano skaitymo progra-
minė įranga, kalbos sintezatorius 
bei vidinio ryšio (FM) sistema. 

Žmogus, pageidaujantis gauti 
minėtų techninės pagalbos prie-
monių įsigijimo išlaidų kompen-
saciją per įmonę, turi kreiptis į 
TPNC teritorinį padalinį. Be kitų 
įprastų tokiu atveju dokumentų 
reikalingas socialinės apsaugos ir 
darbo ministro patvirtintos for-
mos prašymas, išrašas iš medicini-
nių dokumentų (forma Nr. 027/a). 
Jį išrašo asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų šeimos gydytojai ar 
kiti atitinkamos srities gydytojai 
specialistai, o kai kreipiamasi dėl 

aktyvaus tipo vežimėlio – asmens 
sveikatos priežiūros reabilitacijos 
įstaigos fizinės medicinos ir rea-
bilitacijos gydytojai. Per 15 dienų 
nuo visų reikiamų dokumentų pa-
teikimo dienos TPNC darbuoto-
jai išduos pažymą, patvirtinančią 
asmens teisę gauti naujos techni-
nės pagalbos priemonės įsigijimo 
išlaidų kompensaciją, bei pateiks 
įmonių, į kurias žmogus gali 
kreiptis dėl techninės pagalbos 
priemonių įsigijimo, sąrašą. Į jį 
įtraukiamos įmonės, su kuriomis 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centras sudarė sutartis dėl neįga-
liųjų aprūpinimo. 

Aprūpinimas per įmones su-
teikia daugiau galimybių pačiam 
žmogui pasirinkti jo poreikius ati-
tinkančią priemonę. Jei priemonės 
kaina didesnė nei nustatyta tvar-
kos apraše, kainų skirtumą įmonei 
sumokės perkantysis, jei mažesnė 
– kompensuojama visa įmonės 
nustatyta kaina.  

Dar viena naujovė, kad bus 
taikomos priemokos už rankomis 
ar automatiškai reguliuojamas 
lovas bei kojomis minamus trira-

čius, ko anksčiau nebuvo. Norėda-
mi įsigyti šias priemones asmenys 
turės sumokėti Centrui 10 proc. 
naujos priemonės kainos arba 
jos likutinės vertės, paskaičiuotos 
priemonės išdavimo dieną. Tai 
netaikoma tik labdaros būdu gau-
toms priemonėms. Patirtis rodo, 
kad šios priemonės ne visuomet 
tikslingai naudojamos, todėl įve-
dus pakeitimus, tikimasi didesnės 
žmonių atsakomybės. Gautos lė-
šos bus panaudojamos judėjimo 
techninės pagalbos priemonių re-
montui bei kitų techninės pagal-
bos  priemonių įsigijimui. 

Smulkesnę informaciją apie 
Neįgaliųjų aprūpinimo tvarką, 
priemonių naudojimo terminus, 
kompensacijų dydžius ir kitą nau-
dingą informaciją galima rasti 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centro interneto tinklalapyje: 
www.tpnc.lt, telefonai pasiteira-
vimui: (8 5) 273 4796, (8 5) 272 
1106.

Parengta pagal TPNC 
 pranešimą

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija primena, kokios 2011 
metų dienos mūsų šalies kalendo-
riuje yra šventinės, bei kuriomis 
darbo dienomis šiemet galėsime 
turėti papildomų poilsio dienų. 

Šiemet taip pat bus du laisvi 
trečiadieniai, tačiau - ir du darbo 
šeštadieniai.

„Ilgieji savaitgaliai“ – nuo 
3 iki 4 poilsio dienų 

Šiemet planuojami 6 „ilgieji 
savaitgaliai“. Kiek ilgiau ilsėsimės 
kovo 11 d., minint Lietuvos vals-
tybės nepriklausomybės atkūrimo 

dieną, - trys nedarbo dienos kovo 
11-13 d. Lygiai tiek pat ilsėsimės 
ir švenčiant Šv. Velykas balandžio 
mėnesį -  trys nedarbo dienos ba-
landžio 23-25 d.

 Vieną gražiausių vasaros 
švenčių – Rasos ir Joninių dieną 
– birželio 24 d. taip pat turėsime 
tris nedarbo dienos birželio 24-26 
d. Papildomas laisvadienis taip pat 
numatomas ir vasaros pabaigoje - 
rugpjūčio 15 d. per Žolines (Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
dieną). Tai trys nedarbo dienos 
rugpjūčio 13-15 d.. 

Rudenį turėsime net keturių 

dienų „ilgąjį savaitgalį“ (keturios 
nedarbo dienos spalio 29 - lapkri-
čio 1 d.)  – minėsime Visų Šventų-
jų dieną. 

Per Šv. Kalėdas bus trys nedar-
bo dienos gruodžio 24-26 d.

Laisvos dienos savaitės 
viduryje

Keletą nedarbo dienų šiemet 
nusimato ir savaitės viduryje. Jau 
kitą mėnesį minėsime Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną, todėl 
vasario 16 d. (trečiadienis) bus ne-
darbo diena. Taip pat laisva diena 
bus ir liepos 6 d. (trečiadienis), 

kuomet bus švenčiama Valstybės 
(Lietuvos karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo) diena.

Du darbo šeštadieniai
 Vadovaujantis Vyriausybės 

nutarimu dėl poilsio dienų per-
kėlimo 2011 metais, vasario 19 d. 
(šeštadienis) bus darbo diena (ati-
dirbama už 2010 m. gruodžio 24 
d.) bei lapkričio 5 d. (šeštadienį) 
taip pat bus dirbama (darbo diena 
perkelta iš šių metų spalio 31 d.).

„Akiračio“ inf. 

2011 metais – šeši „ilgieji savaitgaliai“

,,Sodra“ gyventojus ragina saugotis apgavikų
Pastaruoju metu, prisidengus 

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos („Sodros“) vardu, 
iš žmonių išviliojami pinigai. Ins-
titucijos direktorius Mindaugas 
Sinkevičius ragina žmones būti 
budresniais ir netikėti kalbomis, 
kad „Sodros“ darbuotojas lankosi 
gyventojų namuose.

„Dar kartą norime atkreipti 

gyventojų dėmesį į tai, kad „So-
dros“ darbuotojai į gyventojų na-
mus nevaikšto ir jokių piniginių 
reikalų netvarko. Gaila, kad prisi-
dengdami institucijos vardu apsi-
šaukėliai patenka į privačią žmo-
nių erdvę, o jie nukenčia dėl pati-
klumo“, - tvirtino M. Sinkevičius. 

Jo teigimu, jei žmogus pa-
geidauja gauti pensiją į namus, 

tai vyksta ne per „Sodros“ dar-
buotojus, bet per tokias paslau-
gas teikiančias įmones. „Sodros“ 
darbuotojas tikrai neapsilankys 
gyventojų namuose ir neatneš 
netikėtai padidėjusios pensijos 
ar priskaičiuotos naujos pašal-
pos, netikrins jokių piniginių  
santaupų. 

„Jei atsiranda būtinybė kokius 

klausimus aptarti, rašomas laiškas 
ir žmogus kviečiamas į teritorinį 
skyrių. „Sodros“ darbuotojai ne-
vaikšto po namus, nebent apsilan-
koma pas šimtamečius, kuriuos, 
iš anksto informavus, ateinama 
pasveikinti su gražiu jubiliejumi“, 
- patikino M.Sinkevičius.

„Sodros“ inf.



2011 m. sausio mėn. Nr. 1 (305)6

LKD viceprezidentė S. Litvinaitė  
kandidatuoja į Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybą
Apžvelkime jūsų veiklos 

dešimtmetį: pradžia ir šian-
diena. Kas telpa tarp šių dviejų 
datų?

Dešimtmečio kelionė ne-
trumpa. Tai apie ketvirtadalis vi-
sos žmogaus profesinės karjeros. 
Deja, laiko atsigręžti ir įvertinti 
vis pritrūksta. Tik retkarčiais, kai 
vėl teikiu gyvenimo aprašymą, jį 
papildau naujausia veikla. Tada ir 
šmėkšteli, kad vėl esu truputį ki-
tokia, labiau patyrusi, nei buvau 
vakar. Bet daug dažniau tiesiog 
pamirštu, kas, kur ir kada buvo, 
nes darbo ir gyvenimo tempas 
išties greitas. Nieko itin nesu-
reikšminu. Nes tai, kas kitiems 
yra veiklos ar patirties įrodymas, 
man yra tiesiog eilinė kasdienė 
veikla. Kur čia prisiminsi, kada 
ir kokius įgūdžius įgijai: išmokai 
vairuoti automobilį, vinį įkalti ar 
projektą parengti. Viskas pamažu 
ir nepastebimai  - kreipiant gyve-
nimui ir diktuojant kasdieniam 
darbui... 

Taip pamažu nuo socialinio 
darbo su kurčiaisiais profesinėje 
mokykloje atėjau iki Lietuvos 
kurčiųjų draugijos vicepreziden-
tės pareigų. 

Kokius dar darbus esate 
dirbusi? Žinome, kad nesipur-
tote visuomeninės veiklos?

Niekada neskirsčiau darbų 
į prestižinius ir neprestižinius. 
Vykdant projektus tenka dirbti 
viską nuo organizacinių darbų 
iki atstovavimo ir mokymo. Vi-
suomeniniam darbui įpareigoja 
aplinkybės, nes, kad ir kokia būtų 
sparti mūsų pažanga, kai kurių 
kurčiųjų problemų sprendimo 
ilgiau atidėlioti negalima.

Štai ne kartą vykau į užsienio 
valstybes pagal kurčiųjų projek-
tus kaip vertėja iš anglų į lietuvių 
gestų kalbą. Nes šiandien tokių 
vertėjų, deja, neturime Lietuvoje, 
o kurtiesiems padėti reikia dabar.  
Tad ir vykstu kartu su grupėmis, 
ir vertėjauju po 5-10 dienų be 
pertraukos, po 8-10 val. per 

dieną.  Grįžusi po tokių kelionių 
namo tvirtai pasižadu taip dau-
giau nedaryti. Bet, žiūrėk, naujas 
projektas ir duotą sau pažadą at-
siimu. Dabartinėmis sąlygomis, 
kai Lietuvoje daugelis dalykų dar 
tik kuriama, ypač kurčiųjų srity-
je, būtina investuoti savo laiką ir 
gebėjimus nesveriant atpildo ir 
nesitikint greitos naudos..

Kokius pokyčius pastebite 
kurčiųjų bendruomenėje?

Be galo džiugu matyti žmo-
nes, pirmą kartą vykstančius į 
užsienio kelionę ir tiesiog siur-
biančius į save žinias ir naujoves. 
Ir aš galiu jiems padėti vertėjau-
dama. Tiek nedaug tereikia! Bet 
nauda didžiulė ir žmogui, ir jo 
aplinkai. Manau, kad investuo-
dami į kurčiuosius tikrai neap-
sirinkame. Jau dabar matomi 
rezultatai – aktyvi ir savarankiš-
ka kurčiųjų bendruomenė, ypač 
jaunimas.

Kas pastūmėjo siekti poli-
tikės karjeros?

Padėtis aukščiausios val-
džios lygmenyje. Kiek daug žmo-
nių dirba, esą visuomenės labui, 
visiškai  nenutuokdami apie savo 
darbo sritį. Užtenka pasiklausyti 
tautos išrinktųjų per posėdžius 
problemoms spręsti ir stebėti jų 
balsavimus. Baisu tampa, kokia 
lengva ranka priimami atsakin-
giausi sprendimai.. 

Kai dirbau socialine dar-
buotoja, susidurdavau su kon-

krečių žmonių problemomis ir 
jas kartu su jais spręsdavome 
individualiai. Dabar tenka spręsti 
visos kurčiųjų bendruomenės 
problemas.

Ir matau, kaip niekam nie-
kas nerūpi arba kaip atsainiai ir 
siaurai į viską žiūri valdininkai. 
Pastebėjau, kad mūsų politikai 
vadovaujasi principu „gesinti 
gaisrus“, bet ne projektuoti ir 
tikslingai siekti tikslo. Reikalai 
pajuda tik sukėlus skandalą. 
Sunkumų neįveiksi per vieną 
dieną, dirbti reikia nuosekliai ir 
kantriai. Vietoj to, mes užkam-
šome skyles, leisdami problemai 
dar labiau įsišaknyti.

Ar dažnai susiduriate su to-
kiu atsainiu valdininkų požiū-
riu? Galite pateikti pavyzdžių 
iš savo veiklos?

Su tokiu požiūriu tenka 
susidurti kasdien. Štai vykdome 
kurčiųjų bendruomenei aktualų 
projektą dėl telefono numerio 
112 pritaikymo kurtiesiems. Su-
glaudėme pečius jau prieš keletą 
metų, dėjome daug pastangų, 
atlikome tyrimus. O štai atsa-
kingų institucijų valdininkai tik 
permeta atsakomybę nuo vienų 
pečių ant kitų. Jie nenori matyti 
visumos, gilinasi tik į savo sritį. 
O kad ta sritis glaudžiai susijusi 
su kita, jiems nerūpi. Per 2010 

metus tapau 112 pagalbos iš-
kvietimo „eksperte“. Pradėjusi 
atstovauti kurtiesiems turėjau 
įsigilinti ir į Bendrojo pagalbos 
centro padėtį, susiorientuoti 
jų sistemoje. Tik žvelgdama 
globaliau suvokiau problemos 
sudėtingumą. Tuo pat metu kiti 
pareigūnai neįžvelgia jokios 
problemos ir gūžčioja pečiais 
klausdami: „Kuo kurtieji tokie 
ypatingi, kad jiems dar specia-
laus pritaikymo reikia?“  Kol taip 
mąstysime, tol tokioje Lietuvoje 
ir gyvensime.

Toks požiūris ne tik į kur-
čiuosius. Apskritai į žmones su 
negalia žiūrima atsainiai. Nepai-
sant deklaruojamos integracijos, 
neįgalieji vis dar yra izoliuoti. Ir 
tą atskirtį sukuria ne kas kitas, 
o patys  politikai ir valdininkai.

Ką Jums reiškia dalyvavi-
mas politikoje?

Tai man yra galimybė ats-
tovauti žmonėms, kurie patys 
negali apsiginti ir jų niekas 
negirdi. Nors siekiamas postas 
nėra itin aukštas –  Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 
narė – tačiau nuo kažko būtina 
pradėti. Vilnius yra didelis ir 
neįgaliųjų čia gyvena daug. Todėl 
ir negerovės labiau matomos. 
Jeigu nesusitvarkome sostinėje, 
nerealu tikėtis, kad kas nors kis 

Mūsų žmonės

Išsilavinimas – aukštasis, 
edukologijos magistrė.

Darbo patirtis – 10 metų 
veiklos kurčiųjų ugdymo bei 
socialinės integracijos organi-
zacijose. Šiuo metu – Lietuvos 
kurčiųjų draugijos vicepreziden-

tė, įvairių nacionalinių bei tarp-
tautinių projektų koordinatorė.

Kita profesinė ir visuo-
meninė veikla – darbas su 
jaunimu; projektinė veikla savo 
iniciatyva: nuo idėjos iki įgy-
vendinimo bei ES finansuojamų 
projektų ekspertizės; vertimas 
iš anglų kalbos į lietuvių gestų 
kalbą; publikacijų rengimas 

spaudai.

Polit inės  pažiūros  – 
Liberalų centro sąjungos narė.

LKD viceprezidentė S. Litvinaitė.

Atkelta iš 1 p.
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į gera mažesniuose miestuose. 
Nors, tiesą pasakius, mažesni 
miesteliai geriau susitvarko. Ty-
liai ir ramiai. Sostinėje, manau, 
susikerta per daug interesų. Bet 
matyti ir konstatuoti nepakanka, 
būtina veikti.

Pernai Vilniaus m. savival-
dybėje pradėjo veiklą Neįgaliųjų 
taryba. Puiku! Bet ji turi dirbti, o 
ne veikti „popieriuje“. Dauguma 
Vilniaus m. tarybos narių net ne-
sidomi jos veikla, o savivaldybės 
darbuotojai ignoruoja. 

Apsidžiaugčiau, jei Tarybos 
nario posto siektų vienas iš 
neįgaliųjų, o visi neįgalieji tą as-
menybę palaikytų. Netgi siūliau 
keliems kurtiesiems pabandyti.  
Juk jie geriau žino, kaip ir ką jų 
labui reiktų daryti. Tačiau norin-
čių neatsirado. Kol kas! 

Ką planuojate nuveikti, jei 
būsite išrinkta į Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybą?

Man juokingai skamba kai 
kurių politikų pasisakymai, kad 
jie padarys tą ar aną. Aš negaliu 
švaistytis tokiais drąsiais teigi-
niais. Visų pirma, neišmanau 
gerai savivaldybės darbo spe-
cifikos ir nežinau, kas iš tiesų 
yra daroma. Pabrėžiu žodį IŠ 
TIESŲ, o ne „popieriuje“. Daug 
neigiamai kalbama apie tai, jog 
kažkas kažkam atstovauja, gina 
interesus. Neįsivaizduoju, kaip 
gali būti kitaip. Visame pasau-
lyje žodis „lobizmas“ tariamas 

išdidžiai. Mes jo vengiame ir gė-
dijamės kaip neigiamo reiškinio. 
Gal todėl, kad Lietuvoje lobizmu 
užsiima tik verslo struktūros, 
didžiulės įmonės, siekiančios 
pelno, kaip „Dalkia“, „Rubicon“, 
statybų verslas ir pan. Bet lo-
bizmas gali tarnauti ir geriems 
tikslams, kai nesigviešiama turtų, 
bet siekiama gerovės vienai ar ki-
tai žmonių grupei: smulkiesiems 
verslininkams, neįgaliesiems, 
ūkininkams. Tai ne atstovavimas 
konkrečiai firmai. Tai veikla var-
dan tūkstančio pavienių asmenų, 
piliečių, norinčių užsitikrinti 
savo dabartį, ateitį, būtį ir buitį. 

Tad sakydama, kad atsto-
vauju neįgaliesiems, nenoriu 
pasakyti, kad siekiu juos visus 
padaryti turtuoliais. Bet sten-
giuosi, kad jie būtų išklausyti 
ir jų nuomonės paisytų. Siekiu 
elementaraus visaverčio jų daly-
vavimo, o ne išmaldos.

Taip pat atstovauju papras-
tiems piliečiams, kokia ir pati 
esu. Kasdien matau nevalytas, 
neapšviestas gatves, duobėtus 
kelius. Kaip ir visi, dėl to kenčiu, 
bet kartais nebeištveriu - pai-
mu kastuvą į rankas ir nukasu, 
mosuodama juo po langais kai-
mynams. Tai kaip priekaištas 
už jų pačių neveiklumą. O juk 
švarios gatvės reikia ne vien man. 
Pradėkime keistis nuo savęs, bet 
prispauskime ir tuos, kuriems 
už šiuos darbus mokame atly-

ginimą. 
Be abejo, viena nieko nega-

lėsiu padaryti. Tačiau visuomet 
atsiranda bendraminčių. Štai ir 
dabar į rinkimus einu su grupe 
panašios patirties ir pažiūrų 
žmonių. Mūsų komandą sudaro 
patyrę asmenys: verslininkai 
Ignas Krivickas ir Miroslav Kras-
novskij, Vilniaus m. savival-
dybės tarybos narė Genovaitė 
Meilūnienė, dėstytojas Vytautas 
Kvieska.

Kokios jūsų komandos 
nuostatos ir siekiai?

Patys būdami smulkaus ir 
vidutinio verslo atstovai mūsų 
komandos nariai mato, kas da-
rosi. Todėl ir teigia, kad būtina 
gerintis sąlygas smulkaus verslo 
plėtrai. Jokių monopolijų. Jokių 
naujų mokesčių ir rinkliavų. 
Privaloma atsisakyti savivaldy-
bei nebūdingų funkcijų, supa-
prastinti investicinių projektų 
derinimo tvarką ir sutrumpinti 
terminus. Svarbi visų piliečių 
nuomonė, todėl planuojama 
pakviesti miestiečius dalyvauti 
svarbiausių miesto sprendimų 
priėmime. Ne mažiau svarbu, 
kad vilniečių sumokėti gyventojų 
pajamų mokesčiai būtų adekva-
čiai perskirstyti ir didesnė jų 
dalis patektų į Vilniaus miesto 
biudžetą. Šiuo metu  iš Vilniuje 
surinktų mokesčių kiti miestai 
susižeria šimtus milijonus litų, 
skurdindami sostinę.

Be to, pasisakome už naujų 
darbo vietų kūrimą, gaivinsime 
smulkaus ir vidutinio verslo 
iniciatyvą, sieksime mažinti biu-
rokratinį kontrolės ir priežiūros 
„aparatą“ arba bent jo reikalau-
jamų “pažymų” apimtis.

Mūsų nuomone, svarbiausia 
yra kalbėti su žmonėmis ir juos 
girdėti. Ir be abejo, jokios politi-
nės korupcijos. 

Žodžiu, svarbiausia yra 
žmonių, o ne valdžios ir jos 
,,globėjų” interesai.

Ar prieš rinkimus jaučiatės 
užtikrintai?

Žiūrėdama televiziją ar ma-
tydama kitus kandidatus - šo-
kėjus, dainininkus, modelius 
- kartais suabejoju. Juk sunku 
konkuruoti su žinomais visuo-
menėje veikėjais. Bet apeliuoju į 
žmonių protą. Išrinkome šokantį 
ir dainuojantį Seimą ir turime 
rezultatą! Be abejo, šie žmonės 
yra tikri savo srities profesiona-
lai, bet kviečiu paanalizuoti jų 
politinę veiklą ir jos rezultatus. 
Manau, menininkai turi likti 
menininkais, o socialinį, poli-
tinį, ekonominį gyvenimą turi 
tvarkyti tvirtai ant žemės stovin-
tys profesionalai. Nusipelnėme 
protingesnės valdžios. Tikiu, 
kad sveikas protas nugalės, tad 
nugalėsime ir mes!

Kalbino Agnė KARVELYTĖ

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovų 
komandoje – permainos

Nuo vasario 1 d. socialinės 
apsaugos ir darbo ministro Donato 
Jankausko komandoje keičiasi dvi 
viceministrės. Iš viceministrių par-
eigų traukiasi Audronė Morkūnienė 
ir Skirma Kondratas. 

Viceministrė S. Kondratas, 
kuruojanti bendruomenių, šeimos, 
vaikų ir jaunimo, piniginės para-
mos, socialinių paslaugų, socialinės 
integracijos, lygių galimybių sritis 
iš pareigų traukiasi dėl asmeninių 
priežasčių. Šių metų pradžioje ji 
praėjo Jungtinių Amerikos Valstijų 
labdaros fondo „Heifer Internatio-
nal“, kurio būstinė yra Arkansas vals-
tijoje, atranką ir nuo kovo mėnesio 
pradeda eiti šio fondo valdybos narės 

pareigas. Ji bus atsakinga už Rytų ir 
centrinės Europos regioną.

„Labai džiaugiuosi, kad galėsiu 
derinti profesinius ir asmeninius in-
teresus, kadangi kelionės į valdybos 
posėdžius JAV leis dažniau pasima-
tyti su savo JAV gyvenančiais vaikais 
ir anūkais, kurių labai pasiilgstu, o 
taip pat leis daugiau laiko Lietuvoje 
skirti visuomeninei veiklai su ne-
vyriausybinėmis organizacijomis, 
kurios irgi labai pasiilgstu“, - tvirtino 
S. Kondratas.

Viceministrė A. Morkūnienė, 
kuruojanti socialinio draudimo, 
pensijų ir valstybinių šalpos išmokų, 
tarptautinių reikalų sritis, iš dabarti-
nių pareigų traukiasi dėl tolimesnių 

karjeros planų. Jos kandidatūra yra 
pasiūlyta į socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos atašė pareigas 
Briuselyje. Tai labai svarbus strate-
ginis žingsnis, kadangi A. Morkū-
nienė dirbdama šį darbą toliau daug 
dėmesio skirs socialinio draudimo 
sistemai, laukiančioms reformoms. 

„Lietuvos laukia pirmininkavi-
mas Europos Sąjungai 2013 metais, 
tai didžiulis iššūkis, kuriam reikia 
tinkamai pasiruošti. Visada domė-
jausi Europos Sąjungos reikalais, 
mūsų interesų atstovavimu, tai bus 
man labai įdomi ir naudinga profe-
sinė patirtis“, - sakė A. Morkūnienė. 

Nuo vasario 1 d. ministro  
D. Jankausko komandoje viceminis-

trų pareigas pradeda eiti: Audrius 
Bitinas, socialinių mokslų daktaras, 
Mykolo Romerio universiteto Teisės 
fakulteto darbo teisės ir socialinės 
saugos katedros docentas, šiuo metu 
esantis ir Sodros“ tarybos nariu; 
Dalius Bitaitis, dirbantis socialinės 
rūpybos srityje, einantis specialiųjų 
socialinės globos namų „Tremtinių 
namai“ direktoriaus pareigas, taip 
pat jis yra Lietuvos pagyvenusių ir 
neįgalių žmonių globos įstaigų ir va-
dovaujančių darbuotojų asociacijos 
„Rūpestinga globa“ viceprezidentas. 

A. Bitinas pakeis A. Morkūnie-
nę, D. Bitaitis – S. Kondratas. 

Parengta pagal SDM inf.
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Lauros Valytės ir Vadimo Šuško šokis 
pravirkdė žiūrovus

Gruodžio 25 d. projek-
to „Kviečiu šokti“ finale 
atsitiko tai, ko turbūt 
niekas nesitikėjo, - pir-
mąją vietą užėmė kur-
čioji Laura Valytė ir jos 
partneris profesionalus 
šokėjas Vadimas Šuško.

Apie sunkų kelią pergalės 
link ir jausmus, patirtus užė-
mus pirmąją vietą, „Akiračio“ 
korespondentė Agnė Karvelytė 
kalbėjosi su Laura.

Kaip patekote į projektą 
„Kviečiu šokti“?

Pirmas žingsnis buvo daly-
vavimas LNK laidoje „2 minutės 
šlovės“ kartu su Ramūnu Bukei-
ka. Vėliau išvykau į JAV vykusį 
tarptautinį kurčiųjų grožio kon-
kursą „Miss Deaf International“. 
Kai jau buvau grįžusi, „Kviečiu 
šokti“ organizatoriai paskam-
bino mano girdinčiai sesutei ir 
paklausė, ar aš galėčiau dalyvauti 
šiame šokių projekte. Iš pradžių 
pamaniau, kad pasirodysiu kaip 
svečias. Vėliau paaiškėjo, kad 
mane kviečia kaip dalyvę šokti 
kartu su profesionaliu šokėju. 
Mane tai nustebino, suabejojau, 
ar sugebėsiu. Mąsčiau, kaip atro-
dysiu būdama viena kurčia tarp 
girdinčių. Vis tik apsisprendžiau 
dalyvauti.

Ar anksčiau, prieš šį pro-
jektą, kur nors mokėtės šokti?

Lankiau kurčiųjų šokių ko-
lektyvą „Tyla“ septynerius me-
tus su pertraukomis. Tačiau su 
profesionalais niekada nebuvau 
šokusi.

Ar sunki buvo pradžia? 
Kaip sekėsi bendrauti su Va-
dimu?

Pirmą savaitę partnerio dar 
neturėjau, dirbau su šokių trene-
riu. Jis pamokė truputį pramo-
ginių šokių, valso žingsnelių. Po 
savaitės pranešė, kad jau surado 
man šokių partnerį. Tuomet pir-
mą kartą susitikome su Vadimu, 

kartu buvo ir gestų kalbos vertė-
ja, kuri padėjo mums bendrauti. 
Paskui po truputį viskas įsivažia-
vo ir vertėjos mums nebereikėjo. 
Bendraudavom žinutėmis, jeigu 
ką svarbaus reikdavo pasakyti ir 
nesuprasdavom vienas kito, kai 
būdavom kartu, parašydavom 
kompiuterio ekrane. 

Kaip Jums pavyksta šokti, 
pataikyti į ritmą negirdint 
muzikos?

Visi girdintys to nesupranta. 
Net aš pati nesuprantu... Ma-
nau, kad labai svarbu vidumi, 
širdimi jausti muziką. Vadimas 
turi savo šokių studiją, ten mes 
repetuodavom. Salėje buvo to-
kios betoninės grindys, ant kurių 
visiškai nesijaučia vibracijos. 
Aš tiesiog klausdavau Vadimo, 
koks muzikos turinys, kokia 
ji - linksma ar liūdna. Tuomet 
savyje įsivaizduoju tą muziką ir 
tai perteikiu per šokį.

Buvote iškritę iš projekto. 
Kodėl taip atsitiko? Ar pri-
trūko komisijos ar žiūrovų 
palaikymo?

Tą dieną buvau su netinka-
ma apranga, šukuosena, jaučiausi 
nepatogiai, todėl buvo sunku 
šokti. Be to, buvau nepasiruo-
šusi, nepasitikėjau savimi. Dar 
ankstesnėse laidose sulaukiau 
kritikos iš komisijos dėl blogos 
laikysenos, bet nesistengiau to 

taisyti. Tą dieną mažai gavome 
ir žiūrovų balsų. Viską sudėjus 
užėmėme paskutinę vietą ir 
iškritome. 

Tuomet jau išsigandau, ko-
dėl taip atsitiko, kokios priežas-
tys. Susirūpinau dėl netaisyklin-
gos savo laikysenos. Vadimas 
man vis aiškindavo, kokias darau 
klaidas, bet jo neklausiau, per 
mažai stengiausi. Kai iškritome, 
supratau, kad man pačiai reikia 
keistis. Anksčiau nepakankamai 
pasitikėjau Vadimu, bet paskui 
suvokiau, kad šokyje jis veda, to-
dėl aš turiu labiau juo pasitikėti. 

Taigi iškritimas iš projekto 
man tik padėjo, nes apmąsčiau 
savo klaidas ir pradėjau keistis. 
Mums padėti pasisiūlė kurčiųjų 
šokių kolektyvo „Tyla“ choreo-
grafas Mantas Svirskys. Jis dirbo 
kartu su mumis iki pat finalo. Be 
Manto pagalbos turbūt nebūtu-
me laimėję.

Kaip grįžote atgal į pro-
jektą?

Visos per mėnesį iškritusios 
poros mėnesio pabaigoje turėda-
vo galimybę sušokti „Vilties šokį“. 
Tuomet komisija išrinkdavo ge-
riausiai sušokusius ir grąžindavo 
juos į projektą. Tąkart komisija 
vieningai nusprendė, kad iš ke-
turių „Vilties šokį“ šokusių porų 
mes buvome geriausi ir gavome 

teisę toliau dalyvauti 
„Kviečiu šokti“.

Kaip kiti projekto 
dalyviai reagavo į Jūsų 
klausos negalią? Ar 
draugiška buvo atmos-
fera užkulisiuose?

Iš pradžių buvo 
kalbos, kad už mane 
balsuos iš gailesčio, nes 
esu kurčia. Bet vėliau 
visi pamatė, kad šoku 
gerai, tobulėju. Tuomet 
jau pradėjo kalbėti, kad 
šoku ne kaip mėgėja, o 
kaip profesionalė. Po 
finalo kiti dalyviai mus 
sveikino, buvo drau-
giški, nejaučiau, kad 

pavydėtų.
Paskutinis Jūsų su Vadimu 

šokis buvo įspūdingas. Pravirk-
dėte net komisiją. Ką jautėte 
tuo metu? Kaip pavyko taip 
gerai sušokti?

Šokdama jaučiau, kad aš 
galiu tai padaryti, kad privalau 
viešumoje parodyti, kiek daug 
gali kurtieji. Vidumi esame tokie 
pat kaip girdintys. 

Po finalinio šokio pama-
čiau, kad pravirko ir Vadimas. 
Žmonės salėje plojo atsistoję. 
Labai nustebau, kad verkė ir 
griežtoji komisijos narė Ieva 
Šimukauskienė. Man tai labai 
paglostė širdį. Tuomet supratau, 
kad tikrai buvo verta dalyvauti 
šokių projekte.

Kartu su Vadimu laimėjote 
30 tūkst. litų. Ką ketinate daryti 
su laimėtais pinigais?

Dalyvavau ne tam, kad lai-
mėčiau pinigų, ir ne dėl savęs, bet 
dėl kurčiųjų bendruomenės. No-
rėjau pakelti kurčiųjų autoritetą. 
Kurtieji susiduria su labai daug 
problemų, pavyzdžiui, ieškoda-
mi darbo nuolat atsimuša kaip į 
sieną ir negali prasimušti. Man 
pavyko įrodyti, kad viskas įma-
noma. Po šio projekto pradėjau 
ir pati savimi labiau pasitikėti, 
supratau, kad reikia ryžtingiau 
siekti savo tikslų. O ką darysiu 

Mūsų žmonės

 ,,Vilties šokį’’ Laura ir Vadimas 
atliko geriausiai.
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M. Kumžaitė: „Mano gyvenimas spalvotas“

 

Monika Kumžaitė – 
aktyvi Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos 
narė, išskirtinė asmeny-
bė, trykštanti energija ir 
optimizmu. Aplinkiniai 
negaili jai gerų žodžių, 
o pati Monika nesiliauja 
stebinti drąsiais sprendi-
mais. Neseniai įstojusi į 
universitetą mokytis net 
ir girdintiems sunkios spe-
cialybės, šiandien Monika 
rengiasi dar didesniam 

išbandymui ir nuotykiui 
– darbui savanore Boli-
vijoje.

Moniką Kumžaitę kalbino 
„Akiračio“ korespondentė Agnė 
Karvelytė.

Papasakokite apie save 
plačiau. Ar gimėte girdinčiųjų 
ar kurčiųjų šeimoje? Kokiame 
mieste užaugote, kokią moky-
klą lankėte?

Gimiau kurčiųjų šeimoje 
Vilniuje. Mūsų giminėje yra apie 
aštuoniolika kurčiųjų. 

Augau Vilniuje, po to Len-

tvaryje. Lankiau Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centrą. Vėliau mokiausi Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre,  kurį ir baigiau. 
Mokslus tęsiau Kauno taikomo-
sios dailės mokykloje. Ten įgijau 
vidurinį išsilavinimą ir juvely-
rikos specialybę. Šią specialybę 
pasirinkau, nes man tiesiog buvo 
įdomu, tačiau baigusi mokslus 
juvelyre nedirbau.  

Nukelta į 10 p.

su pinigais dar nežinau...
Norėčiau labai nuoširdžiai 

padėkoti visiems kurtiesiems, 
kad skambino, balsavo ir mane 
palaikė.

Apie dalyvavimą pro-
jekte „Kviečiu šokti“ ir 
bendravimą su Laura 
Agnė Karvelytė kalbi-
na jos partnerį Vadimą  
Šuško.

Kaip reagavote, kai suži-
nojote, kad šoksite poroje su 
kurčia mergina?

Labai nudžiugau, negirdinti 
partnerė buvo viena iš prie-
žasčių, kodėl sutikau dalyvauti 
šiame projekte. Išmokyti Laurą 
šokti ir pasirodyti su ja televi-
zijoje buvo didžiulis iššūkis, o 
iššūkius aš mėgstu. 

Ar sunku buvo šokti su 
Laura? Kaip sekėsi susikalbėti?

Aišku, kad buvo sunku. 

Kartais kildavo ginčai, nesusipra-
timai vien dėl to, kad mes vienas 
kito nesuprasdavom, nesusiš-
nekėdavome. Jausmus tekdavo 
reikšti per mimiką, gestus. Nors 
kartais ir būdavo sunku, rezulta-
tas gavosi geras.

Kaip perteikdavote Laurai 
muziką? Kaip padėjote jai šo-
kant pataikyti į ritmą?

Kalbant apie ritmą mes turė-
jome mažų paslapčių, kurių ne-
atskleisiu. O muzikos charakterį 
perteikdavau daug rašydamas 
apie tą muziką: kokie instrumen-
tai skamba, kokias emocijas man 
ta muzika sukelia.

Ar tikėjotės, kad galite 
laimėti?

Tikrai ne. Net kai buvo skel-
biami rezultatai, mes vis dar 
negalėjome patikėti. 

Man didžiausias laimėjimas 
– tai, jog mes patekome į finalą 
ir sušokome paskutinį šokį taip, 
kad žiūrovai plojo atsistoję. Svar-
biausia, kad pasiekėme žmonių 
širdis.

Kokia Jums Laura pasirodė 
kaip asmenybė?

Iš pradžių man pasirodė, kad 
ji per mažai kovojanti dėl savęs, 
kiek nedrąsi ir susikausčiusi, bet 
laikui bėgant ji atsiskleidė kaip 
tvirta asmenybė. Per pirmąsias 
repeticijas nerimavau, kaip rei-
kės bendrauti su Laura, kaip 
neįžeisti, bet pasirodo jaudinausi 
be reikalo. 

Visi mes – kurtieji ir girdin-
tys – esame tokie pat žmonės ir 
galime šokti. Su Laura bendrauju 
kaip su sau lygiu žmogumi ir 
tikrai labai ja žaviuosi.

Lauros ir Vadimo šokis, sujaudinęs žiūrovus ir komisiją.
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M. Kumžaitė: „Mano gyvenimas  
spalvotas“

Mūsų žmonės

Atkelta iš 9 p.

Kokie Jūsų pomėgiai? Ką 
veikiate laisvalaikiu?

Mano pomėgiai labai įvairūs: 
kelionės, vakarėliai, bendravimas 
su draugais, fotografija, kinas, 
menas, knygos. Pradėjau daugiau 
keliauti. Norisi daug kur nuvykti, 
bet to neleidžia studijos, darbas ir 
asmeninis gyvenimas. Imu viską, 
ką duoda gyvenimas.

Paminėjote, kad Jums pa-
tinka menas. Ar Jūs pati kuriate? 
Gal piešiate, juk mokėtės taiko-
mosios dailės mokykloje? 

Man patinka piešti, bet ne 
visada sekasi nupiešti taip gerai, 
kaip norėtųsi. Mėgstu pati kurti 
atvirukus ir siųsti juos mylimiems 
žmonėms. Gyvenu renesanso 
laikotarpiu… Norisi daug ko 
išmokti, bet dabar ne laikas. Im-
siuos meniškos veiklos, kai labai 
panorėsiu arba kai ateis tam tin-
kamas metas. Ir mano giminaičiai 
- beveik menininkai

Vienas iš Jūsų pomėgių – 
keliauti. Ar daug kur keliavote? 
Kokias šalis aplankėte?

Nedaug, bet šiemet dau-
giausiai. Buvau tik kai kuriose 
Europos šalyse. Spalio mėnesį 
lankiausi Ukrainoje, neseniai - 
Danijoje. 

Ką ir kur dabar studijuo-
jate?

Studijuoju lietuvių filologiją 
Vilniaus pedagoginio universiteto 
Lituanistikos fakultete. Kodėl aš 
pasirinkau šią studijų kryptį? Nes 
įdomu. Lietuvių kalba yra graži ir 
turtinga. 

Vienerius metus niekur ne-
simokiau. Per tą laiką supratau, 
kad be mokslų gyventi negaliu. 
Todėl ir įstojau į Vilniaus peda-
goginį universitetą. Ir tuo labai 
džiaugiuosi.

Kaip sekasi mokslai VPU?  
Ar sunku mokytis? 

Normaliai. Mokytis įdomu. 
Man labai patinka lotynų kalba, 
antikinė literatūra, kalbotyra. 
Nežinau, kaip pasakyti, ar man 
sunku mokytis... Jei sakyčiau, 

kad sunku, tai kiltų klausimas, 
kodėl pasirinkau šias studijas. Yra 
geras lotyniškas posakis „sapere 
aude“ („išdrįsk pasinaudoti savo 
protu“). Jei kalbėti apie  kurtumą, 
tai jau kitas dalykas. 

Visur visiems sunku mokytis. 
Visi nori mokėti, bet mokytis - ne.

Kaip kurso draugai ir dės-
tytojai reaguoja į Jūsų klausos 
negalią? 

Man nė motais, kaip jie į tai 
reaguoja. Nebe pirmas kartas. 
Jie pripras. Nieko tokio. Jie tole-
rantiški.

Ar tarp girdinčių bendra-
mokslių susiradote draugų? 

Nėra tam laiko. Be to, stu-
dijuojam neakivaizdiniu būdu, 
todėl retai matomės. Turiu savų 
draugų (net ir girdinčiųjų). Ir man 
to užtenka. 

Kaip dalyvaujate paskaito-
se? Ar gaunate gestų kalbos ver-
tėjų pagalbą, ar turite bandyti 
pati suprasti dėstomą medžiagą 
iš knygų ir konspektų?

Lankiau paskaitas su vertėju. 

O namų darbus viską darau pati. 
Ieškau, rašau, tyrinėju. Jei ko ne-
suprantu, naudojuosi žodynais. 
Dar yra internetas - ten pilna 
informacijos. Reikia tik dirbti, do-
mėtis. Viską randa tas, kas ieško.

Kaip manote, ar žmonėms 
su klausos negalia sudarytos pa-
kankamai geros sąlygos mokytis 
universitetuose?

Kurčiųjų skaičius mažas. 
Viskas negali pasikeisti dėl jų.  O 
universitete manęs neverčia kal-
bėti, nesumažina pažymių dėl to, 
kad nekalbu ir negirdžiu. Tai man 
sudaro geras sąlygas. Džiaugiuosi, 
kad mane priėmė tokią, kokia 
esu. Su manim elgiasi taip, kaip 
ir su visais. Jaučiuosi kaip pilna-
vertis žmogus. Esu už tai labai 
dėkinga Lituanistikos fakulteto 
dėstytojams. 

Dar būtų gerai, kad univer-
sitetuose kurtiesiems padėtų kuo 
daugiau vertėjų, puikiai mokančių 
gestų kalbą.  

Ką ketinate veikti, kai baig-
site studijas? Gal būsite mokyto-

ja ir dirbsite su kurčiais vaikais?
 Man apie tai kalbėti dar 

per anksti. Gyvenu dabartimi. 
Negalvoju apie ateitį. Bet labai 
myliu vaikus. Tikrai pabandyčiau 
mokytojauti, jei bus galimybė. Po 
Naujųjų metų (sausio-vasario mė-
nesiais) dirbsiu savanore Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centre. Bus smagu bendrauti 
ir žaisti su vaikais. Aš širdy - dar 
vaikas.

Kokiose kurčiųjų organiza-
cijose dirbate? 

Dirbu Kauno kurčiųjų jau-
nimo organizacijoje jau ketvirtus 
metus. Dalyvavau keliose stovy-
klose, su organizacija rengdavome 
įvairius renginius, paskaitas. Aš – 
Kauno kurčiųjų jaunimo organi-
zacijos Tarybos narė, taip pat esu 
atsakinga už interneto tinklalapį.

Taip pat dirbu Kauno aps-
krities gestų kalbos vertėjų centre 
vertėja. Kolektyvas ten šaunus. 
Dievinu visus kolegas.

Kokie buvo įsimintiniausi 
ir įdomiausi momentai Jūsų 
visuomeniniame gyvenime ir 
veikloje? Ką reikšmingo ir svar-
baus kurčiųjų bendruomenei 
įgyvendinote?

Daug nuostabių akimirkų 
buvo ir bus. Mano gyvenimas 
spalvotas. Nežinau, kažką reikš-
mingo kurčiųjų bendruomenei 
nuveikėme... Reikėtų klausti kitų 
žmonių, kurie žino, ką mes įgy-
vendinome, nuomonės...   

Ruošiatės kelionei į Boliviją 
dirbti savanore. Kaip kilo mintis 
savanoriauti? Kokį darbą ten 
dirbsite?

Savanoriavimas buvo sena 
svajonė. Tinklalapyje pamačiau 
skelbimą apie reikalingus savano-
rius. Man toptelėjo mintis: kodėl 
gi nepabandžius?  Pasiūlymas būti 
savanore ir dirbti su kurčiaisiais 
vaikais - tai retai pasitaikanti 
proga. Pabandžiau sudalyvauti 
atrankoje. 

Nukelta į 11 p.

Monika Kumžaitė - Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos Tarybos narė, 
sumani projektų vykdytoja.
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Daugiabučio, esančio Lin-
kuvos g. 55 Kaune, gyventojai 
gerai pažįsta ir dažnai sutinka 
šio namo senbuvę Anastaziją 
Romanovą. Griežto būdo, reikli 
moteris ypač mėgsta tvarką ne 
tik savo bute, bet ir namo priei-
gose, kieme. Beveik kasdien su 
valymo įrankiais Anastazija eina 
aptvarkyti konteinerių, sugriebti 
lapų, pašluoti pačių gyventojų 
išmėtytų šiukšlių. Darbšti moteris 
jau kelinti metai taip darbuojasi be 
atlygio. Ir nesiskundžia, jei kartais 
darbo būna daugiau. Lyg budinti 
tvarkdarė prižiūri namo aplinką, 
tarsi nuosavą kiemą, savo noru, 
dėl švaros, grožio ir jaukumo. 

Pavyzdingas bendrabutis
Prieš porą dešimtmečių šiuo 

namu kaip bendrabučiu, rūpinosi 
LKD Kauno įmonė (dabar UAB 
„Atropa“). Visi kambariai buvo 

aprūpinti minkštais 
ir korpusiniais bal-
dais, įrengtos jau-
kios virtuvės, susi-
rinkimo salė. Vyko 
geriausio aukšto, 
kambario konkursai, 
kultūriniai rengi-
niai. Įmonės lėšomis 
remontuojamas ir 
tvarkomas pastatas  
išsiskyrė švara, tvarka 
ir miesto spaudoje 

ne kartą buvo rodomas kaip pa-
vyzdys kitiems bendrabučiams. 
Tuomet už bendrabučio aplin-
kos tvarkymą įmonė Anastazijai 
mokėjo atlyginimą. Pareiginga, 
darbšti moteris neskaičiuodavo 
darbo valandų. Nemėgo apsi-
leidusių. Vien jos pasirodymas 
sudrausmindavo bendrabučio 
triukšmadarius, apibardavo juos 
it kokia griežta, reikli mama.  
      Privazuotas bendrabuti šian-
dien švara pasigirti negali. Re-
montuoti reikia langus, sugadin-
tas, murzinas sienas. Už darbus 
gyventojai turi susimokėti patys. 
Turėtų susimokėti ir už aplinkos 
tvarkymą, tačiau Anastazija to 
nereikalauja ir neprašo. Ne dėl to, 
kad nebūtų kam tvarkyti. Tikriau-
siai šio ilgamečio, savanoriško 
darbo stimulas – didelis moters 
tvarkingumas ir darbštumas. Ji 
visuomet daug dirbo, nemokėjo 

stovėti vienoje vietoje ir nieko 
neveikti. 

Karas sujaukė gyvenimą
Gimė Anastazija 1935 metų 

žiemą, Jonavos rajone, daugia-
vaikėje rusų sentikių šeimoje. 
Broliai ir seserys augo sveiki, 
tik Anastazijai likimas pagailėjo 
klausos. Mama mirė anksti. Tėvas, 
karo dalyvis netekęs vienos kojos, 
nugyveno ilgą amželį, mirė sulau-
kęs 104 metų. 

Karo viesulas sujaukė šei-
mos gyvenimą. Kurčia mergaitė 
niekur nesimokė, nepramoko nei 
skaityti, nei rašyti. Mokėsi ir savo 
patirtį kaupė vaikišku žvilgsniu 
stebėdama šeimos narius. Jaunys-
tėje išvyko į tuometinę Vilniaus 
kurčiųjų amatų mokyklą, kurioje 
įgijo minkštųjų baldų aptrau-
kėjos specialybę. Vėliau daug 
metų dirbo LKD Kauno įmonėje 
(dabar UAB „Atropa“) siuvėja. 
Įmonėje moteris buvo vertinama 
ir gerbiama už meistriškumą, 
pareigingumą, darbštumą. Jos 
darbą įmonės vadovai ne kartą 
įvertino padėkomis, garbės raš-
tais, dovanomis.

Įvykių nedramatizuoja
Nors į atmintį įsirėžė daug 

įvykių, skaudžių prisiminimų, 
moteris apie save daug nekalba. 
Nedramatizuoja ir klausos ne-
tekimo, nors daugelis negirdin-

čiųjų tai laiko didžiule tragedija. 
Moteris supranta, yra kaip yra 
ir nieko čia nepakeisi. Giminės 
nepamiršta, aplanko ją, nuveža  
automobiliu kur reikia, nepamirš-
ta pakviesti į šeimos sueigas. Mo-
teris taip pat mėgsta bendrauti su 
žmonėmis, draugus, artimuosius 
visada pavaišina savo kepiniais, 
kvapnia kava, arbata. 

Anastazija gyvena gražiai 
ir prasmingai, domisi sodinin-
kyste, augalininkyste. Mėgsta 
auginti gėles vazonėliuose, daug 
jų turi. Ankščiau lankė kultūros 
namų R. Ramonio vadovau-
jamą fotografų būrelį, išmoko 
fotografuoti. Dalyvavo parodose, 
atlikdavo proginius užsakymus 
draugams, giminaičiams. Turi 
daugybę nuotraukų albumų, 
kuriuose užfiksuotos įdomesnės 
gyvenimo akimirkos. Prenume-
ruoja „Akiratį“, domisi kurčių-
jų gyvenimu, dalyvauja senjo-
rų klubo „Poilsis“ laisvalaikio  
sueigose. 

Praėjusių metų gruodžio 5 
dieną Anastazijai sukako 75-eri 
metai. Pagal išgales savo noru ji 
vis dar dirba, džiaugiasi gyveni-
mu, toliau lieka ištikima pareigai 
ir darbui. Linkime jai ilgiausių 
metų, stiprybės  ir gražių bendrys-
tės akimirkų. 

Dalia RUDOKAITĖ

Ištikima savo vertybėms

Pavyko. Svarbiausia, kad 
įgysiu patirties, galėsiu pagerinti 
tarptautinės gestų kalbos, anglų 
ir ispanų kalbų žinias, pamatysiu 
pasaulį kitomis akimis. 

 Kada išvyksite ir kada pla-
nuojate grįžti?

Išvykstu kovo pradžioje, o 
sugrįšiu rugsėjo pirmąją.

Kiek domėjotės šia šalimi? 
Kaip ją įsivaizduojate?

Nedaug domėjausi. Daugiau 
apie Boliviją sužinosiu, kai pabu-
vosiu. Bolivija bus tikrai pirmoji 
tokia tolima mano aplankyta šalis. 
Įsivaizduoju, kad Bolivijos gamta 
egzotiška, pilna indėnų, kitoks kli-
matas. Nereikės dėvėti kailinių... 

Kaip manote, kokie didžiau-
si iššūkiai ir sunkumai Jūsų 
laukia Bolivijoje?  

Surasti bendrą kalbą, tarpu-
savio supratimą su vietiniais gy-
ventojais, prisitaikyti prie kitokio 
klimato ir aplinkos. Tikiu, kad 
įveiksiu sunkumus.

Ar negąsdina tai, kad vyk-
site į vieną skurdžiausių Pietų 
Amerikos šalių?

Visiškai ne. Aš - nuotykių 
žmogus.  

Man teko bendrauti su kita, 
girdinčia, savanore, kuri vyks 
kartu su Jumis į Boliviją. Ji 
sakė, kad mokosi gestų kalbos, 
kad galėtų su Jumis lengviau 
bendrauti ir padėtų Jums geriau 
prisitaikyti Bolivijoje. Ar dar 
nesusipažinote su šia savanore?

 Žinau apie ją, bet dar nesusi-
pažinome. Tikriausiai po Naujųjų 
metų susitiksim. Ji nori man pa-

dėti geriau prisitaikyti? Įdomu...  
O gal bus atvirkščiai - man teks 
padėti jai. 

Kadangi Monika kuklinosi 
kalbėti apie savo nuopelnus Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijai, šį 
klausimą pateikiau Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centro direktorei 
Jūratei Pugačiauskienei: „Apie 
Moniką norėčiau pasakyti daug 
gerų žodžių, nes tai yra pastovi ir 
aktyvi mergaitė. Ji labai kūrybinga, 
mąstanti.

 Monika nuo pat Kauno kur-
čiųjų jaunimo organizacijos įkū-
rimo dienos yra Tarybos narė. 
Nesvarbu, ar jaunimo organiza-
cijai buvo sunkesnis, ar geresnis 
laikotarpis, Monika visada buvo, 
visada dirbo. Aš tai labai vertinu. 
Šaunu, kad Monika niekada nepa-

siduoda. Ir tai, kad ji stojo mokytis 
lietuvių kalbos, nors tai yra sunki 
specialybė, parodo jos asmenybės 
stiprybę. 

Monika – pavyzdys jaunimui. 
Ji nudirbo tikrai didelį darbą vie-
name iš paskutinių mūsų projektų 
„Dainuojančios rankos“. Monika 
buvo viena iš šio projekto vadovių 
ir tai, kad jis įvyko, yra didelis jos 
nuopelnas.“

Štai tokia drąsi ir aplinkinių 
mylima mergina yra Monika 
Kumžaitė. Gera energija jaučiasi 
ne tik būnant šalia jos, bet ir 
skaitant šypsenėlėmis išmargintus 
Monikos laiškus. Ir tikrai nesu-
stebčiau, jei girdinti savanorė, 
nusiteikusi Bolivijoje padėti pri-
sitaikyti kurčiai merginai, pati 
sulauks Monikos pagalbos.

Darbščioji Anastazija Romanova.
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Sausio 8 d. Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
vaikams surengta Kalėdinės 
eglutės šventė. Susirinkusius 
į mandarinais kvepiančią 
salę mažuosius ir jų tėvelius 
pasveikino kurčiųjų liaudies 
teatro „Mimika“ režisierė 
Janina Mažeikienė. Ji prista-
tė naują kalėdinį „Mimikos“ 
spektaklį vaikams „Sniego 
karalienė“, sukurtą pagal 
H.K.Anderseno pasaką. 
Pagrindinius vaidmenis 
atliko: Sniego karalienė - 
N.Karmazienė, Gerda - 
D. Skavronskytė, Kajus - 
V.Katutis. Tradicija kasmet 
per Kalėdų ir Velykų šventes 
vaikus pakviesti pažiūrėti 
naujų „Mimikos“ spektaklių 
tęsiasi jau labai seniai.

J.Mažeikienė apie spektaklį 
„Sniego karalienė“ pasakojo: „Šis 
spektaklis išskirtinis tuo, kad jis 
skirtas kurčiųjų bendruomenei ir 
scenarijus buvo rašomas pasta-
tymui gestų kalba. Anksčiau vis 
stengdavomės kurčiųjų kūrybą 
pritraukti prie girdinčiųjų vizu-
alaus skonio. Bet juk kurtieji turi 
savo kalbą, savitą kultūrą, tad jau 
kelis kartus pabandėm spektaklius 
vaidinti gestų kalba. Šis spektaklis 
buvo skirtas parodyti gražią gestų 
kalbą ir aktorių vaidybą per mimi-
ką bei gestą. Esu mačiusi Maskvos 
profesionalaus Kurčiųjų teatro 
spektaklį, kur buvo kalbama tik 
gestų kalba, o girdintiems žmo-
nėms aktorius skaitė tekstą. Ma-
ne tai tikrai sužavėjo. Norėjome, 
kad ir “Sniego karalienėje” bal-
sas skambėtų gyvai, bet sutrukdė 
techniniai dalykai, mano užkimęs 
balsas.

Man labai patinka kurti spek-
taklius vaikams. Jie labai imlūs ir 
tiesūs. Jiems nesumeluosi ir patys 
vaidina labai nuoširdžiai. Norė-
tųsi, kad „Mimika“ rengtų mažų-
jų aktoriukų grupę, kuri įsilietų į 
bendrus spektaklius.

Pasaką „Sniego karalienė“ pa-
sirinkome pasitarusios su Nijole 

Karmaziene. Tai buvo kurčiųjų 
noras. Prie spektaklio dirbo kos-
tiumų dailininkė ir mano bendra-
žygė - Virginija Matuzevičiūtė. 
Ji sukūrė Sniego karalienės kos-
tiumą, sostą, eglutes. O visi kiti 
kostiumai sukurti spontaniškai 
iš sandėlyje atrinktų senų rūbų, 
jiems  pritaikius įvairias detales. 
Scenografiją derinome kartu su  
V. Matuzevičiūte ir sesėmis Jo-
lanta ir Edita Lapinskaitėmis. N. 
Karmazienė paruošė sniegelį. Šis 
spektaklis - kurčiųjų kolektyvo 
darbas, skirtas kurčiųjų bendruo-
menei, mes tiesiog buvome pa-
galbininkai, padėjėjai, patarėjai. 
Tik klaidos pasimatė, nes daug 
vaikučių ir tėvelių žiūrovų buvo 
girdintys (darbuotojai), tad atei-
tyje tikrai bus skaitomas tekstas, 
kad spektaklis būtų suprantamas 
visiems. Dėkojame visiems padė-
jusiems: Ričardui, Modestui, eta-
tiniam Kalėdų seneliui Arūnėliui,  

Karmazai ir visiems žiūrovams ir 
vaikučiams.“

Pasibaigus vaidinimui mažie-
ji buvo pakviesti susirinkti prie 
eglutės, kur juos aplankė Kalė-
dų senelis. Pašokę ir pabendravę 

su Kalėdų seneliu, vaikai sulaukė 
dovanėlių. Jie gavo saldumynų, 
vaisių, atšvaitų ir šviečiančių lie-
menių. Šiemet Kalėdų senelis ir 
šventės rėmėjai (UAB „PSS grupė“, 
„Vikada“, UAB „Pramogų projek-
tai“, „Maisto bankas“ ir Lietuvos 
automobilių kelių direkcija) pa-
sirūpino, kad vaikai būtų ne tik 
patenkinti gavę skanumynų, bet ir 
galėtų saugiai išeiti į gatvę tamsiu 
paros metu. Šviečiančios liemenės 
išties pradžiugino ir sudomino 
vaikus – jie tuoj pat pasipuošė jo-
mis, žaidė policininkus ir fotogra-
favosi su Kalėdų seneliu.

Šventėje nenuobodžiavo ir tė-
veliai. Visi vaišinosi mandarinais, 
padovanotais „Maisto banko“, 
bendravo ir neskubėjo skirstytis.

Agnė KARVELYTĖ

Kalėdinės eglutės šventėje vaikams – 
spektaklis ir dovanėlės

Renginiai

Vaikai susidomėję žiūrėjo jiems skirtą naują spektaklį „Sniego karalienė“.

Spektaklio akimirka: Gerdos (D.Skavronskytė) ir Kajaus (V.Katutis) pokalbis. 

Pasibaigus vaidinimui mažieji buvo pakviesti susirinkti prie eglutės, kur juos 
aplankė Kalėdų senelis.

Įspūdingą Sniego karalienės 
kostiumą sukūrė dailininkė Virginija 
Matuzevičiūtė.
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Kurčiųjų sporto olimpiadų 
istorija  

Sportas

Nuo 1924 m. pasaulyje sė-
kmingai veikia gerai organizuota 
atskira kurčiųjų sporto sistema, 
kuriai vadovauja Tarptautinis kur-
čiųjų sporto komitetas (Internatio-
nal Committee of Sports for the 
Deaf - ICSD). Ši sistema pradėjo 
veikti daug anksčiau negu buvo 
įsteigtas Parolimpinis judėjimas. 

Pirmosios kurčiųjų olimpinės 
žaidynės, pavadintos Tyliosiomis 
žaidynėmis, įvyko 1924 m. Pary-
žiuje. Tai buvo pirmoji pasaulyje 
neįgaliųjų olimpiada. 

1957 m. Tarptautinį kurčiųjų 
sporto komitetą pripažino Tarp-
tautinis olimpinis komitetas. Šian-
dien Tarptautinio kurčiųjų sporto 
komiteto narės yra 104 nacionali-
nės kurčiųjų sporto federacijos. 

Kurčiųjų pasaulio olimpia-
doms vadovauja Tarptautinis kur-
čiųjų sporto komitetas, o kurčiųjų 
Europos čempionatus organizuoja 
Europos kurčiųjų sporto organiza-
cija. Kurčiųjų žaidynėse leidžiama 
dalyvauti sportininkams, kurių 
sveikesnės ausies klausos sutriki-
mas yra ne mažesnis kaip 55 de-
cibelai. 

Kurčiųjų olimpiadų dalyvių 
skaičius pastaraisiais metais smar-
kiai išaugo. 1924 m. Paryžiuje, 
Prancūzija, dalyvavo 148 sporti-
ninkai iš devynių Europos šalių. 
2009 m. 21-ojoje Kurčiųjų vasa-
ros olimpiadoje Taipėjuje, Kinija, 
dalyvavo 2493 sportininkai iš 77 
šalių. 

Pirmoji Kurčiųjų žiemos olim-
piada įvyko 1949 m. Šefilde, Aus-
trija, kur dalyvavo 33 sportininkai 
iš 5 šalių. 2007 m. Salt Lake Sityje, 

JAV, vykusioje 16-oje Kurčiųjų žie-
mos olimpiadoje dalyvavo daugiau 
kaip 298 sportininkai iš 23 šalių. 

Kurčiųjų olimpinės žaidynės 
vyksta kas ketverius metus. Iš viso 
varžomasi 24-iose sporto šakose:.
Vasaros olimpiadoje - 19 sporto 
šakų, žiemos – 5 sporto šakos.

Dabar kurtieji sportininkai 
ruošiasi ir laukia būsimų kurčiųjų 
olimpinių žaidynių, kurios įvyks: 
Kurčiųjų vasaros olimpiada – 2013 
m. Atėnuose (Graikija) ir Kurčiųjų 
žiemos olimpiada – 2011 m. Aukš-
tuosiuose Tatruose (Slovakija). 

Olimpiados simbolis 
Kurčiųjų olim-

piados simbolis 
sukurtas 2003 m. 
Simbolyje sujung-
ti elementai: gestų 
kalba, kurčiųjų ir 

tarptautinės kultūros, vienybė ir 
tęstinumas.

Ratu einančios rankos formos, 
kurios reiškia „OK“ – puiku, labai 
gerai, nuostabu, išreiškia originalų 
kurčiųjų olimpiados -”deaflympi-
cs” – simbolį. Rankų formos kartu 
reiškia ir gestą „vieningi“. Simbolio 
centrinė dalis vaizduoja akies vyz-
dį, kuris parodo kurčiuosius kaip 
regos žmones – bendraudami kur-
tieji naudojasi akimis. 

Simbolis susideda iš keturių 
spalvų. Raudona, mėlyna, geltona 
ir žalia simbolizuoja keturias regi-
onines konfederacijas.

Išvertė Joana VANAGIENĖ 

Vasario 18 - 26 d. Aukštuo-
siuose Tatruose (Slovakija) vyks 
17-osios kurčiųjų žiemos olim-
pinės žaidynės, kuriose turėtų 
dalyvauti apie 700 dalyvių iš 28  
valstybių. 

Lietuvai šiose žaidynėse žada 
atstovauti slidininkų rinktinė: Ra-
mūnas Švedas, Tomas Kuzmins-
kis, Vytautas Songinas ir spor-
tininkus lydintis asmuo Marijus  
Rindzevičius.

Žaidynių metu,  vasario 16 
- 18 dienomis,  Auštuosiuose Ta-
truose vyks ir 43-asis Tarptau-
tinio kurčiųjų sporto komiteto 
kongresas (ICSD). Lietuvai jame 
atstovaus Lietuvos kurčiųjų spor-
to komiteto prezidentas Aleksas 
Jasiūnas bei generalinis sekreto-
rius Marius Minkevičius.

„Akiračio“ inf.

Sausio 15 d. surengtoje vakaro-
nėje sporto bendruomenė pasvei-
kino 2010 metų nominacijas pel-
niusius  kurčiuosius sportininkus.  

2010 m. metų perspektyviau-
sia jaunąja sportininke pripažinta 
krepšininkė Ramunė Eskertaitė. 
Metų valingiausio sportininko  ti-
tulą laimėjo krepšininkė Gabrie-

lė Valaitytė. Metų atradimu tapo 
krepšininkas Gediminas Žukas. 
Labiausiai sportui atsidavusiu 
pripažintas krepšininkas Justinas 
Navlickas. „2010 m. metų treneris“ 
apdovanojimas įteiktas lengvosios 
atletikos treneriui Vytautui Bura-
kauskui.

„Akiračio“ inf.

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas su 
jauniausia sportininke Ramune Eskertaite ir labiausiai sportui pasiaukojusiu 
krepšininku Justinu Navlicku.

 Atviro Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionato prizininkai.

 Atviras Lietuvos kurčiųjų 
šachmatų čempionatas

2010 m. sportininkų 
penketukas

Gruodžio mėnesį Panevėžio 
šachmatų klube vyko atviras Lie-
tuvos kurčiųjų šachmatų čempio-
natas. 

Čempionate dalyvavo 28 vyrai 
ir 11 moterų. Pirmąją vietą tarp 
vyrų ketvirtą kartą iš eilės iškovo-
jo perspektyvus aštuoniolikmetis 
T.Jankūnas, surinkęs 8,5 taško iš 
9 galimų. Antrąją vietą laimėjo 
kaunietis K.Dragūnas (7 taškai), 
trečioji vieta atiteko vilniečiui  

G. Petrauskui (6,5 taško), ke-
tvirtąją vietą užėmė vilnietis 
J.Patackas (6,5 taško).

Tarp moterų pirmąją vietą iško-
vojo kaunietė E.Marcinkevičienė, 
surinkusi 7 taškus iš 7 galimų. 
Antrąją vietą laimėjo vilnietė 
O.Vaikšnorienė (5 taškai), tre-
čioji vieta atiteko panevėžietei 
M.Kubilienei (5 taškai).

„Akiračio“ inf.

Žiemos olimpiada
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2010 metų liepos 18-22 
d. Kanados mieste Vanku-
veryje įvyko XXI-ąsis Tarp-
tautinis kurčiųjų švietimo 
kongresas (International 
Congress on the Educati-
on of the Deaf – ICED). 
Kongresas priėmė istorinį 
nutarimą, kuris pasmerkė 
liūdnai pagarsėjusio Milano 
kongreso sprendimus. 

Primename, kad 1880 m. vy-
kusiame II-ajame Tarptautiniame 
kurčiųjų švietimo kongrese Mila-
ne dauguma delegatų balsavo už 
sprendimą, kuris uždraudė vartoti 
gestų kalbą kurčiųjų ugdymo pro-
cese. Šis sprendimas turėjo liūdnas 
ilgalaikes pasekmes tarptautinei 
kurčiųjų bendruomenei. Nė vie-
nas kitas kurčiųjų ugdymo istori-
jos įvykis neturėjo tokių didelių 
pasekmių kurčiųjų švietimui. Šis 
vienintelis įvykis beveik sunaikino 
gestų kalbą. Po Milano kongreso 
dauguma kurčiųjų mokyklų perėjo 
prie „grynojo“ sakytinio ugdymo 
metodo. Milano kongreso rezoliu-
cijos draudė naudoti gestų kalbą, 
mokant kurčius vaikus, o tai atėmė 
galimybę viso pasaulio kurtiems 
piliečiams gauti gerą išsilavinimą 
ir naudotis lygiomis galimybėmis 
kartu su kitais žmonėmis. 

ICED-2010 organizacinis ko-
mitetas atidarė XXI-ąjį Tarptautinį 
kurčiųjų švietimo kongresą ilgai 
lauktuoju 1880-ųjų metų Milano 
rezoliucijų pakeitimu. ICED-2010 
organizacinis komitetas kartu su 
Britų Kolumbijos kurčiųjų organi-
zacija (Britų Kolumbija – provin-
cija Kanados vakaruose) parengė 
pareiškimą „Naujoji Era: Kurčiųjų 
dalyvavimas ir bendradarbiavi-
mas“, kuriuo panaikino Milano 
kongreso rezoliucijas ir išreiškė 
gilų apgailestavimą dėl jų sukeltų 
žalingų pasekmių. Naujajame pa-
reiškime išreiškiama pagarba ir 
skatinimas visoms kalbinio ir kitų 
formų bendravimo priemonėms, 
kurios naudojamos švietimo pro-
gramose. 

Naujosios Eros Susitarimo 
tekstas prasideda teiginiu, jog bū-
tina laikytis Jungtinių Tautų Ne-
įgaliųjų teisių konvencijos prin-
cipų, kurie teigia, kad kiekvienas 

žmogus turi teisę naudotis gestų 
kalba ir kad išsilavinimas privalo 
apimti visas kalbines, akademines, 
praktines ir socialines žinias, bū-
tinas gyvenimui. Susitarime taip 
pat sakoma, jog pritariama visoms 
rezoliucijoms, kurias priėmė 2001 
m. XV-asis Pasaulio kurčiųjų fede-
racijos kongresas. Tarp jų: rezoliu-
cija apie lygias galimybes visoms 
kalbinėms ir kultūrinėms grupėms 
gauti išsilavinimą; apie gestų kalbų 
pripažinimą oficialiomis kalbomis 
lygiagrečiai su šalių nacionalinė-
mis kalbomis; apie kurčiųjų įtrau-
kimą į visas švietimo programas; 
apie žmogaus teisių užtikrinimą. 

Kai ICED-2010 organizacinio 
komiteto narys Džo Maklaflinas 
perskaitė Susitarimo tekstą, kon-
greso plenarinio posėdžio audito-
rija, apie 750 žmonių stovėdami 
aplodismentais sutiko naujos eros, 
vienybės ir žmogaus teisių užti-
krinimo pradžią. Kongreso daly-
viams buvo pasiūlyta pasirašyti 
pagrindinį dokumentą. 

Tarptautiniame kurčiųjų švie-
timo kongrese Vankuveryje buvo 
perskaityta daug pranešimų, ir 
visuose juose buvo kalbama apie 
gestų kalbos, kurčiųjų kultūros bei 
apie vieningos bendruomenės, ku-
ri reikalinga visiems kurtiesiems 
vaikams, nepriklausomai nuo ben-
dravimo būdo ir nuo to, ar vaikai 
naudoja klausos kompensacinę 
techniką, ar jos nenaudoja, svarbą. 

Kongreso baigiamojoje sesi-
joje Džo Maklaflinas pranešė, jog 
Naujosios Eros Susitarimą ir prin-
cipus pasirašė 600 dalyvių. Hon-
kongo kurčiųjų organizacija įteikė 
laišką su dar 356 parašais. Į sceną 
buvo pakviestas Pasaulio kurčių-
jų federacijos prezidentas Markku 
Jokinenas, kuriam buvo įteiktas 
Naujosios Eros Susitarimo pagrin-
dinis dokumentas. 

Vėliau Susitarimas bus išsiųs-
tas į XVI-ąjį Pasaulio kurčiųjų 
federacijos kongresą, kuris 2011 
m. vyks Pietų Afrikoje ir kuriame 
toliau bus renkami parašai. Ga-
liausiai dokumentas sugrįš į 2015 
m. vyksiantį Tarptautinį kongre-
są kurčiųjų švietimo klausimais 
Graikijoje. Naujosios Eros Susita-
rimas taps viso pasaulio kurčiųjų 
tarpusavio supratimo ir draugys-
tės simboliu.

Markku Jokinenas pasveikino 

ICED-2010 organizacinį komi-
tetą bei visus kongreso dalyvius, 
tapusius judėjimo, kurio tikslas 
yra panaikinti Milano kongreso 
rezoliucijas, dalimi ir priėmusius 
Naujosios Eros pagrindinius prin-
cipus, kurie padės užtikrinti, kad 
būtų laikomasi žmogaus teisių ir 
švietimo reformų įgyvendinimo. 
Markku Jokinenas pasidalijo savo 
požiūriu apie švietimo sistemą ir 
įvairias galimas Naujosios Eros 
Susitarimo pasekmes. 

„Švietimas yra ne tik pažy-
miai, programos ir pedagoginiai 
principai; švietimas turi palaikyti 
kurčiuosius vaikus, padėti jiems 
tapti pilnaverčiais žmonėmis, tu-
rinčiais teises, žinias ir įgūdžius. 
Švietimas privalo padėti kurtiems 
vaikams maksimaliai atskleisti 
savo potencialą kaip šiandienos 
asmenybėms. Mes visi privalome 
pripažinti ir vertinti Kurčiųjų ben-
druomenės, kurią sudaro kurtieji, 
neprigirdintieji ir kurčneregiai, 
įvairovę su kiekvieno asmens tei-
se į kalbą, kultūrą, bendruomenę 
ir pasirinkimą. Naujosios Eros 
Susitarimo pagrindai gimė iš 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencijos, kurią jau ratifikavo 
daugelis šalių. Dirbdami su savo 
šalių vyriausybėmis planuojant ir 
įgyvendinant švietimo programas 
ir politikos principus mes pri-
valome remtis Neįgaliųjų teisių  
konvencija. 

Mane jaudina ir įkvepia toji 
vienybė, su kuria Kongreso da-
lyviai pritarė Naujosios Eros Su-
sitarimui. Vis dėlto būtina pažy-
mėti, jog tai tik ilgo kelio pradžia. 
Tikrai esminiams pokyčiams pa-
siekti prireiks laiko, kantrybės ir 
išminties. Mes visi esame patyrę 
skriaudų, mus skaudindavo, mus 
išskirdavo iš bendro rato, mes 
buvome menkinami ir nušalina-
mi, ir pykdavome ant girdinčiųjų 
už tą žalą, kuri buvo padaryta ke-
lioms kurčiųjų kartoms per 130 
metų, praėjusių nuo Milano kon-
greso. Mes privalome atleisti sau 
ir kitiems, turime tapti dvasiškai 
laisvi, kad kartu su naujaisiais 
sąjungininkais galėtume eiti į 
priekį pozityvios ir produktyvios 
ateities link. 

Man teko didelė garbė pri-
imti šį dokumentą, kuriame su-

formuluotos visų žmonių lygios 
teisės į švietimą ir kuris suteiks 
galimybę kurtiems jaunuoliams 
siekti pilnaverčio ir turiningo 
gyvenimo bei realizuoti savo as-
menybes. Norėdamas išreikšti 
visų mūsų padėką ICED-2010 or-
ganizaciniam komitetui ir Britų 
Kolumbijos kurčiųjų organizaci-
jai norėčiau įteikti šioms abiems 
organizacijoms simbolines elnių 
skulptūrėles. Pasaulio kurčiųjų 
organizaciją sudaro 130 šalių-na-
rių. Suomijoje, iš kur aš pats esu 
kilęs, yra daug elnių. Tai nedideli, 
bet galingi gyvūnai, kurie gyvena 
bandomis ir yra labai priklauso-
mi vienas nuo kito, kad išgyven-
tų. Taip ir mes, panašiai kaip tie 
elniai, esame reikalingi vieni ki-
tiems ir privalome vertinti vieni 
kitus“. 

Kai ICED-2010 organizaci-
nio komiteto ir Britų Kolumbijos 
kurčiųjų organizacijos vadovai 
ėjo atsiimti Pasaulio kurčiųjų or-
ganizacijos apdovanojimų, žiū-
rovai plojo stovėdami, o scenoje 
buvę kongreso dalyviai apsikalbi-
no vieni su kitais. 

Kaip sakė kongreso vadovas 
Claire Andersonas, ICED-2010 
pagrindinė tema buvo „Švietimo 
partneriai“. „Tuo buvo siekiama 
pabrėžti, kaip svarbu dirbti kar-
tu. Tik sukūrę mokytojų, tėvų, 
moksleivių, Kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų bendruomenių pagarbią 
partnerystę galėsime padidinti 
galimybes atliepti kurčių vaikų 
ugdymo poreikius. Šiandien mes 
kuriame istoriją ir tikimės, kad 
Vankuverio susitarimas panai-
kins skausmingas pasekmes tų 
sprendimų, kurie kadaise buvo 
priimti Milane“. 

Pateikiame ištrauką iš 2010 
m. Tarptautinio kurčiųjų švie-
timo kongreso Vankuveryje or-
ganizacinio komiteto ir Britų 
Kolumbijos kurčiųjų asociacijos 
(Kanada) bendro pareiškimo, pa-
sirašyto 2010 m. liepos 19 d.: 

„1880 m. Milane įvyko tarp-
tautinis kongresas kurčiųjų švie-
timo problemoms aptarti. Kon-
greso dalyviai priėmė kelias rezo-
liucijas, kurios turėjo didelė įtaką 
viso pasaulio kurčiųjų švietimui 

Istorinis įvykis Vankuveryje  Pasaulio  
aktualijos
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Tinklalapis www.dea-
fpeople.com pristato kur-
čiųjų pasiekimų istoriją ir 
kurčiuosius asmenis, kurie 
vis dar aktyvūs savo profesi-
nėje veikloje. Taip pat jame 
galima susipažinti su girdin-
čiaisiais, kurių atsidavimas 
ir pasiaukojimas pagerino 
kurčiųjų gyvenimo kokybę.

Tinklalapyje kiekvie-
ną mėnesį yra renkamas 
mėnesio žmogus. Pasiūlyti 
kandidatus (tokius kaip 
kurčiasis vadovas, profeso-
rius, verslininkas ir pan.) 
gali kiekvienas. Tinklalapyje 
www.deafpeople.com yra 
pateikta nominacijos forma. 

Mėnesio kurčiasis
Gruodžio mėnesio žmogus – 

Amerikos afrikietė Claudia Gor-
don, specialioji Federalinės sutar-
čių laikymosi programos (OFCCP) 
darbo departamento direktoriaus 
asistentė. Jos pareigos - užtikrinti, 
kad sutarties dalyviai tvarkydami 
reikalus su federaline vyriausybe 
nebūtų diskriminuojami dėl rasės, 
lyties, religijos, amžiaus, tautinės 
mažumos, tautybės, neįgalumo ir 
pan.

Ji yra pirma žinoma kurčia 
Amerikos afrikietė, įgijusi teisės 
išsilavinimą.

Vaikystė
Claudia Gordon patyrė didelę 

diskriminaciją ankstyvajame am-
žiuje. Tačiau taip pat jautė stiprų 
artimųjų palaikymą ir meilę, kuri 
padėjo atsilaikyti prieš tai. Mergai-
tė gimė Jamaikoje. Mama, turėjusi 
tik aštuonių klasių išsilavinimą, 
dirbo namų tvarkytoja ir skalbė-
ja, kad galėtų išlaikyti tris vaikus. 
Ji emigravo į Pietų Bronksą, kad 
galėtų uždirbti pinigų geresniam 
gyvenimui, tačiau planavo grįžti 
pas vaikus kaip įmanoma greičiau. 

Namuose likusiais vaikais rūpinosi 
jų teta.

Kai Claudiai buvo aštuoneri, 
staiga ji pajuto smarkų skausmą 
vidurinėje ausyje – greičiausiai tai 
buvo ausies uždegimas. Mergaite 
besirūpinusi teta nuvežė ją į mažą 
kliniką, kadangi nebuvo ligoninės 
šalia. Tačiau klinikoje nebuvo nė 
vieno budinčio gydytojo. Budin-
ti seselė nesuprato, kas negerai, 
tačiau matė, jog Claudia tampa 
kurčia. Viduriniosios ausies už-
degimas gydomas antibiotikais ir 
analgetikais, tačiau mergaitei ne-
buvo paskirtas joks gydymas.

Pasak Claudios, jos gyvenimas 
pasikeitė per naktį. Iki to laiko ji 
buvo gabiausias ir draugiškiausias 
vaikas klasėje, nuolat dalyvavo 
įvairioje veikloje,  tačiau po ne-
laimės buvo išmesta iš mokyklos, 
neteko draugų, užsidarė namuose 
ir tapo pajuokos objektu. Ji sakė: 
,,Maniau, jog esu vienintelis kur-
čias žmogus pasaulyje“. 

Jamaikoje kurtieji ir neįgalūs 
žmonės yra niekinami. Gordon 
prisimena, kad kurčia moteris, 
gyvenusi netoliese, buvo vadina-
ma ,,kvaile“, vaikai mėtydavo į ją 
akmenis. Vėliau Claudia suprato, 
jog jos gyvenimas tik per plauką 

netapo toks pat. Ją išgelbėjo tik tai, 
jog dar prieš sukankant vienuoli-
kai metų mama ją išsivežė į Ame-
riką.

Patyrusi gniuždančią pradžią 
visuomeninėje mokykloje, ji buvo 
perkelta į Leksingtono kurčiųjų 
mokyklą, išmoko gestų kalbą, da-
lyvavo sporto renginiuose ir tapo 
pirmaujančia mokine. Dar būda-
ma žemesnėse klasėse ji žinojo, 
jog nori tapti teisininke. Ji buvo 
pakankamai stipri ir nekreipė dė-
mesio į tuos, kurie abejojo, kad ji 
gali tai pasiekti ar laikė tai neįma-
nomu tikslu.

Studijos ir darbas
Claudia Gordon gavo politikos 

mokslų diplomą Harvardo univer-
sitete  ir studijavo neįgaliųjų teisių 
teisę bei politiką Amerikos univer-
siteto Vašingtono teisės koledže. 
2000 metais ji baigė studijas ir ta-
po pirma žinoma kurčia Amerikos 
afrikiete, turinčia teisės diplomą.

2000-2002 metais mergina 
dirbo personalo įgaliotine teisės 
ir advokatūros centre bei teisinin-
ke konsultante Nacionalinėje ne-
įgaliųjų tarnyboje. Dirbdama su 
kurčiųjų mažuma, Gordon susido-
mėjo galimybe dirbti Federalinėje 

tarnyboje. 
Claudia aktyviai dalyvavo kur-

čiųjų juodaodžių advokatų veiklo-
je. 

1990 metais mergina tapo 
„Mis Kurčioji juodaodė Amerika“.

2002-2005 metais buvo išrink-
ta Nacionalinės kurčiųjų juodao-
džių advokatų organizacijos vice-
prezidente.

2003 metais dalyvavo „Ralph 
Lauren Jeans“ reklamos kampa-
nijoje, skatinančioje savanorystę. 
Plakatai su jos atvaizdu buvo išpla-
tinti visoje šalyje. Nacionalinė kur-
čiųjų juodaodžių advokatų organi-
zacija gavo reikšmingos naudos iš 
šios kampanijos. 

2004 metais ji tapo Piliečių 
teisių ir laisvių tarnybos, tėvynės 
saugumo departamento vyresnią-
ja patarėja politikos klausimais. Ji 
padėjo įgyvendinant negalės žmo-
nėms skirtas programas, mokan-
čias, kaip elgtis nelaimingo atsiti-
kimo metu. Taip pat kontroliavo, 
kaip Federalinės institucijos ben-
dradarbiavo, kad užtikrintų, jog 
kurtieji bei kitą negalią turintys 
žmonės būtų mokomi elgtis nelai-
mingo atsitikimo atveju.

Prezidento Obamos adminis-
tracija paskyrė ją į dabartinę dar-
bo vietą – OFCCP. Nors ji ir nėra 
taip gerai žinoma agentūra, kaip 
Lygių užimtumo galimybių komi-
sija ar Teisingumo ministerijos pi-
lietinių teisių skyrius, OFCCP turi 
stiprius tyrimo ir reguliavimo įga-
liojimus ginti dirbančiuosius, ska-
tinti įvairovę bei priversti vykdyti  
įstatymus.

Claudiai patinka iššūkiai, ku-
riuos ji patiria darbe, ir teigia, jog 
neturi daug laiko asmeniniam 
gyvenimui, tačiau ji tiki meile 
ir palaikymu, kurį gauna iš savo  
šeimos. ,,Darbui mane motyvuo-
ja mintis, jog nors progresas link 
integracijos ir galimybių akivaiz-
dus, tačiau vis dar yra daug dar-
bų, kuriuos reikia nuveikti’’, - sakė  
Claudia.

Parengė Genė KARKLIENĖ

ir gyvenimui. 
Šios rezoliucijos: 
- uždraudė naudoti gestų kal-

bą mokant kurčiuosius visame 
pasaulyje; 

- skausmingai paveikė kur-
čiųjų gyvenimo kokybę visame 
pasaulyje; 

- atskyrė kurčiuosius piliečius 

nuo bendrojo švietimo proceso, 
atėmė iš jų ateitį daugelyje vei-
klos sričių; 

- atskyrė kurčiuosius piliečius 
nuo valstybinio planavimo, atė-
mė iš jų pasirinkimą ir finansinę 
paramą gaunant pagrindinį ir pa-
pildomą ugdymą; 

- neleido kurtiesiems pilie-

čiams pasiekti sėkmės įvairiose 
visuomeninėse veiklose, daugelį 
privertė atsisakyti mėgstamo už-
siėmimo; 

- atėmė iš daugelio kurčiųjų 
piliečių galimybę parodyti savo 
kultūrinį ir meninį įnašą į dauge-
lio šalių gyvenimą“. 

Šaltinis: 
V jedynom stroju 2010, Nr. 

9-10, p. 19 
http://wfdeaf .org/ne ws_

ICED.html  

Išvertė Joana VANAGIENĖ 

Tinklapyje - pasaulio aktyviausi kurtieji

Claudia Gordon – pirma kurčia Amerikos afrikietė, įgijusi teisės 
išsilavinimą.
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Teatras

„Mimika“, kaip ir kasmet 
per žiemos šventes, pakvie-
tė vaikus pasižiūrėti spektaklio 
-  šįkart jiems parodytas vaidi-
nimas, pastatytas pagal visiems 
gerai žinomą Hanso Christiano 
Anderseno pasaką „Sniego kara-
lienė“.  Tai istorija apie berniu-
ką Kajų (V.Katutis) ir jo sesutę 
Gerdą (D.Skavronskytė), kuri 
patiria daug nuotykių bei įveikia 
visas kliūtis, kad išgelbėtų bro-
lį iš piktosios Sniego karalienės 

(N.Karmazienė) nelaisvės ir grįž-
tų į jaukius namus pas mylimą 
senelę bei užšalusią be Kajaus 
gėlę. 

„Mimikos“ spektaklis „Snie-
go karalienė“ – kurčiųjų kolekty-
vo darbas, skirtas kurčiųjų ben-
druomenei, todėl pasaka buvo 
sekama gestų kalba. Nuotrauko-
se  - Gerdos kelionė ir jos pake-
liui pas Sniego karalienę sutikti  
herojai.

„Akiračio“ inf.

Fotoreportažas iš „Mimikos“ spektaklio 
„Sniego karalienė“


