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TITRAI: net po apskritojo 
stalo diskusijos Seime LKD prezi-
dentė R. Klečkovskaja nacionali-
niam transliuotojui spaudimo ne-
mažina. Ji vėl parašė R. Paleckiui 
raštą, kuriame prašo per vieną die-
ną kurčiuosius informuoti, kokias 
5 pažadėtas laidas Lietuvos televi-
zija ketina titruoti ir kada titravi-
mą numato pradėti. Šių duomenų 
vadovei reikia tęsti diskusijoms 
dėl titravimo Seime. Prezidentės 
stalčiuje jau guli šia tema pareng-
tas raštas europarlamentarei V. 
Blinkevičiūtei. Raštas - tam atve-
jui, jei LRT vadovybė bei Seimo 
Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas atsisakys tenkinti teisė-
tus kurčiųjų informacijos prieina-
mumo poreikius.

ŽENKLAS „NEĮGALUSIS“: 
R. Klečkovskaja dėl to, kad Soci-
alinės apsaugos ir darbo minis-
terija (SADM) neatsižvelgė į jos 
siūlymą leisti sutrikusios klausos 
asmenims, turintiems  35 proc. 
nedarbingumo lygį, naudotis au-
tomobilių stovėjimo aikštelėmis 
nemokamai, neužimant „Neį-
galiojo“ ženklu pažymėtų vietų, 
apskundė SADM Seimo kontro-
lieriui Romui Valentukevičiui. 
Kontrolieriaus atsiųstame Drau-
gijai atsakyme teigiama, kad LKD 
aktualia tema ne kartą diskutuota 
SADM bei prie jos įsteigtoje Ne-
įgaliųjų reikalų taryboje, kuri ir 
teikia siūlymus SADM neįgaliųjų 
socialinės politikos klausimais. 
Beje, jos narė, akcentuojama raš-
te, yra ir pati R. Klečkovskaja. Esą 
ir šiuo metu galiojanti skiriamojo 
ženklo „Neįgalusis“ naudojimo ir 
neįgalių asmenų automobilių sta-
tymo  kortelių išdavimo tvarka yra 
nustatyta atsižvelgiant į tarybos 
siūlymus. Išklausęs suinteresuotų 
šalių paaiškinimus R. Valentuke-
vičius įvertino padėtį ir nusprendė 
R. Klečkovskajos skundą pripažin-
ti nepagrįstu. Pasak pačios prezi-
dentės, dabar liko vienintelė vilčių 
teikianti instancija, su kuria šiuo 
klausimu Draugija dar ketina de-
rėtis, – Lietuvos savivaldybių aso-
ciacija.

LGK: keturis kartus nesulau-
kusi Seimo kanclerio J. Mileriaus 
atsakymo į savo raštus, pagaliau 
LKD buvo pamaloninta informa-
cija. Seimo kancleris teigia, kad 
buvo skaičiuojamos Seimo plena-

rinių posėdžių titravimo ir verti-
mo į LGK išlaidos. Kaip pigesnis, 
vienkartinių (o ne kasmetinių) 
investicijų reikalaujantis, buvo 
pasirinktas  vertimo į gestų kalbą 
studijos įrengimas. Atsakyme tei-
giama, kad dėl to 2010 m. pabai-
goje buvo atliktos viešųjų pirkimų 
procedūros ir sudaryta sutartis su 
tiekėjais. Tais pačiais metais ren-
giant Seimo I rūmų rekonstrukci-
jos projektą, buvo suprojektuotos 
patalpos bei reikalingos komu-
nikacijos vertimo į LGK studijai 
įrengti. Toliau Seimo kancleris 
konstatuoja, kad 2011 m. Seimo 
kanceliarijai lėšų šiam projektui 
neskirta. 2012 m. vykdant Seimo 
I rūmų rekonstrukciją vis dėlto 
vertimo į LGK studijos patalpas 
numatoma įrengti. „Bet lėšų tech-
ninei įrangai klausimas lieka atvi-
ras“, - informavo kancleris.

INFORMAVIMO TARPI-
NINKAS: Seimo Socialinių rei-
kalų ir darbo komitetui R. Kleč-
kovskaja išsiuntė raštą, kuriame 
skundžia informavimo tarpininkų 
apmokėjimo tvarką. Prezidentė 
rašo: „Nors LKD darbuotojai ne-
teikia socialinių paslaugų, jų tei-
kiamos paslaugos visiškai tokioms 
prilygsta. Tačiau apmokėjimui už 
identišką darbą taikomi visiškai 
kitokie normatyvai.“ Tie „norma-
tyvai“ – tai Vyriausybės dar 1993 
m. liepos 8 d. priimtas nutarimas 
Nr. 511, kuriame patvirtintas bazi-
nio atlyginimo koeficientas. Pasak 
rašto autorės, jis nebuvo keičiamas 
daugiau kaip dešimtmetį. Kurčiųjų 
vadovė prašo Komiteto teikti siū-
lymus dėl minėtų specialistų koe-
ficientų kėlimo.

FINANSAVIMAS: Seimo So-
cialinių reikalų ir darbo komitetui 
LKD išsiuntė dar vieną raštą. Šį-
kart - dėl neįgaliųjų organizacijų 
finansavimo per pirmuosius tris 
keturis metų mėnesius, kol Seimas 
dar nebūna patvirtinęs biudžeto. 
Rašte pagrindžiama, kodėl LKD 
savo struktūriniams daliniams 
anksčiau galėjo skolinti pinigų 
metų pradžiai, o dabar negali. Taip 
yra todėl, kaip rašoma rašte,  „kad 
kurčiųjų organizacijų finansavi-
mą perdavus savivaldybėms LKD 
netenka teisės skolinti lėšų ma-
žesnėms organizacijoms, kadangi 
sutartys dėl finansavimo pasira-
šomos tiesiogiai tarp jų ir savival-
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 Liepos 17 d. Pasaulio kurčių-
jų federacijos (PKF) prezidentu 
ketverių metų laikotarpiui buvo 
išrinktas Kolinas Alenas (Colin 
Allen), kuriam šiemet sukaks 50 
metų. 

K. Alenas gimė Sidnėjuje 
(Australija), kurčiųjų šeimoje. Pir-
moji jo kalba buvo australų gestų 
kalba. Jis turi girdinčią dukrą ir 
anūkę, kurios gyvena Londone.

K. Alenas mokėsi kurčiųjų 
mokykloje. Paskutiniais mokslo 
metais jis buvo išrinktas mokyklos 
kapitonu (arba mokyklos mokinių 
tarybos pirmininku). Jaunuolis 
norėjo tęsti mokslą universitete, 
bet jį atsisakė priimti dėl kurtumo 
– tuo metu tai buvo įprastas reiš-
kinys net tokioje šalyje kaip Aus-
tralija.

Jaunuolis įstojo į Australijos 
kurčiųjų teatrą, su juo gastrolia-
vo po visą pasaulį. Vėliau dirbo 
Jungtinėse Valstijose aktoriumi. 
Grįžęs į Australiją pradėjo dirbti 
su projektu, skirtu kurčiųjų ben-
druomenės nariams šviesti SPID‘o 
klausimais (apsaugos priemonės ir 
gydymas). Po to K. Alenas vis dėl-
to įstojo į universitetą, jį baigė ir 
įgijo bendruomenės organizacijų 
specialisto diplomą (Community 
Organizations).

Baigęs studijas įsitraukė į Pa-
saulio kurčiųjų organizacijos vei-

klą. Dešimt metų jis dirbo pagal-
bos kurčiųjų organizacijoms Alba-
nijoje, Kosove, Kambodžoje ir ki-
tose šalyse koordinatoriumi – ko-
ordinavo PKF kovos dėl žmogaus 
teisių projektus. Kaip PKF tarybos 
narys vedė mokymus ir seminarus 
daugelyje pasaulio šalių (aplankė 
30 šalių).

2009 m. grįžęs į Australiją K. 
Alenas tapo Naujojo Pietų Velso 
kurčiųjų bendruomenės tarnybos 
direktoriumi (ši organizacija buvo 
įkurta 1913 m.). Jis daug prisidėjo, 
kad Australijoje pagerėtų paslau-
gos kurtiesiems. K. Alenas vado-
vavo keturių skyrių vadovams bei 
38 etatiniams darbuotojams; kas-
metinis įstaigos biudžetas sudarė 
3,3  milijono Australijos dolerių.

K. Alenas, kaip Pasaulio kur-
čiųjų federacijos prezidentas, užsi-
brėžė tikslą veikti šiomis keturio-
mis pagrindinėmis kryptimis:

1.Gestų kalba – platus gestų 
kalbos pripažinimas ir vartojimas 
ugdymo ir lavinimo praktikoje.

2.Bilingvinis ugdymas – gestų 
kalbos ir nacionalinės kalbos var-
tojimas rašytine forma, kaip kur-
čiųjų ugdymo pagrindas.

3.Vertėjai – gestų kalbos ver-
tėjų tarnybų plėtra ir kokybiškas 
gestų kalbos vertėjų parengimas. 
Neužtikrinus kokybiško vertimo 
kurtieji neturės visavertės prieigos 
prie informacijos.

4.Prieiga prie visų formų in-
formacijos.

Ypatingas dėmesys taip pat 
bus skiriamas: 

1.Technologijoms, darančioms 
poveikį kurčiųjų gyvenimui.

2.Darbui su kurčiaisiais besi-
vystančiose šalyse.

Iš anglų kalbos išvertė 
Vilma  PABRINKYTĖ

Naujasis Pasaulio kurčiųjų 
federacijos prezidentas

dybės, neįtraukiant LKD kaip par-
tnerio“. Rašte teigiama, kad toks 
finansavimo būdas riboja skoli-
nimo galimybes. Mat LKD veikia 
kaip asociacija, o Asociacijų vei-
klos įstatymo 16 straipsnis drau-
džia suteikti paskolas, garantuoti, 
laiduoti ir t. t. R. Klečkovskaja 
įspėja, kad „numanoma finansavi-
mo reforma žlugdo paslaugų teiki-
mą kurtiesiems“. Todėl prašo „im-
tis reikalingų priemonių (...), kad 
savivaldybės nuo sausio mėnesio 
bent dalinai (avansu) finansuotų 
LKD organizacijas“. Taip pat prašo 
„nežlugdyti didžiųjų LKD organi-
zacijų jau 75 metus vykdomos re-
zultatyvios kurčiųjų kultūrinės ir 
užimtumo veiklos“. 

KURSAI: antrą šių metų pus-
metį Surdologijos centro rengia-
muose LGK vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose planuojama 
mokyti apie 20 vertėjų. Spalio 
10-14 d. ir spalio 24-28 d. rengia-
muose mokymuose specialistai 
tobulins žinias atitinkamai  pagal 
sudėtingą 3 ir 4 lygio LGK vertėjų 
kvalifikacijos tobulinimo progra-
mą.

Rengiami kursai ir kitiems 
viešąsias paslaugas teikiantiems 
specialistams. Pradėjo mokytis 
arba netrukus pradės 3 socialinių 
darbuotojų, 4 policininkų, 5 sur-
dopedagogų ir kurčiųjų mokytojų 
grupės. 

ĮSTATAI:rugsėjį Surdologijos 
centras užregistravo naujus įstai-
gos veiklos įstatus. 

Pagal Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų tei-
kimo 2009-2012 metų programą 
yra numatyta, kad Surdologijos 
centras turi tapti metodinės pa-
galbos centru rengiant ir įgyven-
dinant LGK vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo programas. Nauji įsta-
tai – vienas iš žingsnių įtvirtinant 
naujas, išplėstines įstaigos funkci-

jas.
SVEIKATA: lapkričio 3 d. 13 

val. Vilniaus KRC senjorų klubo 
„Bičiuliai“ nariams organizuoja 
paskaitą apie vėžį ir jo profilakti-
ką.

Taip pat lapkričio 17 d. 9 val. 
visi LKD nariai kviečiami į „Ca-
melia“ vaistinių tinklo organizuo-
jamą nemokamą cholesterolio kie-
kio kraujyje patikrinimą. Po to bus 
skaitoma paskaita apie cholestero-
lio poveikį sveikatai. Su šia farma-
cijos bendrove pasirašyta ilgalaikė 
sutartis, todėl ateityje numatoma 
ir daugiau panašių renginių kur-
tiesiems vilniečiams.

RAGINA: Vilniaus KRC nuo 
šiol ketvirtadieniais vėl dirba il-
giau. Todėl kviečia vilniečius akty-
viai dalyvauti tomis dienomis įvai-
ria tematika rengiamuose susitiki-
muose, vykstančiuose 17.00-18.30 
val. centro patalpose, aktų salėje.

NEDALYVAUS:Vilniaus KRC 
teatras „Mimika“ su J. Mažeikie-
nės ir M. Svirskio pastatytu šokio 
spektakliu „Apie tai“ sėkmingai 
įveikė atrankos turnyrą Čekijoje ir 
yra pakviestas dalyvauti 21-ajame 
prestižiniame tarptautiniame kur-
čiųjų teatrų festivalyje, kuris vyks 
lapkričio 16-20 dienomis Čekijos 
mieste Brno. Tenka tik apgailes-
tauti, kad teatras negalės atstovauti 
Lietuvai dėl lėšų stygiaus. Prašoma 
sumokėti 800 eurų suma Lietuvos 
mimams yra neįveikiama kliūtis.

BADMINTONAS: spalio 29 
– lapkričio 5 dienomis Bucheone 
(Pietų Korėjos Respublika) vyks 
Pasaulio kurčiųjų badmintono 
čempionatas. Vadovaujama LKSK 
prezidento A. Jasiūno jame daly-
vaus Lietuvos rinktinė: K. Dovy-
daitytė, E. Mateikaitė, V. Žyman-
taitė, T. Dovydaitis, K. Dauskurtas, 
I. Reznikas.  Kartu vyks  rinktinės 
treneris A. Narvilas ir gydytoja 
 S. Kibildienė.

DĖMESIO!

 Surdologijos centras 2011 m. lapkričio 12 d. 11  val. Vilniuje, „Karolinos“ viešbučio Konferencijų centre (Sausio 13-osios g. 2) 
rengia tarptautinę konferenciją apie dvikalbystę. Dalyvių registracija pradedama 10 val. Pranešimus konferencijoje skaitys lektoriai 

iš Anglijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos. 
 Kviečiame registruotis pagal gyvenamąją vietą kurčiųjų reabilitacijos centre iki spalio 28 d. ir prašome pateikti  centro darbuo-

tojams savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, mob. tel. nr., e. pašto adresą (jei yra) bei sąskaitos banke numerį 
(tik tiems, kurie pageidaus, kad būtų apmokėtos kelionės išlaidos).

 Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka Surdologijos centras.
 Daugiau apie renginį teiraukitės kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojų.
 Laukiame Jūsų!
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Valdybos posėdyje
Spalio 4 d. Vilniuje vyko 

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) valdybos posėdis. 
Jame buvo aptarti šie svar-
biausi klausimai: nuo kitų 
metų besikeičianti kurčiųjų 
organizacijų finansavimo 
tvarka; Surdologijos centro 
rekomendacijos po jo atlikto 
gestų kalbos vertimo pas-
laugų tyrimo; LKD pastato 
Vilniuje, Šv. Kazimiero g. 
3,  pardavimo ir naujų pa-
talpų paieškos problemos. 
Daug diskusijų sukėlė ir 
rugsėjo mėnesį „Akiratyje“ 
spausdintas straipsnis apie 
kurčiųjų nepasitenkinimą 
vertimo į gestų kalbą kokybe 
Lietuvos televizijoje.

Nerimas dėl naujos finansavi-
mo tvarkos

LKD prezidentė Roma 
Klečkovskaja informavo apie 
kitąmet besikeisiantį kurčiųjų 
organizacijų finansavimą (or-
ganizacijos gaus finansavimą iš 
savivaldybių). Pasak preziden-
tės, Vilniaus miesto savivaldy-
bės darbuotojai kėlė klausimą, 
kam reikalingi informantai-
konsultantai. R. Klečkovskaja 
pasidžiaugė, kad pavyko juos 
įtikinti, jog informantų-kon-
sultantų paslaugos labai svar-
bios ir reikalingos. Visgi atei-
tyje turėtų keistis jų pareigos.   
R. Klečkovskaja išreiškė susirū-
pinimą, kad nors Vilniuje savi-
valdybė ir rems kultūrinę vei-
klą bei sportą, bet planuoja ne-
skirti lėšų važinėti į renginius, 
varžybas kituose miestuose.

Jau anksčiau „Akiratyje“ ra-
šėme, kad įsigaliojus naujai fi-
nansavimo tvarkai LKD neteks 
juridinio pagrindo iš savo re-
zervų finansuoti regionų kur-
čiųjų organizacijas, kol jos ne-
gaus lėšų iš savivaldybių. LKD 
asociacija nebeturės tiesioginių 
sutarčių su regioninėmis orga-
nizacijomis ir pagal Asociacijų 
įstatymą paskolų teikti negalės. 
Pasak prezidentės, apie tai, kad 
organizacijos pirmuosius 3-4 
metų mėnesius negaus jokių lė-

šų, Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto nariai nežino-
jo. Tačiau  komitetas pažadėjo 
šį klausimą spręsti artimiausiu 
metu.

LKD prezidentė sakė, kad 
jeigu ši problema dėl finansa-
vimo metų pradžioje nebus iš-
spręsta, LKD ieškos galimybių 
nors dalinai finansuoti organi-
zacijas. Vienas būdų - suteikti 
joms paramą pagal paramos 
sutartį. R. Klečkovskaja prašė 
organizacijų apskaičiuoti są-
matas, kiek joms reikėtų lėšų, 
kad metų pradžioje išlaikytų 
nors pagrindinius darbuotojus, 
prioritetinę kultūrinę veiklą, 
sumokėtų komunalinius mo-
kesčius. Vis dėlto R. Klečkovs-
kaja tikisi, kad Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komitetas 
pasiūlys, kaip problemą spręsti 
kitais būdais.

Rekomendacijos dėl  
vertimo paslaugų  

tobulinimo
Surdologijos centro direk-

torė Nijolė Krasniauskienė pri-
statė šio centro rekomendacijas 
po jo atlikto vertimo paslaugų 
kokybės tyrimo (buvo apklaus-
ti kurtieji ir vertėjai): tobulin-
ti profesinio vertėjų mokymo 
programas; siekti sumažinti 
vertėjų ir kurčiųjų vertėjų dar-
bo kokybės vertinimo skirtu-
mus (vertėjai savo darbą geriau 
vertina nei kurtieji); mažuose 
miestuose ir rajonuose orga-
nizuoti daugiau mokymų ver-
tėjams; ieškoti galimybių leisti 
kurtiesiems dažniau pasirink-
ti vertimo būdą („kalkinė“ ar 
gimtoji gestų kalba); rekomen-
duoti vertėjų centrams didinti 
vertimo tikslumą; stiprinti ben-
dradarbiavimą tarp vertėjų ir 
socialinių paslaugų teikėjų (nes 
daugiausia vertimo paslaugų 
reikia 46-60 m. kurtiesiems, 
kuriems dažnai reikia ir soci-
alinių darbuotojų pagalbos); 
siekti dalį vertimų „gyvai“ pa-
keisti vertimais nuotoliniu bū-
du; ieškoti būdu sumažinti ne-
tiesioginio vertėjų darbo (ke-
lionės) laiką; siekti užtikrinti 
vertėjų paslaugų prieinamumą 
vakarais, poilsio ir švenčių die-
nomis; parengti šviečiamųjų 

leidinių apie kurčiųjų kultūrą, 
vertėjo darbą; atkreipti vertėjų 
dėmesį į nepakankamą vertėjų 
etikos laikymąsi; stiprinti kur-
čiųjų nuostatą naudotis ver-
timo paslaugomis ir ne darbo 
metu, nes kai verčia artimieji, 
kyla problemų; rekomenduoti 
vertėjų centrams sudaryti ver-
tėjams geresnes darbo sąlygas; 
sutvarkyti mokamų vertimo 
paslaugų kainyną, kad būtų 
aišku, kiek kainuoja vertimo 
paslaugos;  kelti vertėjams at-
lyginimus.

Be to, posėdyje kalbėta, kad 
reikia sudaryti sąlygas ir ska-
tinti vertėjus mokytis užsienio 
kalbų bei tarptautinės gestų 
kalbos. Tam reikėtų kviestis 
lektorius iš užsienio. Tačiau, 
pasak LKD viceprezidentės 
Svetlanos Litvinaitės, gestų kal-
bos lektoriai iš užsienio sutinka 
dirbti tik su vertėjais, kurie ge-
rai moka anglų kalbą ir tobulai 
įvaldę lietuvių gestų kalbą, o tai 
Lietuvoje irgi yra problema. 

Ateityje šių rekomendacijų 
pagrindu bus parengti reikala-
vimai vertėjams ir šie klausimai 
aptarti  LKD ir vertėjų atstovų 
susitikime.

Svarstyta galimybė  
persikelti į „Vikados“  

patalpas
Posėdyje vėl tartasi dėl bū-

tinybės Lietuvos kurčiųjų drau-
gijai persikelti į naujas patalpas. 
R. Klečkovskaja sakė, kad LKD 
buvo pasiūlyta statytis pastatą 
Kalvarijų g. už 6 mln. Litų, bet 
tam reikėtų imti banko pasko-
lą. Tačiau nei pati prezidentė, 
nei kiti valdybos nariai to dary-
ti nenori. Be to, mažai tikėtina, 
kad užstačius dabartinį LKD 
pastatą pavyktų gauti reikiama 
sumą iš banko. Ir nėra jokių ga-
rantijų, kad pavyks sėkmingai 
parduoti dabartinį LKD pastatą 
ir gauti lėšų paskolai grąžinti.

Tačiau valdybos nariams ki-
lo idėja pasidomėti LKD įmo-
nės „Vikada“ patalpomis Kauno 
g. Įmonė turi dideles patalpas, 
dalis jų nenaudojamos. Taigi 
gal būtų galima jas renovuoti, 
įrengti ten sporto salę ir iš Šv. 
Kazimiero g. 3 esančio pastato 
persikelti į Kauno g. Tikima-

si, kad dalį pinigų renovacijai 
pavyktų gauti iš Europos Są-
jungos fondų. Nutarta, kad ar-
timiausiu metu LKD valdybos 
nariai važiuos apžiūrėti „Vika-
dos“ patalpų ir įvertinti galimy-
bių.

Diskusijos dėl vertimo  
televizijoje

Daug aistrų sukėlė rugsėjo 
mėn. „Akiratyje“ publikuo-
tas straipsnis „Kurtieji kyla į 
kovą dėl gimtosios gestų kal-
bos televizijoje“. Diskutuojant 
valdybos posėdyje paminėti ir 
straipsnyje nenagrinėti proble-
mos aspektai: vertėjas rodomas 
per mažas, netinkama vertėjų 
apranga trukdo matyti gestus. 

Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centro direktorė Jūratė Pu-
gačiauskienė iškėlė klausimą, 
kaip kurčiuosius išmokyti nau-
jų gestų. Vertėjai kelia kvalifi-
kaciją, išmoksta naujų gestų, o 
patys kurtieji tų gestų nemoka. 

Dėl to, ar televizijoje turė-
tų būti večiama į gimtąją, ar 
„kalkinę“ gestų kalbą, R. Kleč-
kovskaja pasiūlė daryti kurčių-
jų apklausas ir sužinoti jų pačių 
nuomonę. Tačiau J. Pugačiaus-
kienė pasakė įdomų dalyką: 
„Per renginius dažnai dirba dvi 
vertėjos. Viena verčia į gimtąją 
gestų kalbą, kita – į „kalkinę“. 
Bet visi (tiek kurtieji, tiek ne-
prigirdintys) žiūri į vieną ver-
tėją. Vadinasi, problema yra 
vertimo kokybė. Jei verčiama 
kokybiškai, nesvarbu, ar į „kal-
kę“, ar į gimtąją gestų kalbą, 
supranta ir kurčias, ir neprigir-
dintis.“

R. Klečkovskaja informavo, 
kad kitąmet Lietuvos televizija 
planuoja titruoti tik 5 laidas. 
Pasak jos, to nepakanka, todėl 
rengiamas pasiūlymas Europos 
Parlamentui priimti deklaraci-
ją, kiek laidų turi būti titruota. 
Kitaip televizijos visada tvir-
tins, kad nėra lėšų. 

Jei informacijos prieinamu-
mas kurtiesiems nebus įgyven-
dintas iki 2012 m., prezidentė 
žada siūlyti kurtiesiems, išreiš-
kiant protestą, nebalsuoti per 
būsimus Seimo rinkimus.

Agnė KARVELYTĖ

Aktualijos
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Nesame sukurti mirčiai

ALEKSAS DAINIUS GAIDAMAVIČIUS

1945-2011

2010 m. spalio 10 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos darbuotojas Aleksas Dainius Gaidamavi-
čius.

A. D. Gaidamavičius gimė 1945 m. sausio 3 d. Alytaus rajono 
Sakonių kaime. Būdamas 16 metų jis pradėjo dirbti Vilniaus kuro 
aparatūros gamykloje. Iš čia 1964 m. jis buvo pašauktas tarnauti so-
vietinėje armijoje. Grįžęs po tarnybos 1967 m. vėl įsidarbino Kuro 
aparatūros gamykloje ir  iki 1980 m.  dirbo šlifuotoju, vėliau - biuro 
viršininku. 1979 m. baigęs tuomečio Vilniaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto vakarinį skyrių įgijo darbo ekonomikos specialybę,  eko-
nomisto kvalifikaciją. 1980-1984 m. dirbo Vilniaus dailės kombinato 
Gamybos ir planavimo skyriaus viršininko pavaduotoju darbo už-
mokesčio klausimais.

Nuo 1984 m. kovo 14 d. dirbo tuomečiame Lietuvos kurčiųjų 
draugijos Vilniaus gamybos mokymo kombinate Darbo užmokesčio 
skyriaus viršininku. Reorganizavus įmonės skyrius, 1993 m. birželio 
3 d. buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju ekonomikai. 

Nuo 1998 m. vasario 9 d. LKD valdybos paskirtas UAB “Vikada” 
direktoriumi. 

A. D. Gaidamavičius buvo pareigingas, tolerantiškas bendradar-
bių  atžvilgiu, neabejingas  žmonių problemoms, kiek galėdamas pa-
dėdavo jas  spręsti.

 Susirgęs sunkia liga, 2008 m. balandžio 24 d. LKD Respubli-
kinės valdybos nutarimu iš darbo jis buvo atleistas šalių susitarimu. 

A. D. Gaidamavičius išliks bendradarbių, draugų, bei jį pažino-
jusių žmonių atmintyje ir širdyse kaip atjautos nestokojęs žmogus, 
pareigingas darbuotojas.  

Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinė valdyba reiškia  nuo-
širdžią užuojautą  velionio šeimai ir artimiesiems. 

Lapkričio pirmoji – Visų 
Šventųjų šventė. Lapkričio antro-
ji – Vėlinės. Mirusiųjų minėjimas 
– puiki proga egzistenciniams pa-
svarstymams apie mirtį. Šventaja-
me Rašte skaitome tokį iškilmingą 
pareiškimą: „Juk Dievas mirties 
nepadarė ir nesidžiaugia gyvųjų 
žūtimi, – tam, kad būtų, jis sukūrė 
visa... Juk Dievas sukūrė žmogų, 
kad būtų nemarus, padarė jį savo 
amžinybės paveikslu. Bet per vel-
nio pavydą mirtis atėjo į pasaulį“ 
(Išm 1, 13–15; 2, 24)

Šie žodžiai padeda suprasti, 
kodėl mirtis mums tokia atgrasi. 
Tai todėl, kad ji mums nėra „na-
tūrali“; tokia, kokią ją patiriame 
susiklosčius dabartinei tvarkai, yra 
kažkas visiškai priešiško, kažkas 
visiškai svetimo mūsų prigimčiai, 
„velnio pavydo“ pasekmė. Dėl to 
kovojame su ja visomis jėgomis.

Šis mūsų neužgniaužiamas 
mirties atmetimas geriausiai įro-
do, jog nesame jai skirti ir negali 
būti, kad ji tartų paskutinį žodį. 
Būtent tai užtikrina mums liturgi-
joje girdimi žodžiai: „Teisiųjų sie-
los yra Dievo rankose...“

Mirties baimė yra didžiausias 
kiekvienos žmogiškos būtybės 
konfliktas. Jei galėtume įsiklausy-
ti į tylų iš visos žmonijos kylantį 
šauksmą, išgirstume siaubingą 
klyksmą: „Nenoriu mirti!“. 

Mes, žmonės, nusprendėme iš-
stumti mintį apie mirtį. Kuriame 
planus, bėgame tekini, sielvartau-
jame dėl visiškų menkniekių, tarsi 
tam tikru momentu neturėtume 
visko palikti ir iškeliauti.

Tačiau nėra taip paprasta iš-
trinti mintį apie mirtį. Tuomet 
belieka ją užgniaužti arba bėg-

ti nuo jos svarbumo pasitelkiant 
nuskausminamųjų priemonių. 
Žmonės niekada nesiliauja ieško-
ję vaistų nuo mirties. Vienas iš jų 
vadinasi vaikai: siekiama išgyventi 
per vaikus. Kitas yra šlovė.

Mūsų dienomis įsigali dar vie-
nas pseudovaistas: reinkarnacijos 
doktrina. Mokymas apie pakarto-
tinį įsikūnijimą nesuderinamas su 
krikščionių tikėjimu, kuris vietoj 
to skelbia mirusiųjų prisikėlimą. 
„Žmonėms skirta vieną kartą mir-
ti ir stoti į teismą“ (Žyd 9, 27).

Tokia, kaip ją pateikia pas 
mus, Vakaruose, reinkarnacija, 
beje, yra didžiulis nesusiprati-
mas. Remiantis originalia idėja, 
reinkarancija reiškia, kad tau bus 
suteikta ne daugiau gyvenimo, o 
daugiau kančios; ji yra ne paguo-
dos, o baimės motyvas. Žmogui ji 
tarsi sakytų: „Žiūrėk, jeigu darysi 
blogį, turėsi dar kartą atgimti, kad 
išpirktum jį!“ Tarsi kaliniui saky-
tume, jog, pasibaigus jo įkalinimo 
laikui, jo bausmė pailginta, ir vis-
kas prasideda iš naujo.

Krikščionybė siūlo visai kitaip 
spręsti mirties problemą. Ji skel-
bia, kad „vienas mirė už visus“, jog 
mirtis yra nugalėta; ji nebėra ta 
viską praryjanti praraja, bet tiltas, 
vedantis į kitą krantą, į amžinybę.

Susimąstyti apie mirtį pravar-
tu ir tikinčiam žmogui. Pirmiausia 
tai padeda geriau gyventi. Slegia 
tave problemos, sunkumai, prieš-
taravimai? Persikelk mintimis į 
ateitį, pažvelk į visus tuos dalykus 
taip, kaip jie tau atrodys mirties 
akimirką, ir pamatysi, kad viskas 
sustos į savo vietas.

Tai nebus vien susitaikymas ar 
akstinas neveiklumui; priešingai, 
nuveiksime daug daugiau ir daug 
geriau, nes būsime ramesni ir ne 
tiek prisirišę. Skaičiuodami mūsų 
dienas, sako psalmė, įgysime „iš-
mintingą širdį“ (Ps 90, 12).

Parengta pagal Bernardinai.lt

Spalio 30-osios naktį  nepa-
mirškite pasukti laikrodžio rody-
klę viena valandą atgal,  nes Lietu-
va grįžta prie žiemos laiko. 

Naktį iš šeštadienio į sekma-
dienį laikrodžių rodykles pasukę 
valanda atgal, pagal šį laiką gyven-
sime penkis mėnesius – iki kitų 

metų kovo. 
Vyriausybės nutarimu nuo 

2003 m. vasaros laikas atšaukia-
mas paskutinį spalio sekmadienį 
4 val. nakties, pasukant laikrodžio 
rodyklę viena valanda atgal. 

„Akiračio“ inf.

Nuoširdžiai užjaučiame Klaipėdos rajono draugijos narius
Sigitą Lygutą ir Dianą Gedvilaitę netekus mylimo tėvelio ir
senelio.
                                      Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės vardu -
                                      direktorė Nijolė Kaminskienė
 

In memoriam

Atšaukiamas vasaros laikas
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Strategai - vyriausiasis 
treneris Algimantas Šatas 
ir jo asistentas Algirdas 
Jurkša - dar kartą sugebėjo 
2011 m. Lietuvos  kurčiųjų 
krepšinio rinktinę mobili-
zuoti pergalingoms kovoms.  
Rugsėjį Italijoje, Palermo 
mieste, mūsų tautiečiai iš-
kovojo pasaulio čempionų 
titulą. Tai jau antras iš 
eilės lietuvių triumfas. Jie 
susigrąžino pereinamąją 
pasaulio čempionato taurę, 
pirmąkart pelnytą prieš 4 
metus Kinijoje, Guangzhou 
mieste. Reikia dar vienos to-
kios pergalės, kad šis sporto 
trofėjus mūsų šalyje liktų 
visam laikui. 

Į pergales mūsų vyrus ve-
dė labai patyrę strategai. A. Šatas 
rinktinę treniruoja nuo 1972 m. 
su vienintele 3 metų pertrauka 
(1991-1993 m.). Seniai su krep-
šiniu suaugęs ir A. Jurkša: nuo 
1984 m. buvo tarptautinių varžybų 
dalyvis, treniruojamas A. Šato, o 
nuo 2004 m. -  treneris ir A. Ša-
to kolega. O štai mūsų rinktinės 
didžiavyriai: rinktinės senbuviai  
R. Puzinas, A. Bareikis, J. Navlic-
kas, J. Skakun, A. Pazdrazdis ir 
jaunieji žaidėjai M.Vainius, A. Ze-
nevičius, E. Kriūnas, K.Berieta, A. 
Kubilius bei naujokai L. Pečiulis ir 
G. Žukas. 

Visose tarptautinėse varžy-
bose mūsų vyrai turi dar vieną 
neįvardytą žaidėją. Tai LKSK pre-
zidentas ir dabartinis čempionato 
delegacijos vadovas A. Jasiūnas. 
Kaskart žiūrint varžybų translia-
cijas atrodo, kad tuoj tuoj į aikštę 
įbėgs ir jis, kaip šeštasis komandos 
narys. 

Čempionato dalyviai džiau-
giasi naujuoju komandos gydyto-
ju A. Ramonu. Pirmąkart vyrus 
į tarptautines varžybas lydėjęs 
Lietuvos sporto medicinos centro 
darbuotojas pasirodė esąs nuo-
širdus ir rūpestingas specialistas. 
Krepšininkų kelionės, maitinimosi 
ir nakvynės reikalais rūpinosi ko-
mandos administratorius LKSK 
darbuotojas M. Stankevičius.    

  
40 dienų treniruočių
A. Šatas įsitikinęs: priežodis 

„sunku pratybose, lengva mūšyje“ 
tinka tikrai visais atvejais. Trene-
riai keturiose mokomosiose tre-
niruočių stovyklose sudarė tokį 
kontrolinių varžybų planą, koks 
jų laukė čempionate. Pvz., varžy-
bos su vienos ar dviejų dienų per-
trauka ir vėl varžybos, ir vėl. Nuo 
vasaros vidurio iki čempionato 
pradžios suspėta sužaisti net 16 
kontrolinių varžybų, kuriose var-
žovai buvo vietinės miestų rink-
tinės bei VPU studentų rinktinė. 
Pasak vyriausiojo trenerio, nuose-

kliai didina-
mi treniruo-
čių krūviai 
buvo viena 
pagrindinių 
sėkmės prie-
žasčių čem-
pionate.

Prof. J. 
Skernevičius 
su kolega K. 
M i l a š i u m i 
padovanojo 
kurtiesiems 
dovaną  - 
du kartus 
juos testa-
vo :  pr ieš 
treniruočių 
stovyklas ir 

likus 12 d. iki čempionato. Buvo 
sudaryti individualūs krepšinin-
kų fizinių ypatybių „žemėlapiai“. 
Tapo aišku, kokias raumenų gru-
pes per treniruotes jiems privalu 
stiprinti, o vėliau patikrinta, kaip 
pavyko tikslus įgyvendinti.

Čempionatas
B pogrupio barjerą lietuviai 

įveikė lengvai. Pirma varžovė 
Ukraina pasidavė rezultatu 92:58, 
o Ispanija į čempionatą neatvyko, 
tad pergalė mūsiškiams buvo tie-
siog įskaityta. Rungtynės su Kini-
jos Taipėjaus komanda sužaistos 
taip pat didele lietuvių persvara - 

85:43. Ketvirtfinalio mačą su Izra-
elio rinktine (A pogrupio 2 vietos 
laimėtoja) lietuviai įvertino kaip 
nelengvą, nors 24 taškų skirtumas 
rodo, kad mūsų krepšininkai buvo 
gerokai pranašesni – 81:57.  

O štai pusfinalio kova išties 
buvo nelengva. 

Graikai – stiprūs ir discipli-
nuoti varžovai. Juos mūsų krepši-
ninkai gerai atsimena iš ankstes-
nio čempionato. Skirtumas tik tas, 
kad tuomet su graikais mūsų vyrai 
kovėsi finale.

 Nenuostabu, kad varžovai 
labai norėjo revanšuotis. A. Šatas 
gyrė varžovų gynybą, išskyrė tris 
aukštaūgius jų žaidėjus, kurie su-
gadino lietuviams nemažai krau-
jo. Na, o A. Jurkša pripažino, kad 
mūsų vyrams pusfinalio diena pa-
sitaikė kaip reta juoda: viskas vyko 
ne pagal planą, kamuoliai skriejo 
pro šalį. Vis dėlto 6 taškų persvara 
parklupdyti ir graikai  - 53:47.

 Finalinių varžybų išvakarėse, 
duodamas interviu žurnalistams, 
Venesuelos komandos treneris  
G. Karpijus (G. Carpio) pažadėjo, 
kad „Lietuvą per lemiamą susitiki-
mą jie tiesiog nušluos“. 

Mūsų komanda į šį drąsų pa-
reiškimą atsakė tyla. Kaip sakė 
treneriai, nerimo išties būta. Juk 
pogrupio rungtynėse venesuelie-
čiai graikus buvo ką tik įveikę 30 
taškų skirtumu. Bet gerai, kad ne 

  Lietuviai – pasaulio kurčiųjų  
krepšinio olimpe

Pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionai ir jų treneriai. 

Sportas

Į simbolinį Pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionato 
penketuką Robertas Puzinas (dešinėje) pateko kaip puolėjas, 
o Arvydas Bareikis - kaip įžaidėjas. R. Puzinas taip pat pelnė 
naudingiausio čempionato žaidėjo vardą.
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visos varžybų dienos būna juo-
dos. Nors jų varžovų lyderis, pasak  
A. Šato, galėtų drąsiai žaisti mūsų 
LKL lygoje, lietuviai aktyvia gy-
nyba jį sustabdė, ir jis pelnė tik 13 
taškų. 

Užtat lietuviams taškai krito 
visiems: J. Navlickui, M. Vainiui, 
A. Bareikiui, o ypač sekėsi R. Pu-
zinui. Lietuvių atotrūkis buvo toks 
solidus, kad komandos strategas 
ryžosi leisti į aikštę po keletą mi-
nučių pažaisti visus 12 žaidėjų. 
101:73 – ir lietuviai užkopė ant 

aukščiausios garbės pakylos. O 
Venesuelos treneris po varžybų 
priėjo prie mūsiškio ir atsiprašė už 
arogantišką savo pareiškimą.

  
Ne tik aukso medalis, bet ir 

trys prizai
Į simbolinį Pasaulio kurčiųjų 

krepšinio čempionato penketuką 
pateko net du lietuviai: Robertas 
Puzinas kaip puolėjas ir Arvydas 
Bareikis kaip įžaidėjas. R. Puzinas 
taip pat pelnė naudingiausio čem-
pionato žaidėjo vardą.

 Be atkovotų kamuolių, verž-
laus puolimo, puikių derinukų, jis 
pasižymėjo ir išskirtiniu taiklumu 
– per čempionato varžybas viduti-
niškai pelnydavo po 20 taškų. 

Bene įspūdingiausią taškų 
kraitį jis komandai sukrovė per fi-
nalines varžybas, pelnydamas net 
34. Tai buvo trečdalis visų koman-
dos surinktų taškų.

Gyvena būsimomis  
varžybomis

Nespėję pasidžiaugti įspūdin-

ga sėkme, lietuviai jau rengiasi ki-
tiems startams. 

Spalio 21 d. prasideda iki 2012 
m. gegužės vidurio truksiantis Lie-
tuvos regionų krepšinio lygos tur-
nyras. Jame dalyvaus ir dauguma 
mūsų krepšininkų. Iš karto po šių 
varžybų, 2012 m. birželį, lietuviai 
vyks  dalyvauti Europos kurčiųjų 
krepšinio čempionate Turkijoje, 
Konya mieste. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

 Džiaugsmas ir kartėlis 
Rugsėjo 24 d. per Pasaulio 

kurčiųjų krepšinio čempionato 
apdovanojimų ceremoniją Lie-
tuvos kurčiųjų moterų krepšinio 
rinktinė pasidabino sidabro me-
daliais. Taip pat lietuvėms buvo 
įteikta čempionato taurė. Rinkti-
nę čempionatui rengė ilgamečiai 
jos treneriai Ž. Aleksandravičius 
ir R. Balaišis, komandos vadovas  
M. Minkevičius. Į rinktinę pa-
kviestas kineziterapeutas M. Bra-
žulis buvo su merginomis nuo 
pat pirmos treniruočių dienos iki 
čempionato pabaigos, atliko ne tik 
gydytojo, bet ir fizinio parengimo 
trenerio funkcijas.

 
 Kartų kaita
Gegužę, Lietuvos kurčiųjų 

moterų krepšinio čempionato  
2010/2011 m. sezonui pasibaigus, 
jau buvo žinoma, kad iš bronzinės 
Taipėjaus moterų krepšinio rink-
tinės beliko 7 narės. Dėl sveikatos 
problemų pasitraukė penkis kar-
tus Kurčiųjų olimpinių žaidynių 
prizininkės D. Šerelienė ir A. Un-
draitienė, ilgametės rinktinės na-
rės M. Kleizaitė ir V. Paršiukaitė. 
Taip pat motinystės atostogų išėjo 
pagrindinė rinktinės įžaidėja S. 
Rinkevičiūtė. 

Tad komandą papildė 5 žai-
dėjos. Tai po 6 metų pertraukos į 
rinktinę grįžusi 2004 m. Europos 
kurčiųjų moterų krepšinio čem-
pionato prizininkė A. Žegytė, 
po 3 metų pertraukos į rinktinę 
grįžusi 2008 m. Europos kurčių-
jų moterų krepšinio čempionato 
prizininkė J. Šegždaitė, 2010 m. 
jaunimo rinktinės narės J. Janku-
tė, R. Eskertaitė ir O. Šilkinytė. 
Rinktinėje liko ir Lietuvos garbę 
Italijoje gynė komandos senbuvės 
J. Burbaitė, G. Jočytė, G. Valaitytė, 
 D. Naruševičiūtė, A. Milašauskai-

tė, J. Navickaitė ir R. Pazdrazdie-
nė.  

Pusantro mėnesio intensy-
vių treniruočių

Liepos 11 d. prasidėjus moko-
mosioms treniruotėms treneriai 
moterims iškėlė tikslą  – Pasaulio 
kurčiųjų krepšinio čempionato 
medaliai. Pirmas keturias savaites 
merginos sportavo klubuose Kau-
ne ir Vilniuje. Nuo rugpjūčio 8 d. 
jos stovyklavo jau kartu, pirmiau-
sia Alantoje (Molėtų r.), vėliau 
Kaune ir Vilniuje. Stovyklose su-
žaistos 8 kontrolinės varžybos su 
LMKAL bei LMKL čempionatuose 
dalyvaujančiomis komandomis. 
  

Palermo kovos
Pirmąsias čempionato varžy-

bas lietuvės žaidė su Rusijos rink-
tine ir laimėjo rezultatu 87 : 34. 
Antroji kova su Graikijos rinktine 
taip pat baigėsi pergale 65 : 54. 
Pailsėjusios vieną dieną merginos 
stojo į dvikovą su grėsmingai nusi-
teikusia, naują trenerę pasikvietu-
sia Ukrainos rinktine. Ir pasiekta  
trečia pergalė - 59 : 50. 

Lietuvaitėms, grupės varžybo-

se užėmusioms pirmąją vietą, ke-
tvirtfinalyje teko susitikti su kitos 
grupės ketvirtosios vietos laimė-
toja Italijos rinktine. Ši įveikta be 
vargo – 104 : 17. Įdomu tai, kad 
Lietuvos kurčiųjų moterų rinktinė 
iki pat čempionato pabaigos buvo 
vienintelė komanda, kuri per var-
žybas pelnė daugiau nei 100 taškų. 

Po lengvos pergalės laukė sun-
ki, labai įtempta pusfinalio kova su 
Ukrainos rinktine. Lietuvos rink-
tinė, kurį laiką turėjusi net 16 taš-
kų persvarą, taškų kraitį išbarstė ir 
varžybas laimėjo tik paskutinėmis 
sekundėmis vos 2 taškais - 64 : 62 
(21 tšk. pelnė G. Valaitytė,  13 tšk. 
J. Burbaitė, 11 tšk. G. Jočytė). 

Kad ir koks buvo sunkus pus-
finalis, merginos į finalinių varžy-
bų aikštelę žengė tikėdamos savo 
jėgomis. Pasak R. Balaišio, mūsų 
moterų rinktinė tarptautiniuose 
turnyruose aukso medalių nėra iš-
kovojusi jau 18 metų, tad supran-
tamas buvo jų ryžtas. Deja, finale 
po labai atkaklios kovos paskuti-
nėmis žaidimo sekundėmis perga-
lę išplėšė Švedijos rinktinė - 46 : 
50 (11 tšk. - G. Valaitytė, 9 tšk. - J. 
Burbaitė, 7 tšk. - G. Jočytė). Taip 

trokštami auk-
so medaliai dar 
kartą išsprūdo 
iš rankų. Bet tai 
juk ne pabaiga... 
Nusišluosčiusios 
kartėlio ašaras 
jos pasidžiaugė 
garbingais apdo-
vanojimais.
  
Čempionato 

statistika
Turnyro re-

zultatai parodė, 
kad mūsų rink-
t inėje žaidžia 
pačios geriausios 
krepšininkės. Tai 
G. Jočytė – 62 

naudingumo balai, G. Valaitytė – 
60, J. Burbaitė – 59, D. Naruševi-
čiūtė – 54. Be to, G. Jočytė išrinkta 
į Pasaulio kurčiųjų moterų krepši-
nio čempionato simbolinį penke-
tuką. 
  

Padėka
Baigdamas noriu padėkoti  

krepšininkėms, rinktinės trene-
riams už nuoseklų darbą, kan-
trybę, už tai, kad esate rinktinėje, 
garsinate Lietuvos vardą, už tai, 
kad jums krepšinis yra ne tik dar-
bas, bet ir gyvenimo būdas.

Mūsų delegacijos padėkos 
nusipelno ir ortopedas L. Skikas, 
gydęs J. Burbaitę. Justinai buvo di-
agnozuotas kelio girnelės raiščių 
uždegimas – tendinitas.

 Laimutis Justinai pritaikė 
naują, dar Lietuvoje mažai žino-
mą gydymo būdą – trombocitų 
injekciją, kuriai naudojamas paties 
paciento kraujas. Tik šio gydytojo 
pastangomis krepšininkė suspėjo 
laiku pasveikti ir grįžti į rinktinę.

Marius MINKEVIČIUS

Mūsų krepšininkėms - sidabras

Sidabro medaliais pasidabinusios Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio rinktinės žaidėjos su 
treneriais ir vadovais. 
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Rugsėjo 20 d. Tarptau-
tinės kurčiųjų krepšinio 
federacijos (angl. DIBF) 
kongrese LKSK preziden-
tas Aleksas Jasiūnas buvo 
išrinktas  DIBF prezidentu. 
Šiame poste jis pakeitė prieš 
tai 4 metus šias pareigas 
ėjusį L. Borou (L. Borrow). 
Lietuvis į šas visuomeni-
nes pareigas buvo išrinktas 
vienbalsiai. Išvakarėse į šį 
postą kandidatavęs venesu-
elietis rinkimų dieną savo 
kandidatūrą atšaukė.

A. Jasiūnas vadovaus 6 žmo-
nių komandai: generaliniam se-
kretoriui G. Kjeliui (G. Kjell) iš 
Švedijos, iždininkui K. Jakovui 
(K. Yaacov) iš Izraelio ir 4 regi-
onų: Europos, Azijos, Afrikos ir 
Amerikos – vadovams. Į jo parei-
gas įeis sudaryti ir tvirtinti regio-
nų ir pasaulio kurčiųjų krepšinio 
čempionatų bei jaunimo krepšinio 
stovyklų tvarkaraščius (nuo 2017 
m., nes iki tol tvarkaraščiai jau pa-
tvirtinti), dalyvauti renginiuose, 
padėti priimančioms šalims jiems 
pasirengti ir kt., be to, rinkti atas-
kaitas, jų pagrindu kartu su kitais 
DIBF valdybos nariais rengti pra-
nešimus žiniasklaidai, ataskaitas 
bei bendradarbiauti su Tarptau-
tiniu kurčiųjų sporto komitetu ir 
kitomis tarptautinėmis sporto or-
ganizacijomis. 

LKSK bei DIBF prezidentas 
nuo šiol pasirengęs nuolat būti 
kelyje – renginių tvarkaraštis, su 
kuriuo jis supažindino korespon-
dentę, rodo, kad Lietuvoje A. Ja-
siūnas kelerius ateinančius metus 
ilgai neužsibus. Ką tik pradėjęs eiti 
naujas pareigas lietuvis užsiminė 
ir apie planuojamas DIBF struktū-

ros permainas.

43-iojo ISDK kongreso 
sprendimai ir staigmenos

Į Tarptautinio kurčiųjų sporto 
komiteto (ISDK) renginį buvo de-
leguotas Tarptautinio parolimpi-
nio komiteto narys, kuris, be svei-
kinimų kongresui, atvežė pluoštą 
pasiūlymų, kokiomis sąlygomis 
ISDK galėtų  bendradarbiauti su 
Tarptautiniu parolimpiniu komi-
tetu. A. Jasiūnas informavo, kad 
svečio kalba susirinkusiesiems 
didelio įspūdžio nepadarė. Dau-
guma kurčiųjų nori savos orga-
nizacijos, su niekuo susitarimais 
nesaistomos.

Nors to nenumato ISDK nuos-
tatai, Kinija ir Iranas į renginį at-
siuntė savo girdinčius atstovus. 

Pasipiktinimas buvo toks didelis, 
kad šiuos du pasiuntinius kongre-
so susirinkimas norėjo nušalinti. 
Ypač visi pyko, kai Irano atstovas 
kalbėjo per vertėją. Ateityje gir-
dintiesiems kongresų dalyviams 
ISDK siūlo tik stebėtojų, neturin-
čių balsavimo teisės, poziciją.

Visas tris renginio (rugsėjo 
13-15 d.) dienas vis buvo grįžtama 
prie sankcijų Slovakijai klausimo. 
2011 m. vasarį šalis buvo įsipar-
eigojusi surengti Žiemos kurčiųjų 
olimpines žaidynes. Deja, to nepa-
darė. Pastaruoju metu Slovakijoje 
veikė dvi organizacijos: Slovakijos 
kurčiųjų sporto komitetas ir Slo-
vakijos kurčiųjų olimpinis komi-
tetas. Dėl to organizacijų viduje ir 
tarp jų kilo daug sumaišties, dalis 
darbų liko nepadaryta. Šiuo metu 

Slovakijos kurčiųjų olimpinio ko-
miteto prezidentas atlieka bausmę 
kalėjime. Už kurčiųjų sporto vardo 
žeminimą kongresas suspendavo 
Slovakijos kurčiųjų sporto organi-
zacijų veiklą iki tol, kol olimpinių 
žaidynių dalyvėms šalims nebus 
grąžintas jų sumokėtas 2011 m. 
Žiemos kurčiųjų olimpinių žaidy-
nių dalyvio mokestis. 

Gelbėdamas padėtį Slovakijos 
kūno kultūros ir sporto departa-
mentas sukūrė naują šalies kur-
čiųjų sporto organizaciją, o senųjų 
veiklą nutraukė. Kongreso dalyviai 
ilgai priešinosi naujo darinio pri-
ėmimui į ISDK sudėtį, nes matė, 
kad dauguma kurčiųjų sporto va-
dovų pavardžių liko tos pačios. 
Vis dėlto, pasak mūsų pašnekovo 
A. Jasiūno, galų gale nusileido Slo-
vakijos valdžios spaudimui. Tačiau 
visiškai išvengti sankcijų šaliai ne-
pavyko. 2013 m. olimpiadoje Slo-
vakijos kurčiųjų sporto delegacija 
žygiuos ne nešina nacionaline, bet 
ISDK vėliava.

Kaip rašėme rugsėjį, Graikijos 
vyriausybė atsisakė priimti 2013 
m. Kurčiųjų olimpines žaidy-
nes dėl šalį sukrėtusios ir vis dar 
tebesitęsiančios finansų krizės. 
Šią priedermę perimti pasisiūlė 
Vengrija. Anot mūsų pašnekovo, 
kongresas nepasakė nei „taip“, nei 
„ne“. Vis dėlto greičiausiai pasiū-
lymas bus priimtas, nes daugiau 
kandidatų į organizatorius neat-
sirado. O štai 2017 m. olimpiadą 
numatyta surengti Barselonoje. Is-
panija nugalėjo tik antrajame ture, 
įveikusi Argentiną. Na, o pirmaja-
me etape dar varžėsi ir Turkija. 

Kongreso darbe, be A. Jasiūno, 
dalyvavo LKSK generalinis sekre-
torius Marius Minkevičius.

 
      Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

LKSK prezidentas Aleksas Jasiūnas į Tarptautinės kurčiųjų krepšinio 
federacijos prezidento pareigas buvo išrinktas vienbalsiai. 

Pagerbti sportininkai
Spalio 3 d. Prezidentūro-

je pagerbti šiųmečiai pasaulio ir 
Europos neįgaliųjų čempionatų 
prizininkai. Tarp jų buvo ir 5 kur-
tieji sportininkai. Jos Ekscelenci-
ja Dalia Grybauskaitė  atminimo 
medaliu apdovanojo stalo tenisi-
ninką D. Takiną, padėkos raštais 
pagerbė jo komandos draugus  

G. Juchną, D. Takiną, K. Žižiūną 
ir V. Narkevičių. Visi jie – Europos 
kurčiųjų stalo teniso čempionato, 
gegužę vykusio Lenkijoje, prizi-
ninkai. Taip pat buvo pagerbta La-
risa Voroneckaja, Europos kurčių-
jų lengvosios atletikos čempiona-
to, vykusio liepą Turkijoje, dviejų 
sidabro medalių laimėtoja.

Tą pačią dieną Kūno kultūros 
ir sporto departamente apdova-
nojimus už pasiekimus Pasaulio 
kurčiųjų krepšinio čempionate, 
vykusiame rugsėjį Italijoje, atsiė-
mė mūsų vyrų ir moterų krepšinio 
rinktinių nariai, jų treneriai, gy-
dytojai, vadovai, administratoriai 
bei Europos kurčiųjų lengvosios 

atletikos čempionato prizininkė L. 
Voroneckaja. 

Fotoreportažą iš apdovanoji-
mo ceremonijos žiūrėkite kurčiųjų 
draugijos  tinklalapyje www.lkd.
lt .

„Akiračio“ inf.     

Sportas A.Jasiūnas – Tarptautinės kurčiųjų 
krepšinio federacijos prezidentas
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     Europos imtynių čempionato bronza – kauniečiui

Europos kalbų dieną – dėmesys lietuvių 
gestų kalbai

Lietuvos kurčiųjų sporto 
elito sąraše - nauja pavardė. 
Penktajame Europos kur-
čiųjų graikų-romėnų imty-
nių čempionate, vykusiame 
spalio 5-8 d. Armėnijos 
sostinėje Jerevane, lietuvis 
Mantas Kazimieras Sinke-
vičius svorio kategorijoje iki 
74 kg tarp 8 dalyvių buvo 
trečias ir iškovojo bronzos 
medalį.

Atkrintamosiose varžybose 
jis susitiko su armėnu ir jį įveikė 
7:0, pusfinalyje pralaimėjo ukrai-
niečiui 0:6, o kovoje dėl trečiosios 

vietos įveikė turką 12:1. Į varžybas 
Kazimierą lydėjo jo pirmasis tre-
neris A. Raupelis.

LKSK prezidentas A. Jasiūnas 
džiaugiasi, kad po daugybės me-
tų imtynininkui Vytautui Šileikai, 
daugkartiniam Lietuvos girdin-
čiųjų turnyrų ir TSRS kurčiųjų 
čempionatų prizininkui, pagaliau 
atsirado tinkama pamaina. 

M. K. Sinkevičiui – dar tik 20 
metų. Atkakliai ir nuolat treniruo-
damasis jis mus gali nudžiuginti 
dar ne viena pergale.

  „Akiračio“ inf.

Lietuvių gestų kalba vis 
didesnį susidomėjimą įgau-
na girdinčiųjų visuomenėje. 

Tą liudija bendrojo la-
vinimo mokyklose besimo-
kančių ir kurčiųjų mokyklos 
mokinių kartu įgyvendi-
nami projektai, renginiai, 
akcijos. 

Tad neatsitiktinai, minint Eu-
ropos kalbų dieną, dėmesio su-
laukė ne tik įvairių tautų kalbos, 
bet ir lietuvių gestų kalba. Tą die-
ną Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindi-
nėje mokykloje vykusi atvira lie-
tuvių gestų kalbos pamoka sulau-
kė didelio mokytojų ir mokinių 
susidomėjimo. 

Pamoką vedė Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos (PKNPM) 
direktorė Danutė Kriščiūnienė, 
lietuvių gestų kalbos mokytojas 
Vilius Glušokas, dešimtos klasės 
mokinės Justina Jurgutytė ir Lina 
Jasaitytė.

 Pasak PKNPM direktorės 
D. Kriščiūnienės, kadangi norin-
čiųjų dalyvauti netradicinėje pa-
mokoje buvo daug, teko vesti net 
dvi atviras pamokas. 

Pradėdama pamoką „Ąžuo-
lo“ pagrindinės mokyklos moki-
niams ji pažymėjo, jog kurtieji iš 
prigimties yra dvikalbiai. Jų gyve-
nime vienodai svarbios dvi kalbos 

– lietuvių gestų kalba ir lietuvių 
kalba. Lietuvių gestų kalba kur-
tiesiems yra vienintelė natūraliai 
išmokstama kalba, todėl laikytina 
gimtąja kurčiųjų kalba. Lietuvių 
kalbos kurtieji natūraliai neiš-
moksta, todėl jos mokoma spe-
cialiai. Lietuvių kalba jiems yra 
antroji kalba, be kurios neįmano-
ma visavertė kurčiųjų integracija į 
visuomenę.

 „Kadangi kurtieji turi savo 
kalbą – gestų kalbą – ir vartoja 
žodinę kalbą, jų negalima vadinti 
nei kurčnebyliais, nei nebyliais. 

Šie metai kurtiesiems yra ypa-
tingi – sukanka 60 metų nuo ta-
da, kai 1951 m. Jungtinių Tautų 

Generalinė Asamblėja gestų kalbą 
paskelbė gimtąja kurčiųjų kalba, o 
prieš 15 metų lietuvių gestų kalba 
gimtąja kurčiųjų kalba buvo pri-
pažinta ir Lietuvoje“, - pažymėjo 
D. Kriščiūnienė. 

Atviroje pamokoje „Ąžuolo“ 
pagrindinės mokyklos mokiniai 
sužinojo, kad gestų kalba nėra 
primityvi simbolių sistema ar 
pantomima, bet visavertė kalbinė 
sistema, turinti savitą gramatiką. 

O pati įdomiausia girdintiems 
mokiniais buvo praktinė pamo-
kos dalis, kai jie mokėsi pirštų 
abėcėlę ir pačius svarbiausius  
mandagumo gestus: pasisveikinti, 
atsisveikinti, paprašyti, padėkoti, 

miestų pavadinimus ir kt. Šią pa-
mokos dalį mielai vedė artistišku-
mo nestokojantis PKNPM gestų 
kalbos mokytojas V. Glušokas ir 
jo jaunosios padėjėjos - Justina ir 
Lina. 

Netradicinę pamoką pagyvi-
no vienintelio Lietuvoje kurčiojo 
iliuzionisto Michailo Chovanskio 
parodyti nepakartojami triukai. 
D. Kriščiūnienė pasidžiaugė, jog 
tai pati naujausia iliuzionisto 
programa, kurią jis parengė pasi-
rodymui Suomijoje. Miesto mo-
kiniai turėjo puikią progą matyti 
šios programos premjerą.

Pasak renginio iniciatorės, 
„Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos 
anglų kalbos mokytojos Rimos 
Batakienės, atvirą lietuvių gestų 
kalbos pamoką jai teko matyti 
„Rožyno“ vidurinėje mokykloje. 

Didžiulis mokinių susidomė-
jimas šia kalba paskatino tokią 
pamoką pravesti ir „Ąžuolo“ pa-
grindinėje mokykloje. „Džiau-
giuosi, kad mūsų mokyklos mo-
kiniai turėjo puikią progą susipa-
žinti su lietuvių gestų kalba, pa-
bendrauti su kurčiaisiais, išmokti 
gestų kalbos abėcėlę, keletą gestų. 
Manau, kad po šio susitikimo vai-
kai labiau supras kurčiųjų pasau-
lį“, – sakė mokytoja.

Laima LAPĖNIENĖ

Gestų kalba

 Europos imtynių čempionato prizininkas Mantas Kazimieras Sinkevičius ir 
jo pirmasis treneris A. Raupelis.

Nuotraukoje  PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė, gestų kalbos mokytojas 
 V. Glušokas, jo pagalbininkės dešimtokės  Justina Jurgutytė ir Lina Jakaitytė 
su „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos mokiniais. 
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Tarptautinės kurčiųjų   dienos aidai

Minint Tarptautinę kur-
čiųjų dieną kauniečių tikslas 
buvo kuo plačiau supažin-
dinti visuomenę su kurčiųjų 
kultūra, istorija, jaunimo 
veikla. Surengtoje diskusijo-
je buvo aptartos klausos ne-
galios žmonių kasdieninės 
problemos Kaune. Didžiulį 
renginį vainikavo jungti-
nis Kauno pantomimos ir 
plastikos teatro bei Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro dramos ir pantomimos 
būrelio aktorių spektaklis 
„Tyla?! – nieko baisaus...“  
bei spalio 1 d. švęstas LKD 
Kauno teritorinės valdybos 
veiklos 40 metų jubiliejus.

Visi keliai – susitelkimo 
link

Šventinių renginių maratonas 
Kaune truko ilgiau nei savaitę. 
Pernai per šį renginį sulaukę daug 
bendro likimo draugų ir svečių, 
kauniečiai ir šiais metais turėjo 
kuo sudominti. Šįkart šventės da-
lyvius džiugino jungtinis girdinčių 
ir kurčiųjų pantomimos aktorių 
spektaklis „Tyla?! – nieko bai-
saus...“ Kad visi turėtų galimybę 
jį pamatyti ir įvertinti,  premjera 
vyko rugsėjo 23 d. Kauno panto-
mimos ir plastikos teatre. Tuomet 
čia daugiausia rinkosi klausos ne-
galios žmonės iš Marijampolės ir 
Kauno apskričių. 

Rugsėjo 25 d. šventė prasidėjo 

šv. Mišiomis Šv. Arkangelo My-
kolo (Įgulos) bažnyčioje, vėliau 
Kauno valstybiniame lėlių teatre 
buvo rodomas spektaklis „Tyla?! – 
nieko baisaus...“ Pilna salė žiūro-
vų džiaugėsi nepaprasta šventine 
dovana.

Atsiliepimai, sutiktuvės
Klausos negalios žiūrovai pir-

muosius pasirodymus sutiko labai 
šiltai. Scenoje jie matė pačių ne 
kartą patirtus išgyvenimus.

Spektaklyje atkurta istorija 
apie kurčią mergaitę Saulę, kuri 
gyveno tarp girdinčių ir jautėsi 
vieniša, net tėvai nemokėjo už-
megzti ryšio su ja. Girdinčiųjų 
kalba jai buvo tik juokingai žiop-
čiojančių lūpų mimika, ji nežino-
jo, kas yra žodžiai ir ką jie reiškia, 
jos mintyse, svajonėse buvo tik 
vaizdiniai. Saulė kankinosi viena 
tylos pasaulyje. Tik pramokusi 
gestų kalbos ji suprato, kad šitaip 
galima palaikyti ryšį su žmonė-

mis, pasauliu. Daug šviesių aki-
mirkų gyvenime atsirado sutikus 
bendro likimo draugą. Plastiški 
gestai, abiejų jaunuolių veiduose 
neblėstančios šypsenos spektaklio 
pabaigoje suteikė daug optimizmo 
ir tikėjimo, kad tyla įveikiama.

Pagrindinį Saulės vaidmenį 
atliko Rūta Mingailaitė, draugo 
– Arūnas Bražinskas, įsimintiną 
senelės vaidmenį sukūrė Mary-
tė Valiulienė, mokinių ir kiemo 
vaikų – Kęstutis Vaišnora, Sandra 
Stankevičiūtė ir Laurynas Valatka. 
Mamos, tėčio, sesers, mokytojo ir 
kavinės savininko vaidmenis atli-
ko  Kauno pantomimos ir plasti-
kos teatro aktoriai Jūratė Raulinai-
tyė, Rita Mečislauskaitė, Arūnas 
Katkauskas ir Marius Selmokas. 

Po premjeros atlikėjus sveiki-
no Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro (KKRC) direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė, Lietuvos gestų 
kalbos asociacijos (LGKA) prezi-
dentė Ramunė Leonavičienė, Kau-

no kurčiųjų jaunimo organizacijos 
(KKJO)  pirmininkas Mykolas Ba-
laišis ir gausus džiaugsmo ašaras 
braukiančių žiūrovų būrys.

Spektaklio režisierės  
komentarai

Apie spektaklio pastatymo 
idėją, darbą su klausos negalią 
turinčiais KKRC dramos ir pan-
tomimos būrelio „Pjero“ nariais 
sutiko papasakoti šio būrelio va-
dovė, Kauno pantomimos ir plas-
tikos teatro aktorė Jūratė Rauli-
naitytė–Viničenkienė: „Tai trečias 
būrelio narių spektaklis su Kauno 
pantomimos ir plastikos teatro ak-
toriais. Esame kartu pastatę ben-
drą miniatiūrų spektaklį ir pasaką 
„Pelenė“.

Šio pastatymo idėja mano gal-
voje brendo apie dvejus metus. 
Paskatino gauta dovanų Loraine 
Aseltaine (Lorraine Aseltine) kny-
ga „Aš kurčias, bet nieko baisaus“, 
jos motyvais kūrėme spektaklį. 
Režisuojant labai padėjo ir Ema-
nuele Laborit  (Emmanuelle Labo-
rit) knyga „Žuvėdros klyksmas“. 
Tikro darbo prie paties spektaklio 
buvo penki mėnesiai. Neslėpsiu 
- buvo sunku. Esu labai dėkinga 
Kauno gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės pavaduotojui Arūnui 
Bražinskui už konsultacijas ir pa-
pildomas žinias. Jis padėjo įsigi-
linti ir geriau suprasti kurčio žmo-
gaus pasaulį. Visi dirbome daug ir 
atsidavę: mes, girdintys, mokėmės 
iš kurčiųjų, o jie - iš mūsų. Buvo 
abipusė nauda, o rezultatą vertins 

Šventės

Šventė Kaune stebino renginių įvairove

Spektaklio „Tyla?! – nieko baisaus...“ pagrindinį Saulės ir įsimintiną senelės vaidmenis atliko KKRC dramos ir pantomimos būrelio „Pjero“ nariai  Rūta 
Mingailaitė ir Marytė Valiulienė, Saulės draugo – Arūnas Bražinskas (nuotraukos viršuje), mokinių ir kiemo vaikų – Kęstutis Vaišnora, Sandra Stankevičiūtė 
ir Laurynas Valatka.  
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žiūrovai.
Šiuo spektakliu norėjau at-

kreipti visuomenės dėmesį į 
klausos negalią turinčių žmonių 
problemas. Gaila, kad į premjerą 
kviesti valdžios atstovai (išskyrus 
keletą) atvykti nerado laiko... Ir 
dar norėjosi, kad tą valandą (tiek 
laiko maždaug trunka spektaklis) 
girdintis žmogus pabūtų kurčiojo 
vietoje: čia aktoriai nekalba garsu 
– tik lūpomis, muzikos – taip pat 
tik minimaliai. O prieš spektaklį, 
kiek leido galimybės, girdintiems 
dalijome ausų kištukus. 

Būtinai norėjosi parodyti, 
koks didelis skirtumas tarp triukš-
mingo ir tyliojo pasaulio bei pasa-
kyti, kad pasaulis vis dėlto yra vie-
nas ir tas pats. MYLĖKIME VIENI 
KITUS.“

Turėdama tokias humaniškas 
pažiūras būrelio vadovė greit ta-
po gerbiama ir mylima kurčiųjų 
bendruomenės nare. Labai džiugu, 
kad naujajame spektaklyje režisie-
rė  išdrįso iškelti kurčiųjų žmonių 
dvasinius išgyvenimus, parodyti 
jų sunkų kelią integruojantis į gir-
dinčią visuomenę. Esant ribotiems 
abipusiems kontaktams kurtieji 
vis dar sunkiai randa bendravimo 
būdų su girdinčiaisiais. 

LKD Kauno teritorinės 
valdybos jubiliejaus 

 minėjimas
Saulėtą spalio 1-osios popie-

tę KKRC didžiojoje salėje sunkiai 
sutilpo kauniečiai ir svečiai. Cen-
tro direktorė J. Pugačiauskienė, 
pasveikinusi visus su Tarptautine 

kurčiųjų diena ir LKD Kauno teri-
torinės valdybos jubiliejumi, vertė 
nepamirštamus 40 metų istorijos 
puslapius.

Ant vis tvirtėjančių Kurčiųjų 
draugijos Kauno miesto skyriaus 
pamatų LKD Kauno teritorinė val-
dyba buvo įkurta 1971m., ji jungė 
Kauno miestą, 9 rajonus bei tar-
prajoninius kultūros namus. Ren-
ginio organizatorių dėka istorinės 
nuotraukos, pasakojimo tekstai 
lietuvių kalba buvo rodomi ekrane 
pasitelkus multimediją, o direkto-
rės kalbą vertėjai vertė į lietuvių 
gestų kalbą. 

Šventiškai nuteikė kaunie-
čių A. Tvarijonaitės, R. Plukaitės,  
K. Vaišnoro, M. Balaišio imituoja-
ma daina „Šventę išdalink“, likimo 
draugams padovanotas įspūdingas 
Panevėžio kurčiųjų reabilitacinio 
centro saviveiklininkų koncertas.

Į renginį atvykęs Kauno mies-
to valdybos narys Gintautas La-
banauskas su savo vardo Paramos 
ir labdaros fondo nare Edita Vait-
kūniene prie širdingų sveikinimų 
pridėjo didelį šakotį ir krepšelį su 
savo naujausio poezijos rinkinio 
„Pro meilės prizmę“ knygomis. 

Su gėlėmis sveikino, brangiau-
sio turto - sveikatos, naujų idėjų 
linkėjo Kauno gestų kalbos centro 
direktorė Ramunė Leonavičienė, 
jos pavaduotojas Arūnas Bražins-
kas, su mokiniais atvykusi Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro (KKNUC) psichologė 
Vilma Narkevičienė, Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacinio centro di-
rektorė Alina Juciuvienė, KKJO 

pirmininkas Mykolas Balaišis ir 
kiti.

2007 m. LKD Kauno teritori-
nės valdybos pirmininke išrinkta  
J. Pugačiauskienė džiaugėsi, kad 
salėje daug žmonių, ir tikino, jog 
„kuo mūsų daugiau, tuo mes sti-
presni, bet turime būti ir vieningi“. 
Dėkodama už aktyvų ir nuoširdų 
darbą, gėlių žiedais ir įrėmintais 
padėkos raštais apdovanojo pagy-
venusių žmonių būrelio „Poilsis“ 
pirmininkę Danutę Ramonienę, 
KKJO pirmininką M. Balaišį, dar 
kartą buvo pagerbti ir kurtieji 
spektaklio „Tyla?! – nieko bai-
saus...“ aktoriai. 

Ypatingo dėmesio sulaukė 
Kauno sporto klubo „Tyla“ pirmi-
ninkas, vyrų krepšinio  (pasaulio 
čempionų Italijoje)  treneris Al-
girdas Jurkša, moterų krepšinio 
(pasaulio sidabro laimėtojų Itali-
joje) treneris Remigijus Balaišis ir 
komandų nariai. Visų apdovanotų 
neįmanoma suminėti, aktyvistams 
centro direktorė išdalijo glėbį gė-
lių.

Pabaigoje Kauno jaunimo at-
likta daina „Reikia draugų turėti“, 
pritariant scenoje susirinkusiems 
Panevėžio ir Kauno saviveiklinin-
kams, ilgam primins įspūdingą ju-
biliejinę šventę.

Būrelių renginiai
Kauniečių šventė nesibaigė 

oficialiu šventiniu renginiu – ją 

tęsė įvairūs būreliai. Užimtumo 
būrelio patalpose vyko naujausių 
rankdarbių paroda, mažojoje salė-
je parengti stendai pasakojo Kau-
no kurčiųjų organizacijos kūri-
mosi istoriją. Čia būrėsi anksčiau 
vadovaujamą darbą dirbę žmonės, 
diskusijose jiems talkino Kauno 
gestų kalbos centro direktorės pa-
vaduotojas A. Bražinskas. 

Kitoje salėje B. Aleknavičiū-
tė ir K. Vaišnora vedė žaidimus 
tėvams su vaikučiais, vėlų vakarą 
po atviru dangumi mėgėjai žiūrėjo 
kino filmus.

Turbūt nedaug kas tikėjosi, 
kad tiek jaunų žmonių susidomės 
kurčiųjų istorija! Susirinkusieji 
atidžiai stebėjo LKD Kauno srities 
skyriaus pirmininko pareigas ėju-
sio Prano Pelegrimo, įvairiose sri-
tyse vadovaujamą darbą dirbusių 
Danutės Ramonienės, Leonardos 
Paršelienės, istorijos metraštinin-
ko - fotografo, mėgėjų filmų kūrė-
jo Rimanto Ramonio pasakojimus, 
vėliau įsidrąsinę teikė klausimus ir 
gyvai diskutavo. Veteranai lygin-
dami pokyčius mato daug viltingų 
permainų.

Akivaizdu, kad kurčiųjų orga-
nizacijai atsidavusių žmonių dėka 
istorijos ratas suka į šviesesnes  
erdves... 

   Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ MACIONYTĖ

Tarptautinės kurčiųjų   dienos aidai

Minint Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 40 metų sukaktį šventiškai 
nuteikė  kauniečių A. Tvarijonaitės, R. Plukaitės, K. Vaišnoro, M. Balaišio 
imituojama daina „Šventę išdalink“.

Kauno ir Panevėžio kurčiųjų reabilitacinio centrų saviveiklininkai.
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Tarptautinę kurčiųjų 
dieną Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenė minėjo rug-
sėjo 28 d. Seime parlamen-
tarės V. V. Margevičienės 
iniciatyva surengtoje aps-
kritojo stalo diskusijoje. 
Renginiui vadovavo Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkas J. R. 
Dagys, jo narė V. V. Marge-
vičienė bei LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja.

Rimti renginiai šventės proga 
mūsų bendruomenei pamažu tam-
pa įprastu reiškiniu, bet be naujo-
vių neapsieita ir šįsyk. 

LKD šiemet kiek pakoregavo 
parlamentarės siūlymą surengti 
Seime konferenciją. Vietoj jos or-
ganizacija pasiūlė diskusiją. LKD 
iš anksto surašė jiems opius klau-
simus ir išsiuntė atitinkamoms 
žinyboms, kad jų vadovai iki dis-
kusijos spėtų tinkamai pasirengti 
ir bent kartą kurtiesiems pateiktų 
išsamius atsakymus. 

Publikacijoje apžvelgsime 
LKD klausimus ir žinybų atstovų 
atsakymus.

Vertimas į LGK ir titrai 
Seime

„Lietuvos kurčiųjų draugija 
keturis kartus (...) kreipėsi į LR 
Seimo kanceliariją su prašymu 
užtikrinti žmonėms su klausos 
negalia televizijos programų 
titravimo paslaugas internete. 
Buvo pažadėta imtis priemonių, 
tačiau 2010 metais nesulaukėme 
nei rezultatų, nei bandymų tą 
problemą spręsti, nei atsakymo į 
išsiųstus keturis raštus.“  

Seimo kancleris J. Milerius 
nekomentavo, kodėl LKD nesu-
laukia jo atsakymų, bet informavo, 
kad LGK vertėjo studijos Seime 
įrengimas atsieitų per 400 tūkst. 
Lt, ir kol kas tai mūsų valstybei 
yra per brangu. Tiesiogiai titruoti 
posėdžius taip pat nėra galimybių, 
nes titravimas yra didelių laiko 
sąnaudų reikalaujantis procesas. 
Bet, pasak kanclerio, dauguma 
posėdžių transliacijų per parą 
paverčiamos tekstu, su jų turiniu 

tampa prieinama susipažinti Sei-
mo žiniatinklyje. Esą norėdamas 
padėti kurtiesiems išmokti naudo-
tis šia paslauga, kancleris pradėjo 
derybas su Lietuvos nacionalinės 
televizijos vadovu R. Paleckiu, 
kad šis nacionalinio transliuotojo 
kanalais rodytų pamokėles, kaip 
žiniatinklyje rasti titruotus Seimo 
posėdžių tekstus. Kad paaiškintų 
vertimo į LGK ir titravimo sub-
tilybes, į posėdį buvo pakviestas 
profesorius informatikos moks-
lų habil. dr. Laimutis Telksnys. 
Profesorius teigė, kad dėl lietuvių 
kalbos sudėtingumo pritaikyti 
įrangą, verčiančią žmogaus balsą 
tekstu, prireiktų net keleto metų. 
Kiek mažiau sudėtingas pritaikyti 
stenografavimo būdas, bet taip pat 
reikalaujantis nemažų sąnaudų: 
parengti stenografuotojų, atitinka-
mai pritaikyti programinę įrangą. 
Apie terminus ir išlaidas kalbėto-
jas, suprantama, negalėjo nieko 
pasakyti, nes tai yra ne jo sritis.

Į užmaskuotą kalbėtojų teigi-
nį, kad kurtieji valstybei „yra per 
brangūs piliečiai“, nedelsdama re-
agavo R. Klečkovskaja. Ji klausė: 
„Ar kurtieji kitokie žmonės?“,  „Ar 
negalima bent kartą surasti  dides-
nę pinigų sumą? Juk vertimo stu-
dija tuomet Seime būtų visada.“ Į 
talką LKD prezidentei stojo ir V. 
V. Margevičienė. Ji pareiškė, kad 
žmonės turbūt greičiau nuskris į 
Marsą, negu Lietuvos kurtiesiems 
taps prieinamos Seimo posėdžių 
transliacijos ir nacionalinio trans-
liuotojo laidos.

Laidų vertimas į LGK bei 
titravimas televizijose
„LKD kreipėsi į nacionalinį 

transliuotoją – Lietuvos radiją ir 
televiziją – prašydama užtikrinti 
informacijos prieinamumą žmo-
nėms su klausos negalia. Lietu-
vos nacionalinė televizija priža-
dėjo bandyti spręsti problemą, 
kai bus įvesta skaitmeninė tele-
vizija...“

„LKD kreipėsi ir į privačius 
(komercinius) televizijos trans-
liuotojus, prašydama išspręsti 
informacijos prieinamumo žmo-
nėms su klausos negalia klausi-
mą. Apgailestaujame, kad priva-

tūs televizijos transliuotojai at-
sisakė padėti, motyvuodami lėšų 
stygiumi.“

„2008 m. kurtieji aštuntokai 
rašė prašymą LRT, kad titruotų 
„įdomų filmą „Neskubėk gyven-
ti“ (...) Vaikai kaip tikri šalies pi-
liečiai surinko parašus ir nusiun-
tė laišką LRT generaliniam di-
rektoriui ir kaip tikri piliečiai ne-
gavo net atsakymo. Ar kurtiems 
vaikams nereikalinga „Gustavo 
enciklopedija“? Didelės sėkmės 
tarp moksleivių sulaukė TV laida 
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. 
Ar Lietuvos kurtieji vaikai – ne 
tūkstantmečio vaikai, kad bent 
suprastų, apie ką kalbama?..“

Apibendrinti R. Paleckio pasi-
teisinimus būtų galima taip: krizės 
laikotarpiu buvome priversti ma-
žinti darbuotojų skaičių, taip pat 
ir verčiamų į LGK laidų skaičių, 
įsigyti titravimo įrangai lėšų nebu-
vo. Kitąmet, jei  Neįgaliųjų reikalų 
departamentas su LKD pagalba 
nupirks titravimo techniką, 5 na-
cionalinio transliuotojo laidos bus 
titruojamos: 3 suaugusiesiems ir 2 
vaikams. Šiam tikslui LRT iš biu-

džeto kitiems metams paprašė 300 
tūkst. Lt daugiau. Anot kalbėtojo, 
jei didės LRT finansavimas, dalis 
nustotų versti į LGK laidų taip pat 
bus atkurtos. R. Paleckis nepamir-
šo priminti, kad naujoji Visuo-
menės informavimo įstatymo re-
dakcija nenurodo, kokia apimtimi 
transliuotojas privalo laidas versti 
į LGK ir titruoti. 

Netrukus po posėdžio sužino-
jome, kad NRD suskaičiavo LRT 
planuojamus titravimo įkainius ir 
išsiaiškino, kad  šie yra gerokai per 
dideli. Suprantama, išpūsta sąmata 
atsilieps kurčiųjų bendruomenei: 
ribos televizijos laidų prieinamu-
mo galimybes ir nuteiks visuome-
nę prieš kurčiuosius. Todėl NRD 
žada dėl laidų titravimo biudžeto 
su nacionaliniu transliuotoju atei-
tyje aštriau diskutuoti.

A. Bražinskas susirinkusie-
siems guodėsi, kad, priešingai nei 
Lietuvos kaimynai, mūsų kurtieji 
neturi savo laidos televizijoje. Kad 
ir trumputės, 5 min. trukmės per 
savaitę. Atsakingi asmenys į pasiū-
lymą atsakė tyla.

Nors prieš renginį Seimo In-

Šventės

 Tarptautinė kurčiųjų diena paminėta Seime
Tarptautinės kurčiųjų   dienos aidai

Kurčiųjų bendruomenės atstovai Seime (antroje eilėje).

Diskusijoje dalyvavo (iš dešinės) ir profesorius informatikos mokslų habil. dr.  
Laimutis Telksnys bei Seimo kancleris J. Milerius.
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formacinės visuomenės plėtros 
komiteto posėdyje dalyvavusi 
LKD viceprezidentė S. Litvinaitė, 
komentuodama pasitarimo rezul-
tatus, gerų žinių dėl komercinių 
kanalų laidų tittravimo neturė-
jo, vis dėlto J. R. Dagys reagavo į 
kurčiųjų poreikį. Jis pripažino, kad  
komerciniai televizijos kanalai taip 
pat yra viešų paslaugų teikėjai, to-
dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatos privalomos ir jiems. Jis 
ragino kolegę V.V. Margevičienę 
artimiausiu metu inicijuoti šiuo 
klausimu Seime diskusiją.

Naujagimių klausos patikra 
ir klausos aparatai

„Planuojama, kad visuotinė 
naujagimių klausos patikra bus 
pradėta nuo 2012 m. iš Šveicari-
jos finansinio mechanizmo pa-
ramos lėšų. Klausos patikra bus 
atliekama praėjus 2-3 dienoms 
po kūdikio gimimo. (...) Jei nau-
jagimiui diagnozuojamas klau-
sos sutrikimas, tėvams būtinos 
specialistų  konsultacijos dėl vai-
ko sveikatos (klausos) ir ugdymo 
(kalbos ir bendravimo vystymo). 
Todėl iš anksto būtina numaty-
ti priemones naujagimių tėvams 
informuoti, iš anksto nustatyti 
aiškias institucijų veiksmų sche-
mas ir atsakomybės pasidalijimą 
bei mechanizmą.“

„Kompensacija, perkant vai-
kui klausos aparatus savo lėšo-
mis, yra labai maža: modernūs 
klausos aparatai kainuoja 3-8 

tūkst. Lt, o kompensuojama vos 
200-700 Lt. Atsižvelgiant į kitų 
techninės pagalbos neįgaliesiems 
priemonių įsigijimo kompensa-
vimo dydžius, tėvai pageidauja, 
kad vaikams ir studentams klau-
sos aparatui įsigyti būtų kom-
pensuojama bent 50-70 proc. 
įsigijimo kainos arba būtų taiko-
ma vadinamoji krepšelio tvarka, 
kuri taikoma kochleariniams 
implantams ir FM sistemoms, tai 
yra klausos aparatui įsigyti bū-
tų skiriamas atitinkamo dydžio 
„krepšelis“.

Nors pasirengimą nuo kitų 
metų pradedamai taikyti naujagi-
mių klausos patikrai Sveikatos ap-
saugos ministerijos skyriaus vedė-
ja A. Armonavičienė pristatė labai 
patraukliai, bet bendrijos „Pagava“ 
mamų tai anaiptol nesužavėjo. 
Pakilusi replikuoti SAM atstovei 
bendrijos vicepirmininkė J. Va-
nagienė teigė, kad patikra – tai ne 
vien nupirkti reikiamą aparatūrą, - 
o Lietuvoje, anot jos,  fizinis klau-
sos patikrinimas yra pagrindinis 
ir beveik vienintelis numatomas 
sprendimas,- bet pirmiausia su-
burti ankstyvosios kurčių vaikų 
intervencijos specialistų grupę. 
Dabar rengiamame naujagimių 
klausos patikros apraše neliko 
punkto „tėvams teikti informaci-
ją“, o tai, kurčių vaikų tėvų nuo-
mone, vienas svarbiausių dalykų 
sudarant pagalbos planą tokioms 
šeimoms. 

Valstybinės ligonių kasos 
skyriaus vedėjo E. Stropaus at-
sakymas dėl vaikų aprūpinimo 
klausos aparatais Lietuvoje taip 
pat neįkvėpė tėvams optimizmo. 
„Pagavos“ pirmininkė R. Sitavičie-
nė teigė, kad ir daugiau nei 3000 
nupirktų klausos aparatų suaugu-
siesiems, ir 315 aparatėlių vaikams 
neatitinka neprigirdinčiųjų porei-
kių. Teisindamasis E. Stropus ėmė 
painioti kochlearinius implantus 
su klausos aparatais, kurčiuosius 
su neprigirdinčiaisiais ir palietė 
kurtiesiems opią temą. Anot jo, už 
kochlearinį implantą dabar Lie-
tuvoje kompensuojama 56 tūkst. 
Lt, bet ateityje ketinama šią sumą 
padidinti iki 75 tūkst. Lt. Atsaky-
dama R. Sipavičienė leido audito-
rijai suprasti, kad toks valdininkų 
geranoriškumas ne šiaip sau. Kuo 
daugiau kochlearinių implantų 

nuperkama, tuo daugiau pinigų 
nusėda privačių firmų sąskaitose. 
O štai daugiau valstybės lėšų klau-
sos aparatams kaip nebuvo, taip 
ir neatsiranda. Deja, atsakymo, ar 
bus padidinta bazinė klausos ap-
aratų kompensavimo kaina, taip 
ir nesulaukta. Galima konstatuo-
ti, kad namų darbų SAM atstovai 
taip ir neatliko – siųsk jiems raštus 
iš anksto ar nesiųsk – rezultatas 
tas pats.

Vaizdinė informacija visuo-
meniniame transporte
„...norime prašyti visuome-

niniame transporte esančią gar-
sinę informaciją įrašyti bėgan-
čia eilute į vaizdinę informaciją 
transliuojantį televizorių arba 
transliuoti minėtą informaciją 
gestų kalba, t. y. po garsinės in-
formacijos tą patį pakartoti ges-
tų kalba.“

Į šį klausimą kurtieji taip pat 
nesulaukė atsakymo. Susisiekimo 
ministerijos atstovas teigė, esą 
vaizdo informacijos troleibusuo-
se ir autobusuose yra, reikia tik 
didinti jos apimtį. Susisiekimo 
ministerija, gavusi kurčiųjų raštą, 
jį peradresavo Lietuvos savivaldy-
bių asociacijai, o ši dar neatsakė. 
Tad atsakingų, kad kurtiesiems 
visuomeniniame transporte nepa-
kanka informacijos, ypač žiemą, 
kai apšąla langai, ir taip pat negir-
dintiems miestų svečiams, kol kas 
nėra.

 Telefonas 112
„LKD ir Neįgaliųjų reikalų 

departamentas ėmėsi iniciaty-
vos... užtikrinti bendrojo pa-
galbos numerio 112 paslaugas 
asmenims su klausos negalia: 
surinkti kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų duomenys įtraukti į Ben-

drojo pagalbos centro informaci-
jos bazę, įgyvendintas galimybių 
studijos projektas, organizuotos 
diskusijos ir posėdžiai. Kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų asmenų 
duomenys yra nuolat pildomi ir 
perduodami Bendrajam pagal-
bos centrui, bet neaišku, kaip 
Bendrojo pagalbos centro ope-
ratorius bendraus su kurčiuoju, 
sulaukęs jo skambučio.“

Išsamiausiai į susirinkusiųjų 
klausimus atsakė Bendrojo pa-
galbos centro (BPC) viršininko 
pavaduotojas Tadas Maroščikas. 
Jis informavo, kad Vilniaus KRC 
su partneriais, tarp kurių buvo ir 
BPC,  2010 m. vykdė Norvegijos 
finansinių priemonių projektą, 
kurio lėšomis parengė galimybių 
studiją ir joje išanalizavo skambi-
nimo paslaugų pritaikymo kurtie-
siems alternatyvas Europoje. Esą 
dominuoja du ryšio būdai: tylusis 
skambutis ir SMS žinutė. Lietuvoje 
buvo pasirinkta SMS. Pasak kal-
bėtojo, problema yra ta, kad BPC 
yra biudžetinė įstaiga, o tinklai, 
kuriais keliauja skambučiai, yra 
privataus sektoriaus rankose. Vis 
dėlto BPC iniciatyva pavyko rasti 
bendrą kalbą su „Tele2“ operato-
rium, kuris pasirengęs abonentų 
112 numeriu adresuotas žinutes 
į BPC ir iš jo perduoti nemoka-
mai. „Tele2“ pavyzdžiu jau pasekė 
ir „Bitė“. Liko sulaukti bendrovės 
„Omnitel“ atsakymo. Šiuo metu su 
„Tele2“ vykdomas susirašinėjimo 
SMS žinutėmis eksperimentas. Kol 
kas ryšys nėra labai sklandus.

Yra dar viena problema. To-
kiam ryšiui užtikrinti įranga aprū-
pintas tik Vilniaus regionas. Plėtra 
į kitus regionus dar tik pradėta ar 
planuojama. 

Nukelta į 14 p.

Kurčiųjų bendruomenės atstovai Seime (antroje ir trečioje eilėse).

Tarptautinės kurčiųjų   dienos aidai

A. Bražinskas nuogąstavo, kad 
mūsų kurtieji neturi savo laidos 
televizijoje.
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Panevėžio kurčiuosius džiugino aktoriai iš Hamburgo
Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM) 
minint Tarptautinę kur-
čiųjų dieną sulaukta svečių 
iš Hamburgo (Vokietija). 
Mokiniai užgniaužę kvapą 
stebėjo hamburgiečių rodo-
mą spektaklį „Girdinčiųjų, 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
komunikacija“. 

„Kasmet ruošdamiesi šiai 
ypatingai dienai, ieškome ko nors 
naujo: praėjusiais metais sulaukė-
me garbaus svečio iš JAV – profe-

soriaus dr. Simono Karmelio, šiais 
metais pasikvietėme Hamburgo 
kurčiųjų teatro aktorius“, – sakė 
PKNPM direktorė Danutė Kriš-
čiūnienė. Pasak jos, pasikvies-
ti visą mokyklos bendruomenę 
pradžiuginusius svečius inicijavo 
gestų kalbos mokytojas, bibliote-
kininkas, Panevėžio kurčiųjų kul-
tūros centro vadovas Vilius Glu-
šokas. 

O smagiausia – tai, kad vienas 
iš Hamburgo kurčiųjų teatro artis-
tų – Andžejus Voroneckis – buvęs 
PKNPM mokinys. Būtent su juo 
mokytojas V. Glušokas ir palaiko 
ryšius iki šiol. 

Atkelta iš 13 p.
 

Artimiausias terminas, kai kurtieji 
be girdinčių asmenų dalyvavimo 
galės prisišaukti pagalbos, ir tai 
tik Vilniaus regione, – ne anksčiau 
kaip 2012 m. pirmo ketvirčio pa-
baiga. 

Lėšos, kuriomis PBC įgyven-
dina skubaus iškvietimo telefono 
numeriu 112 plėtrą Lietuvoje bei 
jo pritaikymą kurtiesiems, yra 
gautos iš ES struktūrinių fondų ir 
sudaro apie 20 mln. Lt. 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentė R. Leonavi-
čienė teigė, kad reikėtų apsvarstyti 
vaizdo skambučių priėmimo ga-
limybę, nes ne visi kurtieji streso 
apimti sugebės parašyti sklandžia 
lietuvių kalba. O S. Litvinaite in-
formavo, kad LKD ateityje numato 
surengti operatoriams mokymus, 
kad šie išmoktų suprasti kurčiųjų 
rašomų žinučių turinį. NRD di-
rektorė G. Paliušienė siūlė kurtie-
siems nelaimės atveju siųsti opera-
torių paruoštus šabloninius teksto 
rinkinius. Kadangi klausytojus 
ypač domino, kokie pagalbos te-
lefono variantai kurtiesiems taiko-
mi įvairiose Europos šalyse, NRD 
vadovė pasiūlė paskelbti Vilniaus 
KRC parengtą galimybių studiją 
internete, kad visi norintys galėtų 
susipažinti su jos turiniu.

J. R. Dagys iš užmaršties iš-
traukė ir paviešino Vidaus reika-
lų ministerijos (VRM) parengtą 
Visuomenės informavimo apie 
bendrąjį pagalbos telefono numerį 
112 ir jo pritaikymo neįgaliesiems 

programą, kuri buvo patvirtinta 
VRM ministro 2004 m. gruodžio 
9 d. įsakymu Nr. 1V-412 ir kuriai 
įgyvendinti iki 2008 m. buvo nu-
matytos nemenkos biudžeto lėšos. 
Jis stebėjosi, kad už biudžeto pini-
gus taip nieko nesukurta neįgalie-
siems ir dėl to paties reikalo dar 
prireikė prašyti lėšų iš ES struktū-
rinių fondų. Į gerą politiko atmintį 
buvo reaguota tyla.

Socialinių darbuotojų  ir 
išgyvenimo klausimas
„...savivaldybių socialiniai 

darbuotojai gestų kalbos nemo-
ka, neišmano bendravimo su 
kurčiuoju žmogumi ypatumų, 
todėl negali suteikti kurtiesiems 
informavimo-konsultavimo ar 
kitų socialinių paslaugų jų gim-
tąja – gestų – kalba. Kalbos bar-
jeras lėmė, kad kurtieji nustojo 
tiesiogiai kreiptis į savivaldybes. 
(...) Prašytume apsvarstyti gali-
mybes, kurios leistų savivaldy-
bėms deleguoti socialinius dar-
buotojus į nuolatį darbą Lietuvos 
kurčiųjų draugijos organizacijo-
se.“

R. Klečkovskaja minėtą klau-
simą dar kartą iškėlė Seime. Taip 
pat priminė, kad prieš keletą me-
tų LKD sistemoje dirbo socialines 
paslaugas teikiantys darbuoto-
jai, bet, reglamentavus socialinių 
paslaugų katalogą, tos pareigybės 
buvo panaikintos motyvuojant, 
kad dubliuoti paslaugų negalima.  
G. Paliušienė kurčiųjų siūlymo 
nepagyrė. Esą kurčiųjų bendruo-
menė yra uždara ir tokia nori lik-
ti ateityje. Taip pat priminė, kad 
LKD yra įsteigusi viešąją įstaigą 
Surdologijos centrą, atsakingą už 
visuomenės gestų kalbos mokymą. 

Socialiniai darbuotojai gali nau-
dotis centro paslaugomis. 

R. Klečkovskaja nepasidavė. 
Jos manymu, trumpalaikiai kursai 
socialiniams darbuotojams visų 
reikiamų bendrauti  su kurčiaisiais 
įgūdžių nesuformuos, tokie dar-
buotojai sunkiai pelnys kurčiųjų 
pasitikėjimą. 

J. Pugačiauskienei LKD pati-
kėjo iškelti dar vieną opų Draugi-
jai klausimą: „Kodėl taip skiriasi 
socialinį darbą nevyriausybinėse 
organizacijose dirbančių darbuo-
tojų atlyginimas nuo, pvz., savival-
dybėse dirbančių tų pačių speci-
alistų?“

Deja, ir J. R. Dagys neturėjo 
atsakymo į šį klausimą. Komite-
to pirmininkas tik stebėjosi, kad 
savivaldybių socialinių darbuo-
tojų priedams mokėti iš biudžeto 
2010 m. skirtais 15 mln. sugebėjo 
pasinaudoti vos 9 savivaldybės ir 
iš šios sumos panaudojo ne visus 
200 tūkst. Lt. Kalbėtojo manymu, 
tai rodo, jog savivaldybės dirba ne 
itin organizuotai ir ne visada geba 
naudotis joms suteiktomis galimy-
bėmis.

J. Pugačiauskienė taip pat 
klausė: „Kaip nevyriausybinėms 
organizacijoms išgyventi pirmus 
keturis metų mėnesius, kol jos 
negauna finansavimo?“ G. Paliu-
šienė buvo griežta. Esą prioritetas 
remiant projektus yra tos neįga-
liųjų organizacijos, kurios turi sa-
vo materialinių išteklių. Vadovei 
buvo sunku  patikėti teiginiu, kad 
Asociacijų įstatymas nenumato 
galimybės skolinti lėšų kitiems 
juridiniams asmenims. Žinia, nuo 
2012 m. viešosios įstaigos kurčiųjų 
reabilitacijos centrai bus ne LKD, 
o savivaldybių pavaldumo įstaigos 

ir taps atskirais juridiniais asme-
nimis.

J. R. Dagys buvo jautresnis 
kurčiųjų bėdoms. Sužinojęs, kad 
LKD turi šiek tiek lėšų ir galėtų 
metų pradžioje paskolinti savo 
organizacijoms, vadovas pasiūlė 
spalio antrą savaitę kviesti šiuo 
klausimu Finansų ministerijos ir 
Lietuvos savivaldybių asociacijos 
pasitarimą ir numatyti grandinę, 
kaip tuos pinigus paskolinti.

Neįgaliųjų įdarbinimo 
galimybės

„LKD siūlo: 1) Pirkti įdar-
binimo tarpininko paslaugas 
iš Lietuvos kurčiųjų draugijos, 
numatant paslaugos įkainius ir 
atsiskaitymus pagal neįgaliam 
bedarbiui įsteigtą krepšelį; 2) 
Perkelti įdarbinimo tarpininkau-
jant modelį į Lietuvos darbo bir-
žos struktūrą su jau išmokytais, 
kvalifikuotais darbuotojais (kur-
čiųjų įdarbinimo tarpininkais).“

Lietuvos darbo biržos (LDB) 
generalinis direktorius M. P. Ba-
lašaitis, buvo vienas iš nedaugelio 
tądien kalbėjusiųjų, kurie pripaži-
no kurčiųjų siūlymų racionalumą. 
Vadovas teigė, kad ateityje kurčių-
jų įdarbinimo tarpininkus LDB 
numato įdarbinti savo sistemoje.

Švietimo problemos
O štai Švietimo ir mokslo 

ministerijai parengtų klausimų 
pluoštas buvo toks storas, kad  
V. V. Margevičienė, padėkojusi 
ministerijos atstovei T. Aidukienei 
už bandymą į juos atsakyti, dėl lai-
ko stokos pasiūlė dėl jų susirinkti į 
atskirą renginį.  

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Nuotraukoje PKNPM mokiniai ir mokytojai su svečiais iš Hamburgo.

Šventės
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Mokėsi vokiečių gestų 
kalbos

Mokyklos direktorė pabrė-
žė, kad bendravimas su kitos ša-
lies žmonėmis visada praturtina 
mokinius naujomis emocijomis, 
suteikia naujų galimybių pažinti 
ir bendrauti. „Vaikai turėjo progą 
pasimokyti vokiečių gestų kalbos, 
paanalizuoti lietuvių ir vokiečių 
kalbos daktilių skirtumus ir pana-
šumus, patirti daug džiugių aki-
mirkų, malonių emocijų“, – džiau-
gėsi D. Kriščiūnienė. Sveikindama 
Tarptautinės kurčiųjų dienos pro-
ga ji priminė, jog šią dieną skati-

nama spręsti kurčiųjų integracijos 
į visuomenę problemas. Taip pat 
pažymėjo, kad didelę reikšmę kur-
čiųjų gyvenimui, jiems bendrauti 
ne tik tarpusavyje, bet ir su visuo-
mene, turėjo gestų kalba. 

Laisvalaikiu vokiečiai 
pirmenybę teikia teatrui ir 

poezijai
Svečiai iš Hamburgo - Andže-

jus Voroneckis, Lena Kirchner, 
Doris Deutmarg, Uvė Epert (Uwe 
Eppert), matydami panevėžiečių 
ovacijas bei susižavėjimą jų pasi-
rodymu, džiaugėsi pradžiuginę 
likimo draugus. Anot jų, nenuos-
tabu, kad sulaukta tiek dėmesio. 
Kurtieji vokiečiai laisvalaikiu taip 
pat pirmenybę teikia teatrui ir po-

ezijai. Hamburgo kurčiųjų teatras 
gyvuoja jau šešiasdešimt metų. Į 
teatro repeticijas tris kartus per 
savaitę  susirinkę įvairaus amžiaus 
žmonės repetuoja po 2-3 valandas. 
Teatras dažnai dalyvauja festiva-
liuose, pagyvina kurčiųjų draugi-
jos šventes.

Sveikinimai kurtiems ir ne-
prigirdintiems pedagogams

Šventėje, be Hamburgo teatro 
artistų rodyto spektaklio, panto-
mimos, išraiškinga gestų kalba 
skaitytos poezijos, susirinkusiems 
programą parodė ir PKNPM mo-
kiniai: Ineta Černeckytė, Laisvy-
das Jakiūnas, Karolina Janikūnatė 
ir Panevėžio kurčiųjų kultūros 
centrui atstovavęs iliuzionistas 

Michailas Chovanskis. Buvo pri-
statyta knygų paroda „Pasaulio 
valstybių gestų kalbos“.

Ta proga ypatingas dėmesys ir 
sveikinimai buvo skirti PKNPM 
kurtiesiems ir neprigirdintiems 
pedagogams. Mokykloje jų dirba 
net septyni. „Būtent šie žmonės 
vaikams su klausos negalia pertei-
kia tikrąją  lietuvių gestų kalbą“,  – 
pažymėjo D. Kriščiūnienė.

Po šventės svečiai iš Hambur-
go apžiūrėjo mokyklą, aplankė 
gražiausias Panevėžio vietas, Kry-
žių kalną, Joniškėlio apylinkėse 
auginamą vynuogyną. 

Laima LAPĖNIENĖ

Rugsėjo 29 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre (LKNUC) 
Tarptautinės kurčiųjų die-
nos šventę surengė centre 
dirbantys kurtieji.

Kurčiųjų dienos šventę nuošir-
džiais sveikinimais pradėjo viena 
iš jos organizatorių – LKNUC dai-
lės mokytoja Silvana Hacking.

Sveikinimo žodį tardama cen-
tro direktorė Girdutė Lepeškienė 
džiaugėsi, kad šiais laikais kurtieji 
puikiai integruojasi į girdinčiųjų 
visuomenę, o girdintieji – į kur-
čiųjų bendruomenę. G. Lepeš-
kienė padėkojo dešimčiai centre 
dirbančių kurčiųjų, kurie rūpinasi 
vaikais ir puoselėja gestų kalbą, už 
atliktą didelį darbą ir nuoširdumą. 
Kiekvienam kurčiam darbuotojui 
linkėdama asmeninės ir kūrybinės 
laimės direktorė įteikė padėkos 
raštą. G. Lepeškienė pasveikino 
ir rugsėjo viduryje Italijoje vyku-
sio Pasaulio kurčiųjų krepšinio 
čempionato medalių laimėtojus – 
LKNUC mokinius Gražiną Jočy-
tę, iškovojusią sidabro medalį,  ir 
aukso medaliu pasipuošusį Luką 
Pečiulį.

Į šventę susirinkusius LKNUC 
mokinius ir darbuotojus pasveiki-
no direktorės pavaduotoja Jolita 
Levickienė. Ji džiaugėsi, kad gyve-
nime turėjo progą pramokti gestų 
kalbos, kuri, pasak jos, turi daug 
pranašumų, palyginti su žodine 
kalba. Mokiniams J. Levickienė sa-

kė: „Noriu pasveikinti jus su jūsų 
švente ir palinkėti, kad gestų kalba 
nebūtų vienintelė kalba, kurią jūs 
mokate, kad mokėtumėte ir lietu-
vių, ir anglų, ir rusų kalbas. 

Kuo daugiau kalbų mokėsite, 
tuo pasaulis jums bus atviresnis. 
Linkiu sėkmės, siekti žinių ir nie-
kada nesustoti tobulėti.“ 

Mokinius šventės proga pa-
sveikino ir direktorės pavaduoto-
jas ūkiui Albinas Tamkus, kuris 
palinkėjo vaikams būti vienin-
giems.

Šventę tęsė auklėtojas Virgili-
jus Naruševičius, kuris pristatė pa-
saulio kurčiųjų ir gestų kalbos is-
toriją, paaiškino vaikams tarptau-

tinės kurčiųjų dienos reikšmę. Pri-
siminti ir įžymūs kurtieji žmonės: 
poetas Pjeras de Ronsaras (Pierre 
de Ronsard), rašytojas Viktoras 
Hugo (Victor Hugo), prancūzų 
skulptorius Klodas Andrė Desenas 
(Claude Andre Deseine), filosofas 
Žanas Žakas Ruso (Jean-Jasques 
Rousseau), kompozitorius Liudvi-
gas van Bethovenas (Ludwig van 
Beethoven) - jis savo Devintąją 
simfoniją parašė jau būdamas ap-
kurtęs. 

Auklėtoja Rūta Rentelienė kar-
tu su centro mokiniais pristatė ki-
tų šalių ir tarptautinę gestų kalbas, 
pamokė tų kalbų gestų.  

Per šventę mokyklos mokinė 

padeklamavo mokytojo Virgilijaus 
Naruševičiaus sukurtą apie gestų 
kalbą eilėraštį „Kalbančios ran-
kos“, o berniukai suvaidino nuo-
taikingą auklėtojos Ramunės Bui-
kauskienės pastatytą vaidinimą.

Šventei pasibaigus, S. Hacking 
džiaugėsi, kad ugdymo centre pa-
daugėjus kurčių darbuotojų, jiems 
pavyko surengti šią gražią šventę. 
Ji tikisi, kad šventė taps tradicija ir 
kad kitais metais į ją susirinks dar 
daugiau kurčiųjų – visi tie, kurie 
kažkada mokėsi LKNUC ir prisi-
mena savo mokyklą.

Agnė KARVELYTĖ

Šventės

LKNUC kurtieji darbuotojai surengė Tarptautinės 
kurčiųjų dienos šventę

Tarptautinės kurčiųjų dienos šventės akimirka Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Nuotraukoje (iš 
dešinės ) šventės organizatorės –  LKNUC  auklėtoja Ramunė Buikauskienė ir  dailės mokytoja Silvana Hacking.
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Dvidešimt direktorės darbo metų 
Rugsėjo mėnesį sukako 

dvidešimt metų, kai į Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centrą (KKNUC) 
dirbti atėjo dabartinė mo-
kyklos direktorė, Lietuvos 
surdopedagogų asociacijos 
vadovė Laimutė Gervins-
kienė. Ta proga parengėme 
interviu su direktore.

Kaip pradėjote dirbti kurčių-
jų sistemoje? 

Kurčiųjų sistemoje atsidūriau 
atsitiktinai. Man buvo vaiko augi-
nimo atostogos, dabartinė mano 
pavaduotoja Dalia Šarkienė tada 
irgi dirbo KKNUC direktoriaus 
pavaduotoja. Įsikalbėjus tuomet 
su ja sužinojau, kad KKNUC rei-
kia matematikos mokytojo. Ka-
dangi buvau baigusi Vilniaus pe-
dagoginio universiteto Fizikos ir 
matematikos fakultetą, atėjau čia 
dirbti.  Prieš tai dirbau profesinėje 
mokykloje fizikos dėstytoja, vėliau 
-mokymo dalies vedėja. 

Taigi 1991 m. pradėjau dirbti 
matematikos ir fizikos mokytoja 
KKNUC. Tai buvo pirmas mano 
kontaktas su kurčiaisiais. Kokios 
ypatingos baimės nebuvo, tik pra-
džioje reikėjo daug  mokytis. Šiau-
lių universitete baigiau surdope-
dagogikos studijas. 1999 m. tapau 
KKNUC direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, o 2002 m. - direktore. 
Taigi šiemet rugsėjo 23 d. sukan-
ka dvidešimt metų, kai dirbu šitoje 
mokykloje. 

Kuo Jums patiko darbas su 
klausos negalią turinčiais vai-
kais?

Man patiko, nes tie vaikai bu-
vo labai darbštūs. Buvo gabių ir 
ne tokių gabių vaikų, bet visi tais 
laikais buvo tikrai labai darbštūs, 
kruopštūs, mokėsi gana gerai. 
KKNUC mokiniai buvo nepa-
prastai drausmingi. Man po darbo 
profesinėje mokykloje buvo labai 
keista, kad čia tokie geri vaikai. 
Dabar situacija dėl kruopštumo 
ir noro mokytis, dėl drausmės la-
bai pasikeitusi. Per tuos dvidešimt 
metų pakito žmonių požiūris į gy-
venimą, tvarką, vertybes. 

Ar dabartiniai vaikai skiria-
si nuo sutiktųjų mokykloje prieš 
dvidešimt metų?

Dabartiniai vaikai yra kito-
kie, tačiau taip pat geri ir įdomūs. 
Aš sakau, kad visi vaikai yra geri. 
Kiekvieną vaiką, kuris ateina į mo-
kyklą, turime ugdyti atsižvelgda-
mi į tai, kiek jis gali ir kaip jis gali 
mokytis, bendrauti. Tokia moky-
tojo misija. Per dvidešimt metų 
pasikeitė  visuomenės vertybės, 
žmonės nelabai nori laikytis tam 
tikrų taisyklių, normų, mano, kad 
demokratija yra kokia nors ne-
tvarka, visi reikalauja savo teisių, 
o pareigas pamiršta, dėl to kyla 
labai daug problemų. Pasikeitė ir 
tėvų požiūris į vaikų mokymąsi - 
tapo liberalesnis. Gal ir pedagogų 
požiūris pakito. Gal ir vaikai ne-
nori įdėti tiek daug triūso, kad jų 
mokymosi rezultatai būtų geresni. 
Nenoriu, jog nuskambėtų pesimis-
tiškai, nenoriu sakyti, kad vaikai 
blogesni. Jie tiesiog yra kitokie, 
kitoks yra laikotarpis, ir mokykla 
turi prie to prisitaikyti. 

Kitas niuansas – anksčiau pas 
mus mokėsi tik vaikai su klausos 
negalia, o dabar turime trečda-
lį vaikų, kurie turi ne tik klausos 
sutrikimą, bet ir kompleksinių ne-
galių. Per dvidešimt metų keitėsi 
mokymo būdai, pagalba vaikams. 
Dabar su jais dirba didelis būrys 
specialistų: psichologas, socialinis 
pedagogas, specialusis pedagogas, 
surdopedagogas, mokytojo pa-
dėjėjas. Bet mokinių mokymosi 
rezultatai prastesni nei anksčiau. 
Greičiausiai tai susiję su tuo, kad 
mokykloje mokosi vaikai su dides-
nėmis negaliomis.

Kokie po-
kyči ai  įv y ko 
KKNUC Jums 
esant direktore?

Pasikeitimų 
labai daug. Kai 
pradėjau dirbti 
direktore, sau iš-
kėliau pirmutinį 
tikslą – aptverti 
mokyklos terito-
riją nauja tvora. 
Tuo metu tvora 
buvo apgriuvusi, 
todėl po moky-
klos teritoriją 
v a i k š č i o d a v o 
pašaliniai. Kaip 
tik tuo metu ša-

lia mūsų buvo 
pradėta statyti 
„Maxima“. Mes 

labai nuogąstavome, bijojome, kad 
vaikai bėgs iš pamokų. Taigi sugal-
vojau: jei jau mums ta „Maxima“ 
pridarys tiek bėdos, reikia man ją 
pakalbinti ir pabandyti iš jų gauti 
bent naują tvorą. Pradėjau rašinėti 
raštus ir man pavyko – „Maxima“ 
sutiko mums pastatyti naują tvorą! 

Kitas mano noras buvo įrengti 
naują  biblioteką, kurioje mokiniai 
galėtų ne tik pasiimti vadovėlius 
ir knygas, bet ir skaityti, žaisti, 
leisti savo laisvalaikį, dirbti kom-
piuteriu. Taigi iš dalies buvusių 
dirbtuvių patalpų  ir koridoriaus 
įsirengėme naują erdvią šviesią bi-
blioteką-informacinį centrą.

 Buvo ir daug kitų darbų – 
mokykla keitėsi, tapo jaukesnė ir 
labiau pritaikyta vaikų ugdymui.

Vėliau rengiau valstybės inves-
ticijų projektą, nes labai norėjau 
suremontuoti bendrabutį ir page-
rinti mokinių gyvenimo sąlygas, 
kurios buvo labai apgailėtinos. 
Tačiau pirmiausia teko tvarky-
ti mokyklos stogą, fasadą, lauko 
inžinerinius tinklus, ir tik šiemet 
atėjo laikas renovuoti vieną mie-
gamųjų aukštą. Taigi dabar turime 
šiuolaikiškai įrengtus vaikų gyve-
namuosius kambarius, kuriuose 
jie gyvens po keturis. Prie kiekvie-
no kambario įrengta patalpa, ku-
rioje yra naujutėlė dušo kabina ir 
kiti sanitariniai mazgai. Projektas 
tikrai dar bus tęsiamas kokius tre-
jus ar ketverius metus. Planuoja-
me renovuoti ir kitą bendrabučio 
aukštą, taip pat kieme esantį seną, 

apleistą pastatą paversti šiuolaiki-
niu, pritaikytu ugdymo reikmėms. 
Ateityje norėtume pasistatyti 
naują sporto salę ir lauko aikšty-
ną, nes dabar vaikai sportuoja la-
bai prastomis sąlygomis, mažoje  
salėje.

Noriu pabrėžti, kad dirbdama 
visus darbus jaučiu savo darbuo-
tojų paramą ir palaikymą, turiu 
puikią vadybinę komandą. Direk-
torius vienas nieko nepadarytų, 
džiaugiuosi, kad kolektyvas yra 
toks šaunus. 

Kaip pasikeitė ugdymas?
Laikui bėgant keitėsi mūsų 

mokykla. Anksčiau čia mokėsi 
neprigirdintys vaikai, vėliau tapo-
me kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centru. Šiuo metu mo-
kykloje mokosi daugiau kurčiųjų 
nei neprigirdinčiųjų mokinių, taip 
pat mokosi vaikai po kochlearinės 
implantacijos. Visi mokiniai labai 
skirtingi, visų poreikiai yra indi-
vidualūs. Kadangi pasikeitė mūsų 
vaikai, daugiau atsirado kurčiųjų, 
mokytojai mokėsi gestų kalbos ir 
ją  daugiau vartoja tiek ugdymo 
procese, tiek bendraudami su vai-
kais, jų tėvais. Anksčiau dominavo 
žodinis sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo metodas, dabar daugiau 
dėmesio skiriame totaliajai komu-
nikacijai ir dvikalbiam kurčiųjų 
ugdymui. Ugdymo procese didelę 
reikšmę įgavo informacinės tech-
nologijos, naudojama daugiau 
vaizdinių priemonių, kurios labai 
padeda mūsų vaikams suprasti 
mokomąją medžiagą. Leidžiami 
vadovėliai specialiųjų poreikių 
vaikams. Mokiniams teikiama kur 
kas didesnė specialioji pedagogi-
nė ir psichologinė pagalba. Taigi  
daugybė ugdymo pasikeitimų, ir 
visi - į gerąją pusę. 

Kokias problemas matote 
Lietuvos kurčiųjų švietimo ir ug-
dymo sistemoje?

Trūksta bendradarbiavimo 
tarp kurčiųjų ugdymo įstaigų, me-
todinio vadovavimo joms, galbūt 
tos veiklos koordinavimo. Visos 
mokyklos daro labai daug, stengia-
si, kad būtų lengviau mokyti sutri-
kusios klausos vaikus ir vaikams 
būtų geriau suprantama mokymo-
si medžiaga, gamina įvairias prie-
mones, bet nepakankamai dalija-
mės ta patirtimi. Dabar Lietuvos 
surdopedagogų asociacijos veikla 

Mūsų žmonės

KKNUC direktorė, Lietuvos surdopedagogų asociacijos 
vadovė Laimutė Gervinskienė.
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stengiasi užkimšti šią spragą, bet 
tai yra visuomeninė organizacija 
ir didelių darbų ji negali nuveikti. 
Dar 2009 m. balandį mes organi-
zavome tarptautinę konferenciją 
,,Gestų kalba mokykloje: praeitis, 
dabartis ir vizija“, priėmėme rezo-
liuciją, kurią išsiuntėme Seimui, 
Švietimo ir mokslo ministerijai. 
Gavome atsakymą iš ministerijos 
apie būsimus darbus įgyvendinant 
rezoliuciją, tačiau viskas kol kas 
yra taip pat kaip ir 2009 m. 

Lietuvoje nėra sistemos, kaip 
mokytojas, pradėjęs dirbti ar jau 
dirbantis su kurčiaisiais, galėtų 
išmokti lietuvių gestų kalbą. Tu-

rėtų būti kvalifikacijos tobulinimo 
programos pedagogams, pradė-
jusiems dirbti kurčiųjų ugdymo 
įstaigose, kad jie būtų supažindi-
nami su surdopedagogikos ir sur-
dopsichologijos pagrindais. Įgyti 
kokybišką surdopedagoginį išsila-
vinimą Lietuvoje taip pat sudėtin-
ga. Gal reikėtų ir užsienio speci-
alistų pagalbos? Niekas nevyksta 
ir dėl dvikalbio kurčiųjų ugdymo 
sampratos įgyvendinimo. Taigi 
problemų turime, bet problemos 
gyvenime yra tam, kad jas spręs-
tume.

Papasakokite, ką, be darbų, 
dar veikiate gyvenime, kuo do-

mitės?
Domiuosi modeliavimu ir 

siuvimu. Beveik visus rūbus pati 
sau siuvu, tik dabar nelabai turiu 
tam laiko. Labai mėgstu keliauti, 
kiekvienais metais stengiuosi kur 
nors toliau nuvažiuoti. Pastaruo-
sius kelerius metus keliavau po 
salas: Tenerifę, Maltą, Kosą, Kretą. 
Daug šalių ir jose esančių kurčiųjų 
ugdymo įstaigų aplankiau per mū-
sų centro projektų veiklą. KKNUC 
bendradarbiauja su ugdymo įstai-
gomis užsienyje, taigi lankiausi 
Portugalijoje, Ispanijoje, Didžiojo-
je Britanijoje, Švedijoje, Suomijo-
je, Lenkijoje.

Kaip Lietuvos kurčiųjų ug-
dymo sistema atrodo kitų šalių 
kontekste?

Lietuva atrodo visai neblogai. 
Mūsų vaikai visada labai puikiai 
pasirodo kelionėse ir tarptauti-
niuose renginiuose. Jie labai nori 
važiuoti į išvykas, mielai bendrau-
ja ir draugauja su vaikais iš užsie-
nio. 

Mūsų mokiniai dažniausiai 
pasirodo šaunesni, geresni, akty-
vesni. Jie labai gerai reprezentuoja 
Lietuvą ir Lietuvos kurčiuosius.

Kalbino Agnė KARVELYTĖ

Rugsėjo 14 d. Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tre (KKNUC) vyko rekonstruoto 
mergaičių bendrabučio atidary-
mo šventė. Susirinkusius svečius 
pralinksmino teatralizuota šventė, 
o mergaitės džiaugėsi naujais jau-
kiais namais ir svečių dovanomis. 

Atidaryme – garbingi 
svečiai

KKNUC bendrabučio ati-
darymo šventė, kurios scenarijų 
sukūrė KKNUC Neformaliojo 
švietimo ir socializacijos skyriaus 
vedėja Dalia Šarkienė, visus gerai 
nuteikė. Tarp svečių buvo Kauno 
miesto savivaldybės tarybos na-
rė bei  miesto Švietimo ir sporto 
komiteto pirmininkė Antanina 
Medviedevienė, Kauno miesto 
savivaldybės Švietimo ir kultūros 
departamento Švietimo ir ug-
dymo skyriaus vedėjas Antanas 
Bagdonas ir šio skyriaus vyr. spe-
cialistė Vida Bliumbergienė, Kau-
no kurčiųjų reabilitacinio centro 
direktorė Jūratė Pugačiauskienė, 
Kauno apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorė Ramunė Le-
onavičienė ir Kristaus Prisikėlimo 
parapijos klebonas monsinjoras 
Vytautas Grigaravičius. Svečius 
šiltai sutiko mokyklos darbuo-
tojai ir nekantraujančios į naujus 
kambarius persikraustyti mergai-
tės, tačiau bendrabučio durys te-
bebuvo užrakintos. Galiausiai jas 
atidarė spalvingai atrodantis ir dar 
spalvingesnę asmenybę įkūnijan-
tis personažas – šeimininkė, kuri 
pamačiusi tokį būrį svečių nervin-
gai mojuodama skudurėliu nubė-
go baigti paskutinių tvarkymosi  
darbų.

Mergaičių gyvenimo sąly-
gos bus kaip viešbutyje
KKNUC direktorei Laimutei 

Gervinskienei perkirpus juos-
tą, svečiai ir mokyklos mokiniai 
buvo pakviesti susirinkti į naujai 
įrengtą poilsio kambarį. D. Šar-
kienė džiaugėsi, kad pagaliau į 
KKNUC atėjo ilgai laukta šven-
tė – duris atvėrė šviesus ir jaukus 
mergaičių bendrabučio aukštas, 
kuriame įrengti aštuoni ketur-
viečiai kambariai su sanitariniais 
mazgais kiekviename (kriauklė, 
dušo kabina ir tualetas), taip pat 
poilsio kambarys. Rekonstrukci-
ja vykdyta pagal tęstinį Valstybės 
investicijų projektą. D. Šarkienė 

džiaugėsi, kad itin pagerės moki-
nių, anksčiau gyvenusių po 7-10 
apgailėtinos būklės kambariuose, 
gyvenimo sąlygos. 

D. Šarkienės kalbą pertrau-
kė netikėtai pasirodęs dar vienas 
spalvingas personažas – mokinukė 
su lagaminu. Ji tvirtino išgirdusi 
po Lietuvą sklindant kalbas apie 
naują gražų bendrabutį, todėl at-
vykusi čia mokytis. Tačiau rado 
čia ne bendrabutį, o visą penkių 
žvaigždučių viešbutį!

Direktorė prisiminė nueitą 
kelią

Šventės proga žodį tarė ir 
KKNUC direktorė L. Gervinskie-

nė. Ji prisiminė nueitą ilgą kelią 
remontuojant mokyklos pastatą: 
„Dar 2005 m. mes parengėme in-
vesticijų projektą. Labiausiai no-
rėjome, kad būtų suremontuotas 
bendrabutis. Bet namas be stogo 
ir be sienų yra blogai, todėl pir-
miausia mums reikėjo keisti stogą, 
remontuoti sienas, atlikti inžineri-
nius darbus po žeme. Ir tik dabar, 
praėjus 6 metams nuo investicijų 
projekto pradžios, mes galėjome 
suremontuoti vieną bendrabučio 
aukštą.“ 

Mokines džiugino  
sveikinimai ir dovanos
Šventės svečiai sveikino mo-

kyklos kolektyvą ir mokines, do-
vanojo dovanas, o Kauno miesto 
savivaldybės tarybos narė A. Me-
dviedevienė pažadėjo berniukams, 
kad ateityje ir jie turės tokį pat 
gražų bendrabutį. Mergaites pa-
sveikino ir tėvelių atstovas Evaldas 
Marcinkevičius. Jis įteikė mergai-
tėms virdulį arbatai išsivirti, lygin-
tuvą suknelėms išsilyginti ir ter-
mometrą, kad mokinės galėtų pa-
sitikrinti, ar gali neiti į pamokas. 
Dovanų KKNUC mokinės sulaukė 
ir iš savo mokytojų, auklėtojų, val-
gyklos darbuotojų. Mergaites pa-
sveikinę KKNUC berniukai įteikė 
joms krepšį vaisių. 

Po sveikinimų monsinjoras  
V. Grigaravičius pašventino re-
konstruotas patalpas. Svečiai bei 
mokiniai sugužėjo į naujuosius 
kambarius, kurie ta proga, kad 
2011 m. yra miško metai, gavo 
moteriškosios giminės medžių 
vardus.

Agnė KARVELYTĖ

Nuotaikinga įkurtuvių šventė KKNU centre

Mokinės, gavusios galybę įkurtuvių dovanų, taip pat neliko skolingos. Mokinių 
atstovai mergaičių vardu dėkojo pedagogams už rūpestį ir supratingumą ir 
įteikė savo nupieštą paveikslą.
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Socialinis tyrimas: LGK vertėjų atsakymai
 Remiantis LKD duome-

nimis, Lietuvoje 2009-2010 
m. dirbo apie 100 LGK ver-
tėjų (toliau – vertėjai). Buvo 
apklausta net pusė visų 
vertėjų. Ir nustatyta, kad 
50 proc. specialistų amžius 
yra iki 30 metų. Apklausos 
momentui baigusių  aukš-
tąjį mokslą vertėjų buvo per 
60 proc., studijuojančių –  8 
proc. Vidutinis vertėjų  dar-
bo stažas nesiekia 9 metų. 

Vertindami savo vertimo ko-
kybę vertėjai pripažino, kad ge-
riausiai  (70 proc. vertėjų skyrė 
8-10 balus) jiems sekasi versti iš 
lietuvių kalbos (LK) į kalkinę kal-
bą ir į lietuvių gestų kalbą (LGK), 
bet kur kas blogesnės nuomonės 
(tik apie 40 proc. vertėjų skyrė 
8-10 balus) vertėjai yra apie savo 
vertimo kokybę iš LGK į LK žo-
džiu. Prasčiausiai vertėjai įsiver-
tino vertimą į ir iš tarptautinės 
gestų kalbos - apie 90 proc. skyrė 
1 balą. Pagal stažą iš LGK į LK žo-
džiu, raštu  bei  iš LK į LGK ge-
riausiai save vertina 11-20 metų 
darbo stažą turintys vertėjai, tik į 
kalkę mano geriausiai verčiantys 
21 m. ir daugiau išdirbę specia-
listai. O štai į tarptautinius gestus, 
teigia, geriausiai verčią iki 3 metų 
darbo stažą turintys vertėjai. 

Išsiskyrė vertėjų ir kurčiųjų 
nuomonės vertinant, kas parenka 
vertimo būdą (kalkė ar LGK). To-
dėl išvada nevienareikšmė. Galima 
būti, kad paslaugos gavėjai ar tei-
kėjai neadekvačiai vertina situaci-
ją. Bet gali būti, kad vertėjai, ypač 
teikdami individualias paslaugas, 
nuo pat pradžių prisitaiko prie 
kurčiojo vartojamo gestų kalbos 
varianto, o kurtieji tokiais atvejais 
laikosi nuomonės, kad jų neatsi-
klausta.                              

Nustatyta, kad  vidutinis vieno 
vertimo laikas 2009 m. sudarė 2,1 
val. Labai daug laiko – apie  pu-
sę visų įstatymu numatytų darbo 
valandų - bendrajame paslaugos 
laike tenka vadinamajam netiesio-
giniam darbo laikui, t.y. kelionei, 
laukimui, pasirengimui. Krinta 
į akis didelis atotrūkis tarp daž-

niausiai pasikartojančios vertimų 
skaičiaus reikšmės ir maksimalios 
jų reikšmės. Jeigu spręstume vien 
iš šių duomenų, tai peršasi išva-
da, kad yra labai netolygus krūvio 
tarp vertėjų paskirstymas. Taip pat 
nustatyta, kad kuo didesnis ver-
timų skaičius tenka vertėjui, tuo 
vertėjas per trumpesnį laiką yra 
priverstas suteikti paslaugą. 

Paklausti, kur ar iš ko vertėjai 
išmoko gestų kalbos, 50 respon-
dentų pateikė 65 atsakymus. Tai 
rodo, kad vienas ir tas pats vertė-
jas gestų kalbos mokėsi ne vienoje 
vietoje ir ne iš vieno šaltinio. Per 
40 proc. vertėjų lietuvių gestų kal-
bos išmoko kurčiųjų ar neprigir-
dinčiųjų šeimoje ar bendraudami 
su jais. 

Visos anketoje kaip pasirink-
tys pasiūlytos vertimo kokybės ge-
rinimo priemonės sulaukė vertėjų 
pritarimo. Vis dėlto paradoksalu, 
kad didesnis vertėjų atlyginimas 
atsidūrė pirmoje vietoje, antroje – 
tinkamų darbo sąlygų sudarymas. 
Glaudesnis bendradarbiavimas 
su kurčiaisiais įvertintas tik ke-
tvirta pozicija, specialiosios stu-
dijos – šeštąja, mokymų kokybės 
gerinimas – aštuntąja, o „daugiau 
mokymų ne darbo vietoje“‘, „patir-
ties dalijimasis virtualioje erdvėje“, 
„savarankiškas mokymasis“ atsi-
dūrė prioritetų apačioje. Įdomu, 
kad daugiau kaip 9 balus darbo 
krūvio paskirstymui gerinant 
vertimo kokybę skyrė beveik visi 
AGKVC (Šiaulių AGKVC skyrė 
8 balus). Ties daugeliu kitų verti-
mo kokybės gerinimo priemonių 
vertėjų nuomonės miestais išsi-
skyrė. Taip pat vertėjai neabejoja, 
kad vertėjų specializacija ženkliai 
įtakotų vertimo kokybę. Bet rašy-
dami pastabas respondentai pažy-
mėjo, kad dabartinėmis sąlygomis, 
kai trūksta vertėjų, specializuotis 
yra neįmanoma.

80 proc. vertėjų teigia atlie-
kantys ir socialinių darbuotojų 
funkciją (plg.: taip mano tik 52 
proc. kurčiųjų). Kuo kurtieji vy-
resni, tuo dažniau jiems prirei-
kia dvigubos paslaugos. Tad šiuo 
klausimu LKD ir Lietuvių gestų 
kalbos asociacijai yra dėl ko dis-
kutuoti.

Vertėjai pripažino, kad Surdo-

logijos centro mokymai yra patys 
naudingiausi ir savo naudingumu 
pranoksta kitus mokymus 25 ir 
daugiau proc. 

Atsakydami į klausimą apie 
problemas pirmoje vietoje vertėjai 
mini kurčiųjų jiems priskiriamą  
socialinio darbuotojo funkciją. Po 
to atsidūrė „per greitas tempas“. 
Daugiausia paminėtų ir nepami-
nėtų vertimo problemų kyla vertė-
jams Kaune ir Klaipėdoje, mažiau-
siai - Vilniuje. 

Vidutiniškai dažniausiai, t.y. 
48 proc. visų atvejų, vertėjams 
tenka versti medicinos srityje, 
kiek mažiau – valstybinėse įstai-
gose, namų ūkio/buities temomis. 
Vidutiniškai tik apie 20 proc. visų 
atvejų tenka švietimo sričiai  (kon-
ferencijos, seminarai) ir juridinei 
sferai. Vertėjų išvada dėl vertimo 
sričių beveik visiškai sutampa su 
kurčiųjų išvada. 

Vidutiniškai per 80 proc. atve-
jų vertėjams tenka versti gyvai, te-
lefonu – perpus mažiau, o vertimo 
internetu vidutinis dažnumas – tik 
4 proc. Nustatyta, kad dauguma 
atvejų vertimui yra vartojama lie-
tuvių gestų kalba. Bet pakankamai 
dažnai vartojama ir kalkė. Pagal 
vertimų dažnumą pirmoje vietoje 
yra vertimas iš LK į LGK, o antroje 
– atvirkštinis vertimas. Vertimas 
į kalkę  atsidūrė trečioje vietoje. 
Socialinio tyrimo autorius dr. R. 
Samuilevičius  24 proc. dispro-
porciją tarp vertimo iš LK į LGK 
ir atvirkščiai įvardijo kaip „savitą 
komunikacijos tarp kurčiųjų ir 
girdančiųjų asimetrijos rodiklį“. 
Taip pat nustatyta, kad vertėjai 
faktiškai neverčia iš ar į tarptau-
tinius gestus. Tad autorius vėl 
konstatuoja, kad „kurtieji sunkiai 
integruojasi į ES komunikavimo 
erdvę, o tai prieštarauja ES pastan-
goms skatinti skirtingų šalių pilie-
čių komunikaciją ir mobilumą.“ Į 
ir iš pagrindinių ES kalbų – anglų 
ir vokiečių – geba versti tik nedi-
delė dalis vertėjų. Vienintelė kal-
ba, iš kurios verčiant nekyla sun-
kumų – rusų kalba. 

Didžiausias vertimų inten-
syvumas tenka 46-60 m. kurtie-
siems. Ženkliai mažiau vertimų 
tenka 19 – 29 m. amžiaus grupei. 
Iki 18 metų kurtiesiems vertimo 

paslaugos teikiamos labai retai. 
Nustatyta, kad vertėjai bent iš 

dalies iki šiol užtikrino paslaugų 
teikimą po darbo, savaitgaliais ir 
švenčių dienomis. Bet paklausus 
jų nuomonės apie tokias paslau-
gas ateityje,  80 proc. atsakė, kad 
tik retkarčiais yra pasirengę teikti 
vertimo paslaugas vakarais, savait-
galiais ir švenčių dienomis. 

Tik 15 proc. vertėjų visiškai 
tenkina darbo sąlygos. Daugiau 
kaip 75 proc. vertėjų darbo sąlygos 
tenkina iš dalies. Vertėjai įvardijo 
nepasitenkinimo priežastis. Tai 
prastos patalpos, technikos stoka, 
mažas atlyginimas ir netolygiai 
paskirstyti darbo krūviai. Vienin-
telis miestas, kuriame 100 proc. 
vertėjų patenkinti darbo sąlygo-
mis, yra Marijampolė. 

Tik 47 proc. vertėjų tvirtina, 
kad psichologinė atmosfera jų 
darbe yra tinkama. 2 proc. vertė-
jų psichologinę  atmosferą vertina 
neigiamai. Galima daryti išvadą, 
kad apskritai psichologinė atmos-
fera darbe nėra bloga, bet siek-
ti geresnio mikroklimato reikia 
beveik visiems vertėjų centrams. 
Pasak vertėjų, neigiamai atmos-
ferą veikia ne visada patenkinami 
santykiai su paslaugos užsakovais 
kurčiaisiais, trintis tarp kolegų, 
administracijos privilegijos kai 
kuriems vertėjams. Kad patenkin-
ti psichologine atmosfera, viena-
reikšmiškai atsakė "taip" Klaipė-
dos, Marijampolės ir Panevėžio 
(100 proc.) vertėjai.

Dauguma, per 60 proc. ver-
tėjų, pritaria mokamoms vertimo 
paslaugoms. Tad nuomonės dėl 
mokamų vertimo paslaugų skiria-
si: dauguma vertėjų neprieštarau-
tų teikti mokamas vertimo paslau-
gas, o dauguma kurčiųjų neprita-
ria tokioms paslaugoms. Mokamų 
paslaugų atveju kurčiųjų siūlomi 
įkainiai 10-20 litų mažesni negu 
vertėjų.

 40 proc. vertėjų pageidauja, 
kad atlyginimas „į rankas“ būtų 
beveik 2000 Lt. Truputį daugiau 
kaip 20 proc. pasitenkintų 1500 
Lt „į rankas“. Per 30 proc. vertė-
jų norėtų daugiau kaip 2000 Lt „į 
rankas“.

  Parengė  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

LGK vertėjai



19

Sisteminama LGK vertėjų atestacijos tvarka 
Neįgaliųjų reikalų de-

partamentas Surdologijos 
centrą (SC) yra įgaliojęs 
2010-2011 m. parengti LGK 
vertėjų atestacijos tvarkos 
aprašą. Rugsėjo 29 d. aprašo 
projektas buvo svarstomas 
apskritojo stalo diskusijoje 
Neįgaliųjų reikalų departa-
mente, į kurią SC pakvietė 
LKD atstovus, vertėjų cen-
trų vadovus, Vilniaus ko-
legijos dėstytojus, LKNUC 
atstovę.

Atestacija ir atlyginimas – 
susiję dalykai

Šiuo metu dokumentas yra 
baigiamo rengti projekto stadi-
joje. Prie jo paruošta net 10 prie-
dų. Aprašas – sudėtingas ir daug 
diskusijų keliantis dokumentas. 
Jis sietinas su LGK vertėjų darbo 
užmokesčiu. Atskiru dokumentu 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas (NRD) jau yra patvirtinęs tris 
LGK vertėjų kvalifikacines katego-
rijas: vertėjas, vyriausiasis vertėjas, 
vertėjas ekspertas. LGK vertėjui 
patvirtinus aukštesnę kvalifikaci-
nę kategoriją, jo atlyginimas didės 
pagal NRD patvirtintą tvarką, bet 
nelabai žymiai.

Skirtingų kvalifikacinių 
kategorijų reikalavimai 

Vertėjo kvalifikacinė katego-
rija specialistui pripažįstama, kai 
jis įgyja specialybės diplomą bei 
įsidarbina vertėju LKD sistemoje 
ar vertėjų centre. Dvi aukštesnes 
kvalifikacines kategorijas jau rei-

kia užsitarnauti. Viena  iš sąlygų 
– išklausyti SC organizuojamus 
LGK mokymus bei išlaikyti ati-
tinkamų temų egzaminus, taip pat 
dalyvauti vadinamuosiuose išo-
riniuose kursuose (pvz., lietuvių 
kalbos kultūros, socialinių dar-
buotojų, darbo teisės ir pan.). Be 
to, aukštesnės kvalifikacinės kate-
gorijos siekiančiam LGK vertėjui 
būtina turėti apraše apibrėžtą dar-
bo stažą, sukaupti tam tikrų ge-
bėjimų bagažą, aktyviai dalyvauti 
kurčiųjų bendruomenės gyvenime 
ir pan.

 Neturintys LGK vertėjo 
diplomo

Apraše numatyta, kad vertėjai, 
neturintys specialaus LGK vertė-
jo diplomo, po 2017 m. atestuotis 
aukštesnei kvalifikacinei kategori-
jai netenka teisės. Šia tema susirin-
kusieji bene daugiausia ir diskuta-
vo. Jie įrodinėjo, kad diplomuoti 
LGK vertėjai bent keletą pirmųjų 
darbo metų LGK vertėjams prakti-
kams kompetencijomis jokiu būdu 
neprilygsta, todėl būtina pasta-
riesiems taikyti išimtis. Nepritarė 
susirinkusieji ir vertėjų praktikų 
mokymų apimtims. Esą patvirti-
nus tokią jų kvalifikacijos tobuli-
nimo programą, kokia numatyta 
apraše, darbą dirbti nebus kada. 
Daugiausia siūlymų, kaip padėti 
vertėjams praktikams pagreitintai 
įgyti specialybės diplomą, teikė 
Vilniaus kolegijos katedros vedėja 
V. Juškienė. Jos siūlymų pagrindu 
dėl atitinkamo išsilavinimo ne-
turinčių LGK vertėjų LKD ir SC 
tariasi susitikti apskritojo stalo 
diskusijos su ŠMM viceministru 
V. Baciu. 

Aprašo struktūra
Aprašą, be bendrųjų ir baigia-

mųjų nuostatų, kvalifikacinėms 
kategorijoms įgyti reikalavimų 
sąrašo, sudaro skyriai apie LGK 
vertėjų rengimąsi atestacijai ir 
būtinų dokumentų teikimą, tarp-
žinybinės Atestacijos komisijos 
sudarymo principus, jos narių bei 
besiatestuojančio LGK vertėjo at-
sakomybę, Atestacijos komisijos 
funkcijas, kvalifikacinių kategorijų 
suteikimo, pratęsimo ir panaiki-
nimo tvarką. Taip pat atskiruo-
se skyriuose aptariama priimtų 
sprendimų apskundimo tvarka, 
atestacijos finansavimo klausimai, 
pažymėjimų išdavimo tvarka ir kt.

Į priedus sudėta tokie dalykai, 
kaip visų kvalifikacinių kategori-
jų vertėjų kvalifikacijos tobulini-
mo programos, vertėjo veiklos 
ir kompetencijos įsivertinimo ir 
vertinimo lentelė, prašymo ates-
tuoti forma, atestacijos komisijos 
nešališkumo ir konfidencialumo 
pasižadėjimų formos, LGK vertėjo 
veiklos vertinimo kriterijai ir pro-
cedūros ir kt. Kad vertėjas galėtų 
atestuotis aukštesnei kvalifikacinei 
kategorijai, jis privalo surinkti tam 
tikrą skaičių balų. Prieduose nu-
matyta, už ką ir kiek balų gali būti 
skirta.

Atestacijos finansavimas
 Vertėjų centrų vadovams ne-

davė ramybės klausimas, iš kur 
reikės gauti pinigų išoriniams kur-
sams apmokėti, LGK vertėjų gy-
venimo mokymų metu išlaidoms 
Vilniuje dengti bei komandiruo-
tėms atestuotis. NRD direktorė 
G. Paliušienė pripažino, kad lėšos 
visiems šiems dalykams turi atke-

liauti iš NRD. Atestacija nebus pri-
valoma siekti aukštesnės kvalifi-
kacinės kategorijos, bet atestuotis 
pakartotinai tai pačiai kategorijai 
kas tam tikrą metų skaičių reikės. 
Paskutinis žodis, ar vertėjas gali 
tam tikrais metais atestuotis, pri-
klausys darbdaviams. Nes būtent 
LGK vertėjų centrų vadovai yra at-
sakingi už savo organizacijos biu-
džeto formavimą ir veiklų įgyven-
dinimą. Nebus lėšų, vertėjai nebus 
leidžiami atestuotis.

Nuostatai per griežti
Reikia pripažinti, kad projekto 

nuostatų turinys vertėjų centrams 
pasirodė per griežtas. Jie siūlė rei-
kalavimus mažinti. Todėl aprašo 
rengėjams dėl daugelio nuostatų 
teko atsitraukti. Bet dėl tokių nuo-
laidų nepatenkinti liko LKD atsto-
vai. Jie teigė, kad LGK vertėjai sie-
kia bet kokia kaina pasilengvinti 
sau gyvenimą, kartais pamiršdami 
net savo klientą, dažniausiai kur-
čią žmogų.  

Ruošiamasi dar vienai 
diskusijai

Kadangi visiško sutarimo ne-
buvo pasiekta, be to, dėl kai kurių 
nuostatų formuluočių šiuolaikiš-
kumo ir tikslumo abejota, NRD 
direktorė G. Paliušienė įpareigojo 
Surdologijos centrą pataisyti apra-
šą pagal diskusijos metu gautas 
pastabas ir teikti jį Švietimo ir 
mokslo ministerijai svarstyti aps-
kritojo stalo diskusijoje. Tad Sur-
dologijos centro iki Naujųjų metų 
dar laukia nemažai darbo. 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Palangos pakrašty, bo-
tanikos sodo kaimynystėje, 
įsikūrusį VĮ poilsio namų 
„Baltija“  Reabilitacijos cen-
trą, aprūpintą naujausia 
reabilitacine įranga, kasmet 
aplanko tūkstančiai šalies 
gyventojų. 

Jie čia atgauna jėgas po 
sunkių operacijų, lėtinių 
ligų ar tiesiog sustiprina  
kūną ir sielą. 

Centras teikia antro A lygio 
stacionarinės ir ambulatorinės 
medicininės reabilitacijos ir sana-
torinio gydymo paslaugas. Reabi-
litacijos centre gydomi kraujota-
kos sistemos sutrikimai, judamojo 
atramos aparato pažeidimai, ne-
urologinės, ginekologinės, odos, 
LOR (nosies, ausų, ryklės, gerklų ir 
balso stygų ligos) ir akių ligos. 

Tai vienintelis Lietuvoje cen-
tras, kuriame taikoma aklųjų ir sil-
pnaregių bei kurčiųjų reabilitacija. 

Nukelta į 20 p.

Sveikata            Kodėl kurtieji nesinaudoja sveikatos dovanomis?  
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Atkelta iš 19 p.

Trumpinį LOR paryškinau ne 
be reikalo. Lietuvoje ne vienas rea-
bilitacijos centras teikia LOR pas-
laugas, tačiau tik „Baltijos“  centre 
yra sudarytos visos sąlygos gydytis 
klausos negalią turintiems žmo-
nėms. 

Mat čia dirba ir kurtiesiems 
padeda Klaipėdos apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro vertėjas Vy-
tautas Jurgis Lukšas. Pasak centro 
vadovės Svajos Kundrotienės, jis 
dirba 24 valandas per parą.

 Deja, „Baltijos“ reabilitaci-
jos centras pacientų su klausos 
negalia nebesulaukia. Šių ligonių 
sumažėjimą, RC vadovės S. Kun-
drotienės ir vyr. slaugytojos Rena-
tos Šilgalienės manymu, lėmė su-
griežtintos siuntimo į medicininę 
reabilitaciją indikacijos. 

Tačiau abi centro darbuotojos 
vieningai tvirtino, kad kurtieji turi 
teisę į reabilitacinį gydymą, todėl 
minėtų pacientų sumažėjimą galė-

jo lemti ir nesugebėjimas susikal-
bėti su juos gydančiais gydytojais. 

Ne visada neįgalus girdėti 
žmogus pas medikus eina su gestų 
kalbos vertėju, todėl dažniausiai 
ligonis nepagalvoja ar neišdrįsta 
paklausti, o gydytojas nesusipran-
ta ar nenori pasiūlyti pacientui 
medicininės reabilitacijos, kuri, 
vadovaujantis sutartimis su terito-
rinėmis ligonių kasomis ir Lietu-
vos kurčiųjų draugijos respubliki-
ne valdyba, jam priklauso. 

LOR paslaugos pirmumo tvar-
ka teikiamos žmonėms, ūmiai 
apkurtusiems po persirgtų ligų 
ir sergantiems gerklų onkologi-
nėmis ligomis, centras laukia ir 
kurčiųjų, kurie taip pat serga dėl 
kraujotakos sutrikimų, judėjimo 
atramos aparato, neurologinėmis 
bei ginekologinėmis ir kt. ligo-
mis. Reabilitacijos centro vado-
vė S. Kundrotienė pažymėjo, kad 
kurtieji yra dažnai nepakankamai 
ištirti gretutinėmis ligomis ser-
gantys pacientai. Konkuruodami 
su kitais reabilitacijos centrais, 
„Baltijos“ medikai atlieka bendrus 
klinikinius kraujo, šlapimo tyri-
mus; biocheminius širdies, inkstų, 

kasos, kepenų, elektrolitų tyrimus; 
infekcinius hepatito, ŽIV tyrimus; 
imunologinius skydliaukės, lytinių 
hormonų, vėžio tyrimus; alergo-
loginius tyrimus; atlieka maisto 
netoleravimo testus ir t. t. Po to-
kių tyrimų dažnai paaiškėja, kad 
neįgalus girdėti pacientas, gal de-
šimtmetį nesilankęs pas medikus, 
serga sunkia liga, todėl skubiai ve-
žamas į ligoninę. 

  Reabilitacijos centro medi-
kai mano, kad šią problemą turėtų 
spręsti Respublikinis kurčiųjų rea-
bilitacijos centras, nes su aklaisiais 
minėtų problemų nėra. Respubli-
kinis aklųjų reabilitacijos centras 
rūpinasi savo draugijos nariais, 
stengiasi aprūpinti juos keliala-
piais, nes vienintelėje Palangoje, 
kaip ir kurtiesiems, akliesiems ir 
silpnaregiams yra teikiamos me-
dicininės reabilitacinės paslaugos. 

RC vadovė S. Kundrotienė su 
nostalgija prisiminė, kad prieš de-
šimtmetį klausos reabilitacijos ka-
binete būriuodavosi iki 30 kurčių-
jų. Per aštuonis 2011 m. mėnesius 
centre gydėsi tik 16 pacientų, ku-
rie prikurto po įvairių ligų. 2010 

m. reabilitacinėmis LOR paslau-
gomis naudojosi 15, 2009 m. – 7, 
2008 m. – net 40 (23 iš jų neįgalūs 
girdėti nuo gimimo) pacientų. Va-
dinasi, jau trečius metus centras 
nesulaukia neįgalių girdėti pacien-
tų. Todėl dar kartą vadovė iškėlė 
priekaištą kurčiųjų pirminių orga-
nizacijų vadovėms, kurios nepade-
da savo nariams pasinaudoti teise 
į sveikatos stiprinimo kursą. Jos 
nuomone, vadovai galėtų priminti 
savo nariams apie nuo seno garsė-
jantį reabilitacijos centrą Palango-
je, paneigti gandus, kad „Baltijoje“ 
nebėra gestų kalbos vertėjo ar kad 
kurtiesiems reabilitacija nebetei-
kiama. 

Moderni aparatūra, didelis 
paslaugų pasirinkimas, profesio-
nalus personalas, nuoširdus gestų 
kalbos vertėjas V. J. Lukšas, jaukūs 
kambariai, sveikas pajūrio oras ir 
raminamai banguojanti jūra lau-
kia jūsų Palangoje, S. Dariaus ir 
S. Girėno g. 20, pušų apsuptame 
„Baltijos“ reabilitacijos centre. 

Sigita KOROLIOVĖ

Sveikata

Kadangi „Baltijos“ rea-
bilitacijos centro darbuoto-
jai dėl sumažėjusio kurčiųjų 
skaičiaus pažėrė kaltinimų 
kurčiųjų organizacijoms, 
„Akiračio“ redakcija pasi-
domėjo, ką apie tai mano 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
ir didžiųjų miestų kurčiųjų 
reabilitacijos centrų vado-
vai. Taip pat dėl kurčiųjų 
siuntimo į reabilitaciją tvar-
kos konsultavomės su Vals-
tybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos Paslaugų ekspertizės, 
metodinio vadovavimo ir 
kontrolės skyriaus vyriau-
siuoju specialistu Alfredu  
Taminsku.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro atsakyme dėl minėtos pro-
blemos kaltinamos poliklinikos: 
trūkstant lėšų, esą į reabilitaciją 
jos siunčia tik žmones po opera-
cijų. Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro atsakyme rašoma, jog ligo-

nių kasos kompensuoja tik gydy-
mo išlaidas, o už apgyvendinimą 
ir maitinimą reikia susimokėti 
patiems (nebent žmogus yra po 
sunkios ligos). Lietuvos kurčiųjų 
draugijos prezidentė R. Klečkovs-
kaja taip pat pabrėžė, kad trūks-
tant lėšų poliklinikų šeimos gydy-
tojai neduoda kurtiesiems siunti-
mų į reabilitaciją, nes pirmiausia 
gydymo įstaigos lėšas naudoja 
vaikų reabilitacijai ir tiems žmo-
nėms, kuriems po persirgtų ligų ar 
operacijų labiausiai reikia taisyti 
sveikatą. 

Kokia yra siuntimo į medici-
ninę reabilitaciją tvarka, išaiški-
no A. Taminskas. Pasak jo, iš tie-
sų pirmenybė teikiama žmonėms, 
kurie gydosi po sunkių ligų, ope-
racijų, traumų. Tačiau palaikomo-
sios reabilitacijos paslaugos (jos 
yra aktualiausios kurtiesiems) gali 
būti teikiamos dėl kai kurių ligų 
(taip pat esant klausos funkcijos 
sutrikimui) nedarbingiems asme-
nims, kuriems teisės aktų nusta-
tyta tvarka pripažintas 0-25 proc. 
darbingumo lygis; asmenims, su-
laukusiems senatvės pensijos am-

žiaus, kuriems teisės aktų nusta-
tyta tvarka yra pripažintas didelis 
specialiųjų poreikių lygis; iš dalies 
darbingiems asmenims, kuriems 
teisės aktų nustatyta tvarka pripa-
žintas 30-40 proc. darbingumo ly-
gis. Šiems asmenims palaikomoji 
reabilitacija kompensuojama 100 
proc. ir patiems mokėti nieko ne-
reikia.

Norėdamas gauti siuntimą į 
palaikomąją reabilitaciją, kurčiasis 
turi kreiptis į savo šeimos gydyto-
ją. Jeigu tą mėnesį gydymo įstai-
goje yra daug asmenų, sergančių 
ūminėmis ligomis, ir kurčiojo 
palaikomajai reabilitacijai nepa-
kanką lėšų, kurčiasis turi teisę 
reikalauti, kad šeimos gydytojas jį 
įrašytų į laukiančiųjų palaikomo-
sios reabilitacijos eilę. Tą mėnesį, 
kai būna mažiau nuo ūminių ligų 
kenčiančių pacientų ir lieka lėšų, 
į palaikomąją reabilitaciją siunčia-
mi eilėje laukiantys asmenys. Li-
gonių kasos duomenimis, bendras 
suteiktų palaikomosios reabilitaci-
jos paslaugų kiekis kasmet nedaug 
didėja, taigi nors visų norinčiųjų 
išsiųsti į reabilitaciją ir neįmano-

ma, laukimas eilėje nėra beviltiš-
kas reikalas. 

A.Taminskas pažymi, jog ma-
žėja kurčiųjų, vykstančių į palai-
komąją reabilitaciją. Paklaustas, 
kokios galėtų būti to priežastys, 
jis iškėlė hipotezę, kad gal tam įta-
ką daro nepakankamas kurčiųjų 
organizacijų aktyvumas. Jo nuo-
mone, teritorinės kurčiųjų orga-
nizacijos turėtų aktyviau bendra-
darbiauti su poliklinikomis, padėti 
kurtiesiems išsireikalauti, kad jie 
būtų įrašyti į laukiančiųjų palaiko-
mosios reabilitacijos eilę.

Rengiant šį straipsnį surinkta 
informacija leidžia daryti prie-
laidą, kad nelabai geranoriškai 
nusiteikę yra ir gydytojai, kurie 
nelinkę kurtiesiems suteikti to, 
kas jiems priklauso pagal nustaty-
tą tvarką. Gydymo įstaiga  neturi 
teisės atsisakyti kurčiąjį įrašyti į 
laukiančiųjų palaikomosios reabi-
litacijos eilę, jeigu asmuo atitinka 
anksčiau šiame straipsnyje nuro-
dytus reikalavimus. 

Agnė KARVELYTĖ

Kurtieji turi teisę į valstybės kompensuojamą 
palaikomąją reabilitaciją
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Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA kartu su Bal-
tarusijos organizacija „Skirtingi-
Lygūs“ šiais metais įgyvendino 
projektą „Lietuvos ir Baltarusijos 
neįgalaus jaunimo iniciatyvos“. 
Projektą finansavo LR Užsienio 
reikalų ministerijos Vystomo-
jo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programa. Projekto 
tikslas – pasidalyti patirtimi tarp 
neįgaliesiems atstovaujančių orga-
nizacijų Lietuvoje ir Baltarusijoje, 
susipažinti su kurčiųjų ugdymu 
kaimyninėse šalyse, skatinti neįga-
laus jaunimo iniciatyvas. 

Organizacija „Skirtingi-Ly-
gūs“ vienija neįgalius, daugiausia 
judėjimo negalią turinčius jaunus 
žmones. Ji siekia padėti savo na-
riams suprasti, kad reikia neužsi-
daryti tarp keturių sienų, o turėti 
tikslą ir jo siekti. 

Liepos pabaigoje ir rugpjū-
čio pradžioje Giruliuose vyko 
tarptautinė Baltarusijos ir Lietu-
vos neįgalaus jaunimo stovykla. 
Stovykloje dalyvavavo judėjimo 
negalią turintys jaunuoliai iš Bal-
tarusijos ir bendrijos PAGAVA 
jaunimas. Pradžia nebuvo lengva, 
nes dalyvius skyrė ne tik kalba, bet 
ir skirtinga negalia. Teko aktyviai 
dirbti vertėjams: reikėjo versti ne 
tik į gestų, bet ir į lietuvių, rusų 
kalbą, neretai padėdavo ir anglų 
kalba. Stovykloje vykdavo daug 
diskusijų. Baltarusiai pirmą kartą 
susidūrė su kurčiųjų problemomis 
ir sužinojo daug naujo: apie kur-
čiųjų istoriją, kokią pagalbą Lie-
tuvoje kurtiesiems teikia valstybė, 
kokių profesijų mokosi kurtieji. 
Kurtiems lietuviams taip pat daug 
kas buvo nauja: jie pamatė, kaip 
sudėtinga „gyventi ratukuose“ ir 
įveikti kasdienes kliūtis, pvz., ne-
lygiu asfaltuotu taku ratukais nu-
važiuoti į stovyklos valgyklą arba 
per smėlį privažiuoti prie jūros. 
Per susitikimus dalyviai pasakojo 
apie save ir savo svajones. Jaunimo 
svajonės panašios – visi nori įsigy-
ti profesiją, gyventi savarankiškai, 
turėti draugų ir pamatyti pasaulio. 
Abiejose šalyse neįgalieji kovoja 

už savo teises, tam reikia rodyti 
iniciatyvą. Stovyklos dalyvius su-
jungė ekskursijos į Nidą ir Klai-
pėdą. Lietuviai padėjo svečiams 
užkopti į Raganų kalną ir didžiąją 
Nidos kopą, vežė į Jūrų muziejų 
ir praktiškai mokėsi atjautos bei 
kantrybės.  

Taip pat įgyvendinant projek-
tą buvo surengti mainų vizitai į 
Minską ir į Vilnių. 

Rugsėjo mėnesį grupė Lietu-
vos kurčių moksleivių, jų tėvų ir 
mokytojų buvo išvykusi į Minską. 
Apsilankėmė Minsko specialiojo-
je vidurinėje sutrikusios klausos 
vaikų mokykloje Nr. 14. Mokykla 
yra nuošalioje vietoje šalia mies-
to parko. Mokykloje mokosi 111 
mokinių, veikia vakarinis skyrius. 
Moksleivių amžius nuo 7 iki 48 
metų (vakariniame skyriuje), kla-
sėse mokosi po 6-8 moksleivius. 
Jau trejus metus čia mokosi vaikai 
su kompleksine negalia – 12 vaikų 
su klausos ir intelekto sutrikimais, 
kuriems skirtos dvi klasės, taip pat 
yra mokinių su judejimo negalia. 
Pedagogai ir mokyklos bendruo-
mene stengiasi, kad įgyvendinant 
inkliuzijos modelį būtų užtikrin-
tos kiekvieno mokinio teisės. Va-
sarą mokykloje organizuojama 
stovykla. 

Mokykla pastatyta pagal ori-
ginalų projektą, taikant specialios 
erdvės principą, todėl 20 klasių 
yra šešiakampės formos, o 6 – sta-
čiakampės. Mokykloje anksčiau 
buvo taikoma indukcinės kilpos 
įranga, dabar norėjo įsigyti FM 
sistemų, tačiau jos brangios, to-
dėl turi tik keletą. Vaikų su koch-

leariniais implantais kol kas labai 
mažai. Direktorės teigimu, jie yra 
prastos kokybės, šalyje implantus 
siūlo tik viena firma, dirbanti be 
konkurencijos. Pirmame moky-
klos aukšte dalis klasių pertvar-
kytos į miegamuosius, juos savo 
lėšomis bei jėgomis įrengė ir aprū-
pino baldais mokyklos bendruo-
menė – pedagogai, tėvai, vaikai. 
Kambariai paprasti, bet skoningi 
ir jaukūs, kiekvienas skirtingos 
spalvos. Sporto salė nedidelė, ta-
čiau puikaus trenerio ugdoma 
jaunimo (iki 16 metų) futbolo 
komanda garsi ne tik Minske, bet 
ir visoje šalyje. Trys mokyklos ug-
dytiniai yra olimpiniai čempionai. 
Kai kurie jaunuoliai stengiasi mo-
kytis šioje mokykloje būtent dėl 
puikaus trenerio. 

Jau dešimt metų mokykloje 
yra įsteigti psichologo ir socialinio 
darbuotojo etatai, jiems skirti ats-
kiri kabinetai. Iš pradžių psicho-
logai ilgai neužsibūdavo, po metų 
ar pusantrų išeidavo. Šiuo metu 
jau pusantrų metų mokykloje dir-
ba neprigirdinti psichologė, kuri 
gerai moka gestų kalbą. Ji rado 
bendrą kalbą su mokiniais, jai dir-
bant vaikai ėmė labiau tikėti savo 
ateitimi.

Mokykloje yra darbinio ugdy-
mo klasės: šaltkalvių, stalių, siuvi-
mo, namų ruošos darbų. Jų įranga 
pasenusi ir susidėvėjusi, tokia se-
niai jau nenaudojama gamyboje. 
Siuvimo klasėje po pietų vyksta 
būrelių užsiėmimai. Anksčiau 
merginos mokėsi batikos techni-
kos, dabar siuvinėja karoliukais. 
Biologijos mokytoja vadovauja 

dizaino studijai, kuri garsina mo-
kyklą ir puošia jos aplinką. Veikia 
šiuolaikinio šokio būrelis, kurį 
lanko ir girdintieji. Šokių būrelio 
vadovė yra diplomuota defektolo-
gė su klausos negalia.

Mokykla didžiuojasi dailės 
studija „Farba“, kuriai vadovauja 
dailės mokytojas. Kiekvieną vasa-
rą prie Svitiazio ežero organizuo-
jamas dešimties dienų pleneras, 
kuriame dalyvauja 10 mokinių 
iki 20 metų. Šiais metais jų darbai 
puošė ne tik nuolatinę mokyklos 
galeriją ir mokyklos sienas, bet ir 
buvo eksponuoti miesto galerijoje. 

Per vizitą stengėmės susipa-
žinti su Baltarusijos kultūra: ap-
lankėme Nacionalinį dailės mu-
ziejų, pažiūrėjome baleto spektaklį 
garsiajame Baltarusijos nacionali-
niame didžiajame operos ir bale-
to teatre, pasivaikščiojome miesto 
centre. 

Spalio mėnesį Vilniuje su-
tikome svečius iš Baltarusijos. 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro darbuotojai 
maloniai priėmė svečius ir pasi-
dalijo savo darbo patirtimi. Jie 
papasakojo apie centro istoriją, 
supažindino su kurčiųjų ugdymo 
sistema Lietuvoje, aprodė klases 
ir kabinetus, atsakė į svečių klau-
simus. Baltarusiai labai domėjosi 
naujovėmis, daugeliui jų tai bu-
vo pirmoji kelionė į Europos Są-
jungos šalį. Įvyko susitikimas su 
bendrijos PAGAVA nariais. Tėvų 
bendrijos Baltarusijoje nėra, todėl 
ypač domėtasi bendrijos PAGAVA 
veikla. Tėvai ir kurtieji moksleiviai 
galėjo pabendrauti ir aptarti to-
lesnio bendradarbiavimo galimy-
bes. Be abejo, aprodėme svečiams 
Vilniaus senamiestį ir nuvežėme į 
Trakus.

Projektas padėjo užmegzti 
ryšius tarp Lietuvos ir Baltarusi-
jos neįgalaus jaunimo ir kurčiųjų 
ugdymo įstaigų. Tikimės, kad par-
tnerystė  nenutrūks, ir tai padės 
ateityje plėsti bendradarbiavimą 
tarp kaimyninių šalių. 

Bendrijos PAGAVA   inf.

Plečiame bendradarbiavimą su kaimynaisBendravimas

Projekto „Lietuvos ir Baltarusijos neįgalaus jaunimo iniciatyvos“ dalyviai. 
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Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA šiais metais orga    
nizavo net 3 vasaros poilsio 
stovyklas! 

Stovyklos organizuotos įgy-
vendinant bendrijos projektą „Bė-
gant iš tylos pasaulio“, kurį parėmė 

Neįgaliųjų reikalų departamentas 
ir Atviros visuomenės instituto 
Pagalbos fondas Lietuvoje (OSF-
LP). 

Stovykla „Pagaviukas“
Liepos pirmoje pusėje sto-

vyklavietėje „Jaunasis automo-
bilininkas“ veikė stovykla „Paga-
viukas“, skirta klausos sutrikimų 

turintiems vaikams ir jų broliams 
bei seserims, iš viso buvo 30 da-
lyvių. Stovykloje savanoriais dir-
bo sutrikusios klausos merginos 
ir jaunuoliai. Smagi stovykla kie-
kvieną dieną stebino vaikus nau-
jomis veiklomis. Vaikai susiskirstė 
į 4 būrius: „Vampyrai“, „Žaibai“, 
„Vedęs ir turi vaikų“, „Keliautojai“; 
kiekvienas būrys nupiešė savo pla-

katą ir susigalvojo prisistatymą. 
 Stovykloje netrūko visuome-

ninės veiklos – du kartus apsigin-
klavę pirštinėmis ir maišais vaikai 
„šturmavo“ stovyklavietės teritori-
ją ir mokėsi tvarkytis taip, kad po 
savęs nepaliktų jokių šiukšlių. Be 
aplinkos ir kambarių tvarkymo, 
stovyklautojai rungtyniavo, atliko 
įvairias užduotis, mokėsi amatų ir 

Rugsėjo 22 d. Kauno 
bare „Džempub“ vyko tra-
diciniai tampantys Kauno 
šauniausios nevyriausybi-
nės organizacijos rinkimai. 

Renginyje, kurį organizavo 
praėjusių metų nugalėtoja – Kau-
no kolegijos studentų atstovybė 
(KK SA), dėl titulo varžėsi devy-
nios komandos: Kauno liberalus 
jaunimas, Akademinis politologų 
klubas, AISEC Kaunas, Lietuvos 
jūrų skautija, Kauno kurčiųjų jau-
nimo organizacija, Lietuvos medi-
cinos studentų asociacija (LiMSA) 
bei trijų universitetų – KTU, VDU 
ir LSMU – studentų atstovybės. 

Atsakingas vertinimo ir taškų 
skaičiavimo darbas atiteko komisi-
jai: Kauno vicemerui Povilui Ma-
čiuliui, KK viešųjų ryšių komuni-
kacijos tarnybos specialistui Vai-
dotui Rutkauskui, Kauno jaunimo 
organizacijų sąjungos „Apskritasis 
stalas“ pirmininkui Mantui Jurgu-
čiui ir pernai šiuose rinkimuose 
kitoje barikadų pusėje dalyvavu-
siam KK SA nariui Mindaugui Aš-
menskui.

Daugiausia aplodismentų 
sulaukė pirmoji rungtis – namų 
darbas. Populiariausia šių metų 
prisistatymo forma tapo filmukai, 
kuriuos parodė net keturios iš de-
vynių dalyvavusių komandų. 

Akademinis politologų klu-
bas savo filme trumpam virto „A 
komanda“, LSMU SA – mafija su 
pliušiniu asiliuku ant boso kelių, o 
Lietuvos jūrų skautija ir KTU SA 
demonstravo veiklos akimirkas. 

Su „AISEC Kaunas“ šokėjų pagal-
ba renginio dalyviai aplankė įvai-
rias pasaulio šalis, tuo tarpu LiM-
SA užsiėmė susirinkusiųjų lytiniu 
švietimu. 

Dvi komandos publiką paverg-
ti mėgino muzika: Kauno liberalus 
jaunimas savo veiklą iliustruojan-
čių nuotraukų fone dainavo, kad 
juos „jungia bendros idėjos ir no-
rai“.  Kone rimčiausią vakaro pasi-
rodymą parengusi Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacija įkvepiančią 
dainą perteikė gestų kalba. 

Didžiausiu siurprizu tapo 
VDU SA, kuri pasiūlė trumpą 
muzikinę kelionę per universiteto 
kursus ir į sceną išleido mergaites 
su ūsais, o berniukus trumpomis 
suknelėmis.

Po pirmosios rungties žiūrovai 
ir komisija atsisveikino su trimis 
komandomis – Akademiniu poli-
tologų klubu, Kauno liberaliu jau-
nimu ir LSMU SA. Likusios šešios 
turėjo sutelkti visą išmintį ir įveik-

ti 10 protų mūšio užduočių. Suži-
noję, ką bendro turi apelsinas, bitė 
ir deguonis, kaip atsiranda kubi-
niai arbūzai ir kodėl laikrodžiai 
reklamose visada rodo dešimt mi-
nučių po dešimtos, susirinkusieji 
atsisveikino dar su trimis koman-
domis – AISEC Kaunas, Lietuvos 
jūrų skautija ir VDU SA. 

Įdomu buvo stebėti, kaip skir-
tingai elgėsi iškritusių komandų 
nariai: vieni akivaizdžiai pyko, kiti 
tyliai išėjo, bet buvo ir tokių, kurie 
pasiliko iki pat pabaigos, stebėjo 
renginį, sirgo už kitus ir nuošir-
džiai linksminosi.

Prieš finalinę užduotį sureng-
tos šarados patikrino komandų 
sugebėjimą vienas kitą suprasti 
iš pusės žodžio. Tiksliau – visai 
be žodžių: mojuodami rankomis, 
krisdami ant žemės, vaizdžiai dre-
bėdami ir kitaip bendraudami tik 
kūno kalba dalyviai turėjo per-
teikti savo komandos nariams tam 
tikrą žodį. Ši rungtis atsijojo dar 

vieną komandą – LiMSA. Atspėję 
tokius žodžius kaip „motyvacija“ 
ir „vienybė“, tik per žingsnį nuo 
pergalės atsidūrė KTU SA ir Kau-
no kurčiųjų jaunimo organizacija. 
Pastariesiems vykdant užduotį ke-
lis kartus pasigirdo ne visai man-
dagių komentarų. Esą kažkas pa-
stebėjo gestų kalbos ženklų, kurie, 
suprantama, nebuvo ir negalėjo 
būti vartojami, tačiau komanda 
nesutriko ir rungtį įveikė be prie-
kaištų.

Finalinė užduotis pareikalavo 
dalyvių išradingumo – per minu-
tę komandos turėjo pasiekti, kad 
kuo mažiau jų kojų ir rankų liestų 
grindis. Čia renginys pasisuko ne-
tikėta linkme: abiem komandoms, 
nors ir skirtingais būdais, pavyko 
galūnėmis visai neliesti grindų 
(vieni sugulė ant grindų galūnė-
mis į viršų, kaip ant nugaryčių 
parvirtę vabalai, kiti sukrito vie-
nas ant kito pilvais žemyn, pakėlę 
į viršų rankas ir kojas). Kadangi 
finalo rezultatai buvo lygūs, nu-
galėtoją nulėmė iki finalo surinkti 
taškai. 

2009 m. rinkimus laimėjusiai 
KTU SA titulo susigrąžinti nepa-
vyko: trijų taškų skirtumu laimė-
jo Kauno kurčiųjų jaunimo orga-
nizacija. Tai vienintelė komanda, 
kuri skanduotėmis nemėgino 
prisišaukti sėkmės ir  publiką pa-
vergė ne spalvingais drabužiais ar 
pasitikėjimu savimi, o tyru nuošir-
dumu, radusiu vietą ir žūrovų, ir 
komisijos širdyse.

Vaida SLADKEVIČIŪTĖ

Šauniausia Kauno NVO - KKJO

         Trys pagaviečių stovyklos

Jaunimo žingsniai

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija pripažinta šio miesto Šauniausia 
nevyriausybine organizacija.
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Naujos technologijos
Kurtiems ir neprigirdintiems 

žmonėms nuolat kuriami vis nauji 
prietaisai, padedantys atverti duris 
iš tylos į garsų pasaulį. 

Pateikiame tokių svarbiausių 
prietaisų dešimtuką.

Pakviesti kurčiąjį
Prietaisas, kuris nepageri-

na klausos, bet ją kompensuoja 
rega. Jis skirtas padėti kurtiems 
žmonėms adaptuotis darbe – gir-
dinčiųjų kolektyve.  Naudodami 
šį prietaisą kurčiuosius ir nepri-
girdinčiuosius galės prisišaukti 
kolegos! Prietaisas fiksuoja net ty-
liausius garsus ir verčia juos vaiz-
do signalais - raudonų švieselių 
mirksniais.

Nebylusis kinas
Kurtieji ir neprigirdintieji dėl 

įvairių priežasčių yra nepatenkinti 
kino teatrais: subtitruojami ne visi 
kino filmai, be to ne visi „įprasti“ 
jų žiūrovai yra patenkinti subti-
trais. Nesutarimus užglaistys aki-
niai Mo Pix: juos užsidėjęs žiūro-
vas už paprasto ekrano matys dar 
vieną ekraną su subtitrais. Visi kiti 
žiūrovai nematys nieko neįprasto. 

„Sony“ akiniai
Dar vienus kino akinius kur-

tiesiems parengė firma „Sony“. Čia 
jau neprireiks papildomo ekrano, 
nes subtitrai bus užšifruoti pačia-
me ekrane, o kad jie būtų matomi, 
reikės užsidėti šiuos akinius.

Pagalba kurtiems vaikams
Išmokyti kurčią vaiką kalbėti – 

nelengva užduotis. Šiai užduočiai 
palengvinti korėjiečių dizainerių 
grupė parengė VV-Talker įrenginį: 
šis nedidelis, į žaislą panašus prie-
taisas vaiko žodžius pavers balsine 
diagrama. Neprigirdintis vaikas 
turės „pasiekti“, kad ji sutaptų su 
tam tikro žodžio modeliu. Prietai-
sas padės vaikams mokytis fone-
tikos, net ir tuomet, kai mokytojo 
nėra šalia. 

Pagalvė neprigirdintie-
siems

Neprigirdintys žmonės dažnai 
televizorių paleidžia visu garsu, 
tuo siutindami aplinkinius, o pa-
tys vis tiek nepakankamai gerai 
girdi. Švedų dizaineriai Fredrikas 
Hiultenas, Isabelė Olson ir Marija 
Johanson (Fredrik Hylten, Isabelle 
Olsson ir Maria Johansson) išrado 
prietaisą Ictus – pagalvę-stiprin-
tuvą. Jį reikia įjungti vietoj garsia-
kalbio ir ant jo padėti galvą – anot 
prietaiso kūrėjų, girdės net beveik 

visai kurčias žmogus. 

Ne klausyti, o žiūrėti
Neįprastas prietaisas, jo kūrėjų 

pavadintas Babel, - vizualus klau-
sos aparatas, kuris klausys už jo 
vartotoją. Akinių rėmelių kojytėse 
įtaisyti mikrofonai gaudo kalbą ir 
paverčia ją į atskirus žodžius. Ži-
noma, kalbos atpažinimo sistema 
vartotojui kartais „perduos“ visiš-
ką tylą, tačiau skaitymas iš lūpų 
taip pat nėra be trūkumų. 

Ausinės kurtiesiems
Garsas – tai vibracija. Ir jeigu 

ji yra nepasiekiama kurčiojo au-
siai, tai ją galima perduoti... tie-
siai į galvą! Pjero Antuano Buzaro 
(Pierre-Antoine Bouzard) prietai-
sas Shake up suteiks vartotojui ga-
limybę per ausines įvertinti garso 
intensyvumą ir kryptį.

Gestų „gaudytojas“ 
 kurtiesiems

Kurtiems žmonėms susikal-
bėti padeda gestų kalba, deja, ji 
skirta tik „vidiniam vartojimui“. 
Kaip kurčiam žmogui susikalbė-
ti su valdžios atstovais? Į pagalbą 
reikia pasitelkti arba gestų kalbos 
vertėją, arba pasinaudoti gestus 
į žodžius verčiančiu prietaisu. 

Ukrainiečių kilmės Londono di-
zainerė Viktorija Volosin yra vieną 
tokį sukūrusi. Tačiau greičiausiai 
suprasti gestų kalbą bus lengviau 
išmokyti išmaniuosius telefonus.

Žadintuvas
Prietaisas Soft Touch gali pri-

žadinti kiekvieną miegantįjį, net 
jei jis visiškai kurčias. Prieš už-
migdamas žmogus ant riešo turi 
užsisegti šią įdomią apyrankę, o 
kai jam reikia keltis, apyrankė-ža-
dintuvas ima spausti ranką. Be to, 
Soft Touch miegantįjį gali įspėti 
apie rimtą pavojų: gaisrą, bombor-
davimą ir t. t.

Futbolo kamuolys  
kurtiesiems

Nelengva žaisti futbolą su 
priešininku, kuris negirdi teisėjo 
švilpuko! Jau išrastas kamuolys 
kurtiems žmonėms – LED Ball: 
vietoj švilpuko teisėjas turi prietai-
są, kurį paspaudus kamuolys pra-
deda šviesti – užsidega lemputės. 
Tuomet žaidėjai iškart supranta, 
kad duodamas signalas stabdyti 
žaidimą. 

Iš rusų kalbos išvertė  
 Vilma PABRINKYTĖ

dailės, šoko, žiūrėjo filmus. Vaikai 
mokėsi atsakomybės, tvarkingu-
mo ir darbo su komanda: piešė ant 
asfalto, rinko visiems labiausiai 
patikusį piešinį, stovyklos misterį 
ir mis, šauniausią stovyklos porą. 
Vyko šaškių ir šachmatų turnyrai 
su įnirtingomis kovomis dėl me-
dalių, vaikai žaidė tinklinį, krep-
šinį ir futbolą, bandė išsiaiškinti, 
kuris būrys sportiškiausias. Nega-
lima nepaminėti talentų konkurso, 
kuris atskleidė iki šiol nežinomus 
vaikų talentus, vasaros gimtadie-
nininkų šventės, lobio ieškojimo, 
kai buvo kasinėjama beveik visa 
stovyklos teritorija, vaikų dienos, 
kai stovyklai vadovavo vaikai, 
matematines rungties, kai reikėjo 
suskaičiuoti, kiek langų turi valgy-
klos pastatas. Liko laiko ir trum-
poms, bet smagioms gestų kalbos 
pamokėlėms. Jos padėjo vaikams, 
kurie lanko bendrojo lavinimo 
mokyklas, išmokti geriau pažinti 
ir bendrauti su vaikais, kurių gim-
toji kalba yra gestų kalba. Stovy-
klos pabaigoje kiekvienas dalyvis 
laikė simbolinį gestų kalbos egza-

miną ir gavo pažymėjimą, o vai-
kai, kurie moka gestų kalbą, tuo 
metu rengdavo trumpus vaidini-
mus ir vėliau juos pristatė. 

Nepamirštamas buvo naktinis 
žygis. Palapinių statymas, laužo 
kūrimas, šašlykų kepimas, mau-
dynės, lietus kaip iš kibiro, kiaurai 
šlapios palapinės ir bemiegė nak-
tis visiems labai patiko, dauguma 
norėjo pasilikti dar vienai nakčiai. 
Taip pat stovyklautojai važiavo į 
dvi ekskursijas – į Elektrėnų elek-
trinę ir į Kernavę. Ten dalyvavo 
Archeologijos dienose, stebėjo se-
novinių amatų meną, susitiko su 
Kernavės bendruomenės nare p. 
Emilija Pakalniene, kuri pati gi-
musi kurčiųjų šeimoje. Stovyklą 
aplankė svečiai iš Jungtinių Vals-
tijų ir Budapešto – OSFLP fondo 
atstovai. Jie labai domėjosi, ką vai-
kai veikia stovykloje, ar jiems čia 
patinka. 

Stovykla Giruliuose
Leidę tėvams pailsėti nuo 

vaikų,liepo pabaigoje tradiciškai 
organizavome stovyklą „Bėgant 

iš tylos pasaulio...“, kuri vyko Gi-
ruliuose. Bendrija PAGAVA į šią  
stovyklą sukviečia visas Lietuvos 
organizacijas, kurios atstovauja 
šeimoms, auginančioms kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus. Iš visos 
Lietuvos suvažiavo per 260 daly-
vių. Plati buvo ne tik dalyvių ge-
ografija, bet ir įvairovė: kurti ir 
neprigirdintys vaikai, su kochlea-
riniais implantais ir klausos apa-
ratais arba be jų,  broliai ir seserys, 
tėveliai, patys artimiausi draugai – 
kurtieji ir girdintieji, bendraujan-
tys sakytine ir gestų kalba. 

Stovyklos atidaryme domina-
vo šokis – visus sužavėjo Lietuvos 
kochlearinių impalntų naudoto-
jų asociacijos nario pramoginis 
šokis, kuris įrodė, kad tikram ta-
lentui klausos negalia ne kliūtis. 
Be dėmesio neliko pagrindinė šių 
metų Lietuvos aktualija – krepši-
nis, juk šokti sirgalių šokį, kaip ir 
žaisti krepšinį, gali tiek kurtieji, 
tiek girdintieji. Vyko paskaitos, 
per kurias lektorius pasakojo vai-
kams ir tėvams apie bendravimo 
naudą ir ypatumus, vyko indivi-

dualios konsultacijos su psicho-
loge ir Šeimos paramos tarnybos 
vadove. 

Žygis plaustu
Po poilsio prie jūros buvo su-

rengta turistinė stovykla gamtoje, 
jos dalyviai keliavo plaustais po 
Merkinės apylinkes. Ilgąjį rug-
pjūčio savaitgalį grupė „turistų“ 
traukiniu nuvyko į vietą ir susėdę 
į plaustus leidosi Merkio vingiais 
– jų laukė beveik 40 iš 200 upės ki-
lometrų. Atplaukus į stovyklavietę 
laikas bėgo linksmai, netrūko pa-
žintinių pokalbių apie supančius 
miškus ir juose randamas gėrybes, 
apie Merkio apylinkėse gyvenan-
čius gyvūnus. Stovykloje buvo 
proga prisiminti Žolinės tradicijas 
ir apeigas. Mažesnieji stovyklau-
tojai mokėsi įkurti stovyklavietę, 
užkurti laužą, vaikai patys ruošė 
pusryčius – mokėsi būti savaran-
kiški. Ne kartą išsprūdo nuostaba 
- kokia graži mūsų Lietuva, kiek 
daug nuostabių vietų!

PAGAVOS inf.

Naujas garsų pasaulis
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Paskutinis kurčiųjų jaunimo 
vasaros savaitgalis

Atsisveikinti su vasara 
Vilniaus, Kauno ir Klai-
pėdos kurčiųjų jaunimo  
(ViKJO, KKJO ir KLKJO) 
organizatoriai pakvietė į 
smagų baidarių žygį Duby-
sos upe. 

Tai tokia Lietuvos vieta, kurio-
je  nė vienas kurčias jaunuolis dar 
nebuvo lankęsis. Todėl atvyko apie 
40 žmonių: jaunuoliai, šeimos ir 
vyresni dalyviai iš sostinės, laiki-
nosios sostinės bei uostamiesčio.  
Atvyko dar ir dėl to, kad visi vieni 
kitų pasiilgo per vasarą, ilgai nesi-
matė, norėjo kartu pabūti, praleisti 
laiką smagiai ir įspūdingai.

Taigi noriu plačiau papasakoti 
apie nuostabias kurčiųjų baidarių 
žygio akimirkas.

Raseinių rajono Padubysio 
vietovėje įsikūrėme palapinėse 
šalia mažosios kūdros. Ten buvo 
reikalingi patogumai: didelė karei-
viška palapinė, graži medinė pavė-
sinė, kurioje visi galėjo pavalgyti, 
linksmai bendrauti.

Vakare galėjome šaudyti iš ti-
kro pistoleto. Kai kuriems net pa-
vyko pataikyti. Tie, kurie pataikė, 
galėjo šaudyti iš ilgo kareiviško 
ginklo. Mums buvo labai įdomu, 
be to, supratome žmones, per An-
trąjį pasaulinį karą  patyrusius di-

džiulį triukšmą. 
Paskui KKJO pirmininkas 

kurtiesiems dalyviams organi-
zavo žaidimą „Susipažinimas“, o 
Kauno gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės pavaduotojas  Arūnas 
Bražinskas skaitė paskaitą apie 
kurčiųjų pasaulį, Pasaulio kurčiųjų 
federaciją ir gvildeno kitas temas. 
Po šios įdomios ir naudingos pas-
kaitos kai kas lėkė miegoti, o kiti 
toliau bendravo. Pasilikę turėjo 
galimybę pasigrožėti nuostabiais 
ir itin ryškiais dangaus  žvaigždy-
nais. Skaičiavę  žvaigždes tos aki-
mirkos niekada nepamirš gyveni-
me.

Antrąją dieną mus pasveiki-
no skaisti saulė. Po pusryčių visi 
ruošėmės ilgam, sunkiam, bet įdo-
miam baidarių žygiui. Susirinkę į 
starto vietą  patogiomis baidarė-
mis pradėjome žygį  gražia Duby-
sos upe. Irklavome, lenktyniavo-
me ir išdykavome. Sustojome prie 
Malūno namų, ten mums buvo su-
rengta įdomi ekskursija.  Apžiūrė-
jome seno malūno vidų ir išgirdo-
me jo istoriją. Smalsuoliai uždavė 

klausimų malūno darbuotojui.
Po ekskursijos – vėl į žygį. Dar 

buvo likę keturi kilometrai, kai 
kam jie jau buvo labai sunkūs... 
Tačiau visi grožėjomės Lietuvos 
gamta, mėgavomės praslenkan-
čiais vaizdais. Iš viso mes nuplau-
kėme 30 kilometrų. Visi  buvome 
pavargę, bet puikiai nusiteikę. 
Mums tikrai patiko irkluoti. 

Po įdomaus žygio vykome į 
nakvynės vietą, kur laukė skani ir 
soti vakarienė, saldus vasariškas 
tortas. Po vakarienės kai kurie lė-
kė į kaimišką pirtį, o vėliau pirmą 
kartą šildėsi indėniškoje pirtyje. 

Trečiąją dieną ViKJO, KKJO, 
KLJKO organizatoriai surengė dis-
kusiją apie baidarių žygį, paskui 
visus pasveikino ir prisiminimui 
įteikė ryškius diplomus su gražia 
nuotrauka. 

Nuoširdžiai dėkojame organi-
zatoriams, kurie daug jėgų atidavė 
šiam žygiui ir surengė šaunų kur-
čiųjų savaitgalį. 

Emilija KISNIERIŪTĖ

Atminimui – bendra baidarių žygio dalyvių nuotrauka.

Jaunimo žingsniai

Baidarių žygio dalyviai irklavo, lenktyniavo, išdykavo...


