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Su Šv. Kalėdom! Laimingų 2012-ųjų metų!

„Linkiu visoms kurčiųjų sistemos 
organizacijoms, kad geri darbai sugrįžtų 
geru, kad daug atidavusios jos gautų dar 
daugiau. Kad išgyventų, ištvertų visus 
išbandymus reformomis, kad išliktų ir 
dirbtų bendruomenės labui. Nors kaip 
būtų sunku, rastų šiltų žodžių vienos 
kitoms, išsaugotų toleranciją ir nestokotų 
kantrybės. 

Kiekvienam iš mūsų – meilės, šilumos, 
sveikatos, džiugios nuotaikos.“

 „Mieli Lietuvos kurtieji! Asociacijos 
vardu norėčiau visus pasveikinti su ar-
tėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais. Linkiu nepamiršti, kad turite 
didelį turtą – lietuvių gestų kalbą. Ją tik 
reikia saugoti, puoselėti ir jos mokytis.

Tikiuosi, kad kiti metai mums pa-
dovanos naujai atgimusią viltį, ben-
dradarbiavimo džiaugsmą ir savitarpio 
supratimą.

Būkite aktyvūs, ginkite savo teises, 
gerbkite gestų kalbą. 

Tikiu, kad būdami drauge pasieksime 
daugiau.“

           GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2012 metams!  
                                      
Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) prenu-

meratos kaina 12 mėn. – 21 Lt,  6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose 
“Lietuvos pašto” skyriuose.Laikraštį galite užsisa-
kyti ir Kauno bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centruose. Čia metų „Akiračio“ prenumerata – tik 

15 Lt .

 „Šiemet nestigo džiaugsmo akimir-
kų. Iš įvairių sporto varžybų į Lietuvą 
parvežėme 21 medalį. Visa tai pelnyta 
sunkiu darbu.  Dėkoju sportininkams ir 
jų treneriams už sunkų darbą treniruotė-
se, už aukotą laisvalaikį, nes daugiausia 
varžybų vyksta savaitgaliais, už puikų 
pasirodymą girdinčiųjų varžybose. 

Visai kurčiųjų bendruomenei lin-
kiu svarių pergalių – asmeninio gyve-
nimo rungtyje, profesinėje srityje ir, 
žinoma, sporte. Visus raginu aktyviai  
sportuoti.“

Lietuvos kurčiųjų draugijos  
prezidentė R. KLEČKOVSKAJA:

Lie tuv ių  gestų  kalbos  ve r-
t ė j ų  a s o c i a c i j o s  p r e z i d e n t ė  
R. LEONAVIČIENĖ:

Lietuvos kurčiųjų sporto ko-
miteto prezidentas A. JASIŪNAS:
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Šventų Kalėdų belaukiant

Šv. Kalėdų laukia ne tik 
tikintieji Kristumi, bet ir 
netikintieji Juo. Laukimas 
vienija tiek tikinčius, tiek 
netikinčius žmones, pasitin-
kančius Kalėdų šventę. (Tai 
reiškia, jog atsiranda puiki 
proga kalbėti netikintiems 
žmonėms apie šventų Ka-
lėdų prasmę. Kalbėti būtent 
per laukimo prizmę.)

Bet šį kartą atsigręžkime į sa-
ve, krikščionis, ir paklauskime, ar 
mes laukiame Kalėdų – Kristaus 
gimimo šventės? Ar mes laukia-
me Dievo ateinančio į mūsų gy-
venimus? Ar mes esame pasiruo-
šę pasitikti Jėzų budriomis širdies 
akimis? 

 Kalėdų sulaukiame kiekvie-
nais metais, ir kiekvienais metais 
švenčiame Jėzaus atėjimą į šį pa-
saulį. Ar šis kasmetinis įvykis yra 
mums tikra, gyva realybė? Ar tai 
atgaivina mūsų širdis antgamtine 
viltimi? O gal tai tapo tik puikia 
proga susėsti prie Kūčių stalo ir 
džiaugtis materialinėmis dova-
nomis? Juk siaučiant judriam gy-
venimo sūkuriui nesunkiai užsi-
mirštame ir Kalėdų Kristų iškei-
čiame į Kalėdų šventę – į žavingą 
dovanų ir skanių vaišių spindesį. 
(Šios mintys tikrai nėra įkyrus 
moralizavimas, kadangi dvasinė 
užmarštis liečia visus žmones be 
išimties, įskaitant ir šio straipsnio 
autorių.)

Bet juk Kristus yra daug dau-
giau nei tai. Kristus yra mylinčio 
Dievo dovana žmonijai, kuri turė-
jo būti aplaistyta krauju, jog mes 
taptume priimtini Kūrėjui. Kristus 
yra visų mūsų išgelbėjimo viltis, 

kartą mirusi ir prisikėlusi, kad bū-
tume išpirkti iš savo nuodėmių, ir 
ne tik mes. 

Kristus yra tobula Dievo ma-
lonės išraiška. Šiandien stabtelėki-
me paklauskime savęs: ar laukia-
me Dievo malonės? Ar jos mums 
reikia? Ar esame pasiruošę ją pri-
imti? Viliuosi ir trokštu, kad tiek 
aš pats, tiek mes visi kartu nuošir-
džiai lauktume Dievo ateinant. Te-
gu mūsų širdys prisipildo Kristaus 
laukimo nuotaikų.

Pasimokykime tokio Dievo 
laukimo iš Augustino. „Kas man 
leis pailsėti tavyje? Kas leis, kad 
ateitum į mano širdį ir ją pagir-
dytum, kad užmirščiau savąjį 
blogį ir apkabinčiau vieninte-
lį savo gėrį, Tave? Kas tu man 
esi? Pasigailėk idant galėčiau 
kalbėti. Kas aš pats tau esu, kad 
liepi man tave mylėti ir jeigu to 
nedaryčiau, užsirūstintum ant 
manęs ir grasintum didelėmis 
nelaimėmis? Argi maža nelaimė 
būtų man nemylėti tavęs? Var-
gas man! Pasakyk man per savo 
gailestingumą, Viešpatie, mano 
Dieve, kas tu man esi. Pasakyk 
mano sielai: aš esu tavo išgany-
mas. Pasakyk taip, kad išgirs-
čiau. Štai mano širdies ausys at-
gręžtos į tave, Viešpatie. Atverk 
jas ir pasakyk mano sielai: aš esu 
tavo išganymas. Atbėgsiu išgir-
dęs šį balsą ir apkabinsiu tave. 
Neslėpk nuo manęs savo veido: 
mirsiu, nemirsiu, kad tik jį pa-
matyčiau“.[1]

[1] Aurelijus Augustinas, Išpa-
žinimai, Aidai 2004 m., 11–12 p.

Bernardinai.lt
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2011-ieji - diskusijų su politikais metai
Baigiantis 2011 metams 

„Akiračio“ korespondentė 
Agnė Karvelytė kalbina 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) prezidentę Romą 
Klečkovskają. 

Kokie Jums ir LKD buvo 
2011 metai?

Šiemet buvo sunkūs diskusijų 
ir susitikimų su politikais metais. 
Daug nuveikta, išjudinta dauge-
lis klausimų, politikai pagaliau 
pradėjo mus girdėti. Šiemet buvo 
daug pasikeitimų ir reformų, turė-
jome nuolat stengtis nepavėluoti 
į nuvažiuojantį reformų traukinį, 
kad būtume išgirsti.

Kokie svarbiausi pasikeiti-
mai kurčiųjų bendruomenės lau-
kia kitąmet?

Kurčiųjų organizacijų finan-
savimas per savivaldybes. Mus tai 
baugina, ši reforma mums nėra 
palanki, nes yra daug organiza-
cijų, kur žmonės nepajėgs patys 
rašyti bei administruoti projek-
tų,  bendradarbiauti su savival-
dybėmis. Taigi gali būti, kad ne 
visos organizacijos pritrauks lėšų. 
Ir LKD nelabai kuo galės padėti. 
Kiekvienas turės pakovoti už save. 
Daug diskutavome, įrodinėjome 
politikams, tačiau jie remdamie-
si Valstybės kontrolės išvadomis 
teigė, kad pinigai turi būti arčiau 
žmogaus – ateiti iš savivaldybių. 
Einama prie tokios tvarkos, kokia 
yra Europoje. 

Ką šiemet pavyko pasiekti in-
formacijos prieinamumo kurtie-
siems klausimu?

Dėl informacijos prieinamu-
mo daug kartų diskutavome su 
Lietuvos televizijos (LTV) atsto-
vais, politikais. Mums vis kar-
todavo, kad pinigų nėra. Dabar 
mes su tuo nesitaikstome, einame 
ir reikalaujame. Juk ir Neįgaliųjų 
teisių konvencijoje, kurią Lietuva 
ratifikavo, numatyta informacijos 
prieinamumas kurtiesiems. Ma-
tau, kad politikai į ją žiūri labai 
skeptiškai. Jei mes, neįgaliųjų or-
ganizacijos, nekovotume, abejoju, 
ar Lietuvoje kas nors pajudėtų. 

Kiekvienam Seimo nariui iš-
siuntėme prašymus, kad tvirtin-
dami biudžetą numatytų lėšų LTV 
laidoms titruotii. Galime pasi-
džiaugti, kad mums pažadėjo, kad 
tai bus padaryta. Jei atsitiks taip, 

 
kad politikai pažadą sulaužys, ti-
krai imsimės drastiškų veiksmų. 

Mums labai skaudu, jog šiemet 
nepavyko pasiekti, kad titruoti 
Seimo posėdžiai būtų tiesiogiai 
transliuojami internetu, tikimės,  
kaip pažadėjo Seimo kancleris, tai 
bus įgyvendinta kitais metais.

 Kokios naujienos techninių 
priemonių kompensavimo srity-
je?

Šiemet daug bendravome su 
Sveikatos apsaugos ministerija dėl 
klausos aparatų ir kochlearinių 
implantų kompensavimo tvarkos. 
Mums pažadėjo, kad klausos apa-
ratų kompensavimas bus koreguo-
jamas. 

Dabar dedame daug pastan-
gų, kad kurtieji turėtų modernius 
mobiliuosius telefonus, per ku-
riuos galėtų naudotis gestų kalbos 
vertėjų paslaugomis. Tam tikros 
firmos mums jau siūlo telefonus, 
dabar siekiame susitarti dėl to, kad 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centras kompensuotų dalį jų kai-
nos. Tikimės susitarti  ir su mobi-
liojo ryšio paslaugų teikėjais, kad 
jie dar papildomai kompensuotų 
dalį kainos.

Kaip sprendžiamos švietimo 
problemos?

LKD šiemet ėmėsi iniciatyvos, 
kad visos kurčiųjų mokymo ir ug-
dymo įstaigos surašytų problemas 
į vieną raštą, jį pateikėme Švieti-
mo ir mokslo ministerijai (ŠMM). 
Praėjo jau pusmetis, o ŠMM dar 
nesiteikė pasikviesti kurčiųjų 
atstovų į susitikimą. Iškeltas ir 

klausimas apie tai, 
kad dėl per mažo 
studentų krepšelio 
nepakanka lėšų ver-
tėjams samdyti.

Š iemet  daug 
bendravome su Vil-
niaus kolegija. Mūsų 
tikslas – kad gestų 
kalbos mokytų pa-
tys kurtieji. Žengtas 
pirmas žingsnis link 
to, jog kurtieji galė-
tų įgyti gestų kalbos 
mokytojo specialy-
bę. Tačiau tai dar tik 
pradžia, reikia dar 
labai daug padaryti.

Kokios dar pro-
blemos nedavė ra-
mybės 2011 metais?

Pagalbos nume-
rio 211 prieinamumo kurtiesiems 
reikalus šiek tiek išjudinome, bet 
konkrečiai iki galo tai dar nesu-
tvarkyta, nors diskusijų su politi-
kais būta daug.

Buvo labai išgąsdinęs Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo tar-
nybos siūlymas kurtiesiems dar-
bingumo lygį pakelti iki 50 proc. 
Kartu su PAGAVA operatyviai 
organizavome susitikimą su Ne-
įgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnyba bei gydytojais. Mums 
pavyko įrodyti, kad kurtumas yra 
sunki negalia, ir kurčiųjų darbin-
gumo lygis nebuvo pakeistas. Dar 
laukiame tikslios informacijos 
šiuo klausimu.

Akivaizdu, kad neišspręstų 
problemų begalė. O kas šiemet 
džiugino?

Džiugu, kad su Seimo narės 
Vincės Vaidevutės Margevičie-
nės pagalba Seime organizavo-
me Tarptautinės kurčiųjų dienos 
diskusiją. Ministerijų atstovams 
išdėstėme aibę problemų, išklau-
sėme jų atsakymus. O kas toliau? 
Akivaizdu, kad kovodami dėl savo 
teisių ir toliau turime nenuleisti 
rankų. 

Prezidentūroje vykusioje kon-
ferencijoje „Kaip efektyviai įgy-
vendinti Jungtinių Tautų Neįgalių-
jų teisių konvenciją?“ buvo džiu-
gu, kai Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komiteto pirmininkas 
Rimantas Dagys pagyrė LKD už 
aktyvią veiklą. Anot pirmininko, 
mes vieninteliai aktyviai siekiame 
spręsti savo problemas, tai buvo 

akivaizdu Tarptautinę kurčiųjų 
dieną Seime surengtoje apskrito-
jo stalo diskusijoje. Mums buvo 
džiugu tai girdėti, nes akivaizdu, 
jog mus pradeda pastebėti ir jau 
žino mūsų rūpesčius.

 Išgirdo ir Europarlamento na-
riai. Palaikėme ryšius su europar-
lamentare Vilija Blinkevičiūte. Ji 
Europos Parlamente iškėlė klausi-
mą dėl informacijos prieinamumo 
kurtiesiems privačiuose televizijos 
kanaluose. Pažadėta per 10 metų 
reglamentuoti, kad Europos Są-
jungos šalyse ir privatūs televizijos 
kanalai turėtų titruoti dalį progra-
mų.

Kurčiųjų įdarbinimo projektas 
„Darbo link“ duoda labai gerų re-
zultatų. Gaila, kad kitų metų pir-
mą pusmetį jis baigiasi. Buvome 
susitikę su Darbo biržos atstovais, 
prašėme, kad mūsų įdarbinimo 
tarpininkai liktų dirbti mūsų orga-
nizacijose, bet būtų išlaikomi Dar-
bo biržos. Mums pažadėta, kad tai 
bus įgyvendinta.

Kokie Jūsų ir LKD planai at-
einantiems metams?

Mūsų tikslas – nenuleisti ran-
kų ir tęsti pradėtus darbus. Kitais 
metais sieksime, kad šiemet iškelti 
klausimai būtų išspręsti iki galo. 
Sieksime informacijos prieinamu-
mo, atkreipti ŠMM dėmesį į egzis-
tuojančias problemas. 

Ieškome, kur įsikurti, kad Vil-
niuje Šv. Kazimiero g. 3 dirbantys 
darbuotojai galėtų persikelti į ki-
tas patalpas, turėtų geresnes darbo 
sąlygas ir komunaliniai mokesčiai 
būtų mažesni.

Kitais metais sieksime, kad 
kurčiųjų organizacijose būtų 
įsteigti socialinių darbuotojų eta-
tai. 

Jaučiame nuoskaudą dėl to, jog 
kurtiesiems uždrausta nemokamai 
statyti automobilius. Pastaruo-
ju metu jau pasigirsta kalbų, kad 
dėl naujos automobilių statymo 
tvarkos sulaukiama daug skundų, 
taigi tikimės, jog bus sugrąžintas 
automobilių statymas nemokamai 
neužimant neįgaliųjų vietų.

Šiemet parengėme DVD, kuris 
supažindina su kurčiųjų pasauliu 
ir gestų kalba. Tikimės kitąmet jų 
pagaminti daugiau ir su PAGA-
VOS pagalba dalyti kurčių vaikų 
tėveliams. Taip pat planuojame 
parengti DVD apie kurčiuosius, 
skirtą girdinčiųjų mokykloms.

LKD prezidentė R. Klečkovskaja džiaugiasi, kad 
politikai pagaliau pradėjo mus girdėti.
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Aktualijos Trumpai apie mus
 NAUJIEJI: Vilniaus KRC 

Naujųjų metų naktį savo ben-
druomenę kviečia sutikti kartu. 
Renginio pradžia – gruodžio 
31 d. 20 val. Rezervuoti vietas į 
renginį galima iki Kūčių. Šven-
tė vienam žmogui atsieis 20 litų. 
Dalyvių laukia nuotaikingi etiu-
dai (programą rengia „Mimikos“ 
teatro aktorė N. Karmazienė), 
žaidimai, diskoteka, dovanos ir 
staigmenos. Sausio 5 d. 13 val.  į 
Šv. Kazimiero g. 3 aktų salę šven-
tinės popietės kviečiami senjo-
rai, o sausio 7 d. 12 val. – mažieji 
vilniečiai. Čia juos pasitiks ir do-
vanomis apdalys Kalėdų Senelis  
ir Snieguolė. 

Kauno KRC naujametes su-
tiktuves vaikams rengia gruo-
džio 28 d. 15 val. Mažiesiems 
bendruomenės atstovams bus 
parodytas spektaklis „Laiškas“ 
(vadovė J. Viničenkienė). Suau-
gusieji į Naujųjų metų  žiburėlį 
kviečiami 29 d. 17 val. 2012 m. 
sausio 2 d. prie arbatos puodelio 
susės Kauno senjorai. 

Panevėžiečiai mažus ir di-
delius į šventinį renginį kviečia 
gruodžio 30 d. 17 val. Bendruo-
menės laukia premjera – judesio 
spektaklis „Raudonkepuraitės 
Kalėdos“ (režisierius E. Stokė). 
Meno saviveiklos vadovė G. Si-
pavičienė pažadėjo dalyviams 
įsimintiną vakarą ir susitikimą 
su Kalėdų Seneliu. 

Šiauliečiai renkasi į šven-
tę anksčiausiai. Gruodžio 18 
d. 14 val. kviečiami bendruo-
menės mažyliai, o po valandos 
prasidės šventė suaugusiesiems. 
Jiems taip pat parengta premje-
ra - spektaklis „Amerika pirtyje“ 
(režisierius V. Dargis). 

Klaipėdiečiai į naujametį ži-
burėlį renkasi gruodžio 31 d. 21 
val. Uostamiestyje vaikų Kalėdų 
Senelis lauks ir džiugins dovano-
mis jau kitąmet:  iškart po Trijų 
karalių, sausio 7-ąją, 12 val.

POEZIJA: Lapkričio mėne-
sį Lietuvos kultūros, kūrybos, 
savasties ir tautotyros mėnesi-
nis laikraštis „Gintaro gimtinė“ 
išspausdino Lietuvos kurčiųjų 
draugijos literatų 13 eilėraščių. 
Teminiame puslapyje „Pageltęs 
poezijos lapas nukrito...“ publi-
kuojama  R. Diečkuvienės, A. Ju-
ciuvienės, A. Juciaus, M. Kručo, 

A. G. Macionytės – Stankevičie-
nės, L. Paršelienės ir R. Rutkaus-
kaitės kūryba.

SVEIKINAME: Graikijoje 
vykusiame Europos kurčiųjų vy-
rų krepšinio klubų taurės turny-
re Vilniaus kurčiųjų sporto klu-
bo „Gestas“ krepšininkai įveikė 
10 varžovų komandų ir  laimėjo 
pirmąją vietą. 

DARBINGUMAS: Valdi-
ninkų pakeitimo projekte „Dėl 
darbingumo lygio nustatymo 
kriterijų aprašo ir darbingumo 
lygio nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ atsirado pakeiti-
mai kurčiųjų nenaudai. Lietuvos 
kurčiųjų draugija tam nepritaria. 
LKD nuomone, ausies girdėjimo 
aštrumas daugiau kaip 90 dB ne-
gali būti prilyginamas 50 proc. 
darbingumo lygiui. Darbingumo 
padidinimas nuo 35 proc. (anks-
čiau) iki 50 proc. (projekte) yra 
nelogiškas: visi su tokia klausa 
„neturi kalbos“. Bendraujant su 
tokiais žmonėmis aiškiai paste-
bima žymi negalia. Siūlymai: 
1. Specialistams, kurie nustato 
darbingumo lygį, reikėtų pa-
tiems pabendrauti su kurčiai-
siais, tada galėtų realiau įvertinti 
jų galimybes. 2. Asmenys, kurių 
ausies girdėjimo aštrumas nuo 
60 iki 80 dB, turi būti prilyginti 
40 proc. darbingumo lygiui, pa-
pildomai atsižvelgiant į atitin-
kamus kriterijus (išsilavinimas, 
antrinė negalia ir pan.), o nuo 80 
dB iki 90 dB – palikti anksčiau 
nustatytą 35 proc. darbingumo 
lygį“.

Raštas parengtas siųsti Soci-
alinės apsaugos ir darbo minis-
terijos Lygių galimybių skyriui. 
Redakcijai žinoma, kad po to jau 
vyko diskusijos darbo grupėje, 
kurioje dalyvavo ne tik R. Kleč-
kovskaja, bet ir Lietuvos šeimų, 
auginančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrijos PAGA-
VA pirmininkė R. Sitavičienė. 
Dokumento nuostatomis nepa-
tenkintos faktiškai visos 17 orga-
nizacijų. Todėl diskusijas nutarta 
tęsti. 

STAŽUOTĖ: Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacija, įgy-
vendindama Leonardo Da Vinci 
mobilumo projektą pagal moky-
mąsi visą gyvenimą programą 
„Gestų kalbos vertėjai tiesia til-

tus tarp dviejų kalbų“, šių metų 
lapkričio 13-26 d. išsiuntė į Šve-
diją stažuotės 13 projekto daly-
vių. Su pasiektais projekto rezul-
tatais skaitytojus supažindinsi-
me kitame „Akiračio“ numeryje.

PADĖKA: Vilniaus KRC 
dėkoja krikščionių bažnyčiai 
„Gyvieji akmenys“ už suteiktą 
paramą kurčiųjų bendruomenei. 
Gausi, į 4 mikroautobusus vos 
sutalpinta labdaros siunta kur-
čiuosius pasiekė lapkritį. Lap-
kritį ir gruodį ji buvo dalijama 
visiems norintiesiems nemoka-
mai. 

VILNIUJE VYKO: Vilniaus 
KRC gruodžio 7 d. bendruome-
nei organizavo paskaitą „ŽIV ir 
AIDS“ – apie nesaugius lytinius 
santykius ir ligos plitimą. Pas-
kaitą skaitė organizacijos ŽIV 
ir AIDS paveiktų moterų bei jų 
artimųjų asociacijos „Demetra“ 
atstovė gydytoja. 

Po renginio dalyviams buvo 
siūloma nemokamai atlikti ŽIV 
testą. Gruodžio 13 d. meno ger-
bėjai vilniečiai turėjo galimybę 
dalyvauti ekskursijoje po „Vi-
tražo manufaktūros“ galeriją – 
dirbtuves, įsikūrusias Senamies-
tyje, Stiklių g. 

Gruodžio 15 d. sostinės kur-
tiesiems Vilniaus KRC organi-
zavo susitikimą su finansų kon-
sultantais, kurie padėjo suprasti, 
kaip tinkamai įvertinti siūlomas 
draudimo paslaugas, atsakė į 
kurtiesiems rūpimus klausi-
mus. Kurčiuosius konsultavo 
VIENNA INSURANCE GROUP 
„Compensa“. Dėl didelio kurčių-
jų susidomėjimo tai jau antras 

toks susitikimas. Konsultacijas 
teikė kurčiųjų šeimos narys, dir-
bantis draudime.

MES IR VISUOMENĖ: Lap-
kričio 25 d. Panevėžio sveika-
tingumo centre „VIDMAVITA“ 
Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centro  (PKRC) saviveiklininkų 
kolektyvas (meno vadovė G. Si-
pavičienė) girdinčiųjų visuome-
nei pristatė meninę koncertinę 
programą, buvo eksponuojami 
dailiųjų amatų būrelio (vado-
vė D. Jurevičienė) narių darbai. 
Žiūrovai šiltais plojimais išreiškė 
susižavėjimą J. Gritėnaitės, D. ir 
S. Taraškevičių, I. Černeckytės, 
L. Jakiūno imituojamomis dai-
nomis, senjorų G. ir Z. Adašiū-
nų, I. Jackūnienės, I. Tančikie-
nės, jaunųjų atlikėjų R. Balsytės, 
D. Bukoveckaitės išraiškingais 
šokiais, ne vienam ir jaudulio 
ašara ištryško. 

Panevėžio sveikatingumo 
centro „VIDMAVITA“ direkto-
rius V. Kartanas PKRC direkto-
rei A.  Juciuvienei, meno vadovei 
G. Sipavičienei ir saviveiklinin-
kų kolektyvui įteikė rožių, padė-
kos raštą. 

Svečiuodamiesi mūsų ben-
druomenės nariai pasijuto tarsi 
namie, jie buvo apgaubti išskir-
tiniu dėmesiu, vaišinami kvapia 
žolelių arbata, įvairiais skanu-
mynais. Susitarta, kad po Naujų-
jų metų panevėžiečiams parody-
sime naują spektaklį, o Panevė-
žio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos mokiniai 
laisvalaikiu ateis pažaisti stalo 
teniso į sveikatingumo centrą 
„VIDMAVITA“.

Panevėžio saviveiklininkai.
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Šv. Kazimiero g. 3 pastatui 
rastas keitimo variantas

Lapkričio 22 d. RV posėdyje 
svarbiausiu klausimu tapo pas-
tato, esančio Šiaurės miestelyje, 
J. Galvydžio gatvėje, apžiūra ir 
aptarimas.

Būsto, apie kurį šiuo metu 
daugiausia diskutuoja kurtieji, 
nuotrauka jau pasirodė sociali-
niame tinkle facebook.com. Nu-
vykusiems į vietą į akis krito įdo-
mi išorės senoviškumo ir vidaus 
šiuolaikiškumo dermė. J. Gal-
vydžio g. pastatas yra triaukštis, 
iš vidaus apšiltintas, apšiltinta 
ir pastogė. Trečias aukštas –  tai 
palėpė su langais ir stoglangiais, 
visiškai pritaikyta biurams, kaip 
ir pirmi du aukštai. RV nariai iš 
karto atkreipė dėmesį, kad yra 
galimybių taupyti elektros ener-
giją: net tamsiausiu metų laiku 
pro gausiai statytus langus pa-
tenka pakankamai šviesos. Yra 
visos reikalingos pagalbinės pa-
talpos: virtuvėlė, dušai, pakan-
kamai sanitarinių mazgų. Vasarą 
virtuvėje pašildytą maistą galima 
valgyti ir lauko terasoje. Dabar-
tinis savininkas tam tikslui pa-
klojo plytelių, įrengė pastato gale 
slankiąsias duris. Šiuolaikiškai 
ir patogiai įrengtos mažiausiai 
dvi mobiliai ir lengvai padidina-
mos konferencijų salės. Kadangi 
pastate neseniai buvo  remon-
tas, iškart matyti švara, tvarka 
ir darbui palanki minimalistinė 
apdaila. Kurčiųjų bendruome-
nės atstovai domėjosi, ar pastate 
nesikaupia drėgmė. Pastatą ap-
žiūrint savininkas įtikino, kad 
nesirenka.

Šildymas - autonominis, ka-
tilas kūrenamas dujomis. Mūsų 
darbuotojai apskaičiavo, kad 
per kiekvieną šildymo mėnesį 
pavyktų, palyginti su dabar, su-
taupyti nemažą komunaliniams 
mokesčiams skirtą pinigų sumą. 
Pirminiais skaičiavimais, visoms 
organizacijoms kabinetų turė-
tų pakakti, o svarbiausia, kad 
yra pakankamai vietos kurčiųjų 
bendruomenės užimtumo rengi-
niams bei kurtiesiems bendrauti. 
Automobilių statymo sunkumų 
darbuotojams irgi neturėtų būti 
– priešais pastatą įrengta nema-
ža automobilių stovėjimo aikš-

telė.
Be abejo, RV nariams kai 

kas kėlė ir abejonių. Aktų salės 
pastate nėra. Jai statyti reikėtų 
papildomų lėšų. Preliminariais 
duomenimis, tai atsieitų daugiau 
kaip 200 tūkst. litų. Planuojama, 
kad jų būtų galima pritraukti 
vykdant ES struktūrinių fondų 
projektus. Gerai ir tai, kad de-
taliajame sklypo plane numa-
tyta galima 10 proc. erdvės už-
statymo plėtra, tad prisistatyti 
salę įmanoma. Vietoje kurtieji 
svarstė ir lifto įrengimo būtiny-
bę: pastatas turi tapti prieinamas 
žmonėms su judėjimo negalia. 
Be to, RV nariai vieningai sutarė, 
kad reikėtų profesionaliai įver-
tinti pastato būklę. 

Nutarta su savininku svars-
tyti keitimo su priemoka Drau-
gijai variantą. Priemokos Drau-
gijai dydis yra ateities diskusijų 
objektas. Mainų atveju į savi-
ninko įsipareigojimus taip pat 
įeitų parengti aktų salės priesta-
to projektą ir gauti jos statybos 
leidimą. Apie Šv. Kazimiero g. 3 
pastato pardavimą ir po to pirki-
mą kitoje vietoje šiuo metu ne-
kalbama, nes rinkoje sumažėjo 
esamo pastato vertė, dėl to gautų 
pinigų nepakaktų naujam būstui 
pasistatyti. 

Grįžę po apžiūros RV nariai 
išklausė vienas kito vertinimų, 
domėjosi susisiekimo visuome-
niniu transportu su J.  Galvydžio 
gatve galimybėmis. Vieningai 
pripažinta, kad pastatas vertas 
dėmesio, yra geroje susisiekimo 
požiūriu vietoje. Nubalsuota 
leisti derybas su J. Galvydžio g. 
esančio pastato savininku tęsti 
patiems vilniečiams. R. Kleč-
kovskaja įsipareigojo iš vilniečių 
sudaryti darbo grupę, kuri kole-
gialiai spręstų su nauju pastatu 
susijusius klausimus. 

Projektų nuostoliai ateityje 
bus dengiami iš dalies

Dvi kurčiųjų sistemos orga-
nizacijos (neįskaitant bendrijos 
PAGAVA projekto) 2010 m. vyk-
dė Norvegijos finansinių mecha-
nizmų projektus – Vilniaus KRC 
ir Surdologijos centras. Abi dėl 
objektyvių ir subjektyvių prie-
žasčių turėjo nuostolių. Taip pat 

šiems projektams vykdyti būtina 
buvo pridėti 15 proc. savų lėšų. 
Tai dar prieš projektų vykdymo 
pradžią įsipareigojo padaryti 
LKD. Tądien buvo balsuojama 
už projektams sėkmingai baig-
ti trūkstamų lėšų skyrimą. RV 
patvirtino 100 proc. trūkstamų 
lėšų kompensavimą. Bet nutarė, 
kad nuo šiol bet kurios organiza-
cijos patiriami projektų nuosto-
liai bus dengiami jau tik 70 proc. 
lėšų. Trūkstamą dalį organizacija 
turės kompensuoti pati. Nuosto-
lius numatoma atlyginti tik LKD 
sistemos organizacijoms. 

Posėdyje S. Litvinaite in-
formavo, kad Kauno AGKVC 
laimėjo Leonardo da Vinci pro-
jektą, kurio vertė 25 tūkst. eurų 
ir kurio pagrindinis tikslas kelti 
LGK vertėjų kvalifikaciją išvyks-
tant stažuotės į užsienį. Kadangi 
organizacija nuosavų lėšų neturi, 
jai reikėjo laiduotojo, kad prie-
žiūros institucija leistų projektą 
įgyvendinti. LKD, savo veikloje 
besivadovaujanti asociacijų įsta-
tymu, neturi teisės nei skolinti, 
nei laiduoti. Šią prievolę iš LKD 
perėmė Respublikinis kurčiųjų 
reabilitacijos centras. Taip tapo 
įmanoma projektą vykdyti.

Brangsta „Akiratis“

Kitąmet „Akiratis“ su prista-
tymu į namus prenumeratoriams 
kainuos 21 Lt, o pasiimantiems 
jį patiems iš sutartų vietų – 15 
Lt. Kelti prenumeratos kainą 
teko todėl, kad leidinio prista-
tymas kaimo vietovėse kitąmet 
gali būti didesnis negu paties 
laikraščio. Nesutikę mokėti dau-
giau mūsų skaitytojai prarastų 
galimybę gauti leidinį į namus. 
Brangsta ir paties laikraščio lei-
dybos išlaidos.

R. Klečkovskaja dalijosi ne-
rimu dėl kurčiųjų LKD inter-
netinės svetainės išlaikymo. Jos 
finansavimas numatytas per 
bendruomeninius projektus, 
o šie nuo kitų metų atiduoda-
mi savivaldybių priklausomy-
bei. Užkrauti išlaikymo išlaidas 
vien Vilniaus KRC negalima, o 
įtraukti į teritorinių organizaci-
jų sąmatas dalines žiniasklaidos 
priemonių išlaikymo išlaidas 
nepavyks – nė viena savivaldy-

bė nefinansuos priemonės „fra-
gmento“. 

Tad, pasak prezidentės, 2012 
m. bus tikri chaoso, „gaisrų gesi-
nimo“ metai. Ji ragino visus ap-
siginkluoti kantrybe. 

Atkreiptas dėmesys į pavie-
nius savivaldybių darbuotojų 
bandymus teritorinius neįgaliųjų 
organizacijų projektus priskirti 
prie naujų, neturinčių patirties 
paraiškų. 

„Ginkite savo interesus, - 
ragino S. Litvinaitė. - 12 metų 
projektų tęstinumas yra didelė 
ir brandi patirtis. Niekas neturi 
teisės jos nevertinti vien dėl to, 
kad pasikeitė finansavimo struk-
tūra.“  

Ilgokai susirinkusieji disku-
tavo dėl LKD interneto svetai-
nės, ypač dėl skyriaus, kuriame 
dedama vaizdo medžiaga gestais: 
kaip pritraukti lankytojų, juos 
sudominti, užtikrinti medžiagos 
gestais pateikimo kokybę, galbūt 
įvesti mokamą prieigą ir pan. V. 
Pivoro siūlymu kitąmet dikto-
riaus pareigoms eiti bus rengia-
mas kurčių pranešėjų konkursas.

LKD gelbsti savo teritori-
nes organizacijas

Kadangi nei Seimas, nei Vy-
riausybė nerado jokių galimybių 
skirti metų pradžioje, kol nepa-
tvirtintas biudžetas, nors menką 
dalį lėšų teritorinių kurčiųjų (ir 
ne tik) organizacijų reikmėms, 
Draugija apsisprendė remti 5 
didžiuosius teritorinius kurčiųjų 
reabilitacijos centrus. Tačiau pa-
rama bus ribojama atsižvelgiant 
į LKD galimybes ir teritorinių 
KRC narių skaičių. 

R. Klečkovskaja siūlė būdų, 
kaip pirmais metų mėnesiais 
būtų galima sumažinti atlygini-
mų mokos fondą, kuriose srity-
se įmanoma sutaupyti. Taip pat 
siūlė rajonuose vienytis kurčiųjų 
organizacijoms ir bendrijos PA-
GAVA skyriams. Esą savivaldy-
bėms nepatinka maži projektai. 
Didesnės naudos galima tikėtis 
susikooperavus.

Be to, pagaviečiai, pasak pre-
zidentės, – raštingi žmonės, kartu 
bus lengviau rengti  projektus.

Nukelta į 6 p.

LKD Respublikinės valdybos posėdyje
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Šiais metais Kauno kurčiųjų 
teritorinė valdyba šventė 40 metų 
sukaktį. Garbingą sukaktį ben-
druomenė paminėjo Tarptautinės 
kurčiųjų dienos renginyje. Jame 
savanorė Alma Sinkevičienė nufo-
tografavo 40 aktyviausių draugijos 
narių šypsenų. 

Idėją pasiūlė Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centro (KKRC) 
meninių gebėjimų organizatorė 
Vida Eskertienė, jai pritarė direk-
torė Jūratė Pugačiauskienė. Buvo 
padaryta 40 šypsenų nuotraukos. 

Jos antrame centro aukšte pa-
puošė informacinį stendą, skirtą 
Kauno teritorinės valdybos 40–
mečiui.

„Artėjant šventiniams ren-
giniams pagalvojau, jei pernai 
bendruomenė rinko aktyviausius 
bendruomenės narius, tai šiais 
metais gali ir gražiausią šypse-
ną išrinkti. Pernai – 2010 metų 
KKRC darbuotoja išrinkta Vida 
Eskertienė, metų jaunuoliu tapo 
Kęstutis Vaišnora, metų vertėja 
- Zita Palepšienė, metų senjore 

- Joana Šabūnienė, metų savivei-
klininke - Rasa Plukaitė, metų 
menininku - Mantas Zakaraus-
kas.

Kompiuterinės technologijos 
prieinamumo kabineto vadovė 
Bronislava Valatkienė įdėjo gra-
žiausios šypsenos nuotraukas į 
centro internetinį puslapį ir pa-
skelbėme konkursą. Pasiūlėme 
balsuoti elektroniniu būdu. 

Gražiausia šypsena bus ap-
dovanota gruodžio 29 dieną per 
naujametinį žiburėlį“, - aiškino 

idėjos sumanytoja V. Eskertienė. 
Paklausus, kokia dovana lau-

kia nugalėtojo, atsakė, kad tai 
yra paslaptis. Suprantama, kokia 
dovana kalėdiniu laikotarpiu be 
paslapties...

KKRC interneto svetainės 
adresas www.kkrc.weebly.com

Balsuokime, rinkime gražiau-
sią aktyviausių kauniečių šypseną 
iki gruodžio 27 d. 14 val.

  Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Lapkričio 30 d. į Kauno mies-
to gabių vaikų pagerbimo šventę 
buvo pakviesti ir Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
(KKNUC) sportininkai Ramunė 
Eskertaitė, Kazimieras Tičkus bei 
jų mokytojai Remigijus Balaišis ir 
Antanas Šimkus. 

Renginyje atminimo medaliais 
apdovanoti net 58 mokiniai ir 27 
komandos, o jų mokytojams, vado-
vams įteikti padėkos raštai ir gėlės.

Gabių moksleivių pagerbimo 
šventė vyko Rotušėje, apdovanoji-
mus mokiniai gavo iš miesto mero 
Andriaus Kupčinsko rankų. Be 
vyresniųjų, daug apdovanojimų at-
siėmė ir pradinių klasių mokinukai. 
Iš apdovanotųjų, kurie praėjusiais 
mokslo metais pasiekė gražiausių 
laimėjimų, net 30 buvo muzikos 
mokyklų auklėtiniai. Kiti vaikai po 
pamokų lanko sporto, meno moky-
klas, choreografijos, teatro studijas.

Sportinius laurus iškovojo 
KKNUC, J. Basanavičiaus, S. Da-
riaus ir S. Girėno, Jaunųjų turistų 
centro, J. Laužiko specialiosios, 
Gedimino sporto ir sveikatingumo, 

A. Žikevičiaus mokyklų, Žiburio ir 
KTU gimnazijų moksleiviai. 

Sveikinimo kalboje meras A. 
Kupčinskas pabrėžė, jog miestui yra 
reikalinga kiekvieno gabaus moks-
leivio energija, protas, talentas, pa-
linkėjo, kad ateityje apdovanojimų 
būtų dar daugiau. Per pertraukas 
tarp apdovanojimų Kauno moks-
leiviai parodė jungtinę meninę 
programą: šoko, dainavo, grojo 
įvairiais muzikos instrumentais, 
net suvaidino mini pantomimos 
spektaklį. Talentingų vaikų pa-
sirodymai tarsi akcentavo mintį, 
kad gabūs vaikai mokosi ne moky-
klai, bet gyvenimui, juk vaikystėje 
puoselėti dalykai - patikima starto 
pakopa ateičiai.

 KKNUC moksleiviai Ramunė 
Eskertaitė, Kazimieras Tičkus už 
pasiekimus sporto srityje 2011 
metais apdovanoti vardiniais me-
daliais, jų mokytojai Remigijus Ba-
laišis ir Antanas Šimkus – padėkos 
raštais ir gėlėmis.

Keturiolikmetė Ramunė spor-
tą pamėgo nuo mažens, išbandė 
keletą lengvosios atletikos šakų. 

Dabar ji žaidžia kurčiųjų moterų 
krepšinio rinktinės pagrindinėje 
komandoje. Rusėjo mėnesį iš Itali-
joje vykusio Pasaulio kurčiųjų krep-
šinio čempionato rinktinė parsivežė 
sidabro medalius. Ramunė turi 
daug ir respublikinės reikšmės ap-
dovanojimų. Rinktinės treneris R. 
Balaišis sako, kad ji jauna, bet stipri 
ir perspektyvi komandos narė. 

K. Tičkus anksčiau irgi bandė 
įvairias sporto šakas, o pastaruoju 
metu daugiau treniruojasi bėgimo 
takeliuose. Jis ne kartą dalyvavo 

Kauno miesto bendrojo lavinimo 
mokyklų lengvosios atletikos, kro-
so, estafečių varžybose, Lietuvos 
kurčiųjų čempionatuose ir užėmė 
prizines vietas.

Įvertinta mokinių veikla gra-
žiai reprezentuoja KKNUC ir 
kurčiųjų draugiją. 

Sveikiname abu moksleivius ir 
jų mokytojus, aktyviai siekiančius 
pergalių.

  Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Atkelta iš 5 p.

Slauga, televizija,  
„Varpelis“

Kauno KRC direktorė J. Pu-
gačiauskienė informavo, kad tik 
dabar sužinota apie dar vieno 
kurčio Prienų rajono gyventojo 
dramatišką likimą. Kad šeima iki 
35 m. jo ne tik neleido į jokią ug-
dymo įstaigą, bet ir laikė pririštą 

grandine, visuomenė išgirdo, kai 
mirė jo mama. Dabar jaunuolis 
laikinai paguldytas į slaugos ligo-
ninę. Jam ieškoma vietos slaugos 
namuose. Kalbėtoja ragino kuo 
greičiau ieškoti būdų visus Lie-
tuvos kurčiuosius, kuriems rei-
kalinga valstybės globa, apgyven-
dinti vienuose slaugos namuose. 
Tuomet stengtis ten įdarbinti 
gestų kalbą mokantį socialinį 
darbuotoją.

Renkamos anketos dėl pa-
geidavimų televizijoje taikomam 
vertimui į gestų kalbą. Į vieną 
kurčiųjų pastabą jau atsižvelgta – 

vertėjai ėmė rengtis tamsiau, jau 
geriau matomi jų rankų judesiai. 
Dabar atkakliai, rašant raštus, 
siekiama, kad vertėjo „langas“ 
taptų didesnis. Neseniai vyku-
siame LKD ir LRT susitikime 
paaiškėjo, kad tai padaryti tech-
niškai nesudėtinga. Nacionalinis 
transliuotojas tiesiog nesiryžta 
permainoms. 

Posėdžio dalyviai konstata-
vo, kad jų netenkina Šventosios 
poilsio namų „Varpelis“ komen-
dantės J. Liandsbergienės darbas. 
Žmonėms trūksta jos veiklos 
skaidrumo, iniciatyvos. Nutarta 

darbuotoją kviestis į artimiausią 
RV posėdį. Patvirtinta prelimi-
nari kito sezono „Varpelio“ lovos 
kaina dienai – 20 Lt. Ji didės arba 
mažės priklausomai nuo pamai-
nos. Netrukus atskira kaina bus 
nustatyta ir patalynės komplek-
tui. 

Trumpėja poilsio trukmė. 
Nuo šiol ji bus 5 dienos. Daug 
diskutuota dėl poilsio namų iš-
laikymo perspektyvų. Dėl jų ma-
noma apsispręsti kituose posė-
džiuose.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

 Šypsenos konkursas KKRC interneto svetainėje

Gabių moksleivių pagerbimas Kauno rotušėje

KKNUC moksleiviai R. Eskertaitė ir K. Tičkus su Kauno miesto meru  
A. Kupčinsku. 

Aktualijos
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Lapkričio 16-20 d. Brno 
mieste Čekijoje vyko 21-
asis tarptautinis kurčiųjų 
teatrų pantomimos festi-
valis, kuriame dalyvavo ir 
Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro liaudies teatras 
„Mimika“ su šokio ir judesio 
spektakliu „Apie Tai“. 

Gavę kvietimą į festivalį lie-
tuviai jau nesitikėjo, kad pavyks 
jame dalyvauti, nes organizato-
riai reikalavo sumokėti po 100 
eurų mokestį už kiekvieną da-
lyvį. Tačiau paremti lietuvius ir 

dalyvio mokesčius už juos su-
mokėti sutiko pats Čekijos kur-
čiųjų draugijos prezidentas. 

Į Brno vyko šešiese: grupės 
vadovė Orinta Karmazaitė, Ni-
jolė Karmazienė, Valdas Katu-
tis, Genovaitė Vengalytė, Daiva 
Skavronskytė ir Marjanas Kar-
maza. 

 Aktoriai iš Lietuvos vežėsi 
ir spektaklio dekoracijas. Publi-
ka lietuvių pasirodymą sutiko 
šiltai. Žiūrovus sužavėjo tai, kad  
„Apie Tai“ yra šokio spektaklis 
(choreografas Mantas Svirskys). 
Žiūrovai nesitikėjo pamatyti 
kurčiųjų šokančių.  

Festivalyje taip pat dalyvavo 
Čekijos, Makedonijos, Baltarusi-
jos, Izraelio, Slovakijos atstovai. 
Daugiausia apdovanojimų susi-
žėrė baltarusiai ir čekai. Jie jau 
ne pirmą kartą dalyvauja šiame 
festivalyje, todėl galėjo geriau-
siai jam pasirengti. Lietuviams 
už dalyvavimą įteikti diplomai. 
Festivalis vyksta kasmet: vienus 
metus - Brno, kitus – Prahoje. 

„Mimikos“ aktoriai tikisi, 
kad tai ne paskutinis kartas, kai 
jie pristato savo spektaklius šia-
me festivalyje.

Dalyvavimas pantomimos 
festivalyje lietuviams suteikė 

progą ne tik pasirodyti tarptau-
tinei publikai ir stebėti įdomius 
kolegų iš kitų šalių pasirodymus, 
bet ir užmegzti vertingų pažin-
čių su kurčiaisiais iš užsienio. 
Pasak O. Karmazaitės, lietuviai 
ypač susidraugavo su Makedoni-
jos kurčiųjų draugijos preziden-
tu, draugiškus ryšius užmezgė 
su Izraelio, Čekijos ir Slovakijos 
kurčiųjų teatrais. Tikimasi, kad 
ateityje Brno užmegztos pažin-
tys peraugs į bendrus tarptauti-
nius projektus. 

Agnė KARVELYTĖ

 Lapkričio 24 dieną Pa-
nevėžio Europos informa-
cijos centre - EuropeDirect 
(EIC-ED) buvo įteikti apdo-
vanojimai Europos savano-
rystės maratono Panevėžio 
regione laimėtojams. Nu-
galėtoja išrinkta Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos 
direktorė, klubo „Veiklios 
moterys“ prezidentė Danutė 
Kriščiūnienė.

Pasak  Panevėžio EIC-ED 
vadovės Alinos Misiūnienės,  
D. Kriščiūnienė atitiko visus 
Europos savanorystės marato-
no reikalavimus. Pirmiausia ji 
perėjo, vadinamąjį biurokratinį 
barjerą: jos Europos savanorio 
pasas  buvo pilnas įrašų apie 
nuveiktus darbus. Po to buvo 
įsigilinta į padarytų darbų es-
mę. „Labiausiai džiugina tai, 
kad Danutė ne tik pati užsiima 
savanoryste, bet ir skatina į šią 
veiklą įsitraukti ir kitus, padeda 
jauniems žmonėms suvokti ir 
pajausti savanorystės prasmę. Ji 
niekada nestokoja optimizmo, 
nuliūdusįjį padrąsina, atsidūru-
siam sunkioje situacijoje – ieško 
išeities, randa galimybių suteik-

ti finansinę paramą“, – pažy-
mėjo A. Misiūnienė. Anot jos, 
negalima neįvertinti ir to, kad 
 D. Kriščiūnienė pirmoji Panevė-
žio regione subūrė aktyvias mo-
teris bendrai veiklai. „Lietuvoje 
labai trūksta bendravimo, žmo-
nės yra užsidarę ir vieniši. Danu-
tė laužo šiuos mūsų visuomenei 
būdingus bruožus. Ji turi tiek 
optimizmo, kad šalia jos niekada 
nesijausi nei vienišas, nei nelai-
mingas. Labai džiaugiuosi, kad 
Panevėžys turi tokį aktyvų žmo-
gų, kurį deleguosime atstovauti 
mums respublikiniame Europos 
savanorystės maratone“,  – sakė 
EIC-ED vadovė.

Su PKNPM direktore į  sa-
vanorišką veiklą nuo pat anks-
tyvo pavasario aktyviai įsitraukė 
ir  šešiolika PKNPM  mokinių, 
gestų kalbos mokytojas Vilius 
Glušokas, anglų kalbos vyr. mo-
kytoja Rita Kasparienė, lietuvių 
kalbos mokytoja Laima Lapėnie-
nė, sekretorė Jolita Glemžienė, 
naktinė auklė Danguolė Kauš-
pėdienė. Gestų kalbos mokytojo 
Viliaus Glušoko savanoriška vei-
kla buvo  įvertinta nominacija 
„Atvira širdimi.“

Panevėžio regiono Europos 
savanorystės maratono laimėto-
ja D. Kriščiūnienė pažymėjo, jog 
pagrindinė savanoriškos veiklos 

idėja atitinka jos pačios gyveni-
mo moto: gera daryti kitiems. 

Mažiau nei per  pusę metų 
nuveikusi tris ar keturis kartus 
daugiau darbų, nei tilpo sura-
šyti į Europos savanorio pasą, 
PKNPM direktorė sakė, jog pats 
pirmasis įrašas –  jos, mokinių ir 
mokyklos darbuotojų savanorių 
pasuose atsirado šių metų gegu-
žės 6 dieną po EIC-ED surengto 
renginio „Būk savanoris – keisk 
pasaulį“, kuriame visi aktyviai 
dalyvavo. Savanoriška veikla 
buvo vykdoma iki pat lapkričio 
mėnesio. Jos būta įvairios: vai-

kai gelbėjo ir slaugė sužeistus 
paukštelius, ežiuką, gamino atvi-
rukus ir suvenyrus Afganistano 
gyventojams ir t. t. 

„Labai džiaugiausi, kad į sa-
vanorišką veiklą įsitraukė 9 kla-
sės mokinys Laisvinas Jakiūnas. 
Jis savanoriškai vertėjauja, da-
lyvauja įvairiuose renginiuose. 
Vaikinukas įgijo kultūros įgū-
džių, tiesiog akyse pasikeitė į ge-
rąją pusę“,  – pasakojo mokyklos 
direktorė.

Laima LAPĖNIENĖ

Savanorystės maratono laimėtoja – moteris,  šalia kurios 
sutirpsta liūdesys ir vienatvė

 „Mimika“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje Brno

Savanorystės maratono laimėtoja Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos direktorė, klubo „Veiklios moterys“ prezidentė 
Danutė Kriščiūnienė su mokyklos auklėtiniais ir mokytojais.
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Gruodžio 2 d., Tarp-
tautinės neįgaliųjų dienos 
išvakarėse, Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijoje 
surengta apskritojo stalo 
diskusija „Kokių politinių 
sprendimų reikia Lietuvos 
neįgaliesiems?“ 

Dalyvavo net trys ministrai
Atrodo, kad Lietuvos kurčiųjų 

draugijos iniciatyva rugsėjo mė-
nesį surengta apskritojo stalo dis-
kusija Seime padėjo pamatus ne-
įgaliesiems ir valdžios atstovams 
toliau bendrauti per diskusijas. 
Tokie susitikimai, nors juose pa-
prastai ir nepriimami reikšmingi 
sprendimai, naudingi, nes neįga-
lieji gauna progą išdėstyti savo 
problemas aukščiausio lygio val-
džios atstovams. 

Gruodžio 2 d. į Socialinės ap-
saugos ir darbo ministeriją rinkosi 
įvairių negalių organizacijų atsto-
vai, tarp jų buvo ir LKD preziden-
tė Roma Klečkovskaja bei Lietu-
vos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrijos 
PAGAVA pirmininkė Rima Sitavi-
čienė. 

Diskusiją vedė Neįgaliųjų rei-
kalų tarybos pirmininkas ir vice-
ministras Dalius Bitaitis. Į neįga-
liųjų atstovų klausimus atsakinėjo 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras Donatas Jankauskas, aplin-
kos ministras Gediminas Kazlaus-
kas, švietimo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavičius, sveika-
tos apsaugos viceministrė Janina 
Kumpienė.  

Deja, į susitikimą iš koman-
diruotės užsienyje nespėjo grįžti 
kultūros ministras Arūnas Gelū-
nas. 

Diskusija buvo tiesiogiai 
transliuojama internetu ir verčia-
ma į gestų kalbą. 

Nors diskusijos darbotvar-
kėje specialiai nebuvo numatyta 
laiko kalbėti kurčiųjų atstovams,  
R. Klečkovskaja ir R. Sitavičienė 
pasinaudojo proga priminti val-
džios atstovams apie kurčiųjų pro-
blemas ir išgirsti jų atsakymus. 

Gestų kalbos vertėjai stu-
dentams

R. Klečkovskaja kreipėsi į švie-

timo ir mokslo ministrą G. Stepo-
navičių. Ji išreiškė susirūpinimą, 
kad nors kurtiesiems atsiveria 
keliai studijuoti aukštosiose mo-
kyklose, vis dar stokojama gestų 
kalbos vertėjų. LKD prezidentė 
ministro prašė, kad Švietimo ir 
mokslo ministerija skirtų papil-
domai lėšų gestų kalbos vertėjams 
samdyti, nes studentams skiriamų 
180 litų nepakanka. G. Steponavi-
čius papildomų pinigų nepažadė-
jo, bet jis teigė, kad pernai peda-
goginių studijų krypčių studentų 
krepšeliai buvo padvigubinti. Pa-
sak ministro, pavyzdžiui, Lietuvos 
edukologijos universitetas (buvęs 
Vilniaus pedagoginis universite-
tas) dėl to turi daugiau galimybių 
finansuoti gestų kalbos vertėjus iš 
savo vidinių resursų. Todėl reikė-
tų susėsti visoms suinteresuotoms 
šalims ir kartu aptarti studentų 
krepšelių lėšų naudojimą.  

Naujagimių klausos patikra
PAGAVOS primininkė R. Sita-

vičienė vėl kėlė klausimą apie nuo 
2012 m. Lietuvoje pradedamą vyk-
dyti visuotinę naujagimių klausos 
patikrą. Ji pasidžiaugė, kad Svei-
katos apsaugos ministerijoje buvo 
sudaryta darbo grupė ir parengta 
klausos patikros tvarka, tačiau iš-
reiškė susirūpinimą, kad klausos 
patikra neapsiribotų vien apara-
tūros nupirkimu ir fiziniu klausos 
patikrinimu. 

R. Sitavičienė kreipdamasi į 
sveikatos apsaugos viceministrę J. 
Kumpienę sakė: „Norime atkreip-
ti jūsų dėmesį ir prašyti, jog būtų 
atliekami darbai ir dedamos pa-
stangos tam, kad būtų sukurta su-

trikusios klausos vaikų duomenų 
bazė, kad nepamestume tų vaikų. 
Manome, jog tam nereikia didelių 
lėšų, nes aparatai, kuriais tikrina-
ma klausa, turi atmintį. Tiesiog 
sukaupti duomenys turi būti per-
keliami, grupuojami, kažkas turi 
būti už tai atsakingas. Kitas mums 
labai svarbus klausimas – kad šei-
ma, kurioje gimsta klausos negalią 
turintis vaikas, iš karto gautų pa-
galbą. Dabartinė darbo grupė šito 
nenumatė. O tėvams reikalingos ir 
sveikatos, ir ugdymo, ir socialinės 
paslaugos. 

Mes siūlome sudaryti darbo 
grupę, kurios veikla būtų regla-
mentuota. Tai būtų kažkokia mo-
bili darbo grupė, kuri toliau ben-
drautų su šeima ir nusiųstų pas 
reikiamus specialistus.“ 

J. Kumpienė pasidžiaugė, kad 
dalį naujagimių klausos patikros 
programos galima įgyvendinti ir 
įrangą nupirkti iš Šveicarijos pa-
ramos lėšų, o kitai daliai ligoninių 
pažadėjo ieškoti galimybių įran-
gos pirkimą finansuoti iš valsty-
bės biudžeto. Tačiau viceministrė 
iškart pripažino, kad tai padaryti 
bus sudėtinga, nes lėšų įrangai 
pirkti dabar labai trūksta. 

J. Kumpienės nuomone, pro-
blemas, kurias diskusijoje iškėlė 
PAGAVOS atstovė, galima išspręs-
ti beveik be pinigų. Pasak vicemi-
nistrės, pavyzdžiui, mobilios pa-
galbos tėvams grupės sukūrimas - 
tik darbo organizavimo klausimas. 

J. Kumpienė pripažino, kad 
duomenų bazės sukurti, nesky-
rus tam lėšų, neįmanoma, tačiau 
vėl pabrėžė, jog reikia tik imti ir  
daryti. 

Klausos aparatai
R. Klečkovskaja į J. Kumpie-

nę kreipėsi dėl klausos aparatų. 
Ji prašė, kad žmonės galėtų pasi-
rinkti geresnius klausos aparatus 
ir kad kompensavimo dydis būtų 
didesnis. 

J. Kumpienė atsakė, jog vals-
tybė negali kompensuoti pačių 
geriausių klausos aparatų kurtie-
siems, nes visiems neįgaliesiems 
nupirkti geriausių priemonių vals-
tybė nepajėgi. Viceministrė sakė, 
kad klausos problemų turinčių 
žmonių padėtis pagerės, nes pigių 
klausos aparatų, kuriais neprigir-
dintys būdavo nepatenkinti, ga-
mintojas nutraukė gamybą. Taigi 
neišvengiamai bus pereita prie 
aukštesnio kompensavimo lygio. 

J. Kumpienė pabrėžė - kai 
klausos aparatai užperkami valsty-
biniu mastu, dėl perkamo kiekio 
jų kaina sumažėja. Vis dėlto ji ne-
atmetė pastebėjimo, kad valstybės 
nuperkami aparatai ne visiems 
tinka.

Projektų finansavimas
Ne kartą rašėme, jog nerimau-

jama, kaip kitąmet vyks kurčiųjų 
organizacijų finansavimas visoje 
Lietuvoje, nes iš savivaldybių lė-
šos gaunamos tik pavasarį, o metų 
pradžioje nebus pinigų.Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministras  
D. Jankauskas užsiminė, kad šią 
problemą spręsti planuojama įgy-
vendinant tęstinį projektų  finan-
savimą – ne vieniems, bet 2-3 me-
tams. Pasak jo, tokia tvarka galėtų 
būti jau nuo 2013 m.

Konvencijos įgyvendinimas
Neįgaliųjų organizacijų atsto-

vai diskusijoje kėlė klausimą apie 
neįgaliųjų reikalų komisijos ar ta-
rybos prie Vyriausybės įsteigimą. 
Ji turėtų kontroliuoti, kaip Lietu-
voje įgyvendinama Neįgaliųjų tei-
sių konvencija. 

Sergantiesiems epilepsija dis-
kusijoje atstovavęs Juozas Jace-
vičius  pabrėžė, kad dabar nėra 
sisteminio požiūrio į Konvenciją 
– kiekvienas ministras žino tik tai, 
kas liečia jo ministeriją. Įkurta ko-
misija galėtų koordinuoti Konven-
cijos įgyvendinimą. 

Agnė KARVELYTĖ 

Aktualijos Neįgaliųjų ir valdžios atstovų diskusija

 Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentė Roma Klečkovskaja Neįgaliųjų ir 
valdžios atstovų diskusijoje „Kokių politinių sprendimų reikia Lietuvos 
neįgaliesiems?“ iškėlė  kurtiesiems svarbių problemų.
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Tarptautinė neįgaliųjų diena Kauno „Žalgirio“ arenoje
Siekdami atkreipti vi-

suomenės dėmesį į skau-
džias neįgaliųjų problemas, 
supažindinti su jų orga-
nizacijų vykdoma veikla, 
Kauno bendrija „Viltis“ ir 
jos partneris bendruomenės 
centras „Vilties pavasaris“ 
gruodžio 3 d. organiza-
vo renginį „Aš esu“, skirtą  
Tarptautinei neįgaliųjų die-
nai paminėti.

 Šventėje su menine programa 
dalyvavo ir Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centro (KKRC) saviveiklinin-
kai, parodoje-mugėje rankdarbius 
pristatė KKRC ir Raseinių kurčiųjų 
pirminės organizacijos užimtumo 
būrelių nariai bei Kauno kurčiųjų 
bendruomenės nariai. 

Renginys, subūręs neįgaliuo-
sius iš tolimiausių Lietuvos kam-
pelių, buvo tikrai įspūdingas. Jį 
organizavę žmonės gerai žino  
neįgaliųjų.galimybes, poreikius 
ir tikslus. Viena pagrindinių šio 
renginio organizatorių - Kauno 
bendrijos „Viltis“ vadovė Joana Ši-
manauskienė, kuri praėjusių metų 
sausį palaidojo 23 metų cerebriniu 
paralyžiumi sirgusį sūnų. J. Šima-
nauskienė Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos renginį organizavo ir ieš-
kojo rėmėjų jau septintus metus. 
Moteris žino, ką reiškia užuojauta, 
pagalba ir geras žodis likimo nu-
skriaustam žmogui. Todėl ji ragina 

visuomenę atsikratyti abejingumo, 
ugdyti toleranciją silpnesniam. 
Į kvietimą atsiliepę tūkstančiai 
žmonių išpirko bilietus į profesio-
nalių atlikėjų koncertą.

Kurčiųjų darbai nestokojo 
dėmesio

Dar prieš 14 valandą neįgalieji 
rinkosi prie paruoštų stendų, pre-
kystalių – rengėsi mugei. Parodoje 
buvo galima nusipirkti kūrinėlių, 
kuriuos kūrė žmonės visiškoje ty-
loje, sergantys cerebriniu paraly-
žiumi, psichinės negalios, neregiai 
ir silpnai matantys. Dažnas kūrė-
jas drįso pats sėsti prie prekystalio, 
tarsi mesti iššūkį, kad svarbiau už 
fizinę išvaizdą yra žmogaus veikla, 
vidinis grožis. Cerebrinio paraly-
žiaus sukaustyta iš Marijampolės 
atvykusi Vaineta Verbanovaitė į 
parodą atsivežė ypatingų paveiks-
lų. Dvylikametė Vaineta aliejiniais 
dažais ant drobės tapo kojelės di-
džiuoju pirštu ir dalimi pėdos. Ji 
jau spėjo surengti tris parodas. 
Prie mergaitės, atvykusios į šventę 
su seneliais, išrikiuoti paveikslai 
privertė ne vieną sustoti ir pamąs-
tyti. 

Parodoje dalyvavusi KKRC 
užimtumo būrelio vadovė Rūta 
Motiejūnienė su būrelio narėmis 
Ramute Mykolaitiene ir Nijole 
Tamašauskiene pirkėjų dėmesiu 
nesiskundė. Rūta sakė, kad kurda-
mi nesistengia kopijuoti kitų dar-
bų. Ar ne todėl vienetiniai darbai 
greičiau pritraukia pirkėjus? Prie 
Raseinių kurčiųjų pirminės orga-
nizacijos narių Genovaitė Eiduke-
vičienės ir Genovaitės Janulienės 
atvežtų darbelių irgi būriavosi 
žmones. Juos domino spalvingos 
gėlės, papuošalai, dėžutės, puoštos 
dekupažo technika, ir kiti meniški 
darbeliai, be kurių neapsieinama 
kasdienybėje.

Vienybės ženklas – 
 šypsenos

Susirinkę neįgalieji maloniai 
bendravo ir tarpusavyje, ir su at-
ėjusiais  kartu pabūti, įsigyti rank-
darbių žmonėmis – per visą „Žal-
girio“ areną vilnijo šypsenos.

Po oficialaus šventinio sveiki-
nimo apie 4 valandas menine pro-
grama džiugino patys neįgalieji. 

Scenoje šoko, daina-
vo, vaidino pavieniai 
atlikėjai ir kolektyvai 
iš visos Lietuvos. Neį-
galiųjų gulbės giesme 
turbūt reikėtų įvardyti 
jų šokį su vežimėliais. 
Esmė - ne šokio jude-
sys, plastika, bet tai, 
kad žmonės su vežimė-
liais išdrįso šokti. Tarsi 
garsiai visiems pasakė: 
„Mes norim, mes ga-
lim.“ Čia – jų drąsa ir 
žavesys!

Drąsiai ir laisvai 
jautėsi ir KKRC jauni-
mo lyderė Agnė Tva-
rijonaitė, imituodama 
dainą „Vilties malda“. 
Po dainos „Ačiū, kad 
žiūrėjot“ (ją imitavo Kestutis Vaiš-
nora, Agnė Tvarijonaitė, Mykolas 
Balaišis, Rasa Plukaitė) bei panto-
mimos mini spektaklio, kuriame 
vaidino Romualda Linkevičiūtė, 
Jolanta Milišauskienė ir Alber-
tas Žalionis, prie scenos prisistū-
mę ratukus, neįgalieji vieningai 
„skraidino“ kurtiesiems atlikėjams 
oro bučinius ir „plojo saulutėmis“. 
Po renginio kalbinta A. Tvarijo-
naitė sakė, kad jų kolektyvui imi-
tuoti dainas teko ir didesnėse sce-
nose, bet labai džiugu buvo matyti 
susižavėjusias žiūrovų akis ir nuo-
širdų palaikymą.

 Pamiršo nepatogumus

Šiais metais organizatoriai 
padarė viską, ką galėjo, nes vien 
patekti į naują „Žalgirio“ areną ( 
ji atidaryta 2011 08 18) neįgalie-
siems, neišlepintiems dėmesio, 
buvo šventė. Nemuno saloje iškilę 
pramogų ir sporto rūmai pripa-
žinti šių metų sporto infrastruktū-
ros objektu.

„Žalgirio“ arenos erdvė įspū-
dingo dydžio. Bet ir nuošaliose tri-
būnose sėdintys žiūrovai gali mė-
gautis reginiu, lyg sėdėdami pir-
mose eilėse. Arenoje sukonstruota 
32 akustinės sistemos, 30 garso 
stiprintuvų, palubėje įmontuotas 
vienas didžiausių Europoje infor-
macinis kubas. Kubą sumontavo 
suomių bendrovė. Savo dydžiu jis 
lenkia Šiaulių ir kitų Baltijos ša-
lių arenų vaizdo ekranus. Vaizdas 
į kubą perduodamas iš studijos, 

kurioje įrašinėjama meninė pro-
grama, varžybos ir kiti renginiai. 
Todėl kurtieji vaizdo ekrane turėjo 
galimybę stebėti Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro vertė-
jos Aleksandros Šablevičienės ver-
timą į gestų kalbą. Galėjo sėdėti 
bet kurioje salės vietoje, nereikėjo 
jiems visiems burtis į būrį.

Skubiai įvertinę arenos prana-
šumus, dauguma kurčiųjų „pamir-
šo“ namus, liko žiūrėti profesiona-
lių atlikėjų, sutikusių pasirodyti 
be atlygio, koncerto. Dar prieš 19 
valandą turintį prasidėti koncertą 
arenos tribūnos iki balkonų jau 
buvo pilnutėlės. 

Įsigiję 20 litų kainuojančius 
bilietus sveikieji parėmė neįga-
liuosius. Už gautas lėšas sunkiau-
sią negalią turintiems žmonėms 
bus perkamos slaugos priemonės, 
o svarbiausia - specialūs čiužiniai 
nuo pragulų. 

Buvo planuojama, kad rengi-
nio trukmė sieks 9 valandas, bet 
ypatinga šventė užtruko... Tačiau 
pasibaigus koncertui, netoli are-
nos, prie „Akropolio“ prekybos 
centro, žiūrovų laukė maršrutiniai 
miesto autobusai. Gyvenantys to-
limuose mikrorajonuose klausos 
negalios žmonės namus pasiekė 
tik prieš 24 valandą, tačiau saugiai.

Visada drąsu dalyvauti ten kur 
esi reikalingas, laukiamas ir sušil-
domas dėmesiu. Tokie renginiai 
tampa švente, kurios mes, visi neį-
galieji, laukiame.

                      Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
užimtumo būrelio narės (iš kairės) 
R. Mykolaitienė, R.Motiejūnienė,  
N. Tamašauskienė parodoje-mugėje .

Raseinių auksarankės (iš kairės) G. Eidukevičienė 
ir G. Janulienė.
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Lapkričio 12 d. Surdo-
logijos centras pagal jam 
priskirtas Lietuvių gestų 
kalbos vartojimo ir vertėjų 
paslaugų teikimo 2009- 
2012 metų programos 2011 
m. projekto veiklas surengė 
tarptautinę konferenciją 
„Gestų kalba ir dvikalbystė 
kurčiųjų bendruomenėje“. 
Paskaitas skaityti buvo pa-
kviesti kurtieji lektoriai iš 4 
užsienio šalių – Prancūzijos, 
Danijos, JAV bei Didžiosios 
Britanijos. Įdomu, kad ir 
penktas, girdintis lietuvis 
lektorius Mantrimas Danie-
lius, apsisprendė pranešimą 
skaityti lietuvių gestų kalba. 
Vertimo paslaugas į gestų 
kalbą ir iš gestų kalbos bei 
iš tarptautinių gestų ir į 
tarptautinius gestus teikė 
8 kurti ir girdintys vertėjai. 
Sklandų vertėjų darbą užti-
krino Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacija. 

Konferencijoje dalyvavo 157 
dalyviai iš visų Lietuvos regio-
nų. Dauguma jų – kurtieji. Kon-
ferencijos metu dalyviai pildė 
renginio vertinimo anketą. Pa-
likti 89 atsiliepimai daugiausia 
geri ir labai geri. Renginį vedė 
Vytautas Pivoras. Surdologijos 
centras konferencijai organizuo-
ti nusipirko Socialinių iniciatyvų 
asociacijos EUROGEMS LT pas-
laugas ir jų kokybe po renginio 
buvo patenkintas.

Asgeris Bergmanas: „Bi-
blija išversta į danų gestų 

kalbą...“

Pranešimo autorius – senas 
lietuvių ir Surdologijos centro 
bičiulis. Pagal jo parengtą pro-
gramą Kopenhagoje dar 2003 m. 
buvo apmokyti SC darbuotojai 
ir lietuviai lektoriai. Pats jis taip 
pat ne kartą lankėsi Lietuvoje, 
skaitė pranešimus ir vedė semi-
narus. 

Turininga ir p. Asgerio vei-
klos biografija. 14 metų jis mokė 
kurčius vaikus danų gestų kal-
bos, 19 metų išdirbo švietimo 
konsultantu bei vienu iš Kopen-
hagos komunikacijos centro va-
dovų (rengė danų gestų kalbos 
vertėjus), 20 metų vadovavo 
Danijos kurčiųjų draugijai. Skai-
tydamas paskaitas apkeliavo visą 
pasaulį, įskaitant JAV, Kiniją ir 
Japoniją. 8 metus buvo Pasaulio 
kurčiųjų federacijos valdybos 
narys, Europos kurčiųjų sąjun-
gos valdybos narys. Šių metų ge-
gužę išėjo į pensiją.

 Lietuvoje lektorius pristatė 
vieną iš šviežiausių savo darbų – 
kartu su bendraautoriais į danų 
gestų kalbą išverstą Bibliją. Pa-
sak A. Bergmano, vertimo grupę 
sudarė 4 asmenys: projekto va-
dovas ir lingvistas, gestų kalbos 
mokytojas (kurtieji asmenys), 
kurčiųjų kunigas bei teologijos 
ir hebrajų kalbos ekspertas (gir-
dintieji asmenys). Esą projektas 
pavyko, nes, svarbiausia, likimas 
kurčiuosius suvedė su gabiu ku-
nigu – jis labai gerai išmoko ges-
tų kalbą ir puikiai išlaikė baigia-
mąjį egzaminą. Jei asmuo būtų 
buvęs negabus, būtų tekę viską 
pradėti iš pradžių. Vis dėlto pro-
jekto pabaigtuvių džiaugsmą ap-
temdė kurčiųjų bendruomenės 

skilimas: vieni bažnyčioje nori 
vartoti danų gestų kalbą, o kiti 
reikalauja, kad kunigai, teikdami 
religines paslaugas kurtiesiems, 
vartotų sakytinę danų kalbą, pa-
remtą gestais. Pranešėjo pateikti 
pavyzdžiai puikiai atskleidė kur-
čiųjų dvejones dėl kalbos varian-
to klausant pamokslų, giesmių, 
meldžiantis, tuokiantis.

A. Bergmanas  savo pra-
nešimą baigė minorine gaida. 
Esą kochleariniai implantai už-
kariauja Daniją. Apie 90 proc. 
sutrikusios klausos vaikų anks-
tyvame amžiuje implantuoja-
mi. Dėl to sparčiai aiži kurčiųjų 
bendruomenės identitetas. Kon-
ferencijos dalyviai šia tema lek-
toriui uždavė nemažai klausimų.

Dr. Fanny Limousin: „Dvi-
kalbis mokymas  

Prancūzijoje“

P. Fanny prisistatė kaip kal-
bininkė, mokytoja ir Lilio uni-
versiteto tyrinėtoja. Ji gimė 
kurčia ir šeimoje vartojo pran-
cūzų gestų kalbą. Jos tėvai yra 
girdintys, o seneliai – kurtieji. 
Jau vaikystėje Fanny aktyviai 
įsitraukė į kurčiųjų bendruo-

menės veiklą. Ją domina kalbos 
atsiradimas, filosofija, kurčiųjų 
istorija ir švietimas. Vienas iš 
didžiausių lektorės atliktų darbų 
– vadovavimas projektui „Dvi 
kalbos dvikalbiam politiniam 
švietimui“ bei vadinamasis KO-
LIAŽO projektas. Ji studijuoda-
ma kartu su projekto dalyviais 
domėjosi ankstyvuoju kurčių ir 
girdinčių vaikų kalbos vystimu-
si bei kalbos daugiarūšiškumu 
(šnekamoji kalba, gestų kalba ir 
gestai). Šiemet birželį Paryžiuje 
ji apsigynė daktarės laipsnį, o jos 
darbo tema buvo „Kurčio gestų 
kalba kalbančio vaiko santykis 
su pašnekovu“. Dabar Fanny 
studentus moko prancūzų gestų 
kalbos, prancūzų gestų kalbos 
sintaksės, kurčiųjų istorijos ir kt.

Pranešime lektorė daug dė-
mesio skyrė dvikalbio mokymo 
istorijos raidai Prancūzijoje. Na-
grinėdama dvikalbio mokymo 
privalumus įrodė, kad taikant šį 
metodą kurčias vaikas jau nėra 
girdinčio vaiko „silpnasis vari-
antas“. Pasak jos, jam nieko ne-
trūksta ir nieko mokymo proce-
se netenka taisyti. Belieka jį mo-
kyti, kaip ir kitus vaikus. Prane-
šėja atkreipė dėmesį, kad kurčias 
vaikas turi tokius pat įgūdžius 
kalboms, kaip ir girdintys vaikai. 
O ugdymas padeda jiems atsi-
skleisti. Klausytojai taip pat bu-
vo supažindinti su Prancūzijos 
kurčiųjų ugdymo struktūra, su 
prancūzų gestų kalbos pamokų 
ir dvikalbio mokymo organiza-
vimu dvikalbėse klasėse prade-
dant ikimokyklinėmis nuo 3 me-
tų ir baigiant gimnazijomis bei 
licėjais iki 18 metų. Kalbėtoja 
pavyzdžiais pagrindė, kad kurti 
vaikai gali išmokti daugiau nei 
dvi kalbas.

Arkadijus Belozovskis: 
„Lingvistiškai susijusių 

užsienio gestų kalbų moky-
masis“

Didelę dovaną Lietuvos kur-
tiesiems  padovanojo p. Arkadi-
jus. Nepaisydamas to, kad pir-
madienį jau vėl turi būti darbe, 
dėl valandos trukmės paskaitos 
jis perskrido Atlantą, po to įvei-
kė ilgiausią atkarpą Europos 
žemynu ir pakerėjo klausytojus 

Gestų kalba Konferencijos dėmesio centre – suaugusių 
kurčiųjų dvikalbystė

Konferencijoje ypač gausiai dalyvavo kurtieji. 
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bendravimo betarpiškumu, neį-
žeidžiu humoro jausmu bei to-
lerancija skirtingoms kultūroms 
ir požiūriams. Arkadijus gimė 
ir vaikystę praleido Ukrainoje. 
Vėliau su šeima išvyko į JAV ir 
dabar ten dirba Browno univer-
siteto Kalbos studijų centre dės-
tytoju. 

Lektorius, neatitrūkdamas 
nuo pranešimo temos, papasa-
kojo, kodėl jis pradėjo mokyti 
rusų gestų kalbos JAV. Jis at-
skleidė, kad rusų ir Amerikos 
gestų kalbos  yra „pasimetu-
sios“ pusseserės ir supažindino 
susirinkusiuosius su semitų bei 
indoeuropiečių kalbų medžiais. 
Savo pranešime jis skyrė dėme-
sio ne tik rusų, Amerikos gestų 
kalboms, bet ir lietuvių gestų 
kalbai. Kaip išeivis iš Tarybų Są-
jungos Arkadijus puikiai orien-
tuojasi istorinėse mūsų gestų 
kalbų „bendrybėse“. Jis pateikė 
10 priežasčių, kodėl kurtiesiems 
tikslinga mokytis užsienio gestų 

kalbų, taip pat atskleidė Ame-
rikos ir Rusijos kurčiųjų kultū-
rinius skirtumus. Kadangi mes 
įpratę ieškoti skirtumų tik tarp 
kurčiųjų ir girdinčiųjų, tai buvo 
išties smalsu. Kad mokslinis pra-
nešimas nebūtų nuobodus, savo 
pasakojimą paįvairino prisimi-
nimais. Pvz., kaip jis ir kurčias 
japonas, t.y. du kurtieji, užuot 
bendravę gestais, tarpusavyje su-
sirašinėjo anglų kalba. Tuomet ir 
kilo Arkadijui idėja JAV mokyti 
užsienio gestų kalbos.

Ramūnas Rentelis: „Bri-
tų gestų kalbos žodiniai 

lūpų judesiai JK Šiaurėje ir 
Pietuos

Lietuvis Ramūnas, vienas 
pirmųjų Surdologijos centro 
LGK modelių ir Vilniaus ko-
legijos LGK vertėjų dėstytojų, 
šiandien Lietuvoje – retas sve-

čias. Jau apie 10 metų jis gyvena 
Didžiojoje Britanijoje. Anksčiau 
dirbęs britų gestų kalbos dėsty-
toju, kurčiųjų vertėju, kurčnere-
gių vertėju, šiandien jis svečioje 
šalyje tyrinėja britų gestų kalbą. 

Iš pranešėjo sužinojome, kad 
dėl žodinių lūpų judesių ir kal-
bos padargų naudojimo vyksta 
audringos diskusijos ne tik mūsų 
bendruomenėje, bet ir Jungtinė-
je Karalystėje – naudotini jie ar 
ne, kartoja žodžius ar turi sava-
rankišką reikšmę ir pan. 

Įdomu, kad naujoje Ramū-
no tėvynėje gestų kalbos tyrimų 
skaičius vis auga, bet nė vienas 
jų iki tol nebuvo skirtas lūpų ju-
desiams. 

Lietuvio vykdytas novatoriš-
kas tyrimas išties didelės apim-
ties. Lygintas Londono ir Glas-
gou regionų, skirtingų rasių, ly-
čių ir skirtingo amžiaus kurčiųjų 
lūpų judesių vartojimas. Ir net 
domėtasi skirtumais tarp kur-
čiųjų iš girdinčiųjų bei iš kurčių-
jų šeimų kalbos padargų naudo-
jimu kalboje.  

Pasak R. Rentelio, nei šeima, 
nei amžius analizei reikšmingos 
įtakos neturėjo. 

Pastebėta šiokia tokia lyties 
veiksnio įtaka, na, o didžiausias 
skirtumas burnos judesių varto-
jimo apimtims užfiksuotas tarp 
JK Šiaurės ir Pietų, t.y. regioninis 
skirtumas.

M. Danielius: „Kurčiųjų 
dvikalbystė – LGK ir lietu-

vių kalbos sąveika“ 

Vienintelis čionykštis pra-
nešėjas aptarė sociolingvistinius 
dvikalbystės aspektus, t.y. kuo 
kurčiųjų dvikalbystė panaši į gir-
dinčiųjų dvikalbystę ir kuo ski-
riasi. Taip pat analizavo LGK ir 
lietuvių kalbos kontaktų kurčių-
jų bendruomenėje padarinius: 
kodų plakimą, įvairius kalbėji-
mo variantus (pradedant tikrąja 
gestų kalba ir baigiant kalkine 
kalba), juos lemiančius socia-
linius veiksnius, skolinimąsi ir 
kitų kalbų tarpusavio sąveikos 
rezultatus. M. Danielius pateikė 
pavyzdžių, kaip lietuvių kalba 
daro įtaką LGK ir kaip LGK daro 
įtaką kurčiųjų lietuvių kalbai.

  Parengė  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ     

2011 m. lapkričio 12 d. konferencijos
„Gestų kalba ir dvikalbystė kurčiųjų  

bendruomenėje“
rezoliucija

•	 Didinti	 kurčiųjų	 aktyvumą	 keliant	 ir	 spendžiant	 ben-
druomenei aktualias problemas.

•	 Kurti	 iniciatyvines	 kurčiųjų	darbo	 grupes,	 kurios	 inici-
juotų diskusijas lietuvių gestų kalbos klausimais.

•	 Iniciatyvinėse	 darbo	 grupėse	 kaupti	 dvikalbystės,	 dau-
giakalbystės tyrinėjimų užsienyje patirtį ir vykdyti informacijos 
sklaidą kurčiųjų bendruomenėje.

•	 Skatinti	 kurčiųjų	 bendruomenės	 diskusijas	 dėl	 lietuvių	
gestų kalbos vartojimo viešojoje erdvėje: lietuvių gestų ir kalki-
nės kalbos vartojimo.  

•	 Nagrinėti	kurčiųjų	ir	neprigirdinčiųjų	bendruomenės	su-
siskaldymo priežastis ir jas šalinti.

•	 Skatinti	 kurčiuosius	mokytis	 užsienio	 gestų	 kalbų	 ir	 iš	
dvikalbių tapti daugiakalbiais.

Trumpai apie gestų kalbą
R E K O M E N D A C I J O S : 

Gruodžio 7 d. Kauno KRC sve-
tingai pakvietus į savo būstą, 
esantį Jūratės g. 19, Kaune, LKD 
Respublikinės valdybos nariai 
ir apskričių gestų kalbos vertė-
jų centrų atstovai diskutavo dėl 
2010 m. Surdologijos centro 
vykdyto socialinio tyrimo rezul-
tatų ir jų pagrindu 2011 m. pa-
rengtų rekomendacijų projekto. 

Rekomendacijomis siekiama 
apibrėžti ateities veiklos gaires, 
kurios padėtų kelti LGK vertimo 
kokybę ir didinti apimtį. Tai jau 
antra tokia diskusija. Pirma su-
rengta viename iš LKD RV po-
sėdžių. 

Surdologijos centras pagal 
pateiktas per diskusijas pastabas 
dar kartą pataisys rekomendaci-
jas, su nauju variantu supažin-
dins visas suinteresuotas šalis. 
2012 m. sausio mėnraštyje jau 
tikimasi pateikti jas svarstyti vi-

sai bendruomenei. Taip pat jų 
pagrindu bus siūlomos veiklos 
būsimai 2013 – 2016 m. Lietuvių 
gestų kalbos vartojimo ir vertėjų 
paslaugų teikimo programai.  

KURSAI: Surdologijos cen-
tras pagal Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo 2009-2012 metų pro-
gramos 2011 m. priemones bai-
gė viešąsias paslaugas teikiančių 
specialistų bei suinteresuotos 
visuomenės dalies šių metų LGK 
mokymus. Suburta 13 socialinių 
darbuotojų, visuomenės atstovų, 
tėvų, auginančių kurčius ir ne-
prigirdinčius vaikus, ir kt. gru-
pių. Jose LGK pagrindus gavo 
162 asmenys, 6 kurčiųjų moky-
tojų bei surdopedagogų grupės, 
kuriose kvalifikaciją tobulino 63 
asmenys, 5 policininkų ir ugnia-
gesių grupės (jų darbe dalyvavo 
61 pareigūnas) bei 5 LGK vertė-
jų grupės (čia iš viso mokėsi 39 
asmenys).
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Viešoji įstaiga Šiaulių 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras, reaguodama į „Akira-
tyje“ iškeltą valstybės kom-
pensuojamą palaikomosios 
reabilitacijos problemą, 
lapkričio 23 d. pasikvietė  

Šiaulių teritorinės ligonių 
kasos gydytoją Vaivą Kra-
sauskaitę, kad pakomen-
tuotų dabartinę situaciją.

Gydytoja išsamiai paaiškino 
apie ligas, kurių tolesniam gydy-
mui reikalinga palaikomoji reabi-

litacija, apie tam skiriamus Šiaulių 
teritorinės ligonių kasos pinigus. 
Neišskirdama kurčiųjų kaip  iš-
skirtinės pacientų grupės, gydy-
toja V.Krasauskaitė pabrėžė, kad 
tik šeimos gydytojas arba gydantis 
specialistas gali skirti palaikomą-
ją reabilitaciją. Kurtieji, turėdami 
0-25 proc. ir 30-40 proc. darbin-
gumo lygį, gali tikėtis nemokamos 

palaikomosios reabilitacijos, ta-
čiau ne dėl kurtumo, prarasto ne-
grįžtamai, bet dėl kitų ligų, kurios 
yra apibrėžtos Sveikatos apsaugos 
ministerijos 2008-01-17  įsakyme 
Nr. V-50 .

Kurtiesiems buvo atsakyta į jų 
pateiktus klausimus.   

Dalė BARTKIENĖ

Lapkričio 17 d. dar ge-
rokai prieš 10 val. ryto Šv. 
Kazimiero g. 3 salėje būria-
vosi Vilniaus kurtieji. Juos 
atvykti paskatino „Came-
lios“ vaistinių tinklo akcija 
nemokamai pasitikrinti 
cholesterolio kiekį kraujyje.

„Akiratis“ pakalbino laukian-
čius žmones. Tamara Voronina 
teigė atėjusi smalsumo vedama. 
Analogiškus tyrimus ji buvo da-
riusi prieš 4 ar 5 metus, tuomet 
daktarai nieko blogo nerado. 
Kraujas buvo geras. Jai buvo įdo-
mu, ar niekas nepasikeitė per tokį 
netrumpą laiką. O štai kiek padi-
dėjęs cholesterolio kiekis kraujy-
je Danutei Saulevičienei jau buvo 
pastebėtas. Tad moteris atėjo iš-
siaiškinti, ar neigiamas reiškinys 
neprogresuoja. Sportininkė Adrija 
Kulbokaitė truputį jaudinosi. Prieš 
kurį laiką gydytojai jai nustatė ma-
žakraujystę. Kaip jauna moteris 
sakė, neišsimiegojimas ir jaunos 
motinos rūpesčiai nualino orga-
nizmą. Nenuostabu, kad bendruo-
menės narei rūpėjo, ar jos kraujas 
nerodo ir daugiau blogų reiškinių.  
Iš visų tądien apsilankiusiųjų jai 
buvo nustatytas rekordiškai mažas 
cholesterolio kiekis kraujyje. Ne-

šiojamasis cholesterolio matuoklis 
parodė, kad jo kiekis yra žemesnis 
negu 3,3. Kiek konkrečiai, gydy-
toja negalėjo pasakyti. Matavimo 
skalė rodo tik intervalą nuo 3,3 iki 
7,9. Už šio intervalo ribų matuo-
klis skaičių nefiksuoja. 

Iš 60 tądien apsilankiusių LKD 
narių tik trims nustatytas gero-
kai padidėjęs cholesterolio kiekis 

kraujyje –  rodmuo 
viršijo fiksuojamą 
dydį.

Cholesterol io 
matuoklis kiekvie-
no asmens kraujo 
lašelį testuodavo 3 
minutes ir tik tuo-
met ekrane pateik-
davo rodmenį. Per 
tą laiką kiekvienas 
žmogus turėjo pro-
gą su gydytoja pasi-
kalbėti, užduoti jam 
rūpimų klausimų. 
Dažniausiai kurtie-

ji Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 

ligoninės Kauno klinikų gydytojai 
gastroenterologei Editai Jakubaus-
kienei vardijo neigiamus pojūčius 
bei reiškinius ir klausė, ką tai ga-
lėtų reikšti. Pvz., nuolatinis troš-
kulys, dažnas šlapinimasis naktį, 
periodiškas galvos svaigulys. Tie, 
kam gydytoja lapelyje pažymėda-
vo normą viršijantį (daugiau kaip 
5,2) cholesterolio kiekį, teiravosi, 
kiek tai rimta, norėjo sužinoti, 
kaip jį sumažinti. 

E. Jakubauskienė teigė, kad 
padidėjęs cholesterolio kiekis 
kraujyje – tai tik vienas iš rizikos 
veiksnių susirgti miokardo in-
farktu ar insultu. Taip nutinka, kai 
neigiamų veiksnių yra daugiau.  
Tiems, kam padidėjęs cholestero-
lis, gydytoja rekomendavo keisti 
mitybą: valgyti daugiau daržovių, 
mažinti mėsos, ypač riebios kiekį 
bendrajame racione, dažniau val-
gyti žuvies ir liesų pieno produk-
tų. Taip pat primygtinai ragino 

pradėti gyventi svei-
kiau: daugiau judėti, 
sportuoti, ilgiau būti 
gryname ore. Tie, 
kuriems buvo nu-
statytas itin didelis 
cholesterolio kiekis, 
gavo rekomendaciją 
pradėti vartoti ati-
tinkamus papildus. 
Ir tik išbandžius 
šiuos tris dalykus ir 
nesulaukus pagerėji-
mo E. Jakubauskienė 
patarė kreiptis į savo 
šeimos gydytoją dėl 
vaistų skyrimo.

Pastebėta, kad daugumai kur-
čiųjų šeimos gydytojai neteikia in-
formacijos apie jų sveikatos būklę, 
ypač kai poliklinikoje jie lankosi 
be vertėjo. Tokia išvada piršosi to-
dėl, kad maždaug kas trečias kur-
čiasis specialistei nieko negalėjo 
pasakyti apie savo kraujo analizės, 
darytos anksčiau, rezultatus. Kai 
kurie tik teigė vartojantys vieno-
kių ar kitokių specialisto prirašy-
tų vaistų, bet dažniausiai negalėjo 
prisiminti net jų pavadinimo.

Pasak gydytojos, žmonės dėl 
cholesterolio turėtų būti budrūs. 
Šis „blogiukas“ yra slapukas. Žmo-
gus, kuriam padidėjęs cholestero-
lis, jokių simptomų nejaučia: jam 
nieko neskauda, galva nesvaigsta, 
jo nepykina. Ilgą laiką gali atrody-
ti, kad viskas yra gerai. Gera savi-
jauta, pasak pašnekovės, neturėtų 
užliūliuoti kurčiųjų: tikrintis rei-
kia periodiškai. Ypač jei žmogus 
mažai juda ir nesirūpina sveika 
mityba. Ar asmuo liesas, ar stam-
bus,  taip pat nėra svarbiausias 
dalykas. Bet ir tądien nustatytas 
padidėjęs cholesterolio kiekis,  pa-
sak gydytojos, „dar ne nuospren-
dis“. Tai tėra bendrasis tyrimas. 
Nešiojamasis matuoklis nefiksuoja 
atskirai „gero“ ir „blogo“ choles-
terolio. Tai galima nustatyti tik 
išsamiai ištyrus kraują poliklini-
kos laboratorijoje. Didelis gydyto-

jos ranka užrašytas skaičius – tai 
paskata atlikti nuodugnius kraujo 
tyrimus.

Kai pro salės duris išėjo pa-
skutinis kurčiasis, gydytoja Vil-
niaus LKD narių kraujo rezulta-
tus apibendrino ir bendruomenės 
sveikatą įvertino kaip gana gerą. 

Beje, atkreiptinas dėmesys, 
kad bendruomenės rodiklį šiek 
tiek apgadino kurčiųjų sistemos 
darbuotojų kraujo patikra. Nema-
žai darbuotojų daliai cholesterolis 
buvo padidėjęs.

Kai kurie kurtieji buvo nusi-
minę, kad patikra vyko darbo die-
ną. Anot jų, tokiu metu gali tikrin-
tis tik antroje pamainoje dirbantys 
asmenys, pensininkai, bedarbiai 
ir mažus vaikus auginančios ma-
mos. Vilniaus KRC administracija 
iš anksto pageidavo, kad žmonės 
būtų testuojami vakare. Deja, „Ca-
melia“  tik dėl jai žinomų  priežas-
čių parinko kitokį laiką.

Kalbinti kurtieji po patikros 
taip pat sakė lauksią paskaitų, 
kaip sumažinti cholesterolio kiekį 
kraujyje, ką daryti, kad plaukai ir 
nagai būtų gražūs. 

Kadangi centro administracija 
greitai reaguoja į kurčiųjų porei-
kius, reikia manyti, tokių paskaitų 
nereikės ilgai laukti.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Sveikata

 Gydytojos komentaras

    „Camelios“ akcija  Vilniuje

Nemokamai pasitikrinti cholesterolio kiekį kraujyje 
susirinko daug kurčiųjų.

Kiekvienas kurčiasis galėjo su gydytoja ir 
pasikalbėti.  Tuo ir pasinaudojo  I. Čerkasova.
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Po dvejų metų vargo – 
linksma šventė

Dvidešimt šešis mėnesius 
diena dienon su remonto darbais 
–  šitaip daugiau kaip dvejus me-
tus vertėsi Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinė mo-
kykla, kraustydamasi iš vienos 
pastato kertelės į laisvą. Tad kai 
darbų ir rūpesčių maratonas bai-
gėsi, panevėžiečiai ilgai negaišda-
mi nusprendė atšvęsti. Mokykla 
garsėja plačiais ryšiais ir nuolat 
gausėjančių draugų būriu, todėl 
nenuostabu, kad tądien svečių su-
sirinko per 40.

Atvyko mokyklos ir žmonių 
palaiminti Jo Ekscelencija vysku-
pas J. Kauneckas. Gausiai prisi-
rinko politikų, visuomenės veikė-
jų, nevyriausybinių organizacijų 
atstovų: Panevėžio miesto meras  
P. Vadopolas, mero pavaduotojas 
G. Šileikis,  Lietuvos švietimo pro-
fesinės sąjungos pirmininko pava-
duotojas R. Turonis, VšĮ Lietuvos 
verslo paramos agentūros skyriaus 

vadovė V. Lapinskienė, Statybos 
užbaigimo komisijos pirminin-
kas M. Dambrauskas, statybos 
bendrovių, vykdžiusių renovaciją 
mokykloje, vadovai ar atstovai, 
viešųjų pirkimų organizatorius 
K. Cibulskis,  Panevėžio mokyklų 
vadovų asociacijos prezidentas  
R. Grilauskas, Panevėžio politikių 
klubo „Veiklios moterys“, kuriam 
priklauso ir mokyklos direktorė  

D. Kriščiūnienė, atstovės bei ne-
mažas būrys su kurčiųjų sistema 
susijusių organizacijų vadovų, 
įskaitant ir LKD prezidentę R. 
Klečkovskają.  

Perkirpti simbolinę darbų pa-
baigtuvių juostelę mokykla patikė-
jo patiems jauniausiems jos šeimi-
ninkams. Jie tai sėkmingai atlikę 
buvo palydėti taiklaus komentaro: 
„Procedūra trumpa, o tokie ilgi 

darbai...“
Jungtinis Panevėžio KRC ir 

mokyklos saviveiklininkų kolekty-
vas, vadovaujamas meno vadovės 
Genovaitės Sipavičienės, nelei-
do tądien nuobodžiauti nei sve-
čiams, nei mokyklos mokytojams 
ar mokiniams. Tenykštės dienos 
džiaugsmo odę jie pradėjo imituo-
jamąja daina, parašyta Just. Mar-
cinkevičiaus žodžiais „Tai gražiai 
mane augino“.

18 metų mokyklos istorija
Susirinkusieji supažindinti 

su mokyklos atsiradimu ir jos is-
torija. Čia netrūko dramatiškų 
momentų ir pertvarkų. 1993 m. 
mokyklą įsteigė Švenčiausiosios 
Trejybės bažnyčia. Katalikiškos 
pakraipos mokykla savo pavadini-
me neturėjo žodžio „pagrindinė“, 
jos priežiūrą vykdė savivaldybė, o 
patalpos buvo Marijonų g. 24. 

Nukelta į 14 p.

Švietimas Šventė Panevėžio kurčiųjų ugdymo įstaigoje

Miela Alina,

Skuba metai – nestoja, nelaukia!
Šauk nešaukus – atgal jau negrįš.

Džiaugsmo, skausmo upeliai nuplaukia.
Ryt vėl rūpestis bels į duris...

Neliūdėk, kad galva sidabruoja, 
Kad raukšlelės įstrigo kaktoj.

Būk laiminga, širdis kol dainuoja - 
Mes padėsim pritarti dainoj...

Gražaus jubiliejaus proga LKD literatų būrelio narę 
Aliną Juciuvienę nuoširdžiai sveikina draugai - kurtie-

ji poetai ir Anykščių kurčiųjų p/o.

   
   

Savo narę Aliną JUCIUVIENĘ 
gražios sukakties proga nuoširdžiai 
sveikina LKD Respublikinė valdyba.

  Linki daug turiningų, prasmingų ir 
džiugių dienų, neišsenkančios kūry-
binės versmės, stiprios sveikatos bei 

artimųjų meilės.

 
Sveikiname Arūną Kubaitį 50-mečio proga

Tegul gyvenimas pavasariais žydės,
Saldžiausias uogas sunokins jo vasaros,

Na, o rudens spalvingas kilimas žvilgės it iš dangaus nukritę ašaros.
Tebus svajonių širdyje apstu gerų darbų, svarbių minčių ir siekių.

Te nepalieka nebaigtų darbų,
Tegul sėkmė kelionėj nepalieka!

Perkirpti simbolinę darbų pabaigtuvių juostelę mokykla patikėjo patiems 
jauniausiems jos šeimininkams.
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Į žodelį „pagrindinė“ mokykla 
įgijo teisę  1998 m. Nuo tada pasi-
keitė ir jos direktorius – mokyklai 
pradėjo vadovauti  pasaulietė  Da-
nutė Kriščiūnienė. Nuo 2004 m. 
steigėjo funkcijas perėmė Panevė-
žio apskrities viršininko adminis-
tracija, kol 2010 m. jas vėl sugrąži-
no miesto savivaldybei. 

Per šį laikotarpį įsiterpia dar 
viena mokyklos bendruomenei 
svarbi data – 2001-ieji. Tuomet įs-
taiga persikėlė į Parko g. 19 beveik 
prieš ketvirtį amžiaus statytas pa-
talpas. Nuo tada prasidėjo jos žy-
giai už pastato renovaciją. Rody-
dama archyvo nuotraukas direkto-
rė sakė: „Mokyklos pastatas buvo 
kritinės būklės, trūko patalpų...“

Vis dėlto įstaigai pasisekė. Pir-
miausia todėl, kad jai vadovauja 
ypač veikli vadovė. D. Kriščiūnie-
nė nuo pat savo darbo pradžios 
ėmė ieškoti mokyklai pagalbos ir 
paramos. Ji asmeniškai užmezgė 
ryšius su JAV ambasada Lietuvoje. 
Ši netrukus atsiuntė vieną po ki-
tos dvi Taikos korpuso savanores. 
Prie direktorės ir mokyklos ben-
druomenės iniciatyvos netruko 
prisidėti Panevėžio tėvų su neį-
galiais girdėti vaikais ir jų draugų 
bendrija ADAPTA ir, talkinant 
JAV Taikos korpuso savanorei Ph. 
Lichenstein, pradėtas rengti antro 
mokyklos korpuso trečio aukšto 
statybos projektas. Per 2003–2004 
m. pusmetį idėja įgyvendinama.

 Ir apskrities bei savivaldybės 
ir kurčiųjų sistemos atstovai jau 
kviečiami į mankštos salės, konfe-
rencijų salės su modernia įranga, 
persirengimo kambarių, dušų ir 
kt. patalpų įkurtuves. 

Tuomet mokykla vienu aukš-
tu „paaugo“, kai projektas buvo 
paremtas  JAV Gynybinio bendra-
darbiavimo štabo EUCOM huma-
nitarinės paramos lėšomis, kurios 
sudarė 150 tūkst. JAV dolerių.

Dabar jau sunku ir suskai-
čiuoti, kiek D. Kriščiūnienės pa-
stangomis nuo tada iki 2008 m. 
mokyklos gerovei kurti surengta 
įvairių iniciatyvų ir labdaros akci-
jų. Baldai, daiktai ir technika ke-
liavo iš įvairiausių pasaulio kraštų, 
bet mokykloje vis tiek liko niūro-
ka ir šalta. Kol galų gale, remiant 
Panevėžio apskrities administra-

cijai, įstaigai galų gale pavyksta 
įsisprausti į valstybės projektų, 
finansuojamų iš ES fondų lėšų, 
sąrašą. Jos renovacijai iš struktū-
rinių fondų atseikėjama beveik 
2 mln. 256 tūkst. litų; pasirašo-
ma bendradarbiavimo sutartis su 
Ūkio ministerija ir visą projekto 
laiką jį koordinavusia įstaiga VšĮ 
Lietuvos verslo paramos agentūra. 
2009 m. balandį projektas prade-
damas, 2011 m. spalį baigiamas 
įgyvendinti.

Mokyklos veidas po 
 renovacijos

Mokykla išties labai išgražė-
jo, pašviesėjo, joje tapo jauku ir 
šilta. Pakeistos lauko durys, lan-
gai, apšiltintos išorės sienos, 1-o 
aukšto grindys, sutvarkyta coko-
linė pastato dalis, laiptinės, 1-o ir 
2-o korpuso fojė. Rekonstruota 
šildymo sistema ir elektros ins-
taliacija bei apšvietimo sistema, 
modernizuota vėdinimo sistema, 
perdažytos bendrabučio patalpos. 
Suprantama, visi darbai – pagal 
iš anksto parengtą ir  vėliau eks-
pertų įvertintą techninį projektą. 
Na, o visas rekonstruotas turtas 
dar ir apdraustas. Vidaus darbų 
vykdytojos – UAB „Melrunas“ ir 
UAB „Gerba“, išorės – AB „Iglus“. 
Projektavimo darbus atliko UAB 
„Šiltas namas“. 

Buvo padėkota pedagogų ko-
lektyvui, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos vyriausiajai specialistei 
T. Aidukienei, projektą pradėju-
siems Panevėžio apskrities vir-
šininko administracijos atsakin-
giems darbuotojams, ypač nuo 
pat pradžių iniciatyvą rėmusiai 
buvusiai Panevėžio apskrities vir-
šininkei G. Umbrasienei, atiduota 
pelnyta duoklė darbų vykdytojams 
ir koordinatoriams. Raštiškomis 
padėkomis direktorė įvertino mo-
kyklos vyr. buhalterės, jos padėjė-
jos, direktoriaus pavaduotojo ūkio 

priežiūrai bei  trijų va-
lytojų darbą, taip pri-
pažindama didžiausią, 
daug jėgų pareikalavusį 
jų indėlį į projektą. 

Po kabinetus ir 
klases

Neseniai išleista-
me lankstinuke bei 
mokyklos tinklalapyje 
galima rasti visą svar-
biausią informaciją 
apie mokyklą. Iš šių 
šaltinių sužinau, kad 
iš viso mokykloje šiuo 

metu atnaujinta 17 kabinetų ir 
įrengti 3 nauji: gamtamokslinio 
ugdymo, metodinis ir direktorės 
pavaduotojos ugdymui. Bet visai 
kas kita - tai pamatyti savo akimis, 
ypač gerai viską žinančios direkto-
rės pavaduotojos L. Bartnykienės 
lydimiems. Apžiūrėdami patalpas 
mes, kurčiųjų sistemos atstovai, 
sutinkame ir pačius mažiausius 
namų gyventojus – ikimokykli-
nukus nuo 3 metukų, taip pat 
priešmokyklinio amžiaus vaikus 
bei vyriausius mokyklos moki-
nius – devintokus ir dešimtokus. 
Pastarųjų teiraujamės apie ateities 
planus. Kol kas į sostinę vykti ap-
sisprendęs tik vienas. Kiti ketina 
mokslus tęsti Klaipėdoje ir Pane-
vėžyje,  o viena mergina dar dve-
joja.

Neaplenkiame ir naujai išda-
žytų bendrabučio kambarių. Kie-
kvieno kambario spalvas mokiniai 
rinkosi patys. Jie didžiuodamie-
si rodė savo kambarius ir lovas. 
Svetingai kviečiami apsilankome 
mokytojo V. Glušoko vadovauja-
mame LGK kabinete, apžiūrime 
sukauptą vaizdo medžiagą, paben-
draujame su mokiniais. Mokytojas 

apgailestauja sužinojęs, kad LGK 
kabineto įrangai atnaujinti anks-
čiau numatyta pinigų suma nebus 
skirta.  Kabineto kompiuteris jau 
leidžia „paskutinį kvapą“.

Mokyklos muziejuje varto-
me „Metų knygas“. Kiekvienoje 
jų – po mokyklos bendruomenės 
gyvenimo tarpsnį, apie  patirtus 
džiaugsmus, atradimus ir netek-
tis. Tyliai pastovime prie atverstos 
vienuolio marijono kunigo Petro 
Kavaliausko, pirmojo mokyklos 
direktoriaus (1959-2011), nuo-
traukos. Tiek nedaug trūko, kad 
ir jis būtų galėjęs dalyvauti šven-
tėje... 

Iš viso čia dabar mokosi 58 
mokiniai iš 14 rajonų ir miestų. 
Dirba 26 pedagogai, iš jų – 15 sur-
dopedagogų. 7 mokyklos darbuo-
tojai turi klausos negalią.

Ką tik atšventusios renovacijos 
pabaigą D. Kriščiūnienės galvoje 
jau krebžda mintis ir pirmajam 
mokyklos korpusui pridurti trečią 
aukštą, taip pat pristatyti dar vie-
no aukšto antstatą korpusus jun-
giančiai pastato daliai. 

Na, o šiandien svarbiausia, 
kad visai mokyklos bendruome-
nei suvienijus pastangas ir atida-
vus savo širdžių šilumą, sukurta 
dar viena jauki oazė klausos ne-
galią turintiems vaikams. Ir kad 
yra žmonių, kurie savo mintimis, 
darbais ir svajonėmis jau purena 
dirvą ateities būstui – Aukštaitijos 
regiono kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centrui.

Plačiau apie mokyklos 
projektus ir ateities planus 

skaitykite www.lkd.lt .

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Švietimas

Mokykloje jauku ir patiems mažiausiems namų gyventojams - 
ikimokyklinukams nuo 3 metukų.

Renovuota Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla.
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Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro (LKNUC) projektas 
,,Profesijos pasirinkimas ir 
technologijos kurtiesiems“ 
išrinktas kokybiškiausiu 
Nordplus Junior projektu ir 
gavo apdovanojimą – auto-
rinę skulptūrėlę. Projekto 
koordinatorė - Socialinės 
integracijos ir konsulta-
vimo skyriaus vedėja D. 
Burkauskienė. Projekto 
partneriai – Tullangsskolan 
(Švedija), Nyborgskolen 
(Danija) ir Slatthaug vide-
regaende skole (Norvegija). 

Lapkričio  29 d. Vilniaus mu-
zikiniame klube „New York Club“ 
buvo pagerbti ir apdovanoti 22 
laureatai. Per iškilmingą geriausių 
projektų apdovanojimo ceremoni-
ją susirinkusius dalyvius sveikino 
švietimo ir mokslo viceministras 
Vaidas Bacys, Švietimo mainų 
paramos fondo direktorė Daiva 
Šutinytė. Pasak Fondo direktorės, 
apdovanojimai - tai puikus įverti-
nimas bei paskata nesustoti tobu-
linant įvairių institucijų veiklą, o 
asmenims – plečiant asmeninį ir 
profesinį akiratį.

Fondo administruojami 
projektai

Švietimo mainų paramos 
fondas administruoja Mokymosi 
visą gyvenimą programą (Come-
nius, Leonardo da Vinci, Erasmus 
ir Grundtvig ir kt. paprogrames) 
bei kitas Europos Komisijos ir LR 
Vyriausybės finansuojamas inicia-
tyvas švietimo ir profesinio moky-
mo srityje. Nuo 2008 m. Švietimo 
mainų paramos fondas organi-
zuoja Kokybės konkurso apdo-
vanojimus. Čia įvertinamos ko-
kybiškiausiai projektus įvykdžiu-
sios institucijos ar individualaus 
mobilumo projektuose dalyvavę 
asmenys. Šiemet konkursui buvo 
atrinkti 59 nominantai. Vertinant 
projektų paraiškas atsižvelgta į 
projektų rezultatus, naudą orga-
nizacijai bei dalyviams, projekto 
veiklų tęstinumą, rezultatų sklaidą 
projekto metu ir jam pasibaigus 
bei projekto valdymą.

 Nordplus Junior paprogramė 
yra skirta ikimokyklinio, pradinio, 
bendrojo ir profesinio lavinimo 
institucijoms, jų mokiniams, mo-
kytojams bei kitam pedagoginiam 
personalui. 

LKNUC projektas
LKNUC Nordplus Junior pro-

jektas padėjo plėtoti glaudų ben-
dradarbiavimą kurčiųjų ugdymo 
srityje. Kurti ir neprigirdintys 
mokiniai iš minėtų šalių dalyvavo 
mokinių ir mokytojų grupių mai-
nuose. Ruošdamiesi vizitams, mo-
kiniai  rengė pristatymus apie savo 
šalį, miestą, mokyklą, švietimo 
sistemą, naudodamiesi programa 
,,Spread the sign“ mokėsi priiman-
čių šalių gestų, o grįžę rengė pri-
statymus ir ataskaitas mokykloje.

Paroda „Baltic expro“
Kitą dieną po apdovanojimų 

projektų Kokybės konkurso laure-
atai išvyko į Estijos sostinę Taliną, 
kur gruodžio 1-3 d. vyko trijų Bal-
tijos šalių nacionalinių agentūrų 
iniciatyva kasmet organizuojama 
paroda „Baltic expro“. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centrui atstovavo projekto 
dalyvės mokytojos J. Naimavičiū-
tė-Skuolienė ir R.Vyšniūnienė (šių 
eilučių autorė .

Kiekvienais metais paroda 
vyksta vis kitoje Baltijos šalyje, 
joje pristatomi programų daly-

vių geriausi Baltijos šalių 
projektai. Beje, šie metai 
Estijos sostinei yra ypatin-
gi – Talinas yra 2011 metų 
Europos kultūros sostinė. 
Didžiulis renginys „Move 
in Europe” buvo organi-
zuotas Talino mugių cen-
tre. Jame, be ,,Baltic expro“, 
vyko kasmetinė Jaunimo 
informacijos ir švietimo 
,,Teeviit“ mugė, kurios 
tikslas – suteikti jaunimui 
kuo išsamesnės informaci-
jos apie mokymosi, laisva-
laikio, karjeros galimybes. 

Visi geriausi Baltijos 
šalių projektai parodos 
salėje buvo suskirstyti į 
šešias temines zonas. Jose 
kiekvienam projektui buvo 
skirtas stalas, kėdės ir in-
formacinis stendas projekto 
medžiagai pristatyti. Ant 
sienos – dideli ekranai, pri-

statantys informaciją apie kiekvie-
ną iš šešių teminės zonos projektų, 
jie koordinuojami iš centrinio va-
dovo pulto. 

Kiekvienas ,,Baltic expro“ da-
lyvis turėjo ne tik  informatyviai 
ir vizualiai pristatyti savo projektą. 
Estai šiemet pirmą kartą pasiūlė 
surengti valandos trukmės inte-
raktyvią veiklą parodų lankyto-
jams. Ši veikla turėjo būti tiesio-
giai susijusi su projekto tema. Pa-
grindinis tikslas – sudominti par-
odos lankytojus. Prieš pradedant 
interaktyvią veiklą reikėjo visiems 
besidomintiems trumpai paaiškin-
ti, kokio pobūdžio ta veikla ir kaip 
susijusi su pačiu projektu. 

LKNUC interaktyvi veikla 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centro ,,Profesi-
jos pasirinkimas ir technologijos 
kurtiesiems“ projekto dalyvės par-
odų lankytojams parengė infor-
matyvų interaktyvų žaidimą ,,See 
and learn“. Jo pradžioje, naudo-
damos žemėlapį, pedagogės mokė 
atpažinti ir parodyti Šiaurės bei 
Baltijos šalių pavadinimus gestais 
(Nordplus Junior programa skirta 
Šiaurės ir Baltijos šalių bendrojo 
ugdymo mokyklų bendradarbia-
vimui bei mobilumui remti). Taip 
pat jos supažindino lankytojus su 
lietuvių daktiline (pirštų) abėcė-
le. Interaktyvios veiklos dalyviai 

galėjo ir pajudėti - kiekvienas, iš-
sitraukęs kortelę su mūsų centro 
mokinių nupieštomis profesijomis 
bei angliškai užrašytais jų pava-
dinimais, turėjo tai suvaidinti ki-
tiems veiklos dalyviams, kurie tu-
rėjo bandyti atspėti profesijos pa-
vadinimą (ryšys su projekto tema 
,,Profesijos pasirinkimas ir tech-
nologijos kurtiesiems“ bei kultūri-
nės mažumos – kurčiųjų - gimtąja 
gestų kalba). 

Linksma ir smagu prisimin-
ti kai kurias ,,Baltic expro“ inte-
raktyvios veiklos ,,See and learn“ 
akimirkas. Pvz., rimti susikaupę 
žmonių veidai, bandant pakartoti 
gestą, bet tam vis  nepaklūstantys 
rankų ir pirštų judesiai; daugelio 
netikėtai atsiskleidęs artistiškumas 
ir laisvumas vaidinant kurios nors 
profesijos atstovą; didelis azartas 
bandant spėti gestą ar judesį ir t. 
t. Po valandą trukusių interaktyvių 
veiklų visi dalyviai kiekvieną kartą 
išsiskirstydavo artimiau susidrau-
gavę, geriau vieni kitus pažinę, 
daugiau sužinoję. 

Visi savo projektus pristatę 
Baltijos šalių atstovai tam negailė-
jo nei jėgų, nei fantazijos. Pratur-
tėjome ne tik naujomis pažintimis, 
bet ir vertinga patirtimi. 

Estų pasiūlyta ir pirmą kar-
tą  ,,Baltic expro“ įgyvendinta in-
teraktyvi projektų dalyvių veikla 
pasiteisino – informaciją galima 
perteikti įvairiais būdais, bet žmo-
gus ją geriausiai įsimena, kai pats 
aktyviai dalyvauja veikloje, t. y. ji 
priimama visais pojūčiais. 

Aktyvus Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
dalyvavimas projektų veikloje ska-
tina kokybės ir inovacijų diegimą 
ugdymo srityje, naujų ryšių bei 
kontaktų užmezgimą, keitimąsi 
patirtimi, plėtoja partnerystę. 

 Mūsų mokiniams ir mokyto-
jams vykti su grupių mainais į už-
sienio šalį arba savo centre priimti 
į viešnagę atvykusius bendraam-
žius užsieniečius bei jų mokytojus 
jau seniai tapo įprastu, beveik kas-
dieniu dalyku. Taip įgyvendinama 
galimybė jauniems Lietuvos sutri-
kusios klausos žmonėms pasijus-
ti Europos dalimi ir suvokti savo 
reikšmę, kuriant vientisą Europą.

Rūta  VYŠNIŪNIENĖ

Švietimas LKNUC projektas pripažintas kokybiškiausiu 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro direktorės G.Lepeškienės rankose 
apdovanojimas – autorinė skulptūrėlė už 
kokybiškiausią Nordplus Junior projektą 
,,Profesijos pasirinkimas ir technologijos 
kurtiesiems“.
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Kauno bendruomenė aptarė kurčiųjų 
ugdymo problemas

Ekskursija pas kariūnus  

Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centro salėje vyko 
diskusija „Kurčiųjų ugdymo 
problemos Kauno mieste“. 
Diskusijos tikslas - išsi-
aiškinti kurčiųjų ugdymo 
problemas Kauno mieste ir 
ieškoti jų sprendimo būdų. 
Straipsnyje gausu nuomo-
nių  apie diskusiją, jos svar-
bą, problemas, jų sprendimo 
būdus ir kt.

Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centro psichologės Karolinos 
Korzūnienės, kuri buvo šios dis-
kusijos vedėja, nuomonė: 

„Svarbiausias diskusijos tikslas 
buvo susipažinti su Kauno kur-
čiųjų ugdymo sunkumais ir rasti 

būdus, kaip kurčiųjų draugija ga-
lėtų prisidėti prie jų sprendimo. 
Diskusijoje išryškėjo trys pagalbos 
kryptys: pirmiausia reikėtų padėti 

mokytojams išmokti gestų kalbą, 
pradėti rengti pedagogus, mokan-
čius gestų kalbą. Antroji kryptis 
- darbas su vaikais, veiksmingiau-

sia būtų dirbti su žemesnių kla-
sių moksleiviais. Trečioji kryptis 
- darbas su tėvais, padėti pažinti 
vaiką ir skatinti bendrauti su juo.

Panašios diskusijos yra rei-
kalingos ir naudingos, nes leidžia 
išgirsti ir įsiklausyti į klausos ne-
galios žmonių ir su jais dirbančių 
žmonių problemas. Dirbant kartu 
galima daug padaryti.

Kurčiųjų bendruomenę norė-
čiau paskatinti kalbėti apie jai ky-
lančias problemas, imtis iniciaty-
vos jas spręsti ir ką nors keisti savo 
bei bendruomenės gyvenime.“

Plačiau apie diskusiją skai-
tykite tinklapyje   

www.lkd.lt .

Kęstutis VAIŠNORA

Lapkričio 17 d. Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademiją aplankė Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo bei reabilitacinio 
profesinio mokymo centrų 
mokiniai. Idėja surengti 
tokią ekskursiją kilo Karo 
akademijos studentui Justui 
Petkevičiui. 

Spalio mėnesį vykusioje Lietu-
vos studentų atstovybės sąjungos 
(LSAS) konferencijoje Justas su-
sipažino su gestų kalbą studijuo-
jančia Anželika Poliakova, kuri jau 
antrus metus gražiai draugauja su 
kurčiųjų bendruomene. Kadangi 
visai neseniai pažintinė ekskursija 
po Karo akademiją buvo sureng-
ta akliesiems, kilo mintis panašią 
ekskursiją surengti ir klausos ne-
galią turinčiam jaunimui. Šią idėją 
palaikė Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centras, jaunimo organizaci-
ja, ugdymo bei profesinio moky-
mo centrai. 

Šiai ekskursijai kariūnai ti-
travo filmą, kurio peržiūra buvo 
numatyta per šį renginį. Po ilgo ir 
kruopštaus pasirengimo 17 d. prie 
Lietuvos karo akademijos būriavo-
si 37 mokiniai, gestų kalbos vertė-
ja Anžela Mejerienė ir du Vilniaus 
kolegijos Pedagoginio fakuleteto 
gestų kalbos (studijų programos) 

studentai, pasiruošę versti – Linas 
Pilkauskas ir Anželika Poliakova. 

Kad ekskursiją vyktų sklan-
džiai, mokiniai buvo suskirstyti į 
dvi grupes. Vieną jaunimo grupę 
su Karo akademija pažindino ka-
riūnas Mykolas Rutkauskas, kitą 
– Marius Dzensevičius. Mokiniai 
sužinojo įdomią Lietuvos karo 
akademijos istoriją, susipažino su 
kariūnų kasdienybe, tvarkaraščiu, 
pamatė kareivines, ramovę, sporto 
kompleksą, kariūnų laimėtas tau-
res sporto srityje, vyko filmo apie 
kariūno dieną peržiūra. Mokiniai 
turėjo galimybę apsilankyti ir ko-
viniame tire (šaudykloje) bei gin-
klų parodoje. 

Paskutinė dalis buvo kariūnų 
koplyčioje. Čia vyko susitikimas 
su kapelionu majoru Remigiju-
mi Butkevičiumi. Kapelionas jau 
anksčiau buvo susitikęs su kurčiai-
siais, todėl bendraujant labai grei-
tai atsirado ryšys tarp jo ir moki-
nių. Kunigas skleidė nepaprastą 
ramybę, labai daug papasakojo 
apie kariūnų, kunigų gyvenimą, 
atsakė į visus mokinių klausimus. 

Ekskursijos pabaigoje buvo 
išdalytos dovanos prisiminimui: 
įvairūs žurnalai apie kario gyveni-
mą, skirtukai knygoms su trumpa 
informacija apie šią Karo akade-
miją. 

Po beveik tris valandas truku-
sios ekskursijos mokytojai, mo-

kiniai ir vertėjai – dabartiniai ir 
būsimi – išėjo kupini naujų žinių 
ir malonių įspūdžių. Visi dalijosi 
savo išgyvenimais, diskutavo. Mo-
kinių atsiliepimai buvo labai pana-
šūs: ,,Labiausiai patiko šaudykloje, 
kur galėjome šaudyti į taikinius, 
paliesti ir apžiūrėti mokomuosius 
ginklus. Taip pat didelį įspūdį pa-
darė tai, kad kiekviename miega-
majame kambaryje yra po kom-
piuterį.” Mokinius sužavėjo sporto 
patalpos (krepšinio, bokso), ka-
riūnų apranga, griežta dienotvar-
kė, ypač vaikinams patiko stiprus 
kario pasirengimas, išprusimas. 
Tačiau pažindinant mokinius su 
Karo akademijos studentų diena 
juos nugąsdino tai, kad kariūnai 
kas rytą keliasi 6 valandą ir turi 
tokį įtemptą grafiką. Taip pat visus 
nustebino nepriekaištinga švara ir 

tvarka kambariuose. 
Ekskursijoje buvo sugriautas 

plačiai paplitęs mitas, kad Karo 
akademijoje studentai mokomi tik 
šaudyti ir kariauti. Buvo atskleis-
ta, kad kariūno tvarkaraštyje pir-
mą vietą užima civiliniai mokslai 
(įvairios paskaitos), toliau - lyde-
rio ugdymas (čia įeina pratimai 
drąsai, narsai lavinti ir net šokių 
pamokos),  pabaigoje - fizinis ren-
gimas. 

Ši ekskursija suteikė daug 
naujų žinių ir atvėrė nepažįstamą 
Lietuvos kariūno gyvenimą tiek 
mokiniams, tiek mokytojams, tiek 
vertėjams. O  patys kariūnai turė-
jo galimybę iš arčiau susipažinti ir 
pabendrauti su kurčiųjų bendruo-
mene, jaunimu.

Anželika POLIAKOVA

Švietimas

Diskusijos dalyviai.

Ekskursijos metu mokiniai sužinojo įdomią Lietuvos karo akademijos istoriją, 
susipažino su kariūnų kasdienybe, tvarkaraščiu, pamatė kareivines, ramovę, 
sporto kompleksą, kariūnų laimėtas taures sporto srityje, vyko filmo apie 
kariūno dieną peržiūra.
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Gestų kalba

Lapkričio 24 d. Šiaulių 
apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centre vyko gestų kalbos 
vertėjų centrų ir kurčiųjų 
reabilitacijos centrų direk-
torių pasitarimas. Jame 
dalyvavo ir Neįgaliųjų rei-
kalų departamento (NDT) 
prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos direktorė 
Genovaitė Paliušienė  bei  
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) viceprezidentė Sve-
tlana Litvinaitė. 

Vertimas projektuose
Vilniaus apskrities gestų kal-

bos vertėjų centro direktorius 
Dainius Jakutis pradėjo diskusiją 
apie gestų kalbos vertėjus, kurie 
vertėjauja įvairiuose Europos Są-
jungos struktūrinių fondų ir kitų 
šaltinių finansuojamuose projek-
tuose. Dėl to kyla daug problemų 
- būna, kad projektuose vertėjų 
paslaugos nenumatomos, tam ne-
suplanuojamos lėšos, bet staiga 
vertėjų prireikia jau tą pačią dieną. 
Šiaulių apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorius Ramūnas 
Maciulevičius taip pat skundėsi, 
kad Šiaulių darbo rinkos moky-
mo centras projektuose nenumato 
lėšų vertimui į gestų kalbą, tačiau 
vertėjų centras negali atsisaky-
ti jiems teikti paslaugų ir siunčia 
vertėjus be papildomo atlygio. 

Kita problema –  jei projek-
tų rengėjai ir numato lėšų gestų 
kalbos vertėjams, vertėjų centrai 
nedalyvauja projektuose kaip or-
ganizacijos, nes nenumatyti jų 
paslaugų įkainiai. Dirba pavieniai 
vertėjai, turintys verslo liudijimus. 

G. Paliušienė, išklausiusi pro-
blemas, sakė, kad vertėjų centrai 
gali dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkursuose ir teikti vertimo pas-
laugas pagal projektus. Kiekvienas 
vertėjų centras turi nustatyti savo 
įkainius, o Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija juos patvirtintų. 
Taip pat G. Paliušienė pažadėjo 
kreiptis į Šiaulių darbo rinkos mo-
kymo centrą ir informuoti, kad jie 
privalo projektuose numatyti lėšų 
gestų kalbos vertimo paslaugoms 
pirkti.

Vertimo problemos
Kauno apskrities gestų kalbos 

vertėjų centro direktorė ir Lietu-
vių gestų kalbos vertėjų asociaci-
jos vadovė Ramunė Leonavičienė 
pasitarime kalbėjo apie vertimo 
į gimtąją ir „kalkinę“ gestų kal-
bą problemas. Ji ragino kurčiųjų 
bendruomenę būti tolerantiškesnę 
jauniems vertėjams, kurie Vilniaus 
kolegijoje nėra mokomi vertimo 
„kalke“, todėl tik pradėję dirbti ne-
labai sugeba tai daryti. Dėl to, kaip 
turėtų būti verčiama, kad suprastų 
tiek kurtieji, tiek apkurtę, užvirė 
audringos diskusijos. Įdomią min-
tį pateikė D. Jakutis, kuris ragino 
atskirti vertimą nuo aiškinimo. 
Pasak jo, didžiulė problema yra 
silpnos kurčių vaikų lietuvių kal-
bos žinios. Todėl dažnai versdami 
studentams vertėjai turi jiems aiš-
kinti sąvokas. 

Vertėjas Arūnas Šaukeckas 
iškėlė kitą aktualią problemą. 
Vertėjai tobulinasi, mokosi naujų 
gestų, o kurčiųjų bendruomenės 

naujų gestų niekas nemoko, todėl 
kurtieji nebesupranta vertėjų. Jis 
ragino organizuoti mokymus kur-
tiesiems. Diskusijos dalyviai tam 
pritarė, bet klausimas, kas ir kaip 
tai darys, kol kas liko neišspręstas. 
G. Paliušienė apie tai, jog gestų 
kalbos mokymai reikalingi ir kur-
tiesiems, iki šiol nežinojo, bet šią 
problemą turės galvoje ir ieškos 
būdų, kaip ją spręsti. 

Kurčias vertėjas
Aleksas Jasiūnas susitikime 

kalbėjo apie kurčio vertėjo reika-
lingumą. Niekas iš susirinkusiųjų 
neprieštaravo, kad kurti vertėjai 
reikalingi, tačiau kilo diskusija, 
koks turėtų būti kurčio vertėjo iš-
silavinimas. Dauguma diskusijos 
dalyvių pritarė nuostatai, kad kur-
čias vertėjas turi įgyti aukštąjį išsi-
lavinimą, bet tam jam reikia duoti 
laiko – numatyti pereinamąjį lai-
kotarpį. Nuspręsta Surdologijos 
centro prašyti, kad į rengiamą ges-
tų kalbos vertėjų atestacijos aprašą 
būtų įtrauktas ir kurčias vertėjas. 

A. Jasiūnas taip pat iškėlė pro-
blemą, kad kurtiesiems kompen-
sacinės technikos kompensavimas 
dabar yra pernelyg menkas. Jis 
siūlė, jog Techninės pagalbos ne-
įgaliesiems centre galėtų dirbti 
kurčiasis, kuris sugebėtų geriau 
parinkti kurtiesiems tinkamiausią 
techniką. G. Paliušienė atsaky-
dama į tai informavo, kad NDT 
pritarė LKD nuomonei, jog kurtie-
siems mobiliajam telefonui turėtų 
būti skirta 2000 litų kartą per 4 
metus, dabar laukiama Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos pri-
tarimo.  NDT planuoja artimiau-
siu metu nupirkti titravimo įrangą 
televizijai, tačiau LKD dar turės 
Seime išsikovoti titravimo finan-
savimą.

Reikalingas glaudesnis 
bendradarbiavimas

R. Maciulevičius susitikime 
palietė ir vis dar pasitaikančias 
skaudžias problemas, kai dėl kur-
tiesiems atstovaujančių organiza-
cijų ir vertėjų centrų nesutarimų 
kenčia kurčiųjų bendruomenė. 
Diskusijos dalyviai vieningai pri-
tarė, kad tokias problemas reikia 
spręsti glaudžiau bendradarbiau-
jant kurčiųjų organizacijoms ir 
vertėjų centrams. 

Vertėjo ir informanto-kon-
sultanto pareigų  

atskyrimas
Klaipėdos apskrities gestų kal-

bos vertėjų centro direktorė Nijolė 
Kaubrienė pasitarime kalbėjo apie 
vertėjo ir informanto-konsultan-
to darbo atskyrimą. Pasak jos, vis 
dar jaučiamas spaudimas iš kur-
čiųjų bendruomenės, kad vertėjas 
dirbtų ir jam nepriklausantį infor-
manto-konsultanto darbą. Tačiau 
diskusijos dalyviai sutarė, kad pa-
mažu situacija keičiasi. 

Paprastą sprendimą pasiū-
lė R. Leonavičienė - jei kurčiasis 
vertėjo prašo, kad šis atliktų jam 
nepriklausantį darbą, vertėjas vie-
ną kartą tai padaro, bet paaiškina, 
jog tokią pagalbą suteikė paskutinį 
kartą ir paragina kurčiąjį ateityje 
kreiptis į informantą-konsultantą.

Agnė KARVELYTĖ

Gestų kalbos vertėjų ir kurčiųjų 
reabilitacijos centrų vadovų susitikimas

Gestų kalbos vertėjų ir kurčiųjų reabilitacijos centrų vadovų susitikimo 
dalyviai.
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Lietuvos kurčiųjų rudens čempionatai 
 Boulingas

Spalio 8 d. Sporto ir laisvalai-
kio centre, esančiame ,,NEO Kau-
nas“ boulinge (Savanorių pr. 350, 
Kaune), vyko II Lietuvos kurčiųjų 
boulingo čempionatas. Dalyva-
vo 36 geriausi Lietuvos kurčių-
jų sporto klubų sportininkai. Po 
6 val. trukusios kovos paaiškėjo 
nauji boulingo čempionai bei pri-
zininkai.

Moterys:  pirmoji vieta –  
I. Milkinaitė (Kauno ,,Tyla”); an-
troji vieta – L. Voroneckaja (Vil-
niaus ,,Gestas”); trečioji vieta –  
J. Burbaitė (Kauno ,,Tyla”).

Vyrai: pirmoji vieta – L. Da-
bulskis (Kauno ,,Tyla”); antro-
ji vieta – K. Gumbrys (Vilniaus 
,,Gestas”); trečioji vieta – N. Bla-
ževičius (Kauno ,,Tyla“).

Šaškės
Spalio 15 d. Šiauliuose vyko 

Lietuvos kurčiųjų šaškių čempio-
natas. Dalyvavo 24 šaškių mėgėjai. 
Čia taip pat paaiškėjo nugalėtojai.

Moterys: pirmoji vieta –  
O. Vaišnorienė (Vilniaus ,,Ges-
tas”);  antroji vieta – V. Stanevi-
čienė (Vilniaus ,,Gestas”); trečioji 
vieta – E. Vilčinskaitė (Kauno 
,,Tyla”).

 Vyrai: pirmoji vieta –  
A. Gimžauskas (Vilniaus ,,Ges-
tas“);  antroji vieta – A. Juška (Vil-
niaus ,,Gestas”); trečioji vieta –  
R. Getautis (Šiaulių ,,Aidas“).

Biliardas
Spalio 22 d. biliardo ir poilsio 

klube ,,Pool House“ (Žirmūnų g. 
68A), Vilniuje, vyko II Lietuvos 
kurčiųjų biliardo čempionatas. 
Dalyvavo 25 vyrai ir 7 moterys.

Beje, vyrų dalyvių buvo beveik 
4 kartus daugiau, bet varžybas jie 
sugebėjo baigti 30 min. anksčiau 
nei moterys, nors čempionatą pra-
dėjo tuo pat metu. 

Moterys:  pirmoji vieta –  
S. Pliuškienė (Vilniaus ,,Gestas”); 
antroji vieta – D. Naruševičiūtė 
(Vilniaus ,,Gestas”); trečioji vieta –  
V. Lukošiūtė (Kauno ,,Tyla”).

Vyrai : pirmoji vieta – N. Bla-
ževičius (Kauno ,,Tyla“);  antroji 
vieta – A. Šulcas (Vilniaus ,,Ges-
tas”); trečioji vieta – M. Vosylius 
(Vilniaus ,,Gestas“).

Smiginis
Lapkričio 6 d. Tilžės poilsio ir 

pramogų centre, Šiauliuose, vy-
ko II Lietuvos kurčiųjų smiginio 
čempionatas. Dalyvavo 14 mo-
terų ir 16 vyrų. Moterys žaidė ,,1 
minuso sistema“, vyrai ,,2 minusų 
sistema“. 

Moterys: pirmoji vieta –  
A. Šiaudkulienė (Šiaulių ,,Aidas“); 
antroji vieta – S. Pušinskienė (Vil-
niaus ,,Gestas”); trečioji vieta –  
G. Vyšniauskaitė (Vilniaus ,,Ges-
tas“).

Vyrai:  pirmoji vieta – M. Vo-
sylius (Vilniaus ,,Gestas“); antroji 
vieta – T. Buinickas (Šiaulių ,,Ai-
das“); trečioji vieta – L. Dabulskis 
(Kauno ,,Tyla“).

Stalo tenisas
Lapkričio 12 d. Klaipėdoje vy-

ko Lietuvos kurčiųjų stalo teniso 
čempionatas. Dalyvavo 13 vyrų ir 
6 moterys. Čia geriausiųjų vardą 
apgynė sostinės atstovai.

Vyrai: pirmoji vieta – G. Juch-
na (Vilniaus ,,Gestas”), antro-
ji vieta – D. Takinas (Klaipėdos 
,,Šermukšnis“), trečioji vieta –  
K. Žižiūnas (Kauno ,,Tyla”).

Moterys: pirmoji vieta –  
G. Vyšniauskaitė (Vilniaus ,,Ges-
tas“), antroji vieta – K. Prudnikie-
nė (Šiaulių ,,Aidas“); trečioji vie-
ta – K. Veitaitė (Klaipėdos ,,Šer-
mukšnis“).

Salės futbolas
Lapkričio 12 ir 13 d. “Purienų“ 

vidurinės mokyklos sporto salėje 
vyko Lietuvos kurčiųjų salės fut-
bolo čempionatas. Dalyvavo 5 ko-
mandos iš visų didžiausių Lietuvos 
miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos, Panevėžio, Šiaulių). Čempio-

nato favoritais laikyti ir jau daug 
metų be pertraukų čempionais 
tampantys Klaipėdos ,,Šermukš-
nis” klubo futbolininkai apgynė 
čempionų vardus ir šiemet, nors 
kovoje su Vilniaus ,,Gesto” ko-
manda teko ir jiems pasinervinti.

Galutinė komandų rikiuotė po 
čempionato:

1. Klaipėdos ,,Šermukšnis”, 2. 
Vilniaus ,,Gestas”, 3. Panevėžio 
,,Vėjas”, 4. Šiaulių ,,Aidas”, 5. Kau-
no ,,Tyla”.

Lietuvos kurčiųjų veteranų 
žaidynės

Lapkričio 19 d. Panevėžyje vy-
ko tradicija tapusios Lietuvos kur-
čiųjų veteranų žaidynės. Dalyvavo 
63 sporto veteranai. Jie varžėsi 
šaškių, stalo teniso, badmintono 
varžybose, tinklinio ir krepšinio 
aikštelėse.

Šaškės: I vieta - Vilniaus ko-
manda ,,Rikis” (A. Gimžauskas, 
N. Kozlovas, O. Vaikšnorienė), 
II vieta - Klaipėdos komanda 
,,Šermukšnis“ (V. Mikalauskas,  
D. Gedgaudas, J. Gedgaudienė),  
III vieta – Vilniaus komanda ,,Ges-
tas“ (P. Armonavičius, A. Rentelis,  
V. Stanevičienė).

Stalo tenisas: I  vieta – Kauno 
komanda „Tyla“ (G. Strumskis,  
J. Lukošius, O. Lukošienė), II 
vieta – Vilniaus komanda ,,Ges-
tas“ (I. Songinas, A. Kubaitis,  
G. Vyšniauskaitė), III vieta – Šiau-
lių komanda ,,Aidas“ (S. Šiaudkulis,  
A. Prudnikas, K. Prudnikienė).

Badmintonas: I vieta – Pane-
vėžio komanda ,,Vėjas“ (J. Barise-
vičius, E. Mažeikis, L. Čiplienė), II  
vieta – Kauno komanda ,,Tyla“ (Č. 

Griliauskas, A. Grigaitis, L. Moc-
kienė).

Tinklinis: I vieta – Vilniaus 
komanda ,,Gestas“ (A. Kubaitis.  
G. Šerelis, S. Mamanovienė,  
S. Pliuškienė), II vieta – Panevėžio 
komanda ,,Vėjas“ (R. Anskinas, 
J. Barisevičius, L. Čilienė, D. Ku-
prinskienė), III vieta – Kauno ko-
manda ,,Tyla“ (A. Jurkša, A. Poš-
kus, D. Rudokaitė, L. Mockienė).

Krepšinis: I vieta – Vilniaus 
komanda ,,Gestas“ (V. Žyman-
tas, M. Bukelis, K. Baranauskas,  
G. Šerelis), II  vieta – Panevėžio 
komanda ,,Vėjas“ (R. Valčiukas, 
R. Kuprinskas, A. Juknevičius,  
M. Nakvosas), III  vieta – Kauno 
komanda ,,Tyla“ (A. Jurkša, J. Lu-
košius, E. Tėvainis).

Mantas STANKEVIČIUS
LKSK sporto specialistas

Sportas

Lietuvos kurčiųjų boulingo čempionato prizininkai (iš kairės): K. Gumbrys,  
L. Voroneckaja, L. Dabulskis, I. Milkinaitė, N. Blaževičius, J. Burbaitė. 

Nuoširdžiai sveikina-
me Raseinių neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro 
sveikatingumo organiza-
torę, Raseinių kurčiųjų 
pirminės organizacijos 
gestų kalbos vertėją Ire-
ną Perminienę Planetos 
neįgaliųjų žaidynėse, vy-
kusiose Jungtiniuose Ara-
bų Emyratuose, rutulio 
stūmime moterų klasėje 
F54 rezultatu 6,49 m. 
iškovojusią aukso medalį.

                                             
Lietuvos kurčiųjų draugijos  

bendruomenė
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Parodos, renginiai Fotografijų paroda ,,KLiK"
Gruodžio 1 d. Vilniuje, 

Energetikos ir technikos mu-
ziejuje, atidaryta fotografijų 
paroda ,,KLiK (Kadre Lietu-
vos kurtieji)”. 

Ne visos projekto dalyvių 
nuotraukos buvo įrėmintos ir 
eksponuojamos parodoje. Kitas 
nuotraukas parodos svečiai galėjo 
peržiūrėti naudodamiesi projekto-
riumi.

Peržiūrėjus parodą ir padis-
kutavus buvo apdovanoti geriausi 
projekto ,,KLiK“ fotografai. Lietu-
vos kurčiųjų draugijos prezidentė 
Roma Klečkovskaja pasveikino 
fotografus ir padėkojo už dalyva-
vimą projekte bei įteikė padėkos 
dovanas.

Apdovanotos dvi fotografų 
grupės

Įgyvendinant projektą buvo 
išrinkti geriausi penkių didžių-
jų Lietuvos miestų fotografai ir 
apdovanoti projektui apsilankius 
jų mieste. Vieni iš tų fotografų ir 
toliau aktyviai dalyvavo projekto 
veiklose, o kitų aktyvumas, deja, 
išblėso. 

Per parodos atidarymą buvo 

įteiktos padėkos dovanos tiems, 
kurių aktyvumas ir noras dalyvau-
ti neišblėso per visą projektą. Tai 
Ada Zabulionytė, Eglė Volungevi-
čiūtė, Andrejus Komarovskij, Ži-
vilė Uscilė, Tomas Gaižutis, Ugnė 
Karaliūtė, Kazimieras Dauskurtas.

VšĮ ,,Kultūros meniu“ (http://
kulturosmeniu.lt/) direktorė Eglė 
Deltuvaitė šiems fotografams sky-
rė po dvi knygas apie fotografiją.

Internete nuotraukas dedantys 
ir komentuojantys fotografai taip 

pat nebuvo pamiršti. Antroji ap-
dovanotų fotografų grupė – akty-
viausi ir profesionaliausi interneto 
svetainėje „Facebook“ sukurtos 
grupės ,,KLiK“ nariai: Ieva Šimu-
lynaitė, Roberta Paulauskytė, Sa-
manta Budžytė, Indrė Šimulynaitė, 
Monika Kumžaitė, Karolis Pilipa-
vičius, Ieva Kraniauskaitė, Emilija 
Mateikaitė, Deimantė Tamuliony-
tė, Jovita Gronskytė, Donata Vil-
kaitė, Kazimieras Bražinskas, Ieva 
Krikščiūkienė, Karolis Simaitis, 

Dominyka Mackanytė.
Šiems fotografams taip pat 

įteiktos dovanos ir diplomai.
Apdovanojimuose nedalyvavę 

fotografai kviečiami parašyti „Fa-
cebook“ grupėje ,,KLiK“ el. paštu 
ieva.ce@gmail.com. Vilniečiai 
kviečiami prizų pasiimti Respu-
blikiniame kurčiųjų reaibilitacijos 
centre (Vilnius, Šv. Kazimiero g. 
3), o kitų miestų gyventojai prizus 
galės atsiimti savo miesto kurčiųjų 
draugijoje.

Per parodos atidarymą vyko 
akcija ,,Pamatyk nuotraukas ir būk 
matomas tamsoje“. Per akciją da-
lyviams nemokamai buvo dalijami 
atšvaitai. Šią akciją rėmė Lietuvos 
automobilių kelių direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos.

Sausio 18-31 dienomis paroda 
bus eksponuojama Vilniaus mies-
to savivaldybėje, antrame aukšte. 
Įėjimas nemokamas.

Parodos organizatoriai dėkoja 
projekto dalyviams, rėmėjams ir 
tikisi, kad kitais metais projektas 
bus tęsiamas.

Projektą iš dalies finansuoja 
Kultūros rėmimo fondas.

Ieva ČEREŠKAITĖ

Minint vienos artimiausių 
mūsų kaimynių – Lenkijos ne-
priklausomybės dieną, Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinėje mokykloje (PKNPM) 
lankėsi lenkų teatralizuotas šokių 
ansamblis „Oldrzychowice“ iš Če-
kijos. Į šventę įsitraukus Panevė-
žio rusų ir žydų kultūrų centrų 
bendruomenių, Kėdainių ir Biržų  
lenkų bendruomenių nariams, 
tarpusavyje bendrauta lenkų, če-
kų, rusų, lietuvių, lietuvių gestų 
kalbomis. 

Svečiams parodžius smagią 
teatralizuotą programą, savo me-
ninę programą parodė Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro ar-
tistai: Genė ir Zigmas Adašiūnai, 
Dovilė Bukoveckaitė, Jurgita Gri-
tėnaitė, Irena Jackūnienė, Dalia 
Jurevičienė, Rasa Rutkauskaitė,  
Stanislovas Taraškevičius, vado-
vaujami meno vadovės Genutės 
Sipavičienės. 

„Malonu, kad svečiams galėjo-

me parodyti tokią spalvingą ir jau-
dinančią programą. Ypač džiau-
giuosi, kad greta tėvų ir senelių 
buvo įtraukti ir mūsų mokyklos 
mokiniai: Ineta Černeckytė, Kari-
na Butkevičiūtė, Laisvidas Jakiū-
nas, Karolina Janikūnaitė, Roberta 
Balsytė“, – pažymėjo PKNPM di-
rektorė Danutė Kriščiūnienė.

Kėdainių lenkų bendruome-
nės vadovė  poetė Irena Duchows-
ka sakė, kad buvo sužavėta šilto 
priėmimo ir parodytos kurčiųjų 
programos. „Pamatę, ką daro ir 
sugeba šie žmonės, buvome sujau-
dinti iki sielos gelmių. Tai padarė 
labai stiprų įspūdį, ir,  manau, ne 
vieną  privertė susimąstyti apie sa-
vo gyvenimą: apie tai, kaip dažnai 
dejuojame dėl menkniekių ir ne-
vertiname to, ką turime. O žmo-
nės, net ir turėdami klausos ne-
galią, sugeba džiaugtis gyvenimu 
ir džiuginti kitus“, – sakė keturių 
poezijos knygų autorė.

Didelio svečių susidomėjimo 

sulaukė šia proga PKNPM  dailės 
mokytojo ir žinomo dalininko Po-
vilo Šiaučiūno surengta Čekijoje ir 
Lenkijoje vykusių grupinių grafi-
kos parodų katalogų paroda. Iš vi-
so buvo eksponuojama per 30 lei-
dinių. Pristatydamas parodą dailės 
mokytojas pažymėjo, kad vieną 
tarptautinę ekslibrisų parodą Če-
kijoje globojo net  pats preziden-
tas Vaclovas Havelas. Jis atkreipė 
susirinkusiųjų dėmesį į katalogus, 
kur įvairių šalių dailininkų sukur-
ti ekslibrisai buvo skirti popiežiui 
Jonui Pauliui II. „Lenkai organi-
zuoja labai daug tarptautinių eks-
librisų konkursų-parodų. Ekspo-
zicijoje rodomi katalogai išleisti 
Varšuvoje,  Krokuvoje, Malborge, 
Katovicuose, Gdanske  ir kituose  
miestuose. Visi leidiniai yra reikš-
mingi“, – sakė P. Šiaučiūnas.

  Renginyje aktyviai dalyvavo 
ir Panevėžio klubo „Veiklios mo-
terys“ narės. Šio klubo prezidentė,  
PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė 

linkėjo lenkams, kad Dievas lai-
mintų jų tautą ir laisvąją  Lenkiją. 
Renginio iniciatorė  -  klubo „Vei-
klios moterys“ narė Valė Bilienė  
ir ekskursijų vadovė Rima Žilins-
kienė aprodė svečiams lankytinas 
Panevėžio vietas.

Pirmą kartą tokiame solidžia-
me renginyje iš lietuvių į gestų 
kalbą vertęs PKNPM  9 klasės 
mokinys Laisvidas Jakiūnas pri-
pažino, koks nelengvas yra gestų 
kalbos vertėjo darbas. „Reikia la-
bai atidžiai sekti kalbėtojų kalbą 
ir stengtis kuo tiksliau išversti. 
Nemaniau, kad tai reikalauja tiek 
daug susikaupimo ir energijos. 
Tačiau mokytojai ir gestų kalbos 
vertėjai sakė, kad nereikia bijoti 
ir stengtis tai daryti kuo dažniau, 
taip lavėja įgūdžiai“, – sakė vaiki-
nas, kuris ateityje planuoja įgyti 
gestų kalbos vertėjo profesiją.  

Laima LAPĖNIENĖ 

Panevėžio kurčiųjų pasirodymas sujaudino iki sielos gelmių

Fotografijų paroda ,,KLiK (Kadre Lietuvos kurtieji)“ Energetikos ir technikos 
muziejuje veikė iki gruodžio 15 dienos.
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Lietuvoje tapybos ant 
vandens (ebru) menas dar 
nėra plačiai žinomas, tačiau 
susipažinęs su juo nė vienas 
nelieka abejingas. Su šiuo 
menu buvo supažindinti ir 
Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro 
(LKNUC) moksleiviai.

Ebru tėvynė – Turkija. Iš jos 
kilęs Fatichas Jesilas (Fatih Yesil) 
išmokė šio meno paslapčių ir Irmą 
Čekanauskienę. Irma nuolat tobu-
lina savo žinias ir įgūdžius, rengia 

parodas bei seminarus. 2011 m. 
lapkričio 14 d. Irma su savo mo-
kine Viktorija Leontjeva-Jerenke-
vič atvyko į LKNUC ir mokiniams 
padovanojo stebuklą ant vandens.

Ebru naudojamos tik natūra-
lios priemonės. Dažai gaminami iš 
dirvožemio, augalų ir metalų oksi-
dų. Tapant kūrinį dažai tašmi tep-
tukais (pagamintais iš arklio uode-
gos ir rožių stiebelių) į indą, kuris 
pripildytas jūrų dumbliais sutirš-
tinto vandens. Iš dažų specialiais 
įrankiais formuojamas norimas 
vaizdas. Nuostabu tai, kad daili-
ninkas bet kuriuo momentu gali 
keisti vaizdą, papildyti daugiau 

spalvų. Kai vaizdas glosto meni-
ninko akis, ir norisi piešinį išsau-
goti, tereikia vandens paviršiuje 
padėti popieriaus lapą (geriausia 
80 gramų, nes plonesnis per daug 
sušlaps ir suirs, o storesniame at-
siranda oro pūslių, dėl to lieka bal-
tų, it nenuspalvintų dėmių). Dažai 
greitai įsigeria, tuomet labai atsar-
giai lapas nuimamas. Tai darant 
piešinys, kuris buvo vandenyje, at-
siduria popieriuje. Piešinį taip pat 
galima perkelti ant audinio, jais 
dekoruojami medžio, keramikos, 
metalo ar stiklo dirbiniai.

Vanduo ir jame kaip stebuklas 
gimstantys kūriniai itin ramina 

tiek didelį, tiek mažą. Todėl ši me-
no technika gali būti naudojama 
kaip terapija. Greitai išgaunami, 
nuolat kintantys vaizdai skatina 
bandyti dar eksperimentuoti. Re-
zultatas gaunamas labai greitai, 
todėl niekas nepalieka nebaigtų 
darbų. Tai ypač svarbu asmenims, 
turintiems dėmesio sutelkimo 
problemų, nes ir jiems pavyksta 
baigti pradėtą darbą.

Parengė LKNUC auklėtoja 
Dovilė KARLONAITĖ

Parodos, renginiai
Įvadas 

Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA, įgyvendinda-
ma Neįgaliųjų reikalų departa-
mento finansuojamus projektus, 
jau daug metų organizuoja dailės 
terapijos užsiėmimus kurtiems ir 
neprigirdintiems vaikams. 

Dirbdamos su kurčių vaikų 
grupėmis ir naudodamos dailės 
terapijos metodus, pastebime ryš-
kių vaikų dailės išraiškos pokyčių. 
Piešiniai mažiau stereotipiški, jų 
vaizdiniai vis autonomiškesni, 
laisvesni. Vaikai kūrybos procese 
labiau atsipalaidavę, linkę ben-
drauti su vadovėmis, stebi jiems 
pateikiamus pasiūlymus ir drauge 
bando juos realizuoti dailės prie-
monėmis. Vaikai laisvai reiškia 
emocijas, bet užsiėmimai nevirsta 
chaosu ar netvarka, nes yra „dailės 
kambario taisyklės“, kurios „pri-
žiūri” vaikų elgesį. 

Procesas 
Vaikai su klausos negalia labai 

anksti ir daug mokomi. Jie nuo 
mažų dienų pradeda „akademinį” 
procesą. Dažnai atsitinka taip, kad 
vaikas nebeturi laiko ir jėgų kny-
gutei pavartyti. Jei mažylis anks-
tyvoje vaikystėje nesusidraugauja 
su knyga, vėliau tai padaryti vis 
sunkiau. 

Šiais metais dailės terapijos 
užsiėmimuose pradėjome kurti 
savo knygeles, kurias pavadinome 
rimtai – knyga. Tai yra vienas ge-
riausių būdų supažindinti ir ska-

tinti vaiko draugystę su knyga. 
Kuriama knyga vaikams tapo tar-
si dienoraščiu; prieš pradėdamas 
piešti kiekvienas perversdavo savo 
knygą ir nuspręsdavo, ką dar no-
rėtų joje nupiešti ar sukurti. Mes 
vaikams siūlėme idėjas, o kaip iš-
reikšti siūlomą idėją, jau priklausė 
nuo vaiko. Vaikų sukurtos knygos 
kupinos jausmų, gyvenimo isto-
rijų, santykių. Jose panaudotos 
įvairios technikos – atspaudai, ko-
liažai, aplikacijos, piešimas, akva-
relės liejimas. Mes neturėjome 
tikslo sukurti tik „gražią” knygą; 
siekėme, kad vaiko kuriama knyga 
būtų tikra ir atspindėtų būtent tą 
vaiką. Vienos knygos yra kruopš-
čios, dailios, švarios, kitose matyti 
skubėjimo, nerimo arba  mamos 
laukimo. Kiekviena knyga yra ti-
kra, autentiška. Kiekvienas vaikas 

piešdamas turi galimybę eksperi-
mentuoti, žaisti, mokytis – tai la-
bai svarbu savojo „aš” suvokimui 
vystytis, leidžia vaikui suvokti 
save kaip savitą, nepakartojamą 
būtybę. Knygą vartydamas ar to-
liau kurdamas vaikas gali matyti 
ir suvokti savo jausmus, būseną. 
Neramiam vaikui tikrai sunku il-
gai piešti vieną detalę – jis piešia 
greitai, skubėdamas, ir gali atrody-
ti, kad bet kaip, tačiau dalį nerimo 
jis tikrai paliks popieriaus lape. O 
tai jau yra puikus rezultatas.

Šventė – paroda 
Antrą kartą buvo surengta 

kurčių vaikų darbų paroda Muzi-
kos ir meno bibliotekoje, nes labai 
simboliška pristatyti visiems savo 
sukurtas knygas tikruose knygų 
namuose – bibliotekoje. Vaikai 

atkeliavo į Vilniaus senamiestyje 
esančią biblioteką, čia vyko par-
odos atidarymas. Bibliotekininkė 
papasakojo apie biblioteką, o vai-
kai tarp daugybės kitų pamatė ir 
savo knygas. Jų veiduose buvo ma-
tyti nuostaba ir pasidžiavimas sa-
vimi; kaip svarbu, kad dar kažkas 
varto jų knygas, klausia, domisi. 
Vaikui labai svarbu, kad į jo kū-
rybą žiūrėtų, ją priimtų, pritartų 
ir džiaugtųsi. Tai sukelia pasitikė-
jimą savimi, taip pat pagarbą kitų 
kūrybai. 

Kaip kiekvienoje, taip ir mū-
sų parodoje yra atsiliepimų knyga. 
Joje įrašyti žodžiai tarsi minkštos 
ir šiltos skaros, kurios apgaubia 
ir šildo. „Labai įdomi ši paroda 
– tiek daug čia spalvų, išmonės. 
Mielieji mažieji kūrėjai, ačiū. Ug-
dykite ir toliau savo talentą!!!“ 
„Kad žinotumėte, kiek nuostabių 
minučių turėjome, vartydami jū-
sų KNYGAS. Ir ačiū pedagogėms, 
visa tai įkvėpusioms ir įgyvendi-
nusioms“. Skaitydamos atsiliepi-
mus jaučiame savo darbo įverti-
nimą ir pritarimą. Akivaizdu, kad 
ir mums, suaugusiesiems, kaip ir 
vaikams, reikalingas pritarimas ir 
palaikymas. 

Paroda vyks iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. Kviečiame apsi-
lankyti. 

Meno ir muzikos bibliotekos 
adresas: Arklių g.  20, Vilnius.

   
 

 Dovilė JANAUSKIENĖ 
               Ligita SKUKAUSKAITĖ

Knyga – tai vertybė

EBRU – stebuklas ant vandens

Klausos negalės vaikų darbų paroda Muzikos ir meno bibliotekoje.
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Vadovė, mokanti pakovoti, reikalauti ir suprastiMūsų žmonės
 Kauno apskrities gestų 

kalbos vertėjų centro direk-
torė ir Lietuvos gestų kalbos  
vertėjų asociacijos prezi-
dentė Ramunė Leonavičienė 
kurčiųjų sistemoje dirba dar 
nuo 1994 m. Tačiau svarbu 
ne vien darbo stažas ir do-
kumentuose paliktos žymos 
– sumanios, veiklios vadovės 
vardas organizacijoje pelny-
tas už puikų darbą, širdies 
gerumą, mokėjimą pakovoti 
už bendruomenės reikalus. 

Ji atvira žmonėms ir naujo-
vėms, nebijanti pareikšti išskirti-
nės nuomonės, pateikti svarstyti 
aktualiausias bendruomenės pro-
blemas. Užaugusi klausos negalią 
turinčių tėvų šeimoje puikiai su-
pranta negirdinčio žmogaus psi-
chologiją ir tas žinias sumaniai 
pritaiko darbe.

R.Ramonytė–Leonavičienė 
nuo kūdikystės buvo ne šalia, ne 
greta, bet kartu su kurčiųjų ben-
druomene. Tėvai, Danutė ir Ri-
mantas Ramoniai, kurčiųjų drau-
gijos istorijoje liks kaip vieni iš ak-
tyviausių jos steigėjų, kurie plėtė 
veiklą ir darbais garsino organiza-
cijos vardą. 

Niekada nesakyk „niekada“
R. Leonavičienė mena, kad 

vaikystėje buvę akimirkų, pažen-
klintų nepelnytu kartėliu dėl vi-
suomenės negatyvaus požiūrio į 
kurčiuosius. Ji pati, nors ir girdin-
ti,  buvo klausos negalią turinčių 
tėvų vaikas. „Mūsų namo kieme 
buvo daug vaikų iš kurčiųjų šeimų, 
kitose erdvėse dėl dviprasmiškų 
užuominų tekdavo mums su se-
sute Dale ir pakovoti“, - prisimena 
ji. Tačiau šilta atmosfera šeimoje 
ištirpdydavo širdgėlą, šiandien ji 
didžiuojasi turėdama išmintingus, 
savo atkaklumu, savarankiškumu 
daug pasiekusius tėvus. Iš jų gavo 
neįkainuojamų dvasinių turtų, čia 
įprato prie kasdienės „dvikalbys-
tės“ : tikrosios lietuvių gestų kal-
bos ir kalkinės gestų kalbos.

Anksčiau gestų kalbos ver-
tėjais dažniausiai dirbo asmenys, 
kilę iš kurčiųjų šeimų. Tačiau Ra-
munė, baigusi bendrojo lavinimo 
mokyklą, kategoriškai pareiškė: „ 
Gestų vertėja aš niekada nedirb-

siu!“ Aplinkybėms susiklosčius 
dirbo prekyboje. Tačiau sparti pri-
vatizacija Lietuvoje staiga pakore-
gavo jos apsisprendimą ir 1994 m. 
pradėjo dirbti gestų kalbos vertėja 
Kauno kurčiųjų gamybos ir mo-
kymo kombinate „Atropa“ (da-
bar UAB „Atropa“),  įstojo į LKD 
narius. Tuo metu keturios gestų 
kalbos vertėjos teikė vertimo pas-
laugas čia dirbantiems žmonėms. 
Kompetencijos jaunai vertėjai ne-
trūko, ji gerai mokėjo kalbą, jautė 
bendruomenės psichologinį kli-
matą, vertėjaudama, konsultuoda-
ma žmones daugumą jų pažinojo, 
žinojo, kokie jų poreikiai, o svar-
biausia - visada jautriai reagavo į 
juos.

Atkurta Lietuvos Nepriklau-
somybė atnešė daug permainų ir 
neįgaliesiems. 

Atsivėrus durims į aukštąsias 
mokyklas, katastrofiškai trūko 
gestų kalbos vertėjų. (Anksčiau 
apie 1400 Kauno apskrityje esan-
čių kurčiųjų aptarnavo tik 4 gestų 
kalbos vertėjos.) LKD ir Surdolo-
gijos centro pastangomis 2000 m. 
Vilniaus kolegija pradėjo rengti 
gestų kalbos vertėjus. 2001 m. 
įsteigtas gestų kalbos vertėjų cen-
tras Vilniuje, 2003 m. gruodžio 
mėnesį – Kaune. Kauno gestų kal-
bos vertėjų centras įsikūrė KKRC 
patalpose, dirbo aštuonios vertė-
jos. Centro direktorės pareigos 
buvo pasiūlytos R. Leonavičienei. 
2005 m. Šiaulių universitete ji įgijo 
specialiosios pedagogės ir logope-

dės diplomą.

Didelė darbo apimtis ir 
pasiekimai

Įkurtuvių džiaugsmui ir rū-
pesčiams nuslūgus energinga 
vadovė ėmėsi plačios veiklos ir 
neliko nepastebėta. Todėl 2009 
m. R. Leonavičienė, neturinti sau 
lygių konkurentų, buvo išrinkta 
Lietuvos gestų kalbos asociacijos 
(LGKA) prezidente. Visa kurčiųjų 
organizacija jos atėjimą į aukštą 
postą siejo su gera pranašaujan-
čiais pokyčiais ir viltimi. Ir ji ne-
nuvylė...

LGKA greit įsiliejo į Europos 
gestų kalbos forumą (EFSLI), ku-
ris nuo 1993 m. vienija gestų kal-
bos asociacijas ir kitas giminingas 
organizacijas iš visos Europos. 
EFSLI pagrindiniai tikslai - dalytis 
informacija, patirtimi, organizuo-
ti mokymus vertėjams, atstovauti 
kurčiųjų bendruomenės intere-
sams. Neseniai pasirašius visiems 
kurčiųjų asociacijų prezidentams 
deklaraciją, bus siekiama, kad ges-
tų kalba oficialiai būtų pripažinta 
Europos lygiu. Dedamos didelės 
pastangos, kad šalyse gestų kalbos 
vertėjai būtų rengiami universite-
tiniu lygiu, dėstytojams ruošiama-
si vesti specialius seminarus.

Asociacijos prezidentė pasa-
kojo, kad kiekvienais metais vis 
kitoje šalyje vyksta konferencijos, 
kuriose plačiai nagrinėjama pasiū-
lyta aktuali tema. Pavyzdžiui, 2009 
m. Estijoje vykusioje konferenci-

joje buvo pasirinkta tema „Gestų 
kalbos vertėjų sveikatos būklė ir 
emocinė būsena darbe“. Kadan-
gi Estija yra netolima valstybė, į 
konferenciją važiavo 7 žmonių de-
legacija. Kelionės išlaidas padengė 
labdaros organizacijos, gestų kal-
bos centras, savo lėšomis prisidėjo 
ir patys vertėjai. Praėjusių metų 
rugsėjį  trijų vertėjų grupė vyko 
į Škotiją. Šiais metais numatyta 
konferencija Italijoje. Planuoja-
ma, kad 2013 m. konferencija vyks 
Lietuvoje. 

Delegacijos narių skaičius pa-
prastai priklauso nuo to, kiek turi-
ma lėšų kelionei. Kartais finansinę 
paramą skiria pati EFSLI. Gestų 
kalbos asociacijos prezidentė ap-
gailestauja, kad kol kas tik maža 
dalis vertėjų turi galimybę nuvykti 
į konferencijas, iš kurių parsive-
žama daug žinių ir patirties. Ta-
čiau akivaizdu, kad EFSLI tikslai 
yra didelio masto, pamažu viskas 
klostosi į gerąją pusę, o susitelkus 
pavyksta problemas spręsti daug 
greičiau.

Kasdienės problemos ir jų 
sprendimo būdai

Vis dar aktuali problema yra 
gestų kalbos vertėjų kaita, jų trū-
kumas atokiuose rajonuose. Tai 
lemia maži atlyginimai, nelengvas 
darbas, ne visai aiškiai apibrėžti 
reikalavimai, teisės ir pareigos tarp 
vertėjo, kaip paslaugos teikėjo, ir 
kurčiojo, kuris paprastai reikalauja 
aiškios ir greitos paslaugos. 

Pradėjus steigti Lietuvoje ges-
tų kalbos centrus, bandoma at-
skirti vertimo paslaugas nuo soci-
alinių paslaugų. Šioje srityje turin-
ti darbo patirtį direktorė tvirtina, 
kad nesant paslaugų apibrėžtumo 
dažnai kildavo nepelnytų kaltini-
mų vertėjams, nes įstatymai nuo-
lat keičiasi. Pats kurčias žmogus 
turėtų daugiau domėtis ir gauti in-
formacijos iš socialinių sferų, kon-
sultantų–informantų. Kiekvienas 
kurčias draugijos narys turi teisę 
naudotis vertėjo paslaugomis, bet 
gavęs vertimo paslaugą turi pats 
atsakyti už savo veiksmus. Vil-
niaus kolegiją baigę specialistai 
pasiruošę dirbti profesionaliai, 
bet linkę susilaikyti nuo šališkų 
komentarų, tokiu būdu išsaugoti 
neutralumą. 

Nukelta į 22 p.

Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė, Kauno gestų kalbos 
vertėjų centro direktorė  Ramunė Leonavičienė.



2011 m. gruodžio Nr. 12 (316)22

Tie, kas rugsėjo mėnesį 
Rūtą Mingailaitę matė jung-
tiniame Kauno pantomimos 
ir plastikos teatro bei Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro dramos ir pantomimos 
būrelio aktorių spektaklyje 
„Tyla?! – nieko baisaus...“ 
vadina ją tiesiog Saule. Toks 
buvo jos sukurtos herojės 
vardas.

Rūta ir toliau su profe-
sionaliais aktoriais vaidina 
šiame spektaklyje. Ji mielai 
sutiko atsakyti į jai pateik-
tus klausimus.

Rūta, tu puikiai įsijautei į 
pagrindinės spektaklio veikėjos 
Saulės vaidmenį. Po premjeros 
mes, kurtieji, su ašaromis aky-
se tau plojome, tu palietei visų 
mūsų giliai saugomus prisimi-
nimus, žiūrovai tau negailėjo 
padėkų ir gėlių... Kuo artimas 
Saulės gyvenimas?

Daug kuo artimas. Aš taip 
pat visiškai negirdžiu nuo kūdi-
kystės. Mano tėvai ir sesuo - gir-
dintys. Šeimoje nekalbama gestų 
kalba. Mama moka gestų kalbos 
abėcėlę ir kai kuriuos paprastes-

nius gestus. Artimųjų kalbą tie-
siog skaitau iš lūpų.

Sunku patikėti, kad tu visiš-
kai negirdi, juk tu gerai kalbi.

Tai mano Mamos didelių pa-
stangų rezultatas. Šį žodį, kalbant 
apie mano brangiausią žmogų, 
tikrai būtina rašyti iš didžiosios 
raidės. Jos teisingo sprendimo 

dėka aš kalbu ir 
taip pat moku 
gestų kalbą. 

Tai tu esi už 
tai, kad kurčias 
žmogus turi 
mokėti dvi kal-
bas?

Būtent. Ma-
žiausiai dvi kal-
bas!

Aišku, Ma-
mai pagelbėjo ir 
logopedai, pe-
dagogai, ir kiti 
specialistai, iš 
kurių ji gaudavo 
žinių, kaip la-
vinti mane. Ta-
čiau be Mamos 
pasiaukojančios 
meilės, begali-
nės kantrybės 
kokiais keliais 

dabar eičiau - aš nežinau...

Tai papasakok,  kokiais ke-
liais ėjai iki šiandienos, apie 
sunkumus įveikiant kliūtis, til-
tus nutiestus tarp žmonių, kad 
apgintum savo pačios gyvenimo 
būdą. Juk turėdama klausos ne-
galią radai galimybę savaran-
kiškai integruotis į visuomenę.

Vaikystėje, kaip ir visi kurtie-
ji, pradėjau lankyti specialų dar-
želį. Vėliau su Mama važinėjome 
į Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čių ugdymo centrą „Lingua“. Ten 
vykdavo dailės, muzikos, kalbos 
lavinimo užsiėmimai. Paskui lan-
kiau darželį kartu su girdinčiais 
vaikais. Dešimt klasių baigiau 
Kauno apskrities kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centre ( 
KAKNUC ). Be bendrųjų daly-
kų, šio centro pedagogai lavino 
ir mano taisyklingą žodžių tartį, 
čia mokydamasi išmokau gestų 
kalbą. Už kantrybę nuoširdžiai 
dėkoju mokytojams, kurie mokė 
kalbėti. Kalbos mokėjimas at-
vėrė galimybes mokantis toliau. 
Kalba - pagrindinė bendravimo 
priemonė visur, kur tik nueičiau. 
Toliau mokiausi Kauno taikomo-
sios dailės mokykloje, čia pui-
kiais rezultatais baigiau dvylika 
klasių kartu su girdinčiaisiais. 
Dabar toje pačioje mokykloje 
mokausi juvelyrikos specialybės, 
esu trečiame kurse. Birželio mė-
nesį turėčiau apginti diplomą, jau 
pradėjau rengti diplominį darbą.

 Kas tave patraukė prie šios 
specialybės? Kokias žaliavas 
naudoji kūryboje? Ar ateityje 
save matai kuriančią?

Atkelta iš 21 p.

Kasdienes, svarbias temas di-
rektorė yra ne kartą iškėlusi kon-
ferencijose Kauno m. savivaldy-
bėje, pasidalijusi parsivežta iš EF-
SLI tarptautine patirtimi siekiant 
įveikti kurčiųjų socialinę atskirtį. 

2010 m. LR Seime sureng-
toje konferencijoje paminėti 15 
m. sukakčiai, kai Lietuvių gestų 
kalba įteisinta kurčiųjų gimtąja 
kalba, R. Leonavičienė pateikė 
pasiūlymą, kad gestų kalbos ver-
tėjai turėtų būti prilyginti prie 
užsienio kalbų vertėjų.

Direktorė pasidžiaugė, kad 
pagaliau nuo sausio mėnesio 
pakelti atlyginimai gestų kalbos 
vertėjams. Patvirtintas vertėjo 
statutas. Artimiausiuose planuo-
se - kelti reikalavimą, kad (kaip 

ir socialiniams darbuotojams) 
vertėjams būtų pailgintos kas-
metinės mokamos atostogos, 
kad būtų sudarytos sąlygos kel-
ti kvalifikaciją. Nors tai dar tik 

ateities gairės, pamažu tariamasi 
dėl galimybės, kad gestų kalbos 
vertėjus rengtų Vytauto Didžiojo 
universitetas.

Nuo 2010 m. liepos panaikin-
tos apskričių administracijos. To-
dėl buvo likviduotas Marijampo-
lės gestų kalbos vertėjų centras, 
jis dabar tapo Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro pa-
daliniu. Dėl šios priežasties trys 
iš šešiolikos gestų kalbos vertėjų 
teikia paslaugas Marijampolės 
apskrityje.

Pakrypus kalbai apie moky-
mosi priemones, gestų kalbos 
žodynus, turinčius padėti ne tik 
besimokantiems vertėjams, kur-
tiems mokiniams, bet ir vyresnio 
amžiaus žmonėms bei apkurtu-
siems po ligos ar nelaimingo įvy-
kio, dauguma ant stalo pateiktų 

priemonių (kompaktinių diskų 
su matematikos, fizikos, geogra-
fijos, chemijos, dailės, sporto var-
diniais pavadinimais) sufleruoja 
išvadą, kad pagalba yra mokykli-
nio lygio. 

Moka pakovoti, reikalauti, 
suprasti ir švęsti

Dabartinis Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro ko-
lektyvas turėtų būti dėkingas li-
kimui už savo vadovę. Kadangi 
daug metų dirbo vertėja, direk-
torė žino, ko galima reikalauti iš 
pavaldinių. „Vertėjos darbas sun-
kus, bet su žmonėmis dirbti visur 
sunku“, - neabejoja centro vado-
vė. Ir priduria, kad LKD, taip pat 
gestų kalbos centrai dirba kurčių-
jų bendruomenei, o ne atvirkš-
čiai. Vadovaujantis tokiu princi-
pu daugelis atsakymų aiškūs.

Dabar Kauno apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centras įsikūręs 
erdvesnėse patalpose Gruodžio 
gatvėje.

Miela šypsena skleidėsi di-
rektorės lūpose užsiminus apie 
pirmąjį lietuvių gestų kalbos 
konkursą “Gestai vertėjų ranko-
se“, kuris vyko gegužės 20 d. Kau-
no valstybiniame lėlių teatre. 

Paėmusi į savo rankas organi-
zacinius rūpesčius, subūrusi dar-
bo grupę, dovanojo susirinkusie-
siems šventę. 

„Susidomėjimas renginiu di-
delis, vienintelis priekaištas, kad 
šventei nepasirinktas savaitgalis“, 
- kukliai nutylėdama savo pa-
stangas teigia ji. 

„Mes atviri naujovėms, vi-
siems vertimo ir bendravimo 
būdams, nes tik būdami vieni ki-
tiems atidesni sparčiais tempais 
eisime į priekį, pasieksime tai, ką 
turi pažangesnės Europos valsty-
bės“, - tvirtina direktorė.

                        Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

R. Mingailaitė - pagrindinė spektaklio „Tyla?! – nieko 
baisaus...“  herojė.

Kas priverčia pravirkti?                                

Mūsų žmonės
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Esu neabejinga grožiui, pa-
traukė kruopštumas. Manau, kad 
kiekviena moteris kurdama yra 
laiminga. Pats kūrybos procesas 
ir galutinis rezultatas suteikia la-
bai gerų emocijų. Mokydamasi 
susipažinau su įvairiomis meta-
lo apdirbimo technologijomis. 
Papuošalams kurti naudoju žal-
varį, varį. Kad padaryčiau gražų 
ir madingą papuošalą, reikia ne 
tik įgūdžių, fantazijos, bet ir ge-
rų kokybiškų įrankių, o jie gana 
brangūs. Papuošalai neužsiguli, 
juos išdovanoju arba parduodu. 

Ateityje save matau kurian-
čią, tačiau konkrečiai negaliu 
atsakyti... Domiuosi ir menine 
fotografija. Šiais mokslo metais 
pradėjau lankyti Tito Masiulio 
jaunimo mokyklą, čia drabužių 
dizaino studijoje mokausi kons-
truoti, modeliuoti, siūti rūbus. 
Išradingiausios, kruopščiausios 
merginos su savo kūrybiniais 
darbais gali dalyvauti parodose, 
konkursuose, kur demonstruoja-
mos naujausios jaunimo mados. 
Aš taip pat jau bandau modeliuo-
ti ir siūti rūbus.

Po suvaidinto pagrindinio 
vaidmens spektaklyje jaučiu ir 
scenos trauką.

Tu turbūt ir anksčiau vaidi-
nai ar bent domėjaisi pantomi-
ma, nes kurtiesiems šis žanras 
gerai suprantamas.

Nevaidinau, nesidomėjau. 
Mano gyvenimo meilė – šokiai. 
Apie 7 metus KKRC lankiau ri-
tminių šokių būrelį. Tačiau dabar 
vadovės nėra, su šokių partneriu 
Kęstučiu Vaišnora kartais dar 
mokomės savarankiškai.

Saulės vaidmenį man pasiūlė 
vėlyvą pavasarį. Aš ryžausi. Tie-
siog žengiau dar vieną žingsnį į 
nežinią. Tai, kas dar neišbandyta, 
mane labai viliojo.

Ir koks tai buvo žingsnis?Ar 
lengva buvo vaidinti? Kas ska-
tino ir ištiesė pagalbos ranką 
dirbant su profesionaliais akto-
riais?

Nelengvas žingsnis buvo. Bet 
turiu pasakyti, kad mums vi-
siems pasisekė: turime taktišką, 
mokančią su visais nuoširdžiai 
bendrauti režisierę ir aktorę Jū-
ratę Raulinaitytę – Viničenkienę. 
Ji yra ir pagrindinė šio pastatymo 
sumanytoja, jau senokai vado-
vauja KKRC dramos ir patomi-
mos būreliui. Spektaklis pastaty-

tas pagal Lorein Aseltain (Lorrai-
ne Aseltine) knygą „ Aš kurčias, 
bet nieko baisaus“. Scenoje man 
buvo sunku atsikratyti jaudu-
lio, vidinės įtampos. Prisimenu, 
režisierė vis sakydavo: „Atsipa-
laiduok, turi pamiršti scenoje 
baimę.“ Jos mokėjimas rasti ryšį 
su aktoriais, šiltas bendravimas 
davė gražius rezultatus. Daug 
padėjo ir konsultuodamas įvai-
riais klausimais Kauno apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas. Jis spektaklyje vaidi-
no Saulės draugą. Tie, kas matė 
spektaklį, labai palankiai įvertino 
jo kaip aktoriaus meistriškumą. 
Patarimų ir padrąsinančio žodžio 
negailėjo ir spektaklyje vaidinę 
profesionalūs aktoriai: Rita Me-
čislauskaitė, Arūnas Katkauskas, 
Marius Selmokas, Sigitas Lauka-
galis.

Rugsėjo 25-ąją buvusi prem-
jera Kauno lėlių teatre - tai mano 
geriausia diena gyvenime. Ma-
čiau savo Mamą, daugybę žiūro-
vų, kurie braukė ašaras, supratau, 
kad mūsų spektaklis kiekvieną 
stipriai paveikė. Tai nepakartoja-
mas jaudulys, žodžiais nenusako-
mas jausmas... Mintimis dažnai 
grįžtu į ten.

Klausos negalią turintys 
žmones judviejų su Arūnu pa-
skutinius dialogus suprato kaip 
iššūkį, triumfo sceną... Žiūro-
vai jautriai reagavo, pasibai-
gus spektakliui atsidėkojo pa-
dėkomis, gėlėmis, dovanomis 
ir gausiais aplodismentais. O 
kaip vertina jūsų pasirodymus 
girdintys žiūrovai? Ar teisingai 
supranta, ką norite parodyti 

žmonėms?
Norime parodyti, koks didelis 

skirtumas yra tarp triukšmingo ir 
tyliojo pasaulio. Bet realiai mes 
visi gyvename viename pasauly-
je, kuriame dar labai trūksta to-
lerancijos ir jautrumo žmogui su 
negalia. Tie, kas ateina, supranta. 
Ir kuo toliau, tuo šilčiau mūsų 
spektakliai priimami ir tarp gir-
dinčiųjų.

Apie klausos negalią visuo-
menė turi labai ribotą suprati-
mą, arba neturi išvis jokio su-
pratimo, kai kuriose situacijose 
nemoka elgtis su kurčiuoju. Tad 
bent minimaliai, ar šis spekta-
klis pasitarnauja visuomenei ir 
kaip informacijos priemonė?

Būtent taip. Aš džiaugiuosi, 
kad galėjau prie bendro tikslo 
prisidėti.

Spektaklis pastatytas per re-
kordiškai trumpą laiką. Ar bu-
vo sunku „juodžiausio“ darbo 
periodu?

Buvo nelengva. Tačiau per 
repeticijas vyravo gera, draugiš-
ka atmosfera. Aišku, kaip ir kie-
kviename darbe, buvo problemų, 
nesusikalbėjimų ir neaiškumų. 
Bet nekilo tokios minties, kad 
užduoties galiu neįveikti. Tiesiog 
pamažu aiškinantis situacija gė-
rėjo. Dirbome po 5 ir daugiau va-
landų be pertraukos.

 Dabar tenka vaidinti?
Taip, su profesionaliais akto-

riais gruodžio 20 dieną vėl laukia 
pasirodymas Kauno pantomimos 
ir plastikos teatre. Tai bus šeštas 
spektaklis.

Atvirą pokalbį pratęsė-
me ir su Rūtos Mama Birute 
Mingailiene. Ji sutiko atsa-
kyti į kelis klausimus.

Mačiau jus premjeroje. Kuo 
Rūtos vaikystė skyrėsi nuo Sau-
lės?

Spektaklis mane pravirkdė...
Labai panašus buvo jos gyve-

nimas. Gal net skaudesnė buvo 
jos vaikystė, nes ji nuo 10 metų 
augo be tėvo, kuris buvo silpna-
valis, nerado laiko užsiimti su ne-
įgalia dukra. Išeities visur ieško-
jau viena, visus sprendimus teko 
priimti vienai. Nuo vaikystės abi 
daug dirbome: mokėmės kalbėti, 
sudėti paprastus sakinius, paskui 
vis sudėtingesnius... Metams bė-
gant stiprėjo ryšys. O Rūtelė tapo 
labai savarankiška. Džiaugiuosi ir 
didžiuojuosi ja.

Jūs manote, kad gestų kal-
bos galimybės mažos?

Rūtelė išmoko gestų kalbą 
mokykloje. Gestų kalba tarp kur-
čiųjų bendruomenės narių yra 
reikalinga. Bet aš stengiausi, kad 
mano vaikas kalbėtų ir žodine 
lietuvių kalba. Mums daug pagel-
bėjo logopedė E. Taurienė ir kiti 
šios srities specialistai. Mums pa-
vyko. Rezultatais abi labai džiau-
giamės, dukra dabar sėkmingai 
mokosi su girdinčiaisiais. Ji turi 
galimybę pati planuoti gyvenimą. 
Aš labai išgyvenu dėl tų kurčių 
vaikų, kurie moka tik gestų kal-
bą. Kaip jie dirbs ir kaip gyvens 
šioje šalyje?!

Kas jus dar jaudina?
Kaip ir kiekviena mama, no-

riu matyti Rūtelę laimingą. Ji yra 
šeimos žmogus, nori, kad visi 
būtume kartu, kad sesuo Giedrė 
su šeima irgi būtų netoli... Ji tu-
ri daug planų, tačiau galiu ją pa-
remti tik morališkai.

 Patikėkit, motinos morali-
nė parama yra svarbiau už bet 
kokią pagalbą.Tikiu, kad visi 
judviejų planai bus nesunkiai 
įgyvendinami.

Tegu Naujaisiais metais jus 
lydi viltis, meilė ir dieviška pa-
laima.

Ačiū už pokalbį.

 
                 Aldona Gema 

STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Rūta labai dėkinga mamai už meilę ir begalinę kantrybę.
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