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Apdovanoti geriausi neįgalieji sportininkai

Vasario 18 d. Lietuvos televizijos studijoje buvo apdovanoti geriausi 2010 metų neįgalieji 
sportininkai. Nuotraukoje - geriausi kurtieji sportininkai, treneriai ir valdžios atstovai 
(iš kairės): Kristina Dovydaitytė, Jurgita Šegždaitė, Jurgitos treneris Remigijus Mykolas 
Balaišis, Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Vytautas Remeika ir jo treneris Laimis 
Drazdauskas, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas.
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KONFERENCIJA: Pasaulio 
kurčiųjų federacija paskelbė, 
kad kitai Pasaulio kurčiųjų fede-
racijos konferencijai vadovaus 
Australijos Naujojo Pietų Velso 
kurčiųjų draugija, konferencijos 
metu minėsianti savo veiklos 
šimtmetį. Konferencija įvyks 
2013 m. spalio mėnesį Sidnėjuje. 
Tikimasi, kad ji pritrauks šimtus 
kurčiųjų iš viso pasaulio, taip 
pat įvairių gestų kalbų vertėjų. 
Konferencijos tema - „Lygybė 
kurtiesiems“ ir  Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimas. Pasaulio kurčiųjų 
federacijos prezidentas Markku 
Jokinen sakė: „Konferencija bus 
puiki proga parodyti pasaulio 
kurčiųjų solidarumą, mūsų indėlį 
į kurčiųjų bendruomenės gyve-
nimą ir mūsų pasididžiavimą 
gestų kalba“.

LĖŠOS: Švietimo ir mokslo 
ministerija informuoja, kad nuo 
2011 m. rugsėjo 1 d. į kurčiojo 
mokinio krepšelį bus „dedamos“ 
lėšos ir LGK vertimo paslau-
goms. Kaip teigiama, lėšų nebus 
tiek daug, kad mokykla galėtų 
pasamdyti LGK vertėją kiekvie-
nai klasei ar dalyko mokytojui, 
kurio LGK žinios nepakanka-
mos. Bet pinigų vertimo pas-
laugoms bendruose mokyklos 
renginiuose turėtų pakakti.   

PA G A L B A  N Ė Š Č I O -
SIOMS: vienas Didžiosios Bri-
tanijos universitetas tapo pirmąja 
šalies aukštąja mokykla, kurioje 
akušerės bus mokomos gestų 
kalbos, kad galėtų padėti negir-
dinčioms nėščiosioms gimdymo 
metu. Būsimos akušerės privalės 
išmokti gestų kalbos abėcėlę. Be 
to, šią specialybę pasirinkusios 
studentės bus supažindintos su 
pagrindiniais kurčiųjų bendra-
vimo aspektais.

Universiteto vadovybės nuo-
mone, šios žinios padės akuše-
rėms suteikti būtinąją pagalbą 
kurčioms moterims ypatingu 
atveju, kai nėra galimybės pasi-
kvieti gestų kalbos vertėjo.

VATIKANAS: Vatikano 
muziejai stengiasi padėti visiems, 
pageidaujantiems susipažinti su 

neįkainojamomis vertybėmis, 
kurios sukauptos šiuose muzie-
juose. Ekskursijas ves profesio-
nalūs gidai, kurie, be sakytinės 
kalbos, vartos taktilinę, garsinę, 
kvapų technikas bei gestų kalbą. 
Klausos problemų turintieji 
lankytojai galės pasirinkti vieną 
iš dviejų ekskursijų gestų kalba, 
tiesa, kol kas tik italų gestų kalba.

GYVENIMAS ĮDOMUS: 
Upninkų krašto dainius, kurčiųjų 
draugijos narys Mykolas Kručas 
vasario 25 d. Lietuvos televizijos 
programoje „Labas rytas“ pasa-
kojo apie gyvenimo pasiekimus. 
Grojo ir dainavo savo pasiga-
mintomis kanklėmis ir atnau-
jinta armonika, skaitė savo eiles, 
rodė dvi išleistas knygas. Dabar 
perkopęs aštuoniasdešimtmetį 
M.Kručas intensyviai moko-
si kompiuterinio raštingumo. 
„Gyvenimas įdomus“, - teigia 
žmogus.

MAISTO BANKAS: Maisto 
bankas planuoja sunkiai gyve-
nantiems kurtiesiems išdalinti 
maisto krepšelius. Vieno žmo-
gaus pajamų suma turi neviršyti 
700 litų. Šeimoje vieno žmogaus 
pajamų suma turi būti ne di-
desnė nei 525 litai. Pensininkai 
ir bedarbiai turi pristatyti pa-
žymą iš Sodros apie pastarųjų 
trijų mėnesių pajamas. Vilniuje 
kurtieji gauti paramai gali re-
gistruotis VKRC 28 kabinete. 
Kurtieji, norintys gauti Maisto 
banko paramą kituose Lietuvos 
miestuose, turi kreiptis į savo 
rajono Socialinės rūpybos skyrių 
prie savivaldybės.

PASITIKRINO: jau tre-
čią kartą Klaipėdos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos septintokai Neringa, 
Rūta, Ignas, Rokas ir dešimtokė 
Ernesta pasitikrino lietuvių kal-
bos žinias ir gebėjimus konkurse 
„Švari kalba – švari galva“, kurio 
tikslas – mokyti mokinius nau-
doti virtualioje erdvėje taisyklin-
gą kalbą be jau įprastų jaunimui 
žargonų ir trumpinių „koroče“,“ 
„varom“, „nzn“…

2011 m. į konkursą užsire-
gistravo 12904 mokiniai iš 609 
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    Organizacijų finansavimas

Lietuvos mokyklų.  Klaipėdiečiai 
vėl buvo vieninteliai sutrikusios 
klausos ugdymo įstaigų atstovai 
šiame konkurse, nors pernai 
balandžio mėnesį Vilniuje vy-
kusioje tarptautinėje konferen-
cijoje „Valstybinės kalbos svarba 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
gyvenime“ KKNPM lietuvių 
kalbos mokytoja Sigita Koroliovė 
supažindino su šiuo renginiu ir 
ragino visus aktyviai dalyvauti. 
Mat šis  konkursas kelia mokinių 
motyvaciją, leidžia pasitikrinti 
savo gebėjimus ir palyginti savo 
žinias su girdinčiais bendraam-
žiais. 

Klaipėdiečiai ypač džiau-
giasi ir didžiuojuosi dešimtoke 
Ernesta Pakulnyte, pasiekusia 
net 80 proc. rezultatą!

SU R AŠYM AS :  š i e m e t 
Lietuvoje vyksta elektroninis 
visuotinis gyventojų ir būs-
tų surašymas. Nesusirašiusius 
elektroniniu būdu, balandžio 
5 – gegužės 9 d. lankys surašinė-

tojai. Surašinėtojus bus galima 
atpažinti iš specialių portfelių ir 
darbo pažymėjimų. Gyventojai 
gali nesibaiminti dėl savo pateik-
tų duomenų saugumo. Surinkti 
duomenys yra konfidencialūs 
ir naudojami tik statistikos rei-
kmėms.

PASKAITA: Kovo 31 d. 17 
val. Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro salėje (Šv. Kazimiero 
g. 3) įvyks paskaita „Apsaugok 
save“ apie nesaugius lytinius 
santykius ir lytiškai plintančias 
ligas. Paskaitą, kurią ves gydy-
toja, organizuoja ŽIV ir AIDS 
paveiktų moterų bei jų artimųjų 
asociacija „Demetra“. Paskaitos 
metu bus galima nemokamai 
anonimiškai pasitikrinti dėl ŽIV.

EKSKURSIJA: Vasario 22 d. 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras suorganizavo ekskursiją į 
Lietuvos dailės muziejų. Jos metu 
kurtieji apsilankė mados par-
odoje „Art Deco stilius (1918-
1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo 

kolekcijos.
FILMŲ KONKURSAS: 

Europos parlamento narys Leo-
nidas Donskis ir Lietuvos Respu-
blikos liberalų sąjūdis Lietuvos 
jaunimui surengė filmų konkursą 
„Piliečių Respublika“, kuriame 
jauni žmonės galėjo pateikti 
savo idėjas. Savo idėją konkur-
sui pasiūlė Klaipėdos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos kūrybinė komanda, 
suburta auklėtojos Inos Bal-
čiūnaitės. Vaikai sukūrė filmą 
„Pilietinis suoliukas“.

 Daugiausia balsų surinkusi 
komanda kovo mėnesį euro-
parlamentaro Leonido Donskio 
kvietimu kartu su liberalais 
lankysis Europos Parlamente 
Briuselyje bei savaitės trukmės 
kelionės metu aplankys gražiau-
sius Europos miestus!

FESTIVALIS: 2010 metų 
lapkričio mėnesį Volgograde įvy-
ko Rusijos VI dainų gestų kalba 
festivalis „Kaip sparno mostas“. 

Festivalio konkursinėje progra-
moje dalyvavo neprigirdinčiųjų 
mokyklų-internatų meno ko-
lektyvai iš devyniolikos Rusijos 
regionų – iš viso 150 vaikų iš 
Maikopo, Volgogrado, Rostovo, 
Jekaterinburgo, Joškar Olos ir 
daugelio kitų Rusijos miestų. 

Konkurse dalyvauti galėjo 
ne vyresni nei 21 metų asmenys. 
Komisijos nariai buvo Maskvos 
mimikos ir gestų teatro aktoriai, 
Valstybinio Maskvos speciali-
zuoto gestų instituto dėstytojai, 
Rusijos kurčiųjų draugijos Vol-
gogrado ir Rostovo padalinių 
atstovai. 

Konkurso pagrindinis tiks-
las buvo padėti vaikams per-
žengti siaurą ir uždarą tylos ratą, 
pajusti bendrumą su žiūrovais, 
kaip būna visada, kartu dai-
nuojant gerą, nuoširdžią dainą. 
Juk daina, nesvarbu, žodžiais 
ar gestais dainuojama, pakelia 
nuotaiką ir padaro pasaulį šiek 
tiek šviesesnį. 

Kovo pradžioje paaiš-
kėjo, kiek lėšų 2011 m. 
iš valstybės biudžeto bus 
skirta kurčiųjų organiza-
cijoms.

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) veiklai skirta 311 tūkst. 
litų (2010 m. - 350 tūkst. litų). 
LKD prezidentė Roma Kleč-
kovskaja teigė, kad 39 tūkst. litų 
sumažintas finansavimas gali 
turėti neigiamos įtakos LKD 
veiklos rezultatams, gali mažėti 
atlyginimai, bus sunkiau išlai-
kyti brangiai kainuojantį LKD 
pastatą, esantį Šv. Kazimiero g. 
3, Vilniuje. 

Teritorinių kurčiųjų reabi-
litacijos centrų (KRC) paslaugų 
kurtiesiems projektams finan-
suoti šiemet skirta beveik tiek 
pat lėšų kaip ir 2010 m. Finansa-
vimas nesikeičia Respublikiniam 
KRC – 125 tūkst. litų, Vilniaus 
KRC – 344 tūkst. litų, Klaipėdos 
KRC – 170 tūkst. litų, Panevėžio 
KRC – 190 tūkst. litų, Šiaulių 
KRC – 177 tūkst. litų.Tik Kauno 
KRC gaus 5 tūkst. Lt mažiau 

negu pernai -378 tūkst. litų.
Alytaus, Kėdainių  ir Ute-

nos pirminėms organizacijoms 
šiemet skirta tiek pat lėšų kaip 
2010 m.: Alytui – 25 tūkst. litų, 
Kėdainiams – 7 tūkst. litų, Utenai 
– 23 tūkst. litų. Vilkaviškio pir-
minei organizacijai, palyginti su 
2010 m., finansavimas numatytas 
4 tūkst. Lt mažesnis - 11 tūkst. 
Lt. Mažeikių rajono kurčiųjų 
draugija gaus 38 tūkst. litų, Telšių 
kurčiųjų draugija “Tyla” -  13 
tūkst. litų (2010 m. „Tylai“ buvo  
skirta 16 tūkst. litų).

Šiemet LKD socialinės rea-

bilitacijos paslaugų kurtiesiems 
sąmatoje pridėtas naujas punktas 
–  lėšos „projektams koordinuo-
ti“. Tam skirta 42 tūkst. litų.

Lietuvos kurčiųjų sporto 
komiteto veiklai iš valstybės 
biudžeto šiemet numatyta 190 
tūkst. litų (2010 m. - 200 tūkst. 
litų). Kurčiųjų sporto klubams 
finansavimas ne tik  nesumažin-
tas, bet kai kuriems net šiek tiek 
padidintas.

Bendrija PAGAVA šiemet 
planuotas veiklas turės įgyven-
dinti turėdama net 10 tūkst. litų 
mažesnę sąmatą negu pernai – iš 

viso 30 tūkst. litų. Tėvų bendri-
jai bendruomenėje projektams 
įgyvendinti iš valstybės biudžeto 
bus pervesta 117 tūkst. litų.

„Akiračio“ redakcijai skirta 
suma, palyginti su praėjusiais 
metais, sumažėjo 2 tūkst. litų ir 
siekia 78 tūkst. Lt.Dėl mažesnio 
finansavimo, pabrangusių lai-
kraščio leidybos kaštų bei padi-
dėjusių mokesčių nuo autorinių 
sutarčių (honorarų), redakcija 
priversta mažinti spalvotų pus-
lapių skaičių. 

Parengė Agnė KARVELYTĖ 

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2011 metams!

Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) prenumeratos kaina
8 mėn. – 10 Lt,  6 mėn. – 7,5 Lt.

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

Artėja LKD suvažiavimas

Vasario 23 d. įvykusiame 
Valdybos posėdyje Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) pre-
zidentė Roma Klečkovskaja 
informavo, kad šiųmetis LKD 
suvažiavimas šaukiamas balan-
džio 29 d. 

Sutarta šiemet į renginį 
kviesti LKD socialinių įmonių 
ir gestų kalbos vertėjų centrų 
direktorius. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro (KKRC) 
direktorė Jūratė Pugačiauskie-
nė pasiūlė į suvažiavimo dar-
botvarke įtraukti klausimą dėl  
gestų kalbos vertėjų darbo po 
darbo valandų ir švenčių die-
nomis.

RV nariai taip pat pageida-
vo prezidentės metinį praneši-
mą gauti iš anksto, kad galėtų 
geriau su juo susipažinti. Todėl  
suvažiavimo metu prezidentė 
viso pranešimo jau neskaitys, 
bet tik atsakys į pateiktus klau-
simus.

„Varpelis“  nuostolingas

Valdybos posėdyje vėl 
diskutuota dėl poilsio namų 
„Varpelis“ patiriamų nuosto-
lių.  Žinia, kurtieji  kelialapių 
neišperka, o poilsio namų iš-
laikymas, ypač žiemą, kainuoja 
brangiai. 2010 m. dėl nepar-
duotų kelialapių į „Varpelį“ pa-
tirtas nuostolis dar tiksliai ne-
apskaičiuotas, bet tikimasi, kad 
jis bent neviršys 5000 litų. RV 
nariai ketina jį dengti iš 2010 
m. LKD pelno.

Šią žiemą poilsio namų 
sąskaitos už elektrą buvo ypač 
didelės. Pavyzdžiui, gruodžio 
mėnesį siekė 1700 litų. Juos 
prižiūrinti J. Liandsbergienė 
atsiuntė pasiaiškinimą. Jame 
rašoma, kad „Varpelis“ nepri-
taikytas naudotis žiemą. Kad 
nesprogtų vamzdžiai, nesupe-
lytų patalynė ir nesušaltų gėlės 
patalpas tenka šildyti elektra, 
todėl ir susidaro milžiniškos 
sumos.

Svarstyta, kaip būtų galima 
atpiginti „Varpelio“ išlaikymą. 
Pvz., siūlyta ateinantį sezoną  
bandyti kambarius išnuomoti  

Europos krepšinio čempionato 
sirgaliams.

Diskutuota  ir dėl  brangiai 
„Varpeliui“ atsieinančios pata-
lynės pirkimo ir skalbimo. Nu-
spręsta, jog šią vasarą poilsiau-
tojams, atvyksiantiems su savo 
patalyne, kelialapis kainuos 
10 litų pigiau nei tiems, kurie 
naudosis poilsio namų paslau-
ga. J. Pugačiauskienė siūlymu 
devintos pamainos, praside-
dančios rugpjūčio 21 d., kelia-
lapiai šią vasarą  kurtiesiems 
kainuos pigiau - 110 litų.

Sutarta, kad ir ateityje bus 
diskutuojama, kaip atpiginti 
poilsio namų išlaikymą. Kol 
kas svarstoma, ar ne geriausia 
būtų dalį jų kam nors išnuo-
moti. Į kitą RV posėdį ketina-
ma pasikviesti poilsio namų 
vadovę J. Liandsbergienę ir 
šiuos klausimus aptarti su ja.

Patvirtintos informanto 
konsultanto pareiginės 

instrukcijos

Valdybos posėdyje patvir-
tintos informanto konsultanto 
pareiginės instrukcijos, o jose 
apibrėžtos specialistų pareigos, 
teisės ir atsakomybė. Tad nuo 
šiol reikalavimai  informan-
tams konsultantams visoje Lie-
tuvoje  tampa vienodi.

Taip pat nuspręsta ateityje 
suvienodinti informantų kon-
sultantų teikiamų paslaugų re-
gistracijos žurnalus, įvesti pas-
laugų kodus, kad būtų lengviau 
susisteminti ir apibendrinti 
duomenis apie visoje šalyje su-
teiktas paslaugas.

Kurtieji gali netekti 
teisės nemokamai statyti 

automobilius

Lietuvos neįgaliųjų reikalų 
taryba yra parengusi pasiūly-
mą, pagal kurį  skiriamąjį žen-
klą „Neįgalusis“ naudoti turės 
teisę asmenys, kuriems nusta-
tytas 0-30 proc. darbingumo 
lygis. Taigi kurtieji gali netekti 
teisės nemokamai statyti auto-
mobilius, o ji būtų palikta tik 
asmenims, turintiems judėji-
mo negalią. R. Klečkovskaja 

patikino, kad daro viską, jog 
šis pasiūlymas neįsigaliotų ir 
ketina dėl to kreiptis į Vilniaus 
savivaldybę. Vadovė siekia, kad 
kurtiesiems būtų leidžiama ne-
mokamai naudotis aikštele ne-
užimant neįgaliųjų vietų, o pa-
grindinis argumentas – kurtieji 
dažnai važiuoja su vertėjais, 
įdarbinimo tarpininkais.

LKD organizacinė  
struktūra

R. Klečkovskaja posėdyje 
kalbėjo apie tai, kad yra siekia-
ma, jog nebūtų pertvarkoma 
LKD organizacinė struktūra ir 
dėl to ketina parengti peticiją 
ir kreiptis į socialinės apsau-
gos ir darbo ministrą, į Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo ko-
mitetą. Pagal esamą struktūrą 
LKD yra sudaryta iš teritorinių 
valdybų, įsikūrusių regionų 
centruose,  ir pirminių orga-
nizacijų, esančių mažesniuose 
miestuose. Kiekviena teritori-
nė valdyba apima keletą pirmi-
nių organizacijų.

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija vadovauja-
si Valstybės kontrolės reika-
lavimais ir siekia dabartinę 
struktūrą pakeisti bei perduoti 
dalį dabartinių organizacijų 
funkcijų savivaldybėms. Tokiu 
atveju pasikeistų finansavimo 
tvarka. 

Dabar LKD Respublikinia-
me kurčiųjų reabilitacijos cen-
tre dirbantys koordinatoriai 
padeda parengti teritoriniams 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
trams ir pirminėms organizaci-
joms projektus, taip pat vykdo 
veiklų priežiūros ir kontrolės 
funkcijas. Įvedus naują tvarką 
patys rajonai turėtų rūpintis 
paraiškų teikimu ir, vykdyda-
mi veiklas, turėtų verstis be 
LKD pagalbos. Taip siekiama 
priartinti paslaugas žmonėms, 
kurioje šalies vietoje jie begy-
ventų. Bet realiai tai gali sukel-
ti daug problemų. Nerimau-
jama, kad kurtieji rajonuose 
nesugebės patys administruoti 
ir vykdyti projektų, be to, savi-
valdybėse niekas nemoka gestų 
kalbos. Todėl kurtieji negalės 

gauti kokybiškų paslaugų ir 
informacijos iš savivaldybių 
darbuotojų. Be kita ko, griūva 
daugybę dešimtmečių kurta ir 
tobulinta LKD organizacinė 
struktūra.

Ruošiantis šiems pasikei-
timams ketinama po suvažia-
vimo į Vilnių kviesti pirminių 
organizacijų atstovus ir apmo-
kyti juos, kaip ruošti paraiškas 
lėšoms gauti, o vėliau adminis-
truoti projektus. 

Dėl naujo LKD pastato 
statybų

Valdybos posėdyje vėl grįž-
ta prie LKD pastato Vilniuje, 
Šv. Kazimiero gatvėje, parda-
vimo ir naujo pastato statybų 
temos. 

Naują pastatą statyti būtų 
galima netoli Belmonto ir An-
takalnio surastame sklype, apie 
kurį jau kalbėta ankstesniame 
valdybos posėdyje. Prezidentė 
teigė, kad ten labai graži vie-
ta - prie parko. Ji lankėsi pas 
Vilniaus vicemerą ir kalbėjosi, 
kaip galima gauti lėšų naujo 
pastato statybai iš ES fondų. 
Savivaldybėje pritarta tokiam 
planui, bet akcentuota, kad 
pirmiausia turi būti nupirkta 
žemė, parengtas detalusis pla-
nas, sąmata, pradėti statybų 
darbai, o tuomet jau būtų gali-
ma bandyti gauti ir ES lėšų.

 RKRC projektų koordina-
torius Saulius Ščerbinas teigė, 
kad tolesnis žingsnis turėtų 
būti apsilankyti savivaldybėje 
su Draugijos pasisamdytu  ar-
chitektu ir išsiaiškinti, ar ant 
nusižiūrėto sklypo įmanoma 
pastatyti tokį pastatą, kokio 
reikia LKD.

Perrinkta RKRC valdyba

Perrinkta Respublikinio 
kurčiųjų reabilitacinio centro 
valdyba. Naująją sudaro Roma 
Klečkovskaja, Svetlana Litvi-
naitė, Nijolė Mackevičienė, Li-
nas Vinickas ir Danutė Ščerbi-
nienė.

Agnė KARVELYTĖ

Aktualijos
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Kovo 5 d. Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centre 
vyko Lietuvos kurčiųjų 
žiemos sporto šventė. Ją 
pagyvino kauniečių kar-
tu švęstos tradicinės Už-
gavėnės. Gerą nuotaiką 
dovanojo žmonių entu-
ziazmas, išradingumas ir 
saulėtas dangus.

  
Vijo žiemą ir būrė ateitį

Labai gaila, kad tokią gražią 
dieną dėl finansinių problemų 
atvykti negalėjo kitų rajonų kur-
tieji. Bet džiugino būrys vilniečių, 
kurie, tiesiog „ištirpo“ kauniečių 
minioje. 

Kurčiųjų išmonė nė kiek ne-
nusileido Rumšiškių etnogra-
fų vaizduotei: su šluota, smalos 
juodumo plaukais lakstė ragana, 
„gundymo lašais“ viliojo velniai, į 
dvikovą stojo Lašininis su Kana-
piniu, ryškiom spalvom plevėsavo 
didžiulė Morė, gąsdino giltinės, 
linksmino čigonė. 

Šventėje turbūt trūko tik tradi-
cinės mugės ar senoviško jomarko, 
bet  ir čia buvo sugalvota išeitis: 
kam netilpo pinigėliai kišenėje, 
Užgavėnių kaukės siūlė loteriją. 

Daug juoko dovanojo kau-
niečių saviveiklininkų suvaidinta 
komedija „Čia pildosi norai“. Ilga-
kasė kirpėja, mojuojanti pusme-
trinėm žirklėm, šmaikščiai rėžė 
„kaltūnus“ įnoringiems klientams, 
raitė garbanas gražuolei ožkai. 

Žavinga čigonė, delne matanti 
praeitį ir ateitį, dažnam pranašavo 
greitą problemų sprendimą ir su 
pavasariu besibeldžiančią amžiną 
meilę. O linksmi veidai sakyte sa-
kė – ateina gausaus javų derliaus ir 
šaunių vestuvių metas! 

Kauniečiams nederėtų nusi-
minti, kad šių metų Užgavėnės 
buvo liesos, kad nesukrovė blynų 
stirtos. Tiksliau, blynai buvo tikras 
deficitas... 

Išmintingi organizatoriai rado 
išeitį – išvirė košės. Košė buvo la-
bai karšta ir akimirksniu buvo su-
valgyta. Ir dar vienbalsiai išgirta! 
Pilvai kietesni už kaktą gal nebuvo 
(kaip, kad turi būti per Užgavė-
nes), bet energijos ir geros nuotai-
kos nestigo. 

O po žiemos tamsybių, šalčių 
ir negandų susitikusių žmonių 
kalboms nebuvo galo. Juk mes, 
kurtieji, esam kaip giminės – no-
risi ne tik pasilabinti...

Sportinių varžybų 
 įtampa

Kiemo gilumoje buvo pa-
ruoštos varžybų trasos. Norintie-
ji bandė jėgas ir vikrumą futbolo 
aikštelėje, rogutėmis, slidėmis. 
Šeimų rungtyje taiklią ranką mė-
gino dviejų narių komandos. Dar 
buvo mėtomi žiedai, kamuoliukas, 
žaidžiamas smiginis. Sniego fone 
efektingai išsiskyrė varžybų teisė-
jų I. Aleknavičienės, L. Dabulskio, 
J. Zagorskio, A. Aleknavičiaus,V 
Grilausko, V. ir G. Strumskių dė-
vimos signalinės (su atšvaitais) lie-
menės. Jie ne tik teisėjavo, bet ir 
teikė informaciją.

Aistros liepsnojo futbolo aikš-
tėje. Tądien sąlygos buvo ne pa-
čios palankiausios - daug sniego 
ir slidu,- bet kalbinti Robertas ir 
Renatas Skukauskai vienbalsiai sa-
kė, kad buvo labai įdomu. Netruko 
susidaryti norinčių žaisti eilutė. 
Žliaugė prakaitas, bet visų veiduo-
se švietė šypsenos. 

Slidžių trasa nebuvo ilga, o 
čiuožti dviese viena slide, pasiro-
do, gana nelengva! Norinčių var-
žytis rogutėmis buvo ir tarp vy-
resnių. Vėliau patys juokavo, kad 
jaunų nurungti vis tik nepavyko. 
Trasa su staigiu posūkiu buvo su-

dėtinga, uždelstos sekundės „stū-
mė“ dalyvius nuo garbės pakylos. 
Draugiškai kurčiuosius globojo, 
pagrindines taisykles aiškino ir 
varžybų eigą komentavo Kauno 
kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ pir-
mininkas Algirdas Jurkša.

Apdovanojimai

Pagrindiniai renginio orga-
nizatoriai - Kauno kurčiųjų rea-
bilitacijos centro direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė, kultūrinės veiklos 
koordinatorė Vida Eskertienė ir  
„Tyla“ pirmininkas Algirdas Jurk-
ša Žiemos sporto šventės nugalė-
tojams įteikė apdovanojimus.

Futbolo varžybų nugalėto-
jais tapo Eliza ir Alvydas Dobilai 
(Kaunas), už jų išsirikiavo Rūta ir 
Rimantas Kudzevičiai (Vilnius), 
Fausta ir Romas Petrulevičiai (Vil-
nius).

Rogučių trasoje  I vietą laimė-
jo taip pat E. ir A. Dobilai, II vietą 
- R. ir R. Kudzevičiai, o treti liko 
Renatas ir Robertas Skukauskai 
(Kaunas).

Viena slide geriausiai „pasida-
lino“ R. ir R. Skukauskai,  jau tre-
čioje rungtyje iš eilės antri buvo R. 
ir R. Kudzevičiai, III vieta atiteko 
Vilmantui ir Karolinai Jasoniams.

Kamuoliuką taikliausiai mėtė 
Lina Agintaitė (Kaunas, I vieta), 
Rožė Eskertienė (Kaunas, II vie-
ta), Edita Lapinskaitė (Vilnius, III 
vieta).

Sunkiai dalyviams „pakluso“ 

žiedų mėtymo į taikinį rungtis: 
trūko ir patirties ir taiklumo. Ge-
riausių rezultatų tarp moterų pa-
siekė Jūratė Bitinaitienė (Kaunas), 
tarp vyrų - Andrius Vaigauskas 
(Kaunas).

Žaidžiant smiginį tarp vyrų 
sėkmė lydėjo Luką Dabulskį (Kau-
nas), tarp moterų - Rūtą Mingai-
laitę (Kaunas).

Visus džiugino ne tik pirktinės 
dovanėlės, bet ir centro darbuoto-
jų sukurti suvenyrai: pakabinami 
ant kaklo riestainiai ir šventiniai 
medaliai su emblemomis bei Už-
gavėnių linkėjimais. Patys mažiau-
si dalyviai buvo apdalinti rašikliais 
ir saldainiais.

Gerą nuotaiką garantavo 
oras ir draugai

Šventės dieną dangaus mėly-
nės netemdė joks debesėlis. Lyges-
nėje aikštelės pusėje, vadovaujant 
linksmoms kaukėms, sukosi rate-
liai, dideliame kieme taikiai žaidė 
vaikai. Patys mažiausi lipdė senį 
besmegenį. 

Užgavėnės visada švenčiamos 
likus septynioms savaitėms iki šv. 
Velykų. 

Ši šventė turi pagoniškų tradi-
cijų, kurios prigijo mūsų katalikiš-
koje kultūroje. Pagal senolius Už-
gavėnės - tai slenkstis tarp tamsos, 
sunkios žiemos ir laukiamo švie-
saus pavasario. Renginio dėmesio 
centre visada Morė – vaisingumo 
dievybė, kuri sudeginama tam, 
kad atgimtų, o pelenai išbarstomi 
žemės derlingumui didinti. 

Pagonys, garbinę savus dievus, 
šventai tikėjo, kad, jei per Užgavė-
nes dirbsi, visus metus neapsidirb-
si, o žemelė bus sausa kaip duonos 
pluta... Visos išradingos, linksmos 
ir juokingos, besivaržančios tarp 
savęs kaukės simbolizuodavo kovą 
dėl šviesaus pavasario.

Norisi tikėti, kad sudeginę 
Morę, išvaikę visas žiemos negan-
das, ilgam į namus parsinešėme 
gerą nuotaiką, šventės šilumą, su 
kuria bus lengviau išlaukti pirmų, 
tikrų pavasario pranašų – bręs-
tančių pumpurų ir pargrįžtančių 
paukščių...

                        Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

       Užgavėnės ir kurčiųjų žiemos šventė Kaune

Kauno Užgavėnių persirengėliai.
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Savivaldos rinkimuose - kaip niekad 
daug kurčiųjų bendruomenės atstovų

Vasario 27 d. vykusiuose rin-
kimuose į savivaldybių tarybas 
dalyvavo kaip niekad daug kurčiųjų 
bendruomenės atstovų ir įvairių 
kurčiųjų organizacijų darbuotojų. 
Deja, niekam iš jų nepavyko patekti 
į miestų ar rajonų savivaldą.

Vilniuje
Vilniaus mieste į savivaldybės tarybą Li-

beralų ir centro sąjungos sąraše 16 numeriu 
kandidatavo LKD viceprezidentė Svetlana 
Litvinaitė. Rinkėjų valia ji pakilo į 14 pozi-
ciją, bet mandatų Liberalų ir centro sąjunga 
Vilniaus mieste negavo. 

Komentuodama rinkimų rezultatus S. 
Litvinaitė sakė: „Nuotaikos po rinkimų yra 
geros: partijai neblogai sekėsi visoje Lietu-
voje, nors Vilniuje ir negavo mandatų. Mes 
su partijos kolegomis iš tiesų nesitikėjome 
ypatingų rezultatų, žinodami apie dabartinį 
partijos įvaizdį ir padėtį Lietuvoje. Taip pat 
manau, kad man, pirmą kartą dalyvavusiai 
rinkimuose, sekėsi neblogai – surinkau 357 
balsus. Po ketverių metų, tikiuosi, seksis ge-
riau. Dabar pabandžiau, pasimokiau, supra-
tau, kad reikia dar daugiau stengtis, reikia 
daugiau viešumo.“ 

Paklausta, ar neketina dalyvauti Seimo 
rinkimuose, S. Litvinaitė sakė, jog pamąs-
tymų tokių yra, bet dar per anksti kalbėti 
apie konkretesnius planus: „Reikia mąstyti 
realiai, Liberalų ir centro sąjunga nėra labai 
populiari partija Lietuvoje. Aš neturiu jokių 
rėmėjų, o dalyvavimas rinkimuose kainuo-
ja brangiai, taigi reiks gerai apgalvoti“. Apie 
naujai išrinktą Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybą S. Litvinaitė sakė: „Iš tiesų nežinau, 
ko galima tikėtis. Kiek man žinoma, tos par-
tijos, kurios Vilniuje gavo daugiausia man-
datų, nieko ypatingo neįgaliesiems nežadė-
jo. Todėl nemanau, kad verta tikėtis didelių 
pokyčių. Dar nežinia, kokia bus suformuota 
koalicija. Galbūt Vilnius pradės geriau tvar-
kytis ir tinkamai pasiruoš naujovei - perim-
ti rajoninių nevyriausybinių neįgaliųjų or-
ganizacijų finansavimo skirstymo reikalus. 
Jeigu tvarka savivaldybėse bus tokia, kokia 
yra dabar, ypač nepasikeis konkursų skelbi-
mo tvarka, bus labai liūdna. Kas laukia kitais 
metais, yra visiška nežinia. Belieka tikėtis, 
kad per šiuos metus savivaldybės sugebės 
pasiruošti tam, jog  ant jų pečių guls ir nau-
ja atsakomybė. Vis dėlto nemanau, kad tam 
bus skirtas ypatingas dėmesys.“

Neringoje
Į Neringos tarybą Tėvynės sąjungos – 

Lietuvos krikščionių demokratų partijos 
sąraše kandidatavo Juodkrantėje gyvenan-
čio mūsų tautodailininko Roberto Simaičio 
šeima: Robertas (Nr.7), Liucija (Nr.8) ir jų 
sūnus Karolis (Nr.9). Bet Tėvynės sąjungos – 
Lietuvos krikščionys demokratai Neringoje 
gavo tik 1 mandatą ir Simaičiams patekti į 
savivaldybės tarybą nepavyko. 

Robertas Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos narys - jau 
nuo 2007 m. ir savivaldybės rinkimuose da-
lyvauja nebe pirmą kartą. 

Todėl su Robertu susitikome dieną prieš 
rinkimus ir kalbėjomės apie jo norą daly-
vauti savivaldoje.  Patekęs į Neringos tarybą 
mūsų tautodailininkas siektų, kad būtų or-
ganizuota daugiau kultūrinių renginių, par-
odų, atgaivintų senuosius amatus bei kultū-
rinį paveldą, siektų puoselėti vietines kuršių 
tradicijas. 

Be to, Robertas - Kuršių nerijos nacio-
nalinio parko direkcijos darbuotojas, todėl 
jam aktualios ir gamtosaugos problemos.  
Kuršių nerija - jūros, vėjo ir žmogaus veiklos 
sąveikos rezultatas ir jos išlikimas priklauso 
nuo čia gyvenančių žmonių veiklos. Roberto 
siekis -  kad ši veikla atspindėtų harmoningą 
gamtos ir žmogaus sambūvį, o Kuršių nerija 
nebūtų išbraukta iš UNESCO Pasaulio pa-
veldo sąrašo.

Panevėžyje
Panevėžio mieste į savivaldybės tarybą 

kandidatavo dvi Panevėžio kurčiųjų reabili-
tacijos centro (PKRC) darbuotojos. 

Direktorė Alina Juciuvienė buvo įrašyta 
Darbo partijos sąraše 16 numeriu. A. Juciu-
vienė į savivaldybės tarybą išrinkta nebu-
vo, reitinguojama ji nukrito į 25 vietą. Bet 
kurčioji vadovė džiaugėsi, kad Darbo parti-
jai pavyko gauti 3 mandatus (anksčiau tu-
rėjo tik 1). A. Juciuvienė nepriklauso jokiai 
partijai, bet jau 6 metus draugauja su Darbo 
partija, todėl ir buvo įtraukta į šios partijos 
sąrašą. 

Ji teigė, kad Darbo partijos nariai nuo-
lat lankosi PKRC kultūriniuose renginiuose, 
paremia organizaciją. 

Paklausta, kodėl nusprendė kandidatuo-
ti į savivaldybės tarybą, A. Juciuvienė sakė: 
“Aš esu miesto savivaldybės neįgaliųjų darbo 
grupės komisijos narė, dalyvauju skirstant 
lėšas NVO, o patekusi į tarybą būčiau ats-
tovavusi visoms neįgaliųjų organizacijoms, 
kurių bėdos man pažįstamos. Būčiau padė-
jusi spręsti neįgaliųjų problemas, taip pat 
prisidėjusi prie miesto aplinkos tvarkymo 
reikalų, nes esu panevėžietė ir man rūpi, kad 
mūsų miestas būtų gražus. 

Miesto žinios per televiziją rodomos be 
titrų ir LGK vertėjo, o mes norime žinoti, 
kas vyksta mūsų mieste. Savivaldybė skiria 
per mažai dėmesio mūsų organizacijai - ne-
sidomi mūsų veikla, neaplanko, nedalyvauja 
renginiuose, per miesto gimtadienius mūsų 
neprisimena.”

Panevėžyje Darbo partijos sąraše į savi-
valdybės tarybą taip pat kandidatavo Nijolė 
Valečkienė, dirbanti Respublikiniame kur-
čiųjų reabilitacijos centre (RKRC) įdarbini-
mo tarpininke ir PKRC  informante. Į Darbo 
partijos sąrašą ji buvo įrašyta 22 numeriu, 
porinkiminiame sąraše buvo 23.

Panevėžio rajone
Į Panevėžio rajono savivaldybės tarybą 

kandidatavo Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė. Ji buvo nepriklausoma 
ir nepartinė kandidatė. Kartu su dar trimis 
nepriklausomomis kandidatėmis susibūrė į 
Veiklių moterų koaliciją, tačiau ši koalicija 
mandatų Panevėžio rajono savivaldybės ta-
ryboje negavo.

Klaipėdoje
Klaipėdos mieste į savivaldybės tarybą 

kandidatavo Klaipėdos Salio Šemerio suau-
gusiųjų gimnazijoje gestų kalbos mokytoja 
dirbanti Ulijana Petraitienė. Ji puikiai pažįs-
tama Klaipėdos kurčiųjų bendruomenei, yra 
buvusi daugybės projektų vadovė. 

U. Petraitienę 2 numeriu iškėlė Lietuvos 

Aktualijos

Į Neringos tarybą kandidatavo ne tik tautodailinin-
kas Robertas Simaitis, bet ir žmona Liucija bei sūnus  
Karolis, Vilniaus dailės akademijos studentas.
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Panevėžys: vienas renginys, progos - dvi
Šaltą ir snieguotą va-

sario 16-osios popietę į 
Panevėžio kurčiųjų rea-
bilitacijos centrą rinkosi 
kurčiųjų bendruomenės 
nariai. Sulaukėme sve-
čių iš Panevėžio apskri-
ties gestų kalbos vertėjų 
centro, Panevėžio miesto 
Darbo partijos skyriaus.

Paminėjome Valstybės 
atkūrimo dieną

Renginį pradėjo centro di-
rektorė Alina Juciuvienė. Ji pa-
sveikino su Lietuvos Valstybės 
atkūrimo diena ir palinkėjo būti 
aktyviems bei geranoriškiems pi-
liečiams.

Meno vadovės Genovaitės 
Sipavičienės paruošti saviveikli-
ninkų pasirodymai, kaip visada, 
džiugino ir stebino. 

Koncerto pirmoje dalyje ma-
tėme labai nuoširdžiai Dalios 
Jurevičienės ir Stanislovo Taraš-
kevičiaus imituojamą dainą „Tai 
gražiai mane augino“. Graudulio 
kamuolys taip ir įstrigo gerklėje 
– juk tą patį rytą netekome šių 
nuostabių žodžių autoriaus – po-
eto Justino Marcinkevičiaus.

Nuotaiką pakėlė senjorų hu-
moristinis šokio vaizdelis „Ėjo 
senis lauko arti“, atliekamas Ge-
nės ir Zigmo Adašiūnų ir Irenos 
Jackūnienės. 

Pirmą kartą scenoje pamatė-
me imituotojų kvartetą: Danutė 
ir Stanislovas Taraškevičiai, Dalia 
Jurevičienė ir Jurgita Gritėnai-
tė atliko dainą „Vasaros naktis“. 
Gražiai į saviveiklininkų būrį įsi-
liejo ir centro specialistė – kon-
sultantė Sonata Rancova. 

Kaip visada, buvo malonu 
matyti ir Laisvido Jakiūno, Jurgi-
tos Gritėnaitės, Zojos Meškinie-

nės pasirodymus.
Meilės duetai

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta konkursui „Meilės duetai 
2011“. Žiūrovams pristatėme ver-
tinimo komisiją: Darbo partijos 
Panevėžio skyriaus pirmininko 
pavaduotojus Zenoną Lipnevi-
čių, Galiną Kuzmienę, Alfonsą 
Petrauską, Panevėžio apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro di-
rektorę Sandrą 
Kemeraitienę 
ir Panevėžio 
kurčiųjų reabi-
litacijos centro 
direktorę A. 
Juciuvienę.

P i r m i e -
j i  pas i ro dė 
scenos nau-
jokai Danutė 
ir Stanislovas 
Taraškevičiai. 
Jie labai šiltai 
ir nuoširdžiai 
imitavo dainą 
„Širdele ma-
no“. Antroji 

pora Zoja Meškinienė ir Laisvi-
das Jakiūnas imitavo dainą „Man 
nereikia“. Tretieji pasirodė sen-
jorai Genė ir Zigmas Adašiūnai 
su šokiu „Siūlai siūlai, susivykit“. 
Daug juoko sukėlė „panelytės“ 
Dalios Jurevičienės ir „šiuolaiki-
nio pamaivos“ Laisvido Jakiūno 
daina „Ateisiu, mergužėle“. 

Šokio ir dainos kompozicija 
„Žiemos sapnas“, kurią atliko J. 

Gritėnaitė ir S. Rancova,  visus 
užbūrė ir panardino į baltos žie-
mos glėbį. 

Žiuri  balus skyrė po kiekvie-
no pasirodymo, o žiūrovai balsa-
vo po koncerto. 

Suskaičiavus žiūrovų ir ko-
misijos narių balus aukščiausias 
įvertinimas atiteko Dalios ir Lais-
vino duetui ir jų atliktai dainai 
„Ateisiu, mergužėle“. Šiek tiek 
nuo jų atsiliko Jurgita Gritėnai-
tė ir Vilius Kiuras su šokiu „Ak, 
palauk“, o  Zoja ir Dalia su daina 
„Plaki plak“ liko trečios.

Nugalėtojai buvo apdovanoti 
mūsų draugų įsteigtais vertingais 
prizais. Visiems dalyviams bu-
vo įteikti KRC padėkos raštai ir 
Dalios Jurevičienės vadovaujamo 
rankdarbių būrelio nertos širde-
lės.

Centro fojė šventės proga 
pražydo rankdarbių parodėle – 
Lietuvos Nepriklausomybės ir Šv. 
Valentino tema.

  Nijolė VALEČKIENĖ

centro partija, kuriai ji priklauso 
jau daugelį metų. 

Tačiau mandatų Klaipėdos 
mieste ši partija negavo, U. Pe-
traitienė porinkiminiame są-
raše nukrito į 3 vietą. Anksčiau 
ši veikli moteris yra dalyvavusi 
rinkimuose į Seimą ir į Europos 
Parlamentą, bet ir tuomet sėkmė 
jai nesišypsojo.

Šakių rajone
Šakių rajone Lietuvos soci-

aldemokratų partijos sąraše 25 
numeriu buvo įrašytas Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro in-
formantas konsultantas Adolfas 
Baranauskas. Lietuvos social-
demokratų partija šioje savival-
dybėje gavo 4 mandatus, A. Ba-

ranauskas į savivaldybės tarybą 
nepateko.

Akmenės rajone
Akmenės rajone Liberalų ir 

centro sąjungos sąraše 33 nu-
meriu buvo įrašyta Šiaulių ges-
tų kalbos vertėjų centro vertėja 
ir Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos 
centro informantė konsultan-

tė Asta Kiudulienė. Liberalų ir 
centro sąjunga Akmenės rajone 
gavo 6 mandatus. A.Kiudulienę 
reitinguodami rinkėjai pakėlė į 
30 vietą, tačiau į savivaldybės ta-
rybą ji nepateko.

Parengė Agnė KARVELYTĖ
Genė KARKLIENĖ

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro saviveiklininkai ir konkurso „Meilės duetai 2011“ vertinimo komisija.

Nuotaikingas senjorų humoristinis šokio vaizdelis „Ėjo 
senis lauko arti“, atliekamas Genės ir Zigmo Adašiūnų ir 
Irenos Jackūnienės.
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Apdovanoti geriausi neįgalieji sportininkai

Vasario 18 d. Lietu-
vos televizijos studijoje 
buvo apdovanoti geriausi  
2010 metų neįgalieji  
sportininkai. 

Pirmą kartą geriausių rezultatų 
pasiekusių sportininkų rinkimus ir 
iškilmingą pagerbimo ceremoniją 
surengė Lietuvos parolimpinis ko-
mitetas. 

Už Lietuvos garsinimą buvo 
apdovanoti klausos, regėjimo ir 
judėjimo negalių sportininkai. 
Iš stiklo pagamintus prizus bei 
padėkos raštus laureatams įteikė  
šventėje dalyvavę aukšti šalies pa-
reigūnai: Seimo pirmininkė Irena 

Degutienė, socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Donatas Jankaus-
kas, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras Po-
viliūnas ir kt. 

Geriausia 2010 metų paro-

limpinio sporto komanda išrinkta 
Lietuvos vyrų golbolo (aklųjų rie-
dulio) komanda. Pernai ši koman-
da Didžiojoje Britanijoje vykusia-
me pasaulio golbolo čempionate 
iškovojo aukso medalius ir apgynė 
planetos čempionų titulą. 2008 
m. komanda tapo Pekino paro-
limpinių žaidynių vicečempione. 
Lietuvos golbolo rinktinė taip pat 
pelnė įvairių tarptautinių turnyrų 
Lietuvoje, Suomijoje, Vengrijoje, 
Baltarusijoje, Olandijoje, Rumuni-

joje, Lenkijoje nugalėto-
jos titulą.

"Komandos sėkmės 
formulė - darbas. Jei 
daug dirbi, tai ir sėkmė 
ateina, - kalbėjo golbolo 
rinktinės treneris Karolis 
Levickis. - Kiekvienas ap-
dovanojimas yra svarbus. 
Negalės žmonėms ypač 
svarbu, kai visuomenė 
daugiau sužino apie jų 
sportą, nes dažnai jie 
jaučiasi primiršti".

Šiemet spalio mėnesį 
Lietuvos golbolo koman-
da Europos čempionate 
kovos dėl nugalėtojų titulo.

Geriausiais klausos negalės 
sportininkais buvo pripažinti: vil-
nietis orientacininkas Vytautas 
Remeika (2010 metais tapo jau-
nimo iki 20 metų Lietuvos orien-
tavimosi čempionato nugalėtoju; 
treneris Laimis Drazdauskas), ba-
dmintoninkė iš Klaipėdos Kristina 
Dovydaitytė (2010 metais Europos 
kurčiųjų badmintono čempionate 
iškovojo pirmą vietą asmeninėse 
varžybose, dvi antrąsias ir vie-
ną trečią vietą; treneris Antanas 
Narvilas) ir kaunietė krepšininkė 
Jurgita Šegždaitė (moterų krepši-
nio rinktinėje užima įžaidėjos po-
ziciją; treneris Remigijus Mykolas 
Balaišis).

Geriausiais sportininkais, 
turinčiais judėjimo negalią, pri-
pažinti lengvaatletės Ramunė 
Adomaitienė (Klaipėda; trenerė – 
sportininkės mama Algina Marija 

Vilčinskienė) ir Irena Perminienė 
iš Raseinių (LGK vertėja; treneris 
Eugenijus Petrokas), plaukikas iš 
Kauno Kęstutis Skučas (trenerė 
Rasa Stravinskienė).

Geriausiais aklųjų ir silpnare-
gių sportininkais buvo pripažinti 
jau minėti golbolo rinktinės nariai 
G. Pavliukianec ir S. Leonavičius 
bei šaškininkas R. Valužis iš Klai-
pėdos.

Ceremonijai meninę pro-
gramą parengė Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro šokių kolek-
tyvas „Tyla“, Kauno kurčiųjų rea-
bilitacijos centro saviveiklininkai, 
rateliais judanti pramoginių šokių 
šokėja Jurgita Masilionytė su par-
tneriu, Tomas Kairys ir Violeta 
Burneikienė, dainavo regėjimo 
negalią turinti Lidija Gurova, ra-
teliais judantis reperis Vytautas 
Matuza ir kiti.

Parengė Genė KARKLIENĖ

Sportas

2010 metų geriausi kurtieji sportininkai, treneriai ir Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto atstovai (iš kairės): Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas Aleksas Jasiūnas, Kristina Dovydaitytė, Jurgita Šegždaitė, 
Jurgitos treneris Remigijus Mykolas Balaišis,  Vytautas Remeika ir jo treneris 
Laimis Drazdauskas, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto sekretorius Marius 
Minkevičius.

Lietuvos televizijos studijoje vykusioje 2010 metų geriausių neįgaliųjų 
sportininkų apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo daug mūsų sportininkų.  

Klaipėdietė badmintonininkė Kristina Dovydaitytė į televizijos studiją 
atvyko kartu su broliu Tomu ir mama.

Orientacininko Vytauto Remeikos pripažinimu 
džiaugėsi mama Marija, krepšinio ir 
orientavimosi sporto veteranė. 
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Poledinės žūklės var-
žybos kasmet organizuo-
jamos vis kitame Lietu-
vos kampelyje. Šiųmečių 
vasario 12-13 d.  dviem 
turais vykusių varžybų 
organizatoriais tapo Pa-
nevėžio kurčiųjų sporto 
klubas „Vėjas“ . Žvejus 
mėgėjus šeimininkai pa-
kvietė į Plungės rajoną, 
ant Platelių ežero ledo. Ši 
graži vieta labiausiai tiko 
dėl reikiamo ežero gylio, 
kuris turi siekti apie 3-12 
metrų.  Pagal nuostatus 
žvejojama buvo tik blizge.

Įvertinus žvejų laimikį, t.y. su-
skaičiavus ir  pasvėrus žuvis, pir-
moji vieta skirta Vilniaus „Gestas 
1“ komandai, kurią sudarė A. Un-
draitis, V. Gasėnas, K. Baranaus-
kas (sužvejojo 2, 948 kg žuvies). 
Tik antrajame ture nuo lyderių at-
siliko kitas sostinės žvejų trejetas 
– „Gestas 2“ komanda: R. Remei-
ka, V. Remeika, A. Čevyčelovas 
(2,416 kg). Trečiąja pozicija turėjo 
tenkintis šeimininkai – Panevėžio 
„Vėjas 1“ komanda (J. Barisevi-
čius, A. Juknevičius, D. Sinevičius) 
(2,112 kg).

Asmeninėse varžybose di-
džiausia sėkmė lydėjo panevėžietį  
E. Mažeikį („Vėjas 2“ komandos 

atstovas). Per dvi dienas jis sužve-
jojo 36 žuveles, svėrusias 1 kg 144 
g, ir surinko 8 taškus. Antras liko 
lyderių komandos  „Gestas 1“ at-
stovas K. Baranauskas; atitinkamai  
35 žuvys, 942 g laimikis ir 10 taš-
kų. Šeimininkų komandos „Vėjas 
1“ atstovas A. Juknevičius su net 
63 žuvelėm, kurios, beje, svėrė vos 
2 gramais mažiau nei vicečempio-
no K. Baranausko, buvo trečias (11 
asmeninių taškų).

Nors lietuviška žiema ir ne-
lepino gausiu laimikiu, renginiu 
28 žvejai, atvykę iš Vilniaus, Kau-
no, Panevėžio ir Klaipėdos, liko 
patenkinti. Galimas dalykas, ne 
mažiau dėl jų sėkmės laižėsi ir ka-
tinai, nes jiems 14 kg žuvies (tiek 

per dvi dienas bendrai sužvejo-
jo 28 varžybų dalyviai) - tai tikra 
puota.

 Kitąmet poledinės žūklės tau-
rei laimėti varžybas planuojama 
surengti Šiauliuose.

„Akiračio“ inf.

L.VORONECKAJOS ASME-
NINIS REKORDAS: vasario 18 
ir 19 dienomis Klaipėdos manie-
že vyko Lietuvos uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempionatas 
ir jaunimo pirmenybės. Jame da-
lyvavo pajėgiausi šalies lengvaatle-
čiai, tarp jų ir Larisa Voroneckaja.

 Larisai sekėsi puikiai – ji, nu-
stūmusi rutulį 13.42 m, užėmė an-
trą vietą ir pasiekė savo asmeninį 
rekordą bei kartu uždarų patalpų 
Lietuvos kurčiųjų rekordą.

Toliausiai rutulį nustūmė Lau-
ra Gedminaitė - 14.65 m. Bronzos 
medalis atiteko Sandra Mišeikytei 
- 13.23 m.  

KURČIŲJŲ MOKSLEIVIŲ 
ŽAIDYNĖS: Kovo 3 d. Panevė-
žio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinėje mokykloje (PKN-
PM) įvyko tradicinės kasmeti-
nės Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų moksleivių žaidynės. 
Jose dalyvavo Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tro (LKNUC), Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
(KKNUC) ir PKNPM moksleiviai.

 Deja, šiemet dėl finansinių 
problemų negalėjo atvykti nuola-
tiniai žaidynių dalyviai iš Klaipė-
dos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos (KKNPM), 
Šiaulių sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo centro (ŠSKVUC) ir Tel-
šių kurčiųjų pagrindinės moky-
klos (TKPM). 

Dalyviai varžėsi šaškių, šach-
matų ir stalo teniso rungtyse. Stalo 
teniso rungtyje geriausius rezulta-
tus parodė Gražina Jočytė ir Dei-
vidas Kijauskas, šachmatų – Lina 
Pilipavičiūtė ir Radionas Macukas, 
šaškių - Deimantė Lementauskytė 
ir Arvydas Kišonas. 

Varžybų nugalėtojai buvo ap-
dovanoti medaliais. 

Moksleiviai dar varžysis krep-
šinio aikštelėje. Krepšinio varžybų 
data dar nėra aiški dėl kol kas ne-
gauto finansavimo, greičiausiai jos 
įvyks balandžio pradžioje.

Geriausius rezultatus šiose 
žaidynėse, taip pat Lietuvos kur-
čiųjų plaukimo čempionate paro-
dę moksleiviai bus kviečiami į Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
moksleivių rinktinę atstovauti Lie-
tuvai Baltijos šalių kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų moksleivių žaidy-
nėse (balandžio 17-20 d., Vilniuje, 
LKNUC).

LIETUVOS KURČIŲJŲ 
PLAUKIMO ČEMPIONATAS: 
Kovo 10 d. Šiauliuose įvyko Lie-
tuvos kurčiųjų plaukimo čempio-
natas. Jame didžiąją dalį medalių 
laimėjo kauniečiai, nors dėl prastų 
oro sąlygų jie pusvalandį pavėlavo 
į varžybas. 

Plaukikai varžėsi šešiose plau-
kimo rungtyse. Visus aukso me-
dalius iškovojo Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
moksleiviai. Marius Kukys laimėjo 
visas šešias rungtis. 

Iš merginų geriausius rezulta-
tus parodė Eliza Dobilaitė, laimė-
jusi tris rungtis. Du aukso meda-
lius iškovojo Ramunė Eskertaitė, 
vieną – Simona Dragūnaitė.

NUMATOMOS VARŽYBOS: 
kovo 26-27 d. Šiauliuose vyks Lie-
tuvos kurčiųjų veteranų krepšinio 
čempionatas.

 Ant Platelių ežero – poledinės žūklės 
varžybos

Trumpos 
sporto 

naujienos

Nugalėtojų komanda  - Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas 1“ nariai (iš 
kairės): A. Undraitis, K. Baranauskas, V. Gasėnas

Asmeninėje įskaitoje geriausiai sekėsi  (iš dešinės): E. Mažeikiui (1 vieta),  
K. Baranauskui (2 vieta), A. Juknevičiui (3 vieta). 
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   Būsimo architekto studijos Vokietijoje

ERASMUS 
Ketvirto kurso antrąjį se-

mestrą pagal ERASMUS pro-
gramą studijavau Vokietijoje, 
Bremeno taikomosios technikos  
universitete. 

ERASMUS programa skirta 
aukštajam mokslui. Jos tikslas - 
stiprinti europinį bendradarbiavi-
mą aukštojo mokslo srityje, ska-
tinti studentų ir personalo mobi-
lumą, aukštojo mokslo institucijų 
ir įmonių bendradarbiavimą. Tai 
tarptautinė programa, skirta stu-
dentams pažinti kitos valstybės 
požiūrį į pasirinktą profesiją ir 
švietimą. Ir kartu tobulinti tai, ko 
mūsų šalyje trūksta.

Pasirinkau Vokietiją, nes mane 
žavi vokiška kultūra, stipri  eko-
nominė padėtis, aukštas naujųjų 
technologijų lygis ir, be abejo, ar-
chitektūra. Vokiečiai jau nuo seno 
garsėja darbštumu, tvarkingumu, 
konkretumu. Jiems patinka aiški 
kalba. Tai imponuoja ir man.

Vokietijoje praleidau penkis 
mėnesius, todėl spėjau šiek tiek 
pažinti ir šalį. Pervažiavau Vokie-
tiją ir įgijau nemažai žinių apie ša-
lies architektūrą. 

Patirtis
Bremeno taikomosios techni-

kos universitetą pasirinkau norė-
damas studijuoti visiškai kitokioje 
aukštojoje mokykloje, nei Vilniaus 
dailės akademija (VDU). Ten vy-
rauja techninis, ekologinis ir ur-
banistinis dėstymas. Tai,  ko nėra 
VDA.

Dėl akademijoje gautų pagrin-
dų man nebuvo sunku svečioje ša-
lyje projektuoti, bet turimas žinias 
sustiprinau ir papildžiau būtent 
Vokietijoje. Ypač nemažai įgijau 
konstravimo, urbanistikos ir eko-
logijos žinių.  

Mane stebino, kad vokiečių ar-

chitektai ir studentai 
daugiausia projektuoja 
Bauhauzo stiliumi, ku-
riam būdingas  geome-
triškumas, paprastumas, 
funkcionalumas ir eko-
nomiškumas. 

Iš pradžių dėl skir-
tingos patirties nebuvo 
lengva dirbti grupėje. 
Bet draugiškai bendrau-

dami, palaikydami vienas kitą su-
kūrėme daug naujo. Sujungę mano 
ir vokiečių patirtį sėkmingai su-
projektavome Tarptautinę Berlyno 
mokyklą. Per projektavimą paži-
nau Vokietijos švietimo sistemos 
specifiką. Svarbiausias jos tikslas 
– sukurti gerą bendrauti atmosfe-
rą, kad ir skirtingų klasių moki-
niai galėtų komunikuoti ar žaisti. 
Keliaudamas po žinomas Berlyno 
mokyklas mačiau visai kitaip, nei 
Lietuvoje, suprojektuotas bendra-
vimo erdves ir klases. Imponavo, 
kad ten daug mažiau smurto nei 
tėvynėje.

Keliaudamas apžiūrėjau daug 
garsių architektūros pastatų. La-
biausiai įsiminė žinomo pasaulio 
architekto Danieliaus Libeskindo 
(Daniel Libeskind) žydų muziejus 
Berlyne. 

Jis tarsi „gyvas“ organizmas: 
sklidinas filosofijos, estetikos ir ti-
kros pagarbos žydams. 

Kelionės
 Per visą semestrą pasinaudo-

jau 12 „Ryanair“ skrydžių. „Ry-
anair“ - studentų lėktuvas. Bu-
vau Venecijoje, Trevise, Berlyne, 
Hamburge. Man labiausiai patiko 

Venecija. Tai vandens transporto 
miestas. Ten kas antri metai vyks-
ta Venecijos bienalė. Tuomet ten 
pristatomi viso pasaulio garsių ar-
chitektų projektai. Buvo gera naktį 
vaikščioti po šį nuostabų Italijos 
miestą ir visai nebaisu pasiklysti. 

Iš visų matytų Vokietijos mies-
tų man gražiausias pasirodė Ham-
burgas. Tai tarsi Šiaurės Venecija. 
Čia yra daug įdomių modernių 
pastatų, iš kurių projektavimo pa-
tirties gali semtis jaunieji architek-
tai. 

Sužavėjo skulptūra, kurią ma-
čiau Bremene. Joje įamžinti „mu-
zikantai“ - asilas, šuo, katinas ir 
gaidys, kurie, kaip teigiama brolių 
Grimų pasakoje, keliavo į Breme-
ną. Skulptūra – tai skirtybių ly-
gybės simbolis, kurio esmė tokia: 
kokie bebūtume skirtingi, mus 
vienija tai, kad vieni kitiems esa-
me svarbūs.

Buvo surengta labai naudinga 
ekskursija: su magistrantais kelia-
vome po Vokietiją ir apžiūrėjome 
ekologinius pastatus bei žinomus 
muziejus. Visa tai man padėjo išsi-
ugdyti savarankišką mąstymą ir iš-
mokti architekto žvilgsniu tyrinėti 
pastatus. Vakarais profesoriai ir 
studentai, kartu gurkšnodami alų, 
aptardavome dienos įspūdžius. 

Studijos ir  
laisvalaikis

Bremeno universitete vyrauja 
visiškai kitokia atmosfera nei Lie-
tuvoje. Jaučiausi kaip paprastas 
žmogus, nebuvo skundų ir kriti-
kos. Vokiečiai mielai padėjo spręs-
ti problemas ir į mane visada žiū-

rėjo kaip į žmogų. Ir vokiečių stu-
dentai skiriasi nuo mūsų: visada 
bendrauja grupėmis, vieni kitiems 
padeda ir nepersistengia dėl rezul-
tatų. Jie smalsūs ir viskuo besido-
mintys. Galbūt iš čia kildintina ir 
Vokietijos ekonomikos sėkmė.

Pagal mainų programą kartu 
su manim mokėsi apie 150 studen-
tų iš viso pasaulio. Susipažinau su 
jų kultūromis ir papročiais. Supra-
tau, kad pasaulis visai kitoks, negu 
jį pristato žiniasklaida.

Stažuotės metu daugiausia lai-
ko leidau su ispanais. Jie įdomūs, 
linksmi, o darbus atideda kitai 
dienai. Pvz., aš į paskaitas vėluo-
davau pusę valandos, o ispanai dvi 
ar daugiau valandų...

Beveik kiekvieną vakarą lan-
kiausi diskotekose ir vakarėliuose 
– norėjau susipažinti su kuo dau-
giau skirtingų žmonių.

Studijos buvo sėkmingos: lai-
mėjau skatinamąją Bremeno tai-
komosios technikos universiteto 
architektūros premiją, o grupinį 
mūsų projektą gerai įvertino Tarp-
tautinė Berlyno komisija.

Po studijų
Stažuotė Vokietijoje padė-

jo apsispręsti dėl tolesnių studijų 
krypties. Magistrantūros studi-
joms pasirinkau Ispaniją. Esu iš 
Rytų Europos, trumpai studijavau 
ir šiek tiek pažinau Vidurio Euro-
pą (Vokietija), o dabar savo žvilgs-
nį kreipsiu į Pietų Europos kultūrą 
ir architektūrą (Ispanija). Taip pat 
privalau praplėsti visos Europos 
kultūros, istorijos, tradicijų ir ar-
chitektūros žinias, kuo daugiau 
sužinoti apie skirtingų epochų 
architektūros ir urbanistikos pro-
blemas.

Pabendravęs su skirtingais 
žmonėmis tapau tolerantiškesnis, 
pradėjau gerbti kiekvieno žmo-
gaus prigimtį ir pasirinkimą. Ta-
pau daug laisvesnis ir liberalesnis.

O visų svarbiausia pavyko įgy-
vendinti savo tikslą - išmokau sė-
kmingai bendrauti su kitokiais nei 
aš ir labai skirtingais žmonėmis.
Kaip visada, be gestų kalbos vertė-
jo paslaugų.

Donatas POČEŠIŪNAS

Donatas Počešiūnas.

Jaunimo žingsniai

Tarptautinė jaunimo diena Bremeno taikomosios technikos universitete. 
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Kurčias žmogus pastatė laivą
Vasario 26 d. Vilniaus 

kurčiųjų jaunimo organi-
zacija surengė susitikimą 
su labai įdomios biogra-
fijos kurčiuoju Jurijum 
Vasina. Mes jau iš anksto 
žinojome, kad jis pasakos 
apie savo gyvenimo darbą  
– laivo statybą Švedijoje. 
Žinojome, bet vis dėlto 
nekantravome iš jo paties 
išgirsti, kaip kurčias žmo-
gus sugebėjo atlikti tokį 
stulbinamą darbą.

Jurijus Vasina gimė ir mokėsi 
kurčiųjų mokykloje Rusijoje. Vė-
liau su šeima persikėlė į Radvi-
liškį. Iki šiol jis čia ir gyvena.  

Netekęs darbo Jurijus nuta-
rė su dviem pažįstamais vykti į 
Švediją uždarbiauti. Tai buvo 
2000-ieji.

Iš pradžių lietuviams buvo 
nelengva. Per keletą atvykimo 
dienų pavyko susirasti tik pras-
tai mokamą darbą - skinti braš-
kes. Atvykėliai pasijuto „įkliu-
vę“, tad reikėjo užsidirbti pinigų 
bent jau kelionei namo. Vienas 
iš trijulės neatlaikė ir netrukus 
išvyko atgal. Jurijus ir  Evaldas 
buvo atkaklesni. 

Vieną rytą Jurijus atsibudęs 
nerado Evaldo. Po kelių valandų 
šis grįžo su nauju šeimininku. 
Švedas pasiūlė jiems dirbti jam. 
Lietuviai spėriai susiruošė į ke-
lionę ir  išvyko į Noros miestą 
pas naująjį šeimininką.

Šeimininkas Jurijui ir jo kai-
mynui Evaldui parodė lenkų sta-
tytą namą, o  Jurijui ir Evaldui 
pasiūlė pastatyti laivą. Jurijui 
vertė Evaldas, jis yra girdintis 
žmogus. Iš pradžių šeimininkas 
leido jiems pabandyti. Pamatęs 
rezultatą liko patenkintas ir iš-
kart Jurijų ir Evaldą įdarbino.

Taip draugai pradėjo statyti 
laivą. Atėjus rudeniui Jurijus iš-
vyko į Prancūziją  dirbti. O va-
saros mėnesiais vėl grįždavo į 
Švediją  ir tęsdavo, ką pradėjęs. 
Iki 2007 metų Jurijus buvo dar-
bų „viršininkas“, o Evaldas - jo 
pagalbinis darbuotojas.

Savininkas kartais pageida-
vo ir gana keistų dalykų. Pvz., iš 

Italijos parvežtą auksinę monetą 
įmontuoti į laivo galą.

Jurijus ir Evaldas ne tik pa-
statė medinį laivą, bet ir sumeis-
travo medinius baldus. Savaitga-
liais ir laisvalaikiu prie darbinin-
kų prisijungdavo ir pats šeimi-
ninkas. Kartu jie įrengė virtuvę, 

tualetą, miegamuosius, dušą,  
įtaisė skalbimo mašiną. Žodžiu, 
viską, ko reikia patogiai buičiai. 
Darbdavio žmonos pageidavi-
mu laive įmontavo net siuvimo 
mašiną. Po to medinį laivą jie 
apkaustė metalu. 2007 m. dar-
bą baigė. Savininkas jau tuomet 

planavo parduoti namą Švedijo-
je, už gautus pinigus nupirkti du 
variklius ir iškelti bures.

Na, o Jurijus su Evaldu atsi-
sveikino su savo kūriniu ir vie-
nas su kitu. Jurijus išvyko namo, 
o jo kaimynas pasiliko Švedijoje.

Vėliau mūsų herojus suži-
nojo, kad savininkui pavyko su-
manymą įgyvendinti iki galo, ir  
2009 m. laivas buvo nuleistas į 
jūrą.

2010 m. šeimininkas su žmo-
na pradėjo kelionę aplink pasau-
lį.

Pasak Jurijaus, darbas jam 
buvo ir malonus, ir naudingas. 
Per tą laiką iš savininko jis išmo-
ko skaityti brėžinius, suvokti sta-
tybos instrukcijas. Baigęs darbą 
jis mokėjo daug daugiau, nei iki 
tol. Subrendo kaip žmogus.

Jurijus rodė mums išskir-
tines medžiagas ir daiktus, ku-
riuos parsivežė iš Švedijos. Net 
klausantis jo ir matant akivaiz-
džius įrodymus, jo pasakojimas 
atrodė neįtikėtinas. Gal dėl to, 
kad buvo nuostabu, kiek daug 
gali kurčias žmogus.

Jurijus sakė, kad niekada ne-
pamirš nors ir ilgo, sunkaus, bet 
labai įdomaus darbo.

Na, o mums, kurčiųjų jauni-
mui, tai geras pavyzdys, ką gali 
dirbti kurtieji. Labai džiaugia-
mės Jurijaus sėkme. Linkime 
jam ateityje dar įvairesnės ir 
naujos patirties.

Emilija KISNIERIŪTĖ                                                  
„Akiračio“ jaunimo korespondentė

Statydamas laivą Jurijus įgijo daug darbo patirties ir  gyvenimo išminties. 

Jurijaus Vasinos ir jo draugo Evaldo rankomis padirbdintas laivas. 
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Šis vaikinas – vienas 
iš nedaugelio Lietuvos 
kurčiųjų, studijuojan-
čių aukštojoje mokykloje. 
Šiuo metu jis yra Vilniaus 
dailės akademijos (VDA) 
tapybos specialybės antro 
kurso studentas. Su Linu 
kalbėjausi apie tai, kaip jis 
pradėjo piešti ir kaip jam 
sekasi įgyvendinti savo 
svajonę – tapti dailininku.

Papasakok apie savo vaikystę 
ir šeimą.

Gimiau Kaune, kurčiųjų šei-
moje. Nuo pirmos klasės mokiau-
si Vilniaus kurčiųjų internatinėje 
mokykloje (dabar Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras).

Mano tėvams nuo pat pradžių 
rūpėjo mano ateitis. Dažnai klaus-
davo, kuo noriu būti. Aš mėgau 
skaniai pavalgyti, o mano abu tė-
vai puikiai ruošia maistą. Tėvams  
sakydavau, kad būsiu kulinaras, 
nes man atrodė, kad tai bus di-
džiausia laimė. Kai kartu su mama 
gamindavau valgį, man tai atrodė 
geriausios mano gyvenimo minu-
tės. Daug kulinarinių paslapčių 
perėmiau iš tėvų ir šį pomėgį iš-
saugojau iki šiol.

Kada pradėjai piešti? Kada 
supratai, kad nori tapti dailinin-
ku?

Kai buvau antroje klasėje, 
mano pirmoji mokytoja Jolita 
Karvelienė pasiūlė lankyti dailės 
būrelį. Nuėjau, bet iš pradžių dar 
nesupratau, kad šis žingsnis pakeis 
mano svajones apie ateitį - noras 

tapti kulinaru praėjo vos paėmiau 
pieštuką.

Pirmoji mano dailės mokytoja 
buvo dailės būrelio vadovė Regi-
na Gaušienė. Kai pradėjau lankyti 
būrelį, man atsivėrė naujas spal-
vų pasaulis. Tai buvo nuostabu. 
Vadovė Regina nuolat pagirdavo 
mane, sakė, kad aš galėčiau būti 
dailininkas. Pradėjau jausti, jog ta-
pyba gyvena manyje, tapant man 
išnykdavo visas pasaulis, likdavo 
tik spalvos. Bet tada dar buvau ne-
subrendęs, nebuvau išsiugdęs kan-
trybės. Dažnai, jeigu man nepa-
sisekdavo piešinys, labai susiner-

vindavau ir ketindavau 
mesti pratybas. Tokiais 
momentais man labai 
daug padėdavo mama. 
Ji sakydavo: „Mokytoja 
sako, kad tu gabus, tu 
gali. Tik nenorėk visko 
iš karto, turėk kantry-
bės. Reikia daug dirbti“. 
Ir aš pamažu nurimda-
vau ir likdavau mokytis 
toliau.

Būdamas penktoje 
klasėje aiškiai supratau, 
kad noriu būti dailinin-
kas.

Esu labai dėkingas 
dviems LKNUC dailės mokyto-
joms - Silvanai Hacking ir Jūrai 
Seniut. Jų patarimai, metodiniai 
paaiškinimai man padėjo tobulėti, 
lavinti ranką, derinti spalvas, gi-
liau suvokti dailės paslaptis.

Lankei dailės mokyklą?
Ketverius metus po pamokų 

lankiau Vilniaus Justino Vieno-
žinskio dailės mokyklą. Čia mano 
svarbiausia mokytoja buvo Vi-
da Sevrukienė, kuri ne tik mane 

mokė suvokti dailę, bet ir labai 
manimi rūpinosi - kaip mama. Aš 
ją visada prisiminsiu ir liksiu dė-
kingas.

Kada pradėjai ruoštis stoti į 
Vilniaus dailės akademiją?

Dešimtoje klasėje. Domėjausi, 
ko reikia stojant,  kokie bus egza-
minai.

Paskutiniai metai LKNUC bu-
vo sunkūs: reikėjo ruoštis abitū-
ros egzaminams, o aš tais metais 
pradėjau lankyti paruošiamuosius 
kursus stoti į VDA. Laiko buvo 
mažai, reikėjo daug tapyti, pasilik-
ti bendrabutyje savaitgaliais. Esu 
dėkingas centro administracijai, 
kad mane suprato ir palaikė. Sutei-
kė patalpas tapyti,  tiesiog rūpino-
si manimi. Dabar tai - tik maloni 
praeitis. Dabar aš – jau studentas.

Ar sunku mokytis VDA? 
Kaip sutari su kurso draugais?

Mokytis yra sunku. Daugybė 
disciplinų, reiklūs dėstytojai, ypač 
specialybės dalykų. Laiko turiu 
mažai, bet esu laimingas, kad esu 
ant savo svajonės slenksčio. Kurso 
draugai mane priėmė nuoširdžiai, 
neignoravo dėl to, kad esu kurčias. 
Tad tarp jų jaučiuosi gerai.

Kokie momentai studijuojant 
VDA buvo įsimintiniausi?

Per nepilnus dvejus studijų 
metus didžiausią įspūdį padarė 
vasaros praktika Saloje (Rokiškio 
raj.). Gyvenome buvusiame Ra-
dvilų dvare. Pleneras buvo nuos-
tabus. Tapėm gamtoje, išmokom 
tapyti panoraminius ir kamerinius 
peizažus, išgauti spalvas iš natū-
ros.

Tos vasaros aš ilgai nepamir-
šiu:  ir visų įspūdžių,  ir mažo Sa-
los miestelio, aplink kurį teka jau-

kus upeliukas.
Ar esi surengęs savo darbų 

parodų?
Taip, kelias. Pirmąkart mano 

darbus eksponavo mano mokyklo-
je, paskui Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje, 
Vilniaus Justino Vienožinskio dai-
lės mokykloje.

Ką norėtum veikti baigęs 
studijas? Kaip įsivaizduoji, kokį 
darbą dirbsi?

Dar neįsivaizduoju, ką veiksiu 
baigęs specialybės mokslus. Iš viso 
apie darbą negalvoju. Kol kas ži-
nau, kad  norėčiau toliau studijuo-
ti, nes man labai patinka studen-
tiškas gyvenimas.

Ar daugiau kurčiųjų studi-
juoja VDA? Ar bendrauji su jais?

VDA restauravimą studija-
vo Birutė Bražinskienė (ji dirbo 
restauratore Islandijoje), Šarūnas 
Juodvalkis mokėsi skulptoriaus 
specialybės ir Vytautas Vanagas 
– tapybos restauracijos specialy-
bės. Dabartiniai studentai: Jovi-
ta Gronskytė – paskutinio kurso 
restauracijos magistrė, Karolis Si-
maitis – grafikos specialybės pir-
makursis, Ieva Augaitytė – teksti-
lės specialybės antrakursė. Su jais 
dažnai susitinkame ir bendrauja-
me.

Įrodei, kad kurtumas - ne 
kliūtis siekti savo svajonių. Ko 
palinkėtum sutrikusios klausos 
jaunimui?

Noriu pasidalinti viskuo, kas 
man atrodo svarbu. Visų pirma, 
nereikia bijoti siekti savo svajo-
nės. Nereikia bijoti savo negalios. 
Svarbiausias dalykas - siekti savo 
tikslo. Bet nepakanka vien norėti. 
Reikia labai daug dirbti. Apie savo 
tikslą reikia galvoti dar mokyklos 
suole. Ir niekada negalima pasi-
duoti tingumui.

Iš pradžių aš taip pat bijojau 
sunkumų, bet dabar žinau, kad 
juos galima įveikti. Tik reikia labai 
norėti. Kai sau įrodai, kad gali, gy-
venimas tampa gražesnis.

 
Kalbino Agnė KARVELYTĖ

Lino tapybos darbų paroda - 
LKD svetainės

www.lkd.lt rubrikoje
 ,,Virtuali meno galerija''.

Vilniaus dailės akademijos tapybos specialybės 
antro kurso studentas Linas Podiriaka.

 Linas ir jo kūryba.

Mūsų žmonės L. Podiriaka: nereikia bijoti siekti savo svajonės
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Jau pusmetis, kai kur-
čiųjų draugijos mėnraš-
tį „Akiratis“ maketuoja 
mūsų bendruomenės narė 
Airina VENSLOVAITY-
TĖ. Skaitytojams prista-
tome jauną neprigirdinčią 
merginą, kuri stengiasi, 
kad mūsų laikraštukas 
būtų mielas ir patrauklus 
kiekvieno akiai.  

Darbo „laukas“ – du 
spaudos lankai

Pirmajam interviu susitarėm 
susitikti redakcijos patalpose, Šv. 
Kazimiero 3. Pokalbiui pakrypus 
apie darbą pastebėjau, kaip nušvi-
to pašnekovės akys. Airina sakė, 
kad pradžioje buvo nelengva, bet 
vėliau, laikui bėgant „pagavo“ dar-
bo specifiką. Kiekvienas iš mūsų 
yra patyręs permainų, laimingų 
akimirkų – kai jauti harmoniją su 
savimi ir šalia dirbančiais. Tuo la-
biau, kad redakcijoje kūrybiniai, 
techniniai darbai glaudžiai tarpu-
savyje susiję. Tenka daug bendra-
darbiauti, kartu ieškoti geriausių 
sprendimų, taisyti klaidas. Kas-
kart reikia atlikti daug nematomo, 
kruopštaus, parengiamojo darbo. 
Pagrindinė Airinos užduotis – kū-
rybinių darbuotojų ir kitų neeta-
tinių korespondentų parengtus, 
suredaguotus straipsnius bei nuo-
traukas „sutalpinti“ į dviejų spau-
dos lankų laikraščio maketą. Bet 

tokie jau esame, kad mums smalsu 
sužinoti daugiau - kaip ir kuo ji 
gyvena, ką mėgsta, koks požiūris 
į kurčiųjų bendruomenės proble-
mas. 

Gimtasis miestas - 
 Klaipėda

Airina gimė ir augo uosta-
miestyje, mokytojo ir vadybinin-
kės šeimoje. Niekas nesitikėjo, kad 
netrukus džiaugsmą aptemdys ne-
tikėta daktarų diagnozė – dukrytė 
stipriai neprigirdi. Prasidėjo neri-
mo, ieškojimų metas. Vienturtei 
Airinai likimas lėmė turėti jautrius 
jos poreikiams, mylinčius, rūpes-
tingus tėvus. Pasisekė ir dėl to, kad 
jie buvo stiprūs žmonės ir suge-
bėjo greitai orientuotis. Suprato, 
kad sutrikusios klausos vaikas kuo 
skubiausiai turi gauti specialistų 
pagalbą. Tėvai apsisprendė išmo-
kyti dukrą sklandžios lietuvių kal-
bos ir rašto. Nors mergaitė lankė 
kurčiųjų vaikų darželį, tėvai papil-
domai kantriai lavino patys, ve-
džiojo pas logopedus. Tikslas buvo 
pasiektas. Būtent šios pastangos 
po daugelio metų dukrai atvėrė 
duris siekti aukštojo mokslo.

   Pagrindinė mokykla - 
uostamiestyje

Sulaukusi mokyklinio amžiaus 
mergaitė lankė Klaipėdos kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinę 
mokyklą. Mokslai patiko ir sekėsi. 
Airina prisimena, jog savo stiprių-
jų savybių ieškojusi nuo paauglys-
tės. Jai netrūko sveiko užsispyri-
mo. Ji stengėsi išmokti, sužinoti, 
pasiekti kuo daugiau. Aktyviai 
dalyvavo popamokinėje veikloje, 
lankė keramikos, lauko, stalo teni-
so, šaškių būrelius.

Mokslai Vilniuje

 Vidurinio mokslo Airina siekė 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre. Po pamokų 
dažnai skubėdavo į LKD Vilniaus 
teritorinę valdybą, domėjosi kur-
čiųjų bendruomenės gyvenimu, 
dalyvavo meno saviveikloje. Ne-
pajuto, kaip atėjo išleistuvių diena. 

Iš mokyklos Airina išsine-
šė brandos atestatą ir didelį norą 

studijuoti, siekti aukštojo mokslo. 
Kartu su drauge  įstojo į Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegiją, 
pasirinko grafinio dizaino speci-
alybę. Jau pirmųjų paskaitų metu 
abi merginos pajuto, kad lengva 
nebus. Nors grupėje visi tuomet 
buvo daugmaž bendraamžiai, ne-
buvo bendramokslių, kuriems 
rūpėtų, kaip jaučiasi šalia esantis 
silpnesnis. Niekas nepaaiškindavo, 
ko nespėdavo įsiminti ir užsirašyti, 
konspektus skolindavo nenoriai. 
Apskritai atmosfera nebuvo labai 
palanki. Nebuvo nei susiėjimų 
po paskaitų, nei draugysčių. Visi 
- kas sau. Merginos turėjo verstis 
savo jėgomis, todėl svarbesnėms 
paskaitoms samdė vertėją. Tačiau 
didesnę dalį teorinių paskaitų tek-
davo apsieiti be jų, nes vertėjai ne 
visada galėdavo dalyvauti. 

Airina sako, kad kurtieji, kaip 
ir kiti neįgalieji, norėdami pasiek-
ti tikslą ir gyventi visavertį gyve-
nimą, turi turėti stiprią dvasią ir 
valią. 

Pernai įteiktas Vilniaus tech-
nologijų ir dizaino kolegijos di-
plomas yra geras pavyzdys, kad 
negalia – ne kliūtis išsilavinimui. 
Net kai sąlygos ir aplinka nėra pa-
lankios.

Laisvalaikis, pomėgiai

Taip jau yra, kad atvykusi mo-
kytis ir studijuoti į sostinę, Airi-
na pamėgo ją ir liko čia gyventi. 
Laisvo laiko neeikvojo veltui. Pra-
ėjusių metų pabaigoje užsirašė į 
vairavimo kursus ir šiemet įgijo B 
kategorijos vairuotojo teises. 

Atkaklios, veiklios, mėgstan-
čios bendrauti su žmonėmis mer-
ginos pomėgiai įvairūs: menas, 
parodos, susitikimai su draugais, 
knygos. Dažnai važiuoja į gimtąją 
Klaipėdą aplankyti savo tėvų – pa-
čių brangiausių žmonių žemėje. 
Kai paklausiau, kur ji leidžia atos-
togas, atsakė, kad pajūryje. Poilsis 
- čia pat, tereikia nuvažiuoti prie 
Baltijos. Kai pasisotina vandens 
procedūrų, susiranda kitų malo-
numų: deginasi saulėje, vaikšto po 
Smiltynės pušynus. Kartu su tėvais 
kartais keliauja dviračiais į Nerin-
gą, lanko landšaftinio draustinio 
gyvenvietes. 

Laiko ratas sukasi. Mes visi 
skirtingi, bet mūsų siekiai ir viltys 
dažnai sutampa – gyventi geriau, 
gražiau, prasmingiau.

Vanda VAITKUTĖ

   Pažintis su nauja  “Akiračio”  maketuotoja

Airina Venslovaitytė.

DĖMESIO!

Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras
teikia nemokamas gestų kalbos vertimo paslaugas  

Telšiuose, Plungėje, Rietave.

Vertimo paslaugą galima užsisakyti mobiliuoju telefonu 
8 682 86861, arba elektroniniu paštu verteja.evelina@

gmail.com

Telšiuose gestų kalbos vertimo paslaugos teikiamos nuo 
8.00 iki 17.00 val. Paslaugas galima užsisakyti atvykus pas 
gestų kalbos vertėją adresu Respublikos g. 32  (302 kabinetas).

Plungėje gestų kalbos vertimo paslaugas galima užsisakyti 
nurodytais kontaktais arba pirmadieniais atvykus į Plungės 
kurčiųjų draugiją adresu Vytauto g. 9, nuo 9.00 iki 16.00 val. 

Rietave vertimo paslaugą suteiksime tik  iš anksto 
užsisakius.

Šiaulių gestų kalbos vertėjų centras
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Japonijoje - žemės dre-
bėjimas, cunamio banga, 
sprogimai atominėje elek-
trinėje. Ir visa tai - tik per 
kelias dienas.

Didžiausias Japonijos istorijoje 
žemės drebėjimas sukėlė galingą 
cunamį, kuris užgriuvo rytinę šalies 
pakrantę, nušluodamas viską, kas 
buvo jo kelyje, įskaitant žmones, 
namus, automobilius ir laivus. Po 
drebėjimo, kurio stiprumas siekė 
8,9 balo, sekė mažiausiai 19 smarkių 
pakartotinių smūgių. Dauguma jų 
buvo stipresni nei 6 balų. Šios sti-
chijos mastas buvo siaubingas netgi 
prie žemės drebėjimų pripratusiai 
Japonijai.

Pragaras ten prasidėjo ko-
vo 11-ąją, per kelias dienas žuvo 
keliasdešimt tūkstančių žmonių. 
Suniokota įstabaus grožio šalies 
gamta ir tvarka.

Galingiausi žemės  
drebėjimai

Iki šiol galingiausiu žemės 
drebėjimu Japonijoje buvo laikytas 
1923 metais Kanto regione įvykęs 
8,3 balo stiprumo drebėjimas, ku-
ris, kaip nurodo JAV Geologijos 
tarnyba, nusinešė 143 tūkst. gyvy-
bių.

1996 metais Kobės miestą su-
drebinęs 7,2 balo drebėjimas pa-
reikalavo 6400 žmonių gyvybių.

Japonija yra vadinamajame 
Ramiojo vandenyno ugnies žiede, 

kur didelis seisminis ir vulkaninis 
aktyvumas - čia įvyksta apie 90 
proc. visų žemės drebėjimų.

2004 metų gruodžio 26 dieną 
prie Indonezijos Sumatros salos 
įvykęs 7,9 balo stiprumo žemės 

drebėjimas sukėlė milžinišką cu-
namį, kuris dvylikoje valstybių 
nusinešė apie 230 tūkst. gyvybių.

Pernai vasarį Čilės centrinius 
rajonus sukrėtęs 8,8 balo drebė-
jimas taip pat sukėlė cunamį, per 
kurį žuvo 524 žmonės.

Akiračio inf.

Iš Japonijos 
kurčiųjų 

gyvenimo 
Japonijoje pirmoji kurčiųjų 

mokykla buvo įkurta 1878 m. Ki-
jote (Japonijos sostinė iki 1868 
m.). Nuo 1948 m. įsigaliojo įsta-
tymas, reikalaujantis, kad kurtieji 
vaikai lankytų mokyklą ir gautų 
formalų išsilavinimą. 2009 m. 
duomenimis, Japonijoje buvo 315 
kurčiųjų mokyklų mokytojų ir 
personalo narių. 

1947 m. įkurta Japonijos kur-
čiųjų federacija. 1991 m. įsteigta 
Japonų gestų kalbos vertėjų asoci-
acija. 1997 m. priimtas Gestų kal-
bos vertėjų etikos kodeksas. 2002 
m. įkurtas Gestų kalbos vertėjų 
institutas (National Training Ins-
titution of Sign Language). 

Japonų gestų kalba – JSL kaip 
ir visos gestų kalbos, susideda iš 
žodžių, arba ženklų, ir gramatikos, 
kurios taisyklėmis remiantis gestai 
„sudedami“ į kalbą. Japonų gestų 
kalboje yra daiktavardžiai, veiks-
mažodžiai, būdvardžiai ir kitos 
kalbos dalys, įskaitant priesagas, 
nurodančias laiką, neiginį ir gra-
matines daleles. Gestai susideda 
ne tik iš rankos gesto, bet ir iš lū-
pų judesių (kada japoniškas žodis 
tariamas su garsu arba be garso). 
Taip pat neatskiriama daugelio 
gestų kalbos dalis yra veido išraiš-
ka. 

Be gestų ir jų gramatikos, ges-
tų kalbą papildo pirštų abėcėlė, 
kuri dvidešimtojo amžiaus pra-
džioje buvo perimta iš Jungtinių 
Valstijų, tačiau Japonijoje pirštų 
abėcėlė vartojama rečiau negu 
amerikiečių gestų kalboje. Pirš-
tų abėcėlė vartojama daugiausiai 
užsienietiškiems žodžiams, pavar-
dėms ir neįprastiems žodžiams 
„parašyti“. Kai pasakojama apie 
situaciją, kuriai apibūdinti nepa-
kanka esamų gestų, pasitelkiami 
pantomimos gestai. 

Iki praėjusio amžiaus septin-
tojo dešimtmečio kurtieji Japoni-
joje turėjo palyginti nedaug teisių, 
o jų socialinis pripažinimas buvo 
menkas. Kurtieji buvo priskiriami 
mažumoms arba laikomi protiškai 
atsilikę, jie negalėjo gauti vairuo-
tojo pažymėjimo, neturėjo teisės 
pasirašyti sutarčių ir testamentų. 
Dauguma kurčiųjų buvo juoda-
darbiai arba apskritai neturėjo 
darbo. Kurčiųjų mokyklose iki 
2002 m. vyravo sakytinis ugdymo 
metodas, vaikai buvo mokomi sa-
kytinės kalbos ir skaityti iš lūpų, 
o gestų kalba nebuvo įtraukta į 
mokymo programas. Net ir šian-
dien, bent jau oficialiai, Japonijoje 
nemokoma gestų kalbos ir tik šiek 
tiek daugiau nei dešimt metų ofi-
cialiai yra panaikintas gestų kalbos 
draudimas kurčiųjų mokyklose. 

Japonijos kurčiųjų tapatybės 
samprata glaudžiai siejasi su Japo-
nijos modernizacija ir suvakarie-
tinimu. Japonijos kurčiųjų federa-
cija laikosi asimiliacijos pozicijos, 
propaguoja skaitymą iš lūpų ir 
kitas „įsiliejimo“ į girdinčiųjų ben-
druomenę formas. 

Pastaraisiais metais Japonijos 
girdinčiųjų bendruomenėje au-

ga domėjimasis gestų kalba. Tokį 
domėjimąsi skatina girdintiesiems 
skirtos knygos apie kurčiuosius ir 
gestų kalbą, kiekvieną savaitę per 
TV rodomos gestų kalbos pamo-
kos bei vis didėjantis vakarinių 
gestų kalbos mokymo kursų skai-
čius. Per televiziją buvo parodytos 
kelios dramos, kur gestų kalba su-
darė reikšmingą siužeto dalį. 

Kurčiųjų bendruomenė rei-
kalauja priimti gestų kalbos 
įstatymą. Japonijos kurčiųjų ben-
druomenė nenukrypstamai siekia, 
kad būtų priimtas Gestų kalbos 
įstatymas, kurio tikslas plėtoti so-
cialinę aplinką ir kuris pripažintų 
gestų kalbą kaip gimtąją kurčiųjų 
kalbą ir prigimtinę kurčiųjų ben-
dravimo priemonę. Gestų kalbos 
įstatymo priėmimas yra vienas 
svarbiausių Japonijos kurčiųjų fe-
deracijos tikslų nuo pat organiza-
cijos įsikūrimo 1947 metais. 

Kurčiųjų organizacijos pra-
dėjo rinkti parašus reikalauda-
mos, kad kurtieji gautų informa-
ciją nelaimės atveju. 2010 m. spa-
lio mėnesį septynios kurčiųjų or-
ganizacijos pradėjo rinkti parašus 
reikalaudamos, kad „informacija 
būtų prieinama ir perduodama“ 
kurčiųjų bendruomenei stichi-
nių nelaimių, katastrofų ir kitais 
panašiais atvejais. Akcijos tikslas 
– atkreipti atsakingų ministeri-
jų dėmesį, kad kurtieji nedelsiant 
gautų informaciją apie vykstan-
čias katastrofas ar nelaimes ir kad 
tai yra kurčiųjų teisė. Pavyzdžiui, 
kurčiųjų bendruomenė nieko ne-
žinojo apie pavojingą avariją, kuri 
1999 m. įvyko Tokaimuros atomi-
nėje elektrinėje, kadangi kurtieji 
negalėjo išgirsti informacijos per 
radiją. Organizacijos tikisi su-
rinkti apie 20 000 parašų iki šių 
metų rugpjūčio mėnesio. Parašų 
rinkimo kampanija yra atsakas į 
vyriausybės veiksmus siekiant re-
formuoti neįgalumo sistemą. 

Filmas apie kurčiuosius. Pir-
mą kartą filmas apie kurčiųjų gy-
venimą pavadinimu "A Yuzuriha" 
(Daphniphyllum macropodum) 
buvo parodytas Tokijuje 2009 m. 
birželyje. Per metus filmą pažiū-
rėjo daugiau kaip 150 000 žiūrovų 
516 kino teatrų visoje Japonijoje. 
Filmo režisieriui, kurčiam nuo 
gimimo Kentaro Hayase (37 m.) 
toks filmo pasisekimas buvo labai 

Japonijoje - nelaimių bangaPasaulyje

Didžiausias Japonijos istorijoje žemės drebėjimas suniokojo įstabaus grožio 
šalies gamtą.
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netikėtas. Režisierius sakė: „Jei 
girdintieji pažiūrės šį filmą, jie 
supras, kad būti kurčiam ne toks 
jau didelis skirtumas. Pabaigoje jie 
pajus užuojautą ir supratimą“. Fil-
mas pasakoja apie du kurčiuosius: 
vienas jų vidutinio amžiaus, jis 
praranda mylimąją, bet stengiasi 
neatskleisti savo jausmų. Antra-
sis – drąsus ir šiek tiek įžūlus jau-
nuolis, kuris elgiasi kaip girdintis 
ir svajoja tapti aktoriumi. Vyres-
nysis herojus stebi jaunesnįjį bei 
kitus neįgaliuosius ir mėgina kino 
juostoje užfiksuoti jų kovą dėl dis-
kriminacijos panaikinimo, apie ką 
kadaise ir jis pats svajojo. Beveik 
visi filmo aktoriai yra kurtieji. Eri 
Imai, kuris atlieka vieną pagrindi-
nių vaidmenų, yra girdintis daini-
ninkas ir turi kurčią sūnų. 

Filmo režisierius Kentaro Ha-
yase dirba privačioje kurčiųjų mo-
kykloje. Kartą vienas kurčias ber-
niukas jo paklausė: „Visi žmonės, 
kuriuos rodo per televiziją, yra 
girdintieji. Ar aš tikrai užaugsiu 
– net jeigu negirdžiu?“ Atsakyda-
mas į berniuko klausimą, 2001 m. 
Kentaro pradėjo sukti filmus. "A 
Yuzuriha" yra jo pirmasis filmas, 
kuris buvo parodytas kino tea-
truose. Kentaro sako: „Savo filmu 
norėjau suteikti žiūrovui galimy-
bę pamatyti, kaip kurtieji gyvena 
savo gyvenimą. Dar norėčiau pa-
statyti filmą apie tai, kaip kurtieji 
įveikia kurtumo keliamas kliūtis“. 

Miuziklai gestų kalba. Toki-
juje jau dešimt metų veikia muzi-
kinė vaidybos gestų kalba trupė 
„Kiirogumi“, kuri nuo pat susikū-
rimo pradžios daug dėmesio skiria 
gestų kalbos panaudojimui miuzi-
kluose. Šią muzikinę trupę kartu 
su dar dviem asmenimis 1989 m. 
įkūrė 49 m. gestų vertėja Ruruka 
Minami. Trupės tikslas – kad kuo 
daugiau žmonių pamatytų, kokia 
graži gestų kalba, todėl savo spek-
taklius trupė rodo ne tik didmies-
čiuose, bet ir provincijoje.

Princesė Kiko. Po filmo per-
žiūros princesė Kiko šnekučiavo-
si gestų kalba su moterų futbolo 
žaidėjomis. Princesė Kiko, kuri 
yra Japonijos sosto paveldėtojo 
jaunesniojo brolio žmona, ge-
rai įvertino dokumentinį filmą 
„Akių kontaktas“, kuris pasakoja 
apie Japonijos kurčiųjų moterų 
futbolo komandos žaidėjas ir ku-
rio premjera įvyko 2010 m. rug-
sėjo mėnesį Tokijuje. Japonijos 
kurčiųjų moterų futbolo koman-
da debiutavo 2009 m. Taipėjuje 

vykusiose Kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse. Filme pasakojama apie 
komandos žaidėjų kasdienį gyve-
nimą, mokyklas ir darbovietes. Po 
filmo peržiūros princesė Kiko su 
komandos žaidėjomis ir treneriu 
kalbėjosi gestų kalba. Princesė Ki-
ko yra įgijusi psichologės specialy-
bę. Nuo mokyklos laikų ji mokėsi 
gestų kalbos, kurią laiko svarbia 
bendravimo priemone su kalbos 
ir klausos sutrikimų turinčiais 
žmonėmis, kurių gyvenimu ir vei-
kla princesė visada domisi. Prin-
cesė yra kvalifikuota gestų kalbos 
vertėja. Bendraudama su filmo 
herojėmis princesė Kiko sakė: 
„Jūsų komandoje buvo labai gera 
atmosfera. Jums reikėjo labai pasi-
stengti, kad galėtumėte žaisti fut-
bolą“. Princesė taip pat klausinėjo 
žaidėjų, kaip dažnai per savaitę jos 
treniruodavosi. Jos didenybė da-
lyvauja kasmet rugpjūčio mėnesį 
rengiamame „Kalbėjimo gestų 
kalba vidurinių mokyklų moks-
leivių konkurse“ bei kiekvieną 
gruodį vykstančioje ceremonijoje 
„Pagerbkime motinas, auginan-
čias vaikus su klausos sutrikimais“. 
2008 m. ji taip pat dalyvavo 38-oje 
Nacionalinėje kurčių moterų kon-
ferencijoje“. 

Kurčias kavinės savininkas 
ketina išleisti knygą. „Nesvarbu, 
ar esi kurčias, ar girdintis – visi 
žmonės gyvena tame pačiame pa-
saulyje“ – taip visada sako Fusao 
Yoshioka, kavinės Tokijuje savi-
ninkas. Jis apkurto būdamas trejų 
metukų. Baigęs kurčiųjų moky-
klą dirbo automobilių dažytoju. 
Įkvėptas pertvarkų dvasios, sa-
vanoriškai išėjo iš darbo ir prieš 
dešimt metų atidarė nuosavą ka-
vinę. Kai kavinė įgavo reputaciją, 
verslui ėmė sektis, Fusao netikėtai 
pakliuvo į avariją. Tik aplinkinių 
žmonių nuoširdumas ir meilė 
padėjo Fusao įveikti jo neįprasto 
gyvenimo sunkias negandas. Savo 
gyvenimą, kupiną rūpesčių ir ne-
tikėtumų, Fusao ketina aprašyti 
knygoje „Kurčias kavinės savinin-
kas“. 

Greitosios pagalbos kortelės 
kurtiesiems. Urayasu miesto val-
džia pagamino greitosios pagalbos 
korteles, kurios skirtos kurtie-
siems bei vyresniems žmonėms. 
Staigiai sunegalavęs kurčiasis bet 
kuriam padėti pasirengusiam as-
meniui gali parodyti kortelėje 
sakinį ar paveikslėlį ir paprašy-
ti iškviesti greitąją pagalbą bei 
„papasakoti“ greitosios pagalbos 

komandai, kas jam skauda. Kor-
telėje parašyti sakiniai: „Prašome 
iškviesti greitąją pagalbą“, „Prašo-
me susisiekti su mano šeima“ ir 
pan. Taip pat kortelėje nupieštas 
žmogaus kūnas ir užrašyti simpto-
mai, tokie kaip karštis, vėmimas ir 
kt., kad galima būtų parodyti, kur 
skauda ir ką ligonis jaučia. Kortelė 
pagaminta taip, kad sulankstyta ji 
tampa vizitinės kortelės dydžio, 
patogi įsidėti į piniginę ir pan. 
Kortelę galima įsigyti socialinės 
paramos skyriuje. Tokios pat kor-
telės, tik plakato dydžio, yra vi-
suose miesto greitosios pagalbos 
automobiliuose. 

Girdintieji universiteto stu-
dentai dalyvavo konspektavimo 
kursuose. 2010 m. rudenį Kuma-
moto sveikatos mokslų universite-
te prasidėjo kursai, kurių dalyviai 
mokėsi, kaip reikia daryti paskaitų 
konspektus. Kumamoto aukštųjų 
mokyklų grupė, kurią sudaro 14 
universitetų ir technikos koledžų, 
pirmą kartą surengė tokius kursus, 
kurių tikslas – padėti kurtiems 
ir neprigirdintiems studentams. 
Kursuose dalyvavo trisdešimt ke-
turi studentai iš septynių univer-
sitetų. Tris dienas jie mokėsi kons-
pektavimo metodikos ir greitojo 
rašymo. Ateityje kursų dalyviai 
galės pasinaudoti geriausiomis 
konspektavimo metodikomis, 
dirbdami savanoriais mokyklose 
ir įvairiuose renginiuose.

„Toyota Motor“ kompanija 
pakvietė kurčius vaikus į ekskur-
siją. „Toyota Motor“ kompanija 
pakvietė kurčius vaikus apsilan-
kyti automobilių gamykloje. Pa-
žintinės ekskursijos yra vienas iš 
kompanijos socialinės atsakomy-
bės renginių. Ekskursijos rengia-
mos nuo 1973 m., per tą laiką ga-
mykloje apsilankė per 3000 vaikų. 
Šiais metais kompanija pakvietė į 
ekskursiją 83 kurčius moksleivius 
iš Tokijo ir aplinkinių regionų. 
Įdomu tai, kad kurčių vaikų grupę 
visą dieną lydės kompanijoje „To-
yota Motor“ dirbantys 22 kurtieji 
darbuotojai. Jie paaiškins vaikams, 
kaip dirba gamykla. bei papasakos 
apie savo darbą šioje vienoje gar-
siausių pasaulio automobilių ga-
mybos kompanijų. 

Gestų kalbos vertėjams iškilo 
naujų problemų. Japonijoje įve-
dus teismų darbe tarėjų institutą, 
yra galimybė, kad tarėju gali būti 
išrinktas kurčias asmuo (tarėjas 
yra visuomenės atstovas, kuris turi 
patariamojo balso teisę priimant 

teismo sprendimus). Sertifikuo-
tų gestų kalbos vertėjų asociacija 
pradėjo rengtis tokiems atvejams. 
Išrinkus kurčiąjį tarėją, teisme bus 
reikalingas vienas arba du gestų 
vertėjai, tačiau darbo teismuose 
patirtį turi palyginti nedaug ver-
tėjų. 

Lapkričio mėnesį, bendra-
darbiaujant vertėjų asociacijai ir 
universiteto teisės fakultetui, buvo 
surengtas inscenizuotas teismas. 
Regiono kurčiųjų draugijos pirmi-
ninko pavaduotojas, kuris atliko 
teisiamojo vaidmenį, sakė: „Buvo 
verčiama daugybė žodžių, kurių aš 
nesupratau. Man kelia nerimą, kad 
ir kitiems kurtiesiems kils tokių 
pačių sunkumų“. 

Universiteto teisės fakulteto 
profesorius pabrėžė, kad kiekvie-
nas žodis gali turėti įtakos teisimo 
sprendimui. „Tuo atveju, jei teis-
me dirbantis gestų kalbos vertėjas 
nesupranta kokio nors žodžio, jis 
privalo pasitikslinti jo reikšmę, 
paklausti pirmininkaujančio tei-
sėjo arba pasiaiškinti galimus ne-
aiškumus išankstinių konsultacijų 
metu. 

Gestų kalbos vertėjų asociaci-
jos prezidentas, pats turintis ver-
timo teisme patirtį, sakė: „Kadan-
gi mes gerai išmanome kurtumo 
problemas, esame pasirengę iš-
siųsti teismams atitinkamą infor-
maciją, kuris padėtų patobulinti 
teismo eigą“. 

Aukštoji mokykla kurtie-
siems Japonijoje. Japonija yra 
viena iš nedaugelio pasaulio šalių, 
galinti pasigirti, kad turi aukštąją 
mokyklą kurtiesiems. Cukubos 
technologijos universitetas (Tsu-
kuba Technology University) yra 
techninė aukštoji mokykla kurtie-
siems ir turintiems regos sutriki-
mų. Šis vienintelis Japonijos uni-
versitetas kurtiesiems yra Cuku-
bos mieste, netoli nuo Tokijo. 

Šiandien Cukubos technologi-
jos universitetą sudaro trys dalys: 
Industrinės technologijos fakulte-
tas turintiems klausos sutrikimų 
(dizainas, mechaninė inžinerija, 
architektūrinė inžinerija, informa-
cijos mokslas ir elektronika), Svei-
katos mokslų fakultetas turintiems 
regos sutrikimų (akupunktūra, 
fizinė terapija ir informatika) ir 
Tyrimų ir paramos centras aukštų-
jų mokyklų sutrikusios klausos ir 
regos studentams. 

Išvertė Joana VANAGIENĖ
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Mugėje didžiausią paklausą turėjo 
„kalbančios rankytės“

Pereiname prie vasaros laiko

Mes ir visuomenė

Kaip ir kasmet, tradi-
cinė Kaziuko mugė nuvil-
nijo per visą Lietuvą.  Pa-
nevėžyje ji subūrė dviejų 
mokyklų bendruomenes 
į gražią ir nuotaikingą 
šventę. 

Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės moky-
klos (PKNPM) ugdytiniai  šiais 
metais tradicinę amatų mugę 
šventė  Panevėžio „Saulėtekio“ 
vidurinėje mokykloje. Rank-
darbių gausa ir spalvingumu 
mirguliuojančioje šventėje di-
džiausią paklausą turėjo PKN-
PM mokinių kepti sausainukai, 
simbolizuojantys „kalbančias 
rankytes“. 

„Nors į mugę, kurios šūkis 
buvo „Pirk – parduok, nuo laisvo 
lito piniginę išvaduok!“, mokiniai 
atvyko nešini  įvairiausiais dar-
beliais, bet kurčiųjų atsineštas 
pilnutėlis krepšys keptų „kal-
bančių rankyčių“ liko tuščias per 
keletą akimirkų. Mugėje vaikai  
pardavė įvairių rankdarbių ir 
sausainių už 80 litų, tad dabar 
tariamės, ką galėsime įsigyti už 
tokią pinigų sumą“, – mokinių 

sėkme džiaugėsi PKNPM direk-
torė Danutė Kriščiūnienė. Pasak 
jos, kurčiųjų mokykla su „Sau-
lėtekio“ vidurine mokykla yra 
pasirašiusi bendradarbiavimo 
sutartį, kurioje numatyta skatinti 
abiejų mokyklų partnerystę val-
dymo, kultūros, sporto, projektų 
ir kitokioje veikloje.  

Renginyje buvo pristatytas 
projektas „Etnokultūros ženklai 
Šiaurės Lietuvoje.“ Mokiniai, da-
lyvavę projekto veikloje, išmoko 
vieno seniausių amatų – raukti 
nagines. Visiems, kurie dalyva-

vo projekte,  buvo įteikti ne bet 
kokie, o vyresniojo batsiuvio 
diplomai. 

Direktorė pasakojo, kad 
Kaziuko mugei mokyklos ben-
druomenė ruošėsi iš anksto: 
kad pavyktų iškepti mokyklos 
simbolį „kalbančias rankytes“, 
berniukai, vadovaujami techno-
logijų mokytojo Ramūno Kabe-
lio, iš metalo išpjovė ir pagamino 
sausainių formelę. Padedami 
technologijų mokytojos Ritos 
Kasparienės, vyriausiosios virė-
jos Irmos Misevičienės, virėjos 

Linos Misevičienės, mokytojo 
padėjėjos Marijos Karenkovos 
maišė, minkė, kočiojo tešlą, for-
mele išspaudė 80 rankyčių, ku-
rias iškepė, papuošė, supakavo.   

Kaip ir dera tokia proga, 
kurtieji į mugę atsivežė ne tik 
rankdarbių ir kepinių, bet ir 
muzikinių kūrinių. Debiutinę 
programą jauniausieji mokyklos 
ugdytiniai rodė kartu su gerai 
žinoma ir visų labai mylima 
panevėžiete dainininke Irena 
Ulvydaite-Snabaitiene, o pareng-
ti mažyliams ją padėjo muzikos 
ritmikos mokytoja Aldona Mi-
kolaitienė, gestų kalbos mokytoja 
Lijana Čiplienė, vyr. auklėtoja 
Erika Valentinavičienė.

Į įspūdingą amatų mugę 
buvo atvykę ir Klaipėdos siuvimo 
ir paslaugų verslo mokykloje 
besimokantys buvę PKNPM 
ugdytiniai  Modestas Janikūnas 
ir Roma Urnikytė. Juos lydėjo 
surdopedagogė Kristina Rim-
kienė. Moksleiviai džiaugėsi, 
kad ne tik galėjo parduoti savo 
pagamintus rankdarbius, bet 
ir susitikti bei pabendrauti su 
buvusiais draugais.

 Laima LAPĖNIENĖ

Mokiniai ir mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė džiaugėsi, kad jų 
prekė "kalbančios rankytės" turėjo didžiausią paklausą Kaziuko mugėje. 

K o v o  p a s k u t i n į  
sekmadienį Lietuvoje  
septyniems mėnesiams 
bus įvestas vasaros laikas. 

Vasaros laikas šiais metais 
bus įvestas kovo 27-osios 
naktį.

Vasaros laikas įvedamas kas-
met paskutinį kovo sekmadienį 
trečią valandą nakties, laikrodžių 
rodykles pasukant viena valanda 
pirmyn.

Vasaros laikas įvestas atsi-
žvelgus į Jungtinių Tautų, Eu-

ropos Parlamento ir Europos 
Tarybos rekomendacijas.

Teigiama, kad vasaros laikas 
teikia galimybę ilgiau naudotis 
šviesiu paros metu, taupyti elek-
tros energiją. 

Europos laiko normų laiky-
masis, jas atitinkantys geležin-
kelių, oro uostų darbo grafikai 
leidžia sėkmingiau plėtoti tran-

zitą per Lietuvos teritoriją, taip 
pat prekybą su užsieniu.

Vasaros laikas atšaukia-
mas spalio mėnesio paskutinįjį  
sekmadienį ketvirtą valandą nak-
ties, pasukant laikrodžio rodyklę 
viena valanda atgal. 
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