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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Europos stalo teniso čempionate 
triumfavo lietuviai

 
 Gegužės pradžioje Lenkijoje vykusiame 12-jame Europos kurčiųjų stalo teniso 
čempionate lietuviams nebuvo lygių. Į tėvynę jie parvežė 4 medalius. Trys iš jų – 
aukščiausios prabos. Lietuvai atstovavo vyrų ketvertas (iš kairės): Viktoras Narkevičius, 
Kęstutis Žižiūnas, Deividas Takinas, Gintautas Juchna. Komandos treneris – Algirdas 
Majorovas. Delegacijai vadovavo LKSK generalinis sekretorius M. Minkevičius.
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KADRE LIETUVOS KUR-
TIEJI: Kultūros rėmimo fondas 
skyrė lėšų Respublikinio kurčių-
jų reabilitacijos centro pareng-
tam projektui ,,Kurčiųjų fotome-
nininkų iniciatyvos KLiK (Kadre 
Lietuvos kurtieji)" vykdyti.

Šiais metais didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose (Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje) vyks kurtiesiems 
skirti seminarai apie fotografi-
ją, profesionalus fotografas ap-
tars kurčiųjų nuotraukas, vyks 
gražiausių nuotraukų rinkimai, 
paroda, bus išleistas gražiausių 
nuotraukų albumas.

Naujausia informacija apie 
projektą bus skelbiama ,,Akira-
tyje", Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos interneto svetainėje, Vilniaus 
kurčiųjų jaunimo organizacijos 
internetiniame puslapyje (yra 
videomedžiagos gestų kalba). 
Feisbuke prisijunkite prie grupės 
,,KLiK", fotografuokite ir kelkite 
gražiausias nuotraukas! 

Prie nuotraukos rašykite: 
KONKURSUI, SAVO VARDĄ 
IR PAVARDĘ, MIESTĄ ir (jei 
norite) savo fotoaparato pavadi-
nimą. 

Įkeltas nuotraukas per se-
minarus aptars profesionalus 
fotografas ir išrinks geriausias 
nuotraukas, jų autorius apdova-
nosime. Svarbi informacija: nuo-
traukų konkurse gali dalyvauti 
tik Lietuvos kurčiųjų draugijos 
nariai.

 METŲ VERTĖJAS: gegužės 
20 d. Kauno gestų kalbos vertėjų 
centras kurčiųjų bendruomenę 
pakvietė stebėti konkurso „Ges-
tai vertėjų rankose“,  vykstančio 
Kauno valstybiniame lėlių teatre. 
Konkurse dėl Metų gestų kal-
bos vertėjo titulo varžėsi dešimt 
lietuvių gestų kalbos vertėjų  iš 
penkių didžiųjų Lietuvos miestų. 
Plačiau apie renginį skaitykite 
birželio mėnesio „Akiratyje“.

GESTŲ KALBA „EURO-
VIZIJOJE“: šių metų Lietuvos 

atstovė „Eurovizijos“ dainų kon-
kurse Evelina Sašenko dalį kū-
rinio „C'est ma vie “ išvertė ir į 
lietuvių gestų kalbą. E. Sašenko 
ne pirmoji, kuri „Eurovizijoje“ 
nutarė pritaikyti gestų kalbą. 
Prieš kelerius metus dalį dainos 
į ją vertė ir latvių duetas „Valters 
and Kazha“. Garsiausias kūrinys, 
kuriame yra vertimas į gestų kal-
bą, Michaelio Jacksono ir Lione-
lio Richie sukurtas hitas „We Are 
The World“.

SPEKTAKLIS: bendrija PA-
GAVA kviečia į spektaklį "Paika 
pelytė", kuris  bus rodomas  ge-
gužės 26 d. 15 val Valstybiniame 
jaunimo teatre, adresas: Arklių 
g. 5. Spektaklis bus verčiamas į 
lietuvių gestų kalbą. Įėjimas į 
spektaklį nemokamas. 

LNF:  gegužės 12 d. buvo su-
šauktas Lietuvos neįgaliųjų foru-
mo visuotinis ataskaitinis narių 
susirinkimas. Jame patvirtintos 
metinės ataskaitos. 

Dar viena svarbi sueigos 
tema – naujo LNF vadovo rin-
kimai, nes atsistatydinimo pa-
reiškimą pateikė dabartinė 
forumo prezidentė Rasa Kava-
liauskaitė. Vis dėlto renginio 
dalyviams dabartinę prezidentę 
pavyko įkalbėti, kad liktų poste.  
Primename, kad LNF vadovo 
pareigos einamos  visuomeniniais  
pagrindais. 

SURAŠYMAS:  Vi lniaus 
KRC kartu su Vilniaus apskrities 
gestų kalbos vertėjų centru akty-
viai dalyvavo LR gyventojų sura-
šymo veikloje ir gerokai palen-
gvino Statistikos departamento 
darbą. 

Kad savo pareigas atliekan-
tiems darbuotojams būtų len-
gviau bendrauti su kurčiaisiais, 
centro darbuotojai kurčius vil-
niečius suskirstė pagal gyvena-
mąją vietą rajonais ir iš anksto 
nurodytą dieną kvietė į Šv. Kazi-
miero g. 3 būstinę, padėjo jiems 
pildyti anketas. 

Dalį vilniečių Statistikos de-
partamento darbuotojai apklau-
sė ir  jų namuose.

MOKYMAI: Surdologijos 
centras gegužės 16 d. surengė 
LGK vertėjų antro lygio ir gegu-
žės 23 d.  – trečio lygio moky-
mus. Abejų kursų trukmė – 36 
val., t. y. po savaitę.

PATIKRA: Lietuvos kurčių-



3

jų ugdymo centro pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikroje 
dalyvavo  14 mažųjų abiturien-
tų. Lietuvių kalbos žodžiu bei 
raštu patikra atitinkamai vyko 
balandžio 28 d. ir gegužės 16 
d., o matematikos – gegužės 23 
d. LKNUC administracija di-
džiuojasi rengdama dešimtokų 
patikrą. Centras save laiko tokių 
egzaminų organizavimo entuzi-
astu, nes patikra dešimtokams 
nėra privaloma. Plačiau apie Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centre  vyraujančią 
mokslo metų pabaigos nuotaiką 
skaitykite 12 puslapyje. 

 DOVANA: Kovo pabaigoje 
Vilniaus bendruomenės atstovai, 
dalyvavę ŽIV ir AIDS paveiktų 
moterų bei jų artimųjų asociaci-
jos „Demetra“ skaitytoje paskai-
toje, vėliau visi buvo nemokamai 
patikrinti, ar neserga šia liga. 
Kad renginys buvo reikalingas, 
įtikino gausi auditorija. Dalyva-
vo net LKNUC pedagogų. Esą jie 
domėjosi galimybėmis tokią pas-
kaitą surengti ir mokykloje.

„ART IMPRO“:  balandžio 
15 d. teatro „Mimika“ (režisie-
rė J. Mažeikienė, choreografas  
M. Svirskys) pasirodymu pradė-
tas tris dienas Kaune, K. Binkio 
teatre, vykęs improvizacijų festi-
valis „Art Impro“. Žiūrovams vil-
niečiai rodė spektaklį „Apie tai“.  

VAIKAMS: gegužės 28 d. 
14 val. Vilniaus KRC aktų salėje 
rengiama popietė, skirta Tarp-
tautinei vaikų gynimo dienai. 
Jauniesiems žiūrovams bus pa-
rodytas „Mimikos“ teatro spek-
taklis „Vilkas ir ožiukai“. Taip 
pat bus pasiūlyta žaidimų visai 
šeimai, origamio, dėlionių, bus 
piešiama ant asfalto. 

 KELIONĖ: Vilniaus KRC 
Draugijos nariams birželio 18 d. 
siūlo keliauti į Rokiškį ir Biržus. 
Programa vadinasi „Sūrio kelias“ 
ir „Alaus keliu“. Kelionės kaina 
– 83 litai. Daugiau informaci-
jos galite teirautis Vilniaus KRC 
darbuotojų. 

KEITIMAS: Vilniaus KRC 
informuoja, kad vasaros lai-
ku ketvirtadieniais dirbs pagal 
ankstesnį tvarkaraštį, t. y. iki 17 
val. Vilniečių pamėgtos kviesti-
nių lektorių paskaitos vėl bus at-
naujintos rugsėjo pradžioje.

„TYLOS“ KOMPOZICI-
JOS: Telšių kurčiųjų draugijos 
„Tyla“ nariai Telšių rajono sa-
vivaldybėje Tarptautinės darbo 

dienos proga surengė parodą 
"Saulės šypsena".  Klausos nega-
lios žmonės parodos lankytojus 
nudžiugino floristinėmis kom-
pozicijomis, sukomponuotomis 
iš  ankstyvųjų pavasario žiedų. 

KONKURSAS „DARNI 
ŠEIMA“: artėjant Tarptautinei 
šeimos dienai Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija jau tre-
čią kartą skelbia konkursą „Dar-
ni šeima“. Jame, kaip ir ankstes-
niais metais, dalyvauti kviečia-
mos šeimos iš visos Lietuvos. 

Norintieji dalyvauti kon-
kurse yra kviečiami apsilankyti 
interneto svetainėje www.darni-
seima.lt  ir laisva forma pateik-
ti pasakojimus apie savo šeimą. 
Konkurse kviečiamos dalyvauti 
visos norinčios šeimos, – ne-
svarbu ar jaunos, ar vyresnės, ar 
gausios, ar nelabai. 

Šeimų pasakojimai su nuo-
traukomis bus skelbiami inter-
neto svetainėje www.darni-sei-
ma.lt . Už patikusias šeimas bus 
galima balsuoti, komentuoti ar 
palinkėti šeimoms sėkmės. Sve-
tainės lankytojai rinks savo favo-
ritus, jiems bus skirtas specialu-
sis publikos prizas. 

Konkursui sudaryta vertini-
mo komisija atrinks pačius įdo-
miausius, šilčiausius, linksmiau-
sius šeimų pasakojimus.

Galima pasakoti apie savo 
šeimą arba rekomenduoti, pa-
siūlyti pažįstamą šeimą. Pasako-
jimus bei rekomendacijas galima 
siųsti iki rugsėjo 23 d. 

PIRMOJI PAGALBA: ba-
landžio 29 dieną į Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinę mokyklą (PKNPM) 
atvykęs greitosios pagalbos au-
tomobilis, baltais chalatais vil-
kintys medikai, sutvarstyti vaikai  
ir besibūriuojantis didelis būrys 
mokinių ir mokytojų atkreipė  
tiek praeivių, tiek aplinkinių gy-
ventojų dėmesį. Tačiau iš tiesų 
greitoji pagalba atskubėjo ne į 
nelaimės vietą. Atvirkščiai – Pa-
nevėžio greitosios pagalbos spe-
cialistų surengtuose mokymuose  
PKNPM mokiniai buvo moko-
mi,  kaip nesutrikti, jei nelaimė 

Televizijų atstovų 
 pasiūlymai

įvyksta gatvėje, parduotuvėje, 
gamtoje, kokiomis priemonėmis 
galima patiems suteikti pirmąją 
medicinos pagalbą, kol į įvykio 
vietą  atvyks medikai.

Mokykloje jau ketvirtus 
metus dirbama pagal sveikos 
gyvensenos mokymo progra-
mą. Joje daug dėmesio skiriama 
praktiniams užsiėmimams, spe-
cializuotai skubiai pagalbai.

 Vaikai  mokomi pačių svar-
biausių dalykų:  kaip  iki atvyks-
tant  greitosios medicinos pagal-
bos automobiliui suteikti pirmą-
ją pagalbą elementariomis prie-

monėmis, kaip elgtis, ką daryti, 
kokiu numeriu skambinti įvykus 
traumai, susilaužius ranką arba 
koją, įgėlus gyvatei, susižeidus 
stiklu ir kt. 

Panevėžio greitosios medici-
nos pagalbos stoties darbuotojai 
mokyklos bendruomenei paliko 
informacijos, lankstinukų, at-
mintinių, kuriose yra visi nuro-
dymai, ką daryti, kaip elgtis, ko-
kiu numeriu išsikviesti pagalbą 
ištikus saulės smūgiui, apsinuo-
dijus, patyrus, elektros ar žaibo 
traumą, lūžus rankų ar kojų kau-
lams, užspringus ir t. t.

Gegužės pradžioje Res-
publikinio kurčiųjų reabi-
litacijos centro direktorė  
R. Klečkovskaja, Surdo-
logijos centro laikinasis 
vadovas V. Pivoras ir abie-
jų organizacijų atstovai 
susitiko su TV3 ir TV6 
atsakingais darbuotojais 
ir aptarė galimybę kartą 
per savaitę transliuoti 10-
15 min. trukmės kurčiųjų 
vedamą žinių laidą. 

Perėjimo prie skaitmeninės 
televizijos laikotarpį išgyvenan-
čios televizijos tądien svečiams 
įrodinėjo, kad šiuo metu pačios 
vienos negali rengti tokių laidų 
dėl techninių galimybių stokos. 
Demonstruodamos lankstumą 
jos LKD atstovams siūlė kele-
tą kitokių variantų. Vienas jų 
– versti žinias į gestų kalbą pa-
sitelkiant girdintį LGK vertėją. 
Siūlomas laikas nėra parankus – 
23 val. Priėmus pasiūlymą LKD 
turėtų apmokėti operatoriaus ir 
LGK vertėjo darbą, o transliaci-
jos laikas Draugijai nekainuotų 
nieko. 

Dar vienas televizijų atstovų 
pasiūlymas – laidą titruoti ar-
ba išversti į gestų kalbą patiems 
kurtiesiems, o televizijos šiuos 
ruošinius integruotų į žinių lai-
das. Beje, jei kurtieji pageidautų 
laidų vertimų televizijų interneto 
puslapiuose, administracijos su-
tinka tai padaryti nors ir dabar. 
Aišku, medžiagą tektų rengti taip 
pat kurtiesiems. Šeimininkai siū-

lė apgalvoti ir galimybę teikti ES 
struktūriniams fondams bendrą 
LKD ir televizijų projektą minė-
toms laidoms rengti bei trans-
liuoti. 

Ketvirtas televizininkų siū-
lomas variantas – laukti šiųme-
čio lapkričio ir tuomet atsiradus 
daugiau techninių galimybių 
bandyti įgyvendinti idėją. Kaip 
tai galėtų vykti, koks būtų tele-
vizijų įnašas ir pan., nebuvo ap-
tarta. 

Pasak R. Klečkovskajos, 
administracijų atstovai susiti-
kime reiškė nerimą dėl reitin-
gų tuo atveju, jei būtų įtrauktos 
į programas žinių laidos gestų 
kalba arba žinios transliuojamos 
su vertimu į gestų kalbą. Esą 
kurčiųjų bendruomenė maža, 
ir neaišku, ar ši nauja auditorija 
kompensuotų praradimą žiūro-
vų, kurie nustotų žiūrėti žinias 
dėl atsiradusio vertimo „lango“. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas visus televizijų siūlymus 
ir svarstymus vertina skeptiškai. 

Pirmiausia dėl ypač „komer-
cinio“ požiūrio į neįgaliuosius 
bei dėl bandymo specialių žinių 
rengimą daugiausia užkrauti ant 
kurčiųjų pečių.Esą kai NRD nu-
pirks reikalingą titravimo įrangą 
ir perduos naudoti LTV, kurtie-
ji šią paslaugą iš nacionalinio 
transliuotojo gaus be tokių dide-
lių pastangų ir nemokamai. 

Kritiškai departamentas įver-
tino ir kurčiųjų siūlymą titravi-
mo įrangą skolinti kitoms televi-
zijoms. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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LKD suvažiavimas
Balandžio 29 d. Vil-

niuje vyko 18-asis Lie-
tuvos kurčiųjų draugi-
jos (LKD) suvažiavimas.  
Jame buvo patvirtinta 
2010 m. LKD ataskaita, 
revizijos komisijos atas-
kaita, paskirstytas 2010 
m. pelnas ir aptartos svar-
biausios kurčiųjų ben-
druomenės problemos.

Pristatyti projektai
Svetlana Litvinaitė pristatė 

tarptautinius projektus. Ji džiau-
gėsi, kad Respublikinis kurčių-
jų reabilitacijos centras (RKRC) 
kartu su PAGAVA bei partneriais 
iš Rumunijos, Italijos ir Turkijos 
sėkmingai vykdo projektą „See 
beyond the prejudice“ („Įveikime 
prietarus“), skirtą tėvams, augi-
nantiems neįgalius vaikus.

LKD praėjusiais metais įsi-
traukė į tarptautinį projektą „Tiny 
Signers“ („Kūdikių gestai“). Pagal 
šį projektą gestų mokomi girdin-
tys vaikai, nes tai padeda jiems ge-
riau lavinti bendravimo įgūdžius. 
S. Litvinaitė teigė, kad įgyta patir-
tis bus naudinga ir mokant gestų 
kalbos kurčiuosius vaikus.

2010 m. buvo įgyvendinti trys 
dideli ES ir Norvegijos finansinio 
mechanizmo finansuojami pro-
jektai: „Tobulėkime kartu“ - mo-
kymai socialiniams darbuotojams, 
kurčiųjų organizacijose dirban-
tiems vadovams; Surdologijos 
centras vykdė gestų kalbos mo-
kytojų kvalifikacijos tobulinimo 
projektą; Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centras (VKRC) vykdė 
projektą „112 pagalbos numerio 
pritaikymo kurtiesiems galimybės: 
Lietuvos ir Norvegijos patirtis“.  

Sėkmingai tęsiamas 2009 m. 
pradėtas projektas „Darbo link“. 
Pagal jį vien 2010 m. įdarbinta 
per 100 kurčiųjų. LKD prezidentė 
Roma Klečkovskaja išreiškė susi-
rūpinimą, kad 2012 m. pasibaigus 
projektui kurtieji vėl gali likti be 
įdarbinimo tarpininkų pagalbos. 
Tačiau jau parengtas projektas ES 
lėšomis pratęsti tarpininkavimo 
įdarbinant veiklą. Jei pavyks gauti 
lėšų, tikimasi išlaikyti bent po vie-

ną įdarbinimo tarpininką kiekvie-
name mieste. 

Šiems metams parengti ke-
li nauji projektai ir bus bandoma 
gauti finansavimą kurčiųjų įdar-
binimo tarpininkų ir Lietuvos 
sutrikusios klausos vaikų ikimo-
kyklinio ugdymo centro auklėtojų 
kvalifikacijos kėlimui.

Patvirtinta LKD  
ataskaita

2010 m. LKD suteikė 135 652 
paslaugas pagal paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektus, t. 
y. 50 147 paslaugomis mažiau nei 
2009 m.  

Paslaugas gavo 8182 asme-
nys, t. y. 196 asmenimis daugiau 
nei 2009 m. Suvažiavimo delega-
tams kilo klausimų, kodėl Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centras 
(KKRC) suteikė net 15 440 paslau-
gų, o VKRC - tik 3781 paslaugą. S. 
Litvinaitė paaiškino, kad skaičiai 
taip skiriasi, nes organizacijos tar-
pusavyje nėra susitarusios, ką lai-
kyti paslauga. 

Kauniečiai kiekvieną atsiliepi-
mą į skambutį ar žinutės nusiun-
timą registruoja kaip paslaugą. 
Tuo tarpu vilniečiai besikreipiantį 
klientą užregistruoja vieną kartą, 
neregistruoja atskirai kiekvienos 
jam suteiktos paslaugos. 

Aptarus LKD ataskaitą, ji buvo 
patvirtinta dauguma balsų. 

Problema - skolos
Revizijos komisija pristatė 

revizijos komisijos ataskaitą. At-
liekant reviziją pažeidimų neap-

tikta. Tačiau atkreiptas dėmesys 
į beprocenčių paskolų davimą 
asmenims iš LKD biudžeto. Yra 
senų skolininkų, kurie neatiduo-
da pinigų. R. Klečkovskaja sakė, 
kad LKD įstatuose apskritai nėra 
numatyta galimybė teikti tokias 
paslaugas, todėl formaliai tai yra 
nelegalu ir neįmanoma skolininkų 
paduoti į teismą. LKD prezidentė 
siūlė ateityje valdyboje nuspręsti, 
ar tęsti tokių paskolų davimą. Jei 
bus nuspręsta tęsti, nustatyti krite-
rijus, kada paskolos gali būti sutei-
kiamos (pavyzdžiui, tik nelaimės 
atveju).

Paskirstytas LKD pelnas
2010 m. LKD iš patalpų nuo-

mos gavo 69 900 litų pelno. Suva-
žiavimo delegatai balsavo dėl pel-
no paskirstymo. 

Nuspręsta valdybos rezervui, 
iš kurio gali būti teikiama parama 
organizacijoms, skirti iš viso 34 
000 litų: 4000 - padengti ankstes-
nių metų išlaidoms ir 30 000 skir-
ti 2011 m. rezervui. Prezidentės 
rezervui iš 2010 m. pelno skirta 
7000 litų, pridėjus 1000 praėjusiais 
metais sutaupytų litų, prezidentės 
rezervas iš viso sudaro 8000 litų. 
Revizijos komisijos rezervo liku-
tis 2010 m. buvo 2100 litų, prie jų 
pridėta 500 litų. 

Taip pat nuspręsta sudaryti 
naują įsipareigojimų rezervą, ku-
ris būtų naudojamas tuo atveju, jei 
reikėtų grąžinti lėšas, pavyzdžiui, 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tui. Įsipareigojimų rezervui skirta  
28 400 litų.

LKD pastatas kol kas 
neparduodamas

R. Klečkovskaja paaiškino, 
kokia situacija šiuo metu yra su  
LKD pastatu Šv. Kazimiero g. 3, 
Vilniuje. Ji sakė, kad buvo nema-
žai susidomėjusių pirkėjų, bet jos 
netenkino siūloma kaina, todėl 
pastatas kol kas neparduodamas. 
Dabar bandoma užmegzti ryšius 
su potencialiais pirkėjais iš užsie-
nio. 

LKD prezidentė dar kartą pa-
brėžė, kad būtina užsitikrinti, kad 
naujo LKD pastato statybos būtų 
iš dalies finansuojamos iš ES lėšų. 
R. Klečkovskaja bandys kreiptis 
pagalbos į naują Vilniaus miesto 
valdžią. Ji tikisi, kad galbūt pavyks 
pakalbėti su pačiu Vilniaus meru 
Artūru Zuoku.

LKD veikla įvertinta 
gerai

Suvažiavimo delegatai balsavo 
dėl to, kaip jie vertina LKD veiklą. 
Vienbalsiai nuspręsta, kad LKD 
2010 m. kurtiesiems atstovavo  
gerai.

Iki pietų buvo išspręsti svar-
biausi suvažiavimo klausimai, 
todėl S. Litvinaitė džiaugėsi, kad 
šiemet buvo taip veiksmingai dir-
bama, o ir suvažiavimas praėjo be 
didelių ginčų. Tai rodo, kad LKD 
darbas apskritai tampa veiksmin-
gesnis.

Kiti klausimai
Suvažiavime vėl grįžta prie 

pastaruoju metu daug svarstyto 
klausimo dėl LKD organizacijų 
perdavimo savivaldybėms. Nu-
spręsta dar kartą bandyti pako-
voti, kad to neįvyktų. Delegatai 
vienbalsiai balsavo už rezoliucijos 
prieš LKD struktūros pertvarkymą 
parengimą. 

Arūnas Bražinskas suvažiavi-
me pristatė pranešimą apie ges-
tų kalbą. Jis labai gražiai aiškino, 
kas yra gestų kalba, lygino ją su 
lietuvių kalba. Pranešimas patiko 
prezidentei, ji pasiūlė, kad šią pas-
kaitą reikia skaityti mokyklose ir 
darželiuose.

Mažeikių rajono kurčiųjų pir-
minės organizacijos pirmininkė 
Audronė Šimkuvienė iškėlė idėją, 
kad kurčiųjų bendruomenę reikė-
tų daugiau pristatyti plačiajai vi-

Aktualijos

18-asis suvažiavimas praėjo be didelių ginčų.
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 Lietuvos kurčiųjų gyvenimo akimirkos

Lietuvos kurčiųjų draugija 
(LKD) išleido DVD „Lietuvos 
kurčiųjų gyvenimo akimirkos“, 
kuriame pristatoma LKD, kur-
čiųjų kultūra, kurčiųjų ugdymo 
įstaigos ir gestų kalba. LKD pre-
zidentė Roma Klečkovskaja ke-
tina kreiptis į Sveikatos apsau-
gos ministeriją ir prašyti, kad šį 
DVD būtų leista platinti gydy-
mo įstaigose. Tikimasi, jog pa-
teikta informacija padės tėvams 
suprasti, kad net ir vaikams su 
kochleariniais implantais būti-
na mokytis gestų kalbos, ir pa-
skatins atvesti kurčius vaikus į 
kurčiųjų ugdymo įstaigas.

Informacija pateikta DVD
R. Klečkovskaja pasakoja, kad 

Lietuvoje veikia platus kurčiųjų 
ugdymo įstaigų tinklas, kurtie-
ji sėkmingai mokosi aukštosiose 
mokyklose ir dirba, bendrauja pa-
dedami vertėjų. LKD prezidentė 
teigia, jog kurčiojo dalyvavimas 
kurčiųjų bendruomenės gyveni-
me yra ne blogesnė alternatyva nei 
kochleariniai implantai. Ji pritaria, 
kad kochleariniai implantai gerai, 
tačiau žmogus nusiėmęs implan-
tą vėl negirdi. Tuomet ir atsiranda 
problema, kaip su tokiu žmogumi 
susikalbėti. Daugelyje užsienio 
valstybių žmonės su kochleariniais 
implantais mokosi gestų kalbos. 
R. Klečkovskaja pateikia informa-
cijos ir apie kurčiųjų reabilitacijos 
centrus, pasakoja, kokią pagalbą 
juose gali gauti ir kokia veikla gali 

užsiimti kurtieji. 
DVD pristatomas kurčiųjų te-

atras „Mimika“, jo pasiekimai, ro-
doma filmuota medžiaga iš spek-
taklių. Taip pat supažindinama 
su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro šokių kolektyvu „Tyla“.

Su gestų kalba supažindina 
Kauno gestų kalbos vertėjų centro 
direktoriaus pavaduotojas, Vytau-
to Didžioji universiteto dėstytojas 
Arūnas Bražinskas ir gestų kal-
bos vertėjas, mokytojas Vytautas 
Valiauga. Aiškinama, kad gestų 
kalba yra gimtoji kurčiųjų kal-
ba ir kad kurtiesiems būtina jos  
mokytis.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro (KKNUC) 
direktorė Laimutė Gervinskienė 
pristato mokslus KKNUC ir dvi-
kalbę kurčiųjų ugdymo metodiką.

Vilniaus universiteto dok-
torantas Mantrimas Danielius 
aiškina, kad ir vaikams su koch-
leariniais implantais vienintelė vi-
saverčio kalbinio mąstymo vysty-
mosi garantija yra gestų kalba. Jis 
nepritaria medikų požiūriui, kad 
kurtieji vaikai su kochleariniais 
implantais turėtų nesimokyti ges-
tų kalbos, nes ji trukdys išmokti 
žodinę kalbą. M. Danielius teigia, 
kad tai primityvi ir žiauri vaiko 
atžvilgiu logika. Ankstyva dvi-
kalbystė yra labai naudinga vaiko 
vystymuisi.

Vilniaus universiteto vaikų 
ligoninės Vaikų ausų, nosies ir 
gerklės ligų skyriaus vedėja Eglė 
Gradauskienė pasakoja, kokios 
yra kurtumo pasekmės vaiko vys-
tymuisi. Ji kalba apie šiuolaikinius 
klausos aparatus, demonstruoja 
kochlearinį implantą, aiškina jo 
veikimą. Pateikiama informacija 

apie vaiko reabilitaciją ir sakytinės 
kalbos mokymąsi po operacijos.

PAGAVOS pirmininkė Rima 
Sitavičienė pristato PAGAVOS or-
ganizaciją, jos įsikūrimą, tikslus, 
veiklą.

Lietuvos sutrikusios klausos 
vaikų ikimokyklinio ugdymo cen-
tro direktoriaus pavaduotoja Ni-
jolė Šerkšnienė pasakoja apie jų 
ugdymo įstaigą. DVD taip pat pa-
teikiama informacija apie grupes 
vaikams su klausos negalia kitų  
miestų darželiuose.

Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
(LKNUC) direktorė Girdutė Le-
peškienė pristato vienintelę Lietu-
voje įstaigą, teikiančią vidurinį iš-
silavinimą kurtiesiems - LKNUC. 
LKNUC Socialinės integracijos ir 
konsultavimo skyriaus vedėja Dai-
va Burkauskienė pasakoja apie šio 
skyriaus veiklą, teikiamą pagalbą 
tėvams, mokytojams. Ji teigia, kad 
vaikams su kochleariniais implan-
tais ir jų tėvams būtina surdopeda-
gogų pagalba.

Surdologijos centro vyresnysis 
specialistas Vytautas Pivoras pasa-
koja apie LKNUC mokinius, įsto-
jusius į aukštąsias mokyklas, ko-
legijas, profesines mokyklas, taip 
pat apie sėkmingai besiklostančias 
kurčiųjų karjeras. Jis pristato ir 
Surdologijos centro veiklą, rengia-
mus mokymus, išleistas gestų kal-
bos mokymo priemones.

DVD pateikiama informacija 
apie kurčiųjų profesinę mokyklą 
– Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų reabilitacinį profesinio mo-
kymo centrą (VKNRPMC). 

Agnė KARVELYTĖ

suomenei. Ji siūlė parengti  girdin-
tiesiems programą, kurioje būtų 
pristatoma kurčiųjų kultūra, gestų 
kalba, kurtieji pademonstruotų sa-
vo darbus, parodytų savo kultūrinę 
programą. Šiai minčiai entuzias-
tingai pritarė LKD prezidentė ir 
kiti delegatai.

Suvažiavime buvo iškeltas 
klausimas, kad reikalingi sociali-
niai darbuotojai, kalbantys gestų 
kalba, nes informantams – kon-
sultantams nepriklauso lankyti kli-
entus namuose, o žmonių kuriems 
reikia tokios pagalbos, tikrai yra.

KKRC direktorė Jūratė Pu-
gačiauskienė  priminė problemą, 
kad globos namuose yra kurčiųjų, 
kurie yra vieni tarp girdinčiųjų, 
neturi su kuo bendrauti. Ji pasiūlė, 
kad reikėtų bandyti tokius vienišus 
kurčiuosius apgyvendinti vienuose 
globos namuose. 

Suvažiavime vėl diskutuota dėl 
gestų kalbos vertėjų darbo po 17 
val. Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentė Ramunė 
Leonavičienė teigė, kad netrukus 
turėtų būti įsteigta daugiau gestų 
kalbos vertėjų etatų, tuomet atsi-
ras ir daugiau galimybių vertėjams 
dirbti po darbo valandų.  

LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja išreiškė susirūpinimą dėl to, 
kad vertėjais iš savo krepšelių lėšų 
turės rūpintis mokyklos ir univer-
sitetai. Lėšų gali trūkti, be to, uni-
versitetai tam gali neskirti reikia-
mo dėmesio.

Po suvažiavimo delegatams 
buvo išdalyti nauji išleisti DVD 
„Lietuvos kurčiųjų gyvenimo aki-
mirkos“, skirti informuoti kurčių 
vaikų tėvus  apie kurčiųjų kultūrą, 
gestų kalbą, kurčiųjų mokyklas.

Agnė KARVELYTĖ

Norėdami palengvinti praradimo skausmą, nuoširdžiai užjaučiame Tauragės kurčiųjų bendruomenės narę, buvusią Klai-
pėdos kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotoją Violetą Sabaliauskienę netekus mylimos mamytės. Telydi Tave ir artimuosius 

dvasios stiprybė ir paguoda.

       VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro vardu direktorė Nijolė Kaminskienė

Dėl ilgamečio kurčiųjų draugijos nario ir aktyvaus sportininko LIUDVIKO PAVILIONIO mirties
nuoširdžiai užjaučiame bendruomenės narį sūnų Hiacintą, artimuosius ir gimines. 

                               Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės vardu direktorė Nijolė Kaminskienė
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Panevėžio G. Petke-
vičaitės-Bitės viešojoje 
bibliotekoje Nacionalinė 
bibliotekų savaitė buvo  
pradėta renginiu POETO 
VALANDA. Ji buvo skirta 
Justinui Marcinkevičiui 
atminti.

Gausiai susirinkusius meno, 
kultūros, politikos žmones, mies-
to inteligentiją nustebino netikėtas 
skaitovų duetas – Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos (PKNPM) direktorė 
Danutė Kriščiūnienė ir PKNPM 8 
klasės mokinys Laisvidas Jakiūnas. 
Susižavėjimo ir ovacijų sulaukė jų 
skaitytas ir į gestų kalbą verstas  
 J. Marcinkevičiaus eilėraštis „Mo-
kytojui“  iš  knygos „Būk ir palai-
mink“. Nors eilėraštis parašytas 
1979 metais,  jo aktualumas aki-
vaizdus ir šiandien. Ypač skaudus 
pirmajame posmelyje keliamas 
poeto retorinis klausimas: Dėk 
mamą prie žvaigždės,/ dėk paukštį 

prie dangaus./ O gal kas nors pri-
dės/ teisybę prie žmogaus? „Juk 
tos teisybės šiandien taip trūks-
ta“, - akcentavo D. Kriščiūnienė, o 
sujaudinti renginio dalyviai atvi-
rai prisipažino neįsivaizdavę, kad 
tokias poezijos gilumas galima iš-
reikšti gestais.

PKNPM direktorė pažymėjo, 
jog nusprendusi dalyvauti poezi-

jos skaitymuose turėjo du tikslus: 
pirma -  uždegti vaiką poezijos 
grožiu, antra – parodyti girdinčių-
jų visuomenei, kad poeziją galima 
perteikti ne tik žodine, bet ir gestų 
kalba.  „Pakviesta dalyvauti rengi-
nyje galėjau tiesiog, kaip ir dauge-
lis, perskaityti pasirinktą eilėraštį 
ir tiek. Tačiau man visada yra įdo-
miau rinktis  ką nors įdomesnio, 

netikėto. Bet ką darant visada no-
risi naujumo, nes tik taip galima 
atverti naujas erdves pačiam sau 
ir kitiems“, -pažymėjo D. Kriščiū-
nienė. 

Direktorė džiaugėsi, kad to-
kiame gražiame kultūros renginy-
je galėjo pasirodyti ir buvo labai 
šiltai sutiktas kurčiųjų mokyklos 
mokinys. „Tokio amžiaus paau-
gliai kaip Laisvidas yra ieškoji-
mų kelyje.  Deja,  ne visiems jų iš  
karto pavyksta pasukti tinkama 
linkme, todėl norisi patraukti, su-
dominti, parodyti,  kiek daug yra 
šviesių kelių ir puikių galimybių 
pasireikšti. Manau, labai svarbu 
suteikti vaikui progą, pajusti, kad 
tai, ką jis daro, teikia džiaugsmą 
kitiems“, - sakė direktorė.  Ji tei-
gė esanti įsitikinusi, kad tiek pats 
renginys, tiek  judviejų su Laisvi-
du  bendrystė ruošiantis renginiui, 
repeticijos, kuo tikslesnių gestų 
ieškojimas paliks šviesų pėdsaką 
vaiko vidiniame pasaulyje. 

Laima LAPĖNIENĖ

Gegužės 5 d. Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre (KKRC) kur-
čiųjų merginų krepšinio rinktinės 
vyriausiasis treneris Remigijus 
Mykolas Balaišis pristatė bendruo-
menei savo autobiografinę knygą 
„Kurčiojo aistra oranžiniam ka-
muoliui“.

Į pristatymą susirinko daug 
žmonių. Renginio pradžioje  
KKRC kultūrinės veiklos koor-

dinatorė Vi-
da Eskertienė 
p a s i d ž i a u g ė 
svarbiu įvykiu 
ir priminė, kad 
iki šiol knygas 
yra išleidę tik 
kurtieji poe-
tai. Ši autobio-
grafinė knyga 
- neabejotinai 
re i k š m i ng a s , 
analogų ne-
turintis įvykis 
kurčiųjų sporto 
istorijoje.

Autorių norisi pagirti ir visų 
susirinkusių vardu jam padėkoti 
už sugebėjimą vizualiai, vaizdžiai 
ir plačiai pristatyti knygą. Visas 
knygos nuotraukas jis demonstra-
vo plačiame ekrane ir kiekvieną 
komentavo gestų kalba, atkurda-
mas įdomiausius savo gyvenimo ir 
sportinės veiklos įvykius. Susirin-
kusieji galėjo pakeliauti jo gyveni-

mo keliais nuo vaikystės iki istori-
ja tapusių svarbiausių laimėjimų. 

Autorius gimtąja gestų kal-
ba susirinkusiems papasakojo, su 
kokiomis problemomis susidūrė 
leidžiant leidinį. „Prisiminimus, 
įvykius reikėjo atkurti tiksliai, te-
ko nemažai konsultuotis, ieškoti 
informacijos dokumentuose. Bu-
vo daug darbo, ieškojimų, reikėjo 
daug važinėti. Padėjo Raseinių 
kurčiųjų pirminės organizacijos 
informantė Genutė Eidukevičie-
nė.“, - teigė jis. Todėl rezultatais 
džiaugiasi visi – knyga parašyta 
visiems suprantamu stiliumi, au-
torius žavi skaitytoją žinių gausa, 
kritišku žvilgsniu ir nesumeluotu 
nuoširdumu. 

Į knygos pristatymą atvyko jo 
mylimiausia sesuo Regina su vyru 
Vytautu Bražinsku, Kauno kurčių-
jų sporto klubo „Tyla“ pirminin-
kas Algirdas Jurkša, Kauno gestų 
kalbos centro vyriausioji vertėja 
Dalė Nevardauskienė, sporto ve-

teranai, sportininkai: V.Švedas,  
A. Eskertas ir kiti. 

 Po V. Eskertienės, sporto 
klubo „Tyla“ vadovo A. Jurkšos ir 
draugų sveikinimų Remigijui nu-
riedėjo ir džiaugsmo ašaros, tuo 
lyg patvirtindamos, kad šalia ge-
ležinės sportininko stiprybės pul-
suoja jautri širdis.

Į knygos pristatymą susirinko 
gana įvairaus amžiaus kauniečiai. 
Dauguma jų įsigijo leidinį ir čia 
pat gyvai aptarinėjo. Autorius, tal-
kinant žmonai Linai, pasirašinėjo 
autografus.

Ši knyga – dar viena Remigi-
jaus Balaišio pergalė, tik šį kartą 
ne krepšinio aikštelėje. Šis leidinys 
- konkretus pavyzdys kitiems. Tie, 
kas turime ką įdomaus papasakoti 
- rašykime. Mūsų laikas nelaukia, 
jis tampa istorija...

        Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Kultūra

R. M. Balaišis bendruomenei pristatė  
autobiografinę knygą 

Knygos „Kurčiojo aistra oranžiniam kamuoliui“ autorius  
Remigijus Mykolas Balaišis pasirašo autografą. 

G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje poeto J. Marcinkevičiaus 
eilėraštį  „Mokytojui“ skaito PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė ir 8 klasės 
mokinys L. Jakiūnas.

J. Marcinkevičiaus poezijos skaitymuose  –   
eilėraštis gestų kalba
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Įdomi kelionė po dailininko Stasio Eidrigevičiaus pasaulį
Bendrija PAGAVA pakvietė 

visus norinčius aplankyti Naci-
onalinėje dailės galerijoje vei-
kiančią žymaus dailininko Stasio 
Eidrigevičiaus parodą „Veidas ant 
kaukės“. S. Eidrigevičius – vienas 
žinomiausių šiuolaikinių lietu-
vių dailininkų. Jis gimė ir užaugo 
Lietuvoje, o nuo 1980 m. gyvena 
Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Dai-
lininkas surengė daugiau kaip 100 
parodų įvairiose šalyse, taip pat 
Lietuvoje. Jis savo darbus pasirašo 
trumpai – Stasys. 

Šiltą ir nuostabią gegužės 11 
dieną mes susirinkome prie mu-
ziejaus. Nesitikėjome, bet atvyko 
svečių iš Ispanijos – tai gestų ver-
tėjai, kurie atlieka praktiką. Ispa-
nai buvo šilti, ir malonūs. Tarp jų 
buvo vienas kurčiasis ir trys gir-
dintys žmonės.

Taigi įėjome į vėsų muziejų, 
čia mus pasitiko gidė Eglė. Ji mus 
lydėjo po Stasio parodą ir pasako-
jo mums, o gidei talkino gestų kal-
bos vertėja. Mes įdėmiai išklausė-
me, apžiūrinėjome įdomius, stul-
binančius Stasio piešinius. Niekas 
iš į parodą atėjusių kurčiųjų neį-
sivaizdavo, kad Lietuva turi tokį 
garsų dailininką. Toje parodoje 
tikrai pamatėme daug nuostabių 
piešinių. Stasys mėgsta piešti kau-
kes, jos turi liūdnas apvalias tarsi 
sagos akis.

Gidė papasakojo, kaip daili-
ninkas surado galimybių kurti net 
sovietų armijoje. Kadangi labai 
norėjo piešti, rado išeitį: tiesiog 

paėmė rusų karinės uniformos 
antpečius ir ant jų piešė origina-
lius darbelius, kuriuos buvo ne-
sunku paslėpti stalčiuje. Dar gidė 
pasakojo, kad išvykęs iš Lietuvos 
10 metų Stasys gyveno be paso ir 
net keliavo, pavyzdžiui, į tolimą-
ją Australiją. Ar gali kas patikėti? 
Buvo kitas įdomus įvykis: kartą 
Paryžiuje dailininkas nusipirko 
ilgą prancūzišką batoną, įsuktą 
į popierių. Tas popierius jam pa-
tiko, ir jis susigalvojo daryti iš jo 
įvairias kaukes – tokia dailininko 
fantazija...

Parodoje ant sienos sukabintos 
kaukės patraukė ir mūsų dėme-
sį. Dar čia stovėjo liūdnos, šaltos 
kaukės, apipintos šakomis ir ša-
knimis... Atvirai sakant, liūdnos 
kaukės truputį gąsdino, bet vis 
tiek buvo labai įdomu.

Daugybėje Stasio paveikslų 
slypi didžiulės paslaptys, provoka-
cijos ir daug psichologinių dalykų. 

Jis sugalvojo išskirtinius paveikslų 
pavadinimus: „Mistika“, „Paslap-
tis“ ir pan. Didelį įspūdį mums 
padarė piešinys: „Autoportretas“ 
- ant žmogaus galvos nupiešta kai-
mo sodyba,  matyt, Stasys norėjo 
pasakyti, kad turi daug gražių pri-
siminimų apie savo gimtinę. 

Dailininko paveikslai tikrai 
priverčia mus, lankytojus, mąstyti, 
ieškoti atsakymų, ką norima jais 
pasakyti. Galima sakyti, kad Sta-
sio piešiniuose yra raktelis, ir jei jį 
randi, tai lengviau atsiveria daugy-
bė atsakymų. Vieni paveikslai yra 
tikrai išskirtiniai, sunkūs, kiti – la-
bai  aiškūs, įdomūs. Stasys mėgsta 
fantazuoti...

Dabar trumpai pristatau kitų 
parodos lankytojų nuomones.

Rūta Simutytė: „Man buvo 
įdomu. Noriu pasakyt, kad tie Sta-
sio piešiniai tikrai nuostabūs.“

Ieva Šimulynaitė: „Visai įdo-
mu, buvo verta pažiūrėti.“

Vilma Kisnierienė: „Tikrai 
man labai patiko paroda. Prisi-
menu įspūdingas S. Eidrigevičiaus 
kūrinių akis, mano atmintyje įstri-
go paveikslas „Žiūrėk tiesiai“, taip 
pat „Autoportretas“.

Milda Kisnieriūtė: „Man pa-
tiko ne tik paroda, bet ir galerija.“

Indrė Šimulynaitė: „Man pa-
tiko paveikslas „Pavasaris“. Buvo 
įdomu žiūrėti, tik gal per daug 
įvairių baisokų kaukių. Dailinin-
kas išreiškė savo mintis ir fantazi-
jas iš proto, sielos ir jausmų, ir tai 
piešiniais norėjo parodyti visam 
pasauliui.“

Karolis Simaitis: „Parodo-
je nustebau pamatęs tiek daug 
kaukių. Bet atrodo fantastiškai ir 
skatina mus savarankiškai mąs-
tyti. Paroda mane įkvėpė. Juk aš 
tikriausiai truputį panašus į Stasį! 
Aš taip mėgstu piešti su fantazi-
jomis ir mąstyti, ką reiškia veidai. 
Bet mano darbuose daugiau juodo 
ir balto kontrasto, aš nepagalvojau 
apie spalvą. Buvo nepakartojama 
paroda! Ačiū PAGAVAI!!!☺“ 

Kurtiesiems labai svarbu pa-
matyti kuo daugiau įvairių da-
lykų. Įdomiose parodose galima 
pamatyti visą pasaulį, todėl kvie-
čiame visus aplankyti kuo daugiau 
parodų, galerijų, muziejų. Linki-
me visiems, kad būtinai nueitų į  
S.  Eidrigevičiaus parodą.

Emilija KISNIERIŪTĖ
,,Akiračio'' jaunimo  

korespondentė

•Nijole,
Pagirdyki medžius,  kai 

šauks iš karščio, ir jūrą at-
pažink savam laike, 
nereikia gimt kas dieną, 

kas minutę, tik  savyje išsau-
goki kitus.

Gražaus gimtadienio 
proga Klaipėdos kurčiųjų 
reabilitacijos centro direk-
torę Nijolę Kaminskienę  
 sveikina Kretingos ir Palan-
gos kurčiųjų draugijos nariai 

bei darbuotojai.

Lai laimė kloja patalą darbams,
Sėkmė tegul lydės kiekvieną žingsnį,
Tegu l  užteks  Jūsų  ger iems  

draugams, 
Branginkit kiekvieną savo laiko 

 mirksnį.

Į priekį ženkit drąsiai ir žvaliai,
Lai skrydžio ateitin pavydi paukščiai,

O užmojai ir siekiai, ir darbai,
Tegul pasiekia neregėtą aukštį.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
p a g r i n d i n ė s  m o k y k l o s  d i re k to rę 
Danutę Kriščiūnienę gražaus Jubiliejaus 
proga  nuoširdžiai sveikina mokyklos 
bendruomenė.

  Pagaviečiai dailininko S.Eidrigevičiaus parodoje „Veidas ant kaukės“.
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                Kūrėjo brandaus     gyvenimo prisiminimai
Kauniečio Rimanto Ramo-

nio vyresniosios kartos ben-
druomenės nariams pristatyti 
turbūt nereikia. Jaunystėje jis 
buvo meno saviveiklos, įvai-
rių sporto šakų entuziastas, 
kurčiųjų fotogrrafijos ir kino 
būrelio įkūrėjas. O išėjęs į 
užtarnautą poilsį yra aktyvus  
Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro senjorų klubo „Poilsis“ 
valdybos narys, atsakingas už 
kultūrinę veiklą, pats dažnai 
pasirodo scenoje. 

Žieduotą gegužę paminėjęs 
75- metį R. Ramonis sutiko pa-
sidalyti savo brandaus gyvenimo 
prisiminimais.

       Lemtis stipresnė už 
svajones 

Rimantas gimė Kaune. Abu 
tėvai tarnautojai, tėtis buvo Lietu-
vos karininkas. Šeima gyveno Šan-
čiuose. Sūnus gimė ir augo sveikas, 
tačiau, būdamas pusantrų metukų, 
susirgo smegenų uždegimu ir ap-
kurto.  Netikėta nelaimė palai-
dojo ne tik tėvų ateities svajones, 
bet ir atėmė visavertį bendravimo 
džiaugsmą. Tuometinėje Lietuvo-
je nebuvo jokių žinių, pagalbos, 
kaip lavinti klausos negalią turintį 
vaiką, nebuvo ir panašaus profilio 
ikimokyklinių įstaigų. Be to, juk 
tai buvo prieškaris ir sunkūs karo 

metai. Šios sudėtingos aplinkybės 
lėmė tai, kad tik būdamas dešim-
ties metų pradėjo lankyti Kauno 
kurčiųjų internatinę mokyklą, kuri 
tuo metu buvo įsikūrusi Vilijam-
polėje. Čia jis rado bendro likimo 
draugų. Pas tėvus grįždavo tik per 
atostogas ir šventes.

Mokykla – svarbus 
 gyvenimo startas

Ramiai ir be apmaudo, kas 
būdinga turbūt tik vienam R. Ra-
moniui, jis pasakojo, kad tuo metu 
mokykloje klausos negalią turin-
tiems vaikams buvo draudžiama 
bendrauti gestų kalba. Tokie svei-
ku protu nesuvokiami įstatymai 
švietimo sistemoje egzistavo. Vis 
dėlto po pamokų tarpusavyje  mo-

kiniai susikalbėdavo gestų pagal-
ba. Pasak jo, žodinė kalba ilga ir 
sudėtinga, o gestais mintį galima 
išreikšti greitai ir trumpai. 

Nors praėjo daug metų,  ir da-
bar prisimena savo pirmąją moky-
toją Albiną Sirgedienę. Ji mokė lie-
tuvių kalbos ir lavino tartį. Patik-
davo A. Juozėnaičio vedamos pie-
šimo pamokos,  nekantraudamas 
laukdavo Sendžiko kūno kultūros 
užsiėmimų. Puikius fizinius duo-
menis turintis, stiprus berniukas 
išsiskyrė iš bendraamžių. Aukštes-
nėse klasėse šioje mokykloje vyk-
davo ir amatų pamokos. Vienoje 
dirbtuvėje 8 berniukai buvo mo-
komi batsiuvystės. 

Devyneri metai, praleisti šioje 
internatinėje mokykloje, vis dėlto 

dovanojo daug žinių ir draugų, tai 
buvo svarbus gyvenimo startas.  
Gabus jaunuolis, 1955 m. baigęs 
mokyklą, pradėjo dirbti Kauno 
avalynės fabrike „Lituanika“, vė-
liau perėjo į „Taurą“. 

Veiklus kurčiųjų  
draugijos narys

Baigęs mokyklą vaikinas tais 
pačiais metais įstojo į Lietuvos 
kurčiųjų draugiją. Tuo metu Kau-
no kurtiesiems vadovavo jo būsi-
ma žmona Danutė Ramonienė. Ji 
pasakojo, kad jis iš karto išsiskyrė 
darbštumu ir kūrybingumu.

Rengiant šiam straipsniui me-
džiagą Rimantas parodė jaunystėje 
meniškai išdrožtą paveikslą. Deja, 
potraukį piešti ir drožinėti nurun-
gė namie atsiradęs fotoaparatas. 
Meninė fotografija, vėliau mėgėjų 
kinas užvaldė kūrybinę energiją ir 
atėmė visą laisvalaikį. 

Pirmuosius impulsus fotogra-
fijos menui davė likimo draugas, 
fotomėgėjas Albinas Petrošius. Be 
to, kurį laiką Rimantą buvo paver-
gusi meno saviveikla: jis pats kūrė 
meninius etiudus pantomimai, su 
bendraamžiais vaidino intermedi-
jose. Be to,  rasdavo laiko žaisti ir 
tinklinio, krepšinio aikštelėse, stū-
mė rutulį, plaukiojo, užsiiminėjo 
lengvąja atletika, dalyvaudavo tu-
ristiniuose žygiuose. 

1964 m. atkaklus žmogus įsi-
gijo pirmąją 8 mm kino kamerą 
„Sport“. Skeptikai šaipėsi, kad  
R. Ramonis iš to duonos neužsi-
dirbs.Tačiau labai traukė mėgėjų 
filmai, ir tai nustelbė visus prak-
tiškus išskaičiavimus. Svarbiau-
sia buvo pats kūrybos procesas. 
Pirmas nufilmuotas filmas buvo 
dokumentinis. Jis sulaukė didelio 
draugų susidomėjimo. Paskatintas 
sėkmės, 1966 m.R .Ramonis subū-
rė kino mėgėjų būrelį. Pirmaisiais 
nariais tapo Rimantas Lipnius, 
Danutė Ramonienė, Vytautas Ku-
likauskas. Tuo metu kultūros na-
mai, vadinami Kurčiųjų klubu, 
paramos tam būreliui neteikė, jis 
nefigūravo ir dokumentuose.

Kūrybiniai impulsai ir 
laimėjimai

Nutiestas siauras takelis į kino 
mėgėjų pasaulį pamažu drąsino 
žengti toliau. 1971 m. kino mėgė-

Mūsų žmonės

Panašūs pomėgiai – mėgėjų kinas ir plati kūrybinė veikla kurčiųjų draugijoje 
– Danutės ir Rimanto Ramonių šeimą dar labiau sustiprino.

  Danutė ir Rimantas Ramoniai džiaugiasi dviem dukromis, žentais ir keturiais anūkais.
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                Kūrėjo brandaus     gyvenimo prisiminimai
jų iniciatyva buvo surengtas kino 
filmų festivalis. Tik po šio festiva-
lio būrelis buvo oficialiai įtrauktas 
į dokumentus, tais pačiais metais 
surengta ir pirmoji kino filmų ap-
žiūra. 

Vertinimo komisijoje dalyva-
vęs dabartinis Kauno lėlių teatro 
vadovas Sigitas Klibavičius davė 
daug patarimų ir pasiūlė dalyvau-
ti Lietuvos kino mėgėjų draugijos 
renginiuose, festivaliuose. Nuo 
tada prasidėjo naujas kūrybinis 
pakilimas. 1972 m. surengtas IV 
kino mėgėjų filmų konkursas–ap-
žiūra. D. Ramonienė čia debiutavo 
su filmu “Tėvelis grįžo“, R. Ramo-
nis – „Be žodžių“. Tais pačiais me-
tais Vilniuje vyko Pabaltijo mėgėjų 
filmų festivalis. Vėliau R. Ramonis 
sukūrė vaidybinius filmus: „Kai 
nėra žmonos, „Vermišeliai“, „Pa-
ragavo“, „Hitlerio galas'', „Už ką?“, 
„Bėk žirgeli, bėk greičiau“ ir kt.

1976 m. kūrėjas apdovanotas 
Lietuvos TSR Kultūros ministeri-
jos kultūros darbuotojų profsąjun-
gos Lietuvos respublikinio komi-
teto ženklu „Lietuvos TSR kultū-
ros žymūnas“.

1977 m. penki būrelio nariai 
buvo priimti į Lietuvos TSR kino 
mėgėjų draugijos narius, tarp jų - 
D. ir R. Ramoniai. 1978 m. R. Ra-
monis šeimyninių filmų festivalyje 
laimėjo tuometinio populiaraus 
žurnalo „Tarybinė moteris“ prizą 
už multiplikacinį filmą „Mama, 
mama, mama!!!“

  Atgavus Lietuvai Nepriklau-
somybę ir atsivėrus sienoms, Ra-
moniai kino mėgėjų  festivalyje 
Budapešte už filmą „Tėvelis grįžo“ 
apdovanoti diplomu, 1990 m. Bul-
garijoje už filmą „Mama, mama, 
mama!!!“ - medaliu. Mėgėjų kino 
entuziastas palaikė ryšius su Islan-
dijos kurčiųjų organizacijos kino 
kūrėjais, Suomijos kurčiųjų asoci-
acija. Yra dalyvavęs Baltarusijos, 
Latvijos, Estijos kurčiųjų kino mė-
gėjų festivaliuose. 2000 m. siuntė 
savo darbus į Pasaulio kurčiųjų 
meninės fotografijos apžiūrą- 
konkursą Japonijoje. Jo nuotrauka 
išspausdinta pasaulio kurčiųjų fo-
tografijos albumo antrame viršely-
je („Missy Keast“ ).

R. Ramonis lig šiol nesiskiria 
su fotoaparatu. Šeimos archyve yra 
gausybė nuotraukų – tarsi ištisas 
gyvenimo metraštis ateinančioms 

kartoms. Jame - Lietuvos kurčiųjų 
istorija! 

Praeityje kūrėjas parengė ne 
vieną dešimtį stendų ir Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centrui, 
įamžino įvairias draugijos šven-
tes ir susibūrimus. Kauno senjorų 
klubo „Poilsis“ pirmininkės pava-
duotojas P. Pelegrimas pasakojo, 
kad R. Ramonis yra surinkęs ir 
daug įvairių dokumentų apie Lie-
tuvos kurčiųjų švietimą, integraci-
ją į visuomenę. Ši įdomi medžiaga 
galėtų būti pagrindu kuriant Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos istorijos 
muziejų. 

Šeima ir buvimas kartu – 
vertybė

Šios stiprios šeimos nariai mo-
ka vieni kitais pasitikėti. Pareiga ir 
atsakomybės jausmas ir yra aukš-
čiausia meilės apraiška. Juk tik 
mylėdamas žmogus tampa žmo-
gumi. Be abejo, Ramonių šeimą 
sustiprino bendra negalia, o dar 
labiau suartino tie patys interesai, 
pomėgiai, šiuo atveju – mėgėjų ki-
nas ir plati kūrybinė veikla kurčių-
jų draugijoje.

Kiekvienam iš jų buvo di-
džiausia laimė turėti šalia žmogų, 
kuriuo galėjo besąlygiškai pasiti-
kėti, visais klausimais pasitarti. 
Dabar Ramoniai pelnytai didžiuo-
jasi dviem į gyvenimą išleistomis 
dukromis ir keturiais anūkais. Po-
nia Danutė nepamiršta patikslin-
ti, kad dukra Dalė - iš pirmos jos 
santuokos. 

Dukra Ramunė Leonavičienė 
yra aktyvi kurčiųjų reikalų gynė-
ja, Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorė, Lietuvių 
gestų kalbos asociacijos prezi-
dentė. Dalė Nevardauskienė – šio 
centro vyriausioji vertėja. Ji sakė: 
„Jis yra mano tėtis, su didele mei-
le ir rūpesčiu jis rūpinosi vienodai 
abiem, šeimoje visada jaučiausi 
gerai. Tą aš labai vertinu ir esu  
dėkinga.“

 Tokioje vieningoje šeimoje 
abi dukros mylimos vienodai, nė-
ra skirstymo. Kaip ir atgyvenusio 
darbų skirstymo į vyriškus ir mo-
teriškus. Nedrįsau klausti, kuris iš 
šeimininkų dažniau rišasi prijuos-
tę prie viryklės, tačiau vėlų vaka-
rą, primygtinai norėjęs pavaišinti 
arbata, pats šeimininkas akimirks-
niu dailiai serviravo stalą. 

Tuo tarpu žmona, neslėpdama 
pasididžiavimo savo žmogumi, 
pasakojo ne vien apie jų bendrus 
kūrybinius interesus. Ji lyg patiks-
lino, kad šeima tam tikra prasme 
irgi kūryba, kur bene svarbiausia 
yra abipusė tolerancija. „Oi, oi, 
kiekvienai moteriai norėčiau pa-
linkėti tokio vyro, - sakė ponia 
Danutė ir  prisimindama nusijuo-
kė: - Buvau tuo metu viršininkė, 
tad Rimantas ilgai laikėsi nuo ma-
nęs nuošaliai.“ 

Dukros sutiko papasakoti apie 
tėtį: „Mes galime pasakyti, kad to-
kio jaunatviško tėvelio niekas ne-
turi. Jį ir senatvėje domina visos 
naujovės. Nedaug jo amžiaus žmo-
nių savarankiškai išmoko naudotis 
internetu. O tėčio net akys šviečia 
apie tai kalbant, jis nuolat domisi 
naujienomis ir pasaulio kurčiųjų 
interneto svetainėje. 

Mums ir dabar būna įdomu 
stebėti tai, kad jis neturi proble-
mų apsipirkdamas parduotuvėse. 
Problemų turi pardavėjai. Tėvelis 
klausia gestikuliuodamas, o par-
davėjas jam ima atsakinėti visom 
žinomom kalbom, kol galiausiai 
pradeda taip pat gestikuliuoti... 
Įdomu, kad tėvelis turi talentą 
prakalbinti žmones gestais. Pa-
prastai jis visą techniką perka vie-
nas, tik labai retai paprašo vertė-
jauti. Iš parduotuvės visada išeina 
šypsodamasis, o pardavėjas bando 
atsigauti po neeilinio bendravimo.

Šeimoje gestų kalbos mus mo-
kė tėtis, nes su mama galėjome ir 

šiaip susikalbėti. Jo dėka šeimoje 
kalbame trimis kalbomis: lietuvių 
gestų kalba, „kalkine“ gestų kalba 
ir lietuvių kalba. 

Prisimenam, kaip tėtis gauda-
vo laiškus iš kurčio lenko. Jie su-
sirašinėdavo simboliais. Kad ryšys 
nenutruktų, tėvelis sugalvojo bū-
tent tokį bendravimo būdą. 

Iš mažens tėtis buvo vyrišku-
mo, doros ir šeimos vyro pavyz-
dys. Jo inteligentiškumas įgimtas. 
Nors mes jo dukros, bet visada 
jis visas moteris ir mus praleidžia 
pirma, pagelbsti išlipant...Sunkus 
gyvenimas jo nepalaužė. Jis nepa-
kenčia cinizmo, moka gerbti dorą 
žmogų. Tai tikras vyras, puikus 
sutuoktinis, o svarbiausia - geras 
žmogus. Didžiuojamės, kad esame 
jo dukros.“

Pabendravęs su santūriuoju  
R. Ramoniu pajunti, kaip dažnai 
plačioje visuomenėje trūksta gra-
žios žodinės ir elgesio kultūros. 
Gerumas, žmogiškumas ir yra pats 
didžiausias žmogaus turtas, kurio 
iš mūsų niekas negali atimti. 

Sveikinant su 75-uoju gim-
tadieniu R. Ramonį KKRC salėje 
buvo parengti ekspoziciniai sten-
dai, išsamiai supažindinantys kur-
čiųjų bendruomenę su jo kūrybi-
niais laimėjimais,  taip pat plačia 
veikla Kauno kurčiųjų senjorų 
klube „Poilsis“.

Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Sveikiname
Kad svarbūs sumanymai 

būtų sėkmingi,
Kad visad pavyktų pradėti 

darbai, 
Kad brangūs Jums žmonės 

būtų laimingi,
Draugams atviri būtų Jūsų 

namai...
Jėgų, kad nestigtų, širdies, 

kad neslėgtų,
Kad viskas ir visad Jums 

būtų gerai!

Garbingo 75 metų jubi-
liejaus proga Kauno senjorų 

 klubo „Poilsis“ valdybos 
narį Rimantą Ramonį
n u o š i r d ž i a i  s v e i k i n a  

klubo senjorai.
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Atkelta iš 1 p.

Komandų žaidimas
Pirmajame etape Lietuvos sta-

lo tenisininkai vienodais rezulta-
tais 3:0 įveikė Lenkijos ir Bulga-
rijos komandas ir tapo C grupės 
nugalėtojais. Antrajame etape lie-
tuviai žaidė E grupėje ir surinkę 
tris pergales taip pat užėmė pir-
mąją vietą. Jie sausai 3:0 palaužė 
Čekijos komandą ir 3:2 nugalėjo 
vokiečius. Mūsų šalies atstovai 
finale 3:1 įrodė pranašumą prieš 
Rusijos komandą. 

Trečiąją vietą pasidalijo Vokie-
tijos ir Ukrainos sportininkai. 

Komandinėje įskaitoje iš viso 
varžėsi 13 komandų.

Dvejetų susitikimai
„Auksinė“ tapo ir viena iš 

mūsų vyrų porų. G. Juchnos ir D. 
Takino duetas  šešioliktfinalyje 
nugalėjo austrus, aštuntfinalyje – 
vokiečius, ketvirtfinalyje privertė 
pasiduoti ukrainiečius, pusfinalyje 
rusus, o finale pranoko vokiečius 
T. Baehrą ir M. Mechau. Bronzos 
medaliais džiaugėsi ukrainiečiai 
D. Kokoša ir G. Kuzmenka, rusai 
D. Piščiukas ir S. Bezdenežnas.

Iki ketvirtfinalio nukeliavo ir 
mūsų stalo tenisininkų dvejetas – 
K. Žižiūnas ir V. Narkevičius. Jie 
atitinkamai iš eilės palaužė čekų 
bei lenkų duetus, o ketvirtfinaly-
je nusileido būsimiems Europos 
vicečempionams vokiečiams T. 
Baehrai ir M. Mechau ir tuomet 
pasitraukė iš kovos dėl medalių. 
Galutinėje įskaitoje mūsų pora pa-
sidalijo 5-8 vietas. 

Dėl Europos pirmenybių me-
dalių kovojo 24 dvejetai. 

Asmeninės varžybos
Dar nuožmesnė kova vyko as-

meninėse varžybose, kuriose su-
sirungė 53 stalo tenisininkai. Ke-
tvirtfinalį pasiekė du mūsų atsto-
vai D. Takinas ir G. Juchna. Abu 
vyrai palaužė savo priešininkus. 
Deividas 4:1 rusą S. Bezdenežną, 
o Gintautas 4:0 vokietį  T. Baehrą. 
Pusfinalyje G. Juchna įveikė anks-
tesnį Europos čempioną G. Za-
klodnyž, o D. Takinas vokietį J. E. 
Baroną.

Tad finale prie stalo stojo du 
lietuviai. Pralaimėjęs komandos 

draugui  tik vieną partiją iš penkių 
čempionu tapo G. Juchna. Bron-
zos medaliais tenkinosi Ukrainos 
ir Vokietijos atstovai.

Kas mūsų komandą  
iškėlė į Europos elitą?

Toks klausimas kirbėjo ne 
vieno atėjusiojo į sportininkų pa-
gerbimo popietę gegužės 12 dieną 
galvoje. 

Ir komandos trenerio, ir LKSF 
prezidento A. Jasiūno atsakymas 
tądien buvo vienareikšmis: G. 
Juchna sumaišė visų čempionato 
dalyvių kortas ir Lietuvos koman-
dai padėjo palypėti vienu arba 
dviem prizininkų pakylos laipte-
liais į viršų.

36 metų sportininkas, dabar 
treniruojantis sporto mokyklos 
„Tauras“ jaunuosius stalo tenisi-
ninkus, klausos negalią turi nuo 
vaikystės. Kadangi ji jam nesu-
trukdė išmokti kalbos, tik iš dalies 
sunkino gyvenimą, į ją Gintautas 
nekreipė dėmesio. Anot jo, kabi-
nosi į gyvenimą, ir tiek. Kurtieji 
nei anksčiau, nei dabar jam  jo-
kia staigmena. Tėtis ilgai dirbo 
tuomečiame kurčiųjų kombinate, 
mama – taip pat neprigirdinti. Gy-
veno jie Algirdo gatvėje ir jų kai-
mynystėje niekad netrūko kurčių-
jų. Kitas dalykas, kad vienas kitas 
sutrikusios klausos asmuo, pama-
tęs klausos aparatus, pasiūlydavo 
jam pereiti į kurčiųjų sportą, bet 
viskas ir baigdavosi kalbomis. Pats 
Gintautas manė, kad tik visiškai 
kurti dalyvauja kurčiųjų žaidynė-

se, bet šia mintim su niekuo taip 
ir nepasidalijo. Jokiais veiksmais 
nesibaigė ir prieš trejus metus pa-
našus pokalbis, vykęs su treneriu 
A. Majorovu. Na, o šiemet prie 
šios temos buvo grįžta dar kartą ir 
jau neatstota. Audiograma parodė, 
kad Gintautas neprigirdi daugiau 
nei reikia, kad galėtų dalyvauti 
kurčiųjų sporte. Ir štai mūsų pa-
dangėje suspindo dar viena sporto 
žvaigždė.

Į pagerbimo popietę susirin-
kusiųjų kalbinamas G. Juchna, tie-
są sakant, nerodė jokių žvaigždės 
požymių. Buvo kuklus ir malonus 
pašnekovas. Mūsų akims jo bio-
grafija spalvinga. Stalo tenisą jis 
žaidžia nuo antros klasės ir artėja 
prie 30 metų sporto sukakties. Lie-
tuvos čempionas – komandinėse, 
vyrų dvejetų, mišrių dvejetų ir vie-
netų varžybose yra tapęs daugiau 
nei 20 kartų. 7 kartus yra buvęs 
Lietuvos čempionas asmeninėse 
varžybose. Lietuvoje pagal reitingą 
dabar jis yra trečias. Jau būdamas 
14 metų pritrūko vos vieno taš-
ko iki čempiono titulo. Yra žaidęs 
Lietuvos rinktinėje, dalyvavęs Eu-
ropos ir pasaulio čempionatuose, 
tiesa, reikšmingesnių rezultatų ne-
pasiekė. Taip pat su pertraukomis 
žaidė Čekijos ir Vokietijos klubuo-
se. Dažniausiai klausos negalia vis 
pargindavo į Lietuvą.  

Atėjusieji susitikti su Euro-
pos čempionais komandos lyderį 
tiesiog užpylė klausimais: koks jo 
reitingas pasaulyje, ar tyčia, ar iš 
tikrųjų Europos čempionato fi-

nale vieną partiją pralaimėjo ko-
mandos draugui D. Takinui,  kaip 
jaučiasi tarp kurčiųjų, ar išmoko 
naujų gestų ir ar turi „laimingąją“ 
raketę. Kurtiesiems viskas buvo 
įdomu. Gestų kalbos nemokantį 
likimo draugą jie priėmė natūra-
liai ir draugiškai. 

Vicečempionas D. Takinas 
džiaugėsi gerokai pagausėjusiu as-
meninių medalių kraičiu (iki šiol 
jo sąskaitoje buvo vienas sidabro 
medalis, pelnytas 2003 m. Euro-
pos čempionate, vykusiame Šve-
dijoje) ir negailėjo komplimentų 
savitam ir neįprastam G. Juchnos 
žaidimo stiliui. Jis teigė, kad labai 
sunku nugalėti tokį žaidėją.

Klausimai atskleidė ir dar vie-
ną įdomią mūsų komandos ypaty-
bę. Pasirodo, visi keturi stalo teni-
sininkai yra kairiarankiai. 

Tuomet susirinkusieji su kitu 
klausimu kreipėsi į A. Majorovą 
– gerai tai ar blogai. Prie kurčių-
jų komandos vairo 3 metus stovįs 
strategas teigė, kad daugeliu atve-
jų tai yra gerai. Mat kairiarankiai 
yra pratę žaisti ir su tokiais pačiais 
varžovais, ir su dešiniarankiais, o 
štai pastarieji kairiarankių ven-
gia ir sunkiau su jais „susitvarko“. 
Keblumų kairiarankiams kyla tik 
dalyvaujant dvejetų varžybose. Bet 
akivaizdu, kad Lenkijoje vykusio-
se žemyno pirmenybėse mūsų at-
stovams ši ypatybė nesutrukdė.

Treneris už 12-ojo Europos 
čempionato rezultatus gyrė visą 
komandos ketvertą. Esą iniciaty-
vą šioje sporto šakoje iš europiečių 
seniai yra paveržę azijiečiai. Tai 
rodo ir toks faktas, kad pasaulio 
girdinčiųjų reitingo pirmajame 
dešimtuke tėra dvi europiečių pa-
vardės. 

Na, o lietuviai jau Taipėjaus 
žaidynėse, nedalyvaujant dar G. 
Juchtai, komandinėje įskaitoje bu-
vo vienuolikti. D. Takinas užėmė 
5-8 vietas. Tad vykstant į Lenkiją 
treneris pagrįstai kėlė tikslą kovoti 
dėl prizinių vietų. Bet tokia sėkmė 
buvo kiek netikėta ir jam. Anot jo, 
po tokio triumfo komandos mo-
tyvacija dar sustiprėjo ir atsivėrė 
durys dalyvauti 2012 m. Japonijoje 
vyksiančiame pasaulio čempiona-
te. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Europos kurčiųjų stalo teniso čempionai - Lietuvos komanda, jos treneris 
Algirdas Majorovas, delegacijai vadovavęs LKSK generalinis sekretorius  
M. Minkevičius ir LKSK prezidentas Aleksas Jasiūnas.

Europos stalo teniso čempionate  
triumfavo lietuviai

Sportas
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• Veržlios gyvenimo tėkmės,
Mažų stebuklų iš Dangaus.

Naujiems darbams – geros kloties
Ir laimės lyg gausaus lietaus.

    Stalo teniso veteraną Gediminą Strums-
kį  60 metų jubiliejaus proga sveikina Kauno 
kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ nariai.

Sveikiname
Juliui Barisevičiui balandžio 25 d. sukako 

60 metų. LKD narys  buvo vienas iš nepriklau-
somos Lietuvos kurčiųjų sporto pradininkų, 
ilgametis Panevėžio miesto kurčiųjų sporto 
klubo „Vėjas“ pirmininkas, šiuo metu - klubo 
valdybos narys.  

J. Barisevičiaus  vadovaujamo klubo 
nariai yra tapę kurčiųjų olimpinių žaidynių, 
pasaulio ir Europos čempionatų prizininkais, 
daugkartiniais respublikinių čempionatų 
nugalėtojais ir prizininkais.

Sveikiname sukaktuvininką ir dėkoja-
me už pastangas garsinti Lietuvos kurčiųjų 
sportą. Linkime stiprios sveikatos, sporti-
nio ryžto ateityje ir asmeninės laimės. 

    Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas

 Kurtieji - vicečempionai

   Vilniaus miesto kurčiųjų boulingo dvejetų čempionatas

Vilniaus lygos vyrų 
krepšinio čempionato pir-
majame ir gana nenuspė-
jamame sezone dalyvavo 
13 krepšinio komandų. 
Kiekviena komanda su-
žaidė mažiausiai po 16 
rungtynių, o per visą se-
zoną buvo žaista daugiau 
nei 200 rungtynių. 

Pirmojo istorinio Vilniaus ly-
gos krepšinio sezono čempionais 
tapo Stasio Kurmino auklėtiniai 
„Ferimstos“ komanda. Šiemet fi-
nale susitiko dvi varžovės koman-
dos: „Ferimsta“ ir „Gestas“ (vyr. 
treneris Algimantas Šatas).

 Kaip ir tikėtasi, finalas buvo 
gražus ir intriguojantis. Didžiąją 

rungtynių dalį komandos žengė 
koja kojon, tačiau geriau sužais-
ta rungtynių pabaiga garantavo 
„Ferimstos“  komandai pergalę 
rezultatu 91:84 (24:22, 35:9, 14:24, 
24:29). Taškus „Gestui“ pelnė: Jus-
tinas Navlickas - 33, Andrej Zene-
vič - 11, Algirdas Pazdrazdis - 9. 

Pusfinalyje „Gestas“ nugalė-
jo „Time Team-Šviesa“ rezultatu 
73:62 (23:14, 11:15, 15:12, 24:21). 
Rezultatyviausieji žaidėjai buvo 
aukštaūgis Andrej Zenevič ir Ar-
vydas Bareikis – pelnė po 19 taš-
kų. Jiems padėjo Janis Skakun (18 
taškų). 

Po rungtynių Logic 4 EVENTS 
projekto vadovas Jonas Dvilinskas  
įteikė nugalėtojams čempionų tau-
res bei atminimo medalius.

„Akiračio“ inf.

Balandžio mėnesį 
„Apollo“ boulingo centre 
vyko Vilniaus kurčiųjų 
boulingo dvejetų čempio-
natas, kurio tikslas – ska-
tinti aktyvų ir netradicinį 
kurčiųjų užimtumą. 

Boulingo čempionate dalyva-

vo dešimt moterų ir dvylika vyrų 
porų. Iš viso buvo 44 dalyviai. Bu-
vo žaidžiama po 6 partijas.

Čempionėmis tapo Kristina 
Kipšaitė ir Justina Šilkinytė, jos 
surinko 1218 taškų. Antrąją vietą 
užėmė Jūratė Navikienė ir Ilona 
Navikienė (1087 taškai). Trečio-
joje vietoje liko Olga Lukošienė ir 
Nijolė Viršilienė (1084 taškai). 

Tarp vyrų įtempta kova vyko 
dėl nugalėtojų titulo. Vos 15 taš-
kų nuo čempionų atsilikę Kęstu-
tis Gumbrys ir Ramūnas Bukeika 
užėmė antrąją vietą. Pirmoji vieta 
atiteko Romanui Vaitiekūnui ir 
Andriui Andreikėnui (1829 taš-
kai). Treti liko Ruslan Minkevič ir 
Kęstutis Vasilevičius (1471).

Vilniaus miesto kurčiųjų as-

meninis čempionatas vyks spalio 
22 dieną. Aštuoni stipriausieji 
boulingo meistrai (4 moterys ir 4 
vyrai) iškovos teisę dalyvauti Lie-
tuvos kurčiųjų boulingo čempio-
nate ir kovoti dėl čempionų titulų 
bei medalių.

Arūnas KUBAITIS

„Gesto“ komanda - Vilniaus lygos vyrų krepšinio vicečempionė.
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Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo cen-
tre (LKNUC) vyrauja moks-
lo metų pabaigos nuotaikos. 
Šiemet centre yra daugiausia  
dvyliktokų per mokyklos is-
toriją - net 3 klasės , iš viso 
22 mokiniai. 

Dauguma renkasi  
mokyklinius egzaminus

Norėdami gauti brandos ates-
tatą abiturientai privalo išlaikyti 
du pasirinktus egzaminus. LKNUC 
direktorė Girdutė Lepeškienė pa-
sakojo, kad šiemet populiariausi 
yra mokykliniai valstybinės lie-
tuvių kalbos ir dailės egzaminai. 
Dailės egzaminą pasirinko net 18 
mokinių! Direktorės pavaduotoja 
bendrajam ugdymui Jolita Levic-
kienė teigė, kad pagrindinė šio eg-
zamino populiarumo priežastis – jį 
lengva išlaikyti. Dailės egzaminas 
vyksta keliais etapais: mokiniai 
pristato savo darbų eskizus, vėliau 
pačius darbus, galiausiai laiko teo-
rinę dalį. Taigi susirinkti teigiamą 
balą per visus etapus nesudėtinga. 
Tačiau tarp dabartinių abiturientų  
yra ir tikrai gabių piešimui moki-
nių, sukūrusių brandžius darbus. 
Vis  dėlto planuojančiųjų stoti į 
Vilniaus dailės akademiją šiemet 
nėra, nors ankstesniais metais to-
kių būdavo.

Valstybinių egzaminų 
tvarka  kitokia 

Keletas LKNUC mokinių šie-
met laiko ir valstybinius egzami-
nus. 3 mokiniai yra  pasirinkę an-
glų kalbos valstybinį egzaminą, 1 
– biologijos. Valstybinių egzaminų 
tvarka kurtiesiems šiek tiek kitokia 
nei girdintiesiems. Jiems skiriama 
25 proc. daugiau laiko. Be to, eg-
zamine dalyvauja ir gestų kalbos 
vertėjas. Tačiau egzaminų komisi-
jos pirmininkas griežtai prižiūri, 
kad vertėjas atliktų tik vertimą, 
bet nepadėtų abiturientams atlik-
ti užduočių. Kadangi egzamino 
tvarka kiek kitokia nei girdinčių-
jų, LKNUC mokiniai valstybinius 
egzaminus laiko savo mokykloje, o 
ne kartu su mokiniais iš bendrojo 
lavinimo mokyklų.

Laikydami užsienio kalbos eg-
zaminą, girdintieji turi atlikti klau-
symo užduotį. Kurtieji šios egza-

mino dalies laikyti, žinoma, negali, 
tačiau jų balai dėl to nenukenčia: 
egzamino dalies raštu įvertinimas 
dauginamas iš tam tikro koeficien-
to ir pridedamas prie galutinio ba-
lo. LKNUC mokiniai negali laikyti 
ir bendrojo lavinimo mokyklose 
įprastų lietuvių kalbos ir užsienio 
kalbos įskaitų žodžiu, tačiau jau 
antrus metus jiems organizuojama 
gestų kalbos įskaita.

Abiturientų planai
Kasmet į aukštąsias mokyklas 

įstoja apie 25-33 proc. LKNUC 
abiturientų.  Dalis abiturientų sto-
ja į  kolegijas. LKNUC direktorė  
G. Lepeškienė pabrėžė, kad pasta-
raisiais metais kurčiuosius noriai 
priima ir profesinės mokyklos.  
Šiemet abiturientai domisi studijo-
mis Vilniaus pedagoginiame uni-
versitete (čia tarp kurčiųjų popu-
liari ikimokyklinio ugdymo speci-
alybė), Vilniaus statybos ir dizaino 
kolegijoje, Vilniaus technologijų ir 
verslo profesinio mokymo centre, 
Vilniaus paslaugų verslo darbuoto-
jų profesinio rengimo centre.

Abiturientai mažiau mo-
tyvuoti mokytis

Direktorės pavaduotoja ben-
drajam ugdymui J. Levickienė tei-
gė, kad šių metų abiturientų laidos 
žinių lygis vidutinis, ryškiais gabu-
mais išsiskiriančių nėra. LKNUC 
darbuotojos prisimena, jog pati 
sėkmingiausia ir labiausiai moty-
vuota buvo pirmoji abiturientų lai-
da (vidurinį išsilavinimą LKNUC 
galima įgyti nuo 2001 m.). Tarp 
vėlesnių laidų abiturientų vyra-

vo požiūris, kad jei jau atėjo mo-
kytis į vidurinę mokyklą, tai jau 
garantuota, jog įstos į aukštąsias 
mokyklas. G. Lepeškienė sakė, 
kad dabartiniai abiturientai tokių 
nerealių lūkesčių neturi. Pasak jos, 
vidurinę mokyklą baigti svarbu ne 
tik norintiems mokytis aukštosio-
se. Įgijęs vidurinį, o ne pagrindinį 
išsilavinimą, žmogus tiesiog įgyja 
kitokią pasaulėžiūrą, užauga kaip 
asmenybė.

LKNUC direktorė dabartinius 
abiturientus apibūdino kaip atsipa-
laidavusius ir nepersistengiančius 
mokytis. O dėl savo nesėkmių per 
egzaminus jie linkę kaltinti moky-
tojus. Tačiau ne tik kurčiųjų, bet 
ir girdinčiųjų mokyklose vyrauja 
tendencijos, kad vaikai turi mažiau 
motyvacijos ir noro mokytis.

Įkurta ikimokyklinio 
ugdymo grupė

Šiais mokslo metais LKNUC 
pirmą kartą sukurta ir ikimokykli-
nio ugdymo grupė. Ją dabar lanko 
4 vaikai, tačiau susidomėjimas au-
ga. Jau gegužės pradžioje LKNUC 
buvo gavęs 6 tėvelių prašymus 
kitais mokslo metais atvesti ma-
žuosius į ikimokyklinio ugdymo 
grupę. O mokinių, ateinančių į 
pirmąsias klases, pastaraisiais me-
tais LKNUC mažėja - demografinė 
Lietuvos padėtis palietė ir šią mo-
kyklą. 

LKNUC planuose nauji 
projektai

LKNUC nuolat vykdomi įvai-
rūs projektai. Artimiausiu metu 
planuojama įgyvendinti mokyklos 

struktūros tobulinimo projektą. 
Bus siekiama išgryninti admi-
nistracijos funkcijas, kad nebūtų 
funkcijų dubliavimosi. Planuojama 
sukurti naujų skyrių ir poskyrių. 
Direktorė teigė, kad galbūt bus 
įsteigtas stebėsenos skyrius, kuris 
stebės procesus mokykloje ir siū-
lys, kokie reikalingi pokyčiai. Taip 
pat jei bus gautas finansavimas, 
bus vykdomas tarptautinis moky-
tojų kvalifikacijos tobulinimo pro-
jektas.

 Į LKNUC atvyksta daug sve-
čių iš užsienio. Balandžio mėnesį 
mokykla sulaukė net 30 svečių iš 
7 šalių.

Socialinės integracijos ir kon-
sultavimo skyriaus vedėja Dai-
va Burkauskienė pasakojo, kad 
LKNUC palaiko glaudžius ryšius 
su Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės Vaikų klausos tyrimų 
poskyriu. Jame dirbantys medikai 
informuoja kurčių vaikų tėvus, 
kad jie gali gauti surdopedagogų 
pagalbą LKNUC. D. Burkauskienė 
teigė, kad besikreipiančiųjų pagal-
bos skaičius pastaruoju metu auga 
tiesiog geometrine progresija. 

LKNUC specialistai teikia 
konsultacijas ir bendrojo lavinimo 
mokykloms, kuriose integruotai 
mokosi kurtieji ir neprigirdintys 
vaikai. 

 
Mokymo priemones - ne 
tik kurčiųjų mokyklose

Gestotyros ir metodinių prie-
monių rengimo skyrius, įgyven-
dindamas Lietuvių gestų kalbos 
vartojimo ir vertėjų paslaugų tei-
kimo programą, 2012 m. ketina 
išleisti 7 naujas mokymo priemo-
nes. Naujos mokymo priemonės 
leidžiamos kasmet. Lietuvoje, be 
specializuotų kurčiųjų ugdymo įs-
taigų, LKNUC  parengtas mokymo 
priemones naudoja dar 42 įstaigos, 
kuriose ugdomi vaikai su klausos 
negalia. 

Gestotyros ir metodinių prie-
monių rengimo skyrius šiuo metu 
rengia internetinį aiškinamąjį lie-
tuvių gestų kalbos žodyną. Sky-
riaus vedėja Ieva Čirbaitė sakė, kad 
jo leidimas buvo numatytas anks-
čiau, tačiau dėl techninių kliūčių ir 
finansų stygiaus darbai užtruko. 

Agnė KARVELYTĖ

Švietimas LKNUC išleidžia didžiausią abiturientų laidą

Vienuoliktoji abiturientų laida.
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Dainuoti gali visi 

Gegužės 2-ąją Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre 
(LKNUC) jau antrą kartą 
kurčiųjų ugdymo istorijo-
je vyko abiturientų gimto-
sios lietuvių gestų kalbos 
patikra-įskaita.

 Pirmoji LKNUC buvo orga-
nizuota pernai. Įskaita nėra priva-
lomas dalykas, ji vykdoma centro 
vidaus susitarimu, tačiau visi 22 
abiturientai ir šiemet norėjo ją lai-
kyti, tam rimtai nuo sausio mėne-
sio ruošėsi.

LKNUC pavaduotoja ugdy-
mui J. Levickienė mano, kad kol 
kas gestų kalbos patikra-įskaita 
yra geriausias variantas, gimtosios 
lietuvių gestų kalbos egzaminas 
yra ateities klausimas. Šiuo metu 
rengiamos brandos egzaminų pro-
gramos, bet gestų kalbos tarp jų 
nėra. LKNUC jos neinicijavo, nes 
dar visai nauja vidurinio ugdymo 
programa (tik nuo rugsėjo pagal 
ją pradės mokytis 11 klasės moki-
niai). Esą svarbu žinoti ir kurčių-
jų bendruomenės nuomonę šiuo 

klausimu.
Pasak LKNUC gestų kalbos 

mokytojo A. Barisevičiaus, šių 
metų gimtosios gestų kalbos pati-
kra skyrėsi nuo pernykštės. Pernai 
moksleiviai patys rinkosi, kokias 
temas pristatyti, o šiemet jiems 
buvo pasiūlyta apie 20 temų, ku-
rios tiesiogiai susijusios su kurčių-
jų gyvenimu. Moksleiviai gimtąja 
gestų kalba teikė pristatymus apie 
kurčiųjų bendruomenę, kurčių-
jų kultūrą ir sportą, sutrikusios 
klausos asmenų ugdymo įstaigas ir 
pan. Gestų kalbos patikros verti-
nimo kriterijai buvo panašūs kaip 
ir pernai - temos atskleidimas, 
kalbėjimo struktūra, ryšys su au-
ditorija, gestų kalbos taisyklingu-
mas. 

,,Manau, temos pristatymas 
man pavyko, todėl esu patenkin-
tas“, – po patikros šypsojosi abitu-
rientas Sigitas Noreika. Beje, Sigi-
tas gestų kalbos pradėjo mokytis 
daug vėliau nei bendraklasiai. Jis 
yra neprigirdintysis, gimė girdin-
čiųjų šeimoje. Iki 10 klasės mokėsi 
girdinčiųjų mokykloje, po to perė-
jo į kurčiųjų mokyklą. ,,Girdinčių-
jų mokykloje mano žinios apsiri-
bojo mokymosi dalykais. Pradėjęs 

mokytis kurčiųjų mokykloje iš 
kurčiųjų gavau daug gyvenimiškos 
informacijos apie pačius įvairiau-
sius dalykus“, - savo pasirinkimu 
pakeisti mokyklą neabejojo jau-
nuolis. Gestų kalbos patikrai Sigi-
tas parengė pristatymą ,,Iš mano 
gyvenimo“. Jį bendramoksliai, kaip 
ir Ričardo Gripinskio, Brigitos Še-
kurovaitės, įvertino kaip vieną įsi-
mintiniausių.

Šių metų patikros temos leido 
moksleiviams atidžiau pažvelgti į 
aplinką, kurioje jie gyvena ir save 
išreiškia. Kodėl daugumai moks-
leivių taip įsiminė  Sigito pristaty-
mas? Todėl, kad jame buvo nagri-
nėjama aktuali jaunam sutrikusios 
klausos žmogui tema – tapatybės, 
kultūrinio identiteto klausimas: 
,,Manau, kiti neprigirdintys vaikai 
gali lankyti girdinčiųjų mokyklą 
iki 6 klasės, arba tol, kol jų pažy-
miai neprastėja. O nuo 6 klasės 
reikėtų pradėti lankyti kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokyklą, kol ne-
vėlu. Perėjęs į kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokyklą pasijutau geriau, 
po truputį susidraugavau su kur-
čiaisiais, stengiausi kuo greičiau 
ir kuo geriau išmokti gestų kalbą, 
nes man ji patiko ir tapo tinka-

miausia bendravimo priemone su 
kurčiaisiais. Dabar esu 12-oje kla-
sėje ir, dėkui draugams, jaučiuosi 
jau mokąs gestų kalbą.“

 LKNUC gestų kalbos moky-
tojos S. Hacking nuomone, ugdant 
moksleivius labai svarbu siekti, 
kad sutrikusios klausos vaikai my-
lėtų savo gimtąją kalbą ir gerbtų 
ją.

Kiekvienas savo kalbą esame 
paveldėjęs iš tėvų, senelių, protė-
vių. Mylėti gimtąją gestų kalbą – 
stengtis, kad ji skleistųsi visa savo 
esme su jai būdinga raiška, plas-
tika, erdvine struktūra, veido iš-
raiška ir kad būtų išsaugota savita, 
turtinga gramatika. Visu tuo rū-
pintis – vadinasi, ugdyti, tobulinti 
savo paties kalbą. Kaip kiekvienam 
šių metų LKNUC abiturientui per 
12 metų pavyko tai pasiekti, aki-
vaizdžiai rodo gimtosios lietuvių 
gestų kalbos patikros rezultatai. 
Centro gestų kalbos mokytojai  
A. Barisevičius, S. Hacking bei  
M. Pošiūtė-Žebelienė moksleivių 
žinias įvertino neblogai: 4 dešim-
tukai,  4 devynetukai, 8 aštuntukai. 

Rūta VYŠNIŪNIENĖ

Gyvenimas kupinas netikėtu-
mų, staigmenų ir net stebuklų... 
Kai maža šviesiaplaukė mergaitė 
atvėrė muzikos užsiėmimų klasės 
duris, aš, muzikos mokytoja, neži-
nojau, kad ji būsima respublikinio 
jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų 
konkurso laureatė.

Agnetė gimė su klausos ne-
galia Kaune. Nuo ketverių metų 
mergaitė pradėjo lankyti Kauno 
kurčių ir neprigirdinčių vaikų 
reabilitacijos ir ugdymo centrą 
„Lingua“. Kruopštus ir tikslingas 
centro pedagogų, tėvų ir mergai-
tės darbas padėjo pasiekti gražių 
rezultatų. 

Muzikos užsiėmimuose atsi-
skleidė jos meniniai, muzikiniai 
gėbėjimai, artistiškumas, muzi-
kalumas, subtilumas. Nuo pat 
pirmųjų dainavimo užsiėmimų 
Agnetė buvo mokoma taisyklingo 
kvėpavimo, laisvo, minkšto ir ly-
gaus garso tekėjimo. Todėl daug 
dėmesio buvo skiriama artikulia-

cijos aparato veiklai lavinti ir dik-
cijai tobulinti. Keitėsi ir lavėjo ne 
tik Agnetės vokaliniai įgūdžiai, bet 
ir tobulėjo žodinė kalba. Balsas ta-
po lygesnis, spalvingesnis, skam-
besnis. 

Puikiai pasirengusi septyne-
rių metų Agnetė pradėjo mokytis 
bendrojo lavinimo mokykloje. Sa-
vo muzikinius gebėjimus lavino 
Kauno miesto A. Kačanausko mu-
zikos mokykloje. 

Šiandien Agnetė - jau abitu-
rientė. Dainuoti Agnetei buvo ir 
yra didelis džiaugsmas ir malonu-
mas. Todėl 2010 m. noriai priėmė 
sprendimą dalyvauti II respubli-
kiniame jaunų neįgaliųjų muzi-
kos atlikėjų konkurse-festivalyje 
„Perliukai“. Tai nebuvo lengvas 
sprendimas tiek muzikos mokyto-
jai, tiek Agnetei. Šiame konkurse 
ji buvo vienintelė solistė, turinti 
klausos negalią. Konkurse-festi-
valyje Agnetė dainavo dvi dainas. 
Sėkmė lydėjo atliekant kūrinius 

tiek Kauno miesto zonos dainų 
konkurse, tiek respublikiniame 
atlikėjų konkurse Vilniuje. Agnetė 
laimėjo III premiją. 

2011 m. sausio 16 d. Lietuvos 
Respublikos prezidentūroje įvyko 
jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų 
„Perliukai“ laureatų koncertas. Ja-
me Agnetė atliko dainą „Varnelė“ 
(ž. ir m. G. Jautakaitės). 

Linkime visiems kurtiems ir 
sutrikusios klausos vaikams, jų 
tėvams ir pedagogams kūrybinių 
jėgų, atkaklumo, naujų pergalių 
muzikos, dailės, šokio, meno ir ki-
tose srityse. 

Birutė Simonavičiūtė
KKNVRU Centro "Lingua 

mokytoja metodininkė

Laikas, kai įvertinama meilė ir pagarba gimtajai  
gestų kalbai

Šilti, nuoširdūs, prasmingi Respublikos prezidentės  D. Grybauskaitės ištarti 
padėkos žodžiai koncerto atlikėjams, jų tėvams, pedagogams nominavo 
nelengvą Agnetės Merčaitytės ir jos mokytojos  Birutės Simonavičiūtės  
nueitą ugdymo etapą. 
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Per LKD posėdžius, 
kurčiųjų bendruomenės 
renginius ir susitikimus 
dažnai girdėdavau minint 
problemą, kad Vilniaus 
kolegiją baigę gestų kalbos 
studentai neina dirbti ver-
tėjais. Taigi nusprendžiau 
susitikti su studentais ir iš 
pirmų lūpų išgirsti, ką jie 
mano apie gestų kalbos 
studijas ir vertėjo darbą. 
Trys antro kurso studentės 
sutiko su manimi pasikal-
bėti ir atvirai papasakoti 
apie studijas, praktiką ir 
ateities planus, bet prašė, 
kad straipsnyje neminė-
čiau jų tikrųjų vardų, 
taigi vadinkime jas Egle, 
Ieva ir Lina.

Pasirinkdamos gestų 
 kalbos studijas pirko katę 

maiše
Visos trys studentės teigė, kad 

tarp jų giminių ar pažįstamų bu-
vo kurčiųjų, bet artimiau su jais 
nebendravo, kurčiųjų kultūros 
nepažinojo ir iš esmės apie gestų 
kalbą nežinojo nieko. Tiesiog var-
tydamos knygą, kurioje aprašytos 
visos Lietuvoje siūlomos studijų 
programos, rado, jog egzistuoja 
gestų kalbos studijos, ir pamanė, 
kad čia būtų įdomu mokytis. Eglė 
ir Ieva teigė, jog pageidavimų są-
raše gestų kalbą įrašė ne pirmu 
numeriu, tačiau padavusios do-
kumentus tikėjosi, kad įstos bū-
tent į šią specialybę. Lina tikino, 
jog pradžioje gestų kalbą įrašė 7 
numeriu, o vėliau apsigalvojo ir 
pakeitė į 1-ąjį numerį. Ji pasakojo: 
„Studijų programa buvo aprašyta 
labai gražiai. Atrodė, kad bus tiek 
daug darbo galimybių ir vertėjų 
centruose, ir mokyklose, ir iki-
mokyklinio ugdymo įstaigose, ir 
socialiniu darbuotoju. Tik vėliau 
supratau, kad vienintelis darbas, 
kurį galėsiu dirbti po studijų – 
gestų kalbos vertėja.“ Linai pritarė 
ir Ieva: „Knygoje viskas buvo ap-
rašyta jau taip nusaldintai... Pasi-

rodo, yra visai ne taip. Maniau, jog 
mokysimės ir gestų kalbą, ir tai, ko 
reikia, pavyzdžiui, norint būti mo-
kytoja. Pasirodo,  jei norėsiu dirbti 
mokytoja, dar reikės baigti ir pe-
dagogiką.“

Mokytis įdomu
Merginos teigė, kad nors stu-

dijos ir ne visai tokios, kokių ti-
kėjosi, mokytis gestų kalbą joms 
patinka. Studentės džiaugiasi, kad 
ją mokantis nėra daug sausos te-
orijos, mokymasis vyksta praktiš-
kai: dėstytojai per paskaitas suku-
ria įvairias gyvenimo situacijas, ir 
studentams tenka čia versti.

Merginos labai gyrė savo dės-
tytojus, sakė, jog dažnai dėl stu-
dentų jie stengiasi labiau nei šie 
dėl savęs. Studentės prisiminė, 
kaip dėstytojai savo iniciatyva su-
organizavo apsilankymą muzieju-
je. Jame studentai turėjo versti tai, 
ką pasakojo gidas. Pasak merginų, 
tokia praktika ypač reikalinga.

Studentės teigė, kad jaučia, jog 
studijų programoje per daug pas-
kaitų, kurios joms nereikalingos: 
psichologijos, socialinių mokslų.

Praktika Vilniaus gestų 
kalbos vertėjų centre nuvy-

lė, kitur - patiko
Kai kalbėjausi su studentėmis, 

joms buvo likusi savaitė iki prak-
tikos. Ieva apgailestavo, kad šie-
met antrakursiams antro semestro 
praktika sutrumpinta nuo 6 iki 4 
savaičių, o pirmakursiams vietoj 
2 savaičių pailginta iki 4. Pasak 
jos, praktika kaip tik reikalingesnė 
aukštesniuose kursuose, kai stu-
dentai jau geriau moka gestų kal-
bą ir gali versti. O pirmame kurse 
praktika būna tik pažintinė, taigi 
ir tų dviejų savaičių būdavo per 
daug.

Merginos mano, kad prastai 
organizuota praktika – didelė pro-
blema. Lina prisiminė savo prak-
tiką Vilniaus gestų kalbos vertėjų 
centre: „Mums sakė, kad bus daug 
darbo, bet buvome kartu su tre-
čiakursiais, taigi vienu metu bu-
vo apie 20 žmonių. Trečiakursiai 
paėmė visus darbus, o mums ne-
buvo ką veikti. Nuėjusi į praktiką 
jau pirmą dieną iš vertėjų išgirdau 
tokių dalykų: „koks čia darbas, ko 
tu čia sėdi, kokia čia alga, tau visai 

nereikės to, ko moko kolegijoje...“ 
Po tokių kalbų, aišku, dingsta no-
ras dirbti.“ Kai Lina grįžo po prak-
tikos, net dėstytojai pastebėjo, kad 
jai tapo sunkiau bendrauti gestų 
kalba, nes visą mėnesį beveik ne-
kalbėjo.

Tačiau iš klaidų organizuojant 
praktiką pasimokyta. Šį semes-
trą jau pasirūpinta, jog praktika 
antrakursiams ir trečiakursiams 
vyktų ne vienu metu. Vis tiek Li-
na netiki, kad praktikantams bus 
daug darbo Vilniaus gestų kalbos 
vertėjų centre. Ji teigė, jog susida-
rė įspūdį, kad vertėjai čia dažnai 
turi mažai darbo, nes sutinka juos 
darbo metu vaikštinėjančius po 
parduotuves.

Studentės, atlikusios praktiką 
kitose įstaigose, buvo patenkintos. 
Eglė praktiką atliko Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centre. Ji džiaugėsi, kad su kitomis 
studentėmis net vesdavo pamokas 
mokiniams. Ieva atliko praktiką 
Klaipėdos vertėjų centre. Ji pasa-
kojo, kad versdavo pamokas Klai-
pėdos siuvimo ir paslaugų verslo 
mokyklos mokiniams, o vertėja 
būdavo šalia ir padėdavo, jei prak-
tikantė ko nors nesugebėdavo. Ie-
va sakė, jog ir šį semestrą  norėtų 
atlikti praktiką ne Vilniuje, nes čia 
būna per daug žmonių ir praktikos 
vadovai negali jiems skirti pakan-
kamai dėmesio. Pasak studenčių, 
anksčiau važiuoti atlikti praktikos 
į kitus miestus buvo problemiška, 
nes reikėjo patiems susimokėti 
nuomą už gyvenamąją vietą. Šį 
semestrą studentams, norintiems 
vykti į kitus miestus, apgyvendi-
nimo išlaidos bus apmokėtos. Ta-
čiau merginos apgailestavo, kad 
tai joms pranešta likus vos savaitei 
iki praktikos, todėl dauguma jau 
susiplanavo likti Vilniuje. 

Algos per mažos, kad būtų 
verta vykti dirbti į kitus 

miestus
Ieva, teigė, jog atlikti praktiką 

Klaipėdoje jai labai patiko, bet va-
žiuoti ten dirbti po studijų vargu 
ar ryšis, nes alga per maža, kad 
būtų įmanoma išsinuomoti butą, 
prasimaitinti ir dar turėti pinigų 
kitoms išlaidoms. Labai trūksta 
vertėjų Panevėžyje ir Šiauliuose, 
bet, merginų nuomone, mažai ti-

kėtina, kad atsiras žmonių, kurie 
už vertėjo algą ryžtųsi palikti sos-
tinę. O norinčių dirbti Vilniaus 
vertėjų centre jau dabar susidarė 
eilė. Taigi Ievai realiausias vari-
antas atrodo baigus kolegiją dar 
baigti ir pedagogikos studijas, o 
tada dirbti kurčiųjų mokytoja. 
Tačiau mergina čia pat priduria: 
„Baigus studijas reikia iškart įsi-
lieti į kurčiųjų bendruomenę, rei-
kia nuolat bendrauti gestais, kad 
jų nepamirštum. O jeigu kur kitur 
studijuosiu arba lauksiu eilėje,  kol 
galėsiu įsidarbinti Vilniaus gestų 
kalbos vertėjų centre, pamiršiu 
gestų kalbą. Kaip šioje situacijoje 
derėtų elgtis, neįsivaizduoju...“ Jai 
pritardama Eglė prisiminė vieną 
istoriją: „Vertėja metus po studijų 
nedirbo, paskui įsidarbino moky-
kloje. Tačiau jau buvo pamiršusi 
daug gestų, mokiniai buvo nepa-
tenkinti, reikalavo pakeisti vertėją, 
o ji iškart puolė į ašaras.“

Eglė teigė, kad dar nežino, ką 
darys po studijų. Ji norėtų dirbti 
vertėja, bet eilėje laukti nenori. Li-
na tikino, kad vertėja savęs neįsi-
vaizduoja, norėtų baigti dar peda-
gogikos ar socialinio darbo studi-
jas ir dirbti su kurčiaisiais, tačiau 
ne vertėja.

Tvirtai apsisprendusių dirb-
ti vertėjais, pasak merginų, iš jų 
kurso 17 žmonių yra vos 4 ar 5. 
Tikėkimės, kad iš šiemet baigsian-
čių 14 studentų nusiteikusių dirbti 
vertėjais bus daugiau.

Baigdama pokalbį Ieva pridū-
rė: „Dėstytojai dėl mūsų daro vis-
ką, labai stengiasi, todėl mes patys 
blogai jaučiamės, kai matome, kad 
nėra galimybių dirbti. Paskui dės-
tytojai stebisi, kodėl po studijų ne-
dirba vertėjais. Taigi nėra kaip...“

Situaciją komentuoja  
Vilniaus gestų kalbos 

vertėjų centro direktorius 
Dainius Jakutis

Jis patvirtino, kad praėjusį se-
mestrą į praktiką vienu metu atėjo 
antrakursiai ir trečiakursiai, to-
dėl susidarė labai didelis skaičius 
praktikantų. D. Jakutis sakė: „Tai 
yra ne mūsų, o Vilniaus kolegijos 
problema. Jeigu jie suplanuoja, 
kad praktika bus vienu metu an-
trakursiams ir trečiakursiams, mes 
tiesiog suteikiame galimybę stu-

Gestų kalbos studentai nerimauja dėl 
ateities

Gestų kalbos vertėjai
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Naujosios technologijos

Klasėse, auditorijose ir kitose 
patalpose dažnai naudojamos FM 
sistemos, arba FM garso stipri-
nimo priemonės, kurios padeda 
neprigirdintiesiems gauti infor-
maciją. Klausos aparatai ne visada 
užtikrina norimą garso kokybę, 
ypač kai norima girdėti konkretų 
žmogų, pvz., mokytoją arba dės-
tytoją. FM sistemose naudojamos 
ultratrumposios, arba FM radijo 
bangos. FM sistema susideda iš 
mikrofono ir siųstuvo, kurį tu-
ri kalbėtojas, ir imtuvo, kurį turi 
neprigirdintysis ir kuris papras-
tai būna tiesiogiai sujungtas su jo 
klausos aparatais. Kalbėtojo balsas 
iš siųstuvo perduodamas į imtuvą 
bevieliu radijo signalu. Klausyto-
jui atrodo, lyg kalbėtojas kalbėtų 
tiesiai į ausį, jis negirdi šalutinių 
garsų ir triukšmo.

FM sistemų yra kelios rūšys. 
Dažniausiai moksleiviai ir studen-
tai naudojasi su klausos aparatais 
sujungta FM sistema. Prie klausos 
aparatų tvirtinami du adapteriai 
su imtuvais. Signalas iš mikrofono 
patenka į adapterį, kuris perduoda 
jį į klausos aparatą. Naudojant šią 
sistemą garsą girdi tik konkretus 
mokinys. 

Mokytojas turi mikrofoną, 
kurį prisisega prie marškinių ar-
ba pasikabina ant kaklo. Kartais 
mikrofonas būna panašus į tuos, 

kuriuos matome koncertuose, – jie 
pritaisomi ties lūpomis. Naudo-
jant FM sistemą mokytojo balsas 
perduodamas tiesiai į studento 
klausos aparatą. 

Kita FM sistemų rūšis – tai 
garso lauko sistemos. Jos susti-
prina garsą visoje patalpoje, turi 
patalpoje išdėstytus garsiakalbius. 
Ši sistema padeda geriau girdėti 
visiems patalpoje esantiems žmo-
nėms. Ji dažniausiai naudojama, 
kai moksleiviai turi lengvą klau-
sos, dėmesio sutrikimą ar kitą ne-
galią. 

Garso lauko sistemos taip pat 
naudojamos bendrojo lavinimo 
klasėse, kad pagerintų akustiką. 
Mokytojai labai vertina šią sis-
temą, nes jiems nereikia įtempti 
balso, jie rečiau užkimsta ir gali 
geriau išaiškinti temą. 

Kodėl sutrikusios klausos 
moksleiviams ar studentams rei-
kalinga pagalbinė priemonė – FM 
sistema? Klasėse dažnai būna 
triukšminga. Moksleivių turimi 
klausos aparatai sustiprina visus 
garsus, taip pat šalutinius. Nuo 
patalpoje esančių paviršių (grin-
dų, lubų, langų ir baldų) atsimu-
ša aidas. Įeikite į tuščią klasę ir 
įsiklausykite. Tikriausiai išgirsite 
ventiliacijos sistemos, lempų ir 
kompiuterių burzgimą, taip pat 
galite išgirsti gatvės triukšmą ar 

FM sistemos

dentams ateiti. Kokybiško prakti-
kos atlikimo tokioje situacijoje ne-
gali būti, tai tiesa. Bet mes norime 
padaryti gera Vilniaus kolegijai, o 
galėtume jų ir atsisakyti. Jeigu jie 
taip suplanavę praktikas, vadinasi, 
pas juos yra problemų dėl plana-
vimo.“ 

Šį semestrą praktikos antra-
kursiams ir trečiakursiams jau 
vyksta ne vienu metu. Paklausiau 
D. Jakučio, ar studentai turės dau-
giau darbo, kai jų Vilniaus gestų 
kalbos vertėjų centre bus mažiau. 
Jis paaiškino: „Antrakursiai dar 

neverčia, jie turi tik stebimąją 
praktiką. Studentai juk turi prak-
tikos planus, ką jie turi daryti, ko 
jie neturi daryti. Ko jie nori yra 
viena, o darbo realybė yra kito-
kia. Antrakursių mes neleidžiame 
į ligoninę ar į teismą, nes jie dar 
nemoka, jie turi stebėt. Studentai 
turi daugiau dirbti patys indivi-
dualiai, mokytis gestus. Tam ir 
yra stebimoji praktika. O trečiame 
kurse jie jau gauna didesnį krūvį.“

Paklaustas, ar vertėjai Vilniaus 
gestų kalbos vertėjų centre turi 
daug užsakymų, D. Jakutis atsakė: 

„O kas yra daug? Čia svarbu ko-
kybė, vertėjai juk plytų nenešioja. 
Gali būti vienas užsakymas teisme 
ir truks visą dieną. Kas yra daug? 
Ne taip matuojami vertėjų darbo 
krūviai, kaip įsivaizduoja studen-
tai. Gali būti ir vienas užsakymas, 
bet jis turi būti kokybiškai atliktas. 
Daug užsakymų per dieną vertėjas 
negali atlikti, nes jam reikia nuva-
žiuoti, grįžti – tai užima laiko. Mes 
nesiekiame kiekybės, kiek yra už-
sakymų, tiek ir vykdome. Studen-
tų nuomonė yra vienokia, jų rei-
kalavimai dažnai būna nepasverti. 

Jie patys negali padaryti to, ką jie 
norėtų gauti.“

Kai paklausiau, ar tiesa, kad 
jau yra eilė norinčių dirbti Vil-
niaus gestų kalbos vertėjų centre, 
direktorius atsakė: „Kaip pas mus 
gali būti eilė, jei mes neturime 
etatų? Kiek etatų buvo skirta, tiek 
išnaudojame. Jeigu bus patvirtinta 
nauja programa, bus sukurti trys 
nauji etatai Vilniuje, ir mes priim-
sime žmones.“

Agnė KARVELYTĖ

Nuoširdžiai užjaučiame buvusią LKD Klaipėdos teritorinės valdybos pirmininkę Birutą Šiparienę ir jos artimuosius netekus 
mylimo brolio Jurgio Vytauto. 

Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės vardu direktorė Nijolė Kaminskienė 

kitus aplinkos garsus. Kartais gir-
dėti net triukšmas koridoriuje ar 
gretimoje klasėje kalbančio mo-
kytojo balsas. Per pamoką dar 
prisideda bendraklasių balsai ar 
šnabždesys ir kiti šalutiniai garsai: 
kėdžių stumdymas, muistymasis 
kėdėse, popieriaus šiugždėjimas, 
rašiklių spragsėjimas, – visa tai su-
daro vadinamąjį foninį triukšmą. 
Visi šie garsai „konkuruoja“ su 
mokytojo balsu, kurį turėtų girdėti 
moksleivis. Šalutiniai garsai truk-
do suprasti dėstomą informaciją, 
net turėdamas geriausius dėstymo 
įgūdžius mokytojas negali nustelb-
ti visų šių garsų.

Idealiausias atvejis girdėti – 
kad signalas, tai yra mokytojo 
balsas, būtų bent jau 15 decibelų 
garsesnis už triukšmą (foninius 
garsus), tada moksleivis gerai girdi 
mokytojo balsą. Tačiau klasėje ar 
auditorijoje dažniausiai taip nebū-
na dėl įvairiausių priežasčių, įskai-
tant jau minėtas. 

Tuo tarpu FM sistema „pašali-
na“ aido sukeliamus ir kitus šaluti-
nius garsus ir išryškina mokytojo 
balsą, šiek tiek jį sustiprindama ir 
padarydama geriau girdimą: klau-
sos aparato gaunamas signalas pa-
sidaro stipresnis už triukšmo lygį. 
FM technologija naudojasi ir mo-
kiniai, turintys kochlearinius im-
plantus, - ji jiems padeda sutelkti 
dėmesį. 

Kitas FM sistemos pranašu-
mas yra tas, kad ji leidžia judėti. 

Idealus atstumas bendraujant su 
klausos aparatus ar kochlearinius 
implantus naudojančiais asmeni-
mis yra keturi-šeši žingsniai. Tam, 
kad mokinys su klausos aparatu 
labai gerai girdėtų, mokytojas tu-
rėtų stovėti tiesiai prieš jį ir kalbėti 
jo akių/ausų lygyje. Pagalvokite, 
kaip darosi sunku girdėti, jei klau-
sytojas gerokai nutolęs nuo kal-
bėtojo. Dauguma normaliai gir-
dinčių žmonių paprastai prieina 
arčiau, kad geriau girdėtų. 

Be abejo, mokytojas ar dėsty-
tojas negali visą laiką stovėti vie-
noje vietoje; visai natūralu, kad 
neįmanoma visą laiką išlaikyti 
„tinkamą“ kalbėjimo atstumą. 
Naudojant FM sistemą, nepri-
klausomai nuo atstumo, mokytojo 
balso lygis ir garsas išlieka beveik 
toks pats. Jeigu mokytojas nueina 
ir kalba kitame klasės gale, mo-
kinys girdi jo balsą taip pat gerai, 
lyg mokytojas stovėtų per keturis 
žingsnius nuo mokinio. 

FM sistemos nuėjo ilgą tobuli-
nimo kelią. Daugelį sistemų labai 
nesudėtinga naudoti. FM sistemas 
su klausos aparatais paprastai su-
derina audiologai.  

Informacijos šaltinis:
http://brickman.mariner.

dcboces.org/interpreters/ 

 Iš anglų kalbos vertė  
Vilma PABRINKYTĖ
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Parodos

Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centro meno mė-
gėjai per Atvelykio šventę 
bendruomenei surengė 
parodą. Joje akį džiugino 
pynėjų Prano Pelegrimo, 
Mindaugo Motiejūno ir 
Manto Zakarausko įvai-
rių formų pintinės, gra-
žūs padėklai, kurių du-
gnas puoštas dekupažu, 
ir Meninių gebėjimų la-
vinimo užimtumo būrelio 
narių dailiai išmarginti  
margučiai.

Pynimo iš vytelių technologija 
reikalauja ypatingų darbo sąlygų, 
todėl kauniečiai pynėjai dirba na-
mie. P. Pelegrimas čia turi didelę 
patirtį. Jis daug metų dirbo pynėju 
anuometiniame Aklųjų kombinate. 
Turi gerus darbo įrankius ir reika-
lingas formas. Pasak pynėjų, namų 

Meninių gebėjimų lavinimo užimtumo būrelio kūrybinė popietė, kuriai 
vadovauja Rūta Motiejūnienė (ketvirta iš dešinės).

Kauniečių darbai.

Atvelykio 
paroda

sąlygomis tinkamai paruošti žilvičius yra sunku, to-
dėl vyteles ir jų pluoštą jie perka. Šiais metais su savo 
darbais vyrai dalyvavo Kaziuko mugėse Vilniuje ir 
Kaune. Darbus pavyko parduoti, nes juk reta šeima 
buityje išsiverčia  be pinto krepšio. 

Parodą paįvairino tautodailininkės Laimutės Le-
vickienės lėlė – Velykė su kraitele margučių. Panašų 
suvenyrą kurčiųjų bendruomenė padovanojo popie-
žiui Jonui Pauliui II 1998 m. rugsėjo 22 d. Vatikane.

Meninių gebėjimų lavinimo užimtumo būrelio 
vadovė Rūta Motiejūnienė pasakojo, kad kiaušinius 

šiai parodai įvairia technika margino visi būrelio 
nariai. Paprastai į užsiėmimus susirenka apie pen-
kiolika žmonių. Be tradicinių puošybos būdų, kiau-
šiniai apneriami vąšeliu, veliami iš vilnos, bandyta 
gaminti keraminius. Įdomūs plokšti įvairiaspalviai 
kiaušiniai, puošti dekupažu.  Tarp aktyviausių bū-
relio narių - G. Jankienė, M. Minkevičienė, S. Balai-
šienė, R. Jankūnienė, D. Ivaškevičienė, L. Švedienė, 
N.Tamašauskienė, M.Čeplaitė ir kt.

Aldona STANKEVIČIENĖ


