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ŠVENTĖ:  Tarptautinę 
kurčiųjų dieną spalio 1 d. minės 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir 
Šiaulių kurtieji. Tiesa, kaunie-
čiams tai jau bus antra tai pačiai 
šventei paminėti diena. Pirmą-
kart kauniečiai kviečiami rugsė-
jo 25 d. į Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčioje aukojamas 
šv. Mišias, o po to tą pačią dieną 
į Kauno valstybinį lėlių teatrą, į 
Pantomimos teatro bei KRC pan-
tomimos būrelio kartu sukurtą 
spektaklį „Tyla nieko baisaus?!“  
Originaliai šiemet paminėti savo 
šventę nutarė ir Klaipėdos kurtie-
ji. Rugsėjo 30 d. jie vyksta į Latvi-
ją, Tėrvetes parką, kartu pasiim-
dami ir savo pirminių rajoninių 
organizacijų atstovų, iš viso 50 
asmenų. Visi kurčiųjų reabilita-
cijos centrai vieningai tvirtino, 
kad renginių maratonas minėto-
mis šventėmis nesibaigs. Spalį ir 
net lapkričio pradžioje Tarptau-
tinė kurčiųjų diena ir jai skirti 
išvažiuojamieji meno saviveiklos 
renginiai turėtų pasiekti daugelį 
rajoninių kurčiųjų organizacijų. 
Išvykų datos šiuo metu dar tiks-
linamos.

VERTĖJAI: Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacija laimėjo 
Švietimo mainų paramos fon-
do remiamą Leonardo da Vinci 
mobilumo projektą ir kartu su 
partneriais – Lietuvos kurčiųjų 
draugija, Švedijos gestų kalbos 
vertėjų asociacija bei 5 Lietuvos 
gestų kalbos vertėjų centrais 2011 
m. rugsėjį – gruodį jį įgyvendins. 
Pagrindinė projekto veikla – sta-
žuotė: pažintis su Švedijos gestų 
kalbos vertėjų darbu bei tarptau-
tiniais gestais. Projekto lėšomis 
taip pat numatoma vykstantiems 
13 asmenų (tarp jų ir 1 lydintis 
asmuo) prieš kelionę surengti 
trumpus anglų k. pagrindų kur-
sus, supažindinti su Švedijos kul-
tūra. Projekto vertė – kiek dau-
giau nei 24 tūkst. eurų.

SUSITARIMAS: Pasaulio kur-
čiųjų federacija ir Pasaulio gestų 
kalbos vertėjų asociacija pasira-
šė susitarimą, kuriuo deklaruoja 
tarpusavio palaikymą, glaudų 
bendradarbiavimą ir skaidrumą 
siekdami geriau tenkinti kurčių 
asmenų, vartojančių gestų kalbą, 
poreikius bei stiprinti gestų kal-

bos vertėjų profesines kompeten-
cijas. Susitarimu taip pat numato-
ma skatinti gestų kalbos vertėjų 
asociacijų steigimą šalyse, kurio-
se jų nėra, bei plėtoti organizacijų 
bendradarbiavimą visais – vieti-
niu, nacionaliniu, regioniniu ir 
pasauliniu - lygiais. 

Daugiau dėmesio skirti gestų 
kalbos vertėjų rengimui, kad jie 
būtų kompetentingi ir atitiktų 
nacionalinius švietimo sistemų 
standartus. Pasaulio kurčiųjų fe-
deracija pagal susitarimą nuo šiol 
svarbiausiu uždaviniu laiko pa-
rengti veiksmų planą, pagal kurį 
kryptingai bus vystomos kiekvie-
nos šalies gestų kalbos, ypač daug 
dėmesio skiriant politikos, švie-
timo ir kultūros sričių gestams, 
taip pat bus aktyviau skleidžiami 
ir platinami gestų kalbos žodynai 
bei metodinė medžiaga.

TV: Lietuvos kurčiųjų drau-
gija LR Seimo Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto 
pirmininkui Arūnui Valinskui 
rugpjūčio pradžioje išsiuntė raš-
tą, kuriame konstatavo, kad LKD 
tarpusavio derybos su komer-
ciniais televizijos kanalais dėl 
dalies transliuojamų programų 
titravimo ar vertimo į lietuvių 
gestų kalbą baigėsi nesėkme. 

Draugija mano, kad čia di-
džiausią įtaką turėjo Visuome-
nės informacijos įstatymo 34 str. 
pakeitimas. Anksčiau nuostata 
skelbė, jog platinama informacija 
turi būti prieinama neįgaliesiems, 
o dabar deklaruojama, kad neį-
galiesiems ji turi būti pritaikoma 
pagal galimybes. „Taip įstatymo 
leidėjų valia komercinės televizi-
jos gavo galimybę dar atsainiau 
žiūrėti į savo įsipareigojimus“, - 
teigiama rašte.

Susirūpinusi dėl tokios pa-
dėties Draugija paprašė Seimo 
Komiteto pagalbos, remdamasi 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 21 
straipsnio nuostata, kuri skelbia, 
kad visuomenės informavimo 
priemonės turi būti prieinamos 
neįgaliesiems. „Dokumentą rati-
fikavus Seimui ir pasirašius šalies 
Prezidentei, jis įgijo viršenybę 
nacionalinių teisės aktų atžvilgiu 
ir jo nuostatas tapo privalu įgy-
vendinti. 

Todėl prašome rasti būdų 

Aktualijos  Trumpai apie       
      mus
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  Paplūdimio tinklinis
Liepą vykusiame Lietuvos kur-

čiųjų moterų ir vyrų paplūdimio 
tinklinio čempionate tarp klubų 
triumfavo Kauno kurčiųjų klubas 
„Tyla“, antroje vietoje liko Vilniaus 
„Gestas“, trečią komandinę vietą 

moterų turnyre pelnė Šiaulių „Ai-
das“, o vyrų – Panevėžio „Vėjas“. 

Paaiškėjo ir geriausios moterų bei vyrų ko-
mandos. 

Tarp moterų jomis tapo: „Tyla-1“ (I. Mil-
kintaitė, A. Milašauskaitė), „Gestas-1“ (D. Na-

ruševičiūtė, O. Lukošienė), „Tyla-3“ (J. Šegž-
daitė, V. Lukošiūtė). 

Vyrų prizininkų trejetas toks: „Gestas-1“ 
(R. Pavliučionokas, A. Kubilius), „Tyla-2“ (N. 
Blaževičius, Š. Šiukščius), „Tyla-1“ (K. Birieta, 
J. Zagorskis).

Akiračio inf.

     Geriausi moterų bei vyrų komandų paplūdimio tinklinio žaidėjai.

paveikti privačius transliuotojus 
ir padėti pasiekti, kad dalis ko-
mercinių kanalų programų būtų 
titruojamos arba verčiamos į lie-
tuvių gestų kalbą“, - rašoma rašte.

Rugpjūčio pabaigoje LR Sei-
mo Komiteto pirmininkas A. Va-
linskas atsiųstame rašte informa-
vo, kad  „...Komitetas, susirūpi-
nęs dėl susiklosčiusios padėties, 
paprašė Kultūros ministerijos 
bei Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos išnagrinėti Jūsų rašte 
minimą problemą ir siūlyti Ko-
mitetui jos sprendimo būdus“. 
Atsakyme taip pat žadama, kad 
apie priimtus sprendimus Drau-
gija bus informuota artimiausiu 
laiku.

AUTOMOBILIAI: nors kur-
tieji vairuotojai dėl automobilių 
statymo mokamose stovėjimo 
aikštelėse ir gatvėse nemokamai 
nesulaukė nei kitų negalių atsto-
vų, nei valstybės institucijų pa-
laikymo, LKD prezidentė Roma 
Klečkovskaja nepasidavė ir dar 
kartą kreipėsi į Vilniaus ir Kauno 
savivaldybes, prašydama kurčių-
jų nediskriminuoti kitų neįgalių-
jų atžvilgiu. 

Laikinosios sostinės valdžia 
rugpjūčio pradžioje atsiųstame 
rašte žada, kad kai bus rengia-
ma nauja Kauno miesto  vietoms 
automobiliams statyti nuostatų 
redakcija, administracija teiks 
Kauno miesto tarybai svarstyti  

asmenų su klausos negalia pra-
šymą. O štai rugpjūtį vykusiame  
susitikime su Vilniaus vicemeru 
Romu Adomavičiumi pavyko 
rasti abiem pusėms priimtiną 
sprendimą. 

Vilniaus KRC iki rugsėjo 20 
d. turėtų  savivaldybei pateikti 
kurčiųjų vairuotojų bei jų au-
tomobilių duomenis, ir tuomet 
savivaldybė žada kurtiesiems 
užtikrinti nemokamą automobi-
lių laikymą mokamose sostinės 
aikštelėse, neužimant judėjimo 
negalią turinčių neįgaliųjų vietų. 

Negana to, vicemeras pasiūlė 
kartu kreiptis į Lietuvos savival-
dybių asociaciją ir jai tarpinin-
kaujant užtikrinti visų miestų ir 
rajonų kurčiųjų teisę į nemoka-
mą automobilių statymą. Tikėda-
masi ateityje visos Lietuvos kur-
tiesiems palankaus sprendimo, 
LKD prezidentė R. Klečkovskaja 
nurodė visiems kurčiųjų reabili-
tacijos centrams surinkti ir Lie-
tuvos kurčiųjų draugijai atsiųsti 
automobilius vairuojančių  kur-
čiųjų sąrašus ir jų automobilių 
duomenis.   

Kol vyksta derybos, redakci-
ja atkreipia kurčiųjų dėmesį, kad 
nuo rugsėjo 1 d., kol savivaldy-
bės ar SADM nepriėmė atskiro 
nutarimo dėl kurčiųjų automo-
bilių laikymo sąlygų, nemokamai 
statyti automobilius mokamose 
aikštelėse turi teisę tik judėjimo 

sutrikimą turintys neįgalieji, pa-
teikę Neįgaliųjų asmenų automo-
bilių statymo kortelę. Ši tvarka 
galios tol, kol nebus priimtas ki-
tas sprendimas.

TEATRŲ FORUMAS: Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro liaudies teatras „Mimika“ 
pakviestas dalyvauti tarptautinia-
me mėgėjų teatro forume „Aidas 
2011“. Forume mūsų teatras pa-
rodys spektaklį „Apie tai“. 

Teatrų forumas vyks rugsėjo 
22-24 d. Jonavos kultūros centre. 
Forumo organizatorius  – Jona-
vos rajono savivaldybės teatras.

KURSAI: Surdologijos cen-
tras registruoja klausytojus į ne-
mokamus lietuvių gestų kalbos 
kursus, vyksiančius penkiuose 
didžiuosiuose Lietuvos miestuo-
se: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje ir Šiauliuose. 

Gestų kalbos kursai rengia-
mi pradedantiesiems ir pažen-
gusiesiems miesto žmonėms, 
socialiniams darbuotojams, taip 
pat viešųjų ryšių specialistams: 
policininkams, ugniagesiams bei 
medicinos darbuotojams. 

Norintieji gali registruotis 
elektroniniu adresu www.surdo.
lt (kilus neaiškumų informacijos 
teirautis Astos Zinkevičiūtės tel. 8 
609 72 757, el. paštas surdo.kur-
sai@gmail.com). 

Užsiregistravę klausytojai bus 
asmeniškai informuoti apie pir-

mo užsiėmimo laiką ir vietą.
TELEFONAI: toliau vyks-

ta derybos su mobiliojo ryšio 
bendrovėmis dėl vaizdo skam-
bučių. Neseniai „Tele2“ atstovai 
demonstravo Vilniaus kurčiųjų 
atstovams galimybes bendrauti 
nuotoliniu būdu, kai vienas as-
muo skambina telefonu, o jo pa-
šnekovas atsako prisijungęs prie 
skaipo. Tokiu atveju mažu for-
matu telefono ekrane rodomas 
skambintojas ir dideliu formatu 
- jo pašnekovas.

Kurtieji pastebėjo tik vieną 
trūkumą: gestus reikia rodyti 
kiek aukščiau nei įprasta, nes ma-
tyti tik pašnekovų veidai ir viršu-
tinė krūtinės dalis.

Kitas trūkumas: labai didelė 
telefonų su ekranu priekyje (tik 
tokie tinka kurtiesiems bendrau-
ti) kaina – apie 2000 Lt. 

Dėl to Draugija kreipėsi į 
Techninės pagalbos neįgalie-
siems centrą, prašydama rasti 
galimybių kompensuoti didesnę 
dalį telefonų, iš kurių įmanomi 
vaizdo skambučiai, kainos. 

Techninės pagalbos neįga-
liesiems centras šį prašymą per-
adresavo Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai. Dabar nekan-
triai laukiama sprendimo.

Nepigiai atsieitų ir vaizdo 
pokalbiai. Dėl to dabar ieškoma 
tokių skambinimo planų, kurie 
būtų  kurtiesiems ne per brangūs.
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  Pasaulio kurčiųjų kongreso atgarsiai

Respublikinio kurčiųjų reabili-
tacijos centro (RKRC) projektų ko-
ordinatoriai šiemet, kaip ir kasmet, 
lankosi Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) organizacijose ir vertina, 
kaip vykdomi PASLAUGŲ NEĮ-
GALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 
projektai. 

„ Akiračio“ koresponden-
tė Agnė Karvelytė kalbėjosi su 
RKRC projektų koordinatore Sigi-

ta Astrauskaite apie pagrindines 
problemas, teikiant  paslaugas  
klausos negalios žmonėms ir jų 
šeimos nariams. 

 Nepakankamai informuo-
jama apie  veiklą

Viena iš pagrindinių proble-
mų LKD organizacijose – kurčiųjų 
bendruomenė per mažai infor-
muojama apie projekte numatytas 

veiklas metams prasidedant. Pasi-
taiko, kad kurtieji nežino apie kai 
kurias organizacijų vykdomas vei-
klas. S. Astrauskaitė ragina visas 
organizacijas kasmet kovo mėnesį, 
kai patvirtinamas projektų finan-
savimas, pakviesti bendruomenę į 
susitikimą ir pristatyti savo orga-
nizacijos parengtame projekte nu-
matytas veiklas. 

Tokiuose susitikimuose kur-

tieji turėtų būti supažindinti su 
dirbsiančiais darbuotojais, suži-
noti, kokias paslaugas galės gau-
ti kurčiųjų organizacijose. Jeigu 
vyksta būreliai, bendruomenę 
reikia supažindinti su vadovais, 
jų darbo grafikais. Kai kuriose or-
ganizacijose trūksta informacijos 
apie būrelius. Iinformacija apie 
juos turėtų būti iškabinta skelbimų 
lentoje, kad atėjęs naujas žmogus 

Aktualijos
 Liepos 18-24 dieno-

mis įvyko jau 16-asis Pa-
saulio kurčiųjų federacijos 
kongresas, kuris šiemet 
buvo organizuotas Pie-
tų Afrikos Respublikos 
(PAR) Durbano mieste. 

Kongreso vieta pasirinkta ne-
atsitiktinai. Pastaraisiais metais 
PAR kurčiųjų bendruomenė tapo 
ypač aktyvi. Be to, organizuojant 
kongresus kitose pasaulio šalyse 
juose galėdavo dalyvauti tik ne-
didelis Afrikos respublikų daly-
vių skaičius dėl brangių kelionių. 
Šiemet kongrese jų dalyvavo ypač 
gausus būrys. Iš viso kongrese bu-
vo apie 2100 dalyvių iš 125 pasau-
lio šalių. Tarp jų ir du dalyviai iš 
Lietuvos. 

Kongresą atidarė dviejų die-
nų Pasaulio kurčiųjų federacijos  
(PKF) Generalinė asamblėja, ku-
ri vyko liepos 16 ir 17 dienomis. 
Joje dalyvavo per 114 delegatų iš 
73 pasaulio šalių. Lietuva šiame 
renginyje nedalyvavo dėl lėšų sty-
giaus. 

Šiemetinė asamblėja vyko 
ypač aktyviai. Buvo renkama nau-
ja Federacijos valdyba bei prezi-
dentas. Didžiosios daugumos bal-
sų persvara (41 iš 73) prezidento 
postą laimėjo Australijos kurčiųjų 
sąjungos prezidentas Kolinas Ale-
nas (Colin Allen). 

Viceprezidentės postas pirmą 
kartą istorijoje atiteko (50 balsų iš 
63) PAR atstovei Vilmai Njuhund-
Druchen (Wilma Newhoundt-
Druchen). Taip pat išrinkti dar 9 
valdybos nariai, atstovaujantys 
Suomijai, JAV, Turkijai, Meksikai, 
Norvegijai, Didžiajai Britanijai, 

Rusijai, Nepalui ir Bosnijai ir Her-
cegovinai.

Asamblėjoje buvo balsuota už 
kitą Pasaulio kurčiųjų kongreso 
organizavimo vietą. 2015 m. kon-
gresas vyks Turkijoje, Stambule.

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
atstovės - prezidentė Roma Kleč-
kovskaja ir viceprezidentė Svetla-
na Litvinaitė dalyvavo Pasaulio 
kongrese liepos 18–23 dienomis. 
Jų kelionę iš dalies finansavo Neį-
galiųjų reikalų departamentas prie 
SADM iš 2011 m. Neįgaliųjų aso-
ciacijų veiklos rėmimo projekto. 
Kongresas vyksta kartą per ketve-
rius metus ir kaskart stengiamasi, 
kad jame dalyvautų bent vienas 
mūsų šalies atstovas. 

Šiemetinis kongresas pasižy-
mėjo tiek pranešimų gausa, tiek 
išskirtine darbo  vieta. Jis sureng-
tas Durbano kongresų centre, ku-
ris pripažintas vienu iš didžiausių 
ir geriausių Afrikos žemyne. Jame 
vienu metu netrukdomos galėjo 
vykti 2-4 skirtingos konferencijos. 

Gestų kabos vertėjai profesionaliai 
dirbo versdami tiek į tarptautinę 
gestų kalbą, tiek ir į Pietų Afrikos 
Respublikos gestų kalbą. Didesnės 
delegacijos atsivežė ir savo nacio-
nalinius vertėjus.

Spalvinga atidarymo ceremo-
nija buvo prisodrinta Afrikos mo-
tyvų ir spalvų. Didžiulis savanorių 
būrys dirbo itin vieningai, orga-
nizuotai ir buvo labai svetingas. 
Registracija vyko elektroniniu bū-
du, tad atvykus į kongresų centrą 
tereikėjo parodyti asmens tapaty-
bės dokumentą ir buvo išduoda-
mas dalyvio pažymėjimas. Tenka 
pažymėti, kad, daugelio kongreso 
dalyvių manymu, dalyvio mokes-
tis buvo itin didelis, o maitintis ir 
už apgyvendinimą mokėti teko iš 
nuosavų lėšų. 

Kongrese buvo skaitomi pra-
nešimai įvairiomis temomis: kur-
čiųjų teisių, kurčiųjų ugdymo, 
gestų kalbos vertėjų rengimo ir 
kitomis. Vienas ryškiausių ir įsi-
mintiniausių buvo Švedijos atsto-

vų pristatymas, per kurį jie pasiūlė 
sukurti pasaulio kurčiųjų vėliavą. 
Kongreso dalyviai ir Pasaulio kur-
čiųjų federacijos valdyba teigiamai 
įvertino kurčiųjų vėliavos kūrimo 
idėją, tačiau dėl jos dizaino dar 
bus tariamasi valdybos posėdyje 
Norvegijoje šių metų lapkritį. Šiuo 
metu siūlomas dryžuotas mėlynos 
ir turkio spalvos derinys. Interne-
to erdvėje jau prasidėjo aktyvios 
diskusijos dėl vėliavos dizaino.

Kongresą vainikavo itin pom-
pastiškas uždarymas, kuris vyko 
Durbano miesto paplūdimyje, In-
dijos vandenyno pakrantėje. Deja, 
dėl skrydžių grafiko Lietuvos at-
stovai uždaryme nebedalyvavo.

Per kongresą organizatoriai 
siūlė ir pažintinius kultūrinius 
renginius, supažindinančius su 
zulų kultūra, kraštovaizdžiu.

Kas vakarą kongreso daly-
vius galėjome sutikti vietiniuose 
restoranuose, paplūdimyje, kur 
nepaisydami žiemos (liepos mė-
nesį Pietų Afrikoje pats viduržie-
mis, - aut. past.) maudėsi turistai 
ir svečiai iš Europos. Smagu buvo 
sutikti įvairių šalių atstovus, su jais 
padiskutuoti, pasidalyti įspūdžiais, 
naujienomis. 

Šis kongresas yra svarbus visai 
pasaulio kurčiųjų bendruomenei, 
nes leidžia pasidalyti bendromis 
idėjomis, problemomis. Be to, jis 
atkreipia visuomenės dėmesį. Ir 
nors toks renginys reikalauja la-
bai didelio ir kruopštaus darbo, 
kiekviena šalis  konkuruoja norė-
dama gauti teisę organizuoti tokio 
pobūdžio renginį. Gal ateityje jis 
pasieks ir Lietuvą?

Parengė
Svetlana LITVINAITĖ

Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese liepos 18–23 dienomis Lietuvai 
atstovavo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentė Roma Klečkovskaja ir 
viceprezidentė Svetlana Litvinaitė.

Svarbiausia problema – nepakankama informacijos sklaida
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galėtų sužinoti, kada ir kur vyksta 
užsiėmimai.

Daug problemų ir nepasiten-
kinimo kurčiųjų bendruomenėje 
kyla dėl nesusišnekėjimo ir in-
formacijos trūkumo. Pavyzdžiui, 
atėjęs į organizaciją klientas ne-
randa informanto-konsultanto. 
Iškart kyla pasipiktinimas. Bet juk 
nemažai informantų-konsultantų 
dirba ne visu etatu. Jeigu infor-
mantas-konsultantas iškabintų 
savo darbo laiką ar klientų priėmi-
mo valandas, tokių nesusipratimų 
nebūtų. 

Taip pat kurčiųjų bendruo-
menė turėtų būti informuota apie 
įdarbinimo tarpininko funkcijas, 
nes vis dar pasitaiko, kad įdarbini-
mo tarpininkai sprendžia proble-
mas, nesusijusias su įdarbinimu. 
Tiesiog kurtieji, besikreipiantys 
į įdarbinimo tarpininkus, kartais 
nežino, kokios tiksliai jų funkci-
jos, o patys įdarbinimo tarpinin-
kai, norėdami padėti žmogui, ima-
si spręsti problemas, kurias spręsti 
jiems nepriklauso. 

Nesusipratimai dažnai kyla ir 
dėl to, kad kurtiesiems nepakan-
ka informacijos apie dažnai besi-
keičiančius įstatymus, susijusius 
su socialiniais klausimais. Pavyz-
džiui, pasikeičia tvarka ir kokia 
nors paslauga nebeteikiama, arba 
už ją reikia mokėti. Negavęs pa-
slaugos klientas pyksta, nes nesu-
pranta, kad tvarka pasikeitusi.

Privaloma pasirašyti
Kadangi organizacijų finan-

savimas priklauso nuo neįgaliųjų, 
kuriuos jos aptarnauja, skaičiaus, 
labai svarbu, kad būtų užregis-
truoti visi paslaugas gavę neįga-
lieji. Tačiau ne kiekvienas klientas, 
gavęs paslaugą, pasirašo, kartais 
žmonės nenori ar bijo tai daryti. 

S. Astrauskaitė ragina šią pro-
blemą spręsti paaiškinant kurtie-
siems, kad organizacijos privalo 
lygiai kaip poliklinikoje registruo-
ti visus gavusius paslaugas, nes už 
tai joms skiriami pinigai iš Neį-
galiųjų reikalų departamento. Be 
to, kitais metais, kai organizacijos 
bus finansuojamos iš savivaldy-
bių, klientai jau negalės rinktis, ar 
pasirašyti, ar ne, nes visos paslau-
gos bus griežtai kontroliuojamos. 

Trūksta konkretumo
Informantai-konsultantai pri-

valo vesti paslaugų teikimo sąra-
šus. Juose turi būti labai konkre-
čiai fiksuojama, kokios paslaugos 

suteiktos klientui (pavyzdžiui, 
konsultuota dėl invalidumo gru-
pės, neįgalumo pažymėjimo, pa-
šalpų ir t. t). Informantai-konsul-
tantai neturėtų išsamiai aprašyti 
suteiktų paslaugų, nes tokia infor-
macija neaktuali. 

Užimtumas būreliuose, pa-
pildomose veiklose taip pat turi 
būti registruojamas. Registraci-
jos žurnaluose turi būti fiksuo-
jami būrelių dalyviai, veiklos 
temos ir, žinoma, klientai turi 
pasirašyti už dalyvavimą veiklo-
se. Kitu atveju bus sunku įrody-
ti, kad šios veiklos reikalingos.     

 Būtina sutartis
Kai kuriose savivaldybėse (pa-

vyzdžiui, Rokiškyje) informantai-
konsultantai neturi patalpų ir dir-
ba savo butuose. Tai daryti iki šiol 
buvo galima, jeigu projekte nuro-
doma, kad buto savininkas leidžia 
jį naudoti organizacijos veiklai. 
Tačiau perėjus į savivaldybes dirb-
ti savo bute nebebus galima. Kie-
kvienas informantas-konsultantas 
turės dirbti patalpose, kurios bus 
skiriamos savivaldybės arba ko-
kios nors nevyriausybinės organi-
zacijos.

Visos kurčiųjų organizacijos, 
kurių informantams-konsultan-
tams leista nemokamai naudo-
tis kitų organizacijų patalpomis, 
turi sudaryti panaudos sutartis. 
Pavyzdžiui, informantas-konsul-
tantas dirba bažnyčios patalpose. 
Už patalpas jis nemoka, tačiau 
panaudos sutartis reikalinga kaip 
garantija, kad per metus jis nebus 
iš patalpų iškeldintas ir galės ko-
kybiškai teikti  paslaugas.

Pagrindinio išsilavinimo  
nepakanka

S. Astrauskaitė teigė, kad ra-
jonuose yra dirbančių informan-

tų-konsul-
tantų, ku-
rie turi tik 
pagrindinį 
išsilavinimą 
ir yra be-
veik beraš-
čiai. Ji sakė: 
„Skatiname 
organizaci-
jų vadovus, 
kad žmo-
nės ,  dir-
bantys pro-
jekte, būtų 
kvalifikuo-
ti, turėtų 
atitinkamą 

išsilavinimą. Suprantu, kad kva-
lifikuoti žmonės nenori eiti dirb-
ti tokio atsakingo darbo už mažą 
atlyginimą. Suprantu organizacijų 
vadovus, jie stengiasi išsisukti iš 
situacijos, priimti į darbą neįga-
liuosius ir žmones, kurie pažįsta 
kurčiųjų bendruomenę. Aš nega-
liu sakyti, kad žmogus, neturin-
tis kvalifikacijos, nesugeba dirbti 
informantu-konsultantu. Bet tei-
kiant projektus to nepaaiškinsi, ir 
tai tik kenkia organizacijos pres-
tižui.“

Klientų poreikiai
LKD organizacijos iki šiol neį-

vertina grįžtamojo ryšio iš kliento 
svarbos. 

S. Astrauskaitė skatina orga-
nizacijas parengti anketas ir duoti 
jas užpildyti savo klientams. Taip 
būtų galima daugiau sužinoti apie 
klientų norus ir poreikius. Daugu-
ma organizacijų kasmet teikia tokį 
patį projektą, tačiau jos turėtų pa-
galvoti ir apie naujas veiklas, pasi-
domėti, ko nori jaunimas.

Didžiosiose LKD organiza-
cijose, kur dirba po keletą infor-
mantų-konsultantų, S. Astrauskai-
tė rekomenduotų darbuotojams 
pasiskirstyti klientais. 

Kurčiasis turėtų nuolat lan-
kytis pas tą patį informantą-kon-
sultantą. Taip darbuotojas galės 
geriau įsigilinti į jo problemas ir 
veiksmingiau jas spręsti.

Registruojant suteiktas paslau-
gas organizacijose taip pat turėtų 
būti nurodyta konkrečiai, kuris 
konsultantas suteikė kiekvieną pa-
slaugą. 

Tai būtina tam, kad, Neįgalių-
jų reikalų departamentui tikrinant 
organizaciją, būtų galima parodyti 
kiekvieno konsultanto darbo vai-
sius.

Svarbiausia - organizacijų 
aktyvumas 

Kadangi dabar pagal įstatymus 
asmens duomenys labai saugomi, 
kurčiųjų organizacijos neturi ga-
limybių gauti informacijos apie 
kurčiuosius iš poliklinikų ar sa-
vivaldybių. Taigi yra neįgaliųjų, 
ypač apkurtusių jau vyresnio am-
žiaus, kurie net nežino apie LKD. 
Vienintelis būdas pasiekti tokius 
žmones yra pačių kurčiųjų orga-
nizacijų aktyvumas bendradar-
biaujant su gydymo įstaigomis ir 
savivaldybėmis, kad pastarosios 
nusiųstų kurčiuosius ir neprigir-
dinčius į kurčiųjų organizacijas.

Besiskundžiantiems, kad ne-
sulaukia klientų informantams-
konsultantams S. Astrauskaitė 
griežta: „Kas dirba, ieško, tas pri-
traukia naujų klientų ir nesiskun-
džia, kad niekas neateina. Už ką 
gaunate pinigus? Kai pereisite į sa-
vivaldybes, nepaaiškinsite, jog pas 
jus klientai neateina. Sakys, kad jei 
neateina, tai ir jūs nereikalingi... 
Turite įrodyti, kad jūsų organiza-
cija labai svarbi kurtiesiems, pako-
voti už save.“

Kai kurios LKD organizacijos 
yra labai veiklios ir glaudžiai ben-
dradarbiauja su savivaldybėmis 
(pavyzdžiui, LKD organizacijos 
Mažeikiuose, Telšiuose, Alytuje). 
Jų per daug negąsdina ir kitąmet 
įsigaliosianti nauja finansavimo 
tvarka. Iki šiol su savivaldybėmis 
nebendradarbiavusias organiza-
cijas S. Astrauskaitė ragino kuo 
greičiau pradėti tai daryti: „Eikite 
į savivaldybę, susipažinkite, da-
lyvaukite bendruose renginiuose, 
nes kai pateiksite projektus, ir apie 
jus nebus girdėję, bus per vėlu.“

Projektų koordinatorė teigė, 
kad situacija organizacijose labai 
priklauso nuo jų vadovų. Jeigu jie 
turi idėjų, fantazijos neatsižvel-
giant į pinigus gali labai daug pa-
daryti. Juk galima kreiptis į vers-
lininkus, kad paremtų šventes, ir 
už tai juos pareklamuoti kaip rė-
mėjus. 

Jeigu LKD organizacijos vado-
vas pesimistas ir materialistas, jam 
ir pačiai organizacijai sudėtinga. 
Bet jeigu jis motyvuotas ir mėgs-
ta savo darbą, visos problemos iš-
sprendžiamos. 

S. Astrauskaitė sakė: „Aš va-
dovaujuosi žodžiais, kad viskas 
yra įmanoma, tik reikia labai pa-
norėti...“

Agnė KARVELYTĖ

Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos centro projektų 
koordinatorė Sigita Astrauskaitė įsitikinusi, kad situacija 
organizacijose labai priklauso nuo jų vadovų.
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Puikus Lietuvos orientacininkų 
pasirodymas pasaulio kurčiųjų čempionate 

Sportas

Statistika
Iš liepos 25-30 dienomis 

Ukrainoje vykusio 2-ojo 
pasaulio kurčiųjų orienta-
vimosi sporto čempionato 
Lietuvos rinktinė parsivežė 
8 medalius!

Čempionatas prasidėjo sprinto 
varžybomis, kuriose pasaulio čem-
pionu tapo Tomas Kuzminskis. Jis 
3,3 km  ilgio 22 kontrolinių punk-
tų (KP) trasą įveikė per 16:31 min. 
Rusas Viktoras Dingesas (16:55 
min.) buvo antras, o bronza atite-
ko dar vienam Lietuvos atstovui 
Vytautui Remeikai (17:02 min.). 
Mantas Volungevičius (18:07 
min.) užėmė aštuntą vietą. 

Moterų grupėje bronzos apdo-
vanojimą iškovojo Adrija Kulbo-
kaitė. Ji 2,7 km 17 KP trasą įvei-
kė per 17:04 min. Čempione tapo 
Ukrainos sportininkė Ganna Fe-
dosejeva (16:13 min.), antrą vietą 
užėmė rusė Antonina Naidiono-
va (16:27 min.). Rasa Kaunelytė 
(17:47 min.) buvo šešta, o Judita 
Volungevičienė (19:54 min.) – aš-
tunta.

Prie sprinte iškovotų 3 apdo-
vanojimų rinktinės lyderis Tomas 
Kuzminskis vidutinės trasos var-
žybose pridėjo dar vieną aukso 
medalį. 5,5 km ir 21 KP trasą To-
mas įveikė per 36:00 min. ir net 3 
minutėmis aplenkė antroje vietoje 
likusį ukrainietį Oleksandrą San-
kiną. Trečią vietą užėmė Vengrijos 
atstovas Ferencas Mihajis (40:31 
min.). Labai nedaug iki apdovano-
jimų pritrūko Vytautui Remeikai 
(40:40 min.), kuris liko ketvirtas. 
Vytautas Songinas (44:10 min.) 
užėmė septintą vietą. 

Moterims teko įveikti 4,3 km 
ir 19 KP trasą. Čia geriausiai iš 
Lietuvos atstovių sekėsi R. Kaune-
lytei (52:40 min.), ji buvo penkta. 
A. Kulbokaitė (56:50 min.) užėmė 
aštuntą vietą, o J. Volungevičienė 
buvo diskvalifikuota. Nugalėtoja 
tapo Ukrainos sportininkė Iana 
Melnyk.

Ilgojoje trasoje ir vėl triumfa-
vo T. Kuzminskis - Lietuvos rink-
tinei pelnė trečią aukso medalį. 
10 km ir 23 KP trasą Tomas įveikė 
per 1:02:16 min. Sidabro apdova-
nojimas atiteko ukrainiečiui O. 
Sankinui (1:09:22 min.), o dar vie-

nu bronzos medaliu pasipuošė V. 
Remeika, kuris ilgojoje trasoje už-
truko1:14:28 min. M. Volungevi-
čius (1:19:46 min.) buvo aštuntas. 

Moterims teko įveikti 6,6 km 
ir 16 KP trasą. Nugalėtoja tapo 
Ukrainos sportininkė G. Fedose-
jeva. Ji distanciją įveikė per 55:24 
min. Penktą vietą iškovojo A. Kul-
bokaitė (1:03:52 min.), šeštą – J. 
Volungevičienė (1:08:08 min.), o 
R. Kaunelytė (1:10:15 min.) liko 
aštunta.

Pasaulio čempionatas baigėsi 
estafečių varžybomis. Čia mūsų 
šalies atstovai – tiek vyrai, tiek mo-
terys - iškovojo bronzos medalius. 
Lietuvos vyrų komanda, kuriai 
atstovavo V. Songinas, V. Remeika 
ir T. Kuzminskis, trasoje užtruko 
2:12:03 val., į priekį praleido Ru-
sijos  (2:03:47 min.) ir Ukrainos  
(2:11:02 min.) komandas. Moterų 
komanda – A. Kulbokaitė, J. Vo-
lungevičienė ir R. Kaunelytė - tra-
są įveikė per 1:57:38 min. Čempi-
onėmis tapo Rusijos sportininkės 
(1:49:38 min.), vicečempionėmis 
- ukrainietės (1:51:07 min.).

 Trenerio vertinimas
Tiesą sakant, vyriausiasis tre-

neris L. Drazdauskas savo reakcija 
dėl čempionato rezultatų sugebėjo 
nustebinti. (Beje, vėliau į pokalbį 
įsitraukęs Tomo Kuzminskio pir-
masis treneris Jurginas Mertinas 
jam pritarė.) Santūriai padėkojęs 
už sveikinimus, jis teigė, kad jo, 

kaip specialisto, reakcija  dvejopa. 
„Sportininkus galima sveikinti, - 
sakė jis.- Bet rinktinės nariai pa-
darė labai daug klaidų. Štai, pvz., 
V. Remeikai vidutinėje trasoje 
pritrūko 6 s iki medalio, bet už tai 
jis „pelnė“ 8 min. orientavimosi 
klaidų. Kad suprastumėt, kiek tai 
daug, galiu pasakyti, kad jei ne 
šitos klaidos, T. Kuzminskio ir V. 
Remeikos finišo laikas būtų buvęs 
labai panašus.“

L. Drazdauskas, be kompli-
mentų rinktinės lyderiui Tomui, 
jų, nors ir šykščiai, pažėrė A. Kul-
bokaitei, jaunai mamai, slegiamai 
buitinių rūpesčių. Adrija netikė-
tai gerai pasirodė sprinto trasoje, 
nors ši nėra jos mėgstamiausia. 

Jį nuliūdino moterų koman-
dos lyderės R. Kaunelytės pasiro-
dymas. Štai tarptautinėse varžybo-
se  „KAPA-2011“ , kuriose dalyva-
vo apie 70 girdinčių sportininkų, 
Rasa trijose distancijose buvo 
pirma. Todėl iš jos pasaulio čem-
pionate tikėtasi bent dviejų aukso 
medalių. Deja, Rasa turėjo tenkin-
tis komandiniu, estafetės bronzos 
medaliu. „Ne kaip kitaip, o atsi-
liepė didelis psichologinis krūvis 
ir nuovargis (Rasa mokosi VPU ir 
dirba)“, - atsiduso treneris.

Esą ir estafetėje sportininkai, 
ypač vyrai, pasirodė prasčiau, nei 
galėtų. Pateisinimų dėl karštų, 
lietuviams neįprastų orų treneris 
nepriėmė. Kurčiųjų žaidynėse Tai-
vane buvo dar daugiau - 37º  karš-

čio, bet klaidų padaryta gerokai 
mažiau. 

Anot pašnekovo, šiemet spor-
tininkus persekiojo sveikatos 
problemos. Rezultatams galėjo 
atsiliepti ir tai.  Du mėnesius tre-
niruočių nelankė V. Remeika, o 
V. Songinas tiek pat laiko treni-
ravosi vos 15 proc. krūviu. Likus 
pusantro mėnesio iki čempionato 
akmenis inkstuose dar gydėsi To-
mas. Adrija šiemet patyrė kojos 
traumą. Be to, net dvi komandos 
narės – Adrija ir Judita -  augina 
po mažą vaiką ir yra labai užim-
tos. Bėdų nepavyko išvengti ir per 
čempionatą. Vos pasiekęs ilgosios 
distancijos finišą V. Remeika dėl 
šilumos smūgio buvo išvežtas į 
ligoninę. Be abejo, kitądien daly-
vauti estafetėje sportininkui buvo 
tikras jėgų išbandymas.

Rinktinės strategas neturėjo 
priekaištų tik organizatoriams ir 
šeimininkų žiniasklaidai. Api-
būdindamas varžybų sąlygas, L. 
Drazdauskas tik atkreipė dėmesį 
į labai kalnuotomis vietomis pa-
rengtas ilgąją ir estafečių trasas. 
Na, o vidutinę trasą apibūdino 
kaip ypač sudėtingą. Net nugalėto-
jai jas įveikė užtrukdami bent tri-
mis minutėmis ilgiau nei įprasta. 
O štai pusė sportininkių moterų 
joje buvo diskvalifikuotos.

       
 Arūnas KUBAITIS                                       

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Orientacininkų rinktinė (iš kairės) – Judita Volungevičienė, Rasa Kaunelytė, Adrija Kulbokaitė, vyriausiasis treneris 
Laimis Drazdauskas, komandos vadovas Arūnas Kubaitis, Vytautas Remeika, Vytautas Songinas, Tomas Kuzminskis, 
Mantas Volungevičius iš karto ratu apsupo kaip visada kantriai jų sugrįžtant laukiantį savo pirmąjį trenerį Jurgį 
Mertiną (antroje eilėje viduryje). 
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     Lietuvos lengvaatlečių startai Europos čempionate

Krepšininkai ruošiasi pasaulio čempionatui

Liepos 10-16 dienomis 
Turkijos mieste  Kaiseryje 
buvo surengtas 8-asis Eu-
ropos kurčiųjų lengvosios 
atletikos čempionatas. Jame 
dalyvavo 147 sportininkai 
iš 13 šalių. Buvo laukiama 
dar daugiau atletų, bet dėl 
finansinių sunkumų prieš 
pat renginį atsisakė daly-
vauti  net 5 valstybės.

Nusileidus oro uoste lietuvių 
laukė nemaloni staigmena – buvo 
dingęs bagažas, jį atgavome tik po 
pusantros paros. Tad čempionato 
atidarymo ceremonijoje mums te-
ko dalyvauti be oficialios sportinės 
aprangos. Lietuvai atstovavo disko 
metikė ir rutulio stūmikė Larisa 
Voroneckaja, šuolininkas  į tolį 
Donatas Niūniava, naujokai rutu-
lio stūmikai  Vytenis Ivaškevičius  
ir Mindaugas Jurkša.

Geriausiai iš lietuvių sekėsi 
lengvaatletei Larisai. Nusviedusi 
diską 42,67 m ir nustūmusi rutulį 
12,86 m abiejuose sektoriuose L. 
Voroneckaja buvo antra, į priekį 
praleidusi tik ukrainietę (atitinka-
mai 43,07 m ir 13,75 m). Nors mū-
sų atstovės rezultatai tikrai geri, 
pati atletė, prieš čempionatą pla-
navusi laimėti bent vieną pirmąją 
vietą, buvo gerokai nusivylusi ir 
labai išgyveno.

Gana gerai pasirodė Vytenis 
(„Akiratis“ rašė, kaip jis šiemet net 
5 kartus pagerino savo asmeninį 
rekordą): iš 14 dalyvių jis užėmė 5 
vietą (13,93 m), o Mindaugas buvo 

septintas (12,93 m) ir pagerino sa-
vo asmeninį pasiekimą. 

Rutulio stūmimo sektoriuje 
čempionu tapo turkas. Jis nustūmė 
rutulį 16,07 m. Dar trys vyrai ru-
tulį nustūmė už 15 m žymos. Ką 
gi, Vytenio svajonė nustumti rutu-

lį daugiau kaip 15 m šįkart neišsi-
pildė. Bet tokio lygio varžybose jis 
dalyvavo pirmą kartą. Tad jam dar 
viskas prieš akis.

Po ilgos pertraukos po trau-
mos sugrįžęs į aktyvųjį sportą 
Donatas nušoko 6,64 m ir tarp 12 

dalyvių buvo 
šeštas. 100 m 
bėgimo rung-
tyje Donatas 
buvo 15-as iš 
19 dalyvių ir į 
finalinį bėgimą 
nepateko.

Daugiausia  
medalių namo 
išsivežė ukrai-
niečiai - 10 auk-
so, 6 sidabro, 
3 bronzos bei 
rusai - 8 aukso, 
11 sidabro, 11 
bronzos. Lie-

tuviai tenkinosi 9-ąja komandine 
vieta. Čempionate netrūko rekor-
dų: užfiksuoti 3 suaugusiųjų ir 5 
jaunių. 

Čempionato delegacijų atsto-
vų pasitarime aptarėme renginio 
organizavimo pranašumus ir trū-
kumus, pasiguodėme dėl kilusių 
problemų. Taip pat diskutavome 
dėl starto signalo, kuris šiuo metu 
duodamas šviesa ir garsu. EDSO 
ketina vėl grįžti prie ankstesnio 
signalo - startinio pistoleto šūviu, 
nes ne visi varžybų dalyviai laiku 
pamato starto ženklą. Pasitarime 
Rusija pasisiūlė 2015 m. Europos 
kurčiųjų lengvosios atletikos čem-
pionatą surengti Sočyje, o Ukrai-
na – 2016 m. analogišką uždarų 
patalpų čempionatą Sumų mieste 
(300 km nuo Kijevo). Jų pasiūly-
mams buvo pritarta.

                                        
Ona PEČIULIENĖ  

Tuo metu, kai Lietuvoje 
vyksta Europos vyrų krepši-
nio čempionatas, mūsų kur-
tieji krepšininkai negali būti 
aistringi Lietuvos rinktinės 
sirgaliai. Jie patys ruošiasi 
rugsėjo 16-24 dienomis Ita-
lijoje, Palermo mieste vyk-
siančiam pasaulio kurčiųjų 
krepšinio čempionatui. 

Štai 15 vyrų pirmojoje treni-
ruočių stovykloje prakaitą lieja jau 
nuo liepos 25 d. Rugpjūčio 4 d. jie 

kelias dienas pasišildė prie šeimos 
židinio ir vėl rugpjūčio 9 d. išvyko 
dar devynių dienų stovyklai į Pa-
nevėžį. Rugpjūčio 21-29 dienomis 
komanda treniravosi Tauragėje, o 
rugsėjo 2-12 d. - Vilniuje. Planetos 
varžyboms lietuvius rengia ilga-
metis rinktinės vyr. treneris Algi-
mantas Šatas, jam talkina Algirdas 
Jurkša. Tiesa, ne visi pirmojoje 
stovykloje startavę krepšininkai 
sulaukė trenerių pakvietimo tre-
niruotis toliau. Po kiekvienos sto-
vyklos vis „nubyrėdavo“ po vieną 
narį, kol Vilniaus stovykloje liko 

12 asmenų, kurie ir vyks į čempi-
onatą.

15 moterų rugpjūčio 8-17 d. 
patirtį kaupė Alantoje (Molėtų 
r.) vykusioje stovykloje, rugpjū-
čio 21-30 d. 13 moterų - Kaune, o 
rugsėjo 3-13 dienomis 12 krepši-
ninkių sugrįžo treniruotis į Vilnių. 
Pasaulio čempionatui moteris ren-
gia vyr. treneris Žilvinas Aleksan-
dravičius ir jo asistentas Remigijus 
Mykolas Balaišis. 

Prieš pasaulio čempionatą 
rugsėjo 13-15 Italijoje vyks 43-asis 
tarptautinio kurčiųjų sporto komi-

teto (IDSO) kongresas. Jo dalyvių, 
tarp kurių yra ir LKSK prezidentas 
Aleksas Jasiūnas bei generalinis 
sekretorius Marius Minkevičius, 
laukia nelengva užduotis. Jie tu-
rės nuspręsti, kokia šalis galėtų 
pasiūlyti prieglobstį 2013 m. vyk-
siančioms Kurčiųjų olimpinėms 
žaidynėms. Jos turėjo būti su-
rengtos Graikijoje, bet šalį ištikus 
finansinei krizei, šalies vadovybė 
nesutinka organizuoti pasauli-
nio sporto renginio.   
 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Mūsų lengvaatlečių poilsio akimirkos Turkijoje.    

Europos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionate 
geriausiai iš lietuvių sekėsi lengvaatletei L. Voroneckajai 
– disko ir rutulio sektoriuose ji buvo antra. Nuotraukoje 
Larisa su treneriu V. Burakausku.
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LKNUC nauja darželio 
grupė

LKNUC (Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro) 
patalpose šį rudenį pradeda veikti 
nauja darželio grupė, kurią kartu 
lankys girdintys vaikučiai ir vaikai 
su kochleariniais implantais bei 
besiruošiantys implantacijai. Pa-
sak LKNUC direktorės Girdutės 

Lepeškienės, tai yra nauja ugdymo 
forma Lietuvoje, turbūt ir visoje 
Rytų Europoje. 

Nors idėja sukurti tokią gru-
pę LKNUC darbuotojoms kilo jau 
seniai, įgyvendinimas nebuvo len-
gvas – reikėjo įtikinti Švietimo ir 
mokslo ministeriją, netoli LKNUC 
esančio „Užupiuko“ darželio di-
rektorę. Naujoji LKNUC patalpose 

veikianti darželio grupė priklauso 
būtent šiam darželiui, joje dirba 
„Užupiuko“ auklėtojos. Iš 20 dve-
jų-trejų metų vaikų 5 turi klausos 
negalią ir nešioja kochlearinius 
implantus arba yra ruošiami im-
plantacijai. Su šiais vaikais dirbs 
LKNUC surdopedagogai. 

Naujoji darželio grupė bus 
naudinga tiek girdintiems vai-

kams, tiek vaikams su klausos ne-
galia. „Užupiuko“ darželis gauna 
papildomas patalpas, o tai jiems 
labai svarbu, nes darželyje nesutel-
pa visi norintys vaikai. 

Be to, girdintys vaikai, augda-
mi kartu su klausos negalią turin-
čiais vaikais, išmoks tolerancijos, 
nebijos kitokių nei jie. O kochle-
arinius implantus turintiems vai-

Švietimas Rugsėjo 1-oji Lietuvos kurčiųjų mokyklose

Naujus mokslo metus LKNUC pradeda mažiau mokinių nei pernai – apie 120.

Gražiausi rudens žiedai ir šypsenos 
tądien buvo skirta mylimoms 
mokytojoms.

  Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mažieji auklėtiniai.

Rugsėjo 1-osios šventė vėl sukvietė vaikus į mokyklos suolą. Lietuvos kurčiųjų mokymo įstaigose šią šventinę dieną 
vyravo gana džiugios nuotaikos, nors daugumoje jų šiemet mokslo metus pradėjo mažiau moksleivių nei pernai. Moki-
niai ir mokytojai džiaugiasi po remontų pagerėjusiomis mokymosi ir gyvenimo sąlygomis mokyklose,  bendrabučiuose. 
Be to, kurčiųjų mokyklos aktyviai vykdo įvairius projektus, pagal kuriuos vaikai gauna daugiau pedagogų pagalbos ir 
turi įvairesnės popamokinės veiklos.

Naujų mokslo metų proga Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiū-
nienė linkėjo: „Mokytojams linkiu pačių geriausių pamokų, kuriose mokytojas jaustųsi palikęs dalį savęs, o mokinys 
– suradęs save. Tegul tikrą sėkmę lemia išsikelti tikslai ir grįžtamasis ryšys.“
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kams tokioje darželio grupėje bus 
labai naudinga kalbinė aplinka ir 
nuosekli kasdienė surdopedagogo 
pagalba. 

Taip pat LKNUC turi savo iki-
mokyklinio ugdymo grupę. No-
rinčiųjų ją lankyti daugėja: praėju-
siais mokslo metais lankė 4 vaikai, 
šį rudenį – jau 7.

LKNUC mažėja mokinių
Naujus mokslo metus LKNUC 

pradeda mažiau mokinių nei per-
nai – apie 120 (praėjusiais mokslo 
metais buvo 130). Į 0 klasę atėjo 
4 pradinukai, nors LKNUC galėtų 
priimti daugiau. Pernai išleidęs di-
džiausią abiturientų laidą (24 dvy-
liktokus, 4 iš jų įstojo į aukštąsias 
mokyklas), šiemet LKNUC turi 13 
dvyliktokų. 

Centro darbuotojos tikino, 
kad šiemetiniai dvyliktokai yra ge-
ri ir motyvuoti mokiniai. Jie smal-
sūs, nori stiprių mokytojų.

Nors mokinių skaičius 
LKNUC mažėja kasmet, situacijos 
darbuotojos nedramatizuoja. Soci-
alinės integracijos ir konsultavimo 
skyriaus vedėja Daiva Burkauskie-
nė sakė, kad pagrindinės mokinių 
skaičiaus mažėjimo priežastys tos 
pačios kaip ir bendrojo lavinimo 
mokyklose: emigracija, gimstamu-
mo mažėjimas. 

Kochlearinė implantacija le-
miamos reikšmės mokinių skai-
čiaus mažėjimui LKNUC neturi. 

LKNUC kasmet teikia daugiau 
konsultacijų kitoms švietimo įstai-
goms, kuriose mokosi klausos ne-
galią turintys vaikai. 

Be to, daug vaikų iš kitų mo-
kymų įstaigų ateina į konsultacijas 
LKNUC, lanko čia būrelius.

Kurtiesiems pritaikytas 
lietuvių kalbos egzaminas

Šiais metais Lietuvoje buvo 
patvirtintos naujos egzaminų pro-
gramos: abiturientų lietuvių kal-
bos egzaminas bus vienodas tiek 
lietuviams, tiek lankantiems tauti-
nių mažumų mokyklas. 

Tačiau LKNUC darbuotojai 
pasiekė, kad kurtiesiems būtų pa-
tvirtinta kitokia, specialiai jiems 
pritaikyta mokyklinio 12 klasės 
lietuvių kalbos egzamino progra-
ma. LKNUC direktorės pavaduo-
toja bendrajam ugdymui Jolita 
Levickienė sakė, kad kurtiesiems 
egzaminas susidės iš dviejų dalių: 
teksto supratimo dalies ir apra-
šomojo pobūdžio rašinio. Tai bus 
lengvesnis rašinys, tinkamas kur-
tiesiems. 

Klaipėdoje stingant lėšų 
daugėja jungtinių klasių

Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinėje mokykloje 
taip pat aktuali mokinių mažėjimo 
problema: šiemet mokslo metus 
pradėjo 36 mokiniai, o pernai - 41. 

Mokykla sulaukė vos 3 naujų 
pradinukų. Direktorė Edita Andri-
jauskienė džiaugėsi, kad nuo šių 
mokslo metų mokiniai nebegalės 
išvengti pagrindinio ugdymo pa-
tikros, kuri anksčiau buvo nepri-
valoma, todėl dešimtokai atsainiai 
žiūrėdavo į mokslus paskutinėje 
klasėje. 

Mokykloje sėkmingai vyk-
domas ES struktūrinių fondų fi-
nansuojamas projektas „Kartu – 
lengviau išmokti daugiau“, pagal 
kurį teikiama papildoma švietimo 
pagalba specialiųjų poreikių asme-

nims. Mokiniai gaus psichologinę 
pagalbą, vyks papildomos pamo-
kos, veiks įvairūs būreliai. 

Pagrindinė mokyklos proble-
ma ir direktorės galvos skausmas 
– nesusikalbėjimas su Klaipėdos 
miesto savivaldybe mokyklos plė-
tros klausimais. Jau antrus metus 
mokyklos bendruomenė stengiasi 
įrodyti, kad Vakarų regione gyve-
nantys neįgalūs girdėti vaikučiai 
ir jų tėvai turi turėti teisę rinktis 
jiems patinkančią ugdymo įstaigą. 
Tuo tikslu buvo sukurtas plėtros 
projektas, kurio pagrindinis tiks-
las – atidaryti ikimokyklinio ug-
dymo grupę vaikams, norintiems 
ugdytis kurčiųjų aplinkoje. Šiuo 
metu ikimokyklinio ugdymo pas-
laugas teikia Klaipėdos lopšelis-
darželis „Pagrandukas“, integruo-
damas kurčiuosius į girdinčiųjų 
grupes. 

Antroji skaudi problema – 
stingant lėšų mokykloje daugėja 
jungtinių klasių, kurios sukelia 
daug nepatogumų mokiniams ir 
jose dirbantiems pedagogams. Bu-
vo metas, kai pradinėje jungtinėje 
klasėje per vieną pamoką reikėda-
vo dirbti pagal 8 skirtingas ugdy-
mo programas. Vadinasi, kiekvie-
nai temai mokytoja galėjo skirti 
tik po 5 minutes! 

Panevėžyje baigiamas mo-
kyklos remontas

Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinėje mokykloje 
šiuos mokslo metus pradeda 60 
mokinių. Palyginti su praėjusiais 
metais, mokinių daugėja tiek pra-
dinėse, tiek aukštesnėse klasėse. 

Direktorė D. Kriščiūnienė 
sakė, kad mokyklos darbuotojų 

nuotaikos prasidedant naujiems 
mokslo metams puikios, nes kas-
met gerėja darbo sąlygos. Spalio 
mėnesį bus baigtas vykdyti ES fi-
nansuojamas projektas, pagal kurį 
iš pagrindų suremontuota moky-
klos patalpos ir bendrabutis. 

Kaune ir Šiauliuose – sure-
montuoti bendrabučiai
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-

čiųjų ugdymo centre (KKNUC) 
šiemet mokosi 99 mokiniai, iš jų 
net 63 ne kauniečiai, todėl jie gy-
vens bendrabutyje. Mokinių šie-
met sumažėjo, nes mokyklą baigė 
dvi dešimtokų klasės, o mokytis 
pradėjo tik viena parengiamo-
ji klasė. Per vasarą rekonstruotas 
vienas bendrabučio aukštas, kitą-
met planuojama rekonstruoti dar 
vieną.

KKNUC vykdo projektą „Mo-
kinių, turinčių klausos sutrikimą, 
kompetencijų ugdymas, siekiant 
mažinti jų socialinę atskirtį“. Bus 
pagerintos mokinių mokymosi 
sąlygos teikiant jiems specialiąją 
pedagoginę pagalbą per pamokas. 
Taip pat vaikai galės užsiimti po-
pamokine veikla, ypatingas dėme-
sys bus skiriamas vaikų gebėjimų 
informacinių technologijų srityje 
ugdymui.

Šiaulių sutrikusios klausos 
vaikų ugdymo centre mokinių 
skaičius nepakito, kaip ir praėjusį 
rugsėjį, mokslo metus pradėjo 29 
mokiniai. Vasarą bendrabutyje at-
liktas remontas, ir jis tapo jaukes-
nis. Pavasarį šiauliečiai planuoja 
visus pakviesti į 5-ąjį tradicinį su-
trikusios klausos vaikų ir jaunimo 
festivalį "Tylos skambėjimas". 

Agnė KARVELYTĖ

    
  Saulėtą rugsėjo pirmosios dieną LKNUC vaikai džiaugėsi pamėgtais žaidimais.
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Gestų kalba
Laura Valytė kurčiųjų 

vardu viešai prabilo apie tai, 
kad kurtieji nepatenkinti 
Lietuvos televizijos (LTV) 
laidų vertimo į gestų kalbą 
kokybe. Todėl kurtieji ketina 
parengti peticiją dėl vertėjų 
pakeitimo ir įteikti ją LTV 
vadovybei. Kurčiųjų norą 
televizijoje matyti gimtąją, 
o ne vadinamąją kalkinę 
gestų kalbą supranta bei 
palaiko ir Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė Ramunė Leona-
vičienė. O vertėjas Arūnas 
Šaukeckas tikina, kad žinias 
verčia taip, kaip prieš dau-
gelį metų reikalavo televizi-
jos vadovai.

Kurtieji nesupranta   
kalkinio vertimo 

L. Valytė ryžosi kalbėti apie 
tai, kad kurtieji nepatenkinti 
LTV vertėjų darbu. Nors ir ka-
muojama abejonių ir bijodama 
blogų kalbų apie save, ji nu-
sprendė kurčiųjų vardu pradėti 
kelti problemą į viešumą: “Daug 
metų kurtieji tarpusavyje skun-
džiasi, kad nesupranta vertėjų, 
bet pasakyti negali. Rusų laikais 
neleisdavo sakyti savo nuomo-
nės, o dabar kurtieji nori drąsiai 
pasakyti, ką galvoja, bet netu-
ri kur eiti. Nori pradėti ką nors 
keisti, bet nežino kaip.”

Pasak L. Valytės, LTV dir-
bantys vertėjai verčia į vadina-

mąją kalkinę gestų kalbą, o kur-
tieji jos nesupranta. Ji stebėjo 
daug vertimų užsienio televizijo-
se, ir gestai jai buvo suprantami, 
o Lietuvoje  suprasti sunku. Už-
sienyje verčiama į gimtąją gestų 
kalbą, aktyviai dirba mimika, o 
Lietuvoje verčiama be mimikos, 
emocijų, todėl sunku suvokti sa-
kinių prasmę. Lietuvoje vertėjai 
iš anksto negauna teksto ir nepa-
siruošia versti, greitai pažodžiui 
verčiama informacija kurtie-
siems yra sunkiai suprantama. 
Kurtieji vertėjų darbe mato ir 
daugiau problemų: pasak L. Va-
lytės, vertėjai prisigalvoja gestų, 
kurių kurtieji nežino ir nevarto-
ja, taip pat dažnai pirštų abėcėle 
rodomas ne visas žodis, o tik jo 
dalis.

L.Valytė tvirtino: “Jau daug 
metų ši problema egzistuoja ir 
situacija ne gerėja, o vis blogėja. 
Yra geresnių vertėjų, o šie vertė-
jai jau daug metų dirba savo dar-
bą, bet stovi vietoje, netobulėja.“ 
Ji svarstė, kad gal būtų įmano-
ma šiuos vertėjus pakeisti. Gal-
būt nebūtina jų atleisti iš darbo, 
bet priimti daugiau vertėjų, kad 
verstų pasikeisdami. Galbūt bū-
tų įmanoma laidas versti ir į va-
dinamąją kalkinę, ir gimtąją ges-
tų kalbą.  L. Valytė sakė: “Nesu 
„kalkės“ priešininkė, bet „kalke“ 
kalba neprigirdintys ir apkurtę, 
o kurtieji vartoja gimtąją gestų 
kalbą. Aš nenoriu vertėjų išva-
ryti, nurašyti, man gaila jų, bet 
kentėti ir nesuprasti televizijos 
laidų aš nenoriu. Asmeniškai 
nieko prieš vertėjus neturiu, 
man svarbiausia - gestai. Noriu 
matyti savo kalbą, suprasti ir 
džiaugtis. Informacija televizijo-
je turėtų būti suprantama ir kur-
tiesiems, ir neprigirdintiems bei 
apkurtusiems.”

L. Valytė tikino, kad ver-
tėjams daug kartų sakyta apie 
problemą, tačiau jie tik palink-
čiodavo ir patikindavo, jog ne-
spėja kokybiškai išversti, nes te-
levizijoje labai greitai kalbama, 
daug sunkių žodžių. Tačiau ver-
tėjų pastangų kurtieji nemato. 
Nuspėdama vertėjų reakciją L. 
Valytė sakė: “Vertėjai teigs, kad 
kurtieji nieko nesako, bet faktiš-
kai problemas visi žino, tačiau 

numoja ranka.”

R. Leonavičienė pritartų 
vertėjų keitimui

L. Valytės nuomonę iš esmės 
palaikė ir R. Leonavičienė: „Iš 
vienos pusės kurtieji yra teisūs. 
Šiuo metu vertimas televizijoje 
yra vertimas apkurtusiems, ir tai 
nėra vertimas į gestų kalbą, tai 
yra lietuvių kalba, kurios pagal-
binė priemonė yra pavieniai ges-
tai. Noriu pabrėžti, kad tai nėra 
blogas vertimas. Tai vertimas 
vienai grupei žmonių: vėliau 
apkurtusiems arba neprigirdin-
tiems. Žmonės, gimę kurti, turi 
teisę gauti informaciją savo gim-
tąja gestų kalba.“ Ji pritarė tam, 
kad vertėjus reikėtų keisti, nes 
šiuo metu televizijoje dirba ver-
tėjai „kalkininkai“, ir kitaip vers-
ti jie turbūt jau nelabai mokės. 

Paklausta, ar patys kurtieji 
galėtų versti laidas į gimtąją ges-
tų kalbą, R. Leonavičienė sakė, 
jog nemano, kad tai įmanoma, 
nes tekstas eina labai greitai. 
Tačiau ji ragino kurčiuosius ne-
nuleisti rankų ir siekti, kad kur-
tieji turėtų savo laidelę, kurioje 
kurčias vertėjas perteiktų naujie-
nas trumpai. Pasaulyje yra daug 
tokių pavyzdžių, kurtiesiems tai 
priimtiniausias būdas gauti in-
formaciją.

LTV vertėjai įžeisti ir pasi-
piktinę

LTV dirbančius vertėjus kur-
čiųjų iniciatyva rengti peticiją 
įžeidė ir papiktino. A. Šaukeckas 

sakė: „Labai negražu iš Lauros ir 
jos draugų pusės, kad tai daro-
ma už nugaros. Esame labai įsi-
žeidę dėl tokio dalyko. Mes ne-
same labai toli, esame Vilniuje, 
galime susitikti ir kalbėtis. Mes 
daug metų dirbame šį darbą, ir 
ne Laurai spręsti, kas turi dirbti 
televizijoje.“

Paklaustas, kodėl verčiama 
„kalke“, A. Šaukeckas aiškino, 
kad anksčiau televizijos valdžia 
prašė informacines laidas versti 
labai konkrečiai, pažodžiui. Ką 
apie tai mano dabartinė LTV va-
dovybė, jis tikino nežinantis, bet 
vertėjai dirba taip, kaip pradėjo 
dirbti prieš daug metų. Pasak A. 
Šaukecko, visos televizijos turi 
savo žanrą, kalbama literatūri-
ne, o ne gatvės kalba, ir vertėjas 
turi ją kuo tiksliau perteikti. Jis 
sakė: „kiek suprantu, kurtieji 
norėtų gauti sutrumpintą arba 
esminę informaciją, bet nema-
nau, kad informacinei laidai tai 
labai tinka. Informacinė laida 
yra visiems suprantamas žanras, 
čia yra informacijos pateikimas, 
ir kiekvienas sakinys yra labai 
svarbus. Jeigu žmonės nesupran-
ta gestų, tegu truputį patobulėja. 
Mes vartome tarptautinių gestų 
žodyną, jie irgi turėtų tai dary-
ti. Dėl to, kad kurtieji sako, jog 
nesupranta kažkokios informa-
cijos, galiu atsakyti, kad kaimo 
močiutė irgi gali nesuprasti, kai 
kalbama apie ekonomiką. Ar 
mes visi labai suprantame, kai 
kalbama apie biržas, akcijas? Gal 

ir aš versdamas ne viską supran-
tu, gal ir man yra sudėtinga, bet 
čia - informacinė laida, ir aš ne-
galiu informacijos interpretuoti, 
neturiu tam laiko, nes eina ištisi-
nis informacijos srautas.“

Agnė KARVELYTĖ

LTV dirbantis gestų kalbos vertėjas 
A. Šaukeckas.

LGVCA prezidentė  R. Leonavičienė.

Laura Valytė.

Kurtieji kyla į kovą dėl gimtosios gestų 
kalbos televizijoje
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Socialinis tyrimas: kurčiųjų nuomonė
Jokia paslaptis, kad Lie-

tuvoje egzistuoja nesuta-
rimų tarp LGK vertimo 
paslaugų teikėjų ir gavėjų. 
Argumentų abi pusės patei-
kia svarių ir nenuginčijamų. 
Tad 2010 m. Surdologijos 
centrui ir buvo patikėta 
atlikti socialinį tyrimą bei 
išsiaiškinti paslaugų kur-
tiesiems kokybės ir apimčių 
vertinimus. Buvo apklaustos 
dvi tikslinės grupės: kurtie-
ji ir lietuvių gestų kalbos 
vertėjai. Socialinio tyrimo 
autorius – socialinių m. dr. 
Remigijus Samuilevičius. 
Su tyrimo išvadomis skai-
tytojus supažindinsime pu-
blikaciją padaliję į dvi dalis. 

Šiame „Akiračio“ nu-
meryje pateiksime kurčiųjų 
apklausos rezultatus. Spalio 
mėnesį supažindinsime su 
lietuvių gestų kalbos vertėjų 
nuomone.

Nors kurčiųjų vertinimai 
galėjo paspartinti LGK verti-
mo paslaugų apimčių didėjimą, 
o  taiklios pastabos įtakoti ver-
timo kokybę, gausiai išplatintus 
klausimynus užpildė vos 200 su-
trikusios klausos asmenų. Rem-
damiesi LKD pateiktais 2009 m. 
statistikos duomenis, kad Lietu-
voje gyvena 5633 kurtieji, tvir-
tiname, kad buvo apklausta 3,5 
proc. visų kurčiųjų. 

Siekiant padidinti tikslinės 
grupės reprezentatyvumą buvo 
parengtas atrankos planas, pa-
gal kurį 200 respondentų buvo 
suskirstyti tipologinėmis grupė-
mis, pvz., pagal amžių, išsilavi-
nimą, geografinį susiskirstymą 
ir kt. Taip pavyko pasiekti aukštą 
60 proc. rezultatų patikimumą. 
Kurtiesiems buvo užduota 24 
klausimai. 

Nustatyta, kad apie 60 proc. 
kurčiųjų turi ne aukštesnį kaip 
vidurinį išsilavinimą. Tad gavęs 
tokius rezultatus darbo autorius 
įrašė rekomendaciją kurčiųjų pa-
teiktus atsakymus vertinti su ne-
maža išlyga. Už pagrindą siūlyta 
imti 19-45 metų amžiaus kurčių-

jų grupės siūlymus, kadangi an-
ketos atskleidė, kad ši grupė yra 
aktyviausiai besinaudojanti ver-
timo paslaugomis, pakankamai 
išsilavinusi ir diktuoja užsakymų 
tematiką bei kokybės ir apimčių 
poreikį.

Vienas iš labiausiai nerami-
nančių atsakymų buvo dėl ver-
tėjų gebėjimų vertinimo – vidu-
tiniškai jis siekė tik truputį dau-
giau kaip 6 balus 10 balų skalėje. 
O štai vertėjai savo teikiamų 
paslaugų kokybę įvertino 30-40 
proc. geriau, t.y. vidutiniškai  8-9 
balais. 

Dėl to gauta tokia reko-
mendacija: ateityje išsiaiškinti 
nuomonių skirtumo priežas-
tis. Viena iš prielaidų - galimas 
skirtingas paslaugos kokybės su-
pratimas. Reikia pripažinti, kad 
atsakymai į 14 anketos klausimą 
tiesiog įpareigoja tyrimą ateity-
je atlikti ir „į gylį“, nes negalima 
ignoruoti priešpriešos tarp pa-
slaugos gavėjų ir teikėjų. 

Geriausiai vertimo kokybę 
įvertino Panevėžio kurtieji. Lie-
tuvos mastu aukščiausius balus 
skyrė aukštąjį neuniversitetinį 
išsilavinimą turintys kurtieji, 
ypač vertindami vertimą į kalki-
nę kalbą. 

Na, o nepalankiausiai apie 
gaunamas paslaugas atsiliepė 
pradinį išsimokslinimą turintys 
ir studijuojantys kurtieji. 

Ne ką geriau paslaugų ko-
kybę vertina ir turintys aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą. 

Todėl peršasi išvada, kad 
socialinio tyrimo klausimais ne-
pavyko atskleisti dar kažkokių 
veiksnių, smarkiai įtakojančių 
kokybės vertinimus. Beje, ge-
riausiai ir geografiniu principu 
vienodžiausiai kurtieji vertina 
vertimą į kalkinę kalbą. 

Vertimu poromis kurtie-
ji naudojasi itin retai. Tai rodo, 
kad kurtieji nelabai dažnai daly-
vauja auditoriniuose renginiuo-
se, kuriuose dažniausiai ir taiko-
mas toks vertimo būdas. 

Atskleista, kad neišnaudoja-
mos vertimo internetu (skaipo 
pagalba) galimybės, vadinasi, 
nepakankamai rūpinamasi LGK 
vertėjų darbo našumo augimu 
bei paslaugų apimčių didinimu. 

Taip pat duomenys rodo, kad 

vyrauja vertimo „gyvai“ porei-
kis. Žinoma, nereikia šiuo atveju 
pamiršti, kad dalis paslaugų dar 
ilgai „nepasiduos“ vertimo bū-
dui internetu.

Kaip ir tikėtasi, didžiausią 
dalį vertimo paslaugų kurtieji 
gauna iš vertėjų. Kita dalimi pa-
sirūpina pats kurčiasis. Būtent 
dėl pastarojo teiginio akcentuo-
jama, kad yra didelis rezervas 
didinti vertimo paslaugas, bent 
15 proc. apimtimi,  pakeičiant 
draugų ir artimųjų „dažnai“ ir 
„nuolat“ („retai“, „dažnai“ – to-
kiais žodžiais kurčiųjų buvo pra-
šoma įvertinti vertimo poreikį 
– red. pastaba) teikiamas paslau-
gas.

Kurtieji vertimo sritis pagal 
aktualumą išdėstė taip: medicina 
(svarbiausia sritis), valstybinės 
įstaigos (savivaldybės, seniū-
nijos, ambasados), namų ūkis/
buitiniai klausimai, socialinė 
rūpyba, švietimas, finansų sritis 
(bankai), juridinė sfera (notarai, 
policija), juridinė sfera (teis-
mai). Tokia „hierarchija“ lyg ir 
nesutampa su LGK vertėjų nuo-
mone. 

Labiausiai LGK vertėjai pa-
geidauja stiprinti gebėjimus 
versti juridinėse įstaigose bei 
aukštosiose mokyklose. Nors gal 
ir ne visai teisinga būtų tapatinti 
vertimo srities aktualumą ir su-
dėtingumą. 

Dėl švietimo srities paslaugų 
yra aiškus kurčiųjų pasidaliji-
mas: vieniems tokių paslaugų iš 
viso nereikia, kitiems jų reikia 
dažnai ir nuolat.  

Kiek netikėta, kad dalis ne-
prigirdinčiųjų ir apkurtusiųjų 
mieliau renkasi vertimą į lietu-
vių gestų kalbą nei kalkinį ver-
timą. 18-29 m. amžiaus sutri-
kusios klausos asmenys beveik 
100 proc. pirmenybę teikia ver-
timui į LGK. Ir tik per 40 proc. 
respondentų, reprezentuojančių 
amžiaus grupę nuo 46 m. ir vy-
resnius, yra priimtinesnis kalki-
nis vertimas. Tai rodo, kad „kal-
kė“ vertimo paslaugose atlieka 
tik pagalbinį vaidmenį, domi-
nuoja LGK.

Respondentų atsakymai ro-
do, kad beveik 90 proc. kurčiųjų 
ribojama teisė patiems pasirinkti 
vertimo būdą. Beveik 80 proc. 

atvejų vertėją skiria vertėjų cen-
tras, neatsižvelgdamas į kurčiojo 
pageidavimus ir poreikius. Išva-
dose teigiama, kad tai nėra labai 
gerai, nes tokiomis aplinkybėmis 
neįmanoma atskleisti konkrečių 
vertėjų paslaugų poreikį ir ma-
žėja bendrasis kokybės vertini-
mo reitingas. Teoriškai viskas 
teisingai, na, o praktiškai žino-
me, kad vertėjų stygius verčia 
kartais atsisakyti pačių geriausių 
ketinimų. Atkreiptinas dėmesys, 
kad 6 proc. apklaustųjų teigia 
visai nesinaudoją LGK vertėjų 
paslaugomis. Esant galimybei 
šią grupę asmenų reikėtų iden-
tifikuoti ir išsiaiškinti, kokios 
priežastys lemia tokį jų apsis-
prendimą.

Didžiausia problema verti-
mo metu įvardijamas informaci-
jos konfidencialumo nesaugoji-
mas. Už šios problemos rikiuo-
jasi neigiami vertinimai nesu-
prantamam vertimui ir netiks-
liems gestams. Šios problemos 
10 balų sistemoje įvertintos gana 
aukštu balu. Pastebėta, kad ma-
žuosiuose miestuose, palyginti 
su 5 didžiaisiais, kurtiesiems ky-
la daugiau problemų. Vadinasi, 
didmiesčiuose dirba labiau kva-
lifikuoti vertėjai.

Nustatytas didžiausias LGK 
vertimo paslaugų poreikis darbo 
dienomis darbo valandomis. Už 
jo –  vertimai darbo dienomis 
vakarais. Aukštas poreikio pro-
centas teikti paslaugas po dar-
bo diktuoja būtinybę jo paisyti. 
Rezultatai rodo, kad budinčių 
vertėjų reikia ir savaitgaliais bei 
švenčių dienomis. Užtat nakti-
nių vertimų poreikis toks mažas, 
kad dėl jų kol kas diskutuoti ne-
būtina. Nuolat vertimo paslaugų 
ne darbo metu prireikia tik 3 
proc. kurčiųjų ir beveik 50 proc. 
paslaugų šiuo paros metu kur-
tiesiems teikia ne vertėjai

 Vertimo vadinamuoju neį-
prastu laiku nepageidauja tik 20 
proc. kurčiųjų. Beveik ketvirta-
dalis kurčiųjų nurodė, kad kar-
tais, dažnai ir nuolat gauna ver-
timo paslaugas ne darbo metu iš 
LGK vertėjų už pinigus, bet daž-
niausiai jos vis dėlto teikiamos 
nemokamai.

Nukelta į 12 p.
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Viešoji įstaiga „Ypatingi 
žmonės“ įgyvendina Leo-
nardo da Vinči programos  
projektą „Ypatinga aplinka 
– mokymai negalios eks-
pertams“. Gavau pasiūlymą 
prisidėti prie šio projekto 
- dirbti  aplinkos eksperte ir 
atstovauti kurtiesiems. Prieš 
įdarbinant buvo atsižvelgta 
į mano pasiryžimą bendra-
darbiauti su girdinčiaisiais. 
Darbo tikslas – įvertinti ir 
pagerinti skirtingų negalių 
prieinamumą viešosiose 
erdvėse.

Pirmasis projekto etapas - 
kelionė į Prancūzijos sostinę Par-
yžių. Paryžius projekto organiza-
torių pasirinktas dėl palankios 
teisinės aplinkos, įpareigojančios 
miesto viešąsias erdves ir institu-
cijas pritaikyti neįgaliesiems iki 
2015 metų.

Į Paryžių vykau kartu su 
aplinkos pritaikymo galimybė-
mis besidominčiais skirtingų 
negalių žmonėmis: „Ypatingų 
žmonių“ organizacijos direk-
torius Aleksandras Pacevičius 
atstovavo žmonėms su judėjimo 
negalia, Vilmantas Balčikonis 
- silpnaregiams ir neregiams 
ir kt. Man talkino gestų kalbos 

vertėja Asta.
 Stažuotė Paryžiuje truko 

vieną savaitę. Man labai patiko 
projekto idėja, nes kiekvienas 
galėjo susipažinti su skirtin-
gos negalios problemomis ir jų 
sprendimo būdais.

 Pirmąją dieną vykome į 
turistų labiausiai lankomą vietą 
- Paryžiaus centrą. Mes, aplinkos 
ekspertai, tikrinome metro 14-ą 
liniją, kuri yra pritaikyta žmo-
nėms su judėjimo ir regėjimo 
negalia pagal Paryžiaus miesto 
savivaldybės įgyvendinamą pro-
jektą „Miestas prieinamas vi-
siems“. Ši metro linija – centrinė 
ir labiausiai naudojama turistų, 

nes jungia visas pagrindines jų 
lankomas vietas. 

Aplankėme Luvrą. Mano 
tikslas buvo įvertinti, ar Luvro 
muziejus prieinamas klausos 
negalios asmenims. Per prancū-
zų kalbos vertėją muziejaus dar-
buotojų paklausiau, ar teikiamos 
vertimo paslaugos kurtiesiems. 
Deja, dauguma darbuotojų ne-
žinojo, kokia pagalba teikiama 
kurtiesiems. 

Pati pastebėjau audioprie-
taisus, kuriais turistams įvairio-
mis kalbomis teikiami vertimai 
apie kiekvieną ekspoziciją. Kai 
pasidomėjau videoprietaisu kur-
tiesiems, pagaliau man suteikė 

prancūzų gestų 
kalbos videover-
timą. Man buvo 
sunku juo nau-
dotis, nes reikėjo 
suprasti muzie-
jaus schemą, be 
to, ne kiekviena 
ekspozicija buvo 
pristatoma gestų 
kalba.

Aplankėme 
ypatingą kompa-
niją, kuri teikia 
gestų kalbos ver-
timo paslaugas 

nuotoliniu būdu. 
Buvo labai įdomu, 

norėčiau, kad tai būtų įgyvendin-
ta Lietuvoje.  

Dar vienas svarbus vizitas 
buvo į neįgaliųjų centrą, kuriame 
skirtingų negalių žmonės  sava-
rankiškai gali išsiaiškinti jiems 
rūpimus klausimus. 

Neįgaliųjų centre įrengti 
specialūs prietaisai akliesiems 
ir protinės negalios žmonėms, 
patogūs priėjimai judantiems 
vežimėliu, o kurtieji gestų kalba 
gali bendrauti su kai kuriais cen-
tro darbuotojais. 

Violeta STANKUTĖ –  
KOMAROVSKAJA

Pažintis su aplinkos pritaikymu neįgaliesiems Prancūzijoje

Projekto „Ypatinga aplinka – mokymai negalios ekspertams“ dalyviai  domėjosi aplinkos 
pritaikymu neįgaliesiems Prancūzijos sostinėje.

Atkelta iš 11 p.

Dėl LGK vertėjų stygiaus 
neabejoja 50 proc. kurčiųjų. La-
biausiai jų trūkumą jaučia 19-45 
m. amžiaus kurtieji. Mažiausiai 
stygiumi skundžiasi 61 m. ir vy-
resni kurtieji. Tik 17 proc. mano, 
kad jų pakanka. Pažymėtina, kad 
net 30 proc. respondentų nežino, 
kaip atsakyti į šį klausimą.

Jei 80 proc. vertėjų mano, 
kad, vykdydami savo pareigas, 
atlieka ir LGK vertėjo, ir soci-
alinio darbuotojo funkcijas, tai 

tos pačios nuomonės yra tik 
52 proc. kurčiųjų (neatitikimas 
beveik 30 proc.). Įtakos kurčiųjų 
nuomonei turi amžius ir išsi-
lavinimas. Paaiškėjo, kad kuo 
aukštesnis išsilavinimas, tuo 

geriau kurtieji atskiria vertimo ir 
socialinio darbo ribas ir be pas-
tarųjų funkcijų geriau apsieina. 
Išvada tokia: daugiau nei pusė 
kurčiųjų iš vertėjo tiksi dvigubos 
paslaugos. 

Visos SC klausimyne išskir-
tos vertimo kokybės gerinimo 
priemonės susilaukė aukšto 
kurčiųjų vertinimo, ypač „versti 
tiksliau ir geriau“. Jų pakako. 
Kurtieji savo priemonių į klau-
simyną nesiūlė. 

Taip pat galima teigti, kad 

kurtieji pasisakė prieš mokamas 
paslaugas. Darbo autorius teigia, 
kad kurčiuosius galėjo suklai-
dinti klausimo formuluotė. Esą 
reikėjo klausimą „smulkinti“ į 
dalis ir išskirti atskiras vertimo 
sritis ar vertimo laiką ir prašyti 
pareikšti nuomonę tik dėl jų. 
Mat kurtieji galėjo suprasti, 
kad klausiama, ar galėtų visoje 
vertimų apimtyje dalis paslaugų 
tapti mokamomis. Ką gi, pirma 
anketa - kaip  ir pirmas blynas, 
matyt, kiek prisvilęs.

Kurčiųjų siūlomus  viduti-
nius vertimo valandos įkainius 
galima skirstyti taip: 20-25 Lt 
už vertimo valandą mokyklose, 
kolegijose, universitetuose, me-
dicinos įstaigose, valstybinėse 

įstaigose, socialinės rūpybos 
įstaigose ir namų ūkio klausi-
mais bei buities klausimais. Į 
akis metasi sričių pagal sudėtin-
gumą nediferencijavimas. Juk 
versti mokykloje ir universitete, 
akivaizdu, yra nevienodo sudė-
tingumo uždavinys. 

26-30 Lt kurtieji mokėtų už 
vertimo valandą konferencijose 
ir seminaruose, teismuose, pas 
notarą, policijoje, bankuose.

Įvertinti, kiek šie LGK verti-
mo „paklausos“ įkainiai dera ly-
ginant juos su vertimo „pasiūlos“ 
įkainiais, galėsime analizuodami 
LGK vertėjų anketą.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Surdologijos centro direktorė 

Gestų kalba
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Pasaulyje Tyliausias universitetas Europoje

Kurčiasis - Čikagos laikraščio redaktorius

Vokietijoje planuojama 
įsteigti pirmąjį Europo-
je universitetą, kuriame 
bus dėstoma gestų kalba. 
„Klausytis“ paskaitų galės ir 
studentai iš užsienio.

Kurortinis Bad Kroicnacho 
miestelis, įsikūręs ant Nahės upės 
kranto vakarinėje Vokietijos dalyje, 
tikrai nėra itin žinoma šalies vietovė. 
Tačiau netrukus joje gali būti pradė-
tas įgyvendinti vienas įdomiausių 
švietimo projektų. 

Čia planuojama įsteigti pirmą-
jį Europoje universitetą, kuriame 
bus dėstoma gestų kalba – tiksliau, 
vokiečių gestų kalba, nes gestų, 
kaip ir garsų, kalbos skiriasi viena 
nuo kitos. Būsimame universite-
te aukštąjį išsilavinimą galės įgyti 
2000 studentų. 

„Saldainiuko“ beieškant 
Universiteto atidarymui reika-

lingomis lėšomis rūpinasi berly-
niečio chemiko Ingo Barto (Ingo 
Barth) vadovaujama iniciatyvinė 
grupė. 

I. Bartas yra pirmas Vokieti-
joje kurčiasis mokslininkas, įgijęs 
chemijos mokslų daktaro laipsnį. 
Tam, kad universitetas būtų ati-
darytas, kaip planuojama, 2013 
metais, prireiks mažiausiai 100 
milijonų eurų. Projekto sėkmė 
priklausys nuo dviejų dalykų – 
iniciatyvinės grupės entuziazmo ir 
miesto valdžios geros valios. Ku-
rortiniam Bad Kroicnacho mieste-
liui, turinčiam puikią infrastruk-
tūrą, jau seniai trūko lyg ir kokio 

„saldainiuko“, būtent to, kuo galė-
tų išsiskirti iš kitų, tegul ir gražių, 
bet provincialių miestelių.  

Būtent tokiu „saldainiuku“ 
ir galėtų tapti universitetas. Už 
15 kilometrų esančiame Bingeno 
miestelyje yra universitetas, o štai 
Bad Kroicnache, turinčiame puikų 
istorinį centrą, krantinę ir nema-
žai lankytinų vietų (pavyzdžiui, 
cerkvę, kurioje tuokėsi Karlas 
Marksas), nėra studentų, kurie at-
jaunintų miestą. Taip pat ne ma-
žiau svarbu, kad Bad Kroicnache 
yra tuščias pastatų kompleksas – 
buvusi amerikiečių karinė bazė. 

Kliūtys, siekiant  
išsilavinimo

„Vokietijoje kurtieji turi tei-
sę studijuoti bet kurią specialybę, 
tam jiems skiriamas gestų kalbos 
vertėjas, - sako Mikaela Matej 
(Michaela Matthaei), pati dirban-
ti gestų kalbos vertėja. – Tačiau iš 
tiesų viskas yra kur kas sudėtin-
giau – vertėjas „padeda“ tik per 
paskaitas, o per pertraukas kurčia-
sis atsiduria būryje bendramoks-
lių, visiškai nemokančių gestų 
kalbos.“ Pietų pirkimas valgykloje, 
pasirengimas bendrai užduočiai, 
pokalbis su profesoriumi, – visa 
tai sudaro mažesnių ar didesnių 
sunkumų. Be to, mažesni universi-
tetai dažnai negali priimti kurčių-
jų studentų, nes neturi pakanka-
mai kvalifikuoto personalo. 

Anot vertėjos, Vokietijoje šioje 
srityje dirba apie 500 specialistų, 
tačiau jie pasiskirstę netolygiai po 
visą šalį. Daugiausia specialistų 
rasime ten, kur įsikūrę specialūs 

mokslo centrai – Berlyne, Mag-
deburge ir Hamburge. Kiekvieną 
dieną gestų kalbos vertėjų paslau-
gų prireikia maždaug 200 tūkstan-
čių žmonių. 

„Bandydami įveikti adminis-
tracinius ir organizacinius sunku-
mus kurtieji studentai netenka ne 
tik energijos, bet ir drąsos, – sa-
ko Renata Fišer (Renate Fischer), 
Hamburgo universiteto gestų kal-
bos katedros profesorė. – Sukurti 
tokią erdvę, kurioje visi, nuo val-
gyklos darbuotojų iki direktoriaus, 
mokėtų gestų kalbą – tikrai puiki 
idėja.“ 

I. Bartas siūlo įkurti Bad Kroi-
cnache ir kurčiųjų mokyklą. Ir 
netgi išmokyti šio miestelio gy-
ventojus gestų kalbos, žodžiu, su-
kurti tarsi kurčiųjų šalį.

„Kurčiųjų šalyje“
O kaip kitų šalių studentai? Ar 

jiems taip pat bus atviras naujasis 
universitetas, ir jie galės čia stu-
dijuoti? I. Bartas remiasi garsiojo 
Gallaudet’o kurčiųjų universiteto 
pavyzdžiu. Šis JAV įsikūręs uni-
versitetas yra tapęs tarptautiniu 
centru. Taigi naujajame univer-
sitete ne tik galės studijuoti už-
sieniečiai, bet ir dėstytojai bus iš 
įvairių šalių. Pasak gestų kalbos 
vertėjos M. Matej, užsieniečiai 
studentai, mokantys savo šalies 
gestų kalbą, sugebės greitai išmok-
ti ir vokiečių gestų kalbą. „Kasdien 
bendraujant vokiečių gestų kalba, 
ją išmokti bus galima per keliolika 
savaičių“, – tikina specialistė. 

Gestų kalbos kursai užsienie-
čiams studentams taptų tokie pat 

įprasti kaip vokiečių kalbos kursai 
paprastame universitete. Hambur-
go universiteto Gestų kalbos fa-
kultete ir dabar studijuoja studen-
tai iš kitų šalių. Būtina paminėti, 
kad mokslininkai yra nustatę, jog 
gestų kalba – tai ne sutrumpinta 
žodinės kalbos versija, o atskira 
sistema, turinti visus visavertės 
kalbos komponentus. Rusų gestų 
kalba yra panaši į prancūzų ir an-
glų.  

Pasinerti į gestų kalbos paslap-
tis malonu net ir girdintiems žmo-
nėms, turintiems filologinį išsila-
vinimą. „Ši sritis turi puikias pers-
pektyvas, – sako M. Matej, – iki 
šiol kalbos vertėjų paklausa viršija 
pasiūlą.“ Vertėjų reikia beveik kie-
kvienoje valstybinėje įstaigoje. 

Nėra abejonių, kad tokio spe-
cialaus universiteto įkūrimo idėja 
priimtina ne kiekvienam kurčiųjų 
bendruomenės nariui. Šiandien, 
kai dedama itin daug pastangų, 
kad neįgalieji integruotųsi į visuo-
menės gyvenimą, kurčiųjų univer-
siteto projektas kai kam panašus į 
negirdinčiųjų izoliaciją nuo viso 
pasaulio. 

Nemažai kurčių studentų nea-
bejotinai pasirinks studijas įpras-
tuose universitetuose. Nepaisant 
to, ar vokiškas universitetas kuror-
tiniame miestelyje taps tyliausiu 
Europos universitetu, ir ar iš vi-
so jis bus įkurtas, gestų kalbą jau 
šiandien galima priskirti prie įdo-
mių ir naudingų specialybių. 

Iš rusų kalbos vertė
Vilma PABRINSKYTĖ 

         

Henris Kisoras (Henry Kisor) 
gimė 1940 m. visiškai girdintis, 
apkurto būdamas trejų, susirgęs 
meningitu. 

Triničio koledže įgijo bakalau-

ro laipsnį, o Nortvesterno univer-
sitete – magistro laipsnį.

Ilgą laiką dirbo Čikagos lai-
kraščio redaktoriumi, šiuo metu 
yra pensininkas. Užsienio šaly-
se yra gerai žinomos knygos apie 
kurčiųjų gyvenimą What's that 
Pig Outdoors? autorius. Knyga bu-
vo išleista JAV bei užsienio šalių 
– Vokietijos, Olandijos, Jungtinės 
Karalystės, leidėjų. Taip pat yra ki-
tų 5 knygų autorius (Season's Re-
venge, A Venture into Murder and 
Cache of Corpses, Zephyr: Trac-
king a Dream Across America, and 
Flight of the Gin Fizz: Midlife at 

4,500 Feet), yra vaikiškos knygelės 
bendraautoris.

H. Kisoro straipsniai buvo 
spausdinami tokiuose laikraš-
čiuose kaip New York Times, Was-
hington Post, Los Angeles Times, 
MSNBC.com. 

1981 m. už pasiekimus kriti-
kos srityje jis tapo vieno svarbiau-
sių Amerikos žurnalistų apdova-
nojimų – Pulicerio premijos fina-
lininku. Taip pat už pasiekimus 
kritikos srityje buvo apdovanotas 
1988 ir 1991 m.

2001 m. buvo priimtas į Čika-
gos žurnalistų šlovės muziejų.

H. Kisoras savo rašiniais nusi-
pelnė būti laikomas vienu žymiau-
sių kurčių žmonių istorijoje. 

Henris su žmona Debora Ebot  
turi du suaugusius sūnus – Koli-
ną (Colin) ir Konaną (Conan). 
Kolinas dirba teisininku JAV tei-
singumo ministerijoje, o Konanas 
- „Boeing“ kompanijoje. Jų gyve-
nimą paįvairina 4 anūkai 

Parengė Milda KARKLYTĖ

Šaltinis: http://www.henryki-
sor.com/bio.htm
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Arūnas Bražinskas yra 
pirmasis Lietuvos kurčiasis, 
bandantis užkariauti kal-
nus, kurie tampa rimtu iš-
šūkiu net ir profesionaliems 
alpinistams.  2010 m. vasa-
rą jis su girdinčiųjų grupe 
bandė įkopti į Tadžikijoje 
Pamyro kalnuose esančią 
J. Korženevskajos (7105 m) 
viršūnę. Deja, tąkart pasiek-
ti viršūnės jam nepavyko, 
tačiau Arūnas nenusiminė 
– iš kalnų parsivežė nepa-
mirštamų įspūdžių, gausybę 
gražių nuotraukų bei ryžtą 
kopti į kalnus ir ateityje. 

Ar tai buvo pirma tokia rim-
ta Jūsų kelionė į kalnus?

Tikruose kalnuose pirmą kar-
tą atsidūriau, kai man buvo 12 
metų. Tuomet pamačiau Ararato 
kalną Armėnijoje. Vėliau teko bū-
ti Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, 
Austrijos, Čekijos, Slovakijos ir 
Aliaskos kalnuose. Pirmas rimtas 
kopimas buvo  2006 m., kai man 
teko lankytis Kaukazo kalnuose. 
Tai buvo daugiau techninis žygis. 
2008 m. lipau į Fanų kalnus Ta-
džikijoje. Kopimas į J. Korženevs-
kajos viršūnę Pamyro kalnuose - 
mano pirmasis bandymas pasiekti  
viršukalnę ir pati sudėtingiausia 
kelionė į kalnus. Tai buvo aukšty-
binis kalnų žygis.

Kokį įspūdį padarė Tadžiki-
ja?

Tai šalis, kurios net 90 proc. 
teritorijos užima kalnai, augalijos 
ten mažai. Žmonės gyvena skur-
džiai, mėnesio alga maždaug 50 
dolerių. Gatvėse dieną naktį laksto 
vaikai. Kai keičiausi valiutą, vie-
nas vaikas pribėgo prie manęs ir 
ėmė prašyti išmaldos, tačiau kitas 
lietuvis liepė neduoti. Mat davus 
vienam, susirinktų visa minia el-
getaujančių vaikų.

Tadžikijoje galima matyti vaiz-
dų, kokie pas mus būdavo tarybi-
niais laikais, – ten dar išlikusios 
senos telefono būdelės, degalinės. 

Tadžikija kontrastų šalis – vie-
ni žmonės vaikšto labai skurdžiai 
apsirengę, kiti – labai pasipuošę. 
Vyrauja ryškios spalvos. Impor-

tiniai maisto produktai kainuoja 
brangiai kaip ir Lietuvoje, o paga-
minti Tadžikijoje gerokai pigesni.

Kokių įsimintinų nuotykių 
teko patirti Tadžikijoje?

Mes iš pradžių atskridome į 
sostinę Dušanbė, iš ten autobu-
siuku vykome į kaimelį, iš kurio 
sraigtasparnis turėjo mus nu-
skraidinti į bazę kalnuose. 280 km 
kelionė į tą kaimelį truko net 10 
valandų. Neapsieita be nemalonių 
nuotykių. Naktį siaurame kalnų 
kelyje autobusiuką kliudė sunkve-
žimis, sulūžo galinės autobusiuko 
durys. Kol vairuotojai aiškinosi, 
kas kaltas, pradėjo lyti, ir mes vi-
si sulindome į mūsų autobusiu-
ką. Staiga jis pradėjo riedėti, o 
vairuotojo nėra, rankinis stabdys 
neveikia... Šokome iš autobusiuko 
ir pradėjome jį stumti. Laimei, pa-
vyko sustabdyti mašiną, o nedaug 
trūko, kad būtume nugarmėję į 
prarają. Galiausiai vairuotojai iš-

siaiškino santykius, ir virve pririšę 
nulaužtas galines duris pajudėjo-
me tolyn.

Kaip pavyko aklimatizuotis 
kalnuose?

Sraigtasparnis mus nuskraidi-
no į bazę 4200 m aukštyje. Akli-
matizuotis buvo sudėtinga, nes 
kiekvieno organizmas savaip rea-
guoja, ir ne visiems tai pavyksta. 
Man,  pavyzdžiui, labai skaudėjo 
galvą. Tačiau po truputį apsipra-
tau. Iš karto nekopėme į aukščiau-
sią viršukalnę. Pradžioje pasiekė-
me Vorobjovo (5691 m) viršūnę. 
Tai buvo aklimatizacinis kopimas. 

Kopdamas į Vorobjovo viršu-
kalnę sutikau aklą alpinistą. Tai 
buvo rusas, kartu su juo ėjo pagal-
bininkai. Mačiau, kaip palydovas 
aklajam viską aiškino, pasakojo, 
kaip viskas aplink atrodo, o akla-
sis bandė įsivaizduoti. Susimąs-
čiau, koks tikslas aklam kopti į 
viršukalnę? Juk jis nieko nemato. 

Yra sveiki žmonės, kurie ir mato, 
ir girdi, bet visą laiką sėdi namie 
ir žiūri televizorių neturėdami ką 
veikti. O čia aklas žmogus sugeba 
pasiekti viršukalnę...

Kaip sekėsi kopti į J. Korže-
nevskajos viršūnę?

Kai pakartotinai nusileidome 
į bazę iš Vorobjovo viršukalnės, 
jaučiausi daug geriau. Kitą dieną 
susikrovėme kuprines ir patraukė-
me į J. Korženevskajos viršukalnę. 
Teko eiti per labai pavojingas vie-
tas, kur dažnos akmenų griūtys. 
Kadangi aš negalėjau girdėti, kaip 
rieda akmenys, man padėdavo gir-
dintys, kurie stovėdavo priekyje ir 
rodydavo man, kad eiti saugu. Aš 
pats turėjau žiūrėti ir į priekį, ir 
aukštyn.

Kelionė truko kelias dienas. 
Paskutinę naktį prieš kopimą į pa-
čią viršūnę įkūrėme stovyklą 6400 
m aukštyje. Rytą visi jautėmės 
neblogai, taigi palikę palapines 
patraukėme aukštyn. Po valandos 
pasiekėme 6500 m aukštį. Mane 
pradėjo siaubingai imti miegas. 
Norėjau nors trumpai numigti, 
bandžiau valgyti šokoladą, bet ne-
padėjo. Gal pritrūko deguonies ar 
ko kito. Nusprendžiau grįžti į sto-
vyklą, o kiti kopė toliau. Miegoti 
buvo negalima, nes užmigus di-
deliame aukštyje gali ištikti koma. 
Viriau arbatą ir laukiau grįžtančių 
bendražygių. 

Kokius jausmus kelionėje su-
kėlė kalnai, įspūdingi gamtovaiz-
džiai?

Mūsų žmonės A. Bražinską suviliojo kalnų didybė, gamtos 
grožis...

Pasiekta Vorobjovo viršūnė (5691 m), Pamyras.

Su bendražygiais  nusileidus  ant  Pamyro ledyno ( A. Bražinskas stovi pirmas iš dešinės ). 
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Vienas pirmųjų Klai-
pėdos gestų kalbos vertė-
jų Vytautas Jurgis Lukšas 
šiandien talkina Palangos 
ir Kretingos kurtiesiems. 
Paprašius susitikti ir pakal-
bėti apie būsimą reportažą, 
Vytautas griežtokai atsakė: 
„Aš ne žvaigždė. Rašykite 
apie visus Klaipėdos apskri-
tyje dirbančius gestų kalbos 
vertėjus.“ Supratau susidū-
rusi su tvirtai savo nuomo-
nės besilaikančiu žemaičiu, 
manančiu, kad jis yra eilinis 
darbuotojas, turintis keletą, 
jo manymu, taip pat papras-
tų pomėgių.

Tik vieno nežinojo ger-
biamas Vytautas. Aš taip pat 
žemaitė. Žemaitė, mananti, 
kad šalia reportažų apie 
prezidentus, svaiginančias 
pergales pasiekiančius spor-
tininkus, meno, kultūros lau-
reatus reikia pasakojimų ir 
apie mūsų regione gyvenan-
čius bei dirbančius kuklius, 
bet nepaprastai darbščius ir 
įdomius žmones. Todėl šis 
pasakojimas bus ne tik apie 

gestų kalbos vertėjo veterano 
darbus, bet ir apie be galo 
įdomų jo gyvenimą. 

Pirmasis vertėjas 
 uostamiestyje

Pavadinau savo herojų vete-
ranu, nes jis buvo vienas pirmųjų 
gestų kalbos vertėjų Klaipėdos te-
ritorinėje kurčiųjų valdyboje. Ges-
tų vertėjo darbą Vytautas gavo at-
sitiktinai pamatęs laikraštyje skel-
bimą. Kadangi straipsnio herojaus 
tėvelis buvo kurčias, jaunuolis 
pamanė, kad gali pretenduoti į 
siūlomas pareigas. Taip prasidėjo 
jo karjera Šermukšnių gatvėje ir 
dabar tebestovinčio mažo namelio 

kambarėlyje. Tai, pasak Vytauto, 
buvo patys gražiausi metai, nes 
visi buvo jauni, energingi ir išra-
dingi. Tame kambarėlyje vykdavo 
grandioziniai renginiai, šventės ir 
festivaliai. 

Vertėjauja nuo mažų dienų
Susitikęs savo gyvenimo mei-

lę, Vytautas išvyko į Kretingą, vė-
liau į Šventąją, po to buvo Palanga, 
svetingai priėmusi naujakurius. 
Vienas po kito gimė sūnūs, tačiau 
jauno tėvo širdis ir mintys dažnai 
nuklysdavo į darbo su kurčiaisiais 
prisiminimus. Kai jam paskambi-
no iš Lietuvos kurčiųjų draugijos 
ir pasiūlė vėl imtis mielo širdžiai 

gestų kalbos vertėjo darbo, Vytau-
tas iškart sutiko. 

Paklaustas, koks yra jo, ver-
tėjo, darbo stažas, Vytautas nu-
sišypsojęs atsakė, kad vertėjauja 
nuo mažų dienų. Mat V. J. Lukšo 
tėvelis po paauglystėje persirgtos 
ligos apkurto. Mažasis Vytukas 
buvo tėčio ausys. Dar visai pyplys 
jis kartu su tėveliu eidavo pas gy-
dytojus, į parduotuves, padėdavo 
darbo klausimais, kartą net teko 
aiškintis su darbdaviais dėl netei-
singai tėčiui išmokėtos algos. 

Toks pat Vytautas ir šiandien. 
Tik dabar jo pagalbos reikia vi-
siems Palangoje ir Kretingoje gy-
venantiems klausos negalią turin-
tiems žmonėms. 

Bendradarbių atsiliepimai
Klaipėdos apskrities gestų kal-

bos vertėjų centro direktorė Nijolė 
Kaubrienė ir didelis būrys jo kole-
gų negaili šiltų žodžių, pasakoda-
mi apie V.  J. Lukšą. 

Vertėjas Arnestas Karpauskas  
mielai paniro į prisiminimus ir 
pavadino Vytautą ašimi, apie kurią 
sukasi visos Vakarų regiono kur-
čiųjų bendruomenės. Entuziastin-
go palangiškio iniciatyva dažnai 
visi kurtieji su meninėmis progra-
momis susibėga Palangoje paro-
dyti savo talentų ir pabendrauti. 

Nukelta į 16 p.

Meilė žmonėms skatina prabilti spalvomis ir eilėmis 

Jaučiausi toks mažas žmoge-
lis tarp didelių kalnų. Jei imčiau 
varžytis su kalnais, jie iškart mane 
sutriuškintų. Taip ir norisi kalnui 
pasakyti: „Sveiki, ar aš galiu būti 
tavo draugas?“ O kalnas man at-
sakytų: „Aaa, taip, tu galėtum būti 
mano draugas, lipk ant delno, aš 
tau padėsiu pasiekti viršūnę.“ Kal-
nuose jaučiausi mažas mažas. Kaip 
Dievas galėjo sukurti tokius di-
dingus kalnus... Kaip atrodo pats 
Dievas... Labai ačiū Jam ne tik už 
nuostabius kalnus, bet ir už viską. 

Mane sužavėjo gėlės kalnuose. 
Jos visur skirtingos, priklausomai 
nuo mikroklimato. Aš vienas kur-
čias, žiūriu į gėlytę, o ji tokia graži, 
gyva, atrodo, kad gali su ja ben-
drauti. Tai buvo nuostabu. 

Kai parskridome sraigtaspar-
niu iš kalnų į žemumą, žiūrėjau į 
žolę, - kokia ji žalia, kaip ja laipio-
ja vabaliukai. Grįžus į Lietuvą man 
atrodė, kad mūsų šalis – tai Dievo 

dovana. Čia juoda žemė. Sėkla, 
įkritusi į žemę, be vargo išauga, o 
ten, Tadžikijoje, viskas auga labai 
sunkiai.

Ar teko Tadžikijoje sutikti 
kurčiųjų?

Taip. Grįžęs iš kalnų į Dušan-
bė vaikštinėjau po miestą. Pama-
čiau, kaip du kurtieji fotografuoja 
savo automobilį. Aš pasisveiki-
nau, pakalbinau juos. Kadangi 
anksčiau mes buvome Tarybų 
Sąjungoje, mūsų gestai panašūs, 
mes gana lengvai bendravome. Jie 
kvietė mane į svečius, į kurčiųjų 
bendrabutį, bet aš neturėjau laiko. 
Jie šiek tiek papasakojo apie savo 
gyvenimą. Tadžikijoje kurtieji taip 
pat turi savo kurčiųjų klubus, juo-
se švenčia šventes. Dušanbė yra 
kurčiųjų bendrabutis ir kurčių-
jų kombinatas. Tačiau jų algos ir 
neįgalumo išmokos mažos, todėl 
dauguma kurčiųjų nori išvažiuoti 
dirbti į Maskvą. Kurčiųjų gyveni-

mo kokybė Tadžikijoje prasta. Siū-
liau pasikeisti elektroninio pašto 
adresais, bet sutikti tadžikai neturi 
interneto, gali naudotis internetu 
nebent kurčiųjų klube. Tačiau jie 
turi mobiliuosius telefonus ir gali 
kalbėtis vaizdo skambučiais. Mane 
nustebino, kad tai įmanoma tokio-
je skurdžioje šalyje. Pasikeitėme 
telefonų numeriais.

Kaip kelionėje sekėsi ben-
drauti su girdinčiais alpinistais?

Skaičiau iš lūpų, šiek tiek su-
sišnekėdavome gestais, susiraši-
nėjome rašteliais ar mobiliaisiais 
telefonais. Prieš kelionę supažin-
dinau bendražygius su kurčiųjų 
kultūra. Aptarėme pagrindinius 
gestus, tokius kaip „akmuo“, „vir-
vė“, „žemyn“, „aukštyn“, „palauk“. 

Ar kurčiajam pavojingiau 
kopti į kalnus negu girdinčia-
jam?

Iš esmės ir kurčiam, ir girdin-
čiam toks pat pavojus. Jeigu būna 

akmenų griūtis, kurčiasis, aiš-
ku, gali neišgirsti, bet girdintysis 
jį perspėja. Taip pat perspėja, jei 
išgirsta, kad ledai skyla. Bet kur-
čiasis labai geras mato, jis gali ir 
pamatyti pavojus, kurių neišgirsta.

Kodėl kopiate į kalnus? Kas 
ten taip traukia?

Nors kopti sunku ir pavojinga, 
bet tie vaizdai, kuriuos pamatai - 
viską atperka. Visi sunkumai nu-
blanksta prieš kalnų grožį. Tai tas 
pats, kaip paklaustumėte manęs, 
kodėl myliu tą žmogų. Tikslaus at-
sakymo nesužinosite...

Kokie tolesni planai? Ar pla-
nuojate naujų kelionių į kalnus?

Planavau leistis į kelionę jau 
šią vasarą, bet pasikeitė planai. Ta-
čiau kitais metais tikrai norėčiau 
vėl kopti į kalnus, dar tiksliai neži-
nau, į kokius. 

Kalbino Agnė KARVELYTĖ

Gestų kalbos vertėjas V.  Lukšas ir jo pirmasis paveikslas „Lietuva brangi“.
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Bendravimas V. J. Lukšo gyvenime užima 
svarbią vietą. Iškalbingas, kūrybingas, geban-
tis pajuokauti vyriškis savo charakterio savybes 
puikiai panaudoja darbe. Visi žino, kad gestų 
kalbos vertėjas dažnai kurtiesiems tampa vie-
ninteliu pagalbininku, guodėju ir užtarėju. 

„Deja, – kalbėjo centro direktorė, – daž-
nai kurtieji tuo pradeda piktnaudžiauti, nes  
V. J. Lukšas, nemokėdamas atsakyti jiems, pa-
miršta turintis šeimą ir poilsio valandas.“ Ta-
čiau mano herojus nesutiko su tokiais direkto-
rės žodžiais. Jis net savo vaikus yra įspėjęs nie-
kada neatsakyti kurtiesiems ir visada pakviesti 
tėvą. Vienas sūnų vis kalbina tėtį pristabdyti 
gyvenimo tempą, nes jam jau ne trisdešimt. 
„O jeigu jį ištiko didelė bėda!“ – kartoja savo 
sūnums V. J. Lukšas. Ir tuoj pat pasidžiaugė, 
jog didžiuojasi savo vaikais ir žmona, niekada 
nepurkštaujančiais, kad jiems skirtą dėmesį jis 
išdalija klausos negalią turintiems žmonėms. 
„Mano žmona net moka gestais pasisveikinti, 
pakviesti į vidų ir pasiūlyti kavos ar arbatos“, – 
šypsojosi Vytautas. 

Laisvalaikis, pomėgiai
    Po darbo vertėjų centre V. J. Lukšas atsi-

palaiduoja savo sodelyje. Dar jis labai mėgsta 
sukiotis virtuvėje. „Tu tik atvažiuok pas mane, 
tave būtinai pavaišinsiu balandėliais“, – su šyp-
sena prisiminė draugo žodžius Arnestas. 

Arnestas išdavė dar vieną paslaptį, kad jo 
draugas sode ne tik žemę puoselėja, bet ir tapo. 
Tai vienintelis, pasak gestų kalbos vertėjų cen-
tro direktorės N. Kaubrienės, Klaipėdos apskri-
ties vertėjas, turintis tokį pomėgį. 

Pasirodo, piešimui Vytautas neabejingas 
nuo pradinių klasių. Pirmieji meno bandy-
mai buvo portretai. Vytautas piešė ir save, ir 
tėvelius, ir anytą, ir mylimus lietuvių klasikus  
P. Cvirką, S. Nėrį... Jų portretai ilgai kabojo 
svetainėje, kol žmona nusprendė, kad vyro kū-
riniai nebetinka vis modernėjančiam jų buto 
interjerui. Tapo jis ne kičinius, gintarais padai-
lintus paveikslėlius, skirtus Palangos turistams. 

Paveikslų temos plačios
Jo paveiksluose sudėtas visas gyvenimas, 

mintys ir siela. Apie šį kolegos ir draugo pomė-
gį ilgai niekas nežinojo. Pirmą kartą V. J. Luk-
šas pristatė savo kūrinį prieš ketverius metus, 
padovanodamas jį Klaipėdos apskrities gestų 
kalbos vertėjų centrui persikėlus į naujas patal-
pas įkurtuvių proga. 

Profesionaliai nupiešti Vilniuje esantys 
Aušros vartai ir šiandien puošia vieną centro 
kabinetą. 

Pirmąjį paveikslą Vytautas kūrė kartu su 
jau Amžinybėn iškeliavusiais tėveliais. Mamytė 
buvo įpareigota parnešti iš parduotuvės kartū-
no atraižą. Pats Vytautas su tėveliu kalė būsimo 
paveikslo rėmus, tempė ant jo medžiagą, kad 
jaunasis dailininkas medžiui dažyti skirtais da-
žais nupieštų pirmąjį savo paveikslą „Lietuva 
brangi“.

Savo paveikslus menininkas su dideliu 
džiaugsmu dovanoja visiems draugams ir gimi-
nėms. Kiekvienas, švenčiantis jubiliejų, gauna 
iš Vytauto  vertingą dovaną, kurioje įžvalgus 
menininkas geba pavaizduoti ką nors iš būsi-
mojo paveikslo savininko gyvenimo. Šyptelėjau 
vertėjos Violetos Galdikienės kabinete radusi 
antrąjį straipsnio herojaus paveikslą „Našlai-
tės“. Supratau, kad šis paveikslas buvo nupieš-
tas Violetos vardo garbei (išvertus iš lotynų 
kalbos Violeta reiškia žibuoklę, bet dažnas šias 
pavasario gėlytes tapatina su našlaitėmis). 

Maniau, kad dailininkas mėgėjas iš Palan-
gos tradiciškai pieš jūrą, kopas ir sklandančias 
žuvėdras. Tačiau mano herojaus paveikslų te-
mų spektras labai platus: nuo gėlėtų pievų iki 
architektūros paminklų.

Jaunatvės eliksyras
Antras pokalbis telefonu buvo sėkminges-

nis. V. J. Lukšas gana lengvai sutiko priimti ma-
ne savo valdose – VĮ poilsio namuose „Baltija“. 
Kai pamačiau lengvai lekiantį laiptais žemyn ir 
man mojantį jaunatvišką, aukštą kaip Palangos 
pušis vyriškį, netekau žado. Po pirmojo griež-
toko ir sauso pokalbio buvau susidariusi įspū-
dį, kad teks bendrauti su užsispyrusiu, niūriu 
žmogumi, pavargusiu nuo kasdieninės rutinos. 
Man tiesiančio ranką vyriškio akys švietė, o 
svetingas pasisveikinimas iš karto nuvijo pir-
mojo susitikimo baimę. 

Kalbėjomės porą valandų, ir dar būčiau 
norėjusi klausytis savo pašnekovo, tačiau ne-
drįsau atitraukti nuo darbų, kurių, supratau, jis 
turi labai daug.  Jis prasitarė, kad mėgsta nuo 
namų iki darbo ir atgal, į įvairias įstaigas, ku-
riose vertėjauja savo klientams, vaikščioti tik 
pėsčiomis, kad galėtų grožėtis gamta. Tai ir yra 
Vytauto jaunatviškumo paslaptis, čia jis ir se-
miasi kūrybinių minčių, kurios įvairiomis spal-
vomis išsilieja paveiksluose. 

Sužinojau, kad lietuvių poetus klasikus 
dievinantis Vytautas ir pats kuria eiles. Gim-
tajam Narvydžių kaimui (Skuodo r.) skirtos ei-
lės 2008 m. laimėjo žurnalo „Sveikatos ABC“ 
surengtame konkurse „Mano tėviškė pati gra-
žiausia“. 

Su nostalgija balse pasakojo man Vytautas 
apie sodelyje iš mamytės darželio parvežtus 
ir kasmet vis pražystančius jurginus. „Kai tik 
pražysta jurginai, – kalbėjo Vytautas, – prieš 
akis iškyla tarp gėlių sėdinti mamytė. Svajoju 
nupiešti ją. Jau seniai nuotrauką susiradau. Tik 
nežinau, ar su skarele ar be jos bus mano ma-
mytė...“ Manau, kad tai bus vienas iš gražiausių 
V. J. Lukšo kūrinių, nes tame pasakojime jutau 
tiek meilės ir ilgesio, kuris prašyte prašėsi pra-
bilti eilėmis ir spalvomis. 

Važiuodama namo vis galvojau apie šį ku-
klų žmogų, norėjusį likti nežinomu. Džiau-
giuosi, kad būtent man teko garbė kalbinti ir 
papasakoti skaitytojams apie V. J. Lukšą, net 
kelis kartus pakartojusį man, jog nėra sutikęs 
savo gyvenime nė vieno blogo žmogaus. Bū-
tinai reikėjo papasakoti kitiems apie žmogaus 
gebėjimą gerai jaustis, džiaugtis buvimu šia-
me pasaulyje ir norą šiuo jausmu pasidalyti su  
visais. 

Sigita KOROLIOVĖ

V. Lukšo tapybos darbų paroda -  
tinklapyje www.lkd.lt

V.Lukšo kūrybinės mintys įvairiomis spalvomis 
išsilieja paveiksluose.


