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Geriausiųjų dešimtuko sportininkai, dalyvavę kurčiųjų sportininkų pagerbimo 
ceremonijoje (iš kairės): Robertas Puzinas, Gražina Jočytė, Justinas Navlickas, 
Gabrielė Valaitytė, Gintautas Juchna, Tomas Kuzminskis.

Geriausių jaunų kurčiųjų sportininkų penketukas (iš kairės): Ignas Reznikas, 
Mantas Sinkevičius, Ramunė Eskertaitė, Vytenis Ivaškevičius, Tomas Jankūnas.

Geriausių sportininkų treneriai ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas (iš kairės): Aleksas Jasiūnas, Algimantas Šatas, Jurgis Mertinas, 
Laimis Drazdauskas, Algirdas Jurkša ir Remigijus Balaišis.

Gruodžio 28 d. Lietuvos kurčiųjų 
sporto bendruomenė susirinko pa-
sidalyti 2011-ųjų sporto laimėjimų 
džiaugsmu ir pagerbti geriausių pra-
ėjusių metų sportininkų. 

Į kurčiųjų pasiekimus dėmesį at-
kreipė ir šalies žiniasklaida. Į geriau-
sių kurčiųjų sportininkų pagerbimo 
ceremoniją atvyko Lietuvos televizijos 
žurnalistai. Jie parengė reportažą, 
kuris tą vakarą buvo rodomas per 
„Panoramą“. 

Šventėje buvo pristatytas ir dova-
nomis paskatintas geriausių praėjusių 
metų sportininkų dešimtukas ir jauni-
mo penketukas. Pirmąkart dešimtuke 
ir penketuke nebuvo suskirstymo 
vietomis. Visi, patekę į geriausiųjų 
dešimtuką ir penketuką, ir yra patys 
geriausi bei lygiaverčiai. 

Kurčiųjų sporto bendruomenė 
labai patenkinta, kad dabartiniams 
lyderiams auga tinkama pamaina. 

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2012 metams!  
                                      

Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) prenumeratos kaina 
10 mėn.- 17.5 , 6 mėn. – 10,5 Lt, 

Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose “Lietuvos pašto” skyriuose. 
Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 

centruose. Čia metų „Akiračio“ prenumerata – tik 15 Lt .

Pagerbti geriausi 2011 m. kurtieji 
sportininkai

Plačiau skaitykite 8-9 p.
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3 Susitikimas su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove
4 Naujųjų sutiktuvės
4 Sausio 5 d.  linksminosi senjorai
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6 Kaune apdovanota gražiausia šypsena
6 Kauno senjorų  naujametinė vakaronė
6 Naujųjų sutiktuvės Jonavoje
7 Diskusijoje – įdarbinimo tarpininkų perspektyvos
7 Neįprastas renginys, parodęs šaunius rezultatus

Sportas

8-9 Pagerbti geriausi 2011 m. kurtieji sportininkai
9 Tarp nusipelnusių Panevėžio vyrų - ir mūsų krepšininkas

Ugdymas

10 Dovana geriausiems Kauno moksleiviams
11 Ugdome Lietuvos pilietį

Mūsų žmonės

12 R. Sitavičienė: Šeimai, kurioje gimsta kurčias vaikas, būna
labai sunku

Gestų kalbos vertėjai
 
13-14 Gestų kalbos vertėjų stažuotė Švedijoje

15 Gestų kalbos vertėjų mokymas Europoje

Mes ir visuomenė

16 Metų pradžioje – nepaprastas lėlių spektaklis „Undinėlė“

PIKETAS: LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja ragina kurčiųjų 
bendruomenę vasario 7 d. 12 val. 
atvykti į Vilnių prie LR Seimo 
rūmų ir aktyviai dalyvauti pike-
te prieš kurčiųjų diskriminaciją.  
T. y. pareikšti savo poziciją apie 
tai, kad šalies įstatymų leidžia-
moji valdžia pažeidinėja JT Ne-
įgaliųjų teisių konvencijos 21 
straipsnį, kuris deklaruoja neį-
galiųjų, įskaitant ir kurčiųjų, sa-
viraiškos laisvę ir laisvę reikšti 
savo nuomonę bei galimybę gauti 
informaciją. Pernai rudenį LKD 
raštu kreipėsi į kiekvieną Seimo 
narį atskirai, prašydama naciona-
linei televizijai 2012 m. skirti 300 
tūkst. Lt lėšų titravimo paslau-
goms teikti ir taip užtikrinti kur-
čiųjų informacijos prieinamumą. 
Kurčiųjų prašymas nebuvo išgirs-
tas, todėl dabar kurtieji už savo 
teises kovos viešai.

POSĖDIS: Vasario 1 d. ren-
giamas LKD RV posėdis.

PAKEISTAS PAVADINI-
MAS: Keičiamas kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo įstaigos 
Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų reabilitacinis profesinio 
mokymo centro pavadinimas. 
Nuo vasario 2 d. centras vadinsis 
Vilniaus technologijų mokymo 
ir reabilitacijos centru. Pava-
dinimas pakeistas švietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. gruo-
džio 27 d. įsakymu Nr. V-2546 
„Dėl Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų reabilitacinio profesi-
nio mokymo centro pavadinimo 
pakeitimo ir nuostatų patvirtini-
mo”. Plačiau apie centrą skaityki-
te vasario mėnesio „Akiratyje“.

SVEIKATINIMAS: Šiaulių 
neprigirdinčiųjų klubas „Audi-
tus“, įgyvendindamas 2011 m. 
Šiaulių miesto savivaldybės ben-
druomenės sveikatinimo pro-
gramos finansuojamą projektą 
„Kompensuoti dalį kompensa-
cinės technikos įsigijimo išlai-
dų vaikams“, 2011 m. penkiems 
Šiaulių miesto vaikams padėjo 
įsigyti pažangias šiuolaikines 
klausos kompensavimo priemo-
nes: 2 klausos aparatus, 2 FM sis-
temas ir 1 kochlearinį implantą.  

DELFI: Didžiausias Lietuvoje 
naujienų portalas „Delfi“ pasku-
tinėje reportažų ciklo „Kovoti, 
negalima pasiduoti“ dalyje pri-
statė mūsų bendruomenės narę 

Moniką Kumžaitę. Jame rašoma: 
„Tai – gestų kalbos vertėjos, lietu-
vių filologijos studentės ir sava-
norės Monikos Kumžaitės istori-
ja. Savo charizmatiškumu ir nuo-
širdžia šypsena išsiskirianti mer-
gina, minioje nelieka nepastebėta 
dėl dar vienos priežasties – jos 
kalbančių rankų..." Vaizdo įrašą 
galite pažiūrėti http://tv.delfi.lt/
video/kirrHb6y/ .

NUOTOLINIS VERTIMAS: 
NRD organizuotame tarpžiny-
biniame posėdyje pritarta LKD 
prašymui, kad į Nacionalinę 
neįgaliųjų socialinės integraci-
jos 2013-2019 m. įgyvendinimo 
priemonių planą būtų įrašytas 
išmaniųjų telefonų ir interneto 
(WEB kameros) pritaikymas kur-
čiųjų poreikiams. Šios priemonės 
sudarytų galimybes dalį LGK 
vertimo paslaugų gauti nuotoli-
niu būdu. Šiam tikslui NRD pa-
žadėjo ieškoti struktūrinių fondų 
lėšų. 

AKLOS MENININKĖS MO-
NOSPEKTAKLIS: 

Sausio 11 d. Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinėje mokykloje lankėsi drama-
turgė, aktorė ir pedagogė Lesli 
Or (Leslye Orr) iš JAV. L. Or yra 
akla nuo gimimo ir jau daugiau 
nei 20 metų pasakoja apie žmo-
gaus galimybes turint negalią bei 
veda meistriškumo kursus, susi-
jusius su neįgaliųjų integracija į 
visuomenę.

JAV ambasados organizuo-
tame susitikime ji ne tik pristatė 
aktorystės meistriškumo kursus, 
skirtus negalią turintiems žmo-
nėms, bet ir parodė žymiausią 
savo monospektaklį „Hand in 
Hand“. Puikiai tarptautiniu mas-
tu įvertintas spektaklis yra unika-
lus tuo, jog jame žiūrovų emoci-
jos kuriamos ne tik vaizdu ir gar-
su, bet ir rankų prisilietimais bei 

Trumpai apie mus
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jausmais.  Plačiau apie tai  skaity-
kite vasario mėnesio „Akiratyje“.

PARODA: Fotografijos pro-
jekto KLiK vykdytojai kviečia 
apsilankyti kurčiųjų fotografijų 
parodoje ,,KLiK (Kadre Lietuvos 
kurtieji)". Parodą galite apžiūrė-
ti Vilniaus miesto savivaldybės 
II aukšte (Konstitucijos pr. 3).  
Paroda veiks nuo sausio 18 d. iki  
31 d.

Už paramą „Akiračiui‘  nuoširdžiai dėkojame: 

UAB „Vikadai“, užprenumeravusiai mėnraštį „Akiratis“ šešiasdešimčiai mūsų bendruomenės 
narių.

UAB  „Neverstai“, užprenumeravusiai mėnraštį „Akiratis“ trisdešimt penkiems mūsų bendruo-
menės nariams.

Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitaciniam profesinio mokymo centrui, užprenumera-
vusiam mėnraštį „Akiratis“ dešimčiai  centro bendruomenės narių.

Jei dar įmanoma tave paguosti,
Žinok, kad širdys mūsų gedi su tavim.
Tik žmogui skausmą pažaboti,
Surast ramybę, susitaikyt su lemtim.

Netekus mylimos sesutės Palmos Butkienės, nuoširdžiai 
užjaučiame Rimą Montvilienę ir visus artimuosius.

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro kolektyvas

Netektis
KAZYS GEDIMINAS  

USAVIČIUS

1930-2011

Eidamas 81-uosius po 
sunkios ligos mirė ilgametis 
Kurčiųjų draugijos narys Kazys  
Gediminas Usavičius.

K. G. Usavičius gimė ir 
augo Širvintų rajono Pažusių 
kaime, mokėsi Vilniaus kurčių-
jų amatų mokykloje.

Baigęs mokyklą ir įsigijęs 
batsiuvio specialybę, įsidarbino 
LKD Vilniaus gamybos-mo-
kymo kombinate, dabartinėje 
UAB „Vikada“. Čia jis puikiu 
profesiniu gebėjimu pelnė au-
toritetą, buvo draugiškas ir 
paslaugus. Net neprašomas, 
matydamas, kad vienam ar 
kitam bendradarbiui kas nors 
nepavyksta, skubėdavo į pa-
galbą. Turėjo nemažai jaunų 
darbininkų mokinių, kuriems 
perteikdavo savo profesinę 
patirtį.

Uždarius avalynės barą, 
Kazys 1983m. perėjo dirbti į 
metalo dirbinių cechą šaltkal-
viu-surinkėju.

Kartu su žmona Elena už-
augino du vaikus: sūnų ir du-
krą. Mylėjo savo šeimą, vaikus, 
anūkus, rūpinosi jais. Skatino ir 

palaikė žmonos visuomeninę 
veiklą, padėdavo namų ruošos 
darbuose.

Vilniaus kurčiųjų įmonėje 
Kazys išdirbo iki pensijos – 37 
metus. Įmonės, cecho vadovai 
jo ilgametį, sąžiningą darbą ne 
kartą įvertino garbės raštais, 
padėkomis, dovanomis. 1977 
m. apdovanotas Garbės ženklo 
ordinu.

Domėjosi kurčiųjų drau-
gijos gyvenimu, abu su žmona 
aktyviai dalyvavo senjorų klu-
bo „Bičiuliai“ sueigose.

Pažinojusieji velionį prisi-
mins kaip mėgstantį bendrauti, 
geranorišką, šviesią asmenybę.

Skaudžią netekties ir liūde-
sio valandą nuoširdžiai užjau-
čiame žmoną Eleną Usavičienę 
ir artimuosius.

    VšĮ Vilniaus kurčiųjų
reabilitacijos centras ir Vil-

niaus senjorų klubas „Bičiuliai“

Metų pradžioje LKD prezi-
dentė R. Klečkovskaja lankėsi 
Lietuvos savivaldybių asociacijo-
je (LSA). Ją priėmė ir į kurčiųjų 
bendruomenei rūpimus klausi-
mus atsakė LSA patarėja sociali-
niais klausimais Audronė Varei-
kytė.

Per susitikimą daugiausia 
diskutuota dėl socialinių dar-
buotojų skyrimo kurtiesiems. 
Prezidentė siūlė savivaldybių 
atrinktų socialinių darbuoto-
jų darbo vietas perkelti į LKD 
didžiųjų miestų organizacijas. 
Kitas, dar geriau kurčiųjų porei-
kius tenkinantis variantas būtų 
finansuoti kurčiųjų reabilitacijos 
centruose dirbančių specialistų, 
turinčių socialinio darbuotojo 
išsilavinimą, darbo vietas iš sa-
vivaldybių lėšų. Dėl siūlymų A. 
Vareikytė siūlė laukti mažiausiai 
metus, gerai pasirengti diskusijai 
šiuo klausimu su visomis savival-
dybėmis. Šių metų savivaldybių 
sąmatos jau pradėtos sudarinėti 
ir kurtiesiems teikti siūlymus esą 
per vėlu. 

Per pokalbį išsiaiškinta, kad 
visai neseniai LKD sistemoje dir-
bo socialines paslaugas teikiantys 
specialistai, kurie, reglamentavus 
socialinių paslaugų katalogą, tu-
rėjo „tapti“ informantais-kon-
sultantais. Mat ankstesnės pa-
reigybės buvo panaikintos, kad 
nedubliuotų paslaugų. Įvykdžius 
neįgaliųjų sistemos restruktūri-
zaciją padėtis šalyje tapo skirtin-
ga: vienos savivaldybės toleruoja 
socialinių darbuotojų įdarbini-
mą LKD sistemoje, kitos - ne. A. 
Vareikytė, kuri iš LSA pusės tam 
kliūčių nemato, vis dėlto Draugi-
jai rekomendavo šį klausimą to-
liau spręsti su Neįgaliųjų reikalų 
departamentu (ši institucija LKD 
neleidžia įdarbinti socialinių dar-
buotojų) ir Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija (SADM). Dėl 
to prezidentė ketina artimiausiu 

metu kreiptis į SADM Socialinės 
aprėpties ir bendruomenių de-
partamentą.   

 Taip pat LSA buvo prašoma 
rasti būdų valstybinėse insti-
tucijose kurčiuosius aptarnau-
ti be eilės. Motyvuota tuo, kad 
kurtieji paslaugas jose gauna 
per LGK vertėjus. Laukimas ei-
lėse „tirpdo“ LGK vertėjų, kurių 
kurčiųjų sistemai labai trūksta, 
darbo laiką. LSA šiuo klausimu 
įsipareigojo parengti atitinkamą 
dokumentą, ir yra tikimybė, kad 
ateityje savivaldybėms pavaldžio-
se įstaigose – poliklinikose, soci-
alinės paramos skyriuose ir kitur 
– kurtieji atgaus anksčiau turėtą 
teisę, atvykę su LGK vertėju, būti 
aptarnaujami be eilės. 

A. Vareikytės buvo prašoma 
pagalbos siekiant, kad kurtieji 
taip pat atgautų turėtą teisę au-
tomobilius statyti automobilių 
stovėjimo aikštelėse nemokamai 
neužimant judėjimo negalią tu-
rintiems neįgaliesiems skirtų vie-
tų. Šiuo klausimu kurtiesiems pa-
siūlyta kreiptis į LSA prezidentą.

Prezidentė domėjosi LSA 
galimybėmis globos namuose 
apgyvendinamų senukų nesklai-
dyti po visą Lietuvą, bet telkti 
vienuose globos namuose. Čia 
jie galėtų tikėtis gauti socialinių 
darbuotojų, mokančių gestų kal-
bą, paslaugas bei turėtų galimybę 
bendrauti tarpusavy. Deja, šiuo 
klausimu LSA negalėjo padėti. 
Dėl to R. Klečkovskaja jau pra-
dėjo derybas su Lygių galimybių 
skyriaus vedėja Egle Čaplikiene, 
o vėliau dar kreipėsi į SADM vi-
ceministrą Dalių Bitaitį. Čia ji 
gavo pažadų, kad nors šiandien 
tokiam žingsniui nepasiruošta, 
bet apie 2014 m. tai galbūt visai 
įmanomas dalykas.

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Susitikimas su LSA atstove
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Naujamečiai Vilniaus   KRC renginiai               

Naujuosius metus Vilniaus 
kurčiųjų bendruomenė šiemet tu-
rėjo progą sutikti kartu. Nuo seno 
tikima, kad su kuo sutikai Naujuo-
sius metus, su tais žmonėmis tais 
metais daug ir gražiai bendrausi. 
Tad jeigu tikėtume šiuo teiginiu,  
vilniečiai kurtieji šiemet kur buvę 
vis užsuks į Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centrą pabendrauti.

Naujametė šventė prasidėjo 20 
val. Į ją susirinko keturiasdešimt 
penki žmonės. Dalyviai mėgavosi 
vaišėmis, drauge žaidė žaidimus, 
žiūrėjo naujametę programą. Li-
kus pusvalandžiui iki vidurnakčio 
visi pajudėjo Rotušės aikštės link 
– iššauti ir kartu išgerti šampano, 
apkabinti vienas kitą ir Vilniaus 
glėby kartu pasitikti Naujuosius.

 Kai nustojo į dangų kilęs fe-
jerverkų lietus, bendruomenės at-
stovai vėl sugužėjo į Židinio salę. 
Šoko, deklamavo, vaidino ir žiūrė-
jo vaidinimus, vėl bandė ištvermę 
ir vikrumą judriuosiuose žaidi-
muose. Kad šventė nepabodo, aki-
vaizdu – paskutiniai svečiai centrą 
paliko 7 valandą ryto.

                 Naujųjų sutiktuvės

Dar gausiau dalyvių – net 60 
- buvo senjorų šventėje. Kaip ir 
dera, renginį pasveikino svarbiau-
sias centro asmuo - laikinoji cen-
tro direktorė Inga Minkevičienė 
ir senjorų klubo „Bičiuliai“ pirmi-
ninkė Valerija Viršilienė. Paskui 
visi susirinkusieji žiūrėjo šventinę 
programą. „Mimikos“ teatro akto-
rė Nijolė Karmazienė deklamavo 
eilėraštį „Kurčias žmogus“. Vėliau 
centro teatro mimai rodė šmaikštų 
kalėdinį etiudą „Eglutė“. 

Renginio pabaigoje senjorai 
buvo apdalyti kalėdinėmis dova-
nomis. Tad kas išdrįs sakyti, kad 
pasakos egzistuoja tik vaikams? 
Kalėdų Senelis atpažįsta kiekvie-
name iš mūsų kažkada buvusį 
mažą vaikelį ir bent kartą metuo-
se palepina dėmesiu. Žiburėlyje 
senjorai skanavo torto, buvo vai-
šinami arbata ir kava. Renginio 
dalyviai  bendravo ir vieni kitiems 
linkėjo pačių geriausių dalykų.

Nijolė KARMAZIENĖ

Aktualijos

Sausio 5 d.  linksminosi senjorai

Vilniaus kurčiųjų bendruomenės nariai, kartu sutikę Naujuosius metus. 

Į Naujametinį renginį susirinko net 60 senjorų klubo „Bičiuliai“ narių.
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Naujamečiai Vilniaus   KRC renginiai               
 Sausio 7 d. – mažųjų šventė

Iškart po Trijų Karalių į Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos centrą 
sugužėjo mažieji vilniečiai – kur-
tieji ir girdintieji kurčiųjų ben-
druomenės ir sistemos darbuotojų 
vaikai bei vaikaičiai. 50 smalsių 
mažylių kartu su suaugusiaisiais 
žiūrėjo spektaklio premjerą „Co-
liukė“ (režisierė Nijolė Karma-
zienė, dekoracijas kūrė Nojus Pe-
trauskas) bei imituojamąją dainą 
„Liūdnos Kalėdos“, kurią atliko 
Ramunė Kirilova. 

Po kultūrinės programos prie 
vaikų prisidėjo Kalėdų Senelis ir 
Snieguolė. Jie atvežė vaikams mai-
šą dovanų. Vaikai kartu su svečiais 
iš Šiaurės žaidė, šoko apie aktų sa-
lėje papuoštą Kalėdų eglę. O pas-

kui, atsidėkodami už neužmirš-
tamas dovanas, mažieji svečiams 
deklamavo eilėraščius, atsakinėjo 
į klausimus.
                         
 Rėmėjai 

 Senjorų ir vaikų šventės nebū-
tų įvykusios be rėmėjų. Piniginės 
paramos sulaukta iš įmonių: UAB 
„PSS grupė“, UAB „Vikada“, UAB 
„Lesta“. Paramą arbatos pakeliais 
skyrė UAB „Kavinukas“. Lietuvos 
automobilių kelių direkcija dova-
nojo atšvaitų vaikams ir suaugu-
siesiems. Visiems už paramą  – 
nuoširdžiai ačiū.

   
Nijolė KARMAZIENĖ

Sausio 5 d.  linksminosi senjorai

Mūsų mažieji Naujametinėje šventėje išvydo spektaklio premjerą „Coliukė“ bei imituojamąją dainą „Liūdnos Kalėdos“, po šventinės programos vaikai kartu 
su Kalėdų seneliu ir Snieguole žaidė, šoko  ir džiaugėsi  dovananomis.
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Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centre  gruodžio 29 
d. per naujametinį žiburėlį 
paskelbta konkurso „Gra-
žiausia šypsena“ nugalėtoja.

Ja tapo kaunietė Rūta 
Mingailaitė. 

Rūta – bendruomenei jau 
žinomas žmogus, visus mus ža-
vėjusi Saulės vaidmeniu jung-
tiniame Kauno pantomimos ir 
plastikos teatro bei KKRC dra-
mos ir pantomimos būrelio ak-
torių spektaklyje „Tyla?! – nieko 
baisaus...“

Konkursas vyko KKRC in-
terneto svetainėje, kurios adre-
sas buvo paskelbtas ir „Akiračio“ 
skaitytojams.

Per žiburėlį susirinkusieji ga-
lėjo dar kartą gėrėtis miela Rū-
tos šypsena - ji dalyvavo vakaro 
šventinėje programoje. Su Kęs-
tučiu Vaišnora šoko pramogi-
nius šokius, su Mykolu Balaišiu 
imitavo dainą. 

Gražiausios šypsenos nuga-
lėtojai apdovanojimą - padėkos 
raštą ir simbolinę angelo skulp-
tūrėlę - įteikė centro direktorė 
Jūratė Pugačiauskienė. 

Sausio 2 dieną, truputį 
pakeitę nusistovėjusį grafi-
ką, Kauno senjorai rinkosi 
pasveikinti vieni kitų su 
Naujaisiais metais. 

„Iškilmingos šventės pro-
ga atvyko Naujųjų metų Senelis 
sveikinti vaikučių, o vietoj jų 
rado ūsuotus dėdes“, - šmaikš-
tavo klubo pirmininkė Danutė 
Ramonienė. Be Senelio, klubo 
nariams nuotaiką kėlė šventiškai 
serviruoti stalai, įdomi meninė 
programa. 

Gimtinėje viešintis Raimun-
das Jankus (vyresnysis ) papasa-
kojo apie Ispanijos senjorų lais-
valaikį, kurčiųjų veiklą, įsidar-

binimo problemas. Klubo nariai 
aktyviai įsitraukė į pokalbį: daug 
klausinėjo ir gyvai diskutavo. 
Šventinė popietė užtruko, gerai 
nusiteikę visi išsiskirstė iki kito 
malonaus susitikimo.

Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centro klubo „Poilsis“ nariai 
renkasi kiekvieno mėnesio pa-
skutinį pirmadienį. Senjorai su-
sitinka su žymiais žmonėmis, čia 
vyksta paskaitos, pagerbiami ju-
biliatai, drauge važiuojama į eks-
kursijas, švenčiamos svarbesnės 
metų šventės. Visi susitikimai 
pagyvenusiems žmonėms teikia 
atgaivą, čia aptariamos proble-
mos, pasidalijama naujienomis 
ir žiniomis.

Gruodžio 29 d. išlydėti 
senųjų metų, aptarti svar-
besnių įvykių, problemų 
rinkosi Jonavos kurčiųjų pir-
minės organizacijos nariai. 
Buvo perskaityta metinė 
ataskaita, prie vaišių stalo 
pasidalyta naujienomis, 
šventiškai nusiteikusiems 
žmonėms nuotaiką kėlė 
linksmi žaidimai. 

Renginį vedė Jonavos pirmi-
nės organizacijos informantė–
konsultantė Gintautė Pugačiaus-

kaitė.
Lietuvos nepri-

klausomų rašytojų 
sąjungos ir šios ben-
drijos narys Mykolas 
Kručas padeklamavo 
savo kūrybos eilė-
raščių. Nedidelis, bet 
mokantis burtis ko-
lektyvas turi gražių 
ateities planų. 

Puslapio informa-
ciją parengė Aldona 
STANKEVIČIENĖ

Kaune apdovanota gražiausia šypsenaAktualijos

Naujųjų sutiktuvės Jonavoje

Gražiausia šypsena pripažinta kaunietės Rūtos Mingailaitės.

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro klubo „Poilsis“ nariams nuotaiką 
kėlė šventiškai serviruoti stalai, įdomi meninė programa ir Kalėdų Senelio 
sveikinimai.

Jonavos kurčiųjų pirminės organizacijos nariai.

Kauno senjorų  naujametinė vakaronė
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Gruodžio 22 d. Vilniuje, 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
patalpose (Šv. Kazimero g. 
3), buvo surengta apskritojo 
stalo diskusija „Projekto 
„Darbo link“ tęstinumas – 
tai perspektyvus bendradar-
biavimas su darbo birža“. 

Diskusijoje dalyvavo Lietu-
vos darbo biržos direktoriaus 
pavaduotojai Albertas Šlekys ir 
Mindaugas Balašaitis, Darbo 
rinkos paslaugų poskyrio vedė-
jas Aurelijus Gricius, Vilniaus 
teritorinės darbo biržos Darbo 
išteklių skyriaus vedėjas Alfon-
sas Stravinskas, LKD preziden-
tė Roma Klečkovskaja, projekto 
ekspertė Audronė Zubavičienė ir 
jo vykdytojai.

Diskusijos pradžioje projek-
to „Darbo link“ – tarpininkavi-
mo paslaugų įdarbinant asmenis 
su klausos negalia plėtra“ koor-
dinatorė Danguolė Michelevi-
čienė pristatė veiklų rezultatus ir 
pasiekimus. Ji pasidžiaugė, kad 
projektui dar nepasibaigus svar-
biausias jo rodiklis jau pasiektas 
– įdarbinta 389 sutrikusios klau-
sos asmenys. Išugdyta trylika 
kompetentingų įdarbinimo tar-
pininkų, kurie mokėsi vadybos, 
psichosocialinių įgūdžių, pro-
fesinės gestų kalbos, sėkmingo 
bendravimo su darbdaviais pa-

grindų ir kt. „Būtų gerai, kad jų 
žinios ir toliau būtų pritaikytos. 
Tačiau kas finansuos ir kur savo 
žinias galės pritaikyti įdarbini-
mo tarpininkai, iki šio neaišku“, 
- nuogąstavo projekto koordina-
torė.

Vyresnioji įdarbinimo tar-
pininkė Sigita Astrauskaitė pla-
čiau pristatė kurčiųjų įdarbini-
mo rezultatus ir patirtį taikant 
aktyvų įdarbinimo modelį per 
įdarbinimo tarpininkus. Su įdar-
binimo rezultatais galite susipa-
žinti LKD tinklapio www.lkd.lt 
rubrikoje „Projektas „Darbo 
link“ „KURČIŲJŲ ĮDARBI-
NIMO REZULTATAI 2009 m.-
2011 m.“ 

Apie kurčiųjų įdarbinimo 
perspektyvą, ES struktūrinių 

fondų projektui pasibaigus, kal-
bėjo LKD viceprezidentė Svetla-
na Litvinaitė. 

Diskusijoje dalyvavęs Lie-
tuvos darbo biržos direktoriaus 
pavaduotojas A. Šlekys pažadėjo 

peržiūrėti situaciją Lietuvos dar-
bo biržoje ir surasti laisvų etatų 
sėkmingai dirbusiems tarpinin-
kams įdarbinti. 

Genė KARKLIENĖ

Gruodžio 8 d. Team CZ Balti-
cs drauge su rėmėjais Ceska Zbro-
jovka, Armijai ir Civiliams, 5.11 
Tactical ir Ghost International bei 
renginio koordinatore - Lietuvos 
kurčiųjų draugija (LKD) organiza-
vo kalėdinį renginį. Jame asmenys 
su kurtumo negalia galėjo išklau-
syti saugaus elgesio su šaunamai-
siais ginklais taisykles bei pašau-
dyti iš įvairių trumpavamzdžių ir 
ilgavamzdžių ginklų. 

Team CZ Baltics šaulius daly-
viai nustebino savo entuziazmu, 
gabumais, smalsumu, susikaupi-
mu, o ypač rezultatais. Mes nuo-
širdžiai tikimės, kad mūsų pastan-
gos bus mažas indėlis į milžinišką 
darbą, padarytą šviesių žmonių,  

kurie kitados atkreipė visuome-
nės žvilgsnį į kurčiųjų problemas, 
pasiaukojamu darbu ir kilniais pa-
vyzdžiais praskynė visiems gestų 
kalba bendraujantiems žmonėms 
kelius į mokyklą, darbą, kultūrą ir 
sportą. 

Dėkojame VSAT prie VRM 
Mokymo centro kinologams už 
organizuotą ekskursiją po kinolo-
gijos centrą ir vadovybei už gali-
mybę pasinaudoti šaudykla. Taip 
pat dėkojame LKD projektų koor-
dinatorei Sigitai Astrauskaitei už 
pagalbą organizuojant renginį.

Saulius IVAŠKEVIČIUS
Šaudymo instruktorius  

Diskusijoje – įdarbinimo tarpininkų perspektyvos

Lietuvos ir Vilniaus teritorinės darbo biržų atstovai bei projekto ekspertė Audronė Zubavičienė.

Projekto „Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis 
su klausos negalia plėtra“ pagrindiniai vykdytojai (iš kairės): projekto 
koordinatorė Danguolė Michelevičienė, vyresnioji įdarbinimo tarpininkė 
Sigutė Astrauskaitė, LKD viceprezidentė Svetlana Litvinaitė.

Neįprastas renginys, parodęs šaunius rezultatus

Mūsų šauliai organizatorius nustebino savo entuziazmu, gabumais, 
smalsumu, susikaupimu ir ypač rezultatais.
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Prieš pat Naujuosius metus 
- šventė

Gruodžio 28 d. popietę 
Lietuvos kurčiųjų sporto ben-
druomenė kavinėje „Artistai“ 
susirinko pasidalyti 2011-ųjų 
sporto laimėjimų džiaugsmu 
ir pagerbti geriausių praėjusių 
metų sportininkų, kuriuos pati 
ir išrinko.

Didžiuodamiesi sakome, 
kad jau kelerius metus iš eilės 
kurtieji tarp neįgaliųjų sporti-
ninkų lenktyniauja tik patys su 
savimi. Lietuvoje jiems tiesiog 
nėra lygių. Šiemet tarptautinėse 
varžybose, daugiausia pasau-
lio ir Europos čempionatuose, 
lietuviai pelnė 21 medalį: 8 
aukso, 5 sidabro, 8 bronzos. Į 
stulbinamus kurčiųjų pasiekimus 
pagaliau dėmesį atkreipė ir šalies 
žiniasklaida. Į geriausių kurčiųjų 
sportininkų pagerbimo ceremo-
niją atvyko Lietuvos televizijos 
žurnalistai. Tos pačios dienos 
vakarą „Panoramoje“ jau žiū-
rėjome sportininkų pagerbimo 
ceremoniją. Savo dalyvavimu 
renginį pagerbė Kūno kultūros 
ir sporto departamento Kūno 
kultūros ir sporto strategijos 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
Vidas Stankevičius, LKD vadovės 
Roma Klečkovskaja ir Svetlana 
Litvinaitė. 

Po sportiškai trumpos svar-
biausių 2011 m. sporto įvykių 
apžvalgos LKSK paruoštomis 
dovanomis buvo paskatintas 
geriausių praėjusių metų spor-
tininkų dešimtukas ir naujovė 
– atskirai išrinktas jaunimo 
penketukas. Kaip pabrėžė LKSK 
prezidentas Aleksas Jasiūnas, 
pirmąkart dešimtuke ir penketu-
ke nebuvo suskirstymo vietomis. 
Visi, patekę atitinkamai į geriau-
siųjų dešimtuką ir penketuką, ir 
yra patys geriausi bei lygiaverčiai. 
Kurčiųjų sporto bendruomenė 
labai patenkinta, kad dabarti-
niams lyderiams auga tinkama 
pamaina. 

Ir vis dėlto negalima sakyti, 
kad kurčiųjų sportininkų pa-
dangė 2011 m. buvo visiškai be 
debesėlių. Iš Lietuvos parolimpi-
nio komiteto (LPOK) sudėties, 
kaip sako patys kurtieji, jie buvo 
išbraukti. Oficiali versija, esą 
jie nedalyvauja parolimpinėse 
žaidynėse, tad negali priklausyti  
ir LPOK. Žinoma, keista, kad 
į šį akivaizdų faktą sureaguota 
faktiškai tik po dviejų dešim-
tmečių. Bet neoficialūs šaltiniai 
teigia, kad gali būti ir kita prie-
žastis: kitas neįgaliųjų sporto 
organizacijas trikdo kurčiųjų 
medalių lietus. Daug geriau, kai 
organizacijoje nėra akivaizdžių 
„išsišokėlių“.

Kuri iš šių versijų arčiau 
tiesos, nėra labai svarbu. Tik 
apmaudu, kad sportas, užuot 
jungęs, skaido. Tad šauniems 
kurtiesiems sportininkams lin-
kime 2012-aisiais ne tik dar 
daugiau sporto pergalių, bet ir 
kad išsisklaidytų visi nesantaikos 
bei konkurencijos debesys ir kad 
kurčiųjų sportininkų pergalės 
iš tikrųjų būtų visos Lietuvos 
laimėjimų dalimi.  

Geriausiųjų dešimtukas

Gintautas Juchna.  XII 
Europos kurčiųjų stalo teniso 
čempionate laimėjo tris aukso 
medalius: komandinėse, vyrų 
dvejeto bei asmeninėse varžybo-
se. Atstovauja Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubui „Gestas“. Treneris 
Algirdas Majorovas.

Deividas Takinas.  XII 
Europos kurčiųjų stalo teniso 
čempionate laimėjo du aukso 
medalius - komandinėse ir vyrų 
dvejeto varžybose bei sidabro 
medalį asmeninėse varžybose. 
Atstovauja Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubui „Gestas“. Treneris 
Algirdas Majorovas.

Larisa Voroneckaja. VIII 
Europos kurčiųjų lengvosios 
atletikos čempionate laimėjo du 
sidabro medalius: rutulio stūmi-

mo bei disko metimo rungtyse. 
Atstovauja Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubui „Gestas“. Treneris 
Vytautas Burakauskas.

Justinas Navlickas. III pa-
saulio kurčiųjų krepšinio čempi-
onate su komanda laimėjo aukso 
medalį. Komandos kapitonas, 
vienas iš rinktinės lyderių. Ats-
tovauja Vilniaus kurčiųjų sporto 
klubui „Gestas“. Rinktinės trene-
riai Algimantas Šatas ir Algirdas 
Jurkša (asistentas).

Robertas Puzinas. III pa-
saulio kurčiųjų krepšinio čem-
pionate su komanda laimėjo 
aukso medalį. Pateko į simbo-
linį čempionato penketuką ir 
buvo pripažintas naudingiausiu 
čempionato žaidėju. Vienas iš 
rinktinės lyderių, vyriausias 
ir didžiausią patirtį sukaupęs 
komandos narys. Atstovauja 
Panevėžio kurčiųjų sporto klubui 
„Vėjas“. Rinktinės treneriai Algi-
mantas Šatas ir Algirdas Jurkša 
(asistentas).

Gražina Jočytė. III pasaulio 
kurčiųjų krepšinio čempionate 
su komanda laimėjo sidabro me-
dalį ir pelnė vietą simboliniame 
čempionato penketuke. Pasitrau-
kus iš komandos pagrindinėms 
įžaidėjoms Sonatai Rinkevičiūtei 
ir Virginijai Paršiukaitei, sė-
kmingai perėmė iš jų estafetę ir 

Sportas Pagerbti geriausi 2011 m. kurtieji 
sportininkai

Geriausių kurčiųjų sportininkų pagerbimo šventė "Artistuose".

Geriausi 2011 m. orientacinkai, jų vadovas ir treneris.
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Panevėžio dailės galeri-
joje vykusiame Panevėžio 
moterų klubo „Veiklios mo-
terys“ renginyje „Dėkoju 
Tau – II“  apdovanoti 77 
Panevėžio miestui nusipelnę 
vyrai. 

Tarp jų ir kurčias krep-
šininkas Robertas Puzinas, 

kuris apdovanotas už žy-
mius sportinius pasiekimus 
Lietuvos ir pasaulio kur-
čiųjų krepšinio čempiona-
tuose. Kadangi jis šventėje 
negalėjo dalyvauti, Robertui 
nominaciją perduos buvęs 
jo mokytojas Artūras Ju-
knevičius. 

Taip pat nominuotas 
Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos dailės mokytojas, 
grafikas Povilas Šiaučiūnas. 
Jis apdovanotas už meno 
propagavimą ne tik Lietuvo-
je, bet ir užsienyje, „Varnų“ 
temos iškėlimą.

Nominantus ir šventės sve-
čius labai sujaudino Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
meno kolektyvo pasirodymas.

„Renginio tikslas – išreikšti 
padėką Panevėžyje ir jo apylin-
kėse gyvenantiems bei dirban-
tiems  vyrams, kurie garsina 
miestą ir rajoną daugiau, nei 
jiems priklauso pagal profesiją ar 
pareigas.  Taip jie savo asmeniniu 
indėliu prisideda prie įdomesnio 
ir šviesesnio gyvenimo sielova-
dos, mokslo,  kultūros, švietimo, 
sporto, verslo, socialinio vys-
tymo bei kitose srityse, aktyvia 
visuomenine veikla nuolatos 
ugdo pilietiškumą, gerumą, fi-
lantropiją, pagalbą silpnesniam. 

Renginys skirtas vyresnių 
žmonių aktyvumo ir kartų soli-

darumo metams pradėti“, – pa-
žymėjo šio renginio iniciatorė 
klubo „Veiklios moterys“ pre-
zidentė, Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė.

Pretendentus renginiui „Dė-
koju Tau –II“ galėjo siūlyti NVO, 
įmonės, įstaigos, organizacijos, 
individualūs asmenys.

Autoritetingos komisijos, 
kurią sudarė įvairių specialybių 
atstovės, atrinkti vyrai buvo 
apdovanoti Panevėžio moterų 
klubo  „Veiklios moterys” padėkų 
raštais, gėlių žiedais, simbolinė-
mis dovanėlėmis.

Klubas „Veiklios moterys“, 
įsteigtas 2006 m., kasmet or-
ganizuoja įvairius renginius 
šeimoms, vaikams, jaunimui,  
moterims paskatinti, rengia pa-
ramos vakarus. 

Praėjusiais metais vykusia-
me renginyje „Dėkoju Tau“ buvo 
įvertintos ir apdovanotos Pane-
vėžiui nusipelnusios moterys.

Laima LAPĖNIENĖ

Tarp nusipelniusių Panevėžio vyrų - ir mūsų krepšininkas

tapo viena iš komandos lyderių. 
Atstovauja Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubui „Gestas“. Rinkti-
nės treneriai Žilvinas Aleksan-
dravičius ir Remigijus Balaišis 
(asistentas).

Gabrielė Valaitytė. III pa-
saulio kurčiųjų krepšinio čem-
pionate su komanda laimėjo 
sidabro medalį. Pasitraukus iš 
rinktinės ilgametei įžaidėjai 
Danutei Šerelienei, sėkmingai ją 
pakeitė įžaidėjos pozicijoje. Ats-
tovauja Vilniaus kurčiųjų sporto 
klubui „Gestas“. Rinktinės trene-
riai Žilvinas Aleksandravičius ir 
Remigijus Balaišis (asistentas).

Tomas Kuzminskis. II pa-
saulio kurčiųjų orientavimosi 
sporto čempionate laimėjo tris 
aukso medalius: sprinto, viduti-
nėje bei ilgojoje trasose ir bron-
zos  medalį estafetės rungtyje. 
Ilgametis ir vyriausias orienta-
vimosi rinktinės narys, neabejo-

tinas lyderis. Atstovauja Vilniaus 
kurčiųjų sporto klubui „Gestas“. 
Treneris Jurgis Mertinas.

Kristina Dovydaitytė. III 
pasaulio kurčiųjų badmintono 
čempionate laimėjo mišraus 
dvejeto varžybose aukso, asme-
ninėse varžybose sidabro bei 
komandinėse varžybose bronzos 
medalius. Po to, kai būdama 13 
metų tarptautinėse varžybose 
iškovojo savo pirmąjį medalį, 
niekada iš čempionatų negrįžta 
be medalių. Ilgametė ir vyriau-
sia badmintono rinktinės narė. 
Atstovauja Klaipėdos kurčiųjų 
sporto klubui „Šermukšnis“. 
Treneris Antanas Narvilas.

Tomas Dovydaitis. III pa-
saulio kurčiųjų badmintono 
čempionate mišraus dvejeto 
varžybose laimėjo aukso, ko-
mandinėse varžybose bronzos 
medalius. Tomas yra Kristinos 
brolis, ilgametis rinktinės narys. 

Atstovauja Klaipėdos kurčiųjų 
sporto klubui „Šermukšnis“. 
Treneris Antanas Narvilas.

Geriausių jaunų kurčiųjų 
sportininkų penketukas

Vytenis Ivaškevičius. Pa-
saulio jaunimo lengvosios atle-
tikos rutulio (6 kg) stūmimo 
rungties rekordininkas (16,07 
m). VIII Europos kurčiųjų len-
gvosios atletikos čempionate 
iškovojo 5 vietą. Atstovauja 
Vilniaus kurčiųjų sporto klubui 
„Gestas“. Treneris Sigitas Lie-
pinaitis.

Ramunė Eskertaitė. III 
pasaulio kurčiųjų krepšinio 
čempionate trylikametė mergaitė 
laimėjo sidabro medalį. Atsto-
vauja Kauno kurčiųjų sporto 
klubui „Tyla“. Rinktinės treneriai 
Žilvinas Aleksandravičius ir 
Remigijus Balaišis (asistentas).

Mantas Sinkevičius. V Eu-

ropos kurčiųjų imtynių čempi-
onate laimėjo bronzos meda-
lį. Atstovauja Kauno kurčiųjų 
sporto klubui „Tyla“. Treneris 
Algimantas Raupelis.

Ignas Reznikas. III pasaulio 
kurčiųjų badmintono čempi-
onate komandinėse varžybose 
16-metis vaikinas pelnė bronzos 
medalį. Žaidžia ir  girdinčiųjų 
jaunių rinktinės sudėtyje, yra 
vienas iš jos lyderių. Atstovauja 
Klaipėdos kurčiųjų sporto klubui 
„Šermukšnis“. Treneris Antanas 
Narvilas.

Tomas Jankūnas. Daug-
kartinis Lietuvos kurčiųjų šach-
matų čempionatų nugalėtojas. 
Tarptautinio šachmatų turnyro 
12 vietos laimėtojas. Atstovauja 
Vilniaus kurčiųjų sporto klubui 
„Gestas“. Treneris Valentinas 
Jankūnas.                                              

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Panevėžio miesto nusipelniusių  vyrų gretose - ir Robertas Puzinas, 
nominuotas už žymius sportinius pasiekimus Lietuvos ir pasaulio kurčiųjų 
krepšinio čempionatuose.
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Ugdymas
Pasibaigus pirmajam 

trimestrui Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro Mokytojų 
tarybos posėdyje buvo 
aptarti mokymosi pasieki-
mai, analizuoti skatinimo 
ir drausminimo sistemos 
rodikliai. Jie buvo geri 
- skatinimas dominavo 
drausminimo atžvilgiu!

Dvylika 7-10 klasių moki-
nių, pasiekę geriausių rezultatų, 
buvo apdovanoti kultūrine-pa-
žintine programa „Sveikas, mano 
Vilniau!”

 Į Vilnių vykome gruodžio 
14 ir 15 dienomis. 

Mokiniai net tris valandas 
ilsėjosi didžiausiame vandens 
pramogų parke „Impuls”: mau-
dėsi baseinuose, žaidė žaidimus, 
leidosi vandens čiuožykla, kai-
tinosi pirtyse. Daug ištvermės, 
jėgų, orientacijos ir sugebėjimų 
reikėjo parodyti didžiausiame 
Baltijos šalyse pramogų parke 
„X-planet”.

Labai įdomi ugdomoji pra-
moginė programa mokinių laukė 
laisvalaikio klube „i-17”. Užsi-
ėmimus vedė psichologė Lina. 
Daugiausia dėmesio buvo skirta 
komandai formuoti, pasitikėjimo 
vienas kitu ugdymui ir lytėjimo 
pojūčiui stiprinti. Mokiniai buvo 
skatinami stiprinti tuos pojūčius, 
kurie yra sveiki, ir naudotis jais 
kaip savo stiprybe. Užsiėmimai 
vyko žaidimo forma. Vaikai 
patyrė daug teigiamų emocijų, o 
psichologė Lina pasakė, kad tai 
pati geriausia grupė, su kuria jai 
teko dirbti.

Paskui mokiniai dalyvavo 
šiuolaikinių šokių pamoko-
je. Visi mokėsi šokti breiką. 
Pradžioje jautėsi nedrąsiai, bet 
baigiantis pamokai jau šoko visi. 

Pamoką vedė ir apie šokio 
stilių pasakojo ne vieną apdo-
vanojimą turintis  choreografas 
Eimis. Mokiniai pažadėjo, kad 
breiko pamokas galės pravesti ir 

kitiems centro 
mokiniams.

Didelį įspū-
dį mokiniams 
padarė Techni-
kos ir energeti-
kos muziejaus 
ekspozicija. Čia 
aplankėme ir 
muziejuje vei-
kiančią kurčių-
jų fotografijos 
parodą. 

P a r o d o j e 
bu v o  e k s p o -
nuojami ir mūsų 
centro mokinių 
darbai.

M o k i n i a i 
grožėjosi vakariniu šventiniu 
Vilniumi,  vaikščiojo senamies-
čio gatvėmis, lankėsi Katedros 
aikštėje prie Kalėdų eglutės, 
pabuvo prie šventėms papuoštos 
Prezidentūros, gėrėjosi Užupiu, 
vadinamu menininkų miestu.

Visuose renginiuose dalyva-
vo gestų kalbos vertėjai studen-
tai. Jie nuoširdžiai bendravo su 
mūsų vaikais ir padėjo jiems, kad 
visa informacija būtų prieinama.

Visas dvi dienas Vilniuje su 
mumis bendravo, rūpinosi mūsų 
turininga veikla, maitinimu lais-

valaikio klubo vadovė Giedrė.
Pažintinę-kultūrinę pro-

gramą „Sveikas, mano Vilniau!“ 
kartu su klubo „i-17“ vadove 
parengė ir joje dalyvavo KKNUC 
Neformaliojo švietimo ir sociali-
zacijos skyriaus vedėja Dalia Šar-
kienė. Kartu su mokiniais dirbo 
ir auklėtoja Vida Sinkevičienė 
(šių eilučių autorė).

Programos vadovai ir moki-
niai dėkingi „Tylos“ klubo pre-
zidentui Algirdui Jurkšai, kurio 
rūpesčiu ir buvo finansuota ši 
nuostabi kultūrinė-pažintinė 
programa.

Grįžę iš Vilniaus, programos 
dalyviai mielai dalijosi įspūdžiais 
su savo šeima, draugais ir peda-
gogais, rodė nuotraukas. 

Dėkingi buvo ir mokinių 
tėveliai.

Tikime, kad ši graži dovana 
mūsų geriausiems paskatins ir 
kitus daryti daugiau gerų darbų, 
būti darbštesnius, draugiškes-
nius, aktyvesnius ir siekti kuo 
geresnių mokymosi rezultatų.

                                    
Vida SINKEVIČIENĖ 

Dovana geriausiems Kauno moksleiviams 

Geriausi Kauno mokiniai net tris valandas ilsėjosi didžiausiame vandens pramogų parke „Impuls”: 
maudėsi baseinuose, žaidė žaidimus, leidosi vandens čiuožykla, kaitinosi pirtyse.                                                                 
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Ugdymas
Lietuva ne šiaip sau priski-

riama prie sparčiai nykstančių 
tautų. Šiandien spaudoje vis 
dažniau pasirodo straipsnių, 
kuriuose samprotaujama apie 
būtent tokį, galbūt neišvengiamą 
šalies likimą. Kiekvieno jauno 
žmogaus ,,auksine“ svajone tapo 
galimybė palikti tėvynę su viso-
mis jos bėdomis ir iškeliauti sve-
tur, nes lietuvių kalba, gyvenimas 
gimtojoje žemėje, tautos istorija 
jau nebe vertybės. Jaunimas 
mokydamasis užsienio kalbos 
vis mažiau dėmesio skiria gim-
tajai kalbai, masinė emigracija 
auga kaip ant mielių. Lietuviška 
kultūra taip pat sparčiai nyksta, 
užleisdama vietą vakarietiškai. 
Palaipsniui pilietiškumas, patri-
otiškumas tapo nebepopuliarūs. 
Tokios neigiamos visuomenės 
nuostatos neaplenkia ir kurčiųjų 
bendruomenės.  

Šiandieninė mokykla prisi-
ima didelę atsakomybę. Siekia 
ugdyti sąmoningus piliečius, 
gebančius priimti dorus, drąsius 
sprendimus ir efektyviai juos 
įgyvendinti. Sutrikusios klausos 
mokiniams  konstruktyviai da-
lyvauti nuolat kintančios visuo-
menės gyvenime yra daug sudė-
tingiau. Todėl Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
jau keletą metų buvo vykdomi 
pilietiškumo ugdymo projektai 
,,Kuriame Lietuvą“, ,,Augu Lie-
tuvai“. 

Šiuo metu vykdomas il-
galaikis mokyklinis 5–10 kl. 
istorijos ir pilietiškumo ugdymo 
projektas ,,Pažinkime gimtąją is-
toriją“. Projekto tikslas - skatinti 
sutrikusios klausos mokinius 
domėtis Lietuvos istorija, ugdyti 
socialiai atsakingą, aktyvią, laisvę 
ir nepriklausomybę vertinan-
čią asmenybę. Projekto veikla 
integruojama į Lietuvos naci-
onalinio muziejaus edukacinę 
programą ,,Pažinimas“, Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus, Peda-
gogikos muziejaus, Nacionalinio  
M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus edukacines programas. Cen-
tre surengtos mokinių piešinių 
parodos Sausio 13-osios, Vasario 

16-osios, Kovo 11-osios dienoms 
paminėti. Geriausi mokinių pie-
šiniai dalyvavo šalies mokinių 
konkurse „Lietuvos kovų už 
laisvę ir netekčių istorija“. 

Jau keletą metų centro ben-
druomenė prisideda prie pilie-
tinės akcijos „Atmintis gyva, 
nes liudija“, taip pat dalyvavome 
Kauno Jaunųjų turistų centro 
organizuotoje popietėje ,,Jie 
liks su mumis“, skirtoje Sausio 
13-osios aukų atminimui. Lan-
kėme žymias istorines vietas, 
padėjome gėlių žuvusiesiems už 
Lietuvos laisvę. Mokiniai ir peda-
gogai Centro autobusiuku vyko 
į pažintinę išvyką ,,Panemunės 
pilys supa istorijos lopšį“ marš-
rutu Kaunas-Jurbarkas-Kaunas. 
Per išvyką aplankėme Raudonės 
ir Panemunės pilis, Belvederio 
dvarą, Veliuonos dvarą. Susi-
pažinome su Veliuonos krašto 
istorijos muziejaus ekspozicija. 
Pasižvalgėme nuo Palemono kal-
no, Veliuonos bažnyčios bokšto 
bei Raudonės pilies bokšto.

Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre su-
daryta Korupcijos prevencijos 
programa 2011 m., parengas 
projektas ,,Mes prieš korupciją“. 
Pagal jį įvyko popietė – pamoka, 
skirta Kovo 11- osios valstybi-
nei  šventei paminėti ,,Už laisvą 
ir sąžiningą Lietuvą“. Rengi-
nio  organizatoriai siekė suburti 

Centro bendruomenę į popietę; 
drauge prisiminti tikrąsias ver-
tybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, 
sąžiningumą; ugdyti  tėvynės 
meilę, pilietiškumą. Per renginį 
mokiniai ir pedagogai dalyvavo 
viktorinoje ,,Ką žinai apie Lietu-
vą“. Prisiminėme Lietuvos kelio 
į nepriklausomybę svarbius isto-
rinius faktus. Stebėjome būrelio 
,,Buratinas“ lietuvių liaudies šokį 
kepurinę. Per lietuvių gestų kal-
bos pamokas mokiniai mokėsi  
gestų kalba giedoti Lietuvos him-
ną. Komandos atliko užduotis: 
dėlionę ,,Už laisvą ir sąžiningą 
Lietuvą“, statė asmenybės ,,Ver-
tybių bokštą“.

Penki mūsų centro mokiniai 
dalyvavo Kauno miesto bendro-

jo lavinimo mokyklų mokinių 
antikorupcijos  žinių  ir kūrybos 
konkurse ,,Būk sąžiningas“. Mo-
kiniai pristatė parengtą plakatą 
,,Korupcijai – Ne!“, suvaidino 
antikorupcinę situaciją. 

Iš viso konkurse varžėsi  še-
šiolika komandų iš įvairių Kauno 
miesto mokyklų. Mūsų komanda 
puikiai pasirodė, užėmė 6 vietą. 

Už moksleivių vertybinių 
nuostatų ir pilietinės antikorup-
cinės pozicijos formavimą mūsų 
Centrui buvo įteiktas padėkos 
raštas.

Rūta ZAKIENĖ
 Istorijos ir pilietiškumo 

ugdymo mokytoja

Ugdome Lietuvos pilietį

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro vykdomo projekto ,,Mes 
prieš korupciją“ dalyviai.

Kauno moksleiviai, vykdydami istorijos ir pilietiškumo ugdymo projektus, aplankė daug žymių istorinių vietų.                                           
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Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrijos 
PAGAVA pirmininkė Rima 
Sitavičienė šiai organizaci-
jai vadovauja jau 16 metų. 
Ji ne tik sutiko papasakoti 
mūsų skaitytojams apie vei-
klą PAGAVOJE, bet ir nuo-
širdžiai pasidalyti asmenine 
patirtimi – ką reiškia būti 
mama, kuriai gimsta klau-
sos negalią turintis vaikas. 

Kokie buvo Jūsų jausmai, ką 
patyrėte, kai sužinojote, jog sū-
nus negirdi?

Be abejo, sūnaus Lino klau-
sos negalia buvo didžiulis stre-
sas. Mes ilgai nežinojome, kad 
jis neprigirdi. Iš pradžių tyrėmės 
klausą, darėme audiogramą, bet 
mums buvo pasakyta, kad jo klau-
sa normali. Tuo metu patikėjau. 
Tačiau kai vaikas vis nepradėjo 
kalbėti, ėmėme ieškoti pagalbos, 
patekome į Kauno klinikas ir ten 
buvo nustatyta, kad sūnus stipriai 
neprigirdi. Kaip ir kiekviena ma-
ma, kuriai gimsta klausos negalią 
turintis vaikas, bandžiau ieškoti, 
kas galėtų padėti, su kuo galėčiau 
bendrauti.

 Kaip atsidūrėte bendrijoje 
PAGAVA?

Netikėtai. 1992 m. į mano 
rankas pakliuvo žurnalas „Tavo 
vaikas“. Jame viena iš PAGAVOS 
įkūrėjų Jelena Augaitienė rašė apie 
savo kurčią mergaitę. Paskambi-
nau jai – tai buvo pirmas žmogus 
iš PAGAVOS, su kuriuo susipa-
žinau. PAGAVA tuomet oficialiai 
dar net nebuvo įregistruota kaip 
bendrija, tačiau jos pradininkės 
jau buvo susibūrusios, susitik-
davome pabendrauti 3-4 šeimos. 
Tada pirmą kartą pajutau, jog bus 
galima gyventi su vaiko negalia. 
Kol nesutikau panašaus likimo 
mamų, atrodė, kad tai yra kažkas 
baisaus, kad visas pasaulis juodas. 

Kaip tapote PAGAVOS pir-
mininke?

1994 m. buvo įregistruota 
organizacija PAGAVA. Ją įkūrė 
Aušra Pivorienė, kurios, deja, jau 
nebėra tarp mūsų. Ji vadovavo or-

ganizacijai ne visus metus. Tada 
kilo klausimas, kas toliau vado-
vaus PAGAVAI. Pasikalbėjome, 
norinčių neatsirado, taigi sutikau 
laikinai, kol kas nors iš senesnių 
organizacijos įkūrėjų perims par-
eigas vadovauti organizacijai. Tas 
„laikinai“ tęsiasi jau nuo 1995 m. 
Daug metų darbas bendrijoje PA-
GAVA buvo mano visuomeninė 
veikla. 

Kokia PAGAVA yra šiandien?
Kai pradėjau vadovauti ben-

drijai PAGAVA, ji vienijo tik 12 
šeimų, o dabar turime jau per 
1200 narių. Bendrija vienija tiek 
fizinius, tiek juridinius asmenis.

Šiaip mūsų veikla yra gana pla-
ti, mes stengiamės padėti visoms 
šeimoms, auginančioms klausos 
negalią turinčius vaikus. Teikiame 
informavimo, konsultavimo pas-
laugas, rengiame konferencijas, 
leidžiame knygas, pas mus ateina 
tėveliai su vaikais, studentai. Labai 
džiaugiamės, kad turime patalpas 
Šv. Kazimiero gatvėje, nes daug 
metų glaudėmės privačiame bute, 
buvo labai sunku dirbti tokiomis 
sąlygomis.

Turime šaunų kolektyvą. PA-
GAVOJE paramos šeimoms, augi-
nančioms kurčius ir neprigirdin-
čius vaikus, tarnybai vadovauja ir 
nuolatines paslaugas daug metų 
teikia Joana Vanagienė, socialines 

paslaugas teikia Marija Markina, 
meno terapijos užsiėmimus veda 
Ligita Skukauskaitė. Dalis darbuo-
tojų dirba regionuose. 

Kokių pasikeitimų kurčiųjų 
vaikų ir jų tėvelių gyvenime įvy-
ko per Jūsų darbo bendrijoje PA-
GAVA laiką?

Kai pradėjome savo darbus, 
nebuvo pagalbos patiems mažiau-
siems vaikams su klausos negalia, 
pasiekėme, kad jie būtų pradėti 
ugdyti nuo nulio. Buvo problemų 
dėl klausos aparatų gavimo, da-
bar vaikai ir studentai gauna po 
du skaitmeninius klausos apara-
tus nemokamai – tai labai didelis 
dalykas. Įvyko daug pasikeitimų 
visose srityse. Gyvenimas eina į 
priekį, bet kai kažką pasieki, iškyla 
naujų problemų. 

Kokias problemas matote 
šiandien?

Dabar labai svarbi problema 
– visuotinės naujagimių klausos 
patikros įvedimas, jis planuoja-
mas nuo 2012 m. Dalyvavau darbo 
grupėje Sveikatos apsaugos minis-
terijoje, kalbėjomės apie tai, kaip 
ta patikra turi vykti, buvo parengti 
pirminiai dokumentai jai įgyven-
dinti. Mums neramu, kad viskas 
nesibaigtų vien klausos patikrini-
mu. Būtina sukurti vaikų su klau-
sos negalia duomenų bazę. Reikia 
kalbėti apie tai, ką toliau daryti su 

tais vaikais, kokią pagalbą jų šei-
moms suteikti. Šeimai, ypač gir-
dinčiųjų, kurioje gimsta kurčias 
vaikas, iš tiesų labai sunku. 

Taip pat matome kitą proble-
mą - centralizuotai perkant klau-
sos aparatus dalis valstybės lėšų 
panaudojama netikslingai. Vaikai 
pasiima klausos aparatus, pane-
šioja, pažiūri, kad nelabai tinka, ir 
perka kitokius, geresnius, branges-
nius už savus pinigus. Tie aparatai, 
kurie perkami už tėvų pinigus, yra 
labai mažai kompensuojami. Mes 
norėtume, kad kompensavimo 
suma būtų padidinta. Galbūt vals-
tybė galėtų bent truputį mažiau 
tų centralizuotų pirkimų daryti, 
bet sudarytų galimybes tėvams 
nusipirkti tokius aparatus, kurie 
vaikams iš tikrųjų tinka. Tai nėra 
labai didelės lėšos, nes ne tiek jau 
daug žmonių Lietuvoje klausos 
aparatus perka patys. Manau, kad 
tai įmanoma įgyvendinti, reikia 
tik šiek tiek atitinkamų institucijų 
darbuotojų pastangų.

Mus iš dalies liūdina ir nau-
ja finansavimo per savivaldybes 
tvarka, nes daug kurčius vaikus 
auginančių šeimų negaus jokių 
paslaugų. Mūsų organizacija yra 
nepajėgi visose Lietuvos savival-
dybėse parengti projektus, o regio-
ninių organizacijų nėra tiek daug. 
Be to, yra tokių savivaldybių, ku-
riose tėra 5-6 kurti vaikai. Tos šei-
mos lieka lyg ir už borto. 

Papasakokite apie savo dar-
bą, šeimą.

Aš baigiau Vilniaus universite-
to Matematikos fakultetą, bet dėl 
klausos negalią turinčio sūnaus 
gimimo pakeičiau darbą. Pradė-
jau dirbti buhalterijoje. Tai, kad 
esu buhalterė, dabar labai padeda 
bendrijoje PAGAVA tvarkant do-
kumentus. Dvidešimt metų pra-
dirbau AB „Grigiškės“. Norėjosi 
ko nors naujo, ko nors kitokio, nes 
visąlaik jaučiausi lyg du gyveni-
mus gyvenanti: vienas – PAGAVA, 
o kitas - darbas „Grigiškėse“. Taigi 
susiradau vyr. finansininkės darbą 
su projektais dirbančioje organi-
zacijoje. Labai tikiuosi, kad ateity-
je PAGAVA taps mano pagrindine 
ir vienintele darboviete. 

Turiu du vaikus. Mano vyres-
nėlis baigęs Vilniaus universiteto 

    Mūsų žmonės R. Sitavičienė: Šeimai, kurioje gimsta 
kurčias vaikas, būna labai sunku

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos 
PAGAVA  pirmininkė  Rima  Sitavičienė.
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2011 m. lapkričio 13-
26 d. Lietuvos gestų kalbos 
vertėjų centrų atstovai vyko 
į stažuotę Švedijoje, Orebro 
ir Stokholmo miestuose. Vi-
zito tikslas – susipažinti su 
Švedijos gestų kalbos verti-
mo paslaugas teikiančiomis 
organizacijomis. Stažuotė 
buvo svarbiausia Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asoci-
acijos kartu su partneriais 
vykdyto projekto „Gestų 
kalbos vertėjai tiesia tiltus 
tarp dviejų kalbų“ dalis.
   
Orebro miestas –  didžiau-
sia kurčiųjų telkimosi vieta

Čia šiuo metu gyvena apie 
1300 kurčiųjų. Tai pati didžiausia 
kurčiųjų susitelkimo vieta Švedi-
joje. Atitinkamai Orebro mieste 
daugiausia dirba ir gestų kalbos 
vertėjų – 150. Iš šio skaičiaus 93 
vertėjai dirba valstybiniame vertė-
jų centre, o kiti – privačiose agen-
tūrose. Lietuvos pasiuntiniams 
ypač magėjo sužinoti apie vertėjų 
darbo valstybiniame ir privačiame 
sektoriuje ypatumus. 

Daug privatumo ir rūpini-
mosi darbo sąlygomis
Pirmoji stažuotės savaitė pra-

sidėjo valstybiniame gestų kalbos 
vertėjų centre Tolkcentralen. Pro-
jekto dalyviai buvo supažindinti 
su gestų kalbos vertėjų ir Orebro 
apskrities Švedijos kalbos tarybos 
darbo specifika. Vertėjai turėjo ga-
limybę stebėti, kaip teikiama vaiz-
do skambučių paslauga, kurią šve-
dai vadina VRS (Video relay servi-
ce). Tai reiškia, jog kurtieji ar tu-
rintys klausos sutrikimų asmenys, 
naudodamiesi 3G mobiliaisiais te-
lefonais arba internetine kamera, 
gali nuotoliniu būdu bendrauti su 
girdinčiaisiais gestų kalba per ver-
tėją. Vertėjai VRS paslaugas teikia 
pasikeisdami. T. y. visi vertėjai tu-
ri iš eilės budėti centre ir, sulaukę 
kurčiojo skambučio, suteikti jam 
vertimo paslaugą. VRS paslaugos 
teikiamos Tolkcentralen pastate. 
Vertėjai verčia kambariukuose, 
kuriuose yra kompiuteris, ausi-

nės ir garsiakalbis (bendrauti su 
girdinčiuoju). Kiekvienas vertėjas 
turi pranešimų gaviklį, kuris pa-
skambinus kurčiajam suskamba, 
todėl vertėjui nebūtina visą laiką 
sėdėti VRS kambaryje, kuriame ir 
teikiamas vaizdo vertimas.

Lietuvos vertėjus sužavėjo 
Tolkcentralen jaukumas ir darbo 
atmosfera. Centre yra skėčių, liet-
palčių, dviračių, kuriais prireikus 
galima laisvai naudotis. Yra poil-
sio erdvių, virtuvė su visa įranga, 
biblioteka, kompiuterių kambarys 
ir net rakinamas kambariukas, 
kuriame vertėjai gali privačiai pa-
sikalbėti ir išspręsti konfliktą ar 
iškilusią problemą. Tolkcentralen 
vykdoma griežta vertėjų privatu-
mo politika. Jei kurčiasis ateina 
užsisakyti paslaugos, jis gali užeiti 
tik į priimamąjį ir ten susitarti dėl 
vertimo. Jei kurčiasis pageidauja, 
su vertėju gali užeiti į šalia prii-
mamojo esantį kambariuką ir ten 
privačiai pasikalbėti. Bet kurtieji 
negali užeiti į bet kurią kitą, išsky-
rus minėtas, centro patalpą.

Privačios gestų kalbos ver-
timo paslaugos

 Paskui stažuotė buvo perkelta 
į dvi privačias gestų kalbos vertėjų 
agentūras Teckenforradet  ir  Neri-
ketolkarna.

Privačiuose centruose dirba 
nuolatiniai arba laisvai samdomi 
vertėjai. Kiekvienais metais su-
daromas privačių vertėjų centrų 
sąrašas. Jame pirmą vietą užima 
centras, kuris pasiūlo pigiausias 

vertimo paslaugas, antrą vietą 
užima šiek tiek brangesnis ir t. t. 
Kai vertimo užsakymų yra daug 
ir Tolkcentralen pritrūksta vertė-
jų, jis kreipiasi į privačius vertė-
jų centrus pagal sudarytą kainų 
sąrašą. Pirmiausia kreipiamasi į 
pigiausias paslaugas teikiantį ver-
tėjų centrą. Jeigu jame užimti visi 
vertėjai, Tolkcentralen kreipiasi į 
antrą pagal pigumą privatų cen-
trą,, jei laisvų vertėjų nėra ir ten, 
kreipiasi į trečią ir t. t. Privačių 
centrų vertėjų paslaugos kurtie-
siems yra nemokamos, jei jie krei-
piasi į Tolkcentralen. Jei kurčiasis 
kreipiasi tiesiai į privatų vertėjų 
centrą, jis turi už vertimo paslau-
gą susimokėti pats. Tačiau tokia 
praktika nėra paplitusi. Privatūs 
vertėjų centrai nėra patenkinti 
sąrašo pagal pigumą sistema, nes 
norėdami gauti daugiau užsaky-
mų jie turi mažinti paslaugų kai-
nas. Privatūs vertėjai norėtų, kad 
kurtieji galėtų kreiptis tiesiogiai į 
juos (ne per Tolkcentralen) ir, atsi-
žvelgiant į suteiktų paslaugų skai-
čių,  gauti finansavimą tiesiogiai iš 
valstybės.
    

Vertėjų rengimas
Ypač didelį įspūdį lietuvių 

gestų kalbos vertėjams padarė ges-
tų kalbos vertėjų ir kurčneregių 
vertėjų mokykla Fellingsbro Folk-
högskola. Projekto dalyviai turėjo 
galimybę pabendrauti su akla ver-
tėjų mokymo vadove Linda Erik-
son.

    Gestų kalbos
vertėjai 

Gestų kalbos vertėjų 
stažuotė Švedijoje

Informatikos fakultetą. Sukūrė 
šeimą, augina 2 metukų sūnelį. 
Neprigirdintis sūnus Linas baigė 
Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegiją. Labai džiaugiamės jo pa-
siekimais, prieš keletą metų ne-
drąsu buvo galvoti apie tai, kad jis 
baigs vidurinę mokyklą. Kadangi 
darbą susirasti sudėtinga, o ypač 
klausos negalią turinčiam žmogui, 
Linas nutarė dar pasimokyti. Jis 
įstojo į Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų reabilitacinį profesinio 
mokymo centrą mokytis pastatų 
restauratoriaus specialybės. 

Džiaugiuosi, kad turiu darnią 
šeimą. Esu labai dėkinga savo vy-
rui Vladimirui, nes jis mane visada  
ir palaikydavo, ir padėdavo, dažnai 
ir valgyti pagamindavo, todėl ga-
lėjau skirti daugiau laiko vaikams.

Su kokiais iššūkiai susidūrė-
te kaip neprigirdinčio studento 
mama?

Mano vyras kartais juokiasi, 
kad aš du kartus baigiau vidurinę 
mokyklą, baigiau ne tik univer-
sitetą, bet ir kolegiją, nes visąlaik 
reikėjo būtų šalia sūnaus, reikėjo 
padėti, jam vienam mokytis buvo 
be galo sunku. Padėjau ir kursinius 
darbus rengti. Visus skaičiavimus 
jis pats atlikdavo, tačiau kartu da-
rydavome aprašymus, mokėmės 
apibrėžimus, naujas sąvokas. 

Kokia patirtis dirbant PAGA-
VOJE jums brangiausia ir įsimin-
tiniausia?

Visiems mieliausias ir man 
vienas brangiausių dalykų yra va-
saros poilsio stovyklos pajūryje. 
Suvažiuoja šeimų iš visos Lietuvos, 
pasidalijame ir bendrais džiaugs-
mais, ir rūpesčiais. Pasižiūrime, 
kaip mūsų vaikai užaugo, ko jie pa-
siekė. Kai pradėjome prieš 20 me-
tų, vaikai buvo mažiukai, dabar jie 
jau studentai, kai kurie jau šeimas 
turi. O į mūsų gretas įsiliejo naujos 
šeimos su mažais vaikais.

Kokie Jūsų ateities planai?
Vis pagalvoju, kad reikia ieš-

koti pamainos PAGAVOJE, nes jau 
daug metų atidirbta, galbūt reikėtų 
daugiau dėmesio skirti mamoms, 
kurios turi mažus vaikus. Tačiau 
bet kam savo pareigų nesinori ati-
duoti, nes iš tikrųjų daug padaryta. 
Sunku pasakyti, kaip bus. Kol kas 
dar dirbame, džiaugiamės savo pa-
siekimais ir rengiame naujus pro-
jektus. 

Kalbino Agnė KARVELYTĖ

 Projekto „Gestų kalbos vertėjai tiesia tiltus tarp dviejų kalbų“ dalyviai.
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 Moteris papasakojo apie kur-
čneregius, darbo su tokiais žmo-
nėmis specifiką ir kurčneregių 
vertėjų rengimą. Mūsų vertėjams 
buvo sudarytos sąlygos diskutuo-
ti su mokyklos absolventais apie 
mokymo programas Švedijoje bei 
Lietuvoje ir jas palyginti. 

Vertėjų mokymo programa 
Orebro mieste trunka ketverius 
metus. Pirmus metus būsimi ver-
tėjai supažindami su kurčiųjų kul-
tūra, vertimo metodika. Antrais 
mokymo metais prasideda prak-
tinis gestų kalbos mokymas. Po 
dvejų mokslo metų vyksta egza-
minai, nuo jų rezultatų priklauso, 
ar studentas gali mokytis toliau, 
ar jam bus išduotas pažymėjimas 
apie išklausytą dvejų metų ges-
tų kalbos kursą, ar bus siūloma 
rinktis kitą specialybę. Trečiais ir 
ketvirtais mokslo metais yra dės-
toma vertimo technika, mokoma 
vertimo metodų, atliekama prak-
tika.

Čia Orebro universiteto dok-
torantė Kamila Vornik (Camilla 
Warnicke) pristatė savo mokslinį 
tyrimą apie gestų kalbos vertėjų 
teikiamas VRS vertimo paslaugas. 
Šis tyrimas yra svarbus, nes pade-
da gerinti VRS vertimo paslaugų 
kokybę.

Pasiteisinusi integracija
Mūsų atstovus sudomino vie-

nos Kultūros mokyklos mokyto-
jos iniciatyva. Jos pastangomis 
klausos sutrikimų turintys vaikai 
pernai buvo pakviesti dalyvauti 
Kultūros mokyklos Teckensprakig 
Kulturskola veikloje. Šioje moky-
kloje tiek girdintys, tiek kurti ir 
neprigirdintys vaikai per šešis mė-
nesius gali išbandyti save įvairiose 
meno srityse: piešti, šokti, groti, 
vaidinti muzikiniame teatre ir kt., 
o vėliau pasirinkti ir tęsti pamėgtą 
kryptį. Su šios mokyklos veikla su-
pažindino direktorė Anika Ander-
son (Annica Andersson) ir kurčia 
darbuotoja Elin Zekrison (Elin 
Zackrisson). 

Intriguojantys vertėjų  
mokyklos susitikimai 
Viešnagė Švedijos sostinėje 

prasidėjo vizitu į dar vieną iš sep-
tynių  Švedijoje veikiančių ges-
tų kalbos vertėjų ir kurčneregių 
vertėjų mokyklų Sodertorns Folk-
hogskola. Švedų kalbos ir gestų 

kalbos mokytoja Erika Landkvist 
(Erikos Lundquist) supažindino 
su savo mokyklos ketverių metų 
vertėjų rengimo programa. Reikia 
pripažinti, kad ši programa šiek 
tiek skiriasi nuo atitinkamos Ore-
bro mieste mokyklos programos.

Lietuvos vertėjus intrigavo 
pirmadienį vykstantys mokyklos 
bendruomenės susitikimai. Juo-
se dėstytojai pristato studentams 
naujausią literatūrą apie gestų kal-
bą, kultūrą ir pan. Studentai pa-
sakoja apie mokyklos gyvenimą, 
pristato savo veiklą, vykstančius 
projektus ir pan., bet svarbiausia, 
kad visi bendrauja gestų kalba. 

Ketvirto kurso studentai pir-
madienio susitikimus verčia kur-
čneregiui dėstytojui. Susitikimus 
filmuoja patys studentai, o vėliau 
aptarinėja, kaip visi pasirodė. Tai-
gi vyksta nuolatinis vertimas, nuo-
latinė praktika, nuolat bendrauja-
ma gestų kalba, studentai pratina-
mi prie viešumo, scenos. 
    

Gestų kalba rūpinamasi 
valstybiniu lygiu

Į stažuotės programą buvo 
įtrauktas ir susitikimas su Švedijos 
kalbos ir tautosakos instituto Kal-
bos taryba. Čia lietuviai susipaži-
no su Švedijos kalbos politika, tau-
tinių mažumų kalbomis ir daugiau 
sužinojo apie  švedų gestų kalbą. 
Tai patariamoji institucija, todėl 
jos priimti nutarimai nėra įfor-
minami teisės aktais. Kurtiesiems 
ji svarbi dėl to, kad atsakinga už 
švedų gestų kalbos plėtrą. Taryba 
renka visus su švedų gestų kalba 
susijusius dokumentus, tyrinė-
ja kurčių vaikų galimybes vartoti 
gestų kalbą, skleidžia informaciją 
apie kurčiuosius ir gestų kalbą bei 
puoselėja mintį, kad ateityje kur-
tieji galėtų patys rinktis vertėją ir 
t. t. Trumpai tariant, taryba vykdo 
švedų gestų kalbos politiką.  

Čia gauta ir įdomios statisti-
kos. Pvz., Švedijoje kalbama apie 
200 kalbų. Valstybinė kalba yra 
švedų, ją vartoja 8 mln. asmenų. 
Didžiausia lingvistinė mažuma 
yra suomiškai kalbantys žmonės, 
kitos pripažintos mažumų kalbos 
yra samių, jidiš ir romų. Mažumų 
kalbos turi regioninės kalbos sta-
tusą. Švedų gestų kalba nepatvir-
tinta kaip mažumos kalba. Švedi-
joje gyvena apie 12 000 žmonių, 
vartojančių švedų gestų kalbą. Šiai 
grupei priskiriami ne tik kurtieji, 
bet ir girdintys kurčiųjų šeimos 
nariai, kolegos ir kiti žmonės, var-

tojantys gestų kalbą. 
    

  Viešnagė Švedijos  
kurčiųjų asociacijoje
Apie asociacijos indėlį kurčių-

jų bendruomenei papasakojo dar-
buotoja Ingela Džekobson (Ingela 
Jacobsson). Kurčiųjų asociacija 
sukurta kurčiųjų, jai vadovauja 
kurtieji. Nuo 2000 m. organizacija 
bendrauja su televizija. Kurčiųjų 
asociacijoje yra galimybės išvers-
ti įvairias aktualijas: įstatymų 
pakeitimus, naujienas ir pan. bei 
paskelbti jas internete. Asociacija 
leidžia kurčiųjų laikraštį DÖvas. 
Jis pasirodo 8 kartus per metus. 
Kurčiųjų asociacija glaudžiai ben-
dradarbiauja su kitomis neįgaliųjų 
asociacijomis.

Stokholmo universiteto 
Gestų kalbos katedroje
Stažuotė baigėsi vizitu į Stok-

holmo universiteto Kalbotyros fa-
kulteto Gestų kalbos katedrą. Nuo 
1970 m. čia atliekami švedų gestų 
kalbos tyrimai, daugiausia skirti 
kalbos struktūrai aprašyti. Nuo 
1972 m. atliekami švedų kalbos 
lingvistiniai tyrimai.

Čia gestų kalba dėstoma dviem 
lygiais: vyksta švedų gestų kalbos 
paskaitos pradedantiesiems, o šį 
dalyką išklausę gali stoti į tolesnes 
studijas ir studijuoti gestų kalbą 
kaip lingvistai. 

Stokholmo universitetas siūlo 
vienintelę švedų gestų kalbos dok-
torantūros programą. Stokholmo 
universitete yra grupė, rengianti 
švedų gestų kalbos žodynus, kurie 
dedami į internetą ir yra prieina-
mi visai kurčiųjų bendruomenei. 
Taip pat čia atliekami tyrimai apie 
tai, kaip kurti vaikai mokosi rašy-
tinės ir šnekamosios kalbos.

Apie universitete veikiančius 
su gestų kalba susijusius skyrius 
(gestų kalbos sk., švedų kalbos 
kaip antrosios kalbos kurtiesiems 
sk., švietimo ir mokymo sk.) ir 
elektroninius žodynus lietuviams 
papasakojo katedros profeso-
rė Ana Lena Nilson (Anna-Lena 
Nilsson). Taip pat ji supažindino 
su savo daktaro disertacijos tyri-
mu ,,Švedų gestų kalbos tyrimas. 
Referentas, reali erdvė ir verti-
mas“. 

Buvo surengtas susitikimas 
su universiteto vertėjais ir laisvai 
samdomų gestų kalbos vertėjų 
asociacijos Tolkledarna preziden-
te. Jos papasakojo apie vertėjų 
darbą universitetuose, apie sam-

domų vertėjų politiką Stokholmo 
mieste ir jo apylinkėse.
   

Apie vertėjus, dirbančius 
universitetuose

Stokholmo universitete dirba 
17 nuolatinių ir 20 papildomų ver-
tėjų. Šis universitetas kontroliuoja 
vertimą kurtiesiems visose aukšto-
jo mokslo įstaigose. 

Universitetuose verčia patys 
geriausi vertėjai, jų atranka labai 
griežta. Jei nori kandidatuoti į 
laisvai samdomo vertėjus univer-
sitete, turi išlaikyti labai sunkų 
testą. Reikia puikiai mokėti ne tik 
gestų, bet ir švedų, anglų kalbas. 

Kai studentas stoja į universi-
tetą, anketoje jis pažymi, kad no-
ri gauti gestų kalbos vertėjo pas-
laugas. Universiteto vertėjai, gavę 
informaciją apie naują kurčiąjį 
studentą, sužino, kokius dalykus 
jis klausys, tada parašo visiems 
būsimiems kurčiojo dėstytojams 
apie tai informuojantį laišką. Šis 
laiškas yra išankstinis perspėjimas 
dėstytojui. Artėjant pirmai pas-
kaitai kurčiajam paskirtas vertėjas 
(tai priklauso nuo to, kuris vertė-
jas labiausiai tinka, kuris labiausiai 
išmano tam tikrą dalyką) išsiunčia 
antrą laišką dėstytojams, prašyda-
mas, esant galimybei, pateikti pas-
kaitos medžiagą (skaidres ar pan.). 
Gavęs medžiagą vertėjas ruošiasi 
paskaitai.

Svarbu tai, kad vertėjas neturi 
teisės perduoti dėstytojo medžia-
gos kurčiajam studentui. Vyksta 
daug daktilinio vertimo (žodinis 
vertimas rodant pirštų abėcėle). 
Taip vertėjas stengiasi informaciją 
perduoti kuo tiksliau.

Vertėjas niekada neverčia kur-
čiajam studentui raštu (t. y. pas-
kaitų nekonspektuoja), nors Lietu-
voje tokia praktika dažna.  

 Gestų kalbos vertėjo  
profesija nėra prestižinė 

Studijas baigęs vertėjas gauna 
apie 19 000 kronų per mėnesį. At-
lyginimas kyla priklausomai nuo 
stažo, užsienio kalbų mokėjimo 
ir pan. Privatūs vertėjai uždirba 
šiek tiek daugiau nei valstybinio 
sektoriaus, bet tai priklauso nuo 
konkretaus vertėjo. Vertėjo spe-
cialybė Švedijoje nėra prestižinė, 
šią specialybę dažniausiai renkasi 
moterys.

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Ieva ČEREŠKAITĖ
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Lapkričio 13-18 d. Vil-
niaus kolegijos (VIKO) Pe-
dagogikos fakulteto Filolo-
gijos katedros gestų kalbos 
ir vertimo dėstytojai Tomas 
Ivanauskas, Nijolė Pivorienė 
ir Mantrimas Danielius pagal 
Erasmus mainų programą 
buvo išvykę į mokymosi vizitą 
Utrechto taikomųjų mokslų 
universitete (Nyderlandai). 

Lapkričio 16 d. VIKO dėsty-
tojai dalyvavo seminare, kuriame 
buvo pristatomos kompiuterių 
programos Elan Linguistic Anota-
tor galimybės mokyti gestų kalbos 
vertėjus ir susikurti bei naudo-
ti tekstyną. Pristatytas Radboud 
universiteto kaupiamas Nyderlan-
dų gestų kalbos tekstynas, paskui 
stebėta gestų kalbos paskaita ir 
bendrauta su dėstytojomis bei stu-
dentėmis. 

Lapkričio 17 d.  dėstytojai lan-
kėsi Gestų kalbos centre Bunike, 
kur susipažino su Nyderlandų ges-
tų kalbos norminamuoju darbu, 
leksinės duomenų bazės kaupimu 
bei žodynų rengimu.

Pagrindinis išvykos tikslas bu-
vo dalyvauti Europos gestų kalbos 
vertėjų forumo (EFSLI) semina-
re „Europos gestų kalbos vertėjų 
mokymo programos standarto 
kūrimas“ (lapkričio 14, 15 d.). Se-
minare dalyvavo 75 atstovai iš 23 
ES valstybių (47 mokymo įstaigų), 
kurie dalijosi savo gerąja patirtimi 
rengiant ir įgyvendinant gestų kal-
bos vertėjų mokymo programas. 
Tai pirmasis EFSLI seminaras, ku-
riuo siekiama standartizuoti gestų 
kalbos vertėjų rengimą Europoje, 
kovo mėnesį Hamburge vyks šio 
seminaro pratęsimas.

Seminaras vyko anglų kalba 
ir tarptautine gestų kalba. Mūsų 
kurtieji dėstytojai Tomas ir Nijolė 
vyko be savo vertėjo, tad žiūrėjo į 
tarptautinės gestų kalbos vertėjus. 
Beje, iš visų dalyvių savo GK ver-
tėjas buvo atsivežusi tik kurčioji 
dėstytoja iš Estijos (Tartu univer-
siteto), o visi kiti kurtieji bendra-
vo per tarptautinės GK vertėjus.  
Seminare vertėjavo labai aukštos 
kvalifikacijos vertėjai, baigę tarp-
tautinę GK vertimo magistran-
tūros programą (EUMASLI, žr. 
http://www.eumasli.eu).

Seminare dalijimasis patirtimi 
vyko teminėmis grupėmis. VIKO 
dėstytojams aktualiausios buvo to-
kios temos kaip gestų kalbos mo-
kymas, vertimas iš žodinės kalbos 
į gestų kalbą ir atvirkščiai, kurčių-
jų kultūra ir bendruomenė, bet 
grupės dirbo tuo pačiu metu, tad 
buvo neįmanoma visur suspėti. 

Gestų kalbos mokymas
Viena iš opiausių problemų, 

mokant vertėjus gestų kalbos, yra 
per mažas šiam dalykui skiriamų 
valandų skaičius. Kolegos iš Vokie-
tijos pažymėjo, kad anksčiau buvo 
daugiau lankstumo ir galimybių 
turėti daug gestų kalbos paskaitų, 
bet prasidėjus Bolonijos procesui 
atsirado daugiau apribojimų. Šiuo 
metu skirtingose institucijose va-
landų kiekis labai įvairus: Belgijoje 
– 6 val. per savaitę, Lietuvoje – 8 
val. (I, II kurse), Vokietijoje – 10 
val., Skandinavijoje dar daugiau. 
Tiesa, reikia nepamiršti, kad dau-
gelyje šalių vertėjai mokosi 4 me-
tus (VIKO – 3 metus), nors kai kur 
ir daug trumpiau (pvz., Lenkijoje 
1,5 metų). Bet kuriuo atveju ges-
tų kalbos paskaitų beveik visiems 
nepakanka. Štai suomių kolegos 
teigia, jog jiems net 4 metų neuž-
tenka, kad studentai pakankamai 
suprastų gestų kalbą. Todėl darbo 
grupėje buvo pasiūlyta keletas bū-
dų, kaip bent iš dalies kompensuo-
ti šį stygių. 

Vienas būdų – dėstyti gestų 
kalba kai kuriuos kitus dalykus, 
pavyzdžiui, kurčiųjų kultūrą ir is-
toriją, vertimo teoriją, gestotyrą. 
Gestų kalba gali būti dėstomos ne-
būtinai visos paskaitos, tik kai ku-
rios, tarkim, į kurčiųjų kultūros ir 

istorijos, taip pat profesinės etikos 
paskaitas galime kviestis kurčiuo-
sius, kad šie perteiktų savo patirtį. 
Dėstant kitus dalykus gestų kalba 
studentai ne tik gali daugiau mo-
kytis gestų kalbos, bet ir išmoks-
ta metakalbos (kaip kalbėti gestų 
kalba apie vertimą, lingvistiką, 
galbūt psichologiją, pedagogiką ir 
kt.) – tai taip pat labai svarbi ver-
tėjų kompetencija, kuriai ugdyti 
GK paskaitose neužtenka laiko.

Kitas būdas – tam tikros „pa-
nardinimo“ savaitės. Tarkim, 
Utrechto taikomųjų mokslų uni-
versitete visą pirmą savaitę stu-
dentai bendrauja tik gestų kalba, 
daugiausia dėmesio čia skiriama 
supratimui, vizualinei komuni-
kacijai („ikoniškiems“ gestams) ir 
gestikuliacijai. Tai padeda studen-
tams atsipalaiduoti ir natūraliau 
pradėti bendrauti. Panaši „panar-
dinimo“ savaitė jau vyksta ir an-
trojo semestro pradžioje, o atei-
tyje norima daryti ir vėlesniuose 
semestruose. Trondheime (Nor-
vegija) panašus „panardinimas“ į 
gestų kalbą vyksta visą pirmą mė-
nesį. Šveicarai truputį GK pramo-
kusius studentus nuveža į kalnus, 
užkemša ausis, ir taip jie ten kurį 
laiką gyvena kartu su kurčiaisiais 
(tai vyksta vasarą, prieš praside-
dant studijoms, nes Šveicarijoje 
į šią specialybę priimami tik šiek 
tiek mokantys GK, taip pat kaip 
Magdeburge (Vokietija) ir kai kur 
kitur: būsimi studentai iš pradžių 
pasimoko GK kursuose, o tada jau 
gali stoti ir studijuoti vertimo spe-
cialybę).

Įdomu buvo sužinoti, kad 
daug kur, kaip ir VIKO, GK pra-
dedama mokyti ne nuo gestų, bet 

nuo vizualinės komunikacijos, 
rankų ir veido pratimų ir pan. 
Pavyzdžiui, Šveicarijoje vyksta 
visą pirmą mėnesį vien kinesteti-
nis mokymasis (kūno paruošimas 
gestų kalbai), o Suomijoje pirmus 
3-4 mėnesius daugiausia dėmesio 
skiriama vizualinei komunikacijai 
(VIKO kol kas tą darome tik pir-
mas dvi savaites, tada jau pradeda-
me mokyti gestų).

Daug diskusijų sukėlė klausi-
mas apie tai, kokį GK mokėjimo 
lygį turėtų pasiekti studijas baigęs 
vertėjas. Kai kurie dalyviai sakė 
siekiantys bilingvinės kompeten-
cijos, nors tai gana neapibrėžta. 
Iš esmės tai turėtų reikšti, kad 
baigę studentai gestų kalbą moka 
taip pat kaip kurtieji (arba kaip 
gimtąją kalbą), nors daug kas pri-
pažino, kad tai vargiai įmanoma. 
Kita vertus, pati bilingizmo sąvoka 
kurčiųjų kontekste neatrodo labai 
tinkama, nes kurtieji vadinami 
dvikalbiais, nors toli gražu ne-
moka abiejų kalbų vienodai gerai. 
Todėl buvo bandoma apibrėžti 
kalbos mokėjimo lygį pagal „Eu-
ropos bendruosius Europos kalbų 
mokymosi, mokymo ir vertini-
mo metmenis“ (žr. http://www.
smm.lt/ugdymas/docs/lkmp/
kalbu%20metmenys.pdf ): ar tai 
turėtų būti C1, ar C2 lygmuo, o gal 
tik B2 lygmuo. Buvo iškelta įdomi 
mintis, kad kai kurių gestų kalbų 
apskritai nėra C lygio, t. y. pačios 
gestų kalbos nėra to lygio pasieku-
sios, nes jos nevartojamos aukšto-
siose mokyklose ir kt. Pagrindinis 
C lygio reikalavimas yra toks, kad 
iš didelės kalbinės aprėpties kalbė-
tojas gebėtų pasirinkti tinkamas 
kalbinės raiškos priemones, kad 
kalba netrukdytų pasakyti to, ką 
nori. Bet ar visos gestų kalbos turi 
reikiamas kalbinės raiškos prie-
mones įvairioms temoms? Tarkim, 
ar LGK turi pakankamą žodyną, 
kad būtų galima kalbėti apie po-
litiką arba teisę visais lygmenimis? 

Per diskusijas buvo iškeltas 
dar vienas labai aktualus klausi-
mas: ar yra sukurta kokia nors GK 
didaktikos programa arba bendros 
rekomendacijos, kaip reikėtų mo-
kyti gestų kalbos. Atsakymas: ne.

Mantrimas DANIELIUS 

Tęsinys kitame "Akiračio" 
numeryje

Gestų kalbos vertėjų mokymas Europoje

Kolegijos dėstytojai T. Ivanauskas, N. Pivorienė ir M. Danielius su Nyderlandų 
gestų kalbos centro vadovais.

    Gestų kalbos
vertėjai 
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Naujų metų pradžioje, 
sausio 11 d., Vilniaus kur-
tieji ir neprigirdintieji vaikai 
buvo pakviesti žiūrėti lėlių 
spektaklio „Undinėlė“. 

Spektaklis sukurtas pagal 
nuostabią H. K. Andersono pasaką 
„Jūros karalaitė“. Tikriausiai pa-
saulyje yra nedaug suaugusiųjų ir 
vaikų, kuriems nežinomos Ander-
seno pasakos. Iš kitų jos skiriasi 
tuo, kad jose randame amžinąsias 
žmogiškas vertybes – tiesą, grožį, 
meilę, draugystę, pasiaukojimą. 

Vilniuje spektaklis „Undinėlė“ 
buvo rodomas Visų Šventųjų baž-
nyčios parapijos patalpose, buvu-
sio „Aušros“ kino teatro salėje. Į 
spektaklį sugužėjo Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro ir bendrijos PAGAVA vai-
kai. Nuostabą ir smalsumą kėlė tai, 
kad salėje nebuvo teatrui įprastos 
scenos ir dekoracijų, tik priekyje 
stovėjo stalas su lempa, o šalia – 
nedidelė širma. Tačiau viskas ste-
buklingai pasikeitė užgesus švie-
soms ir prie stalo priėjus baltai ap-
sirengusiai aktorei. Paaiškėjo, kad 
vaidinimo dekoracijos – tai didelė 
ant stalo gulinti knyga. Verčiant 
lapus keitėsi veiksmo vieta: tai 
buvo ir jūros dugnas, ir raganos 
buveinė, ir princo rūmai... Spek-
taklio veikėjai – Undinėlė, Prin-
cas, siaubingoji Ragana, jūros gel-
mėse gyvenanti Undinėlės senelė 
ir seserys – buvo iš popieriaus ir 
plunksnelių padarytos nuostabios 
plokščios trapios lėlytės, kurios 
valdomos aktorės rankų plaukė 
jūros bangomis, vaikščiojo, šoko 
ir skraidė. Subtilios dekoracijos 
ir lėlės, šviesa ir šešėlių žaismas, 
aktorės balso intonacijos padėjo 
jautriai perteikti Undinėlės istori-
ją. Spektaklio tekstą į gestų kalbą 
vertė gestų kalbos vertėjas Arūnas 
Šaukeckas. Kurtieji vaikai įdėmiai 

žiūrėjo spektaklį, o jam pasibaigus 
laukė savo eilės pačiupinėti neį-
prastas lėles.  

„Undinėlės“ turinys
Spektaklis „Undinėlė“ pasa-

koja graudžią istoriją apie pasi-
aukojamą Undinėlės gyvenimą, 
iš to galima pasimokyti išminties, 
dvasios stiprumo ir meilės. Spek-
taklyje pasakojama, kaip Undi-
nėle įsimylėjo gražuolį princą ir 
išgelbėjo jį, nuskendus laivui. Kad 
galėtų būti kartu su mylimuoju ir 
vietoj žuvies uodegos turėtų kojas, 
Undinėlė sutiko išgerti raganos 
paruoštą gėrimą, už kurį atidavė 
savo balsą. Tačiau princas neatpa-
žino savo gelbėtojos, o Undinėlė 
negalėjo jam nieko papasakoti, nes 
neturėjo balso. Princas įsimylėjo ir 
vedė kitą mergaitę. Seserys įkalbi-
nėjo Undinėlę nudurti princą, kad 
ji vėl galėtų tapti jūros gyventoja ir 
grįžtų pas savuosius. Bet Undinėlė 
tebemylėjo princą, todėl jo nenu-
dūrė, o patekėjus saulei šoko į jūrą 
ir pavirto jūros puta.

Spektaklio gyvavimo  
istorija

Įdomi spektaklio „Undi-

nėlė“ istorija. Spekta-
klis sukurtas prieš 15 metų, jį kūrė 
garsūs Lietuvos menininkai: deko-
racijas ir lėles sukūrė dailininkai 
Vega Vaičiūnaitė ir Vytautas Pa-
kalnis, muziką parašė kompozito-
rius Faustas Latėnas. Spektaklyje 
vaidina Ona Pučkoriūtė-Zalensas. 
Ona gimė Telšiuose, 1979 m. bai-
gė Lietuvos konservatoriją ir gavo 
profesionalios aktorės diplomą. 
Dvidešimt metų ji dirbo Lietuvoje, 
Vilniaus teatre „Lėlė“. Nuo 1999 
m. aktorė gyvena Klivlande (JAV). 
Su savo programomis ji dalyva-
vo įvairiuose lėlių festivaliuose, o 
spektaklis „Undinėlė“ buvo paro-
dytas Niujor-
ke, Bostone, 
K l i v l a n d e , 
Va š i n g t o n e , 
Čikagoje, Pa-
saulio lietuvių 
centre  L e-
monte. Vienas 
įspūdingiau-
sių spektaklių 
įvyko Čikagos 
n e į g a l i ų j ų 
vaikų slaugos 
centre „Saulu-
te”. Čia iš Lie-

tuvos atvežti dideles fizines pro-
blemas turintys vaikai laukia sudė-
tingų operacijų. Jie su džiaugsmu 
žiūrėjo gražiąją „Undinėlės” pasa-
ką, kuri trumpam padėjo užmiršti 
savo nelaimes.

Spektaklis „Undinėlė“ Vilniu-
je buvo parodytas nemokamai, tai 
graži aktorės ir jos vyro dovana 
kurtiems vaikams. 

Aktorė O. Pučkoriūtė-Zalen-
sas pasakoja daug gražių pasakų 
vaikams. Visi pageidaujantys gali 
pažiūrėti pasakų vaizdo įrašus in-
ternete adresu  www.pasakeles.lt 

 PAGAVOS inf.

Mes ir visuomenė Metų pradžioje – nepaprastas 
lėlių spektaklis „Undinėlė“

Spektaklio tekstą į gestų kalbą vertė gestų kalbos 
vertėjas Arūnas Šaukeckas.

Pasibaigus spektakliui vaikai laukė savo eilės pačiupinėti 
neįprastas lėles.  

Spektaklis „Undinėlė“ – aktorės Onos Pučkoriūtės-Zalensas 
dovana klauso negalios vaikams.


