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• Dvidešimt antri leidimo metai• 

Tarptautinės kurčiųjų dienos akimirkos

Plačiau skaitykite 10-15 p. 

Minėdama Tarptautinę kurčiųjų dieną Kauno bendruomenė surengė eitynes Laisvės alėjoje.

  Akimirkos iš vilniečių šventės: 
„Mimikos“ spektaklis „Apkabink kylantį“, 

N.Karmazienės ir I.Kulčickio linksmas etiudas,  
R. Kuralavičiūtės ir M.Paulausko imitacinė daina 
„Kaip man sunku“.
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ATŠAUKIAMAS VASAROS 
LAIKAS. Paskutinį savaitga-

lį, naktį iš spalio 
27-osios į 28-ąją, 
laikrodžių rody-
kles turėsime pa-
sukti valanda at-

gal, nes Lietuva grįžta prie žiemos 
laiko.  Pagal šį laiką gyvensime 
penkis mėnesius -  iki kitų metų 
kovo pabaigos.

TURĖS ATSIŽVELGTI Į NE-
ĮGALIŲJŲ POREIKIUS. Nuo šiol 
pataisytose ir papildytose Vilniaus 
m. tvarkymo ir švaros taisyklėse 
bus daugiau dėmesio skiriama ne-
įgaliesiems. Renginių organizato-
riai įpareigoti sudaryti sąlygas ren-
giniuose lankytis neįgaliesiems. 
Dar jie įpareigoti sudaryti palan-
kesnes sąlygas neįgaliųjų asmenų 
vairuojamas ar neįgaliuosius as-
menis atvežančias transporto prie-
mones statyti arčiau renginio vie-
tos. Pasirūpinta, kad valstybinių 
ir minėjimo renginių oficialiųjų 
dalių kalbos būtų verčiamos į ges-
tų kalbą. Taip pat nuo šiol mies-
to prekybos, paslaugų ir viešojo 
maitinimo įstaigos turės užtikrin-
ti, kad jų prieigose, ne toliau nei 
trys metrai nuo pagrindinių durų, 
būtų įrengta, valoma ir prižiūrima 
šiukšliadėžė su pelenine. Pastaroji 
nuostata Taisyklėse atsirado Neį-
galiųjų reikalų komisijos prie Vil-
niaus m. savivaldybės narių Ingos 
Minkevičienės ir vertėjo Arūno 
Šaukecko iniciatyva.

„VAKARO ŽVAIGŽDELĖ“. 
Rugsėjo 29 d. radijo laidoje „Va-
karo žvaigždelė“ kalbėta apie gestų 
kalbą ir ta proga svečiuotasi Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre. 

Laidos organizatoriai taip pat 
primena, kad televizijos laidą vai-
kams „Žvaigždelė“ su vertimu į 
gestų kalbą galima peržiūrėti in-
ternetu www.zvaigzdele.lt (Televi-
zijos laidos). 

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS 
NAMŲ. „Akiratis“ jau rašė, kad 
buvo kreiptasi į Socialinės apsau-
gos ir darbo ministeriją (SADM) 
dėl garbaus amžiaus klausos nega-
lią turinčių asmenų apgyvendini-
mo jų komunikacijai pritaikytuose 
vienuose senelių globos namuo-
se. Viceministras Dalius Bitaitis į 
Draugijos raštą atsakė neigiamai. 
Pagal Europos Tarybos veiksmų 

planą, neįgalius žmones siekiama 
ne nuo visuomenės atskirti, bet, 
priešingai, integruoti. Taip pat SA-
DM atstovas ragina LKD inicijuoti 
klausos negalią turintiems asme-
nims paslaugų teikimą bendruo-
menėje arčiau asmens gyvenamo-
sios vietos.

„ATSPINDŽIAI“. Spalio 26, 
27 d. organizuojama jau tradicinė 
tapusi XXI Lietuvos suaugusių-
jų mėgėjų teatrų apžiūra-šventė 
„Atspindžiai“. Renginyje Vilniaus 
KRC liaudies teatras „Mimika“ pa-
rodys spektaklį „Apkabink kylan-
tį“ (scenarijaus autorė ir režisierė 
J. Mažeikienė ir T. Varnas). Spek-
taklį bus galima pamatyti spalio 27 
d. (šeštadienį) Jurbarko kultūros 
centre (S. Dariaus ir S. Girėno g. 
94) 15 val.

BERNARDINAI.LT KAL-
BINO LKD PREZIDENTĘ  
R. KLEČKOVSKAJĄ. Straipsnyje 
„Rinkimai – ne visiems“ žurnalis-
tas Valius Venckūnas palietė ypač 
opią kurtiesiems problemą - in-
formacijos neprieinamumą. Per 
interviu diskutuota apie tai, kad  
klausos negalės žmonės yra at-
kirsti nuo informacijos politinių 
debatų metu, kad jie metų me-
tus su skundais ir prašymais yra 
siuntinėjami iš vienos instancijos 
į kitą ir atgal. Kalbėta apie valdi-
ninkų ypač gerai nušlifuotą, visa-
galę formulę „nėra pinigų“, apie 
kurčiųjų Jungtinėms Tautoms iš-
siųstą skundą dėl diskriminavimo 
informacijos prieinamumo srityje 
ir kt. Visą straipsnį galite perskai-
tyti adresu http://www.bernardi-
nai.lt/straipsnis/2012-10-01-va-
lius-venckunas-rinkimai-ne-vi-
siems/88712.

SVEIKINIMAS: KARTU 
DŽIAUGSMAS IR NUOSKAU-
DA. LKD prezidentė R. Kleč-
kovskaja, persiųsdama Tėvynės 
sąjungos interneto puslapyje įdė-
tą straipsnelį apie kurčiųjų bėdas 
mėnraščiui „Akiratis“, būtent taip 
ir sakė: „Džiaugiuosi Seimo narių 
– Vincės Vaidevutės Margevičie-
nės ir Rimanto Jono Dagio - svei-
kinimu Tarptautinės kurčiųjų die-
nos proga ir liūdžiu, kad kurčiųjų 
teisė gauti informaciją pažeidinė-
jama ir toliau.“ Su straipsnio turi-
niu galite susipažinti http://www.
tsajunga.lt/index.php/lietuvoje_
dar_vis_pazeidziamos_kurciuju_



3

teises_gauti_informacija/13258.
GESTŲ KALBOS TELEVIZI-

JAI – PUSĖ METŲ. Tiek laiko vei-
kia pirmoji šalyje tokio pobūdžio 
televizija. Sveikiname mūsų tele-
viziją! Įkūrė ją šeši jauni entuzias-
tai, vadovaujami projekto autorės, 
Aukštaitijos televizijos vadybinin-
kės Agnės Sakalaitės bei operato-
riaus ir puslapio administratoriaus 
Tado Martinaičio. Kad idėja kilni, 
rodo ir nuolat bei pačiu laiku te-
levizijai ištiesiama pagalbos ranka. 
Štai iš pradžių nebuvo kur filmuo-
tis. Panevėžio apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro direktorė San-
dra Kemeraitienė svetingai atvėrė 
centro duris. Nuoširdžiai koman-
dą palaiko ir Aukštaitijos televizi-
jos vadovas Eugenijus Ivanauskas, 
kuris skyrė Aukštaitijos televizijos 
eterio laiko Gestų kalbos televizi-
jos laidoms transliuoti. Šiuo metu į 
gestų kalbą verčiamos 7 laidos. Su 
iššūkiu versti sudėtingus tekstus 
puikiai susidoroja keturios Pane-
vėžio AGKVC vertėjos: Raimonda 
Vaičeliūnienė, Birutė Šimkienė, 
Diana Paliliūnienė, Simona Ivano-
vaitė-Visockienė. Reikėtų paminė-
ti ir dar vieną žmogų – Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos direktorę Da-
nutę Kriščiūnienę, kuri televizijai 
padėjo savo asmeninėmis lėšomis. 
Direktorės sekėjų kol kas daugiau 
nėra, todėl televizija verčiasi ne-
lengvai.

PINIGŲ MUZIEJUJE ĮDIEG-
TA VERTIMO Į GESTŲ KAL-
BĄ ELEKTRONINĖ SISTEMA. 
Lietuvos banko Pinigų muziejaus 
elektroninė ekskursijų audiogido 
sistema papildyta gestų kalba, su-
prantama klausos negalią turin-
tiems lankytojams. Jiems pasako-
jimas apie muziejaus ekspoziciją 
verčiamas į gestų kalbą planšetinio 
kompiuterio ekrane. Tai pirmasis 
Baltijos šalyse muziejus, kur įdieg-
ta vertimo į gestų kalbą elektroni-
nė sistema.

Lietuvos banko Komunika-
cijos departamentas organizuoja 
šio projekto pristatymą spalio 25 
d. Renginys prasidės 11 val. Pinigų 
muziejuje (Totorių g. 2), trukmė – 
apie 0,5 val.

RINKIMAI. Spalio 13 d. vy-
kusioje Vilniaus kurčiųjų teritori-
nės valdybos ataskaitinėje rinki-
minėje konferencijoje pirmininke 
išrinkta Inga Minkevičienė.

„EIKIME KARTU!“ VšĮ Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras vykdo Jaunimo programų 

projektą „Eikime kartu!“ Projekto 
metu yra ir bus siekiama skatinti 
jaunimą įsilieti į Vilniaus mieste 
veikiančio jaunimo bendruome-
nę. Numatoma vykdyti komandos 
formavimo, lyderystės mokymus, 
kartu keliauti ir spręsti šių dienų 
aktualias problemas. Planuojama 
kurčiųjų apklausa apie kurčiųjų 
jaunimo veiklą. Išanalizavus rea-
lią jaunimo užimtumo situaciją, 
bus lengviau pritaikyti kitų metų 
centro veiklos programas kurčiųjų 
poreikiams. Projektą finansuoja 
Vilniaus miesto savivaldybė.

„SVEIKI IR VĖL ENER-
GINGI“. Vilniaus KRC taip pat 
vykdo visuomenės sveikatos pro-
gramą „Sveiki ir vėl energingi“ 
pagyvenusio amžiaus kurtiesiems, 
gyvenantiems Vilniaus mieste. 
Programos tikslas - pagyvenu-
sių kurčiųjų asmeninės higienos, 
sveiko gyvenimo būdo bei fizinio 
aktyvumo skatinimas aktyviomis 
veiklomis bei metodais. Kad bū-
tų užtikrintas visavertis kurčiųjų 
senjorų dalyvavimas visuomenės 
gyvenime ir būtų skatinamas jų 
sveikesnio gyvenimo būdo bei 
fizinio aktyvumo siekis, planuo-
jama vykdyti nuolatinio užimtu-
mo veiklas: susitikimus, specia-
listų paskaitėles, pėsčiųjų žygius, 
ekskursijas. Veiklos jau pradėtos. 
Kurtieji senjorai jau dalyvavo pa-
žintinėje ekskursijoje į Druskinin-
kus, keliavo po Dzūkijos kraštą. 
Projektą finansuoja Vilniaus mies-
to savivaldybė.

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLI-
NĖS.  Lapkričio 1 d. minime vi-
sus tuos, kuriuos dėl ypatingo jų 
gyvenimo kilnumo ir veiklos, 
Dievo ir žmonių meilės Bažnyčia 
po mirties paskelbė šventaisiais. 
Senovėje šią dieną žmonės dar 
kartą pasidalydavo savo geru su 
elgetomis, prašydami juos melstis 
už giminės mirusiųjų ramybę ir už 
gyvųjų darbų sėkmę. 

Lapkričio 2-oji – Vėlinės, mi-
rusiųjų pagerbimo diena. Meilė 
ir pagarba į Amžinybę iškeliavu-
siems artimiesiems atves mus prie 
jų kapų. Negalėdami aplankyti 
savo artimųjų kapų pagarbiai pri-
siminkime tai, kas gero ir gražaus 
susiję su mums artimais žmonė-
mis, su meile atgaivinkime juos 
savo širdyse bei prisiminimuose.  

HELOVINAS. Lapkričio 10 
d. 17 val. Vilniaus KRC aštrių po-
jūčių mėgėjus kviečia į Helovino 
šventę, vyksiančią Vilniuje, Šv. Ka-
zimiero g. 3, aktų salėje.

Brangūs draugai,
noriu jums papasakoti, kaip 

šią vasarą pavyko sustiprinti savo 
sveikatą Palangoje. 

Išdrįsau šeimos gydytojo pa-
prašyti siuntimo dėl sanatorinio 
gydymo, nes man buvo paaštrėję 
ligos negalavimai. 

Viena šeimos klinika atsisa-
kė suteikti reabilitaciją, taigi teko 
pereiti į kitą medicinos centrą. 
Tikėjau, kad ten medikai bus są-
žiningesni.

 Šeimos gydytoja, atsižvelg-
dama į mano sveikatos būklę ir 
reabilitologo išvadas, kreipėsi į 
šeimos klinikos vadovą, kad su-
teiktų siuntimą dėl palaikomosios 
reabilitacijos.

 Iš Ligonių kasos gavau pažy-
mą. Pasirinkau „Baltijos“ sanato-
riją. 

Susikroviau lagaminą, prieš 
kelionę dar apskaičiavau, kokiu 
transportu pigiau vykti į Palangą. 
Kitą dieną traukinių stotyje įsigi-
jau bilietą iš Vilniaus iki Klaipė-
dos, o iš Klaipėdos į Palangą jau 

važiavau autobusu. Man tai buvo 
pigiausia kelionė, kuri truko apie 
5 valandas. 

Po gydytojo apžiūros man 
buvo paskirtos gydymo procedū-
ros: mankšta, baseinas, perlinės 
vonios, parafinas, masažas. Šios 
procedūros stiprino mano kūną, o 
patirtas malonumas gydė sužeistą 
sielą.

O kokia ten gamta! Net patys 
didžiausi civilizacijos teikiami pa-
togumai nepajėgia man nuslopinti 
gamtos traukos. 

Žavioje miško paunksnėje, vil-
nijančių javų laukus ar žydinčias 
pievas gaubiančiame tyrame ore, 
putotose jūros bangose, lengvose 
ežero vilnyse ar vėsioje upės sro-
vėje, aidint paukščių čiulbesiui ar 
rūstokam perkūno griausmui, aš 
kuriam laikui pamiršdavau sle-
giančius kasdienybės rūpesčius. 
Mane apėmė toks pojūtis, lyg bū-
čiau susiliejusi su gamtos galiomis, 
tapusi neatsiejama jos dalimi. Tai-
gi atsinaujinau, nejučiomis pasida-
riau geresnė.

Nebijokite prašyti to, kas jums 
teisėtai priklauso. Kaip Biblijoje 
yra parašyta: „ Prašykite, ir bus 
duota...“

Aelita PAULAUSKIENĖ

Mums rašo

SKELBIMAS

Kviečiame Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, 
Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto kurčiuosius ir nepri-

girdinčiuosius draugijos narius dalyvauti LKD Šiaulių 
teritorinės valdybos visuotiniame susirinkime, kuris 

vyks spalio 27 d. 12 val. Vytauto g. 19, Šiauliuose.

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

Vienas po kito į amžinybę išėjo Klaipėdos rajono ir 
Klaipėdos miesto aktyviausių draugijos narių 

Zinos Kudirkienės ir Ritos Gluškovienės 
mylimi tėveliai.

Nuoširdžiai užjaučiame Ziną ir Ritą, jų artimuosius.
 

 Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro bendruomenė
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 Pradėtos nuotolinio vertimo paslaugos
Pirmasis vaizdo skambutis

Rugsėjo 21 d. startavo 
nuotolinio vertimo vaizdo 
skambučiais, naudojant 
G3 mobilųjį ryšį, paslauga 
Lietuvoje.

Jaudinanti akimirka. Bendro-
vės „Lintel“ patalpose įrengtos 
penkios vaizdo skambučiams pri-
imti darbo vietos. Vienoje jų  sėdi 
Kauno apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro (AGKVC) vertėja. Kiek 
nuošaliau įjungiamas socialinės 
apsaugos ir darbo ministro Dona-
to Jankausko mobilusis telefonas, 
turintis vaizdo skambučių priėmi-
mo funkciją. Pirmas oficialus kon-
taktas patikimas Lietuvos kurčiųjų 
draugijos prezidentei Romai Kleč-
kovskajai. Ir štai vertėja atsiliepia. 
Pokalbis vyksta sklandžiai. 

Per kviestinių svečių audi-
toriją nuvilnija plojimai. Matyti, 
kaip lengviau atsikvepia „Lintel“ 
generalinis direktorius Laurynas 
Šeškevičius, IT projekto vado-
vas Rimvydas Čepulis, TEO LT 
komunikacijos vadovas Antanas 
Bubnelis. Šie vyrai buvo atsakin-
gi už projekto sėkmę. Ir projektas 
pavyko. Iš pirmo žvilgsnio nieko 
čia sudėtingo nėra. Bet žinant, 
kad nuotolinio ryšio sistema buvo 
kurta priimti skambutį pirmiausia 
balsu, perorientuoti ryšį į vaizdą, 
technologiškai nebuvo paprasta. 

Dabar tris mėnesius vyks eks-
perimentas. Tuo metu bus pašalin-
ti visi iš anksto nenumatyti pokal-
bių trukdžiai, tokie kaip trūkinė-
jantis ar vėluojantis vaizdas ir kt. 
Jeigu eksperimentas pasiteisins, ir 
nuotolinis vertimas bus paklausus, 
nuo Naujųjų metų projektas turėtų 
įgauti spartos, plėsis jo apimtis. 

Planuojama, kad apie 2014 m. 
bent dviem vertėjų centrams bus 
nupirkta nuotolinio vertimo įran-
ga. Šiuo metu, kol neaiškus tokių 
telefoninių kontaktų poreikis, ver-
tėjų darbo vietos įkurtos bendro-
vėje „Lintel“ ir yra iš jos nuomo-
jamos. 

Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centrui teko pareiga ir gar-
bė likusį šių metų ketvirtį aptar-
nauti visus Lietuvos kurčiuosius. 
Kaip informavo centro direktorė 
Ramunė Leonavičienė, nuotolinės 
paslaugos visą šį laiką bus teikia-
mos centro darbo laiku. Skambinti 

reikia telefono numeriu 8 693 33 
336.

„Lintel“ komanda nuo Nau-
jųjų metų žada susigrumti dar su 
vienu iššūkiu – kad pokalbiai kur-
tiesiems taptų įmanomi ne tik G3 
ryšiu, mobiliuoju telefonu, bet ir 
atskiromis interneto programo-
mis. 

Ypač daug prie naujovės atsi-
radimo prisidėjo Neįgaliųjų reika-
lų departamento direktorė Geno-
vaitė Paliušienė. Neseniai direkto-
rė buvo nuvykusi į Švediją susipa-
žinti su ten veikiančia nuotolinio 
vertimo sistema. Todėl ji pagrįstai 
teigė, kad Lietuvos kurtiesiems pa-
siūlyta paslauga yra modernesnė, 
negu taikoma gerokai pažengusio-
se Šiaurės šalyse. Tiesa, ten jau 80 
proc. vartotojų turi galimybę gauti 
paslaugą nuotoliniu būdu.

Ministras D. Jankauskas susi-
rinkusių televizijų žurnalistų pra-
šė naujovę paskleisti kuo plačiau. 

Ministras įsitikinęs, kad nuotoli-
nis vertimas itin pagerins kurčiųjų 
gyvenimo kokybę, todėl apie tai 
turi sužinoti visi. 

Nekantriai susirinkusieji lau-
kė LKD prezidentės R. Klečkovs-
kajos žodžio. Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenės vardu vadovė tarė 
„taip“ naujovei.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento pavedimu buvo apklaustos 
Lietuvos įmonės, teikiančios in-
formacijos telefonu paslaugas, ir 
atsirinkta telekomunikacijos lyde-
rė šalyje UAB „Lintel“. 

Rinktasi iš vienos vieną, nes 
daugiau šio verslo atstovų kon-
kurse nedalyvavo. Tačiau dėl to 
„Lintel“ reikalavimų kartelės tech-
niniams sprendimams nenuleido. 
Dabar Lietuvos kurčiųjų bendruo-
menė bendrovę atpažins kaip soci-
aliai atsakingai verslą plėtojančią 
įmonę. Ir ne tik tai. Antrinė AB 
TEO LT įmonių grupės įmonė 

„Lintel“ yra didžiausia pagal apim-
tį ir moderniausia pagal technolo-
gijas bendrovė šalyje. Čia per mė-
nesį teikiama per 1 mln. kontaktų: 
balsu, internetu ir SMS. Nuo rug-
sėjo 21 d. – ir vaizdu.

Ministro susitikimas su 
Kauno bendruomene
Netrukus nuotolinio skam-

bučio paslaugą „Lintel“ atstovai 
jau demonstravo Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre (pristatymo 
demonstracinę versiją galite per-
žiūrėti LKD portale www.lkd.lt). 

Vėliau vyko diskusija; kur-
tiesiems buvo sudaryta galimybė 
užduoti klausimų. Paaiškėjo, kad 
svečiams nėra paprasta į juos visus 
atsakyti. 

Kurtieji įrodė, kad naudotis 
pigiais telefonais, net ir turinčiais 
vaizdo kamerą priekyje ir gale, ne-
galės, nes jų ekranas yra labai ma-
žas ir vaizdo kokybė dėl to prasta. 
O štai įpirkti brangių prietaisų, 
kurių kaina siekia nuo 900 iki 
2000 litų, kurtiesiems yra ne pagal 
kišenę. 

Ministras D. Jankauskas ra-
mino, kad kompensuojama suma 
dabar yra padidinta iki 500 litų.  
Kurtieji ginčijosi, jog kompensa-
cija, skiriama kartą per 7 metus, 
neatitinka jų poreikių. Aparatas 
susidėvi greičiau. Vadinasi, per tą 
laiką vieną telefoną gali tekti įsi-
gyti už visą kainą. Be to, diskusijos 
dalyviai priminė, kad dar visai ne-
seniai kompensuojama suma buvo 
gerokai mažesnė. Neįgalieji atitin-
kamai pirko ir pigesnius variantus. 

„O ką dabar daryti? Laukti 
kitos kompensacijos šešerius ar 
septynerius metus ir pavydžiai 
stebėti, kaip nuotolinio vertimo 
paslauga naudojasi palankesniu 
metu telefonus įsigiję draugai?“ - 
klausė jie. 

Ministerijos atstovai žadėjo, 
kad kompensavimo tvarka netru-
kus turėtų keistis.

  „Lintel“ komanda apipilta 
klausimais apie konkrečių firmų ir 
telefonų modelių tinkamumą vaiz-
do ryšiui. Paaiškėjo, kad dalis net 
brangių telefonų, turinčių vaizdo 
skambučio funkciją, vis dėlto su 
G3 mobiliuoju ryšiu „nedraugau-
ja“. Dėl to per auditoriją nuvilnijo 
nusivylimo atodūsis.  

Dar viena skausminga tema – 

Aktualijos

Istorinis momentas 2012: nuotolinio vertimo paslaugos pradžia bendrovėje 
„Lintel“.

Kauno bendruomenė svečiams uždavė daug klausimų. 
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Respublikinės valdybos posėdyje
 Pakeistas pastato 
 keitimo sandoris

Iki šiol su potencialiu Šv. Kazi-
miero g. 3 Vilniuje  pastato pirkė-
ju buvo planuota daryti mainus ir 
vietoj turimo pastato su tam tikra 
priemoka Lietuvos kurčiųjų drau-
gijai (LKD) įsigyti J. Galvydžio g. 
3 esantį pastatą. 

Į posėdį atvykęs planuojamo 
sandorio atstovas Vidas Ragas val-
dybai pateikė kitą siūlymą: rengti 
dvi atskiras - pirkimo ir pardavi-
mo - sutartis. Kurtiesiems leidžia-
ma pasirinkti, ar pirma pirkti, ar 
parduoti. Tai ir buvo pagrindinis 
rugsėjo 18 d. posėdžio tikslas – 
duoti arba neduoti LKD preziden-
tei R. Klečkovskajai leidimą vyk-
dyti kitokio tipo sandorį. 

Tądien RV nariams svarbiau-
sias klausimas buvo, kodėl netin-
ka mainai. Į šį klausimą atsakyta 
iš dalies. Viena V. Rago atskleistų 
priežasčių ta, kad verslininkas 
yra kelių firmų savininkas arba 
bendraturtis, bet nebūtinai bus 
taip, kad ta pati firma bus Šv. 
Kazimiero g. 3 pastato pirkėja ir  
J. Galvydžio g. 3 pastato parda-
vėja. Tuomet sandoryje atsiranda 
sumaišties. 

V. Ragui išėjus panašius ar-
gumentus dėstė ir LKD juristas 
L. Vinickas. Esą afišuoti iš anksto 
planuojamų sandorių paprastai 
verslininkai nemėgsta, nes dažnai 
per anksti pasklidus informacijai 
gali nukentėti jų interesai.

Posėdžio dalyviai dalijosi abe-
jonėmis būti apgauti: pvz., mes 
savo pastatą parduosim, o mums 
paskutinę akimirką atsisakys nau-
jąjį parduoti, ir liksim be nieko. 
Arba mes, tarkim, sumokam avan-
są už naują pastatą (visos sumos 
neturim), o iš mūsų senąjį pastatą 
paskutinę minutę atsisako pirkti ir 
pan. 

V. Ragas teigė, kad tokios bai-
mės abipusės. Štai jis ketinamo 

LKD įsigyti pastato patalpas yra 
išnuomojęs daugybei atskirų fir-
mų skirtingam laikui ir sąlygomis. 
Tad šių metų pabaigoje įspėjęs jas 
apie iškeldinimą daliai turės mo-
kėti netesybas ir dar nerimauti, ar 
sandorio mes neatšauksime, nes 
tuomet jo nuostoliai būtų itin di-
deli. Svečias prisipažino, kad kie-
kvienas verslininkas ieško naudos 
sau. 

Taip pat ir LKD turi savo prie-
žasčių parduoti ir pirkti, todėl 
taip svarbu, kad tiek pirkėjo, tiek 
pardavėjo juristai užtikrintų kuo 
didesnį sandorio patikimumą, 
„apdraustų“ savo „pusę“ nuo neti-
kėtumų. Esą abipusio pasitikėjimo 
galėtų suteikti šiemet pasirašytas 
ketinimų protokolas, taip pat ap-
sikeitimas tos pačios dienos pirki-
mo bei pardavimo sutartimis ir kt. 

Taip pat V. Ragas siūlė kur-
tiesiems greičiau apsispręsti dėl 
anksčiau pageidautų LKD aktų 
salės statybų. Dalykas toks, kad 
anksčiau LKD planavo arba ša-
lia naujo pastato statyti priestatą, 
arba pirkti iš potencialaus naujo 
pastato pardavėjo pusiau įreng-
tą salę kitame netoli esančiame 
jų planuojamame statyti pastate, 
arba ją, visiškai įrengtą, iš jo nuo-
moti. 

V. Ragui išėjus R. Klečkovskaja 
informavo, kad patikslinti skaičia-
vimai parodė, kad salės statyba ir 
įrengimas gali atsieiti iki 0,5 mln. 
litų, ir tokia suma Draugijai yra 
per didelė. Esą Draugijai neapsi-
moka ir nuolat nuomoti patalpas, 
kurių dydis būtų apie 200 kv. m, 
nes nemažai atsieitų komunaliniai 
mokesčiai bei nuoma, o apkro-
va būtų nepakankama. Naujausia 
nuomonė - tokių planų iš viso at-
sisakyti ir stambiems renginiams, 
kurių per metus būna vos keletas, 
aktų salę nuomoti iš nelabai toli 
esančio Vilniaus technologijų mo-
kymo ir reabilitacijos centro (Šilo 

g. 24). Nedidelių konferencijų sa-
lių naujame pastate yra pakanka-
mai.

L. Vinickas paaiškino, kad 
RV nariai turi priimti sprendimą 
pirkti ir parduoti, jis bus svarbus 
kreiptis į notarą ir vykdyti būsi-
mus sandorius. Pasitarę tarpusavy 
ir išklausę L. Vinicko komentarų, 
visi  RV nariai, išskyrus vieną su-
silaikiusį, balsavo už leidimą keisti 
sandorio tipą.

       Kitos aktualijos
Panevėžio kurčiųjų reabilitaci-

jos centro vadovė Alina Juciuvienė  
nerimavo, kad iki metų pabaigos 
jiems gali nepakakti lėšų komuna-
liniams mokesčiams. Esą laisvas, 
perteklines pastato patalpas nuo-
moti nesiseka. Jos geriausiai tiktų 
kavinei, bet aplinkui kavinių yra 
pakankamai. Siūlymu niekas ne-
susidomi, nors informacija apie 
nuomą atnaujinama interneto 
skelbimuose kas du mėnesiai. Be 
to, su centru gana prastas susi-
siekimas. Klausimas, ką daryti su 
dabar jau per didelėmis Panevėžio 
kurčiųjų bendruomenei patalpo-
mis, liko atviras. Prisiminta, kad 
buvo planų tame pačiame pastate 
įkurdinti ir vertėjų centrą, bet dėl 
skirtingo organizacijų pavaldumo 
tai padaryti dar visai neseniai bu-
vo per sudėtinga. 

Problemos ir Kaune – prakiu-
ro KRC pastato stogas. RV nariai 
suko galvas, kaip pritraukti lėšų 
teritorinių reabilitacijos centrų re-
montui ir atnaujinimui. 

Prezidentė informavo, kad ne-
seniai išsiųstas skundas Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai bei 
Neįgaliųjų reikalų departamentui 
dėl sprendimo kitąmet 0,5 mln. Lt 
apkarpyti lėšas Vilniaus neįgaliųjų 
organizacijoms, tarp kurių paten-
ka ir Vilniaus KRC. 

NRD nuo 2013 m. žada skirti 
neįgaliųjų organizacijoms vienodo 

dydžio lėšas iš eilės trejiems me-
tams (bus rengiami ilgesnės tru-
kmės projektai). Tapo labai svar-
bu startuoti su kuo didesne suma. 
Vilniuje klostosi priešinga padėtis. 
Tai reiškia, kad Vilniaus KRC, ap-
tarnaujančiam didžiausią šalyje 
kurčiųjų bendruomenę, gali tekti 
trejus metus iš eilės kęsti neprite-
klių. Tai labai bloga žinia, ir LKD 
neketina su ja taikstytis.

R. Klečkovskaja informavo, 
kad atsisakė šį rudenį dar vienos 
parlamentarės V.V. Margevičienės 
siūlytos Seime surengti konferen-
cijos. Ji motyvavo tuo, kad iki šiol 
nė vienas ten organizuotas rengi-
nys nepadėjo spręsti kurtiesiems 
aktualių problemų. 

LKD atstovai pranešė, kad pa-
rengtas 2013-2015 m. projektas, 
kuris užtikrins profesionalaus psi-
chologo konsultacijas kurtiesiems 
vaizdo skambučiais pagalbos lini-
jomis. Šiam darbui buvo raginama 
atrinkti psichologą, ypač puikiai 
mokantį lietuvių gestų kalbą.

Dar kartą svarstytas poilsio 
namų „Varpelis“ remonto klau-
simas. Nutarta, kokius remonto, 
įrangos keitimo darbus būtų gali-
ma atlikti iki kito poilsio sezono 
pradžios. Duotas leidimas terito-
riniams kurčiųjų centrams apie 
10-15 Lt  koreguoti poilsio kelia-
lapių kainą pagal atskirų kambarių 
būklę.

Išsiaiškinta, kad Vilniaus ko-
legijoje planuojamų organizuoti 
vienų metų trukmės lietuvių gestų 
kalbos kursų pradžia atidedama 
mažiausiai iki 2013 m. rugsėjo 1 
d. Į juos buvo susirašė per 50 siste-
moje dirbančių  asmenų.  

Už akių priekaištauta kurčių-
jų jaunimui. LKD paramos savo 
projektams prašo, tačiau grįžę iš 
tarptautinių renginių informacija 
su bendruomene nesidalija. 
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pokalbių kaina. Informuota, kad 
ji priklauso nuo turimo abonen-
to plano ir operatoriaus. Tad ga-
li svyruoti nuo 0 iki 70 centų per 
minutę.

Kurtieji nerimavo, kad pokal-
biai dėl būtino turėti G3 ryšio ir  
bendravimo specifikos nulemtos 
ilgesnės trukmės atsieis per bran-
giai. Na, o ministerijos atstovai ra-

mino, kad šiuo metu šalyje vyksta 
eksperimentas. Jei jis pasiteisins, 
bus ieškoma geriausių išeičių kur-
tiems vartotojams. Žinoma, nei-
gnoruojant valstybės galimybių. 
Tad liko tik vienas klausimas – ar 
valstybės galimybės nenubrauks 
visų surastų technologiškai nau-
dingų sprendimų? 

Kažkas iš auditorijos prisimi-

nė vis dar nepateisintus lūkesčius 
dėl bendrojo pagalbos telefono 
112 paslaugos ir siūlė ją taip pat 
padaryti prieinamą vaizdo skam-
bučiais. Esą tai gali išgelbėti ne 
vieno kurčiojo gyvybę.

Kauno KRC direktorė J. Pu-
gačiauskienė ragino ateityje vaiz-
do skambučių paslaugą įdiegti ir 
kurčiųjų reabilitacijos centruose. 

Pasidžiaugusi modernia  ir reika-
linga naujove, regiono vadovė taip 
pat primygtinai siūlė neprisirišti 
prie konkrečios kompensacijos 
sumos, bet procentais nustatyti 
kompensaciją nuo telefono kainos. 
Anot jos, kad paslauga tarnautų 
žmonėms.  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 



2012 m. spalio mėn. Nr. 10  (326)6

Kūno kultūros ir sporto 
dienos išvakarėse LR prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė 
į pagerbimo ceremoniją 
pakvietė 2011-2012 metais 
labiausiai Lietuvai Europoje 
ir pasaulyje nusipelniusius 
sportininkus, jų trenerius, 
gydytojus, delegacijų vado-
vus ir kt. 

Pirmąkart kurčiųjų sporto is-
torijoje valstybės ordinais ir me-
daliais apdovanotas toks gausus 
būrys kurčiųjų sporto bendruo-
menės atstovų. Net 30-čiai sporti-
ninkų ir sporto darbuotojų spalio 
4-oji, pagerbimo diena, turbūt liks 
atmintyje kaip viena įsimintiniau-
sių gyvenimo dienų. Juk ne kie-
kvienam tenka garbė būti pripa-
žintam valstybės. 

Labai svarbu ir tai, kad prezi-
dentė šįkart neskirstė sportininkų 
į girdinčiuosius ir kurčiuosius. 
Anot šalies vadovės, visi jie vieno-
dai garsino šalį ir „aukso raidėmis 
įrašė Lietuvos vardą į viso pasaulio 
sporto istoriją“. 

Kūno kultūros ir sporto die-
na (pirmasis spalio šeštadienis) 
Lietuvoje švenčiama dar tik antrą 
kartą.

 
2012-ieji: ordinai ir 

 medaliai
Lietuvos didžiojo kunigaikš-

čio Gedimino ordino Riterio kry-
žiumi apdovanoti: vyrų krepšinio 
vyriausiasis treneris Algimantas 
Šatas, žaidėjai Justinas Navlickas 
(vyrų rinktinės kapitonas) ir Ro-
bertas Puzinas. Tai 20-asis apdo-
vanojimas ordinų ir medalių hie-
rarchijoje pagal svarbą.

Ordino ,,Už nuopelnus Lie-
tuvai" Riterio kryžius įteiktas: 
moterų krepšinio rinktinės vy-
riausiajam treneriui Žilvinui Alek-
sandravičiui, buvusiam rinktinės 
treneriui Remigijui Balaišiui ir 
žaidėjoms: Deimantei Naruševi-
čiūtei, Agnei Žegytei, Gražinai 
Jočytei, Justinai Burbaitei, Aušrai 
Milašauskaitei, Sonatai Bareikie-
nei, Jurgitai Jankutei, Rūtai Paz-
drazdienei, Jurgitai Navickaitei, 
Gabrielei Valaitytei, Ramunei Es-
kertaitei, Birutei Aleknavičiūtei, 
Olgai Šilkinyte, Jurgitai Navickai-
tei. 

Ordino ,,Už nuopelnus Lietu-
vai" Riterio kryžius įteiktas vyrų 
krepšinio rinktinės nariams: Ge-
diminui Žukui, Arūnui Kubiliui,  
Arvydui Bareikiui, Lukui Pečiu-
liui, Martynui Vainiui, Edvinui 
Kriūnui, Algirdui Pazdrazdžiui, 
Janiui Skakun, Karoliui Birietai, 
Deiviui Gindriūnui, Andrej Zene-
vič (21-asis pagal svarbą). 

Ordino ,,Už nuopelnus Lietu-

vai" medalį gavo: LKSK genera-
linis sekretorius Marius Minke-
vičius (Lietuvos kurčiųjų moterų 
krepšinio rinktinės vadovas) bei 
sporto specialistas Mantas Stan-
kevičius, Lietuvos kurčiųjų vyrų ir 
moterų rinktinių administratorius 
(26-asis pagal svarbą). 

Šie apdovanojimai įteikti Lie-
tuvos kurčiųjų vyrų krepšinio 
rinktinei, laimėjusiai 2011 m. pa-

saulio čempionato aukso medalį ir 
2012 m. Europos čempionate sida-
bro medalį; kurčiųjų moterų krep-
šinio rinktinei, laimėjusiai 2011 
m. pasaulio čempionate ir 2012 m. 
Europos čempionate sidabro me-
dalius.

Dar 18 sportininkų bei jų 
trenerių apdovanoti prezidentės  
D. Grybauskaitės atminimo meda-
liais. Tai vyrų ir moterų krepšinio, 
badmintono, lengvosios atletikos, 
stalo teniso bei imtynių sporto ša-
kų atstovai.
  

Ankstesni apdovanojimai
Tai ne pirmieji valstybiniai 

apdovanojimai kurčiųjų sporto 
istorijoje. Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Karininko kryžiumi 
yra apdovanoti: badmintoninin-
kė Kristina Dovydaitytė, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto prezi-
dentas Aleksas Jasiūnas, orienta-
cininkas Tomas Kuzminskis (tai 
17-asis medalis pagal svarbą). 

Ordino „Už nuopelnus Lie-
tuvai“ Riterio kryžių yra pelnę: 
kurčioji krepšininkė Danutė Šere-
lienė, orientacininko Tomo Kuz-
minskio treneris Jurgis Mertinas, 
kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės 
vyriausiasis treneris Algimantas 
Šatas, treneris Algirdas Jurkša, 
krepšininkai Robertas Puzinas ir 
Justinas Navlickas, šalies badmin-
tonininkų rinktinės treneris An-
tanas Narvilas. Badmintonininkas 
Tomas Dovydaitis ir stalo teni-
sininkas Deividas Takinas buvo 
apdovanoti ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ medaliu.  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Sportas LR prezidentė apdovanojo sportininkus

LR prezidentė D. Grybauskaitė valstybės ordinais ir medaliais apdovanojo 
2011 m. ir 2012 m. pasaulyje ir Europoje Lietuvos vardą garsinusias 
kurčiųjų vyrų ir moterų krepšinio rinktines, jų trenerius, vadovus, rinktinių 
administratorių.

(Iš kairės į dešinę) Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius; ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Riterio kryžius; ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
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Lietuvės paplūdimio tinklininkės – antros pasaulyje

Europos kurčiųjų lengvaatlečių čempionatas

Rugsėjo 16-22 d. Alani-
jos mieste (Turkija) sureng-
tas 1-asis pasaulio kurčiųjų 
paplūdimio tinklinio čem-
pionatas. 

Jame dalyvavo po 17 vyrų ir 
moterų komandų iš 15 pasaulio 
valstybių. Lietuva į varžybas pa-
siuntė moterų dvejetą – Birutę 
Aleknavičiūtę ir Ingridą Milkin-
taitę iš Kauno (jų trenerė Jolita 
Virbickienė). Ir nenusivylė: mūsų 
merginos pelnė vicečempionių 
titulą ir pasidabino sidabro me-
daliais. Aukso medaliai atiteko 
Ukrainos-1 komandai. Trečiąją 
vietą užėmė Ukrainos-2 komanda.

Delegacijos vadovas Marius 
Minkevičius, vertindamas čempi-
onato rezultatus, sakė, kad prieš 
varžybas tik patys didžiausi opti-
mistai galėjo lietuvėms pranašau-
ti medalius. Net merginų trenerė  
joms prognozavo geriausiu atveju 
5-ąją vietą. Mat iki čempionato 
klostėsi pats blogiausias scenari-
jus. Viena iš sportininkių dvejeto 
– B. Aleknavičiūtė - patyrė rimtą 
peties traumą, turėjo iškęsti ope-
raciją, pusantrų metų nesitrenira-
vo ir  „ant smėlio“ grįžo tik liepą. 
Tuomet iki čempionato buvo likę 
kiek mažiau nei trys mėnesiai. 
o jos porininkė Sigita Lukošiūtė 
emigravo iš Lietuvos. Paplūdimio 
tinklinio komandai reikia dviejų 
žaidėjų. LKSK, pasitaręs su tin-

klininkių trenere, nusprendė ją 
pakeisti kita kauniete -  vos 2 me-
tus besitreniruojančia I. Milkin-
taite. Ir nesuklydo. Dvi skirtingų 
charakterių sportininkės puikiai 
papildė viena kitą, o jas suvienijo 
pergalių troškulys.

Visai kitaip merginoms klos-
tėsi pats čempionatas. Burtai lėmė 
mūsų sportininkėms žaisti paly-
ginti silpnoje C grupėje kartu su 
Brazilijos, Lenkijos ir Turkijos-2 
komandomis. Nuo čia jos pradėjo 
savo pergalingą žygį, kuris nutrū-
ko tik finale. Visas savo varžoves 
grupėje lietuvės įveikė  2:0. Po šio 
etapo varžybų buvo skaičiuojami 
komandų reitingai. Ir favoritėmis 

iki čempionato nė karto neįvardy-
tos  lietuvės pasiekė pirmąją vietą. 

Taip susiklostė, kad ketvirtfi-
nalyje mūsų atstovės antrą kartą 
susitiko su Brazilijos komanda.  Ji 
buvo nugalėta 2:0. 

Tokiu pat rezultatu 2:0 po at-
kaklios kovos pusfinalyje įveikta 
Ukrainos-2 komanda. 

Ne mažiau nuožmi ir labai 
graži finalo kova vyko tarp Lietu-
vos ir Ukrainos-1 komandų. Nu-
sileista 0:2 (14:21, 23:25). Žinovai 
sako, kad nėra ko norėti: septyne-
rius pastaruosius metus Ukrainos 
komanda yra lyderė Europoje ir 
pasaulyje, daugkartinė Europos ir 
kurčiųjų olimpinių žaidynių čem-

pionė. Tačiau Lietuvos ekspertai 
anaiptol nepasiduoda. Esą prieši-
ninkės įveikiamos. Mūsų sporti-
ninkių dvejetui tereikia atkakliai ir 
nuosekliai treniruotis – ir čempio-
nių titulas bus mūsų.

Olimpinėse žaidynėse 
 sieks aukso

2013 m. vyks Kurčiųjų olim-
pinės žaidynės. Dėl to tinklinin-
kės pasirengusios daug ką aukoti, 
viena jų - net darbą. Abi 25 metų 
sportininkės nuo 2013 m. sausio 
planuoja persikelti gyventi į sos-
tinę, nes čia yra paplūdimio tin-
kliniui pritaikytas uždarų patalpų 
maniežas. Taip pat du treneriai - 
M. Vasiliauskas ir T. Duonėla. Čia, 
Vilniuje, bus ir lygiaverčių varžo-
vių, nes šie treneriai yra išugdę 
girdinčių merginų - tarptautinių 
varžybų prizininkių. 

Kalbinta Birutė, viena iš kur-
čiųjų tinklininkių, sakė, kad neį-
kainojamą pagalbą vilniečiai tre-
neriai suteikė ir prieš šį pasaulio 
čempionatą. Na, o savo trenerę Jo-
litą už jos nuoširdų rūpestį ir sun-
kų darbą merginos vadina antrąja 
mama.

Dabar mūsų merginoms prie 
turimų titulų belieka kitąmet pri-
dėti olimpinį medalį. To joms 
ir linkime.  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

B. Aleknavičiūtė (kairėje) ir I. Milkintaitė pasidabinusios sidabro medaliais 
kartu su delegacijos vadovu M. Minkevičiumi (kairėje), trenere J. Virbickiene, 
kineziterapeutu M. Bražuliu.

Iš rugsėjo 21-22 d. Len-
kijos mieste Bydgošče vyku-
sio Pirmojo Europos kurčių-
jų jaunimo lengvosios atle-
tikos čempionato lietuviai 
parsivežė du medalius. 

Vaikinų 200 m bėgimo rung-
tyje antrąją vietą laimėjo Tadas 
Šiaučiūnas (U17) (24.71 s). Jis sa-
vo rezultatu įsiterpė tarp naujojo 
čempiono vokiečio K. Rohwederio 
(24.25) ir trečiosios vietos laimė-
tojo latvio S. Soklakovo (25.16).

Merginų 800 m bėgimo rung-
tyje (U19) bronzą pelnė Lietuvos 
atstovė Milana Augulytė (2:51.11). 
Ji į priekį praleido tik Rusijos ats-
tovę A. Loginovą (2:31.03) bei len-
kę S. Michalowską (2:46.17).

Senojo žemyno kurčiųjų jau-
nimo varžybose iš viso dalyvavo 
92 sportininkai iš 13 valstybių. 
Lietuvai čempionate atstovavo 6 
jaunieji sportininkai. Visi jie yra 

bėgikai bei šuolininkai. Be prizi-
ninkų, dar dalyvavo Paulius Vi-
džiūnas, Benas Kauneckas (U17) 
bei Deividas Statauskas ir Daniel 
Voitkevič (U19). 

Mokinius lydėjo treneris, 
LKNUC kūno kultūros mokytojas 
Kazimieras Jasnauskas, jam talki-
no asistentė Ona Pečiulienė. De-
legacijos vadovas išvykoje buvo 
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas Aleksas Jasiūnas.

Prezidentas ir treneris sakė 
esą patenkinti visų mokinių pasi-
rodymais, nes ir kiti mūsų lengva-
atlečiai visai nedaug atsiliko nuo 
prizininkų. Taip pat A. Jasiūnas 
informavo, kad vykusiame delega-
cijų vadovų pasitarime apsispręs-
ta kurčiųjų jaunimo čempionatus 
rengti kas dveji metai. Kitas ana-
logiškas sporto renginys 2014 m. 
turėtų vykti Vokietijoje.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pirmojo Europos kurčiųjų jaunimo lengvosios atletikos čempionato dalyviai, 
treneriai, delegacijos vadovas.
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Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija  
PAGAVA šiemet toliau plė-
tojo ryšius su kaimynine 
Baltarusija, įgyvendindama 
Vystomojo bendradarbiavi-
mo ir paramos demokratijai 
projektą „Mokomės kartu“. 

Projekto tikslas – stiprinti 
Lietuvos (LT) ir Baltarusijos (BY) 
nevyriausybinių organizacijų ben-
dradarbiavimą dalijantis praktine 
pozityviąja patirtimi, suteikti ga-
limybę kurtiems jaunuoliams susi-
pažinti su kaimyninių šalių kultū-
ros paveldu. 

2011 m. PAGAVA vykdė pro-
jektą „Lietuvos ir Baltarusijos ne-
įgalaus jaunimo iniciatyvos“, kuris 
padėjo užmegzti ryšius tarp LT ir 
BY nevyriausybinių neįgaliųjų or-
ganizacijų. Tad pernai įgyvendintu 
projektu „skatinome iniciatyvas“, 
o šiemet „mokėmės kartu“. 

Gegužės mėnesį į Vilnių dvie-
jų dienų vizito atvyko aštuonių 
žmonių grupė iš Baltarusijos ne-
įgalaus jaunimo organizacijos 
„Skirtingi-Lygūs“. Ši organizacija 
jungia daugiausia judėjimo nega-
lią turinčius jaunus žmones. Jiems 
surengėme susitikimą su Lietuvos 
žmonių su negalia sąjunga. Susėdę 
prie apskrito stalo projekto daly-
viai turėjo galimybę aptarti neį-
galiųjų problemas Baltarusijoje ir 
Lietuvoje. Svečių pageidavimu dar 
vienas susitikimas įvyko Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems centre. 
Centro direktorius papasakojo, 
kokiomis techninėmis priemonė-
mis Lietuvoje valstybė aprūpina 
asmenis, turinčius judėjimo ne-
galią, išaiškino jų kompensavimo 
tvarką. Centro darbuotojas parodė 
moderniausius vežimėlius, skirtus 
neįgaliems asmenims, ir leido sve-
čiams patiems juos išbandyt. Dar 

viena įdomi patirtis baltarusiams 
buvo Sereikiškių parke esančiuose 
teniso kortuose stebėti, kaip lau-
ko tenisą žaidžia judėjimo negalią 
turintys žmonės. Išvažiuodami 
baltarusiai sakė, kad vizitas Vil-
niuje jiems buvo išties naudingas 
ir įdomus. 

Birželio 22-24 d. organizavo-
me antrą projekto renginį – ben-
drą trijų dienų kelionę autobusu 
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio 
regionu. Į šią kelionę pakvietėme 
projekto dalyvius iš Minsko spe-
cialiosios vidurinės sutrikusios 
klausos vaikų mokyklos Nr. 14. 
Kelionėje dalyvavo po dvidešimt 
asmenų iš Baltarusijos ir Lietuvos: 
kurtieji jaunuoliai, jų mokytojai ir 
tėvai. Kelionės tikslas buvo susipa-
žinti su kaimynines šalis vienijan-
čiu istoriniu paveldu ir, žinoma, 
pabendrauti tarpusavyje neforma-
lioje aplinkoje. 

Pirmoji kelionės diena prasi-
dėjo pažintimi su Lietuva - apžval-
gine ekskursija po Vilnių. Vėliau 
vykome į Birštoną. Čia užkopėme 
ant Vytauto kalno, gėrėjomės pa-
sakišku peizažu, ragavome mine-
ralinio vandens iš žemės gelmių. Iš 
ramaus kurorto pajudėjome į kitą 
gamtos grožiu ir pramogų gausa 
žavintį Lietuvos miestą – Drus-
kininkus. Gidė supažindino su 
miesto istorija, pabrėždama ben-
drus faktus, jungiančius Lietuvą 
ir Baltarusiją, pasivaikščiojome 
po parkus ir įžymias vietas. Toliau 
kelionės maršrutas vedė į Baltaru-
siją. 

Baltarusijoje aplankėme Gar-

diną, kurį baltarusiai vadina Gro-
dno. Žvalgėmės po didelį, tvarkin-
gą miestą, grožėjomės gėlynais, 
didingu teatro pastatu, bažnyčio-
mis. Aplankėme Specialiojo ug-
dymo vidurinę mokyklą vaikams, 
turintiems klausos sutrikimų. 
Mokyklos direktorė dalijosi patir-
timi apie sutrikusios klausos vaikų 
ugdymą, kalbėjo apie kochlearinę 
implantaciją, kuri Baltarusijoje 
žengia pirmuosius žingsnius. 

Savo sėkminga patirtimi apie 
kochlearinę implantaciją dalijosi 
bendrijos PAGAVA nariai paau-
gliai, nešiojantys kochlearinius 
implantus. 

Iš Grodno pajudėjome Lydos 
link. Ten aplankėme restauruoja-
mą šimtametę Gedimino pilį, at-
laikiusią kryžiuočių ir mongolų-
totorių puldinėjimus. Pilies viduje 
kelionės dalyvių laukė įspūdinga 
kultūrinė programa: inscenizuota 
viduramžių riterių kova, vaišės, 
galimybė išbandyti tikrus šarvus, 
šaudyti iš lanko, įveikti kliūčių 
ruožą ir kt. 

Toliau mūsų laukė įspūdinga 
Myro pilis ir didžiausias Baltarusi-
joje pilies kompleksas Nesvyžiuje. 
Šiuo metu Nesvyžiaus pilis inten-
syviai renovuojama. Pilyje aplan-
kėme muziejų, kur išvydome, kaip 
gyveno Lietuvos didikai XVII-XX 
amžiuje. Čia jau mes pavydėjome 
kaimynams baltarusiams, kad jie 
deda tiek daug pastangų ir lėšų, 
kad išsaugotų didingą savo šalies 
praeitį, kuri yra ir Lietuvos istori-
jos dalis. Pilies sodelyje pabuvome 
prie akmens, kuris pildo norus. 

Kelionės dalyvius suvienijo vienas 
noras – kad panašių kelionių Lie-
tuvos ir Baltarusijos kurtiesiems 
būtų ir ateityje.

Po kelionės Baltarusijos pasie-
niu pasiekėme Baltarusijos sostinę 
– Minską. Aplankėme žymiausias 
miesto vietas – Ašarų salą, ku-
ri supilta iš Afganistane žuvusių 
karių kapų žemės, ir nedidelį po 
karo išlikusį senamiestį, kurio vie-
na gatvelė turi Senojo Vilniaus pa-
vadinimą. Apžiūrėjome Rotušės, 
Nepriklausomybės aikštę ir kitas 
Minsko centro vietas, kurioms 
būdinga sovietinio stiliaus erdvė, 
kampuota architektūra, daugy-
bė paminklų. Atsisveikindami su 
Minsku pakilome į Baltarusijos 
nacionalinės bibliotekos apžval-
gos aikštelę – deimanto formos 
modernus bibliotekos pastatas yra 
aukščiausias mieste. Prieš išvykda-
mi iš Baltarusijos dar apsilankėme 
netoli Minsko po atviru dangumi 
esančiame kariniame muziejuje 
„Stalino linija“. Čia turėjome gali-
mybę apžiūrėti įvairią karinę tech-
niką.

Paskutinis projekto renginys – 
mokomasis Baltarusijos partnerių 
vizitas į Vilnių, jis įvyko rugsėjo 
viduryje. Šį kartą kurtiems moks-
leiviams ir tėvams bei mokytojams 
buvo sudaryta atskira programa. 
Suaugusieji susipažino su kurčiųjų 
ugdymu Lietuvoje, jiems buvo pri-
statyta bendrijos PAGAVA veikla. 
Kurčių vaikų tėvai iš Baltarusijos 
labai domėjosi, kaip įsikūrė PA-
GAVA, kokią veiklą ji įgyvendina, 
kur gauna lėšų renginiams. 

PAGAVA Mokomės kartu

Projekto dalyvių atsisveikinimo akimirka. 
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Lietuvos šeimų, augi-
nančių kurčius ir neprigir-
dinčius vaikus, bendrija PA-
GAVA kasmet organizuoja 
tradicinį klausos negalią 
turinčių vaikų ir jų šeimų 
vasaros poilsį. Šiais metais 
veikė dvi stovyklos - vaikų 
vasaros poilsio stovykla 
„Pagaviukas“ ir šeimų, au-
ginančių vaikus su klausos 
negalia, stovykla „Bėgant iš 
tylos pasaulio...“

Stovykla „Pagaviukas“
Stovyklą „Pagaviukas“ iš dalies 

finansavo Vilniaus miesto savival-
dybė ir Neįgaliųjų reikalų departa-
mento 2012 m. Neįgaliųjų asocia-
cijų veiklos rėmimo projektas, dalį 
lėšų už vaikų stovyklavimą sumo-
kėjo tėvai. Stovykloje dalyvavo 30 
kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei 
jų brolių, seserų iš visos Lietuvos, 
gestų kalbos vertėja,  6 vadovai, iš 
kurių 5 – savanoriai. 

Kurtieji vaikai dažnai neturi 
galimybės vykti į bendras stovy-
klas, nes reikalingas gestų vertėjas 
ir specifinės žinios apie kurčiuo-
sius. Dėl to bendrija PAGAVA 
organizuoja stovyklą kurtiesiems. 
Joje sutrikusios klausos vaikai gali 
susirasti draugų iš visos Lietuvos, 
pabūti kartu, aktyviai leisti atos-
togas. Per stovyklos atidarymą, 
kurio tema – „Gyvenu kitaip“, 
mažieji  kartu su vadovais paren-
gė įspūdingą įvairių kultūrų šokių 
pasirodymą. Jie įrodė, kad kurtie-
ji – puikūs aktoriai ir šokėjai. Nė 
viena diena stovykloje neprabėgo 
veltui – naujos rungtys, užsiėmi-
mai, išvykos, žaidimai ir pramo-
gos neleido nuobodžiauti.

 Sporto dieną, kurią vedė tikra 
skautė, net liūtis nesutrukdė sto-
vyklautojams įveikti sudėtingus 
kliūčių ruožus, o nuovargį pamirš-
ti padėjo saldūs prizai. Protų mū-
šis privertė ne vieną pamankštinti 
smegenis, o matematinė užduotis 
pažadino tikrą azartą. Abejingų 

nepaliko balionų mūšis, gniūžčių 
rungtis, šaškių ir šachmatų tur-
nyras, estafetės, kvadrato, futbolo 
rungtynės prieš vadovus ir saldi 
vaikų pergalė. Mažieji stovyklau-
tojai lipdė iš molio, piešė ant stiklo 
ir įamžino savo šypsenas grafičiais 
ant pilkos namo sienos. 

Stovyklautojai sulaukė ir ne-
tikėtų svečių iš Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų štabo. Vaikai 
sužinojo daug naujo apie Lietuvos 
kariuomenę, Afganistaną ir jame 
vykdomas misijas, jų pečiai išban-
dė sunkią kariškio kuprinę. Be to, 
vaikai vyko į Kauną, aplankė Vel-
nių muziejų ir zoologijos sodą, 
kuriame daug naujo sužinojo apie 
gyvūnus.

Karštą dieną išsiruošta į žygį 
pėsčiomis prie ežero. Vaikai mo-
kėsi, kaip reikia atsakingai elgtis 
gamtoje, kaip prižiūrėti laužavietę. 
Išmoko pasidaryti iešmus ir išsi-
kepti dešreles. 

Stovykloje su vaikais dirbo ir 
psichologė. Ji vaikams buvo pa-
ruošusi įvairių žaidimų, lavinan-
čių bendravimo, savęs suvokimo, 
vertinimo, saviraiškos įgūdžius, 
visi stovyklautojai mokėsi gestų 
kalbos.  

Stovykla „Bėgant iš tylos 
pasaulio...“

Liepos pabaigoje bendrija PA-
GAVA organizavo tradicinę, jau 

14–ąją, šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, stovyklą 
„Bėgant iš tylos pasaulio...“ Ji vyko 
Giruliuose, prie jūros kranto. Šiais 
metais stovyklą iš dalies finansa-
vo Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros 
ir sporto bei Socialinių reikalų ir 
sveikatos departamentai, Neįga-
liųjų reikalų departamento 2012 
m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo projektas, Tauragės, Pa-
nevėžio, Kauno savivaldybės; savo 
lėšomis prisidėjo Lietuvos kochle-
arinių implantų naudotojų asocia-
cija ir patys tėvai. 

Į stovyklą iš visos Lietuvos su-
važiavo per 230  žmonių – kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų bei jų šeimos 
narių. Prie stovyklos prisidėjo Lie-
tuvos šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA, Lietuvos kochlearinių 
implantų naudotojų asociacija, 
Kauno apskrities sutrikusios klau-
sos vaikų tėvų bendrija „Suvoka“, 
Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir 
jų draugų bendrija „ADAPTA“ iš 
Panevėžio ir Tėvų su negalinčiais 
girdėti vaikais bendrija ,,Prasmė“. 
Taip pat į stovyklą atvyko šeimų 
iš Klaipėdos, Šiaulių, Pakruojo ir 
kitų Lietuvos miestų. Laikas stovy-
kloje neprailgo, nes stovyklautojus 
džiugino bendra veikla, ypač geri 
orai bei gaivi jūra.

Atvykę į stovyklą ir įsikūrę, 

nauji nariai turėjo galimybę susi-
pažinti ir pabendrauti, o senbuviai 
– susitikti su seniai matytais drau-
gais. Su kai kuriais iš jų matosi tik 
kartą per metus ir tik šeimų sto-
vykloje. 

Atidarymo šventės proga šiais 
metais kartu ruoštasi J. Marcinke-
vičiaus vaikiškai poemai „Grybų 
karas“. Prieš nuotaikingą spekta-
klį stovyklos dalyvius pasveikino 
bendrijos PAGAVA pirmininkė ir 
pirmininkės pavaduotoja. Prisi-
statė ir patirtimi pasidalijo užsie-
nio lietuvių, auginančių vaikus su 
klausos negalia, šeimos, atvyku-
sios iš Austrijos, Anglijos ir Jung-
tinių Amerikos Valstijų. Atidary-
mo šventėje dalyvaudama Klaipė-
dos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Edita Andrijauskienė pasidžiaugė, 
kad stovykla „Bėgant iš tylos pa-
saulio...“ turi tokias gražias tradi-
cijas, linkėjo gyvuoti ir toliau.

Stovykloje vyko gestų kalbos 
pamokėlės, surdologo konsulta-
cijos, paskaitos jaunimui, kon-
sultacijos šeimoms, visai neseniai 
susidūrusioms su vaikų klausos 
problemomis. Dalijimasis patirti-
mis ir žinojimas, kad su savo pro-
blema esi ne vienas, padeda drą-
siau žvelgti į ateitį, ieškoti įvairių 
sprendimo būdų.

PAGAVOS  inf.

Jaunimo grupei, kurią sudarė 
po dešimt kurčiųjų iš Baltarusi-
jos ir Lietuvos, buvo organizuoti 
mokymai „Kaip rašyti projektus“. 
Lektorės aiškino, kas yra projek-
tas, kaip savo idėjas galima įgy-

vendinti per projektą, kaip išryš-
kinti tikslus ir planuoti veiklas. 

Kitą dieną susiskirstę grupe-
lėmis lietuviai ir baltarusiai kartu 
bandė kurti bendras projekto idė-
jas, ir, atrodo, jiems neblogai se-

kėsi. 
 Projektas sudarė galimybę 

artimiau susipažinti kaimyninių 
šalių kurčiam jaunimui, užmegzti 
ryšius tarp tėvų, atrasti daug ben-
dro ne tik mus jungiančioje istori-

joje, bet ir dabartyje. Tikimės, kad 
partnerystė tarp kaimyninių šalių 
ir neįgaliųjų organizacijų bus plė-
tojama ir toliau.

PAGAVOS inf.

Vaikų ir šeimų poilsis

Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Pagaviukai“ dalyviai.



2012 m. spalio mėn. Nr. 10  (326)10

Kauno bendruomenė šventė dvi dienasRenginiai

Kaune, minint Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną, kie-
kvienais metais renginiai 
vis plečiasi ir įgauna naujų 
atspalvių. 

Rugsėjo 29-osios vėlyvą 
popietę kurtieji rinkosi Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos 
centre (KKRC), o sekma-
dienio rytą - mieste prie 
Vytauto Didžiojo paminklo. 
Nuo jo visi vieningai pa-
traukė Laisvės alėja prie Šv. 
arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčios, kur buvo aukoja-
mos šv. Mišios. Vėliau „Tau-
tos namuose“ bendruomenė 
žiūrėjo Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro (VKRC) 
Liaudies teatro „Mimika“ 
spektaklį „Apkabink kylan-
tį“ (scenarijaus autoriai ir 
režisieriai J. Mažeikienė ir 
T. Varnas).

Plati renginio programa
Tarptautinė kurčiųjų savaitė 

Kaune nebuvo vien spalvingas 
šventinių dienų vėrinys. Ji la-
biau panašėjo į darbingą savai-
tę. Buvo parodyta kurčiųjų vie-
nybė kovoje už gimtąją kalbą, 
žmogaus teises, jų ir jų vaikų 
šviesesnę ateitį.

 Gausiai į KKRC susirinkusi 
bendruomenė per multimediją 
turėjo galimybę prisiminti ir 
paanalizuoti šių metų svarbes-
nius įvykius, kultūrinius rengi-
nius, įdomius susitikimus, pri-
statytus projektus. 

O prieš tiesdama naujus til-
tus į ateitį dar pasvarstyti, kur 
jie ves, suformuluoti patikimą 
sėkmės receptą. 

Iš aktualiausių metų rengi-
nių buvo graži Atvelykio šventė, 
poeto G. Labanausko knygos 
„Išgirskime tylą“ pristatymas, 
sporto klubo „Tyla“ jubilie-
jus, Respublikinė meno šventė 
„Skambanti tyla“, susitikimas su 
socialinių reikalų ir darbo mi-
nistru Donatu Jankausku, pri-
statant gestų kalbos nuotoliniu 
būdu vertimo projektą, klubo 
„Tyla“ senjorų susitikimas su 

Seimo nariais V. V. Margevičie-
ne ir R. Žilinsku.

Su Tarptautine kurčiųjų 
diena sveikindama KKRC di-
rektorė akcentavo, kad kurčiųjų 
stiprybė - vienybė ir tai, kas pri-
traukia jos link. Bendruomenei 
svarbu solidarumas, tolerancija, 
drąsa pasakyti šalia esančiam 
„ačiū, kad esi“. Padėti visuo-
menei įsiklausyti, pasižiūrėti į 
klausos negalią turintį žmogų 
esamojo laiko akimis.

Į renginį susirinkusiuosius 
džiugino meninė programa: šo-
ko KKRC pagyvenusių žmonių 
ir moterų tautinių šokių kolek-
tyvai, vaidino dramos būrelio 
nariai, žavėjo M. Sinkevičiaus, 
G. Pugačiauskaitės, A. Tvari-
jonaitės imituojamos dainos. 
Sceniniu įvaizdžiu, vaidyba vi-
sų dėmesį prikaustė M. Jurkša, 
imituodamas dainą „Sudeginti“ 
(tekstas anglų kalba). 

Daugumai buvo staigmena 
iš kurčiųjų festivalio „Gintari-
nės žvaigždės“ ką tik sugrįžusio 
jaunimo pasirodymas scenoje. 
Nuvargę, bet pakilios nuotaikos 
Rūta, Rasa, Mykolas ir Kęstutis 
imituojama daina dar labiau pa-
kurstė šventinę ugnį. Su Centro 
meninių gebėjimų organizatore 
V. Eskartiene trumpai pristatė 
„Skambančios tylos“ kolektyvo 
sėkmingą pasirodymą Kalinin-
grado lėlių teatro scenoje, parsi-
vežtą simbolinę festivalio statu-
lėlę ir diplomą. 

Per svarbius renginius įpras-
ta džiaugtis, pasigirti, vertinti 
pasiekimus ir atsidėkoti dova-

nomis. Centro direktorė pasi-
džiaugė po „kosmetinio“ re-
monto pašviesėjusiomis centro 
patalpomis. Prie pagrindinio 
darbo prisidėjusį bendruome-
nės narį Raimundą Jankų (jau-
nesnįjį) vadovė apdovanojo 
padėkos raštu ir gėlėmis. Gėlės 
įteiktos ir visiems saviveikli-
ninkams, festivalio „Gintarinės 
žvaigždės“ dalyviams. 

Renginį vedė ir vertė Kauno 
apskrities gestų kalbos centro 
vertėjos A. Tvarijonaitė ir T. Va-
nagaitė. 

Bendruomenės ir Kauno 
apskrities gestų kalbos vertė-
jų centro vardu pasveikinta 
KKRC direktorė J. Pugačiaus-
kienė, Senjorų klubo „Poilsis“ 
narių vardu – klubo pirmininkė  
D. Ramonienė.

Šventėje pristatyta naujoji 
KKRC psichologė Donata Mi-
knevičiūtė. O Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro di-
rektorės pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas nepraleido palan-
kios progos ir gausiai susirin-
kusiai bendruomenei vaizdžiai 
atskleidė gestų kalbos vertimo 
paslaugų teikimo nuotoliniu 
būdu (naudojant išmaniuosius 
telefonus su kamera priekyje) 
paslaptis. Arūnas, į sceną atsi-
nešęs paprastą laidinį telefoną 
ir mobilųjį, palygino kurčiųjų 
informacijos prieinamumą pra-
eityje, šiandien ir tikrą euforiją 
žadinančią ateitį.

Iki vėlyvo vakaro Centro 
skaityklos patalpose buvo de-
monstruojami  mėgėjų sukurti 

filmai, primenantys Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) kū-
rimosi istoriją, o kieme, bobų 
vasaros nuspalvintų medžių 
užuovėjoje, grupelėmis klegėjo 
laiko patikrinti draugai. Rudens 
vakaro šiluma išviliojo į kiemą 
ir mažuosius piešti.

Eitynės Laisvės alėja
Atkreipiant visuomenės dė-

mesį į mūsų problemas, kitos 
dienos rytą, sekmadienį, su-
rengtos eitynės Laisvės alėja. 
Tądien kurtieji turėjo galimybę 
parodyti savo miesto visuome-
nei, kad šalia gyvena sutrikusios 
klausos žmonės, supažindinti su 
kurčiųjų kultūra ir pasiekimais. 
Per eitynes akcentuota Pasau-
lio kurčiųjų federacijos iškelta 
tema „Gestų kalba – žmogaus 
teisė“. Spalvingos plakatinės 
rankos traukė praeivių dėmesį, 
sakyte sakė, kad gestų kalba kal-
bantys piliečiai, anksčiau buvę 
lyg atskira „respublika“, tiesia 
sau kelią į visuomenę. Eitynėms 
trumpam sustojus,  kurčiojo 
nuoskaudas dėl riboto informa-
cijos prieinamumo, diskrimina-
cijos kurčiojo atžvilgiu išreiškė 
bendruomenės narys Ligitas 
Jakaitis. 

Išvydęs kurčiųjų eitynes, 
į pokalbį įsitraukė ir pro šalį 
einantis rašytojas Stanislovas 
Abromavičius. Jis prisipažino, 
kad bendradarbiauja vaikų li-
teratūriniame leidinyje „Tipu 
tapu“. Su poete Zene Sadaus-
kaite jis neseniai lankėsi Kau-
no kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre, bendravo su 
„rankytėmis kalbančiais vai-
kais“. Sugrįžę juodu papasakojo 
savo įspūdžius visiems leidinio 
skaitytojams. „Smagu buvo tarp 
centro vaikų, šiek tiek kitokių 
nei visi... Jie jaučiasi laimingi, 
nes yra ugdomi gerų mokyto-
jų, lanko užsiėmimus, piešia, 
kuria, svajoja, tik... nedainuo-
ja“, - įspūdžiais dalijosi rašyto-
jas. Vaikai gražiai bendravo su 
svečiais, o artimiau susipažinę 
su žurnalu gestais sakė, kad jie 
myli „Tipu Tapu“.

Šv. Mišios
Kauno bendruomenė bu-

Kauno bendruomenė Tarptautinės kurčiųjų dienos minėjime.
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„Poilsio“ senjorai susitiko su Seimo nariais
Rugsėjo 24 d. Kauno 

kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (KKRC) senjorai rinkosi 
į turiningą renginį. Kurčių-
jų senjorų klubo „Poilsis“ 
pirmininkės Danutės Ra-
monienės iniciatyva buvo 
suorganizuotas susitiki-
mas su Seimo nariais Vince 
Vaidevute Margevičiene ir 
Roku Žilinsku (Tėvynės są-
junga– Lietuvos krikščionys 
demokratai). 

Taip pat surengta parodėlė 
ir prie šventinio stalo aptartos 
dabartinės problemos. Kurčiuo-
sius senjorus savo dalyvavimu 
pagerbė KKRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė, Kauno apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro 
direktorė Ramunė Leonavičie-
nė.

Kurčiųjų reikalų žinovė ir 
užtarėja V. V. Margevičienė pa-
sveikinusi su Tarptautine kur-
čiųjų švente susirinkusiems pri-
statė Seimo narį Atominės ener-
getikos komisijos pirmininką 
Ekonomikos ir Europos reikalų 
komitetų narį R. Žilinską. Jis iš-
samiai supažindino su Visagino 
atominės elektrinės (VAE) pro-
jektu.

Parodėlė ir kiti klausimai
Už šiltą pokalbį, naudingą 

informaciją senjorai atsidėko-
jo gėlėmis. Apžiūrėta parodėlė, 
diskusijos tęstos geriant  kavą. 

Išmoningai klubo „Poilsis“ 

narių parodai trūko nebent er-
dvės. Aišku, be rankdarbių, į 
gražią rudens šventę dauguma 
sunešė ir sodo bei daržo gėry-
bių: sodria raudona spalva trau-
kė dideli „klostyti“ pomidorai, 
įspūdingo dydžio spanguolės, 
prinokę obuoliai, retos rūšies 
morkos (augino J. ir J. Rudze-
vičiai, J. Zabotka ir kiti). Mėgė-
jai žvejoti eksponavo sūdytas, 
džiovintas žuvis. Šalia - rudens 
gėrybėms sudėti pinti P. Pelegri-
mo krepšeliai. Na, o veteranai 
Laimutė Levickienė ir Rimantas 
Ramonis eksponuojamais dar-
bais lyg akcentavo prasmingą 
šalia esantį užrašą: „Nesakyki-
me, kad gyvenimas baigiasi. Ne, 
jis tęsiasi mūsų vaikuose ir anū-
kuose karta iš kartos...“

L. Levickienė parodai pa-
teikė keletą savo mamos, tauto-

dailininkės O. Bakanauskienės 
darbų bei šeimos nuotraukų, jos 
tautinių lėlių ansamblio „Aukš-
taičių vakarienė“ dalį, savo pa-
čios sukurtas lėles „Dzūkė su 
kanklėmis“, „Žemaičių pora“, 
taip pat savo dukros Eglės karo-
liukų vėrinį, apyrankes tautiniu 
raštu bei iš akmenėlių ir karo-
liukais puoštą margutį. 

Smalsuoliai atidžiai apžiūrė-
jo ir R. Ramonio tėvo, Lietuvos 
karininko Jono Rimanto Ramo-
nio surinktą anos Nepriklauso-
mos Lietuvos metalinių pinigų 
kolekciją, draugų jam dovanotą 
laikrodį, kompasą. Šie antikva-
riniai daiktai, kaip ir tėvo pui-
kūs drožiniai, yra tarsi šeimos 
relikvija. Be to, dailūs jo medžio 
dirbiniai uždegė ir sūnų jaunys-
tėje mokytis drožybos meno. 

Šiais metais išsipildė dar vie-

na Rimanto svajonė: Ramonių 
šeima iš draugo A. Belazovs-
kio gavo fotografijų albumą, 
kurio apatiniame viršelyje yra 
ir fotomenininko R .Ramonio 
fotografija. „Ši knyga pasauliui 
primins Jūsų meilę fotografijai. 
Viena fotografija gali atskleisti 
labai daug apie negirdinčiojo 
gyvenimą“, - dovanodamas kny-
gą pažymėjo draugas. 

Padėkos raštais ir dovanė-
lėmis buvo paskatinti parodoje 
1-ąją vietą užėmusi Birutė Čer-
niauskaitė - už medienos gaba-
liukais dekoruotą vazoną gė-
lėms, 2-osios vietos apdovanoji-
mą atsiėmė Petras Kardokas už 
žmonos dailiai nertą staltiesėlę, 
3-ioji vieta teko L. Levickienei.

Gausiai susirinkusiems sen-
jorams klubo „Poilsis“ pirmi-
ninkė D. Ramonienė papasako-
jo apie kurčiųjų senelių namus 
Olandijoje. KKRC direktorė 
J. Pugačiauskienė atsakinėjo į 
klausimus, susijusius su gestų 
kalbos vertėjų paslaugų teiki-
mo nuotoliniu būdu projektu, 
ir nuo spalio 29 d. analoginės 
antžeminės televizijos keitimu 
skaitmenine.

Renginį į gestų kalbą vertė 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro vertėjos Dalė Ne-
vardauskienė ir Vilma Liukens-
kienė.

Aldona STANKEVIČIENĖ 

Plačiau skaitykite 
LKD tinklapyje www.lkd.lt 

vo vieninga ir sekmadienio šv. 
Mišiose, kurias aukojo kunigas 
Tomas Karklys. Kunigas nepa-
miršo pasveikinti su Tarptau-
tine kurčiųjų diena. Su klausos 
negalią turinčiais žmonėmis 
per maldą buvo ir Seimo narė  
V. V. Margevičienė, dalyvavo 
daug Kauno tikinčiųjų. Tikėji-
mas stiprina dvasiškai, padeda 
ištverti sunkumus. Neturime 
palūžti gyvenime, nes kančia, 
remiantis Biblija, turi atperka-
mąją galią. 

Su multimedijos pagalba 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro vertėjos Rimos 
Montvilienės vertimą buvo ga-

lima stebėti šalia centrinio al-
toriaus įrengtame stende. Šv. 
Mišios į gestų kalbą šioje bažny-
čioje verčiamos kiekvieno mė-
nesio ketvirtą sekmadienį. 

Renginys „Tautos  
namuose“

Po trumpos pertraukėlės 
visi susirinkę į „Tautos namus“ 
galėjo susipažinti su Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro mokinių ir KKRC 
bendruomenės kūrybinių darbų 
paroda, susitikti ir pabendrauti 
su garbiais svečiais: LKD pre-
zidente R. Klečkovskaja, VKRC 
direktorė I. Minkevičiene, Sei-
mo nare V. V. Margevičiene, 

Kauno miesto savivaldybės ta-
rybos nariu G. Labanausku, jo 
labdaros ir paramos fondo nare 
E. Vaitkūniene.

Buvo ir tokių, kurie šia ypa-
tinga proga vilniečių dovanotą 
spektaklį „Apkabink kylantį“ 
žiūrėjo antrą kartą. Profesiona-
liai draugų vaidybai abejingų 
nebuvo. Spektaklio esmė buvo 
visiems suprantama: angelas 
sumaišytas su pragaro pasiun-
tiniu - atvira parodija, verčianti 
gretinti painią, intrigų kupi-
ną kasdienybę. Pasibaigus pa-
skutiniams aplodismentams, 
vilniečius aktorius sveikino 
KKRC direktorė J. Pugačiaus-

kienė, Kauno kurčiųjų jauni-
mo organizacijos pirmininkas  
M. Balaišis. Dėmesiu, gėlėmis, 
dovanomis visus palepino atvy-
kę garbūs svečiai.

 Dviejų dienų renginyje kur-
čiųjų bendruomenė pasidžiau-
gė buvimu kartu. Reikia tikėtis, 
kad ilgiau bendraujant ne vie-
nam kilo ir originalių, naujų 
minčių apie ateitį. 

Dar kiti daug ką įvertino 
naujai ar pajuto šviesėjantį ty-
liojo gyvenimą virsmą. Ir galbūt 
atsakė į klausimą - kas pritrau-
kia bendruomenę.

Aldona STANKEVIČIENĖ 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro (KKRC) senjorai susitiko su Seimo 
nariais. Iš kairės: R. Ramonis, Seimo nariai V. V. Margevičienė ir R. Žilinskas, 
susitikimo organizatorė D.Ramonienė, P.Pelegrimas ir  L.Levickienė. 
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Tarptautinę kurčiųjų 
dieną vilniečiai minėjo spa-
lio 6 d. Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro (VKRC) 
salėje gausiai susirinku-
siems žiūrovams parodytas 
„Mimikos“ spektaklis „Ap-
kabink kylantį“ ir kita nauja 
meninė programa. Šventėje 
skambėjo nuoširdūs svečių 
sveikinimai ir linkėjimai 
kurčiųjų bendruomenei. 

Parodytas  naujas 
 spektaklis

Į šventę susirinkusius žiūro-
vus sužavėjo naujas liaudies teatro 
„Mimika“ spektaklis „Apkabink 
kylantį“, režisuotas Janinos Mažei-
kienės ir Tito Varno. Tai dramatiš-
ka istorija apie mergaitę ir ją glo-
bojantį angelą. Šiame spektaklyje 
aktoriai mintis išreiškė judesiu ir 
mimika. Dailios dekoracijos, gra-
žūs kostiumai, įspūdingas angelo 
grimas ir nuoširdi vaidyba sukūrė 
nepamirštamą reginį, prikaustantį 
žiūrovų dėmesį. 

Prezidentės ir svečių  
sveikinimai

Po spektaklio kurčiųjų ben-
druomenę Tarptautinės kurčiųjų 
dienos proga pasveikino Lietu-

vos kurčiųjų draugijos (LKD) 
prezidentė Roma Klečkovskaja: 
„Šiandien gyvenimas nėra visiems 
vienodai lengvas, tačiau mes tu-
rim džiaugtis, vertinti gyvenimo 
vertybes. Mes vaikštom, matom 
saulę, kvėpuojam. Tik negirdim. 
Bet turim savo gestų kalbą. Lin-
kiu visiems stiprios sveikatos, sė-
kmės gyvenime, tolerancijos, pa-
garbos ir šypsenų vieni kitiems.“  
R. Klečkovskaja ir LKD viceprezi-
dentė Svetlana Litvinaitė padėkojo 
VKRC kolektyvui ir aktoriams už 

aktyvų darbą ir įteikė didelį tortą. 
Šventėje dalyvavo ir stačių 

laiptų neišsigandusios viešnios, 
sėdinčios ratukuose. Viena iš jų, 
Vilniaus krašto žmonių su negalia 
sąjungos pirmininkė Loreta Pau-
lauskienė sakė, kad tarp kurčiųjų 
jautėsi lyg atsidūrusi didelėj vie-
ningoj šeimoj. Ji papasakojo savo 
vaikystės įspūdžius apie žmones, 
turinčius klausos negalią, linkėjo 
stiprybės, ištvermės, laimės, svei-
katos ir didelių pasiekimų. L. Pau-
lauskienė pasidžiaugė, kad tarp 
kurčiųjų yra daug gabių žmonių, o 
jų spektakliai – nuostabūs. 

Tarptautinės kurčiųjų dienos 
šventėje apsilankė ir „Vikados“ 
direktorė Gina Ramanauskienė su 
šeima. Sveikindama bendruomenę 
ji sakė:  „Man labai malonu daly-
vauti Tarptautinės kurčiųjų dienos 
šventėje, kuri yra tikriausiai svar-
biausia kurtiesiems. Smagu matyti 
tokią gražią bendruomenę. Džiu-
gina jūsų veiklos: tai ir menas, ir 
sportas, ir senjorų susitikimai, ir 
galybė kitų dalykų. Patikėkite, gir-
dintieji ne visada tą turi. Man, kaip 
įmonės direktorei, smagu tarp jū-
sų  matyti ir buvusius, ir esamus 
darbuotojus. Jūs visi dalyvaujate 
šioje veikloje, ir tai jus vienija. Tai 
yra labai šaunu. Sveikinu jus su šia 
gražia diena. Linkiu dar didesnių 
siekių, kad jie būtų dar greičiau ir 
energingiau įgyvendinami. Tikiu, 
jog ši jūsų diena, bėgant metams, 

skambės vis garsiau.“
Atsidėkojant svečiams už 

gražius žodžius ir paramą įteikti 

Renginiai Šventėje vilniečiai jautėsi lyg vieningoje 
darnioje šeimoje 

R. Klečkovskaja ir LKD viceprezidentė S. Litvinaitė padėkojo VKRC kolektyvui 
ir aktoriams už aktyvų darbą ir įteikė didelį tortą. 

Žiūrovų dėmesį prikaustę VKRC saviveiklininkai.

Bendruomenę pasveikino „Vikados“ 
direktorė G. Ramanauskienė.

Vilniaus krašto žmonių su negalia 
sąjungos pirmininkė L.Paulauskienė 
linkėjo stiprybės, ištvermės, laimės, 
sveikatos ir didelių pasiekimų. 
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Panevėžyje – du įspūdingi renginiai
Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje  (PKNPM) 
pirmą šventės dieną kon-
certavo gruzinų folkloro 
ansamblis „Lampari“, o 
antrąją vyko šiltas susitiki-
mas su Lietuvoje (Pasvalio 
r., Pumpėnuose) evangeli-
zacijos misiją vykdančiais 
vienuoliais kunigais iš to-
limosios Argentinos Jonu 
(Juan Carlos Escudero)  ir 
Dovydu (Deivison) bei vie-
nuole Marija iš Brazilijos. 

Pažintis su Gruzijos  
atikėjais

Gruzinų folkloro ansamblio 
šventinis koncertas sukėlė didelį 
mokinių ir darbuotojų susižavėji-
mą. Tautiniais rūbais vilkintys at-
likėjai dainavo gruziniškas dainas 
apie meilę, tėvynę, ilgesį. 

Po koncerto mokiniai ne iš 
karto išleido svečius. Jiems buvo 
labai įdomu apžiūrėti, paliesti dar 
nematytus muzikos instrumentus, 
puošnius atlikėjų rūbus. 

Pasak mokyklos direktorės 
Danutės Kriščiūnienės, mokyklos 
bendruomenė turėjo retą progą 
susipažinti su gruzinų tautos uni-
kalios kultūros dalimi. 

Džiugina  tai, kad ansamblis, 
koncertuodamas tik solidžiose 
sostinės koncertų salėse, neaplen-
kė ir nedidelės klausos negalios 
mokyklos. 

Gruzinų folkloro ansamblį su-
manyta pasikviesti dėl to, kad mo-
kykloje, be kurčių mokinių moko-
si, ir daug neprigirdinčiųjų. 

Talentingų atlikėjų dainos, 
vingrios melodijos, pritariant 
liaudies muzikos instrumentais,  
palietė  klausytojų širdį. „Nuo 

programos pradžios iki pabaigos 
skambėjo stiprūs, darnūs vyrų bal-
sai, kurie kartais  priminė veržlų 
kalnų upės bėgsmą, kartais –  ra-
mų lygumų upelių tekėjimą. Tai 
buvo tikra atgaiva sielai“, –  sakė 
dailės mokytojas Povilas Šiaučiū-
nas. 

Mokyklos vadovė pažymėjo, 
jog mokinių pažintis su Gruzija ir 
jos kultūra bus tęsiama integruo-
tose lietuvių, istorijos, geografijos, 
gestų kalbos  pamokose.

„Mes pajutome jūsų šalies 
žmonių  meilę ir pagarbą. Todėl 
norime, kad užsimezgusi draugys-
tė truktų  amžinai“, – svečių kny-
goje įrašė atlikėjai iš Gruzijos.

Vienuolius lietuvių kalbos 
išmokė vaikai 

Antrasis renginys – susitiki-
mas su vienuoliais kunigais  iš Ar-
gentinos. Jie jau penkerius metus 
gyvena Lietuvoje ir vykdo kultū-
ros  evangelizacijos misiją. Gerai 
išmokta lietuvių kalba kunigas pa-
aiškino, jog kultūros evangelizaci-
ja reiškia, kad tokią misiją vykdan-
tys kunigai dirba ne tik bažnyčioje 
ir savo parapijoje, bet ir  mokyklo-
se, ligoninėse, bibliotekose ir t. t. 

Kunigas Dovydas Lietuvo-
je gyvena tik vienus metus, todėl 
lietuviškai dar nekalba. Tačiau su 
Dievo pagalba jis tikisi išmokti, 
kad galėtų tiesiogiai bendrauti su 
žmonėmis.

Kunigas Jonas papasakojo, jog 
prieš penkerius metus, gavęs nu-
rodymą vykti į Lietuvą,  jis tik  ži-
nojo, kur yra mūsų šalis, truputį 
jos istorijos, tai, kad pas mus šalta 
ir kad  labai sunku išmokti lietuvių 
kalbą. Jis mielai dalijosi gyveni-
mo Lietuvoje įspūdžiais, šypsojosi 
prisimindamas tariamas baimes 
ir tai, kas jį gąsdino ruošiantis į 
nepažįstamą šalį. „Mes dėkojame 
Dievui, kad mūsų šalių tikėjimas 
vienodas, kad žmonės geri ir su-
pratingi, nepriekaištavo, kol išmo-
kome lietuvių kalbą. Ačiū Dievui, 
kad žmonės mus priėmė su didele 
meile, ir tai palengvino mūsų mi-
siją“, –  sakė kunigas Jonas.

Mokyklos bendruomenė su di-
džiuliu susidomėjimu klausėsi jo. 
Buvo įdomu tai, kad lietuvių kalbą 
jis išmoko bendraudamas su vai-
kais mokykloje bei laisvalaikiu su 
jais žaisdamas stalo tenisą ir fut-
bolą. 

Įsidrąsinę mokiniai pateikė 
vienuoliams kunigams daugybę 
klausimų: nuo juokingų iki labai 
rimtų. Pavyzdžiui, ar jų visi  šei-
mos nariai yra kunigai? Ar kunigai 
moka visas kalbas? Ar Argentinoje 
kunigai kuria šeimas? Suaugusius 
mokyklos bendruomenės narius 
domino, ar Argentinoje yra kur-
čių kunigų? Kas juos išlaiko? Ar 
misijos laikotarpiu kunigai galėjo 
aplankyti savo šalį ir artimuosius? 

Atsakę į visus klausimus, vie-
nuoliai kunigai ir vienuolė Marija 
prisiminimui kiekvienam mo-
kyklos mokiniui padovanojo po 
šventą paveikslėlį ir baltą rožinį. 

Davė pažadą mokytis gestų 
kalbą

„Matant, kaip mokiniai aki-
mirksniu susidraugavo su kunigais 
ir ėmė nuoširdžiai su jais bendrau-
ti, tai tarsi neginčijamas įrodymas, 
kad kurtieji nėra kitokie žmonės, 
o kunigai gali būti sėkmingais tar-
pininkais kurtiesiems integruojan-
tis į visuomenę“, –  sakė mokyklos 
direktorė. Ji pasidžiaugė, kad sve-
čiai mielai mokėsi gestų kalbos ir 
greitai įsiminė  pirštų abėcėlę.

Kunigas Jonas davė moki-
niams patarimų, kaip galima len-
gviau išmokti užsienio kalbą. Pats, 
dovanų gavęs Lietuvių-gestų kalbų 
žodyną,  žadėjo šios kalbos moky-
tis savarankiškai. 

Sakė, kad jei bus galimybė vėl 
su misija grįžti į Lietuvą, tai grįš 
jau gerai mokėdamas lietuvių ges-
tų kalbą. Tuomet jis šia kalba lai-
kys šv. Mišias ir klausys išpažinčių. 

Pasak D. Kriščiūnienės, jei taip 
įvyktų – tai būtų pirmas Lietuvoje 
kunigas, kuris su kurčiaisiais  galė-
tų bendrauti jų gimtąja kalba.

 Kol kas Lietuvoje nėra nė vie-
no kunigo, mokančio lietuvių ges-
tų kalbą.

Laima LAPĖNIENĖ

Svečiai iš tolimosios Argentinos kunigas Jonas, kunigas Dovydas ir vienuolė 
Marija iš Brazilijos mokėsi gestų kalbos ir greitai įsiminė pirštų abėcėlę.

VKRC rankdarbių būrelio narių 
pagaminti darbeliai. 

Šventėje taip pat pasveikintos 
kurčiųjų vyrų ir moterų krepšinio 
komandos, kurios šiemet Turki-
joje vykusiame Europos kurčiųjų 
krepšinio čempionate iškovojo si-
dabro medalius. Vilniaus kurčių-
jų sporto klubo „Gestas“ vadovas 
Arūnas Kubaitis ir VKRC direk-
torė Inga Minkevičienė krepšinin-

kams įteikė gėlių. 
 Meninė programa

Po nuoširdžių sveikinimų tę-
sėsi meninė programa. Šokių ko-
lektyvas „Tyla“ atliko dramatišką 
šokį „Susipriešinimas“. Romantiš-
ką imitacinę dainą „Tik dėl meilės“ 
atliko Ramunė Triušytė ir Ramu-
nė Kirilova. Nijolė Karmazienė ir 
Igoris Kulčickis susirinkusius juo-
kino linksmais etiudais. Netikėtu-

mu tapo VKRC darbuotojų Rimos 
Kuralavičiūtės ir Modesto Pau-
lausko atliekama imitacinė daina 
„Kaip man sunku“, ją atlikdami 
jie įsikūnijo į valkatų, kraustančių 
šiukšlių konteinerį, vaidmenis. 

Šventei baigiantis VKRC di-
rektorė į sceną pakvietė saviveikli-
ninkus ir senjorų klubo pirminin-
kę Valeriją Viršilienę. I. Minkevi-
čienė jiems dėkojo už aktyvumą, 

sunkų darbą ir dovanų įteikė ter-
mosus. O vandens parkas „Vichy“ 
saviveiklininkams suteikė 50 proc. 
nuolaidą apsilankymui.

Pasibaigus pasirodymams, su-
sirinkusieji neskubėjo skirstytis. 
Jie galėjo apžiūrėti rankdarbių ir 
rudens gėrybių parodą, paben-
drauti ir pašokti diskotekoje.

Agnė KARVELYTĖ
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Renginiai
Spalio 5 d. Marijampo-

lės savivaldybės adminis-
tracijos salėje vykusiame 
renginyje „Branginkime 
vieni kitus“ paminėta Tarp-
tautinė kurčiųjų diena ir 
Marijampolės kurčiųjų pir-
minės organizacijos 10 metų 
jubiliejus.

Maža, bet darbšti ir vieninga 
organizacija žavėjo svečius išmone 
bei kūrybingumu. Rudens spalvų 
gama išpuošta scena konkuravo su 
dovanotomis gyvų gėlių puokštė-
mis ir kurstė svečiams neeilinės 
šventės nuotaiką. 

Šia ypatinga proga bendruo-
menės pasveikinti atvyko Ma-
rijampolės savivaldybės mero 
pavaduotojas Sigitas Valančius, 
kiti administracijos atstovai, UAB 
„Komota“ direktorius Algis Pa-
dvelskis, Kauno teritorinės valdy-
bos ir jos pirminių organizacijų 
pirmininkai.

Už aktyvią organizacinę, vi-
suomeninę, kultūrinę veiklą Ma-
rijampolės savivaldybės mero  
V. Brazio vardu padėkos raštais ir 
gėlėmis apdovanotos Marijampo-
lės kurčiųjų p. o. pirmininkė Ala 
Grigoriana ir dailiųjų amatų būre-
lio vadovė Rima Liutvinienė.

Už aktyvią visuomeninę, kul-
tūrinę veiklą Marijampolės savi-
valdybės Socialinių reikalų depar-
tamento direktorės Daivos Pan-
kauskienės vardu padėkos raštai 
ir gėlės įteiktos veikliausiems p. o. 
aktyvistams: Eugenijai Stočkiūtei, 
Jolantai Javarauskienei, Reginai 
Kučiauskienei, Jurginai Pileckie-
nei, Alvydui Liutvinui, taip pat 
LKD Kauno teritorinės valdybos 
pirmininkei J. Pugačiauskienei, 
meninių gebėjimų organizatorei 
V. Eskertienei, imituojamosios 
dainos būrelio vadovei A. Tvari-
jonaitei ir visiems renginyje daly-
vavusių rajonų kurčiųjų pirminių 
organizacijų pirmininkams. 

Su ypatinga švente p. o. pirmi-
ninkę sveikino ir Kauno apskrities 
gestų kalbos centro Marijampolės 
padalinio vadovė Giedrė Eiduke-
vičienė, o UAB „Komota“ direkto-
rius A. Padvelskis bendruomenei 
padovanojo kompiuterį ir remon-
to nuolaidų kortelę. 

Dailiųjų amatų būrelio vadovė 

R. Liutvinienė sveikindama būre-
lio vardu prabilo eilėmis ir linkėjo, 
kad niekad neapleistų energija, iš-
tvermės „dirbant sunkų ir mums 
visiems reikalingą darbą“.

Sveikinusių svečių mintys 
šviesios ir panašios: šiandien kur-
tieji turi savo gimtąją kalbą, savi-
tą kultūrą, siekius ateityje turėti 
lygias galimybes, yra stiprūs ben-
druomenėje. 

Svečiams renginį primins iš 
širdies dovanoti mieli marijampo-
liečių dailiųjų amatų būrelio suve-
nyrai. 

Veiklos pristatymas
Organizacijos pirmininkė  

A. Grigoriana, pasidžiaugusi ir 
padėkojusi atvykusiems svečiams, 
panorusiems ypatingą dieną pa-
būti kartu, glaustai supažindino 
su organizacijos kūrimosi istorija 
ir veikla. 

Pirmieji bendruomenės pama-
tai ręsti dar 1996 m. Organizacijai 
pradėjo vadovauti E. Stočkiūtė. 
Savų patalpų neturėjo, pradžio-
je glaudėsi viename kabinete su 
aklaisiais, vėliau patalpos vis kei-
tėsi. 2000 m. organizacijos vairą 
perėmė vyriškos rankos, bet pus-
metį padirbęs Z. Kučiauskas va-
dovavimo atsisakė, nes turėjo kitą 
nuolatinį darbą. 2002 m. visuome-
niniais pagrindais bendruomenei 
vadovavo R. Stanynienė. 2010 m. 
išrinkta Ala. 

Šiuo metu Marijampolės mies-

te ir rajone gyvena 89 žmonės, 
turintys klausos negalią, iš jų - 50 
yra LKD nariai. 

A. Grigoriana dvejus metus 
žmonėms su klausos negalia teikia 
informaciją įvairiais klausimais. 
Bendruomenėje vykdoma kultūri-
nė veikla, organizuojamos ekskur-
sijos, edukacinės išvykos. Plečiasi 
ryšys ir bendradarbiavimas su 
Marijampolės savivaldybe, Kauno 
miesto, Kauno rajono, Vilkaviškio, 
Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių ra-
jonų kurčiųjų pirminėmis organi-
zacijomis. 

Šiais metais žmones susibūrė į 
dailiųjų amatų būrelį. Pirmininkė 
pasidžiaugė, kad pastaraisiais me-
tais į draugiją priimta naujų narių.

Už tai, kad sudarytos gali-
mybės burtis, sąlygos dirbti, už 
mokėjimą išklausyti žmonių su 
klausos negalia bėdas pirminin-
kė A.Grigoriana nuoširdžiai dė-
kojo Marijampolės savivaldybės 
Socialinių reikalų departamento 
direktorei D. Pankauskienei, šio 
departamento Socialinės paramos 
skyriaus vyriausiajai specialistei 
A. Putauskienei, taip pat dailiųjų 
amatų būrelio vadovei ir visiems 
darbštuoliams, surengusiems par-
odą.

Meninė programa ir gausi 
rankdarbių paroda

Nedidelis kolektyvas parengė 
svečiams meninę programą: akto-
riniais gebėjimais žavėjo E. Stoč-

kiūtės, R. Jelegin, R. Liutvinienės 
imituojamos dainos. Trumpu sce-
niniu etiudu žiūrovams nuotaiką 
kėlė G. Grigorian ir J. Javarauskie-
nė. Scenoje su menine programa 
pasirodė ir Kauno rajono bei Jona-
vos kurčiųjų pirminių organizaci-
jų saviveiklininkai.

Parodoje kūrybinius darbus 
pristatė R. Liutvinienė J. Ambra-
zevičiūtė, J. Javarauskienė, J. Pilec-
kienė, E. Stočkiūtė, R. Kučiauskie-
nė, R. Jelegin, J. Akelaitis. Jie akį 
traukė kruopščia atlikimo techni-
ka ir įvairove. 

Prie eksponuojamų darbų 
darbštuoliai sau prisitaikė ir ra-
šytojo Viko Malkani mintis, kad 
dažnam apsisprendimui reikia 
drąsos... Nes gyvenimas – realy-
bė, jo neištrinsi su pradžiamoks-
lio trintuku, gyvenimas -greičiau 
kova, kurioje nugali ištvermingi. 
Kūryba – daug pastangų reika-
laujantis darbas, bet leidžiantis 
neįgaliam žmogui atskleisti savo 
galimybes.

Be Marijampolės bendruome-
nės parodos, darbus eksponavo ir 
Kėdainių, Kauno r., Kaišiadorių, 
Vilkaviškio kurčiųjų bendruome-
nių rankdarbių meistrai.

Į lietuvių kalbą ir gestų kal-
bą renginį vertė Kauno apskrities 
gestų kalbos centro Marijampolės 
padalinio vertėjos Eglė Keidošiūtė 
ir Gitana Juodienė.

Aldona  STANKEVIČIENĖ 

Marijampolės kurčiųjų pirminės organizacijos aktyvas su pirmininke  A. Grigoriana.

Dviguba šventė Marijampolėje
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Prienų rajono valdžios dėmesys kurtiesiems 
Spalio 11 d. Prienų ra-

jono savivaldybės adminis-
tracijos Socialinės paramos 
skyrius ir Prienų rajono 
kurčiųjų pirminė organiza-
cija miestelio kultūros centro 
salėje surengė konferenciją 
„Tyloj po saule“.

Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorės pavaduo-
tojas Arūnas Bražinskas susirin-
kusiesiems pristatė kurčiųjų istori-
ją ir kultūrą. Įvardijęs gestų kalbą 
kaip turtingą, perspektyvią ir vi-
savertę, jis aiškino jos ypatumus. 
Įdomi pranešėjo kalba, dialogas 
su susirinkusiais tiesiog prikaus-
tė visų dėmesį. Pasirodo, svarbūs 
dalykai gali būti pateikiami labai 
paprastai ir visiems suprantamai. 

Talentingas lektorius pabrėžė 
mintį, jog žmogų su klausos ne-
galia iš visuomenės jei ir išskiria, 
tai tik ribotas informacijos priei-
namumas. 

Konferencijos dalyvius sveiki-
no Prienų rajono savivaldybės ta-
rybos narys Alvydas Vaicekauskas. 
Renginyje dalyvavo Prienų rajono 
savivaldybės socialinių paslaugų 
centro direktorė A. Urbonienė, 
šio centro socialinio darbo orga-
nizatorė E. Sargevičienė. Nudžiu-
gino ir tai, kad rado laiko atvykti 
Pakuonio, Naujosios Ūtos, Balbie-
riškio, Veiverių, Šilavoto seniūnijų 
atstovai. 

Dėkodami už renginį Šilavo-
to seniūnijos seniūnė Aušra Kaz-
lauskienė ir Balbieriškio seniūnas 
Arūnas Tamkevičius į klausos ne-
galios žmones kreipėsi visos Prie-
nų seniūnijos vardu. Jie pažymėjo: 
„...Yra šalia nematančių, negirdin-
čių žmonių, bet nuo to pasaulis ne 
prastesnis. Jis nuo to įvairesnis. 
Mes norime pasakyti, kad nėra ne-
įgalių žmonių, neįgaliais norisi va-
dinti tuos, kurie nenori suprasti ir 
priimti kitokio žmogaus, - štai čia 
yra jų neįgalumas. Tokio žmogaus 
neišgydysi, jei jis nenorės pasikeis-
ti. Mes, seniūnai, stengsimės kal-
bėti, susikalbėti, suprasti ir padėti 
jums kiek galima geriau, kokybiš-
kiau ir greičiau.“

Kurčiųjų bendruomenė džiau-
gėsi, kad ir jų iniciatyva pradėtas 
atviras dialogas su girdinčiųjų vi-
suomene.

Už nuoširdų bendradarbiavi-
mą ir nuolatinę paramą Prienų ra-
jono kurčiųjų p. o. vardu informa-
vimo tarpininkas Mykolas Balaišis 
įteikė padėkos raštus ir gėles Prie-
nų rajono savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus vedėjai Eugeni-
jai Sadauskienei, KKRC direktorei 
J. Pugačiauskienei.

Su Prienų rajono kurčiųjų p. 
o. veikla supažindino šios organi-
zacijos informavimo tarpininkas  
M. Balaišis. 

Šiuo metu organizacija jungia 
apie 50 žmonių, turinčių klausos 
negalią. Pirmasis informavimo 
tarpininkas buvo įdarbintas 2007 
m. 2008 m. gautos patalpos Prie-
nų specialiojoje mokykloje. Buvę 
vadovai - L. Ptašnikienė, V. Esker-
tienė, B. Aleknavičiūtė.

Informantas tarpininkauja 
įvairiose institucijose, rūpinasi 
laisvalaikio užimtumu. Prienų ra-
jono žmonės mėgsta burtis.

Neseniai organizacija persikė-
lė į buvusias kelių policijos patal-
pas. 

Prie jos vairo stojo ypač vei-
klus, vienas aktyviausių KKRC 
kūrybinio kolektyvo „Skambanti 
tyla“ narys M. Balaišis. Jis džiau-
giasi Prienų kurčiųjų bendruome-
nės narių nuoširdžiu darbu ir tiki 
geromis permainomis. 

Pirmininką sužavėjo Aš-
mentos seniūnijoje gyvenanti M. 
Bieliauskienė, kuri gražiai išau-
klėjo dukrą Astą. Jis tiki J. Vil-

ko, B. Miknienės, J. Ivanovienės, 
L.Dabulskio, A. Bylos ir kitų ben-
drijos aktyvistų veikla. Vadovas 
žino, kad iš tolimų kaimų burti 
žmones nelengva, tačiau prieniš-
kiai ne namisėdos, motyvuoti, yra 
jaunų. 

Reikia tikėtis, kad pavyzdžiu 
bus pats vadovas – geras organi-
zatorius, kuriam visada per mažai 
valandų per parą. Jis yra atviras 
laiko patikrintoms vertybėms. Bet 
koks LKD Kauno teritorinės val-
dybos ribose (ir ne tik!) vykstantis 
renginys sunkiai įsivaizduojamas 
be Mykolo. Turintis socialinių 
paslaugų verslo organizatoriaus 
specialybę šiais metais neakivaiz-
džiai pradėjo mokytis Kauno kole-
gijoje (socialinio darbo studijos).

Konferencijoje savo žmones jis 
apdovanojo dėmesiu: su gėlėmis 
pasveikino aktyviausius, prisimi-
nimui padovanojo nuotraukų iš 
bendrų kelionių.

 Po ką tik patirtos traumos 
pasiramstant su neįgaliojo laz-
da organizuoti renginį gal kitam 
būtų buvęs didelis vargas, bet tik 
ne jam. Įvairiapusė veikla jau ta-
po gyvenimo būdu. Jo pastangas 
Prienų rajono žmones spėjo paste-
bėti: pasveikino ir iš širdies padė-
kojo. 

Renginį vedė KKRC meninių 
gebėjimų organizatorė Vida Es-
kertienė, į lietuvių kalbą ir į gestų 
kalbą vertė Kauno apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centro vertėjos:  

D. Nevardauskienė, E. Taločkai-
tė, E. Dereškevičiūtė (pasitelkta ir 
multimedija). Prieš renginį daly-
viams išdalytos informacinės skra-
jutės, kuriose nurodyti pranešėjų 
įstaigų kontaktai, pateikta gestų 
kalbos abėcėlė ir konferencijos 
programa. 

Po konferencijos rudens dar-
ganos persmelktoje didelėje salėje 
visus nuviliojo karšta arbata su pa-
prastomis, bet ne prastomis,  kai-
miškomis vaišėmis. 

Bendrijos pirmininkas buvo 
paruošęs savo žmonėms staigme-
ną: jubiliatams M. Bieliauskienei ir 
V. J. Jonušiui įteiktos gėlės, rankų 
darbo dovanėlės ir specialūs svei-
kinimai. 

Čia pat visi aptarinėjo darbo 
reikalus, būsimus susitikimus. 

Organizacija ateityje planuoja 
susiremontuoti gautas patalpas ir 
pritaikyti jas darbui, mažesniems 
bendruomenės renginiams. Taip 
pat ieškos naujų narių, nes ato-
kiuose kaimuose, miesteliuose vis 
dar yra klausos negalią turinčių 
žmonių, negaunančių reikalingos 
pagalbos, nežinančių kelio į kur-
čiųjų bendruomenes. 

Didelis, gražus renginys – tai 
akivaizdus įrodymas, kad pasauly-
je nebūtina visiems susivienodin-
ti, - visuomenę galima sudominti  
gyvenimo tiesa, širdies grožiu, sa-
va kalba, atvira pozicija. 

Aldona STANKEVIČIENĖ 

Konferencijos „Tyloj po saule“ dalyviai.
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Mes pasaulyje

Rugsėjo 26–29 d. Ka-
liningrade (Rusijos sritis) 
vyko 1-asis tarptautinis kur-
čiųjų festivalis „Gintarinės 
žvaigždės“. Jame dalyvavo 
ir Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centro (KKRC) kūry-
binis kolektyvas „Skambanti 
tyla“. 

Pagrindiniai festivalio or-
ganizatoriai – Kaliningrado sri-
ties jaunimo reikalų agentūra ir 
Kaliningrado regiono kurčiųjų 
organizacija. Renginio tikslai ir 
uždaviniai: atkreipti visuomenės 
dėmesį į kurčiųjų bendruomenę 
supažindinant su savita kultūra, 
meninės kūrybos, kaip adaptaci-
nės ir reabilitacinės priemonės, 
tobulinimas, didesnių žmonių 
grupių pritraukimas į meninę 
kūrybą, imituojamosios dainos, 
mažųjų formų, klounados, pan-
tomimos žanrų populiarinimas, 
rėmėjų pritraukimas. 

Ką tik grįžusio iš festivalio 
kolektyvo „Skambanti tyla“ va-
dovę Vidą Eskertienę kalbina 
„Akiračio“ korespondentė Aldona 
Stankevičienė. 

Sugrįžote iš festivalio ir tie-
siai iš stoties su lagaminais vi-
si skubėjote į KKRC vykstantį 
Tarptautinės kurčiųjų dienos 
renginį. Norėjosi kartu pasi-
džiaugti festivalyje laimėta tau-
re ir diplomu?

Tai tokia laimės esmė – dali-
jantis ji plečiasi ir stiprėja...

Papasakokite, kuo remda-
miesi formavote festivalyje da-
lyvavusį kolektyvą? Kokios vals-
tybės dalyvavo? Kokius uždavi-
nius turėjote vykdami ir kokias 
sąlygas pasiruošti?

Kvietime, kurį gavo KKRC, 
buvo nurodyta, kad iš kiekvieno 
meninio kolektyvo (įskaitant va-
dovus) turi būti išrinkta ne dau-
giau kaip 6 žmonės. 

Kolektyvo pasirodymo tru-
kmė - iki 30 min. Atlikėjai - nuo 
16 iki 35 metų. Pakviesti kolek-
tyvai iš Rusijos sričių: Archan-
gelsko, Smolensko, Kaliningrado, 
Vladimiro bei Elblongo (Lenki-
ja), Gomelio (Baltarusija), Ka-

liningrado, Kauno ir Klaipėdos 
miestų. Mus apgyvendino miesto 
viešbutyje, ten valgėme pusryčius 
ir vakarienę, o pietus - miesto 
valgykloje. Festivalis vyko Kali-
ningrado lėlių teatre. Mūsų ko-
lektyvui atstovavo atlikėjai: Rūta 
Mingailaitė, Rasa Plukaitė, Myko-
las Balaišis ir Kęstutis Vaišnora. 
Kartu vyko pantomimos ir dra-
mos būrelio vadovė Jūratė Vini-
čenkienė – mūsų nepamainoma 
pagalbininkė, patarėja, vertėja ir 
tarpininkė. Išvykdami turėjome 
sau užduotį – pasirodyti ne pras-
čiau už kitus ir parsivežti bent 
mažą taurę. Tačiau tik ten nuvykę 
sužinojome, kad skirstančios vie-
tas žiuri nebus. 

Vežėtės kolektyvą, kuriame 
visi charizmatiški, turintys pui-
kius sceninius duomenis žmo-
nės.

Ir ne tik. Galiu pasakyti, kad 
turiu šaunų kolektyvą, dėl bendro 
tikslo nė vienas neskaičiavome 
laiko. Repeticijos prieš kelionę 
vykdavo labai dažnai - net sekma-
dienį prieš išvykimą. Visi dirbo-
me iki devinto prakaito.

O kokio lygio buvo kitų me-
ninių kolektyvų pasirodymai? 
Ar buvo kas nors, kas stebintų? 

Antrą dieną nuvykus, buvo 
finalinė repeticija. Po jos paaiš-
kėjo, kad iš Lenkijos ir Klaipėdos 
su psichikos negalia (girdinčiųjų) 
kviestų kolektyvų meninė pro-
grama neatitinka bendro lygio, 

nesiderina. Kitų atvykusiųjų pa-
sirodymo komandų lygis aukš-
tas. Tačiau mūsų programa buvo 
išskirta ir įvertinta: po kiekvieno 
pasirodymo salėje ilgai netilo plo-
jimai ir švilpimai. Palengvėjo, kad 
ne veltui liejome prakaitą. Beje, 
visa didelė salė buvo pilna, bilie-
tai - po 100 rublių. Akis džiugino 
gražūs, ryškių spalvų sceniniai 
rūbai. 

Festivalyje dalyvavo garbus 
svečias - Kaliningrado srities 
sveikatos apsaugos ministras. 

Kiekvienas toks renginys - 
tai ir nauji įspūdžiai, patirtis, 
naujos pažintys. Gal tai padės 
bendradarbiauti ateityje?

Kontaktams užmegzti mes 
vežėmės Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos (LKD) Kauno teritorinės 
valdybos informacinius lanksti-
nukus, savo kolektyvo „Skamban-
ti tyla“ koncertinio pasirodymo 
programą rusų kalba.

Bičiulystė prasidėjo vos tik 
atvykus į festivalį. Tačiau arti-
miausia draugystė užsimezgė su 
Gomelio miesto kolektyvu: par-
sivežėme kontaktus, gavome iš jų 
dovanų informacinį leidinį apie 
organizacijos istoriją, kultūrinę 
veiklą. Bendravome su Gome-
lio kurčiųjų centro direktoriumi, 
kurčiaisiais ir Kaliningrado gestų 
kalbos vertėja. Planuojame atei-
tyje palaikyti ryšį – jau lapkričio 
mėnesį mus kviečia atvykti su 
programa. Tačiau šiuo metu daug 

pasirodymų, ir mes nespėjame...
Turbūt norite pasakyti, kad 

reikia galimybes taikyti prie no-
rų?

Taip, tą ir turiu pasakyti...
Ar buvo sudaryta galimybė 

apžiūrėti Kaliningradą, susipa-
žinti su miesto kurčiųjų organi-
zacijos veikla?

Įdomi pažintinė ekskursija po 
miestą buvo organizuota antrą at-
vykimo dieną. Šeimininkai trum-
pai supažindino su miesto istori-
ja, apžiūrėjome senąją architek-
tūrą, lankėmės muziejuose. Mies-
tiečių pasididžiavimas – Senoji 
katedra. Kaliningradas svarbus ir 
kaip neužšąlantis uostamiestis. 

Tačiau lankytis Kaliningrado 
kurčiųjų klube neturėjome ga-
limybės. Buvo spėlionių, kad tai 
apmaudi organizatorių klaida ar 
laiko taupymas, dėmesio koncen-
travimas į pasirengimą festivaliui. 

Daug laiko skirta finalinei 
repeticijai, kūrybiniam pasiren-
gimui. 

Kokios įsimintiniausios ko-
lektyvo finalinio pasirodymo 
akimirkos?

Jų buvo tikrai daug. Per salę 
nusirito nuoširdžiausių aplodis-
mentų banga, kai imituojant dai-
ną „Giminės“ viena atlikėjų - R. 
Plukaitė Kaliningrado kurčiųjų 
organizacijos direktorei pado-
vanojo duonos kepalą – lietuvių 
nuo seno laikomą gerovės, laimės 
ir bičiulystės simbolį. 

Nepakartojamą akimirką pri-
mins nuotrauka. Po dainos „Ačiū, 
kad žiūrėjot“ atlikėjai padėkojo 
gestais rusų kalba. 

Susirinkome skirtingų tauty-
bių, bet išsiugdę panašias verty-
bes ir turintys didelį norą dvasiš-
kai bei kūrybiškai tobulėti. Mūsų 
siekiai sutapo.

Ar turėjote su kelione susiju-
sių organizacinių problemų?

Visas išlaidas apmokėjo orga-
nizatoriai. Kelionės išlaidas turė-
jo apmokėti komandiruojančios 
organizacijos. LKD prezidentė 
Roma Klečkovskaja rimtai įverti-
no mūsų galimybes, norus ir pa-
dėjo finansiškai. Prie rengiamos 
programos prisidėjo ir KKRC 
direktorė Jūratė Pugačiauskienė. 

Kaliningrado kurčiųjų festivalio Gintarinės 
žvaigždės spindi ir Kaune

Tarptautiniame kurčiųjų festivalyje „Gintarinės žvaigždės“ kauniečių 
kūrybinis kolektyvas „Skambanti tyla“ laimėjo taurę ir diplomą.
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Vizas susitvarkyti padėjo Vilniaus 
apskrities gestų kalbos centro 
vertėjas Arūnas Šaukeckas. Dau-
guma susirašinėjimo (rusų kalba) 
problemų, derinant prieš kelio-
nę įvairius klausimus, gulė ant 
KKRC kompiuterinio raštingumo 
užsiėmimų būrelio vadovės Bro-
nislavos Valatkienės pečių. Jiems 
ir visiems kitiems, sudariusiems 

mums galimybę atstovauti festi-
valyje, nuoširdžiai dėkojame.

 Į Kaliningradą važiavome 
autobusu, grįžti teko traukiniu. 
Šeimininkų buvome sutikti ir iš-
lydėti.

O kaip patys įvertinote pir-
mąjį Kaliningrado festivalį to-
kiu gražiu, skambiu pavadini-
mu?

Rengėjai juokavo, kad šis fes-
tivalis kaip pirmas blynas truputį 
prisvilo. Praleido ir mintį, kad po 
finalinio koncerto visiems norė-
josi susiburti į vakaronę, pasi-
džiaugti sėkme ir pabendrauti. 

Tačiau net ir mažos klaidos 
moko. Jei gaus finansavimą, me-
ninius kolektyvus jie tikisi su-
kviesti kitais metais.

Sėkmingai išlaikėte dar vie-
ną egzaminą. Kolektyvas turi 
patirtį. Ar nekurstote minties 
Kaune organizuoti panašų ren-
ginį?

Taip. Bet svajonės grindžia-
mos finansais.

Nepavarkit svajoti – ir išsi-
pildys.

Ačiū už pokalbį.

Seule buvo daktiliuojami žodžiai „Lietuva“ ir „Panevėžys“
 Rugsėjo 13-17 d. Pane-

vėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM) direktorė 
Danutė Kriščiūnienė daly-
vavo tarptautinėje konfe-
rencijoje „Visuotinė taikos 
federacija ir jos dabartinė 
veikla už taiką“, kuri vyko 
Seule (Korėja).  Šis milži-
niškas renginys subūrė po-
litikos, švietimo ir kultūros 
atstovus iš 184  šalių. 

Į tarptautinę konferenciją vy-
ko trys lietuviai. D. Kriščiūnienė  
buvo pakviesta, nes yra pasižymė-
jusi altruizmu kurdama savo va-
dovaujamos mokyklos gerovę bei 
aktyvia visuomenine veikla subu-
riant įvairių tautybių žmones. Taip 
kvietime pažymėjo Visuotinės tai-
kos federacijos (UPF) Eurazijos 
skyriaus generalinis sekretorius 
Žakas Marionas  (Jacques Ma-
rion).

PKNPM direktorė ne tik ats-
tovavo Lietuvai VTF surengtoje 
konferencijoje. Ji dalyvavo religi-
nio lyderio, Susivienijimo bažny-
čios įkūrėjo Sun Myung Moondi, 
išgarsėjusio masinėmis vedybų 
ceremonijomis, prabangiose lai-
dotuvėse. Moteris sakė, jog  tokio 
reginio gyvenime nėra mačiusi ir 
kažin ar kada bematysianti.

Nepaisydama intensyvaus 
konferencijos grafiko, D. Kriščiū-
nienė dar spėjo pasivaikščioti mi-
lijoninio Seulo gatvėmis, kurios jai 
atrodė „tarsi nuolat banguojanti 
žmonių jūra“, aplankyti Didžiuo-
sius rūmus (buvusi karalių rezi-
dencija), muziejus, pabendrauti su 
korėjiečiais bei sutikti ten ir klau-
sos negalią turinčių vaikų.

„Korėjiečių šeimoje, jei yra 
kurčias vaikas, tėvams nekyla abe-
jonių –  turi mokėti jie gestų kalbą 
ar ne?“ – grįžusi iš Seulo tvirtino 

D. Kriščiūnienė. Tuo, kad Korė-
joje daug dėmesio skiriama gestų 
kalbai, ji įsitikino Didžiuosiuose 
rūmuose sutikusi korėjiečių šei-
mą, kurioje vienas berniukas turi 
klausos negalią. „Užkalbinau juos 
anglų kalba. Prisistačiau, kad esu 
iš Lietuvos ir dirbu su kurčiais vai-

kais. 
Įdomu  buvo 

tai, kad  tėvai taip 
puikiai  kalbėjo 
gestų kalba. 

Mano klausi-
mas, ar Korėjoje, 
tėvai, auginantys 
klausos negalią tu-
rinčius vaikus, mo-
ka gestų kalbą, liko 
ne visai suprastas, 
žmonės tiesiog pa-
traukė pečiais: „O 
kaip kitaip jie dar 
gali kalbėti, jei jų 
vaikas yra negir-
dintis?“ – pasakojo 
direktorė. 

Jai dar rū-
pėjo ir tai,  kam 
pirmenybę skiria 
korėjiečiai: klau-
sos aparatams ar 

kochleariniams implantams. At-
sakymas buvo, kad pirmenybė tei-
kiama klausos aparatams. 

Atsisveikindama su korėjiečių 
šeima, D. Kriščiūnienė pamokė 
juos keletą lietuviškų gestų: „laba 

diena“, „ačiū“, „Lietuva“, „Korėja“,  
„Seulas“, „Panevėžys“.

Vaikščiojant po Didžiuosius 
rūmus į iš minios išsiskiriančią 
ryškią moterį daugelis atkreipdavo 
dėmesį. 

Neliko ji nepastebėta ir iš 
praeivių interviu imančios nepri-
girdinčios mergaitės. Ji teiravosi, 
ar D. Kriščiūnienė žino, koks yra 
nacionalinis korėjiečių patiekalas. 
„Nežinojau, tačiau pažadėjau ne 
tik sužinoti, bet ir paragauti“, - sa-
kė direktorė. Paragavus paaiškėjo, 
kad nacionalinis korėjiečių patie-
kalas kai kuo primena troškinį. 
Įdomu tik tai, kad mėsa prieš ruo-
šiant patiekalą yra marinuojama. 
Paskui ji su daržovėmis dedama 
į molinius indus ir troškinama. 
Tuose pačiuose induose tiekiama 
ir  į stalą.

Mokyklos vadovei dar teko 
įsitraukti ir dalyvauti istorijos pa-
mokoje, kur vienoje grupėje su 
girdinčiais vaikais buvo ir nepri-
girdintis berniukas. Jis iš karto pa-
sidomėjo, iš kur ji esanti. 

Užsimezgus pokalbiui, istori-
jos mokytojas pažadėjo vaikams, 
kad būtinai papasakos jiems apie 
Lietuvą ir kurčiuosius. 

Po pamokos D. Kriščiūnienė 
pamokė vaikus, kaip gestais rodo-
mi plojimai. 

Seulas yra  nominuotas „iš-
maniausiu“ miestu pasaulyje, nes 
naujausias technologijas patys pir-
mieji visada išbando korėjiečiai.  

Tačiau rūmuose stebėdama 
Tėvų dienai skirtą renginį moky-
klos vadovė sakė susidariusi įspū-
dį, kad šioje šalyje labai daug dė-
mesio skiriama ir nuoširdžiam bei 
prasmingam bendravimui. 

Tėvai daug dėmesio skiria vai-
kams, į renginius eina ir juose ak-
tyviai dalyvauja visa šeima ir net 
kelios šeimos kartos.

Laima LAPĖNIENĖ

Mažoji seulietė domėjosi, ar viešnia(PKNPM direktorė 
D. Kriščiūnienė) žino, koks yra nacionalinis korėjiečių 
valgis.

Milžiniškas renginys subūrė politikos, švietimo ir kultūros atstovus iš 184  
šalių.
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Amžius – ne riba

Titruojamos laidos skinasi kelią Mes ir visuomenė

Spalio 1–oji - Pagyve-
nusių žmonių diena, o spa-
lis – Pagyvenusių žmonių 
mėnuo. 

Spalio 1 d. į Pagyvenusių žmo-
nių mėnesio atidarymo ceremoni-
ją, vykstančią prie Kauno miesto 
savivaldybės, buvo pakviesti ir 

Kauno kurčiųjų bendruomenės 
senjorai. Susirinko nemažas būrys 
kurčiųjų.

Renginyje arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius pašventino Kauno 
senjorų tarybos vėliavą. Sakyda-
mas sveikinimo kalbą miesto me-
ras Andrius Kupčinskas pareiškė, 
kad senjorams dėmesio bus ski-

riama visą spalio mėnesį, ir pagy-
venusius žmones pavadino tikrai-
siais vertybių gynėjais ir puoselė-
tojais. 

„Tautos namuose“ susirinku-
siesiems programą dovanojo akto-
rė Nijolė Narmontaitė, Kauno mu-
zikos ansamblis „Ainiai“, liaudies 
muzikos ansamblis „Bočiai“.

Norintys pramogų tą dieną 
galėjo nemokamai lankytis Kauno 
zoologijos sode. 

Be to, visą spalio mėnesį kai 
kurie miesto teatrai, muziejai 
žmonėms, turintiems pensininko 
pažymėjimą, bilietus pardavinės 
su nemaža nuolaida. Poliklinikose 
bus skaitomos paskaitos, rengiami 

Ačiū TV3! 
Lietuvos kurčiųjų drau-

gija dėl ribojamos kurčių-
jų teisės gauti informaciją 
moka ne tik skųstis. Ji taip 
pat geba nuoširdžiai padė-
koti tiems, kurie yra soci-
aliai atsakingi ir stengiasi 
atverti kurtiesiems informa-
cijos vartus. 

Štai rugsėjo 26 d. LKD pre-
zidentė Roma Klečkovskaja, dar-
buotoja Inga Čereškaitė, Vilniaus 
KRC direktorė Inga Minkevičienė 
bei šių eilučių autorė apsilankė 
TV3 būstinėje, Kalvarijų g., Vil-
niuje. Čia padėkota komercinio 
televizijos kanalo komandai, kuri 
šiemet pavasarį pradėjo titruoti 
penktadienio filmą ir vakaro ži-
nias. 

Kadangi vien padėka kurtie-
siems pasirodė per mažai, jie dar 
įteikė pagal specialų užsakymą iš-
keptą tortą su užrašu „Ačiū TV3!“, 
diskelį su įrašytomis kurčiųjų pa-
dėkomis lietuvių gestų kalba ir 
tarptautiniais gestais bei didelį bu-
telį šampano. 

Kaip gimė iniciatyva?
TV3 generalinė direktorė 

Laura Blaževičiūtė prisimena, 
kad prieš gerus metus gavo LKD 
laišką, raginantį televizijos kana-
lą padaryti prieinamą ir kurtiems 
žiūrovams. Administracija susido-
mėjo, bet suskaičiavusi sąnaudas 
suprato, kad visų laidų titravimas 
yra per sunki finansinė našta ben-
drovei. Vis dėlto išeitį rado. Tele-
vizininkai išmintingai nusprendė: 
geriau mažiau negu visai nieko. Ir 
pradėjo titravimą nuo mažos ap-
imties -  vieno filmo per savaitę 
ir vienos informacinės laidos per 
dieną.

Kiek kainuoja minutė titravi-
mo televizijoje?

Štai minutė filmo titravimo 
LRT yra komercinė paslaptis. Kai 

į derybas įsitraukus Neįgaliųjų 
reikalų departamentui paslapties 
šydą pavyko praskleisti, tai per-
sakyta suma pasirodė tokia, kad 
laikraščio skaitytojams nedrąsu ir 
parašyti. Vis kirba abejonė: gal ką 
nors neteisingai supratome. 

TV3 užsienio programų direk-
torė Ieva Govedaitė, atsakinga už 
šį projektą, priešingai, pasižiūrėjo 
į dokumentus ir pasakė neišsisu-
kinėdama - vienos minutės titra-
vimas jiems atsieina 8 litus. Jeigu 
filmo trukmė apie 90 minučių, 
tuomet susidaro 720 litų. Ir jokių 
paslapčių čia nėra.

Žinių titravimas TV3 pinigais 
neįvertintas. Tai laikoma savano-
riška komercinio kanalo iniciaty-
va, kurią palaiko kolektyvas. Dau-
giausia prie idėjos įgyvendinimo 
dirba programų direktorius Jurgis 
Jefremovas, žinių laidų vadovas 
Sigitas Babilius, operatorius Va-
lentinas Ričkovas. Tad LKD padė-
koje akcentuotas dėkingumas už 
socialinę savimonę ir iniciatyvą 
yra visiškai pagrįstas. 

Apsikeista klausimais
Pamalonino nuoširdus televi-

zininkų dėmesys. Jiems rūpėjo, ar 

kurtieji gausiai naudojasi paslau-
ga, ar tekstas „bėga“ ne per grei-
tai. Klausimų turėjo ir viešnios. 
LKD atstoves domino, ar pradė-
jus titruoti filmus išaugo žiūrovų 
skaičius. Atsakymas buvo visiškai 
netikėtas: auditorijos pokyčių ne-
pastebėta, o štai priekaištų sulauk-
ta. Rašydami komentarus žiūrovai 
piktinosi: „Ko čia televizija prisi-
galvojo.“ TV3 nepasidavė. Užuot 
sustabdę titravimą, ėmė šviesti sa-
vo žiūrovus. Esą yra žmonių, kurių 
specifiniai poreikiai; būtų gražu 
visiems kartu pagalvoti ir apie jų 
galimybes. Didaktika padėjo. Kaip 
teigė šeimininkai, dabar nepasi-
tenkinimo banga jau yra atslūgusi.

„Beatos virtuvė“ – dviejų 
televizijų bendras projektas

TV3 yra didelio Švedijos kon-
cerno tarptautinio žiniasklaidos 
padalinio „Modern Times Group“ 
(MTG) bendrovė. Koncernui taip 
pat priklauso TV6, TV8, TV3 
play.lt, radijas „Power Hit Radio“ 
bei palydovinė televizija „Viasat“. 
Štai todėl TV3 turėjo galimybę per 
savo televiziją internete pasiūly-
ti kurtiesiems kartojamų „Beatos 
virtuvės“ laidų transliaciją su ver-

timu į gestų kalbą. Bet jų šiandien 
nebūtų, jei savo idėjomis prie su-
manymo nebūtų prisidėję Aukš-
taitijos televizijos vadovas Eugeni-
jus Ivanauskas, keli televizijos dar-
buotojai bei Panevėžio apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras. Tad 
dabar grupės entuziastų dėka ku-
linarinį šou kurtieji turi galimybę 
matyti per dvi interneto televizijas 
– TV3 ir gestų kalbos televizijos, 
besinaudojančios Aukštaitijos te-
levizijos eteriu. 

Pasak administracijos, yra ga-
limybė su TV3 televizijos interne-
te pagalba versti kone visas laidas 
į gestų kalbą. Tereikia vieno: kad 
kurčiųjų sistema rastų galimybę 
savo lėšomis įdarbinti gestų kalbos 
vertėjų. Tad dabar LKD laukia dar 
vienas iššūkis - įtikinti Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeriją bei 
asignavimų valdytoją Neįgaliųjų 
reikalų departamentą, kad reikia 
dar daugiau vertėjų etatų. Atskirų, 
kad jie nebūtų atimti iš regioninės 
bendruomenės ir studentus aptar-
naujančių vertėjų centrų.

LRT misiją perima
 komersantai

Na, ir grįžtant prie TV3 te-
mos, vis dar sunku liautis stebėtis, 
kad komercinis kanalas, kuris yra 
sukurtas siekti finansinės naudos, 
yra daug lankstesnis ir socialiai 
jautresnis kurčių žiūrovų porei-
kiams nei nacionalinis transliuo-
tojas LRT, išlaikomas iš mokesčių 
mokėtojų pinigų. 

Beje, jam NRD net yra nupir-
kęs titravimo įrangą. Pasirodo, to 
nepakanka. Dar reikia, kad iš biu-
džeto būtų atseikėta pinigų tekstų 
rinkėjams (titruotojams). Ir visai 
nemažai – maždaug 300 tūkst. litų 
per metus. Seimas 2012 m. tokios 
sumos neskyrė, ir titravimo įranga 
guli nenaudojama. 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Pagal  specialų užsakymą iškeptą tortą su užrašu „Ačiū TV3!“ L. Blaževičiūtei, 
TV3 generalinei direktorei (dešinėje),  įteikė  LKD prezidentė R. Klečkovskaja.
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Norvegijos patirtis – Lietuvos ateičiaiUgdymas
Statistikos duomenimis, Euro-

pos Sąjungoje apie 45 mln. darbin-
go amžiaus piliečių yra neįgalūs, 
15 mln. vaikų turi specialiųjų ug-
dymosi poreikių. 

Lietuvoje specialiųjų poreikių 
mokiniai sudaro apie 10 proc. vi-
sų mokinių. 2012 m. liepos 10 d. 
paskelbtoje Europos Komisijos 
ataskaitoje pažymėta, kad ES švie-
timo sistema nepritaikyta speci-
aliųjų poreikių vaikams ir neįga-
liems suaugusiesiems. Daugelis jų 
mokosi specialiosiose įstaigose, o 
besimokantieji bendrojo ugdymo 
švietimo įstaigose dažnai negauna 
tinkamos pagalbos.

,,Specialiųjų ugdymosi porei-
kių turintys vaikai dažnai palieka 
mokyklą įgiję žemą kvalifikaciją 
arba jokios neįgiję. Vėliau, pradėjus 
mokytis pagal specialistų rengimo 
programas, jų darbo perspektyvos, 
užuot padidėjusios, kai kuriais 
atvejais tampa dar blogesnės. 

Ataskaitoje teigiama, kad ne-
galią arba specialiųjų ugdymosi po-
reikių turintiems žmonėms gresia 
didesnis pavojus tapti bedarbiais 
arba ekonomiškai neveikliais, o 
tiems, kuriems pavyksta įsitvirtin-
ti darbo rinkoje, dažnai mokamas 
mažesnis atlyginimas nei negalios 
neturintiems jų kolegoms“. 

Pavyzdys – Norvegija
Norvegija - tai puikus pavyz-

dys, kaip lygių galimybių šalis, ku-
rioje specialiųjų ugdymosi porei-
kių turintiems vaikams ir neįga-
liems suaugusiesiems sudaromos 
reikiamos sąlygos mokytis ir dirb-
ti. Šioje šalyje gyvena apie 5 tūkst. 
kurčiųjų, 10 proc. šalies gyventojų 

turi sutrikusią klausą. 
Paskutinę rugpjūčio savaitę 

grupė mūsų šalies specialistų, bū-
simų specialiųjų mokymo priemo-
nių ir pritaikytų specialiųjų porei-
kių mokiniams vadovėlių vertin-
tojų, tarp jų ir penki Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro pedagogai, svečiavosi Nor-
vegijos Trondheimo mieste. 

Moller- Trondelag metodi-
kos centras

Kokie yra pagrindiniai Norve-
gijos švietimo akcentai?  Švietimas 
visiems ir kiekvienam, nepriklau-
somai nuo jo socialinių, kultūri-
nių skirtumų, taip pat specialiųjų 
poreikių. Visi vaikai turi teisę mo-
kytis šalia namų esančioje moky-
kloje. Specialiųjų poreikių vaikų 
grupėms bendrojo ugdymo mo-
kyklose teikiama visa reikalinga 
pagalba: klasėse dirba kvalifikuo-
ti mokytojai, pakanka mokytojų 
padėjėjų, neįgaliųjų poreikiams 
pritaikyta mokyklų aplinka, lanks-
tesnės ugdymo paslaugos – kai ku-
riems mokiniams leidžiama mo-
kytis dalį laiko.

1990 m. daugelis specialiųjų 
mokyklų Norvegijoje buvo užda-
rytos, dalį jų funkcijų perėmė me-
todiniai centrai. 

Viešnagės metu lankėmės 
Moller-Trondelag metodiniame 
centre, kuriame dirba 147 darbuo-
tojai. Centre yra vidurinė mokykla 
sutrikusios klausos mokiniams, 
taip pat ikimokyklinis, mokymo 
priemonių rengimo, klausos ir 
gestų kalbos, kalbos ir komunika-
cijos sutrikimų bei kompleksinių 
mokymosi sunkumų skyriai. Nuo 

kitų metų bus atidarytas regos su-
trikimų skyrius. Centro darbuo-
tojai teikia pagalbą savivaldybių 
bei apskrities administracijoms, 
vykdo mokslinius tyrinėjimus, 
konsultuoja tėvus bei visuomenę, 
rengia ir leidžia specialiąsias ug-
dymo priemones. 

,,Ir Lietuva eina panašiu keliu“, 
– vienoda mintis aplankė viešna-
gės dalyves, prisimenant didžiuo-
siuose miestuose įsikūrusius kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centrus.

Kuo įdomus Moller-Tronde-
lag metodinis centras? 

Mokyklos pastatą, atsižvelgda-
mas į kurtumo negalios specifiką, 
projektavo vienas žymiausių Nor-
vegijos architektų. Patalpose bet 
kokiu paros metu geras apšvieti-
mas, erdvus planavimas, speciali 
danga, slopinanti aidą, kurčiųjų 
dramai ir ritmikai - amfiteatro sa-
lė. Centre gausu puikios meninės 
kokybės dailės kūrinių: skulptūrų, 
paveikslų, šiuolaikiškų erdvinių 
kompozicijų. Vizito koordinato-
rė paaiškino, kad kiekviena šalies 
valstybinė įstaiga dalį jai skiriamų 
lėšų turi panaudoti savo aplinkos 
estetikai t. y. meno kūriniams įsi-
gyti. Kaip ir visoje šalies švietimo 
sistemoje, centre akcentuojamas 
komandinis mokytojų darbas, 
bendradarbiavimas priimant 
sprendimus, tikslus konkretaus 
specialisto atsakomybės bei kom-
petencijos apsibrėžimas ir jos lai-
kymasis. 

Centre vykdomas įdomus pro-
jektas ,,Virtuali klasė“. Pagal kla-
ses sudaromos 3-5-ių bendrojo 
ugdymo mokyklose besimokančių 

sutrikusios klausos mokinių gru-
pės. Naudodamasi naujausiomis 
informacinėms technologijomis 
tokia grupė 1 val. per savaitę gali 
dalyvauti nuotolinio gestų kalbos 
mokymo programoje. Virtualio-
je pamokoje kompiuterio ekrane 
matomi visi skirtingose vietose 
esantys pamokos dalyviai, vyksta 
aktyvi komunikacija norvegų ges-
tų kalba.

Moller-Trondelag metodinio 
centro mokymo priemonių ren-
gimo skyriuje rengiamos puikios 
sutrikusios klausos vaikų ugdymo 
priemonės (www.erher.no). Šio 
skyriaus komandoje dirba profe-
sionalūs vizualinių menų, grafinio 
dizaino specialistai. Įdomi DVD 
formatu parengta norvegų gestų 
kalbos mokymo priemonė ,,Pa-
tarlės“: originaliu siužetu supinta 
istorija apie dvi drauges padeda 
kurtiesiems geriau suvokti pačių 
populiariausių patarlių prasmę 
(http://www.erher.no/materiell/
gru-nfd-5-7-faste_uttrykk/sour-
ce/).   

Centro mokymo priemo-
nių rengimo skyrius 2 kartus per 
savaitę rodo ,,TV-2 mokyklą“ 
– trumpas apibendrintas žinias 
norvegų gestų kalba sutrikusios 
klausos vyresnio ir vidutinio mo-
kyklinio amžiaus moksleiviams 
(http://www.erher.no/materiell/
fel-tvnyheter/voksenopplaring/
index.html).

LKNUC surdopedagogė Rūta 
VYŠNIŪNIENĖ

Plačiau skaitykite LKD 
tinklapyje www.lkd.lt

sveikatą gerinančios mankštos už-
siėmimai, kultūros įstaigose orga-
nizuojamos literatūrinės popietės 
ir kiti renginiai.

Kai kas mano, kad senam 
žmogui svarbu tik pavalgyti ir ap-
sirengti. Taip, keičiasi kūnas, bet 
širdis ta pati. Galima pelnytai pa-
girti - KKRC senjorai visada pir-
mose gretose, imlūs naujovėms, 
visą gyvenimą daug dirbę ir suge-
bantys vertinti šiandieną. Ant jų 
darbo pamatų telkiama dabartinė 
bendrija.

Tęsiantis Pagyvenusių žmo-
nių mėnesiui spalio 4 d. Gintau-
to Labanauskas ir jo labdaros ir 
paramos fondas Kauno kurčiuo-
sius senjorus pakvietė į popietę 

„Combo“ restorane - klube. Čia, 
be kitų miesto saviveiklininkų, 
koncertavo KKRC pagyvenusių 
žmonių tautinių šokių bei imituo-
jamos dainos kolektyvų nariai (va-
dovė - Centro meninių gebėjimų 
organizatorė Vida Eskertienė). Jų 
pasirodymais žiūrovai buvo labai 
susidomėję ir padėkojo nuošir-
džiausiais aplodismentais. Gera 
nuotaika spinduliuojantys senjorai 
turėjo galimybę įsitraukti į bendrą 
šokio sūkurį. 

Pamažu ir vis drąsiau Kauno 
kurčiųjų bendruomenė telkiasi ir 
dalyvauja mieste organizuojamuo-
se renginiuose. 

Aldona STANKEVIČIENĖ

KKRC pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas šventėje „Combo" 
klube.
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     Mūsų žmonės Besivejant „skraidančią plunksną“  

Kęstutis Gumbrys: viskas įmanoma, jei tiki savimi

Buvęs Klaipėdos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos au-
klėtinis, badmintonininkas 
Tomas Dovydaitis kartu 
su savo gyvenimo drauge 
Viktorija Novik jau keletą 
metų gyvena tarp Lietuvos 
ir Islandijos. 

Studijos ir ateities planai 
Laimei, vis didėjantis studi-

jų ir sporto krūvis privertė Tomą 
trumpam pamiršti svetingąją Is-
landiją. Todėl pasisekė susitikti su 
vaikinu mokykloje, kurioje jis jau 
antrą kartą atlieka kūno kultūros 
mokytojo praktiką. 

Nauji gyvenimo įspūdžiai 
svetur neatšaldė Tomo ryžto stu-
dijuoti Lietuvos kūno kultūros 
akademijos Pedagogikos fakultete. 
Pirmąją praktiką T. Dovydaitis at-
liko būdamas pirmakursis. Gerai 
atsimenu jo pirmuosius studen-
tiškus įspūdžius. Tada vaikinas 
guodėsi, kad labai sunku mokytis 
kartu su girdinčiaisiais, kad neuž-
tenka gestų kalbos vertėjo paslau-
gų, kad sunku suprasti dėstytojų 
ir bendrakursių kalbą... Šiandien 
akademijos trečiakursio akys spin-
di pasitikėjimu. Kitaip ir negalėjo 
būti, juk Tomas ‒ daugkartinis ša-
lies, Europos ir pasaulio badmin-
tono čempionas! 

Paklaustas, kaip dabar sekasi 
studijos, Tomas išdidžiai atsakė, 
kad puikiai, pasigyrė, jog laiko 
egzaminus be vertėjų pagalbos ir 
svajoja apie magistrantūros stu-
dijas, ateityje padėsiančias siekti 
ambicingų svajonių ‒ vadovauti 
Klaipėdos kurčiųjų sporto klubui 
„Šermukšnis“ ir tapti Lietuvos 
kurčiųjų badmintono rinktinės 
treneriu. Jau šiandien vaikino 
treneris Antanas Narvilas moko 
ir rengia Tomą šioms pareigoms.  
T. Dovydaitis, vykdamas savo au-
tomobiliu į varžybas tiek Lietu-

voje, tiek Europoje, visada kartu 
vežasi jaunuosius badmintoninin-
kus, padeda jiems ne tik kelionėje, 
bet ir badmintono kortuose susi-
doroti su varžybų jauduliu, semtis 
patirties, mokytis iš jo ir kitų rink-
tinės senbuvių.

 
Šeimos pagausėjimas
 Reikia tik pavydėti tokio 

jaunuolio entuziazmo: jis sugeba 
studijuoti, sportuoti ir dirbti toli-
mojoje Islandijoje, kur šiuo metu 
likusi jo draugė Viktorija laukiasi 
poros pirmagimio. Vadinasi, į taip 
užimtą T. Dovydaičio dienotvarkę 
reikės įtraukti ir rūpinimąsi mažy-
liu bei jo mama. 

Įdomus faktas, kad Tomo se-
suo, garsi Lietuvos badmintoni-
ninkė Kristina Dovydaitytė šio-
mis dienomis jau turėtų sūpuoti 
savo pirmagimį. Pasiteiravus, ar 
stipriausias Lietuvos badmintoni-
ninkų tandemas specialiai plana-
vo šeimos pagausėjimą, Tomas tik 
šyptelėjo ir atsakė, kad taip buvo 
lemta. Kūdikio atėjimas į šį pa-
saulį suteikia begalę džiaugsmo. 
Todėl būsimojo tėvelio klausiau, 
ką jis mano apie sportinę karjerą, 
kuri šiuo metu klostosi puikiai. 

Tomas kartu su seserimi praė-
jusiais metais Pietų Korėjoje vyku-
siame 3-iajame pasaulio kurčiųjų 

badmintono čempionate tapo miš-
rių dvejetų varžybų nugalėtoju, o 
komandų varžybose kartu su visa 
šalies rinktine pasipuošė bronzos 
medaliu. Pasaulio čempionų var-
dų Kristina ir Tomas neatiduoda 
nuo pirmojo Bulgarijoje vykusio 
Pasaulio kurčiųjų badmintono 
čempionato! 

Paklaustas, kiek dar laiko ža-
da sportuoti, Tomas atsakė, kad 
norėtų dar ilgai, nes neįsivaizduo-
ja kitokio gyvenimo. Nors galėjo 
viskas baigtis ir liūdniau. Kaip ir 
kitų sporto šakų atstovus, Tomą 
taip pat persekioja traumos. Pui-
kiai atsimenu jo kelionę namo 
iš Kurčiųjų olimpinių žaidynių, 
vykusių 2009 m. Taipėjuje. Tada  
T. Dovydaitį oro uoste namiškiai 
ir sirgaliai išvydo sugipsuota ko-
ja: sportininkui varžybos baigėsi 
starto dieną, įplyšus Achilo saus-
gyslei. Po sėkmingos Vilniaus 
mikrochirurgų operacijos ir ilgos 
reabilitacijos Tomas vėl grįžo į ba-
dmintono kortus ir kartu su rink-
tine baugina Europos bei pasaulio 
badmintonininkus. 

 Ateities planai 
Ir koks gi likimas laukia sti-

priausio pasaulio kurčiųjų ba-
dmintono dvejeto, seseriai Kris-
tinai išėjus motinystės atostogų? 

Nors brolis ir sesuo apie tai nesi-
kalbėjo, Tomas viliasi, kad Kristi-
na, laimę radusi Kroatijoje, greitai 
grįš į didįjį sportą, tačiau tvirtai 
ištarė, jog sesers nespaus. 

Vaikinas papasakojo, kad tėvai 
juos išaugino mylinčiais, gerbian-
čiais ir palaikančiais visais gyve-
nimo atvejais savo šeimos narius 
žmonėmis. Todėl Tomas niekada 
nepriekaištaus seseriai, kad ir ką ji 
nuspręstų. Pats sportininkas, kurį 
šiuo metu truputį baugina skaus-
mai dešinės kojos kelyje, pasiryžęs 
dar ilgai draugauti su badmintono 
rakete. Jei reikės, jis stos į mišrų 
dvejetą su kita porininke, nors 
žaidimas su seserimi, pažįstama 
nuo pat mažų dienų, buvo dide-
lis pranašumas varžybose. Tomas 
pasakojo, kad jų pergalėms padė-
jo ne tik puikus fizinis pasirengi-
mas, trenerio A. Narvilo ir tėvų 
įskiepyta griežta disciplina, bet ir 
tai, jog ir jis, ir Kristina pažinojo 
kiekvieną abiejų judesį, suprasda-
vo vienas kitą iš mažiausio, mums 
nepastebimo, veido raumens 
trūktelėjimo, akies mirktelėji-
mo ar galvos kryptelėjimo. Ryžtą 
sportuoti palaiko ir noras laimėti 
olimpinius medalius. Traumai su-
daužius jauno sportininko viltis 
Taipėjaus olimpiadoje, Tomas sva-
joja atsigriebti 2013 m. olimpinėse 
kurčiųjų žaidynėse, vyksiančiose 
Bulgarijoje.

Mes visi tikime, kad T. Dovy-
daičiui ‒ su seserimi Kristina ar 
be jos ‒ pasiseks, nes jaunatviško 
ryžto lydimas, darnios šeimos pa-
laikomas jis pasieks savo svajonę. 
Juk dabar reikės kovoti ne tik dėl 
savęs ‒ medalių lauks ir spalio mė-
nesį gimsiantis Tomo ir Viktorijos 
mažylis.  

Linkime, kad „skraidanti 
plunksna“ (taip badmintoną prieš 
600 metų vadino japonai) dar ilgai 
nenukristų ant žemės, džiugintų ir 
sirgalius, ir pačius sportininkus! 

SIGITA KOROLIOVĖ

Iš mažo kaimelio prieš dau-
gelį metų į sostinę mokytis at-
vykęs neprigirdintis Kęstutis 
Gumbrys iš pradžių kurtiesiems 
atrodė svetimas. Klausos apara-
tą nešiojantis vaikinas, lankęs 

girdinčiųjų mokyklą, nemokėjo 
net gestų kalbos. Tačiau lai-
kui bėgant jis aktyviai įsiliejo į 
profesinės mokyklos ir kurčiųjų 
bendruomenės gyvenimą. Šian-
dien Kęstutis sėkmingai dirba 

„Rimi“ ir džiaugiasi šioje dide-
lėje tarptautinėje kompanijoje 
įgyta patirtimi. O laisvalaikiu 
jis žaidžia boulingą ir svajoja 
kada nors dalyvauti kurčiųjų 
olimpiadoje.

Aktyvi visuomeninė veikla
Baigęs pagrindinę mokyklą 

vaikinas pasirinko mokslus profe-
sinėje mokykloje – dabartiniame 
Vilniaus technologijų mokymo ir 
reabilitacijos centre. Kęstutis no-

Pirmoji Tomo Dovydaičio praktikos diena.
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rėjo mokytis staliaus specialybės, 
tačiau grupė jau buvo suformuo-
ta. Todėl direktorius jam pasiūlė 
rinktis batsiuvio specialybę. Nors 
Kęstučio ji per daug netraukė, vai-
kinas nusprendė pabandyti. 

Pirmi metai profesinėje moky-
kloje buvo nelengvi. Kurtieji sun-
kiai priėmė Kęstutį, atkeliavusį iš 
girdinčiųjų pasaulio. Tačiau antra-
me ir trečiame kurse jis po truputį 
įsiliejo į mokyklos bendruomenę, 
susirado draugų, išmoko gestų 
kalbą. Kęstutis sako, kad niekada 
nesigėdijo bendrauti gestais, ir jį 
stebina kai kurių neprigirdinčiųjų 
nenoras mokytis gestų kalbos. 

Įgijęs batsiuvio specialybę vai-
kinas kurį laiką dirbo šį darbą, ta-
čiau nerado ramybės ir visą laiką 
troško kažko daugiau. Sužinojęs, 
kad profesinėje mokykloje atsira-
do naujų specialybių, nusprendė 
grįžti mokytis dirbti kompiuteriu. 
Per pirmąsias studijas buvęs už-
daresnis, o studijuodamas antrą 
kartą Kęstutis  įgijo daugiau pa-
sitikėjimo savimi ir ėmė aktyviai 
dalyvauti mokyklos gyvenime 
– organizuodavo šventes, ekskur-
sijas, vaidindavo. Dvejus metus 
buvo mokinių tarybos pirminin-
kas. Taip pat įsiliejo į mokykloje 
patalpas nuomojančios Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ veiklą. Ši organizaci-
ja daugiausia dirba su vaikais ir 
jaunuoliais, turinčiais protinę ne-
galią, turi neįgaliųjų „Spalvų or-
kestrą“. Kęstutis iki šiol dalyvauja 
„Gubojos“ veikloje.

 
Karjeros pradžia „Rimi“

Aktyvų vaikiną pastebėjo ir 
pakvietė prisidėti „Equal“ pro-
jekto „Asmenų su klausos negalia 
integravimas į darbo rinką“ vyk-
dytojai. Iš pradžių Kęstutis ieško-
davo kurčiųjų, norinčių dalyvauti 
motyvacijos didinimo seminaruo-
se. Vėliau jis tapo įdarbinimo tar-
pininku. 

Kęstutis pasakoja šiame darbe 
sutikęs įvairių klausos negalios 
žmonių. Vieni būdavo kantrūs, at-
sakingi ir norėdavo dirbti. Bet pa-
sitaikydavo ir nemažai tokių, kurie 
dažnai keitė darbo vietas. Kęstutis 
sako, kad kai kurie kurtieji pripra-
tę gyventi iš pašalpų ir nesistengia 
dirbti. Be to, ne visi supranta, kad 
pradžioje gali tekti dirbti sunkius, 
nelabai gerai mokamus darbus, tik 
įgijus patirties galima tikėtis įdo-
mesnio darbo ir geresnio atlygini-
mo. 

Būdamas įdarbinimo tarpi-
ninkas Kęstutis nemažai kurčiųjų 
įdarbino „Rimi“ ir susidraugavo 
su šios kompanijos darbuotojais. 
Pasibaigus projektui „Rimi“ pa-
kvietė jį prisidėti prie komandos 
ir pasiūlė darbą Personalo skyriu-
je. Taigi Kęstutis ir toliau padėjo 
kurtiesiems įsidarbinti šiame pre-
kybos tinkle. Jis pasakoja, kad dar-
bas „Rimi“ jam tapo labai įdomia 
patirtimi, nes tai tarptautinė kom-
panija, kurioje dirba didelė įvairių 
žmonių komanda. „Patobulėjau, 
sustiprėjo, pagerėjo mano cha-
rakterio savybės. Įgijau daugiau 
pasitikėjimo savimi, atkaklumo ir 
drąsos“, - sako Kęstutis. 

Prasidėjus ekonominei kri-
zei, reikėjo mažiau darbuotojų, ir 
kurčiųjų įdarbinimas tapo mažiau 
aktualus. Tuomet Kęstučiui buvo 
pasiūlyta pereiti dirbti asistentu į 
Kainodaros skyrių. Čia jis dirba 
ir šiandien. Kęstutis renka infor-
maciją apie prekių kainas, ją ana-
lizuoja. Vaikinas džiaugiasi jauna 
draugiška kolegų kompanija, ku-
rioje nepatiria jokios diskrimina-
cijos ar priešiškumo. 

Artimiausi planai 
Neseniai Kęstutis susidomėjo 

galimybe tapti „Rimi“ ambasado-
riumi. Kiekviena parduotuvė turi 
po ambasadorių, kuris visuome-
nei, darbuotojų šeimų nariams, 
vaikams pristato įmonės gyveni-
mą. Kęstutis pasisiūlė tapti kurčių-
jų ambasadoriumi. „Rimi“ kolek-
tyvas palaikė tokią jo iniciatyvą ir 
apsidžiaugė, kad nuo šiol įmonėje, 
kurios padaliniuose visoje Lietu-
voje dirba net apie 60-70 kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų, bus žmogus, 
mokantis gestų kalbą, ir galės 
kurčiųjų bendruomenės atstovus 

pakviesti susipažinti su „Rimi“ gy-
venimu iš arčiau.  Kęstučio galvoje 
jau sukasi ir konkretūs planai. Jis 
norėtų į „Rimi“ gamybos skyrių 
pirmiausia pasikviesti 2-3 kurso 
Vilniaus technologijų mokymo ir 
reabilitacijos centro virėjus. Taip 
pat Kęstutis planuoja parduotu-
vės gyvenimą parodyti ir kurtiems 
vaikams – organizuoti ekskursiją 
ir žaidimus. 

Kurtieji irgi gali siekti 
karjeros!

Vaikinas pasakoja trokštan-
tis savo pavydžiu žmonėms su 
klausos negalia įrodyti, kad no-
rint galima daug pasiekti: „Reikia 
kantrybės, atkaklumo, nepasiduo-
ti sunkiose situacijose. Dažnai 
pastebiu, kad kurtieji sunkiomis 
akimirkomis pasiduoda. Aš ži-
nau, kad viskas įmanoma, tik rei-
kia turėti stiprybės, tikėti savimi. 
Man gal truputį lengviau, nes aš 
neprigirdintis ir galiu susikalbėti 
su girdinčiais, bet aš manau, jog ir 
kurčias, jei tik bus atkaklus, gali ką 
nors pasiekti karjeros srityje. Gal 
netaps aukščiausio lygio vadovu, 
bet tikrai gali eiti vidutinio lygio 
pareigas. Mūsų biure, pavyzdžiui, 
dirba dar vienas neprigirdintis. 
Panevėžyje yra kurčia mergina, 
kuri pradėjo karjerą kaip salės 
darbuotoja ir kasininkė, o dabar 
dirba Rinkodaros skyriuje. Taigi 
svarbu tik norėti dirbti ir nepasi-
duoti.“

Kalbėdamas apie ateities sva-
jones karjeros srityje, Kęstutis 
pabrėžia, kad šiandien yra labai 
patenkintas savo darbu „Rimi“, 
bet kada nors galbūt norėtų turė-
ti savo verslą. Jis tikina domėjęsis 
ir galimybe studijuoti aukštojoje 
mokykloje, tačiau kol kas nerado 

studijų programos, kuri jį labai su-
domintų. 

Boulingas tapo daugiau nei 
laisvalaikio pramoga
Kęstutis daug laiko skiria 

boulingui. Anksčiau tai buvo tik 
laisvalaikio pramoga, tačiau prieš 
trejus metus išvydęs, jog boulingo 
rungtis egzistuoja kurčiųjų olim-
piadoje, jis susidomėjo galimybe 
užsiimti boulingu kaip sporto ša-
ka. Kęstutis pats susirado trenerį, 
pas jį treniruojasi iki šiol.

Šiandien jis geriausias boulin-
go žaidėjas tarp Vilniaus kurčių-
jų, o Lietuvoje du kartus tapo vi-
cečempionu ir vieną kartą užėmė 
trečiąją vietą. Kęstutis džiaugiasi, 
kad jam pradėjus užsiimti šia 
sporto šaka, ja susidomėjo ir dau-
giau kurčiųjų, taigi greitai Lietu-
voje turbūt atsiras ir daugiau jam 
lygių žaidėjų. 

Vaikinas dalyvavo Baltijos 
šalių (Lietuvos, Latvijos bei Esti-
jos) kurčiųjų boulingo varžybose. 
Pirmą kartą jose iškovojo trečiąją 
vietą, o pernai pakilo jau į antrą-
ją vietą. O girdinčiųjų varžybose 
Kęstutis kartu su komanda yra 
užėmęs trečiąją vietą C lygoje. Jis 
džiaugiasi savo gerėjančiais rezul-
tatais, augančia patirtimi ir svajo-
ja kada nors patekti ir į kurčiųjų 
olimpiadą. 

Kęstutis kartą ryžosi išbandyti 
ir ekstremalesnį sportą – paskrai-
dyti parasparniu. Jis tikina, kad 
buvo smagu ir nejautė baimės, to-
dėl ateityje mielai tai pakartotų.

Pomėgis  - kelionės
Kita Kęstučio aistra – kelionės. 

Labiausiai jį sužavėjo egzotiškoji 
Islandija. Kęstučiui teko lankytis 
ir Vokietijoje, Ispanijoje, Čekijoje, 
Rusijoje, Suomijoje, Anglijoje, La-
tvijoje, Estijoje. Jis pasakoja, kad 
įdomu pamatyti, kaip užsienyje 
gyvena kurtieji. Turtingesnėse ša-
lyse jie, žinoma, turi geresnes gy-
venimo ir darbo sąlygas. Kęstutį 
nustebino tai, jog užsienyje, prie-
šingai nei Lietuvoje, daugelis kur-
čiųjų organizacijų neturi savo ne-
kilnojamojo turto ir jį nuomojasi. 

Paklaustas apie ateities kelio-
nių planus, Kęstutis prisipažįsta, 
kad svajoja aplankyti Aziją ir Pi-
etų Ameriką. Žinant jo sugebėji-
mą siekti užsibrėžto tikslo, nelieka 
abejonių, kad tai tik laiko klausi-
mas.

Agnė KARVELYTĖ

K.Gumbrys - geriausias boulingo žaidėjas tarp Vilniaus kurčiųjų, o Lietuvoje 
du kartus tapo vicečempionu ir vieną kartą užėmė trečiąją vietą.
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     Mūsų žmonės
Visas kauniečio Jono 

Lukošiaus gyvenimas susi-
jęs su sportu. Sunki klausos 
negalia lydi nuo kūdikystės, 
tačiau, net ir sulaukus so-
lidaus amžiaus, nugali be-
galinis ryžtas, noras kovoti 
ir svajones paversti realybe. 
Būdamas 68 metų jis yra 
Lietuvos krepšinio veteranų 
(girdinčiųjų) ir Kauno (kur-
čiųjų krepšinio veteranų) 
„Tylos“ komandų narys.

Liepos 28 - rugpjūčio 5 d. 
Kaune vykstančiame septintaja-
me Europos veteranų krepšinio 
(girdinčių) čempionate žaisda-
mas Kauno komandoje Žalgiris 
65+ J. Lukošius laimėjo aukso 
medalį. Komandai, kurioje žai-
dė žinomi šalyje krepšininkai, 
Jonas pelnė net 15 taškų. Pagal 
rezultatyvumą jis buvo antras po 
Marijono Zinkevičiaus. 

Ilgai prašomas sportininkas 
pagaliau sutiko papasakoti apie 
savo gyvenimą, aplinkybes, nu-
lėmusias kelią į sportą. 

Atkaklus žmogus per visą  
pokalbį stebino atvirumu ir nuo-
širdumu.

Painų likimą nulėmė  
nelaimė

J. Lukošius gimė Šilutės ra-
jono Dvarčių kaime girdinčių 
tėvų šeimoje.  Būdamas 2 mėne-
sių patyrė sunkią galvos traumą 
ir apkurto. Šalia mažojo Jonuko 
augo girdinčios seserys Laima ir 
Liucija, brolis Vytas. 

Vaikiškuose žaidimuose 
vaikai sutarė, tačiau sukakus 
aštuoneriems metams teko pa-
likti namus: tėvai, neturėdami 
kito pasirinkimo, negirdintį sū-
nų nuvežė mokytis į tuometinę 
Rusnės kurčiųjų ir nebylių inter-
natinę mokyklą. Joje 1962 m. jis 
baigė 8 klases. 

Mokykloje berniukas buvo 
stiprus ir veiklus, susidomėjo 
stalo tenisu, su bendraamžiais 
perprato krepšinio taisykles, 
sporto aikštelėje jam sekėsi, žai-
dimas sparčiai tobulėjo. 

Baigęs mokyklą J. Lukošius 
persikėlė į Tauragę ir įsidarbino 
Mėsos kombinate, kuriame tuo 
metu dirbo jo motina. Darbas 
sekėsi, sportinės veiklos nenu-

traukė, tačiau po 5 metų persikė-
lė į Kauną. Mat tuo metu Kaune 
telkėsi daugiau kurčiųjų ben-
druomenės narių. 

Panašų darbą gavo Kauno 
mėsos kombinate, netrukus ve-
dė. Jonas pasakojo, kad šioje 
darbovietėje išdirbo 35 metus, 
ilgai žaidė (girdinčiųjų) krepši-
nio komandoje „Maistas“. 

Taip pat buvo tuometinės 
Sovietų Sąjungos kurčiųjų krep-
šininkų rinktinės narys, vėliau 
- Lietuvos kurčiųjų krepšininkų 
rinktinės narys. O nuo 40 metų 
– Lietuvos kurčiųjų krepšininkų 
veteranų rinktinės narys. 

Būtina pasakyti, kad dar-
bui ir sportui atsidavęs žmogus 
yra labai kuklus. Pokalbio metu 
gera nuotaika trykštantis spor-
tininkas nesureikšmino savo 
pasiekimų. Rodė pastaruosius 
apdovanojimus ir tvirtino, kad 
sportinė veikla buvo ilga, visko 
neįmanoma suminėti – apdova-
nojimų daug. Be to, gyvenimo 
tėkmėje keitėsi ir keičiasi kur-
čiojo sportininko galimybės, tad 
lyginti šiandienos su praeitimi 
neįmanoma. Paklaustas, koks 
skirtumas žaidžiant kurčiųjų ir 
girdinčiųjų komandose, Jonas 
patikino, kad skirtumo nėra. 

Didelė parama sportininkui 
buvo šeima. Dabar du sveiki 
sūnūs gyvena savarankiškai už-
sienyje - namai ištuštėjo. Tačiau 
anksčiau daug dirbant, aktyviai 
sportuojant, dažnai vykstant 
į varžybas didelė dalis šeimos 
rūpesčių krisdavo ant žmonos 
Onutės pečių. Matyt, O. ir J. Lu-

košių šeimai tinka toks posakis: 
„Jeigu myli, tai ir viską supran-
ta.“  Žmona suprato vyro sie-
kius, be to, bendruomenės nariai 
tvirtina, kad jaunystėje ir O. Lu-
košienė puikiai valdė teniso ra-
ketę, lig šiol yra stipri šachmati-
ninkė, žaidė šaškėmis, dar ir šiuo 
metu kartais dalyvauja veteranų 
rungtynėse. 

Atsiliepimai ir pasiekimai
Gerai pažįstanti J. Lukošių 

kaunietė D. Rudokaitė apie jį at-
siliepė trumpai: „Anksčiau Jonas 
buvo žinomiausias sportininkas 
kurčiųjų bendruomenėje po len-
gvaatletės olimpinės čempionės 
Lidijos Ruzgytės–Preišagalavi-
čienės. Vykstant krepšinio var-
žyboms kurtieji stebėjo ir mo-
kėsi iš jo žaidimo technikos. Pa-
našiai kaip ir tuo metu Lietuvoje 
Modestas Paulauskas, tokį auto-
ritetą turėjo ir J. Lukošius tarp 
negirdinčių krepšinio gerbėjų. 
Jis - sporto riteris, nes sportui 
paaukojo visą gyvenimą. 

Jonas buvo pavyzdys ki-
tiems, kaip nugalint sunkią ne-
galią kovoti dėl galimybės ly-
giuotis sporte su girdinčiaisiais. 
Jis - senbuvis, gerai žinomas tarp 
kurčiųjų sportininkų, mokęs ki-
tus žaidimo technikos. Aikšte-
lėje ir dabar nenusileidžia greita 
reakcija ir rezultatyvumu jau-
niems. Jo pasiekimai vertingi.“

Kalbinamas Kauno kurčiųjų 
sporto klubo „Tyla“ pirmininkas 
Algirdas Jurkša sakė, kad jaunys-
tėje teko kartu žaisti, J. Lukošius 
buvo universalus, gerų rezultatų 

siekiantis sportininkas.
Retą užsispyrimą turintis 

sportininkas krepšinio aikšte-
lėse sėmėsi patirties iš trenerių: 
V. Ručinsko, A. Šato ir kitų. Pas-
taruoju metu krepšininkų ve-
teranų (girdinčiųjų) komandą 
Kauno technologijos universite-
to sporto salėje treniravo Jonas 
Jurkevičius, Alvydas Šidlauskas. 

Jau septintas Europos vete-
ranų krepšinio čempionatas, ku-
riame Jonas laimėjo aukso me-
dalį, Lietuvoje (Kaune) organi-
zuotas pirmą kartą. Jame dalyva-
vo 113 komandų iš 22 Europos 
valstybių. Kauno Žalgiris 65+ 
amžiaus grupėje finale po per-
mainingos kovos įveikė Ukrai-
nos atstovus. Nugalėtojams 
taurę įteikė FIMBA prezidentas  
R. R. Lamas. 

Trumpai apžvelgdamas pra-
eitį iš svarbesnių laimėjimų 
krepšininkas pažymėjo 1981 
m. su Sovietų Sąjungos kurčių-
jų rinktine Vokietijoje (Kelne) 
14–osiose olimpinėse žaidynėse 
laimėtą bronzos medalį. 

Įskaitant šių metų laimėji-
mą Kaune, J. Lukošius 3 kartus 
tapo Europos krepšininkų ve-
teranų (girdinčiųjų komandos) 
čempionu: Europos čempiona-
te Hamburge (Vokietija) 2006 
m. laimėjo 1-ąją vietą, Europos 
didžiajame čempionate Zagre-
be (Kroatija) 2010 m. - taip pat 
1-ąją vietą. 

Pasaulio krepšinio čempi-
onatuose (girdinčių veteranų) 
2009 m. Čekijoje (Praha) laimė-
jo 3-iąją vietą, Brazilijoje 2011 
m. – 1-ąją vietą.

J. Lukošius puikiai valdo ne 
tik oranžinį kamuolį – jis yra ir 
tarp stipriausių savo amžiaus 
kurčiųjų stalo tenisininkų. 

2008 m. kurčiųjų sporto 
bendruomenė išrinko geriausių 
kurčiųjų sportininkų penketuką. 
Visada jaunu sportininku ben-
druomenė įvardijo J. Lukošių. 

 Dar vis daug treniruojasi, 
mėgsta aktyvų poilsį, keliauja, 
važinėja dviračiu, domisi ben-
druomenės sportiniu gyvenimu, 
vyksta į varžybas. Tarsi sau ir 
kitiems įrodo, kad amžius - ne 
kliūtis, nes kiekvienas turime sa-
vas galimybes. 

Aldona STANKEVIČIENĖ 

Būdamas 68 metų Jonas Lukošius yra Lietuvos krepšinio veteranų 
(girdinčiųjų) bei Kauno kurčiųjų krepšinio veteranų „Tylos“ komandų narys.

Į pergales veda neblėstantis ryžtas
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Neprigirdinti mergina 
Agnė Andriulytė tiesiog 
trykšta optimizmu ir tikėji-
mu šviesia ateitimi. Šiemet 
baigusi keramikos studijas 
Vilniaus dailės akademijoje 
(VDA) ir susižadėjusi su 
ilgamečiu vaikinu Robertu, 
mergina sako, kad iki pil-
natvės trūksta tik savo stu-
dijos, kurioje galėtų lipdyti 
iš molio ir vesti keramikos 
pamokėles vaikams.

Vaikystė tarp girdinčiųjų
Agnė gimė Vilniuje, girdin-

čiųjų šeimoje. Tačiau giminėje 
buvo ir kurčiųjų – seneliai iš tė-
vo pusės negirdėjo ir kalbėjo tik 
gestų kalba. Tačiau klausimas, 
kodėl Agnė neprigirdi, taip ir li-
ko neatsakytas. Gal tai genai, ir 
mergaitė gimė turėdama  klau-
sos negalią, galbūt klausos ner-
vus pažeidė aplink kaklą gimdy-
mo metu apsisukusi virkštelė, o 
gal vartoti stiprūs antibiotikai. 

Agnė nuo ankstyvos vaikys-
tės nešiojo klausos aparatą. Ji 
labai dėkinga savo mamai, kuri 
dukrai skyrė ypač daug dėmesio, 
vedė pas logopedus, pagalbos 
ieškojo šeimų, auginančių kur-
čius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrijoje PAGAVA. Agnei iki 
šiol išliko šviesūs prisiminimai, 
kaip kartu su mama skaito kny-
gelę, ir ji atkakliai moko mergai-
tę taisyklingai tarti žodžius. 

Mergaitė lankė girdinčių 
vaikų darželį, o atėjus laikui ei-
ti į mokyklą mama ją nuvedė į 
girdinčiųjų mokyklą – Vilniaus 
Tuskulėnų vidurinę. Augdama 
tarp girdinčiųjų, Agnė taip ir 
neišmoko gestų kalbos. Nors tė-
tis ją mokėjo, dukros neišmokė. 
Vakarais jau būdavo pavargęs po 
darbų, neturėjo laiko, o ir šiaip 
atrodė, kad mergaitei, kurios vi-
si draugai buvo girdintys, gestų 
kalbos neprireiks.

Mokykloje dėl savo klausos 
negalios Agnė didelių problemų 
nepatyrė. Su mokytojais pasi-
šnekėdavo ir dukros problemas 
jiems paaiškindavo mama, o kla-
sės draugai priprato prie klausos 
aparatą nešiojančios mergaitės. 
Ji buvo tokia pat kaip ir kiti vai-

kai, tik visada sėdėdavo pirma-
me suole. Ir mokytojai jai buvo 
gal šiek tiek atlaidesni... 

Dvejonės dėl specialybės 
pasirinkimo

Nuo antros klasės Agnė su-
stiprintai mokėsi dailės. Tačiau 
nei tapyba, nei piešimas jos ta-
da per daug nežavėjo, patiko tik 
skulptūra. Kai dešimtoje klasėje 
reikėjo rinktis tolesnę mokslų 
kryptį, Agnė pasuko į humanita-
rinius mokslus. 

Dvyliktoje klasėje atėjus me-
tui spręsti, ką daryti baigus vidu-
rinę mokyklą, mergina kažkodėl 
sumąstė, kad norėtų būti buhal-
terė. Agnė sako, kad galbūt tokie 
norai kilo, nes norėjosi ateityje 
gauti gerą atlyginimą. Vis dėlto 
į buhalterijos studijas ji nestojo, 
bet jautėsi visai sutrikusi ir neži-
nojo, ko nori.

Viena mokykloje dirbanti 
mokytoja pasiūlė Agnei paban-
dyti laimę patekti į VDA ir su-
pažindino su menininku Kostu 
Urbanavičiumi. Mergina pradė-
jo lankyti jo pamokas ir reng-
tis stojamiesiems egzaminams.  
K. Urbanavičius Agnei atsklei-
dė visai kitokį tapybos pasaulį. 
Mokykloje mokytojai neleisdavo 
naudoti daug ryškių spalvų vie-
name piešinyje, o dailininkas jai 
parodė daug ryškesnį ir spalvin-
gesnį tapybos pasaulį. Būtent jo 
dėka mergina pamėgo tapyti.

Agnė nusprendė pasirink-
ti keramikos specialybę. Vai-
kystėje ji kelerius metus lankė 

keramikos būrelį, bet jau buvo 
viską pamiršusi. Stojamuosius 
egzaminus į VDA Agnė išlai-
kė puikiai ir pateko į valstybės 
finansuojamą vietą trečia iš 11 
žmonių. Būtų įstojusi ir antra, jei 
ne prastas anglų kalbos pažymys 
(dėl sveikatos problemų ji buvo 
atleista nuo baigiamųjų egzami-
nų ir įskaityti metiniai mokyklos 
pažymiai).

Studijos VDA
Kai prasidėjo paskaitos, 

Agnė iš pradžių teorijos dėsty-
tojams pasakė apie savo klau-
sos problemas, bet vėliau net 
nebeprimindavo. Ji pamatė, jog 
VDA, kitaip nei mokykloje, jo-
kio specialaus dėmesio negaus, 
dėstytojai garsiau vis tiek nešne-
kės. Tačiau didelių problemų ne-
kilo, nes per paskaitas dėstytojai 
medžiagą rodydavo dideliame 
ekrane, o ko neišgirsdavo, Agnė 
nusirašydavo nuo kurso draugės.

VDA pirmuose kursuose 
mergina patyrė ir nusivylimų. 
Ji prisipažįsta, kad tikėjosi dau-
giau, buvo nusiteikusi sunkiai 
dirbti, o mokslai nebuvo labai 
rimti. Tačiau 3 ir 4 kursuose at-
sirado daugiau veiklos, daugiau 
savarankiškumo ir galimybių 
įgyvendinti savo idėjas.

Agnė emocingai prisimena 
savo vargus dėl baigiamojo ba-
kalauro darbo „Langas į erdvę“. 
Jos vizija buvo iš molio sukurti 
du langus: vieną didesnį, ku-
riame matytųsi miškas rūke, ir 
mažesnį, vaizduojantį Agnės 

kambario erdvę. Deja, proble-
mos prasidėjo dar net nepradė-
jus įgyvendinti idėjos – iš darbo 
išėjo dėstytoja, kuri turėjo va-
dovauti merginos darbui. Vė-
liau kilo problemų darbą degant 
krosnyje – jis skilo. 

Agnė pasakoja, kad kerami-
ka yra labai sudėtingas menas, 
nes ne viskas priklauso nuo ta-
vęs. Nesėkmė gali ištikti dėl 
priemaišų molyje arba netinka-
mos temperatūros krosnyje.

Agnė juokiasi, kad baigiamą-
jį bakalauro darbą pradėjo dary-
ti pirma, o baigė paskutinė. Pasi-
baigus darbo gynimui, mergina 
apsiverkė. Ne dėl to, kad kažkas 
buvo blogai. Tiesiog galiausiai 
išsiveržė per ilgą laiką susikau-
pusi įtampa ir nerimas. 

Iki visiškos laimės trūksta 
tik savos studijos

Agnė svarstė ir apie magistro 
studijas. Praėjusį pavasarį PA-
GAVOJE keramikos pamokėles 
vaikams vedusi mergina svajoja 
ir ateityje dirbti panašų darbą. Ji 
ketino VDA baigti kursus, kurių 
pažymėjimas leistų dirbti su vai-
kais. Galiausiai Agnė jau beveik 
apsisprendė stoti į magistro stu-
dijas Lietuvos edukologijos uni-
versitete, tačiau paskutinę dieną 
apsigalvojo. Prisimindama, ko-
kie išdykę būna vaikai mokyklo-
je, nusprendė, kad dirbti moky-
kloje nenorėtų. O darželiuose 
vaikams mokytis keramikos 
dažniausiai nėra sąlygų, nes rei-
kalinga krosnis darbams išdegti.

Taigi šiemet Agnė į magis-
tro studijas nestojo, bet yra ra-
mi, nes žino, kad jei apsigalvos, 
mokslus tęsti galės bet kada. 
Kol kas ji namie ilsisi po studi-
jų baigimo streso, tapo, paišo 
portretus iš nuotraukų, gamina 
papuošalus ir svajoja kada nors 
turėti savo studiją. Tuomet galė-
tų vėl rimčiau užsiimti keramika 
(namie tam nėra sąlygų), rengti 
pamokėles vaikams. 

Nors mergina supranta, kad 
menininko duona nėra lengva, 
ji tiki, kad gyvenime neprapuls 
ir sugalvos, kaip užsidirbti pini-
gų. Jai labai svarbu būtų žinoti, 
kad jos darbais kažkas domisi ir 
perka.

Nukelta į 24 p.

A. Andriulytei šiemet Vilniaus dailės akademijoje buvo įteiktas bakalauro 
diplomas. Dabar mergina svajoja įkurti savo studiją, kurioje galėtų lipdyti iš 
molio ir vesti keramikos pamokėles vaikams.

Agnės rankoms paklūsta  molis
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Įgyti pasitikėjimo savimi 
padėjo ir meilė

Agnė nerimauja, kad jai šiek 
tiek trūksta drąsos ir atkaklumo 
ieškant darbo. Anksčiau ji bu-
vo visai nedrąsi, tačiau įstojusi 
studijuoti įgavo daugiau pasi-
tikėjimo savimi. Pamilti save 

merginai padėjo ir Agnės vai-
kinas Robertas. Ji prisimena, 
kad anksčiau manė, jog dėl savo 
negalios niekada nebus myli-
ma... Taigi Agnė ir Robertas jau 

beveik šešerius metus drauge. 
Neseniai jis draugei dovanojo 
romantišką skrydį oro balionu ir 
įteikė žiedą. 

Visuomenė apie klausos 
negalią žino per mažai
Prisimindama draugystės 

pradžią, Agnė pabrėžia, kad gir-

dintis Robertas nelabai suprato 
jos negalią. Jiedu susipažino per 
internetą, todėl mergina ne iš 
karto prisipažino, kad neprigir-
di. O kai pagaliau jam parašė tie-
są, turėjo daug ką paaiškinti, nes 
Robertas, kaip ir daugelis žmo-
nių, nelabai įsivaizdavo, kaip 
bendrauti su klausos negalią 
turinčiais žmonėmis. „Daugelis 
mano, kad reikia rėkti“, - juokia-
si Agnė.

Mergina prisipažįsta, kad 
kartais susiduria su gana nema-

loniais visuomenės stereotipais. 
Pavyzdžiui, kai kurie stebisi, 
kai ji pasako ką nors protingo, 
nes mano, jog žmonės, turintys 
klausos negalią, yra šiek tiek 
protiškai atsilikę, neraštingi. Tai-
gi visuomenė vis dar per mažai 
žino apie kurčiuosius ir nepri-
girdinčiuosius, bet Agnė nusitei-
kusi optimistiškai ir mano, kad 
laikui bėgant situacija gerės.

Agnė KARVELYTĖ

Mūsų žmonės

Agnės darbų paroda – LKD tinkla-
lapio www.lkd.lt virtualioje meno 

galerijoje.


