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 Kovo 1 d. konkurso būdu Lietuvos kurčiųjų draugija atsirinko ir sutartis trijų mėnesių 
bandomajam laikotarpiui sudarė su dviem LKD tinklalapio diktorėmis: Violeta Stanku-
te-Komarovskaja ir Larisa Voroneckaja. Nuo šiol LKD tinklalapyje www.lkd.lt įdėtuose 
vaizdo įrašuose jas bus galima matyti gestų kalba pasakojančias naujienas kurtiesiems.

LKD tinklalapyje – nauji veidai

Plačiau skaitykite 6 - 7p.

Konferencija „Skaitau ir augu” kvietė pamėgti knygas 
8 - 9 p.

Violeta Stankute-Komarovskaja. Larisa Voroneckaja.

Įdomus gyvenimas Islandijoje 
nenustelbė noro mokytis 

14 -15 p.
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PARLAMENTARĖS PAREIŠ-
KIMAS. Seimo narė V. V. Marge-
vičienė kovo 15 d. kreipėsi į Lie-

tuvos radijo ir televizijos tarybą 
dėl LRT generalinio direktoriaus 
A. Siaurusevičiaus veiksmų, pa-
žeidžiančių neįgaliųjų teises. Par-
lamentarė pranešime rašo, kad dar  
vieną valstybinę šventę – Kovo 11-
ąją daugiau kaip 8 tūkst. kurčiųjų 
ir vėl negalėjo švęsti visavertiškai.  
Kovo 11-ajai paminėti Seime ir 
Nepriklausomybės aikštėje su-
rengtos iškilmingos ceremonijos 
ir vėl kurtiesiems buvo nepriei-
namos. Taip įvyko todėl, kad na-
cionalinis transliuotojas atsisakė 
ceremonijas versti į gestų kalbą. 
Publikacijos autorė informuoja, 
kad tokiu veiksmu LRT pažeidžia 
Lietuvos nacionalinio radijo ir te-
levizijos įstatymą, Neįgaliųjų teisių 
konvenciją, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymą, Vaikų teisių 
konvenciją ir Valstybinės lietuvių 
kalbos įstatymą. Dėl kurčiųjų tei-
sių pažeidinėjimo parlamentarė 
taip pat numačiusi kreiptis į Seimo 
Žmogaus teisių, Socialinių reika-
lų ir darbo bei Audito komitetus, 
siekdama gauti jų išvadas šiuo 
klausimu.

SAMSUNG GALAXY. LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja tei-
gia, kad kurtiesiems, įsigijusiems 
išmanųjį mobilųjį telefoną, kom-
pensacijos suma didės ne anksčiau 
kaip 2013 m. Primename, kad iki 
šiol mobiliajam telefonui įsigyti 
skiriama 500 litų kompensacija 
kartą per septynerius metus. Ki-
tąmet Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas keturiuose apskričių gestų 
kalbos vertėjų centruose (išskyrus 
Vilniaus) planuoja įdiegti nuoto-
linio vertimo įrangą, tad manoma, 

kad nėra prasmės anksčiau pradėti 
kurčiuosius aprūpinti išmaniai-
siais vaizdo skambučius perduo-
dančiais telefonais. Teigiama, kad 
kol nėra vienos paslaugos, mažai 
veiksminga yra ir kita paslauga. 
Neseniai vykusiame bendrame 
„Tele2“, Techninės pagalbos neį-
galiesiems centro, LKD, NRD su-
sitikime atrinktas optimaliausias 
kurtiesiems mobiliojo telefono 
variantas. Tai vaizdo skambučių 
funkciją turintis Samsung i9100 
Galaxy S2 išmanusis telefonas, 
dabar kainuojantis apie 1900 litų. 
LKD prezidentė siekia, kad kurtie-
siems būtų kompensuojama dides-
nė pusė jo kainos. 

PLANAS. Neįgaliųjų reikalų 
departamentas paragino Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
pavaldumui priklausančias suin-
teresuotas organizacijas teikti siū-
lymus pradedamam rengti 2013-
2017 metų priemonių planui. Ko-
vo 7 d. Neįgaliųjų reikalų depar-
tamente (NRD) šiai veiklai aptarti 
sušauktas pirmasis pasitarimas.

Viena iš gerų žinių ta, kad  
NRD ketina sistemoje dirbančių ir 
profesinio išsilavinimo neturinčių 
LGK vertėjų formalaus mokymo 
būdu įgyto kvalifikacijos tobuli-
nimo išlaidas įtraukti į rengiamą 
priemonių planą. Jei planas su 
tokiomis išlaidomis bus patvirtin-
tas, LGK vertėjams kvalifikacijos 
tobulinimas kainuos pigiau arba 
nekainuos nieko. Šiuo metu siste-
moje dirba 36 lietuvių gestų kal-
bos vertėjo specialybės neturintys 
specialistai. Tiesa, visų jų išsilavi-
nimas gana skirtingas – pradedant 
viduriniu ir baigiant aukštuoju 
universitetiniu. Vyksta atskiros de-
rybos su viena iš aukštojo mokslo 
įstaigų dėl programos ar dviejų 
programų parengimo ir taikymo 
šiems specialistams apmokyti. Ne-
atmetama, kad kvalifikacijos tobu-
linimas dėl išsilavinimo skirtumų 
bus skirstomas pakopomis, kurių 
viena bus kursai, o kita – studijos 
su  atitinkamais mokymų baigimo 
dokumentais.

Preliminariai planuojama, kad 
naujo priemonių plano įgyvendi-
nimo pabaigoje, t. y. 2017 m.,  aps-
krities gestų kalbos vertėjų cen-
truose dirbs 150 profesionalų ir 
kiekvienam per metus vidutiniškai 
teks aptarnauti apie 40 kurčiųjų. 

Trumpai apie mus



3

Kurčiųjų reabilitacijos centruose 
ir Surdologijos centre iš viso įdar-
bintų vertėjų etatų skaičių iki 2018 
m. numatoma padidinti iki 12.    

FOTONUOTRAUKŲ KON-
KURSAS. Baigėsi Lietuvos kur-
čiųjų draugijos rengtas konkursas 
,,Žiema mano rankoje“. Konkurso 
organizatoriai gavo per 100 nuo-
traukų, iš kurių tris geriausias iš-
rinko profesionali fotografė Agnė 
Palilionytė. 

Pirmoji vieta atiteko Ievai 
Kraniauskaitei, ji laimėjo fotogra-
fijos pamoką fotostudijoje su fo-
tografe A. Palilionyte. I. Kraniaus-
kaitė į pamoką galės atsivesti savo 
modelį ir pasisemti žinių iš profe-
sionalios fotografės. Antrąją vietą 
laimėjusiam Karoliui Pilipavičiui 
buvo įteikta knyga apie fotografiją 
ir USB laikmena. Trečiosios vietos 
nominacija - knyga apie fotografi-
ją –  įteikta Andrejui Komarovs-
kiui.

Vykstant konkursui visi gru-
pės ,,Kadre Lietuvos kurtieji“ ger-
bėjai galėjo balsuoti už labiausiai 
patikusią nuotrauką. Daugiausia 
balsų (net 124) surinko ir USB lai-
kmeną laimėjo Lina Pilipavičiūtė.

NAUJAS KONKURSAS. Lie-
tuvos kurčiųjų draugija kviečia 
dalyvauti naujame fotografijų 
konkurse ,,Tikrasis grožis“! Pri-
zus nugalėtojams steigia natūralūs 
maisto papildai ,,Vega“.

Nuotraukas konkursui kelkite 
į Facebook grupę ,,Kadre Lietuvos 
kurtieji“  iki gegužės 28 d. arba 
siųskite el. paštu ieva.ce@gmail.
com. Prie nuotraukos parašykite 
jos autoriaus vardą, pavardę ir pa-
vadinimą. 

Gražiausias nuotraukas išrinks 
konkurso ,,Žiema mano rankoje“ 
nugalėtojai ir fotografė Agnė Pali-
lionytė. Nugalėtojai bus paskelbti 
birželio pradžioje. Daugiau infor-
macijos apie konkursą rasite Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos interneto 
svetainėje www.lkd.lt.

NAUJOS POEZIJOS KNY-
GOS. Dvi LKD literatų būrelio 
narės bendruomenę pradžiugi-
no naujomis knygomis. Ilgametė 
Panevėžio kurčiųjų reabilitaci-
nio centro direktorė A. Juciuvie-
nė išleido pirmąją savo eilėraščių 
rinktinę „Lemties taku“. Apie tai 
skaitykite 12 puslapyje. „Akiračio“ 
neetatinė korespondentė kaunie-
tė Aldona Gema Stankevičienė 
-Macionytė pradžiugino jau an-

trąja poezijos knyga „Per tylą kaip 
ugnį“. Šią knygą skaitytojams nu-
matoma pristatyti balandžio mė-
nesio „Akiratyje“. Knygas abi lite-
ratės leido savo lėšomis.

SVEIKATA. Kovo 17 d. Lie-
tuvos televizijos sveikatos publi-
cistikos laidoje „Pulsas” Lietuvos 
kurčiųjų draugijos prezidentė  
R. Klečkovskaja kalbėjo  apie klau-
sos negalią. Sveikatos publicistikos 
laidose „Pulsas” nešališkai, profe-
sionaliai ir be užuolankų kalbama 
apie tai, kas svarbiausia, – žmo-
gaus sveikatą. 

DEŠIMTMETIS. Kovo 24 d. 
Vilniaus KRC moterų klubas de-
šimties metų veiklos sukaktį pa-
minėjo varžytuvėmis. Vilnietės 
moterys jėgas išbandė šokoladinių 
tortų kepimo konkurse. „Saldų“ 
renginį spalvomis papildė meninė 
saviveiklininkų programa, moterų 
klubo renginių skaidrių peržiūra, 
na, ir dovanėlės konkursantėms.  

ŠOKIAI. Vilniaus KRC  šokių 
kolektyvui „Tyla“ nuo kovo 1 d. 
pradėjo vadovauti naujas vadovas 
Modestas Jančiulis. Centro admi-
nistracija informuoja, kad čia savo 
vietą gali rasti įvairaus amžiaus ir 
skirtingus šokius mėgstantys as-
menys, todėl kviečia ateiti mokytis 
šokti visus, kuriems patinka aktyvi 
laisvalaikio leidimo forma.

ŠAŠKĖS, ŠACHMATAI. Vil-
niaus kurčiųjų šaškių-šachmatų 
klubas „Rikis" kviečia sutrikusios 
klausos asmenis lankyti užsiėmi-
mus. Užsiėmimai vyksta kiekvieną 
antradienį nuo 15 iki 18 val. Šv. 
Kazimiero g. 3, Dienos užimtumo 
centre (rūsyje), Vilniuje. Klubo 
„Rikis" narių amžius nėra riboja-
mas.

Susidomėjusius prašome 
kreiptis į klubo vadovą G. Petraus-
ką (mob. tel. +370 624 04 085, ra-
šyti tik SMS), taip pat galite rašyti 
el. p. adresu klubas.rikis@gmail.
com

PRISTATYMAS. Balandžio 
12 d. 17.30 val. Kauno kurčiųjų 
bendruomenę (Kauno KRC, Jūra-
tės g. 19) Surdologijos centro dar-
buotojai supažindins su vykdoma 
veikla ir ateities planais. 

„GESTAS“. Kovo 22 d. vyks-
ta Vilniaus kurčiųjų sporto klubo 
„Gestas“ visuotinis ataskaitinis ir 
rinkimų susirinkimas.

ATVELYKIS. Balandžio 14 
d. Vilniaus KRC rengia Atvelykio 
šventę kurčiųjų bendruomenei. 

Renginys daugiausia skirtas šei-
moms, todėl numatoma rodyti 
spektakliuką vaikams, rengti to-
kius žaidimus ir linksmas var-
žybas, kad galėtų dalyvauti visi 
– nuo mažiausio iki didžiausio. 
Vilniečiai raginami aktyviai daly-
vauti.  

IŠGIRSTI TYLĄ. Vasario 20 
d. Kauno menininkų namuose vy-
ko Gintauto Labanausko poezijos 
knygos „Išgirsti tylą“ pristatymas. 
Renginyje dalyvavo ir Kauno kur-
čiųjų bendruomenės nariai. Pla-
čiau LKD tinklapyje www.lkd.lt.

GIMTOJI KALBA. Vasario 
21d. minima Tarptautinė gimto-
sios kalbos diena. Šiemet be dė-
mesio neliko ir lietuvių gestų kal-
ba. Tądien LKD prezidentė Roma 
Klečkovskaja ir Vilniaus kolegijos 
dėstytojas Mantrimas Danielius 
buvo pakviesti į Lietuvos televi-
zijos laidą „Labas rytas“ pristatyti 
gimtosios kurčiųjų kalbos. (Lai-
dą galite peržiūrėti tinklalapyje 
http://www.lkd.lt/enews/id-3-
news-tarptautines_gimtosios_
kalbos_dienos_atgarsiai.html .

Taip pat Lietuvos televizijos 
naujienų tarnyba parengė infor-
maciją apie gestų kalbos vertėjų 
teikiamas paslaugas. Ši informa-
cija buvo transliuojama Lietuvos 
televizijos laidoje „Panorama“. 

1999 m. Jungtinės Tautos va-
sario 21-ąją paskelbė Tarptautine 
gimtosios kalbos diena. 

Šventajame Rašte sakoma, kad 
žmonės senais laikais kalbėję vie-
na kalba. Jų kalbas sumaišęs Die-
vas, kai tie užsimanę pastatyti Ba-
belio bokštą, kuriuo galėtų Dievą 
pasiekti. Kalbininkai taip pat tvir-
tina, kad visos dabartinės pasaulio 
kalbos išsirutuliojo iš vienos kal-
bos – prokalbės. 

Nuo pat skirtingų kalbų pa-
plitimo žmonės siekė rasti bendrą 
kalbą, kuria būtų galima susikal-
bėti atsidūrus bet kuriame pasau-
lio krašte. Tam buvo du būdai: 
paskelbti pasauline kalba kurią 
vieną iš egzistuojančių ar sukurti 
visiškai naują, dirbtinę. Pirmuoju 
atveju po pasaulį plačiau paplito 
anglų kalba, tačiau daugybė tautų 
nenori nusileisti ir bendrauti sve-
tima kalba. Buvo bandyta kurti 
dirbtinę kalbą – esperanto. Tačiau 
ji, nors lengvai išmokstama, nela-
bai paplito. 

KOVO 11-OJI.  Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centro bendruomenė tautinėmis 
spalvomis papuoštoje aktų salėje 
kovo 9 d. paminėjo Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo dieną. 

Renginio vedėjos - socialinė 
pedagogė R. Rusovičiūtė bei is-
torijos ir anglų k. mokytoja me-
todininkė R. Kumštytė - pristatė 
pateiktį apie 1941-1953 m. SSRS 
vykdytus Lietuvos gyventojų trė-
mimus. 

Centro bendruomenę ypač 
sujaudino renginyje nuskambėję 
buvusio tremtinio G. Mykolai-
čio prisiminimų fragmentai bei 
jo piešinių ciklas „Ledo vaikystės 
prisiminimai". Šventėje skambėjo 
meile bei ilgesiu Lietuvai alsuojan-
ti tremtinių daina „Kur tos auksi-
nės vasaros", kurią į lietuvių gestų 
kalbą išraiškingai vertė centro ver-
tėja Jovita Keko. 12 a klasės moks-
leivis Karolis Pilipavičius centro 
bendruomenei pateikė N. Malū-
navičiūtės ir O. Ditkovskio dainos 
„Yra šalis" interpretaciją lietuvių 
gestų kalba.

GERVELĖS. Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tro mokiniai ir pedagogai aktyviai 
dalyvavo sveikatinimo projekto 
akcijoje ,,Tūkstantis gervelių‘‘: be-
veik visą vasario mėnesį. lankstė 
rausvas ir baltas gerveles - vilties 
simbolį. Išlankstytos 1056 gervelės 
prieš ,,išskrisdamos‘‘ savaitę buvo 
eksponuojamos ugdymo centre. 
Kovo 1 d. mokiniai ir pedagogai 
gerveles padovanojo Kauno P. Ma-
žylio gimdymo namų personalui 
ir ten esančioms mamytėms su 
naujagimiais.

VASAROS LAIKAS: Kovo 
paskutinį sekmadienį Lietuvoje 
septyniems mėnesiams bus įvestas 
vasaros laikas. Vasaros laikas šiais 
metais bus įvestas kovo 25-osios 
naktį. 

Vasaros laikas įvedamas kas-
met paskutinį kovo sekmadienį 
trečią valandą nakties, laikrodžių 
rodykles pasukant viena valanda 
pirmyn.
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Vasario 24 d. dėl pasta-
to, esančio Šv. Kazimiero g. 
3, Vilniuje, likimo  ilgokai 
nedrumstą ramybę vėl su-
trikdė anonimas, pasiva-
dinęs „Liaudies balsu“. Jis 
savo laišką pavadino „Kur-
čiuosius vėl bando apgauti“. 

Laiške buvo įrodinėjama, kad 
ketinamų mainyti pastatų vertė 
labai skiriasi, kaip ir plotas, todėl 
kurtieji esą nukentės. 

LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja sušaukė į pasitarimą Vilniaus 
kurčiųjų aktyvą ir išsiaiškino, kad 
laiške gudriai supinta tiesa ir iš-
kraipyti faktai. Pvz., dabartinių 
patalpų plotas padidintas, ypač 
palėpės sąskaita. Neaišku kuo re-
miantis „įkainoti“ esamas ir būsi-
mas pastatai, bet šie įkainiai vėliau 
laiške formuluojant klausimus 
naudojami kaip abejonių neke-

liantis faktas.
Susirinkusiesiems tapo aišku, 

kad „Liaudies balso“ reikia ieškoti 
arti. Pasak prezidentės, ji neabejo-
ja, kad laišką rašė dabartinis dalies 
Šv. Kazimiero g. 3 patalpų nuo-
mininkas. Todėl susitiko su juo, o 
kitą kartą surengė akistatą: suvedė 
dabartinių patalpų nuomininką ir 
numanomų būsimų patalpų savi-
ninką, pokalbyje dalyvavo ir pati. 

Nutarta, kad jei ateityje anoni-
miniai laiškai pasikartos, galimas 
dalykas, viena iš suinteresuotų ša-
lių net kreipsis į prokuratūrą dėl 
šmeižto. Šmeižtu čia laikomi laiške 
skelbiami galbūt nepagrįsti teigi-
niai. LKD prezidentė „Akiratį“ in-
formavo, kad dėl laiško susisiekė 
su visų kurčiųjų reabilitacijos cen-
trų vadovais, aptarė padėtį, o šie 
informaciją paskleidė teritorinėse 
bendruomenėse.

Štai ką apie laišką mano LKD 
RV narė J. Pugačiauskienė: „Ma-

no nuomone, jei žmogus pasiva-
dina „Liaudies balsu“ ir nepasako 
savo vardo, tai koks čia balsas? 
Duomenys pateikti neaiškinant, 
kuo remiantis gauti tokie skaičiai. 
Štai 2,1 mln. Lt trijų aukštų pas-
tatas Vilniuje su autonominiu šil-
dymu, šiuolaikiniu remontu... Ar 
nurodyta reali kaina? Iš tikrųjų 
pateikiami netikri faktai, kurie ga-
li suklaidinti kurčiuosius. Man tai 
panašu į Kurčiųjų draugijos kirši-
nimą, o ne tiesos skleidimą.“ 

Panašiai „Akiračiui“ teigė ir 
viceprezidentė S. Litvinaitė, va-
dindama laišką „bandymu stab-
dyti procesus, sukiršinti kurčiųjų 
bendruomenę“.

Nedaug nuo kolegų skiriasi ir 
aktyviai pastato pardavimo ir mai-
nų istorijoje dalyvaujančio LKSK 
generalinio sekretoriaus M. Min-
kevičiaus pozicija. Pasak jo, laiš-
ke pateikti iškraipyti faktai, todėl 
„balso“ vertė iš karto krito. Faktų 

iškraipymą jis nustatė atlikęs sa-
vo asmeninį mini tyrimą. Bet M. 
Minkevičius prezidentę ragina bet 
kokį savo žingsnį ar net pasitarimą 
grįsti dokumentais: pranešimais, 
protokolais ir pan., kad ateityje iš-
kilus klausimų, jos niekas negalėtų 
apkaltinti informacijos nutylėjimu 
ar veiksmų stoka. Pasak pašneko-
vo, turi likti rašytinis visų LKD 
veiksmų įrodymas. 

Kitas LKD RV narys V. Pivo-
ras prisipažino, kad abejonių jam, 
kaip RV nariui, anonimas pasėjo, 
bet kaip Surdologijos centro dar-
buotojui, daugelį metų dirbančiam 
prastomis sąlygomis, nekilo jokių. 
Be to, mano V. Pivoras, mainų 
procesas jau įsibėgėjęs, vargu ar 
verta jį stabdyti, nes geros alterna-
tyvos pasirinktam mainų variantui 
surasti taip ir nepavyko. 

   Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Šiaulių kurčiųjų reabili-
tacijos centras (ŠKRC) – vie-
na iš penkių didžiausių teri-
torinių kurčiųjų organizacijų 
šalyje. Čia gyvena, mokosi 
ir dirba apie 200 kurčiųjų. 
Lietuvos kurčiųjų draugijo-
je (LKD) Šiauliai išsiskiria 
brandesnio amžiaus kur-
čiųjų skaičiumi ir ypatingu 
rankdarbių bei saviveiklos 
pomėgiu, domėjimusi krašto 
naujienomis ir politikos ak-
tualijomis. Šiuos poreikius 
kasmet kurtieji realizuodavo 
iš Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento (NRD) prie SADM 
skiriamų lėšų Neįgaliųjų 
socialinės integracijos pro-
gramos projektams vykdy-
ti. Pvz., pernai vien Šiaulių 
miesto kurčiųjų poreikiams 
(ŠKRC taip pat teikia ana-
logiškas paslaugas dviejų 
buvusių apskričių rajonų 
kurtiesiems) buvo skirta apie 

117 tūkst. Lt. 
Šiemet, pasikeitus neįga-

liųjų organizacijų finansavi-
mo tvarkai, viena iš penkių 
didžiausių teritorinių kur-
čiųjų organizacijų turės iš-
gyventi teturėdama 47 tūkst. 
Lt.  Tai pats prasčiausias  
kurčiųjų reabilitacijos centro 
finansavimas tarp visų kitų 
centrų. Griūva dešimtme-
čius puoselėta LKD tradicija 
ir struktūra, darbą palieka 
patyrę specialistai, kurčiųjų 
bendruomenė visai negau-
na ir šiemet negaus jiems 
įprastų paslaugų: konsultan-
tų informantų, įdarbinimo 
tarpininkų ir kt. Dėl savo 
negalios specifikos kurtieji 
tampa dar labiau izoliuoti 
nuo visuomenės ir dar vieni-
šesni: iki minimumo apribo-
ta galimybė ŠKRC išklausyti 
laikraščių apžvalgas, disku-
tuoti rūpimais klausimais, 

tiesiog pasikalbėti ir susitikti 
su bendraamžiais (nes visuo-
menė tokio bendravimo lie-
tuvių gestų kalba užtikrinti 
negali), gauti įdarbinimo 
asistentų bei informantų 
konsultantų paslaugas, ku-
rios NRD pripažintos kaip 
būtinos kurtiesiems. 

Todėl „Akiratis“, norėda-
mas daugiau sužinoti apie 
šiauliečių bėdas, pakalbino 
Šiaulių miesto savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėją Ritą Blauzdavičienę. 
Ši vadovė dabar daugiausia 
turėtų žinoti apie miesto ne-
įgaliųjų rūpesčius.

Kodėl savivaldybės projek-
tų vertinimo komisijai kurčiųjų 
teiktas projektas pasirodė toks 
prastas, kad jam finansuoti skir-
ta beveik 2,5 karto mažiau lėšų 
negu pernai?

Vadovaujantis 2011 m. liepos 
1 d. SADM ministro įsakymu Nr. 
A1-309, sudaryta Šiaulių miesto 

savivaldybės socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų vertinimo 
ir atrankos komisija. Jos nariai ir 
NRD deleguoti 3 skėtinių neįga-
liųjų organizacijų stebėtojai įver-
tino projektus. Kiekvieną projektą 
vertino 3 komisijos nariai ir 3 ste-
bėtojai. Vertinimo ir lėšų paskirs-
tymo dokumentai pateikti NRD. 
Kiekvienas komisijos narys yra 
savarankiškas, pasirašęs konfiden-
cialumo pasižadėjimą, aš negaliu 
atsakyti už jų nuomonę.

Žinodami, kad idealių pro-
jektų nebūna, taip pat norime 
jūsų paklausti – ar, darykime 
prielaidą, prastai parengtas pro-
jektas yra pakankamas preteks-
tas nuskriausti visą teritorinę 
kurčiųjų organizaciją? Ar tikrai 
nebuvo galima jo koreguoti? Kas 
dabartinėje situacijoje prisiima 
moralinę atsakomybę už šią ne-
galios grupę?

Pateikti projektai buvo ver-
tinami vadovaujantis SADM do-
kumentuose nurodytais reikala-
vimais. Priimant paraiškas buvo 
daug diskutuojama su teikiančio-
mis organizacijomis, jos koregavo 
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Valdininkė nesugebėjo konkrečiai atsakyti  
į „Akiračio“ klausimus 
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Savivaldybei atlikus iš-
samų 27 miesto ugdymo įs-
taigų pastatų būklės tyrimą 
nustatyta, kad Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) pastato būklė  
yra geriausia visame mieste.

Pasak PKNPM direktorės Da-
nutės Kriščiūnienės, šis tyrimas 
atliktas vykdant Panevėžio mies-
to savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo pertvarkos 2012-
2015 m. bendrąjį planą, analizuo-
jant miesto švietimo būklę. Nu-
matant tolesnę miesto mokyklų 
perspektyvą, buvo apžvelgti ugdy-
mo įstaigų pokyčiai 2005-2011 m. 
Šio tyrimo strateginis tikslas yra 
„kokybiško privalomojo švietimo 
plėtojimas, jo prieinamumo didi-
nimas už savivaldybei pakeliamą 
kainą“.

Direktorė pasidžiaugė, jog at-
likus tyrimą nustatyta ir daugiau 
mokyklos pranašumų. Iš jų akcen-

tuojama tai, kad vykdant ugdymo 
procesą tenkinami visi specialieji 
vaikų ugdymosi poreikiai, kad nė-
ra mokinių, padariusių nusikalsta-
mas veikas. Nors pagrindinio ug-
dymo žinių patikra iki šių mokslo 
metų nebuvo privaloma, mokiniai 
aktyviai joje dalyvaudavo. Įgiję 
pagrindinį išsilavinimą, visi mo-
kiniai tęsia mokslus Panevėžio, 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Ra-
dviliškio ir kitose mokyklose bei 
centruose, nėra mokinių, palieka-
mų kartoti kurso ir nelankančių 
mokyklos. 

Mokykloje labai maža pedago-
gų kaita, daugelis jų turi surdope-
dagoginį išsilavinimą. 

Visi mokiniai gauna nemoka-
mą maitinimą. Pagal ES progra-
mas „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokyklose“ ir „Pienas vaikams“ 
ikimokyklinės-priešmokyklinės 
grupės vaikai ir pradinių klasių 
mokiniai kasdien papildomai gau-
na vaisių ir pieno produktų. 

Mokykloje yra stabilus moki-

nių ir klasių komplektų skaičius.
„Tokio pobūdžio mokykla kaip 

mūsų yra vienintelė Panevėžio 
apskrityje. Pagal Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerijos sudarytos 
komisijos anketavimą ji atitinka 
visus regioninei mokyklai kelia-
mus reikalavimus“, – pažymėjo D. 
Kriščiūnienė. Ji pabrėžė, jog tokios 
mokyklos išlaikymas savivaldybei 

būtų labai brangus. 
Todėl mokyklos tikslas – tapti 

regionine kurčiųjų ugdymo įstai-
ga. Įgavusi tokį statusą mokykla 
būtų finansuojama iš valstybės. 
Būtent tokia perspektyva ir siūlo-
ma mokyklai savivaldybės atlikta-
me tyrime.

Laima LAPĖNIENĖ

sąmatas, projektų aprašus. Nuolat 
konsultavomės su NRD darbuo-
tojais.

2011 m. LKD vadovybė daug 
diskutavo su NRD reorganiza-
cijos klausimais. Tuomet pre-
zidentė R. Klečkovskaja buvo 
nuraminta, kad perėjimas prie 
finansavimo modelio per savi-
valdą tikrai nelems prastesnio 
finansavimo. Esą neįgaliųjų po-
reikiai dėl reformos neturi  ken-
tėti. Bet vis dėlto, kaip parodė 
laikas, nukentėjo. Pirmiausia 
kodėl, jūsų nuomone, taip įvyko? 
Norėtume savo skaitytojams pa-
pasakoti, kaip Šiaulių m. savival-
dybė ruošėsi reformai. Ar daug 
diskusijų vyko su NRD, ar buvo 
susitikimų ir galimų problemų 
aptarimo su ŠKRC administra-
cija, ar buvo institucija, kuri at-
sakingus savivaldybės darbuoto-
jus supažindino su visų negalių, 
ne tik kurčiųjų, specifika? Ir ar 
šiomis turimomis žiniomis buvo 
remtasi vertinant projektus?  

Visuose NRD organizuotuo-
se seminaruose dėl neįgaliųjų 
projektų atrankos mūsų skyriaus 
darbuotojai ir aš pati aktyviai da-
lyvavome. Taip pat ne kartą bu-
vome susikvietę Šiaulių miesto 
neįgaliųjų organizacijas ir infor-
mavome apie pasikeitimus. Visa 

informacija, susijusi su neįgaliųjų 
projektais, pateikta Šiaulių mies-
to savivaldybės interneto tinkla-
lapyje ir yra vieša. Šiaulių miesto 
savivaldybėje administracijos di-
rektoriaus įsakymu yra sudaryta 
Neįgaliųjų reikalų taryba, į ją įeina 
Šiauliuose veikiančių neįgaliųjų 
organizacijų atstovai, posėdžiai 
vyksta kas 3 mėnesius, juose ana-
lizuojamos neįgaliųjų problemos, 
ieškoma sprendimų.

Dėl prasto finansavimo 
šiemet Šiaulių miesto kurtie-
ji ŠKRC jau nėra laukiami kaip 
anksčiau, 8-17 valandomis 5 kar-
tus per savaitę, neretai ir šešta-
dieniais. Gerokai mažėja savivei-
klos ir kitų kurčiųjų mėgstamų 
būrelių veiklos apimtis (būrelių 
vadovams skirta tik po 0,25 eta-
to). ŠKRC darbuotojai, kurie, be 
savo tiesioginių įgūdžių, daugu-
ma turi sunkiai išugdomą gebėji-
mą bendrauti lietuvių gestų kal-
ba, pasirengę išeiti iš darbo. Dėl 
lėšų stygiaus visi jie iš eilės patys 
valo ŠKRC patalpas, nes pritrū-
ko lėšų valytojo etatui. Šiuo atve-
ju neįgaliesiems Socialinės para-
mos skyrius iš visų savivaldybės 
skyrių pats artimiausias yra ir 
turėtų būti. Todėl jūsų ir klausia-
me - kaip komentuotumėte susi-
dariusią padėtį ir kokias išeitis 

siūlytumėte? Kaip išgyventi iki 
kitų metų nenutraukus visų tra-
dicijų ir sukauptos patirties? Ar 
bus ieškoma būdų savivaldybės 
darbuotojams mokytis lietuvių 
gestų kalbos, kad kontaktas su 
kurčiaisiais būtų glaudesnis?

Neturiu informacijos apie 
Šiaulių miesto kurčiųjų organi-
zacijų projektams skirtas lėšas 
ankstesniais metais. Šiais metais 
Šiaulių mieste paraiškas paslaugų 
kurtiesiems teikimui pateikė 3 or-
ganizacijos: VšĮ Šiaulių kurčiųjų 
reabilitacijos centras, Šiaulių kur-
čiųjų sporto klubas „Aidas", Lie-
tuvos šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA. Bendra joms skirta su-
ma – 77 500 Lt. 

Iš viso Šiaulių mieste paraiš-
kas pateikė 17 organizacijų, visos 
jos atitiko reikalavimus, joms skir-
ta 477 000 Lt iš valstybės biudžeto, 
47 700 Lt - iš Šiaulių miesto savi-
valdybės biudžeto (iš viso – 524 
700 Lt). Šiaulių miesto savival-
dybėje darbuotojų gestų kalbos 
mokymuisi nėra skirta lėšų, nes 
valstybė finansuoja šių paslaugų 
teikimą: mūsų mieste veikia Šiau-
lių apskrities gestų kalbos vertėjų 
centras, kuriame kvalifikuotas 
paslaugas teikia 6 specialistai.

Žurnalistės komentaras 
Sakoma, kai nėra atsakymų, 

tai – taip pat atsakymai, nes spaus-
dintas žodis – galingas įrankis. Be 
savo tiesioginio krūvio, jis daug pa-
sako apie rašančiojo asmenybę, jo 
požiūrį į gvildenamus klausimus, 
pagaliau apie turimus atjautos ir 
supratimo klodus. Nors nei redak-
cija, nei mūsų skaitytojai infor-
macija po tokio interviu vargu ar 
praturtės, bet susidaryti nuomonę 
apie Šiaulių miesto savivaldybė-
je tvyrančią atmosferą ir požiūrį 
į neįgaliuosius, kaip miesto ben-
druomenės dalį, vis dėlto galima. 
Neabejoju, kad ne vienas iš mūsų, 
perskaitęs šį interviu, su gailesčiu 
atsidus. Iš atsakymų susidaro įspū-
dis, kad čia daug skaidrumo, bet ne 
mažiau ir abejingumo, kad atsako-
mybė, klaidžiodama iš koridoriaus 
į koridorių, ima ir pasiklysta arba 
iš asmeninės tampa kolektyvinė, o 
greičiausiai niekieno. Ir kad apie 
kurčiuosius žinoma gerokai per 
mažai. Turbūt neabejojate, kad ko-
respondentė, išdirbusi šioje srityje 
daugiau kaip 20 metų, informuo-
ta, kad Šiauliuose veikia apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras. Bet 
klausta buvo ne apie tai...

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla.

Panevėžio mokyklos pastato būklė  - geriausia mieste
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Kamera ne-
gąsdina. Kai su-
žinojo, kad LKD 
paskelbė diktorių 
atranką, Violeta 
kaip tik ieškojo 
kokio nors dar-
bo, dėl to pa-
skatinta draugo 
nusprendė daly-
vauti konkurse. 
Po atrankos ji 
sulaukė laiško, 
kad yra priimta, 
ir taip netikėtai 
tapo diktore! 

Darbas prieš 
kamerą Violetos 
negąsdina, tačiau 

merginai labai rūpi kurčiųjų žmo-
nių nuomonė. Ji tvirtina, kad jeigu 
bėgant laikui supras, jog diktorės 
darbas ne jai, bus sąžininga ir ti-
krai užleis savo vietą kitam.

Išsipildžiusi svajonė. Kurčių-
jų bendruomenei Violetą ir jau-
dinančią jos šeimos istoriją „Aki-
račio“ žurnalistė pristatė 2010 m. 
publikuotame straipsnyje. Tuomet 
mergina pasakojo apie pažintį ir 
santuoką su savo vyru Andrejumi, 
džiaugsmus ir sunkumus auginant 
dukrą Esterą ir sūnų Oliverį bei 
savo tėvo paieškas. Violeta tada 
ruošėsi vykti dirbti į Angliją.

Per pastaruosius porą metų 
Violetos gyvenime įvyko išties 
daug pokyčių. Šiandien jos gyve-

nimas labai margas. 
Mergina džiaugiasi, nes po 31 

metų išsipildė didžiausia svajonė 
– ji pamatė savo tėvą. Violeta už-
augo jo nepažinodama, neturėjo 
net nuotraukų. Tačiau jau būdama 
suaugusi ji nutarė susirasti tėvą. 
Pamačiusi jį Violeta iškart įžvelgė 
panašumų savo ir tėvo veide. 

Bendravimas prasidėjo rimtais 
pokalbiais, buvo daug klausimų ir 
atsakymų. Violetą pastebėjo, kad 
tėvas kalba ne kaip paprastas, bet 
kaip išsilavinęs žmogus. Susišne-
kėti jiems nebuvo sunku. Moteriai 
kildavo sunkumų suprasti tik tada, 
kai tėtis imdavo kažką pašnibždo-
mis filosofuoti.  

Violeta juokauja, jog tėvas su 

Pradžia nelengva. Pašnekovė 
prisipažįsta, kad kelias sklandžios 
lietuvių gestų kalbos link nebuvo 
labai paprastas. Prireikė laiko ir 
pastangų. 

Mokymosi ir tobulėjimo pra-
džia mergina mano esant 2010 
m., kai pradėjo bendradarbiauti 
Surdologijos centre. Pagal paslau-
gų sutartį L. Voroneckaja vertė 
leidinio „Lietuvos kurčiųjų isto-
rija“ tekstus į lietuvių gestų kal-
bą. Ji tvirtina, kad į pirmuosius 
nufilmuotus bandymus iki šiol 
negali ramiai žiūrėti: veidas – be 
išraiškos, į galvą tarsi vinis būtų 
įkalta, o rankos kietos kietos, be 

jokios plastikos. 
Bet kartojimas – 
mokslų motina. 
Pamažu Larisa 
ištaisė visus ver-
timo ir laikyse-
nos prieš kamerą 
trūkumus, išmo-
ko įsiminti ilgas 
teksto dalis, susi-
taikė su mintimi, 
kad teks daug 
kartų iš naujo fil-
muotis. 

Padėjėjai. Pa-
šnekovė taip pat 
sako, kad visada 
šalia buvo gera-
noriški padėjėjai: 
Vilniaus AGKVC 

direktoriaus pavaduotojas Alek-
sas Jasiūnas ir Surdologijos centro 
darbuotojas Vytautas Pivoras. Vie-
nas rodė nežinomus gestus, kitas 
padėjo suvokti sudėtingus lietuvių 
kalba sudarytus sakinius. Tad kai 
kitais metais vėl buvo pakviesta 
versti leidinio „Pasaulio kurčių-
jų istorija“ tekstų, jautėsi tvirčiau 
– jau buvo pralavinti įgūdžiai, 
žinojo, į ką kreiptis pagalbos dėl 
teksto suvokimo. Štai, pvz., seno-
vės valstybių pavadinimus teisin-
gai parodyti mokė A. Jasiūnas, V. 
Pivoras prižiūrėjo, kad vertimas 
būtų tikslus.

Darbas „Žvaigždelėje“. Tarp 

darbų Surdologijos centre įsiterpė 
per kabelinę televiziją transliuo-
jamų laidų vaikams „Žvaigždelė“ 
vertimas, kurio ji buvo pakviesta 
atlikti.  Ir čia Larisa turi apie ką 
papasakoti: kaip jos su Surdologi-
jos centro darbuotoja Jolanta Sibik 
laidoms ruošdavosi, kaip bendra-
darbiaudavo laidą įrašant – Larisa 
prieš kamerą, o Jolanta – už ka-
dro, kaip teksto gestų kalba tempą 
prie žodžių derindavo... Šis darbas 
Larisai buvo itin mielas, varginti 
pradėjo, kai vis labiau ėmė strigti 
laidos organizavimas. Ypač mer-
giną pykdė turinio keitimas prieš 
pat įrašą. O juk ji iš anksto ruoš-
davosi, tekstą stengdavosi įsiminti, 
apgalvodavo, kaip kurtiesiems pa-
aiškins sudėtingesnes sąvokas, kad 
mažyliai tikrai gerai viską supras-
tų. O čia staiga viskas keisdavosi. 
Deja, dabar dar blogiau: laidelės 
pernai gruodį nutrūko. „Matyt, 
baigėsi finansavimas“,- spėja pa-
šnekovė.

Mokymų vadovė. Pagal Aso-
ciacijų veiklos rėmimo projektą 
Larisa 2011 m. Lietuvos kurčiųjų 
draugijoje buvo įdarbinta mo-
kymų vadove. Čia ji dirbo ypač 
naudingą darbą: skleidė visuo-
menėje informaciją apie kurčiųjų 
kultūrą ir kalbą. Pernai ji vedė net 
10 seminarų, kuriuose dalyvavo 
500 dalyvių. Daugiausia tai buvo 
girdinčiųjų mokyklų mokiniai. 
Kadangi ši veikla labai populiari, 
ji tęsiama ir šiemet. Yra mokyklų, 
kurios jau paprašė pakartotinių 
seminarų. Larisa yra paruošusi 

maždaug 1,5 val. paskaitą, po ku-
rios dar atsako į renginio dalyvių 
klausimus.

Gestų kalbos mokytoja. Ir tai 
dar ne viskas. Pernai Larisa pa-
gal Surdologijos centro vykdomą 
projektą vedė LGK kursus visuo-
menės atstovams. Iki šiol jai – tai 
maloniausia veikla, nes grupė la-
bai susidraugavo. Tad kai šiemet 
dėl lėšų stygiaus Vilniuje nebuvo 
surengti tęstiniai mokymai šiems 
žmonėms, ji ir jos klausytojai ge-
rokai nusiminė. Vis dėlto visi kar-
tu jie rado išeitį: ryšį palaiko per 
socialinį tinklą  Facebook, susibū-
rę į atskirą draugų grupę. Viena 
mergina taip norėjo mokytis gestų 
kalbos toliau, kad išprašė Larisos 
mokyti ją privačiai.

Bendradarbiavimas. Įdomu, 
kad L. Voroneckaja labai džiau-
giasi, jog konkursą laimėjo jos 
dvi, nors Violeta tarsi ir būtų jos 
konkurentė – abiem juk skirtas 
bandomasis laikotarpis. „Kokia 
čia gali būti konkurencija, - stebisi 
darbuotoja. - Dabar yra galimybė 
viena kitai padėti, pasitarti atsi-
renkant temas ir informaciją ver-
timui. Galų gale yra kam pažiū-
rėti iš šalies į viena kitos  gestus.“ 
Baigdama pokalbį dar priduria, 
kad ją ypač tenkina pusės dienos 
darbas, nes šiuo metu Larisa stu-
dijuoja, na, ir, žinoma, ypač daug 
laiko skiria sportui. Ji yra mūsų 
sistemoje ir Lietuvoje žinoma len-
gvaatletė.

   Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Aktualijos LKD tinklalapyje – nauji veidai

Larisa Voroneckaja.

Violeta Stankutė-Komarovskaja.

     Pokalbis su Larisa

    Pokalbis su Violeta
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ja laisvai kalbėjo, nes manė, kad 
dukra girdi. 

Šiandien mergina nejaučia 
pykčio vaikystėje jos neauginu-
siam tėvui, bet džiaugiasi jį sura-
dusi ir tikina, jog judviejų bendra-
vimas dar tęsis.

Vaikų auklėjimo iššūkiai. 
Violetą savo išdaigomis ir juokais 
kasdien džiugina 4 metų dukra 
Estera ir dvimetis Oliveris. Jiedu 
labai skirtingi. 

Violetos vaikai girdintys, to-
dėl jiems artimesnė šnekamoji nei 
gestų kalba. Kurčiai mamai auklėti 
girdinčius vaikus nelengva, tenka 
įdėti dvigubai daugiau pastangų. 
Violeta tvirtina, kad su mažaisiais 
dažniausiai bendrauja žodine kal-

ba, nes taip ji gali greičiau jiems 
pasakyti, ko nori, ir vaikai labiau 
klauso. Tačiau mama Esterą ir Oli-
verį moko ir gestų. 

Violetai svarbu, kad vaikai 
mylėtų kurčiuosius ir bendrautų 
su jais jų gimtąja kalba. Ją džiugi-
na tai, kad mažieji jau žino savo ir 
visų mamos draugų vardus - ges-
tus.

Paklausta, kokių problemų 
dažniausiai kyla šeimose, kurio-
se kurtieji tėvai augina girdinčius 
vaikus, Violeta pažymėjo, jog vai-
kai kartais negerbia savo tėvų dėl 
menko jų išsilavinimo ir skurdaus 
lietuvių kalbos žodyno. Taip pat 
mergina mano, kad sunkumų bū-
na, kai vaikai prastai moka gestų 

kalbą ir su tėvais gali bendrauti tik 
paviršutiniškai. Tačiau Violetos 
šeimai, kurioje vaikai nuo mažens 
pratinami prie gestų kalbos, tokios 
bėdos greičiausiai negresia.

Darbai Anglijoje ir Lietuvo-
je.  2010 m. Violeta buvo nuvykusi 
į Angliją. Mergina tikina niekada 
nepamiršianti šiltai ją ten priė-
musių nuoširdžių žmonių. Darbo 
Anglijoje Violeta ieškojo atkakliai, 
taigi įsidarbino greitai. Deja, ją 
pasiekė liūdnos žinios iš Lietuvos 
– anyta atsidūrė ligoninėje, jos gy-
vybė kybojo ant plauko. Violetai 
teko grįžti į Lietuvą. 

Lietuvoje socialinės pedago-
gės diplomą turinti mergina kurį 
laiką dirbo ir gestų kalbos moky-

toja. Mokyti girdinčiuosius buvo 
mielas širdžiai darbas. Violeta pa-
tyrė daug džiaugsmo, sutiko nau-
jų žmonių ir dar labiau įsigilino į 
gestų kalbą. Labiausiai jai įsiminė 
pamoka, kai atėjo 4 vyrai, o mo-
terų kažkodėl nesusirinko. Violeta 
prisimena, kaip gavę užduotis vy-
rai drąsiai vaidino ir visi smagiai 
prisijuokė.

Diktore pradedanti dirbti Vio-
leta sako, jog svajojo būti mokyto-
ja, bet kol kas šią svajonę pasilieka 
kaip atsarginį variantą. O dabar 
džiaugiasi, kad gyvenimas suteikė 
progą save išbandyti dar viename 
naujame darbe.

Agnė KARVELYTĖ

Vilniaus kurčiųjų re-
abilitacijos centro būrelis 
savo veiklą pradėjo kovo 
pradžioje, mokymai vyksta 
du kartus per savaitę po 5 
val. Nauja būrelio vadovė 
Neringa Šatevičienė jau gali 
parodyti „mokinių“ pastan-
gų rezultatą – dvi dideles 
popierinių narcizų ir tulpių 
puokštes. Iki Velykų lanky-
tojai užsibrėžę dar didesnį 
uždavinį: ne tik prigaminti 
gėlių, bet ir papuošti šventi-
niams renginiams salę bei 
primarginti tikrų ir netikrų 
velykinių kiaušinių.

Neringa sakosi esanti ne rank-
darbių profesionalė, bet mėgėja. 
Jai paprasčiau išvardyti ko ne-
moka, nei moka (nemoka skobti 
medžio, negeba atlikti kalvystės 
darbų, dar šio bei to). Geriausiai 
jos gyvenimo credo atspindi per-
nai baigtų floristikos kursų „Kei-
čiu veiklą“ pavadinimas. Vadovė 
veiklos nepakeitė: įgijusi buhalte-
rės išsilavinimą, dirba buhaltere 
vienoje iš firmų, vykdančių  ir su 
kurčiaisiais susijusius projektus. 
Be to, turi savo firmą, bet ji savo 
gyvenimą nuolat papildo meniš-
kais pomėgiais. Tad užmegzti dar 
glaudesnį ryšį su kurčiaisiais jos 
įkalbinėti neprireikė. 

Pasak Neringos, ne dėl pinigų, 
kurie, galima sakyti, simboliniai, 
ji aukoja savo laiką, bet dėl malo-
numo padėti sau ir kitiems kurti 

grožį.
Vilniaus KRC pasirūpino, kad 

patogiai jaustųsi ir kurtieji, ir jų 
vadovė, nemokanti gestų kalbos. 
Todėl į užsiėmimus jie pakvietė 
gestų kalbos specialybės studentę 
Eglę. Ši teigia patirianti dvigubą 
naudą: tobulina gestų kalbą ir mo-
kosi rankdarbių. Abu užsiėmimai 
jai labai patinka. Merginai pritaria 
ir kiti užsiėmimų dalyvia: Irma, 
Nijolė, Arvydas, Vera, Valerija, 
Alma...

Neringos moto „Mokomės 
ir darom“, o tikslas – kad moki-
niai pralenktų mokytoją. Mote-
ris pasamdyta vesti mokymus iki 
šių metų pabaigos ir užsibrėžusi 

išmokyti lankytojus popierinių 
dekoracijų meno, papuošalų iš au-
dinių ir laikraščių bei nuotraukų 
rėmelių iš kartono gamybos.

 Būrelio lankytojai dar prašo 
ją pamokyti tapybos ant šilko bei 
dekupažo pagrindų. 

Mokytoja neatsisako, bet prii-
mant į darbą ji buvo supažindinta 
su finansine Vilniaus KRC padė-
tim. 

Atliekamų pinigėlių čia visai 
nėra, todėl Neringa daugiausia 
dėmesio skiria technikoms, kurios 
beveik nieko nekainuoja arba kai-
nuoja nedaug. Pastarąsias priskirti 
prie tokių galima tik su didelėmis 
išlygomis. Tad, pvz., savo lanky-

tojus ji bandys išmokyti netikro 
dekupažo pagrindų. T. y. naujam 
gyvenimui prikelti nuskilusį gėlių 
vazoną, įlaužtą medinę papuošalų 
dėžutę ir pan. Ir visa tai restauruo-
ti ne brangiomis dekupažo me-
džiagomis, bet pigiomis statybi-
nėmis. Profesionalo akis, žinoma, 
skirtumus pastebės, bet, pasak jos, 
kūryba juk nepripažįsta standartų. 

Pati vadovė šiuo metu užside-
gusi išmokti siūti lėles. Kas žino, 
jei lankytojai ir vadovė ras bendrą 
kalbą, gal kitąmet ar dar po metų 
jie lėles siūs kartu. 

 
  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniaus KRC rankdarbių gamintojai ruošiasi Velykoms

Vilniaus KRC rankdarbių būrelio vadovė Neringa Šatevičienė (antra iš kairės) ir jos mokiniai yra užsibrėžę ne tik 
prigaminti gėlių, bet ir papuošti šventiniams renginiams salę, primarginti tikrų bei netikrų velykinių kiaušinių.
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Vasario 28 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  
ugdymo centre (LKNUC) 
įvyko konferencija „Skaitau 
ir augu“, skirta 5-12 klasių 
mokiniams. 

Ji užbaigė nuo 2011 m. rugsėjo 
vykdytą projektą, kurio tikslas bu-
vo paskatinti moksleivius daugiau 
skaityti. Konferencijoje mintimis 
apie meilę literatūrai dalijosi žino-
mi rašytojai, buvę LKNUC moki-
niai ir patys jaunieji skaitytojai.

Pristatyti žinomi kurtieji
Renginys prasidėjo LKNUC 

mokinių suvaidinta inscenizacija 
„Knygos apie kurčiuosius“. Vaikai 
tapo knygų apie kurčiuosius hero-
jais bei negirdinčiais rašytojais ir 
pasakojo jų istorijas. Vaidinimui 
pasibaigus, scenoje šoko LKNUC 
mokinės.

Susirinkusiuosius į konferen-
ciją pasveikino mokyklos direk-
torė Girdutė Lepeškienė. Ji sakė, 
kad knygų neskaitymas šiandien 
yra didelė problema – atlikti tyri-
mai rodo, kad 35-40 proc. žmonių 
Lietuvoje per metus neperskaitė 
nė vienos knygos! G. Lepeškienė 
džiaugėsi, kad ši konferencija pa-
dės visiems, taip pat ir mokyto-
jams, suprasti, kaip vaikus paska-
tinti skaityti.

Svečiams ir mokiniams pri-
statyti žinomi pasaulio kurtieji – 
knygos „Žuvėdros klyksmas“ au-
torė Emanuelė Labori (Emmanu-
elle Laborit), žinomas mokslinin-
kas, sportininkas, fotografas, gestų 
kalbos specialistas, knygų autorius 
ir net iliuzionistas Simonas J. Kar-
melis, buvęs Kanados parlamento 
narys bei psichologijos ir sociali-
nių mokslų specialistas Garis Mal-
kovskis (Gary Malkowski). Nebu-
vo pamirštas ir daug pasiekęs kur-
čiasis iš Lietuvos Ramūnas Rente-
lis, dabar gyvenantis Londone ir 
tyrinėjantis anglų gestų kalbą.

Rašytojai ragino vaikus 
skaityti

Renginyje lankėsi žinomas 
vaikiškų knygelių iliustruotojas 
bei autorius Kęstutis Kasparavi-
čius. Pasakodamas apie save jis pa-
brėžė, kad jam gyvenime nereikia 

televizoriaus, pakanka knygų ir 
šiek tiek interneto. Rašytojas per-
skaitė savo sukurtą nuotaikingą 
istoriją apie milžiniškas papūgas, 
kurios kaip naminį gyvūnėlį laikė 
žmogų.

Konferencijoje viešinti rašy-

toja Vanda Juknaitė dalijosi prisi-
minimais, kaip vaikystėje išmoko 
skaityti ir pamėgo knygas. Rašy-
toja sakė: „Knyga žmogui leidžia 
pabūti su pačiu savimi. Ji jam ne 
tik atskleidžia nepažintą pasaulį, 
bet ir leidžia suprasti savo paties 

vidinius išgyvenimus. Girdinčių-
jų pasaulyje knyga prilyginama 
draugui.“ V. Juknaitė prisiminė 
savo pokalbius su LKNUC dvylik-
tokais. Iš jų rašytoja sužinojo, kad 
gestų kalba yra visavertė kalba, ir 
žmogus ja gali išreikšti viską, ką 
tik nori. Pažintis su kurčiaisiais 
moksleiviais V. Juknaitei atskleidė 
visiškai naują pasaulį. Iš pokalbio 
su jais rašytoja ypač įsiminė vieną 
sakinį: „Girdintieji yra šiurkštes-
ni iš širdies.“ Taip yra todėl, kad 
kurtieji bendrauja akimis, o jos 
nemoka meluoti.

Atvyko viešnios iš KKNUC
Į renginį taip pat atvyko ir sa-

vo mintimis apie skaitymą dalijosi 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro (KKNUC) 
moksleivė Gerda Zdanavičiūtė. Jos 
bendramokslė Brigita pasakojo, 
jog ypač mėgsta Maironio poeziją, 
ir net padeklamavo eilėraštį.

Patirtimi dalijosi daug 
skaitančios kurčiosios 

Savo pranešimus konferenci-
joje pristatė ir buvusios LKNUC 

mokinės, kurios mėgsta knygas. 
Jos atvirai išdėstė, su kokiomis 
problemomis susidūrė pradėjusios 
skaityti ir kaip jas įveikė. 

Laura Valytė pasakojo apie 
skaitymo motyvacijos skatinimą. 
Ji pabrėžė, kad žmogui labai dide-
lę įtaką daro aplinka – mokytojai, 
tėvai, visuomenė. Kurtieji ir gir-
dintieji mąsto skirtingai, kurtieji 
kitaip pažįsta pasaulį, jiems dažnai 
kyla problemų suprasti rašytinę 
kalbą. Todėl, pasak Lauros, labai 
svarbu dvikalbystė ir dvikalbis 
ugdymo metodas. Ji prisiminė ir 
savo paauglystę, kai būdama 14-
15 m. norėjo skaityti, bet sunkiai 
sekėsi, todėl mesdavo knygas į šalį. 
Tačiau Laura džiaugėsi, kad dabar 
jai skaityti jau lengva, o jei nesu-
pranta kokio nors žodžio, ji visuo-
met prašo kitų pagalbos. Mokant 
daug žodžių gyvenime daug len-
gviau eiti į priekį.

Violeta Stankutė-Komarovska-
ja pristatė pranešimą „Būsi išmin-
tingas tarp girdinčiųjų“. Ji taip pat 
prisiminė sunkumus, kuriuos pa-
tyrė 5-6 klasėje, kai pradėjo skai-
tyti knygas, tačiau nesuprasdavo 
daug žodžių. Nežinomus žodžius 
Violeta rašėsi į sąsiuvinį, į pagalbą 
pasitelkdavo lietuvių kalbos žody-
ną, ir pamažu darėsi lengviau kny-
gas suprasti. Dabar jai gera skai-
tant galvoje regėti vaizdinius tarsi 
filme ir pajusti knygos nuotaiką. 
Violeta ragino mokinius skaityti, 
neišsigąsti, jei bus sunku, nes lai-
kui bėgant darysis vis lengviau. 
Pasak jos, pradėti skaityti knygas 
niekada ne per vėlu. 

Kasija Popova, Lietuvos edu-
kologijos universitete baigusi 

Ugdymas Konferencija „Skaitau ir augu” kvietė 
pamėgti knygas

Rašytojas K. Kasparavičius perskaitė 
savo sukurtą nuotaikingą istoriją.

Rašytoja V. Juknaitė sakė, jog knyga 
žmogui leidžia suprasti savo paties 
vidinius išgyvenimus.

Violeta Stankutė-Komarovskaja.

Laura Valytė.

Aktyviausi Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  ugdymo centro knygų 
skaitytojai.
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Aštuntojo novatoriško švietimo forumo 
netikėtumai

magistrantūros studijas, pasida-
lijo savo skaitymo patirtimi. Mo-
kykloje jai buvo ypač sunku, nes 
kilusiai iš rusų šeimos merginai 
namie niekas negalėjo padėti mo-
kytis lietuvių kalbos. Tačiau dėl 
atkaklaus darbo ir mokytojų pade-
dama mergina išmoko skaityti. 

Kasija į konferenciją susirin-
kusiems moksleiviams sakė: „Už-
tenka kalbėti vien gestais, sakyti, 
kad aš kurčias, nieko nesuprantu, 
manęs į darbą nepriims. Reikia 
integruotis į visuomenę. Jei patys 
norėsite, bus lengviau.“

Iš Londono konferencijos 
dalyviams linkėjimus perdavė ir 
vaizdo pranešimą atsiuntė Lina 
Kankevičiūtė. Jame mergina pasa-
kojo, kad labai mėgsta skaityti, ir 
aiškino, kodėl kurtiesiems tai da-
ryti būna sunku.

Apdovanoti LKNUC  
mokiniai

Renginiui baigiantis apžvelgti 
viso projekto „Skaitau ir augu“ re-
zultatai. Svečiams parodytos išra-
dingų plakatų, kuriuose mokiniai 
registravo nuo šių mokslo metų 
pradžios perskaitytas knygas, nuo-
traukos. 

Apdovanotos LKNUC vyku-
sioje lietuvių kalbos viktorinoje 
laimėjusios klasės: 6a klasė, 8 kla-
sės mokiniai, įveikę septintokus, 
tarp 9-10 klasių geriausiai pasiro-
džiusi „Spindulio“ komanda bei 
dvyliktokus sugebėję nugalėti vie-
nuoliktokai. 

Nebuvo pamiršti ir aktyviausi 
LKNUC knygų skaitytojai. Dau-
giausia knygų perskaitę ir labiau-
siai stengęsi 6-12 klasių mokiniai 
dovanų gavo užrašų knygeles ir 
kvietimą apsilankyti „Labas“ nuo-
tykių parke. 

Po konferencijos vaikai ir sve-
čiai skirstėsi pasisėmę gerų emo-
cijų bei pasiryžę daugiau skaityti.

Agnė KARVELYTĖ

Vasario 24 d. Vilniuje vyko 
aštuntasis Lietuvos novatoriško 
švietimo forumas, kurį organiza-
vo Švietimo informacinių techno-
logijų centras ir UAB „Microsoft 
Lietuva“.

Į mokytojų novatorių gretas 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų mokyklos mokytojos Jolita 
Stumbriene ir Sigita Koroliovė įsi-
liejo prieš trejus metus. Jos dalyva-
vo konkurse „Virtuali kelionė kla-
sėje“ ir laimėjo pergalę ir galimybę 
pasitobulinti Europoje. Todėl šio 
forumo, kaip ir ankstesnių dviejų, 
pedagogės laukė nekantriai. Mat 
temos, o ypač diskusijos, forume 
visada būna pačios aktualiausios, 
čia pateikiama karščiausios infor-
macinių technologijų naujienos 
ir vyksta visų laukiama konkurso 
„Virtuali kelionė klasėje“ apdova-
nojimų ceremonija.

Devynios mokyklos, patei-
kusios daugiausia publikuojamų 
darbų, buvo apdovanotos mul-
timedijos projektoriais arba HP 
mini kompiuteriais. Pirmą kartą į 
sceną atsiimti kompiuterio pakilo 
ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos 
direktorė Edita Andrijauskienė. 

Du mokyklos projektai, patekę į 
apdovanojamų trisdešimtuką, su-
teikė galimybę parvežti mokyklos 
bendruomenei kompiuterį. 

Tačiau tai buvo ne vieninte-
lė kurčiųjų mokyklos pergalė. Po 
metų pertraukos (pagal konkurso 
„Virtuali kelionė klasėje” nuosta-
tus laimėję didįjį prizą asmenys 
metus neturi teisės dalyvauti kon-
kurse) surdopedagogės ekspertės 
S. Koroliovės ir jaunųjų žurnalistų 
būrelio projektas „Laiškai iš gam-
tos“ tapo nugalėtoju! 

Kovo 19 d. surdopedagogė ats-
tovaus Lietuvai Europos novato-
riško švietimo forume Portugalijos 

sostinėje ir tikisi, kad klaipėdiečių 
moksleivių meilė gamtai sujaudins 
Europos mokytojus. Be to, di-
džiulė staigmena buvo švietimo ir 
mokslo ministro Gintaro Stepona-
vičiaus įteikta dovana S. Korolio-
vei. Tai UAB „Microsoft Lietuva“ 
žaidimų konsolė XBOX360 ir ste-
buklingasis jos priedėlis „Micro-
soft Kinect“! Neįgaliems girdėti 
vaikams ši technika suteiks gali-
mybę pasinerti į dar neatrastą pa-
saulį ir gestais „prisiliesti“ prie jo.

Klaipėdos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų mokyklos inf.

Kasija Popova.

  Miela Aldona,

Gyvenimo prasmės ir laimės didelės. 
Lengvai nepažadėk, pigiai neatiduok. 

Už viską užmokėt tik širdimi gali.
Už rugio varpą, debesėlio spalvą.                              

Žeme eik išdidi, kaip tie beržai žali. 
Aukštai, aukštai iškėlus galvą. 

Gražaus jubiliejaus proga Aldoną Stankevičienę sveikina 
Kauno kurčiųjų bendruomenė

Konkurso „Virtuali kelionė klasėje 2012“ nugalėtojos (iš dešinės)  
J. Stumbriene ir S. Koroliovė, švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, 
KKNM direktorė E. Andrijauskienė ir  UAB „Microsoft Lietuva“ programos 
„Partneriai mokyme“ koordinatorė I. Šimkienė.
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Parodos
Visą mėnesį Lietuvos edu-

kologijos universiteto Gamtos 
mokslų fakulteto Chemijos ir 
technologinio ugdymo kate-
dros galerijoje „Verdenė“ veikė 
Vilniaus technologijų mokymo 
ir reabilitacijos centro dailių-
jų rankdarbių gamintojo spe-
cialybės mokinių ir profesijos 
mokytojos metodininkės Irenos 
Seniūnienės darbų paroda. Tai 
pirma tokia didelė ir vieša kur-
čiųjų mokinių ir jų mokytojos 
darbų kelionė už centro ribų. 

Ekspozicijoje derėjo bran-
da ir polėkis

Į parodos atidarymą sugužėjo 
daugybė žmonių: gamtos mokslų 
fakulteto dekanas doc. dr. B. Šal-
kus, chemijos ir technologinio 
ugdymo katedros vedėja ir gale-
rijos „Verdenė“ vadovė doc. dr. B. 
Žygaitienė, Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centro 
(VTMRC) direktorė E. Konoval-
čik, LKD viceprezidentė S. Litvi-
naitė, LEU dėstytojai ir studentai 
bei VTMRC mokiniai, I. Seniū-

Profesinė mokykla pavasarį pasitinka 
pakeitusi pavadinimą

Vasario mėnesį pakeis-
tas Vilniaus kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų reabilitacinio 
profesinio mokymo centro 
pavadinimas. Mokykla tapo 
Vilniaus technologijų moky-
mo ir reabilitacijos centru 
(VTMRC). 

Apie pavadinimo pasi-
keitimą, VTMRC gyvenimą 
ir ateities planus su direkto-
re Ernesta Konovalčik kal-
bėjosi „Akiračio“ kores-
pondentė Agnė Karvelytė.

Kodėl nuspręsta keisti moky-
klos pavadinimą? 

Vasario 2 d. tapome Vilniaus 
technologijų mokymo ir reabili-
tacijos centru. Pavadinimą keisti 
paskatino Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos įsakymas dėl mokyklų 
pavadinimų sudarymo ir rašymo 
taisyklių. Jame buvo rekomenduo-
jama specialiosioms mokykloms 
neįvardyti negalios. Be to, Lietuvių 
kalbos komisija nurodė, jog žodis 
„reabilitacinis“ yra netaisyklingas 
ir turėtų būti pakeistas į žodį „re-
abilitacijos“. Kai keitėme pavadini-
mą, patvirtinome ir naujus VTM-
RC nuostatus.

Kokią naudą Centro pavadi-
nimo pasikeitimas duos moki-
niams?

Didelė dalis kurčiųjų pasirink-
davo kitas profesines mokyklas, o 
ne mūsų mokyklą su pavadinimu, 
turinčiu žodžius „kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų“. Jie norėdavo gauti 
diplomą, kuriame neatsispindė-

tų negalia ir kuris padėtų darbo 
rinkoje sėkmingai konkuruoti su 
girdinčiaisiais. Darbdaviai kartais 
nenori priimti į darbą žmogaus iš 
specializuotos kurčiųjų ugdymo 
įstaigos, nes bijo, kad bus proble-
mų darbe, kad negalės susišnekėti. 
Tačiau didelė dalis – net 60 proc. 
- mūsų mokinių yra neprigirdin-
tys, taigi praktiškai girdintys gali 
su jais susikalbėti. 

Mūsų mokyklos diplomas 
prilygsta kitų profesinių mokyklų 
diplomui, tačiau darbdaviai tą ne 
visada suprasdavo. Naujas moky-
klos pavadinimas padės mūsų mo-
kiniams lengviau rasti darbą, taigi 
tikimės, kad tapsime patrauklesni 
ir sulauksime daugiau norinčių 
mokytis. Pakeitę pavadinimą ga-
lėsime priimdami mokinius iš jų 
nereikalauti audiogramos, o atei-
tyje gal net priimsime ir sveikus 
asmenis, nors ir toliau daugiausia 
orientuosimės į kurčiųjų bendruo-
menę.Naujas pavadinimas VTM-
RC duos tik naudos, tam pritarė ir 
patys mokiniai.

Kaip šiais mokslo metais se-
kėsi surinkti mokinius? Kokios 
specialybės buvo populiariau-
sios?

Sekėsi labai gerai. Surinkome 
net 67 pirmakursius ir viršijome 
planą. Visos specialybės užpildy-
tos ar net perpildytos. Daugiausia 
mokinių rinkosi virėjo specialybę, 
čia turime net 19 pirmakursių. 
Labai populiari tebėra pastatų res-
tauratoriaus specialybė, populia-
rėja dailiųjų rankdarbių gamintojo 
mokymo programa. Mažiau mėgs-
tama yra siuvėjo specialybė.

Gal planuojate pradėti moky-
ti ir naujų specialybių?

Planuojame vėl grįžti prie 
tekstų rinkėjo ir maketuotojo mo-
kymo programos. Ji tarp kurčiųjų 
buvo populiaresnė negu leidybos 
darbuotojo, taigi galėtų pastarąją 
pakeisti. Taip pat šiuo metu ren-
giama konditerių mokymo pro-
grama. Tikimės, kad šios specia-
lybės VTMRC atsiras jau kitais 
mokslo metais. 

Kaip sekasi tvarkyti patal-
pas? Kaip šiais mokslo metais 
keitėsi gyvenimo ir mokymosi 
sąlygos VTMRC? 

Daug remontavome. Pakeis-
ti beveik visi langai, durys, todėl 
mokykloje dabar daug šilčiau. 
Sutvarkytos pirmo ir trečio aukš-
tų fojė, beveik visiškai sutvarkyti 
bendrabučiai, nupirkti nauji bal-
dai. Sąlygos mokytis ir gyventi pas 
mus labai geros.

Stengiamės palaikyti tvar-
ką mokykloje. Pas mus nėra taip, 
kad čia atvažiavę mokiniai gali 
nelankyti pamokų, o tik gyventi 
bendrabutyje ir valgyti. Į VTMRC 
žmonės atvažiuoja mokytis, jie yra 
motyvuoti ir nori ramiai gyventi. 

Manau, kad vaikai mokykloje 
yra patenkinti. Jie tvarkingi, sa-
varankiški, dėl jų nekyla didelių 
problemų. Mes laikomės nuosta-
tos, kad žalingų įpročių VTMRC 
neturi būti.

Kokie jūsų mokyklos ateities 
planai?

Mes aktyviai dalyvaujame par-
odose. Mūsų mokinių darbai buvo 
eksponuoti Kauno pedagogų kva-
lifikacijos centre ir Lietuvos edu-

kologijos universitete. Dabar, kai 
jau susitvarkėme patalpas, planuo-
jame parodas rengti ir mūsų cen-
tre. Balandžio mėnesį atidarysime 
mokinių darbų parodą. 

Ateityje planuojame remon-
tuoti aktų salę, kad joje galėtų 
vykti konferencijos, diskusijos, 
seminarai. 

Svarbiausias mokyklos siekis – 
mokinių gerovė. Todėl mes nuolat 
geriname gyvenimo ir mokymo-
si sąlygas. Norime ugdyti vaikus 
taip, kad jie mokėtų dirbti su ko-
manda, integruotis į girdinčiųjų 
pasaulį. To siekiame per praktinį 
mokymą, dalyvaujame renginiuo-
se bei projektuose kartu su gir-
dinčiais ir kitas negalias turinčiais 
žmonėmis. 

Dabar dalyvaujame visoje Lie-
tuvoje nuo 2010 m. vykdomame 
modulinio profesinio mokymo 
sistemos kūrimo projekte, kuris 
turėtų būti baigtas 2013-2014 m. 
Modulinė profesinio mokymo sis-
tema leis kurtiesiems pas mus pa-
sitobulinti tam tikrus gebėjimus, 
bet nesimokyti visos programos.  

Apie balandžio 16-20 d. 
VTMRC vyksiančias atvirų durų 
dienas pasakojo direktorės pava-
duotoja ugdymui Žibutė Ubavi-
čienė: „Kviečiame visus dalyvauti 
mūsų atvirų durų dienose. Vyks 
mokinių darbų paroda, klasėse 
lauks ir specialybes pristatys mo-
kytojai. 

Atvirų durų dienos kasmet 
sulaukia vis didesnio susidomėji-
mo, susipažinti su VTMRC spe-
cialybėmis atvyksta ir mokinių iš 
rajonų.“

Ugdymas

Darbai iškeliavo už centro slenksčio

VTMRC dailiųjų rankdarbių gamintojo specialybės profesijos mokytoja 
metodininkė Irena Seniūnienė.
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Beveik visą mėnesį Mo-
lėtų krašto muziejuje veikė 
LKD nario, tautodailininko 
Stanislovo Karanausko kū-
rybos personalinė paroda. 
Joje buvo eksponuojama 
autoriaus tapyba, medžio 
skulptūra ir išleistos knygos. 

Tik paminėjęs savo gražių 
metų sukaktį, vis dar energingas, 
lig šiol stiprios valios ir kūrybinės 
energijos nestokojantis meninin-
kas surengė molėtiškiams savo 
kūrybos parodą. Ištikimų draugų 
neatbaidė nei vasario pūgos, nei 
speigai. Šaltą, bet kaip reta saulė-
tą parodos atidarymo dieną gau-
siai rinkosi žymiausi Aukštaitijos 

krašto menininkai, Stanislovo kū-
rybos gerbėjai, artimieji ir drau-
gai. Renginį vedė Molėtų krašto 
muziejaus muziejininkė etnografė 
Nijolė Aleinikovienė. Šio muzie-
jaus įkūrėja, direktorė Viktorija 
Kazlienė pasidžiaugė nepaprastu 
talentu apdovanoto menininko 
kūryba. 

Plačiau apie parodą 
skaitykite LKD tinklapio 
www.lkd.lt rubrikoje „Kur-
čiųjų kultūros aktualijos“, 
dalį eksponuotų darbų galite 
pamatyti  „Virtualioje meno 
galerijoje“.

  
  Aldona  STANKEVIČIENĖ

Utenos kraštotyros mu-
ziejuje pirmą kartą buvo 
surengta šio krašto kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų paroda-
mugė. Jos ekspozicija veikė 
nuo vasario 13 d. iki kovo 
10 d. 

Paskutinę eksponavimo dieną 
buvo surengtas iškilmingas paro-
dos uždarymas, kuriame dalyvavo 
Lietuvos kurčiųjų draugijos pre-
zidentė Roma Klečkovskaja, Vil-
niaus ir Panevėžio reabilitacijos 
centrų direktorės Inga Minkevi-
čienė ir Alina Juciuvienė, Utenos 
savivaldybės atstovai ir kiti gar-
bingi svečiai. 

Parodoje buvo galima išvys-
ti įvairios tematikos rankdarbių: 
pintų krepšelių, veltų aksesuarų, 
nertų servetėlių, kaukių, segių, 
origamio darbų ir kt. Parodoje bu-

vo eksponuojami per 240 klausos 
negalios žmonių sukurtų darbų. 
Taip pat buvo pristatyta rūbų ko-
lekcija „Pasivaikščiojimas dviese“ 
(autorė Justina Žebelienė) . Ši ko-
lekcija 2006 m. Jaunųjų Lietuvos 
dizainerių madų šou „Dizaino 
dienos 2006“ buvo įvertinta antrą-
ja vieta. 2007 m. Respublikiniame 
konkurse „Mano idėja Europai“ 
užėmė trečiąją vietą. 2007 m. Ute-
nos regiono kūrybinių industrijų 
forume-konkurse „Bobų vasara 
2007“ pelnė dvi nominacijas: „Kū-
rėjo iššūkis“ ir „Grand Prix“ (pir-
moji vieta). Komisijai vadovavo 
dizaineris Aleksandras Pogrebno-
jus. 2008 m. kolekcija „Pasivaikš-
čiojimas dviese“ buvo pristatyta 
tarptautinėje parodoje „Baltijos 
tekstilė ir oda“.

Šiuo metu Utenos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų organizacija vie-

nija apie 80 narių. Organizacijai 
vadovauja Justina Žebelienė. 

Utenos kurtieji yra aktyvūs 
labdaros akcijų dalyviai. 2010 m. 
lapkritį Utenos vaikų socialinio 
ir ugdymo centre vykusiose atvi-
rų durų dienose Utenos kurtieji 
vaikams padovanojo 54 megztus 
gaminius (šalikėlius, kepuraites, 
pirštines ir kt.) 

Tų pačių metų gruodį ute-
niškiai „Kalėdinės vilties mugei“ 
surinko 60 Lt ir nunėrė 10 žais-
liukų, kurie buvo skirti vaikams, 
turintiems žymius kompleksinio 
intelekto, judesio ir padėties sutri-
kimus. 

Taip pat ir 2011 m. jie dalyva-
vo panašioje labdaros akcijoje ir  
padovanojo 2 taktilines knygeles 
akliems ir silpnaregiams vaikams.

„Akiračio“ inf.

Utenos kraštotyros muziejuje – kurčiųjų darbai

nienės kolegos ir draugai, sesuo 
L. Kantakevičienė ir net sesių 
menininkių tėtis J. Gylys. Prieš 
lankytojų akis vėrėsi daugybės 
įvairių technikų - veltinio vėli-
mo, tapybos ant šilko, skiautinių 
technikos, siuvinėjimo, karoliukų 
vėrimo, floristikos, mišrios tech-
nikos  pavyzdžiai bei gausaus 
mokinių būrio fantazijos žiedas. 
Džiugino spalvų dermė, užmojis, 
darbų užbaigtumas, stebino aukš-
tas meistriškumas. „Mano sapnai“, 
„Rojaus sodai“, „Švelnumas“, 
„Gyvenimas yra gražus“, „Spalvo-

tos fantazijos“, „Skrendam“, „Bo-
bų vasara“, „Mano Jėzus“  – vien 
darbų pavadinimai skraidino už 
konkrečios erdvės ribų, plėtė kū-
rinių prasmę ir, žadindami paro-
dos lankytojų vaizduotę, skatino 
tapti kūrybos proceso dalyviais. 
Šalia meninių darbų gerai derėjo 
taikomieji rankdarbiai: karoliukais 
puoštos apyrankės, vėlimo tech-
nika atliktos rankinės ir krepšiai, 
siuvinėti pagalvėlių užvalkalai.

Kuo gi išskirtinė ši paroda? 
Pirmiausia tuo, kad rankdarbius 
ir meno kūrinius parodoje ekspo-

navo neįgalūs žmonės. Vieša pa-
slaptis, kad dalį šių jaunuolių dėl 
kompleksinių negalių visuomenė 
mintyse „nurašo“ kaip beviltiškus, 
pasmerkus nekvalifikuotam dar-
bui. O štai atsirado žmogus, kuris 
visiems mums duotą prigimtinį 
kūrybos ir talento grūdą juose už-
augino į derlių nešančius vaisme-
džius. Tad susirinkusieji žavėjosi 
ir parodoje atskleistais mokinių 
gebėjimais, ir mokytojos, įkvėpu-
sios kūrybinę ugnį į jų sielas, sti-
prybe. 

Šalia mokinių darbų buvo eks-

ponuojami ir mokytojos kūriniai: 
vėlimo ir skiautinių technika su-
kurti paveikslai, dekoratyviniai 
taikomieji darbai... Tad paroda 
tapo gerai apgalvotu, išbaigtu pro-
jektu, kuriame akį galėjo paganyti 
ir mėgėjai, ir profesionalai. Beje, 
„Verdenės“ galerijoje ši paroda – 
šešioliktoji.

Plačiau skaitykite tin-
klapyje www.lkd.lt 

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Stiprios valios ir kūrybinės energijos nestokojantis menininkas Stanislovas 
Karanauskas Molėtų krašto muziejuje surengė savo kūrybos parodą.

Molėtų krašto muziejuje – S. Karanausko paroda

Utenos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
organizacijos vadovė Justina 
Žebelienė.



2012 m. kovo Nr. 3 (319)12

Panevėžio kurčiųjų re-
abilitacijos centro (PKRC) 
direktorė Alina Juciuvienė 
išleido pirmąją savo poe-
zijos knygą „Lemties taku“. 

Direktorė yra ne tik il-
giausiai dirbusi vadovau-
jamą darbą kurčiųjų siste-
moje, bet ir įvairių parodų 
autorė, literatė. 

Todėl 60 metų jubiliejų mi-
nėdama PKRC vadovė A. Juciu-
vienė šia garbinga proga turėjo 
kuo pasidžiaugti. Nors jaunystėje 
patyrė sunkų likimo išbandymą, 
ji sugebėjo atsitiesti ir išreikšti 
kūrybinius sugebėjimus, surado 
savąjį kelią, daugiau nei 30 metų 
vadovavo  miesto kurčiųjų ben-
druomenei, užaugino tris sūnus, 
sulaukė  vaikaičių. Bet tai dar ne 
visas prasmingai pragyventų metų 
kraitis: kiek meno programų daly-
vauta, projektų įgyvendinta, gra-
žiausių rankdarbių, dekupažo dir-
binių parodų surengta, eilėraščių 
į baltus popieriaus lapus surašyta. 
O brandų jos jubiliejų vainikavo 
poezijos knyga „Lemties taku“.

 Iki tol A. Juciuvienės eilė-
raščiai buvo publikuoti kurčių-
jų poetų kūrybos almachuose 
„Suskambusi tyla“ (1993), „Kai 
tylos per daug“ (2003) ir Lietuvos 
nepriklausomų rašytojų sąjungos 
poezijos almanache „Ten, Sidabro 
vingy...“ (2001).

„Jau seniai brandinau svajonę 
sudėti visus eilėraščius į vieną vie-
tą ir išleisti savo poezijos knygą. 
Žengti lemiamą žingsnį paskatino 
Nepriklausomų rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas Vladas Bu-
ragas sakydamas, jog to, ką galima 
padaryti dabar, niekada nereikia 
atidėlioti. Juk iš tiesų nė vienas 
nežinome, kada gali išsekti mums 

skirtas laikas“, – mintimis dalijosi 
jubiliatė.

Pasak A. Juciuvienės, jau nuo 
mažens ją traukė daug gražių da-
lykų: menas, gėlės, gamta. O po-
ezija susižavėjo paauglystėje, jos 
žodžiais tariant, tada, kai ėmė 
busti siela. Jaunutei merginai di-
delį įspūdį darė poetų Salomė-
jos Nėries, Eduardo Mieželaičio, 
Aleksandro Puškino poezija. Ji 
mėgo klausytis liūdnų romantiškų 
dainų, viena su savo mintimis pa-
klajoti gamtoje. 

„Kai apkurtau, daug galvojau, 
mąsčiau, pajutau, kad mano min-
tys rimuojasi. Be to, reikėjo ieško-
ti būdų, kaip išreikšti save, savo 
išgyvenimus, taip ir gimė pirmieji 
eilėraščiai“, - pasakojo ponia Ali-
na. Anot jos, niekada nerašanti, 
kai nesiseka, kai kamuoja liūde-
sys. Eilės gimsta vėliau, po ilges-
nių apmąstymų. 

Skaitytojui atiduodama pa-
čios sudarytą, redaguotą ir api-
pavidalintą poezijos knygelę  
A. Juciuvienė ją palydi tokiais žo-
džiais: „Gyvenimas yra gražus ir 

pilnas netikėtumų. Per kančias ir 
netektis aš atradau savo gyveni-
mo prasmės perlus...“ O verčiant 
puslapius  skleidžiasi jautrios ir 
kūrybiškos sielos jausmai, išgyve-
nimai, džiaugsmas ir nuoskaudos, 
vienatvė, atradimai ir praradimai. 

Liūdniausi  tie eilėraščiai, ku-
riuose išreiškiamas klausos prara-
dimo ir jo pasekmių skausmas: 

„Pasiilgau dainų/ Ir akordų 
skambių –/Mane supa tyla/ Ir vie-
natvė joje. / Aš tyloj gyvenu – / Šir-
dies skausmą slepiu/ Ir pabėgt ne-
galiu/ Nuo skausmingų jausmų...“ 
/ „Tyla“

Eilėraštyje „Takas“ atsispindi 
autorės sunkios  vidinės paieškos:

„Vėl tako nerandu.../ Vėl ne-
žinia, nežinia.../Joje prasmego / 
Troškimai ir svaja./ Vėl tako ne-
randu, / Vėl šunkeliais einu – / Ten 
pilna akmenų ir dygių spyglių./ 
Kas mane iš ten išves? / Ir tiesų ke-
lią nušvies, / Kur laimės žiburys / 
Sušildo vėl širdis./ Sužibo tūkstan-
čiai žvaigždžių/ Aš suskaičiuot jų 
negaliu,/ O praraja tarp jų/ Įžiebia 
daug minčių.“/ 

Ryški A. Juciuvienės eilėraš-
čiuose ir meilės, nusivylimo my-
limu žmogumi tema: „Tavęs aš 
laukiau.../ Tavęs ilgėjaus, / Bet tu 
ir šįkart neatėjai...

Pabiro snaigės,/ Apklojo žemę 
balta skara./ Nuo laukimo širdis 
sužvarbo, / Skausmo ašaros nukri-
to, / Į ledą pavirto... /Tavęs nėra...“     
„Tavęs aš laukiau“

Eilėraštyje „Išpažintis“ autorė 
atveria kurčiųjų pasaulį: „Mūsų 
pasaulis tylus.../ Bet gamta dova-
nojo sparnus,/ Gestais išreiškiam 
jausmus  – / Gyvenimas tapo re-
alus./ Gestais mokam dainuoti,/ 
Eilėraštį jausmingai deklamuoti,/ 
Polką, klumpakojį šokti/ Ir tykiai, 
tykiai pakvatoti.“/

 Poezijos posmais ji išreiškia 
ir savo susirūpinimą dėl kurčiųjų 
nesutarimų: „Kodėl likimo broliai/ 
Tarp savęs rūgojas,/ Viens kitam 
pavydi/ Ir akmuo užanty slypi?../ 
Draugas draugui/ Koją kiša, / Tai-
kosi įgnybti/ Ir sužeisti širdį.“  „Ne-
rimas“

Ir jau pokalbiui einant į pabai-
gą ponia Alina ne poezijos pos-
mais, bet ne mažiau nuoširdžiais 
žodžiais pasidžiaugia, kad nepai-
sant ankstyvoje jaunystėje patirto 
skaudaus likimo smūgio, kai per-
sirgusi klastinga liga iš girdinčiųjų 
pasaulio pateko į visišką tylą, ji , 
sulaukusi gražaus jubiliejaus, yra 
laiminga moteris, mama, močiutė. 

„Turiu gerą, visada mane pa-
laikantį vyrą, mylinčius sūnus, 
anūkus.  O didžiausias noras, kad 
jauniausias sūnus susirastų savo 
antrąją pusę ir sukurtų šeimą“, – 
juokėsi jaunatviškos energijos, ža-
vesio, geros nuotaikos ir kūrybiš-
kumo nestokojanti moteris. 

Laima LAPĖNIENĖ

Ilgokai primiršta Tarp-
tautinė moters diena Kaune 
vėl pražydo ryškiaspalvė-
mis tulpėmis ir šypsenomis. 
Pakilios nuotaikos klausos 
negalią turinčios kaunietės 

kovo 8-osios pavakarę Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos 
centre (KKRC) rinkosi į 
susitikimą su Lietuvos mo-
terų asociacijos prezidente, 
projekto „Lietuvos šokių 

dešimtuko“ pirmosios vietos 
laimėtoja, aerobikos mūsų 
šalyje pradininke, trenere 
Joana Bartaškiene.

Išskirtinį renginį moterims 
organizavo KKRC direktorė Jūratė 

Pugačiauskienė, naujoji sportinių 
gebėjimų lavinimo būrelio vadovė 
Agnė Žegytė, meninių gebėjimų 
lavinimo organizatorė Vida Esker-
tienė.

Šventiškai išpuoštoje scenoje 
susirinkusias moteris su nuotaiką 

 Renginiai Gražų jubiliejų vainikavo išleista poezijos 
knyga

Moters dienos šventėje – stebuklingas grožio receptas

 A. Juciuvienė ir jos pirmoji poezijos knyga „Lemties taku“. 
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 Sportas
Vasario 17, 18 d. Kaune 

kūno kultūros akademijos 
manieže vykusiame Lietu-
vos žiemos uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempio-
nate kurčioji rutulio stūmikė 
29-erių Larisa Voroneckaja 
(treneris Jonas Vytautas 
Burakauskas) penktuoju 
bandymu rutulį nustūmė 
prie 14 m ribos ir pirmą 
kartą šalies istorijoje tapo 
čempione. 

Nustūmusi rutulį 14 m, taip 
pat ji įvykdė kandidatės į sporto 
meistrus kvalifikacinio laipsnio 
normatyvą.

Mūsų lengvaatletė 3 cm ap-
lenkė daugkartinę Lietuvos čem-
pionę Laurą Gedminaitę. Tai yra 
ir asmeninis Larisos rekordas bei 
geriausias pasiekimas Lietuvos 
kurčiųjų sporto istorijoje..

Paklausta, ar sėkmė buvo pla-
nuota, mergina teigė iki šiol vis 
dar besipratinanti prie minties, 
kad ji – čempionė. 

Pagrindine gero pasirodymo 

priežastimi Larisa įvardija gerė-
jančią rutulio stūmimo techniką 
ir už tai negaili gerų žodžių savo 
treneriui. 

Lengvaatletės sėkme džiaugė-
si ir sveikino ne tik treneris, bet ir 
merginos širdies draugas, taip pat 
sportininkas K. Dauskurtas, LKSK 
atstovai.

Kartu su Larisa čempionate 
dalyvavo dar 3 kurtieji: rutulio 
stūmikai Mindaugas Jurkša ir Vy-
tenis Ivaškevičius bei šuolininkas 

į tolį Donatas Niuniava. Kurtieji 
vyrai finalinių varžybų nepasiekė.  

Vasario 12 d. vykusiame Lie-
tuvos uždarų patalpų studentų 
lengvosios atletikos čempionate 
Larisa toje pat rungtyje liko trečia. 

Tad akivaizdu, kad treneris 
taip skirsto treniruočių krūvius, 
kad kovo 15-17 d. Taline (Estija) 
vyksiančiame Europos kurčiųjų 
uždarų patalpų lengvosios atleti-
kos čempionate sportininkė būtų 
pačios geriausios formos (apie šio 

čempionato rezultatus informuo-
sime kitame „Akiračio“ numery-
je). 

Bet jos ir trenerio planus su-
maišė trauma. Kovo 9 d. Larisa 
per treniruotę pasitempė čiurną, 
todėl negalėjo dalyvauti, kaip pla-
navusi,  kovo 10 d. vykusiame Lie-
tuvos kurčiųjų lengvosios atletikos 
čempionate ir vos spėjo išgyti iki 
Europos čempionato pradžios.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

keliančia menine programa svei-
kino KKRC saviveiklininkų kolek-
tyvas. 

Po širdingų linkėjimų centro 
direktorė pristatė garbią viešnią 
– J. Bartaškienę, kuri iš karto sa-
vo atvira, nuoširdžia kalba paver-
gė bendruomenės moteris. Juk 
rinkomės tam, kad sužinotume 
stebuklingą moters grožio recep-
tą. Susirinkę vyrai irgi baukščiai 
smalsavo, neatsispyrė pagundai...

Turinti daugiametę darbo pa-
tirtį treniruodama įvairaus am-
žiaus moterų grupes trenerė pa-
brėžė, kad judesiui, gimnastikai 
kiekvienas žmogus turi rasti laiko, 
nes nuolatiniai stresai, kasdieny-
bės rutina organizmą sekina. Jei 
pradėsime kasdien sportuoti, su-
sivoksime, kad skirdami mankštai 
laiko jaučiamės geriau, su mu-
mis, visada besišypsančiais, bus 
lengviau bendrauti artimiesiems, 

rečiau kamuos ligos, nutolinsime 
senatvę...Tačiau beveik visiems 
sunkiausia yra pradžia: į šį tikslą 
reikia sukoncentruoti valią. Vė-
liau, ilgiau mankštinantis, judesys 
tampa įpročiu, o gyvenimas be 
gimnastikos - neįmanomas.

Moters praktika rodo, kad 
dažniausiai intensyviau pradeda 
sportuoti moterys, norinčios nu-
mesti svorio. Tokiu atveju reikia 
derinti ir mitybą. Tačiau geriausia 
negalvoti, kaip tapti lieknai, svar-
biausia – būti sveikai. Kasdienės 
treniruotės, mankšta bus geriau-
sias indėlis į sveikatą.

Visą pokalbį su moterimis pa-
šnekovė gyvino mielais, šmaikš-
čiais prisiminimais, atsakinėjo į 
klausimus. O svarbiausia - visus 
uždegė gera nuotaika, traukė pa-
prastumu ir gebėjimu su mumis 
bendrauti. Stebino šios moters kū-
no ir sielos grožio darna.

Vienas iš žaviausių vyrų – 
KKJO aktyvistas Kęstutis Vaišno-
ra įteikė viešniai ir renginį į gestų 
kalbą vertusiai Kauno gestų kalbos 
vertėjų centro vertėjai Aleksandrai 
Šablevičienei pavasarinių tulpių 
puokštes. 

J. Bartaškienė mums pado-
vanojo keletą savo išleistų knygų 
„Namuose aerobika“. Knyga, kuri 
gausiai iliustruota nuotraukomis 
su įvairių pratimų pozomis, yra 
puiki priemonė pradedantiems 
mankštintis.

Toliau bendravome prie šven-
tinės arbatėlės. 

Rimtai susidomėjusios Joanos 
patarimais kaunietės ruošiasi ieš-
koti paslaptingojo grožio recepto. 
Po ilgokų svarstymų nutarėme su-
sitikti – ateiti vilkėdamos sportui 
tinkama apranga į pirmą aerobi-
kos užsiėmimą kovo 21d. 17 val. 
Pradžioje kaunietėms padės, pa-
mokys, patars ir pati Joana. 

Visoms kurčiųjų spaudos skai-
tytojoms ji mielai užrašė patari-
mus ir linkėjimus: „Judėjimas – tai 
gyvenimas. Gyvenimas – tai judė-
jimas. Šokite, sportuokite, ilsėki-
tės, saikingai maitinkitės – tada 
visada bus gera nuotaika, puiki sa-
vijauta ir šypsena! Būkite laimin-
gos! Joana.”

                       Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Lietuvos moterų asociacijos prezidentė, projekto „Lietuvos šokių dešimtuko“ 
pirmosios vietos laimėtoja, aerobikos mūsų šalyje pradininkė, trenerė Joana 
Bartaškiene (trečia iš dešinės) visas moteris uždegė gera nuotaika.

Larisa – Lietuvos girdinčiųjų čempionė

Pergalingas Larisos Voroneckajos mostas ir laiminga sportininkės šypsena.
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Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centro Sportinių 
gebėjimų būreliui pradėjo 
vadovauti bendruomenei 
gerai pažįstama sporto en-
tuziastė Agnė Žegytė. Ilgai 
atakuojama prašymais, ji 
pagaliau sutiko atsakyti į 
klausimus: papasakoti apie 
gyvenimą Islandijoje, da-
bartį ir artimiausius planus. 

Kai 2007 m. spalio mėnesio 
„Akiratyje“ skaitytojams pa-
sakojau apie  Agnę, ji jau buvo 
prie siekto tikslo – ką tik nuvy-
kusi į Islandiją. Mergina prieš 
išvažiuodama atvirai dėstė sa-
vo planus, kad ji būtinai dar tęs 
mokslus, tačiau kokio diplomo 
galėtų siekti, dar neapsispren-
dusi, jai reikia laiko... Islandijoje 
ji rado išsilavinusių draugų, už-
sidirbo, keliavo, susipažino su 
šalies kurčiųjų kultūra. 2011 m. 
birželį Agnė grįžo į Lietuvą. Ji 
grįžo nežinodama, kaip pakryps 
gyvenimas, bet turėdama planų 
ir alternatyvą, jei pirmas suma-
nymas nepavyks.

Agne, kodėl būtent į Islan-
diją važiavai?

Prieš išvykdama apie Islan-
diją nedaug žinojau. Tik draugai 
buvo pasakoję, kad tai nuostabi 
šalis, ekonomiškai gana stipri. Ir 
kad ten galėsiu užsidirbti. 

Tik nuvykusi supratau, kad 
neįmanoma Islandijos palyginti 
su kita valstybe: miestai ir gy-
venvietės išsidėstę prie jūros, 
kitą šalies teritoriją užima akme-
nuotos vietovės, išsiliejusios la-
vos plotai.

Svetima šalis, svetima kal-
ba, naujas darbas, o tu - visai 
negirdinti... Buvo sunku?

Ne. Islandai - šiauriečiai, bet 
labai šiltai bendraujantys žmo-
nes. Mane tai net stebino.Ten ir 
požiūris kitoks į klausos negalią 
turinčius žmones, ten jau pa-
siekta daug kas, ko pas mus vis 
dar siekiama. Islandijos kurtieji 
irgi turi savų ateities siekių, bet 
jau aukštesniu lygiu. Sostinėje 
kiekvienas islandas moka bent 
jau vardą pasakyti gestų kalbos 

abėcėle, jie nuoširdžiai bendrau-
ja.

Papasakok, kur apsistojai, 
kas buvo tavo draugai?

Gyvenau ir dirbau Reikja-
vike. Tai didžiausias miestas, 
šalies sostinė (sudaryta iš kelių 
savivaldžių vienetų), čia yra apie 
113 tūkstančių gyventojų. Kurį 
laiką teko gyventi Kopavogury-
je, bet netrukus grįžau į sostinės 
centrą. Geriausi draugai buvo ne 
tik lietuviai, bet ir islandai, ryšį 
palaikiau su emigrantais iš Rusi-
jos, Čekijos, Lenkijos, Portugali-
jos. Šalyje iš viso yra tik apie 300 
tūkstančių gyventojų, iš jų apie 
300 kurčiųjų. Galima palyginti: 
vien Kaune dabar yra daugiau 
kaip 300 tūkstančių gyventojų.

Kaip gyvena Reikjavike 
kurtieji, kaip leidžia laisvalai-
kį?

Jie gauna neįgalumo pašal-
pas. Tie, kurie nedirba, turi ga-
limybę gauti pašalpas ir iš darbo 
biržos. Reikjavike gyvena apie 
250 kurčiųjų. Čia jie susitelkę į 
stiprią bendruomenę:dirba, lais-
valaikiu renkasi į klubus. Klu-
buose galima įsigyti maisto, gė-
rimų, kurių kainos yra mažesnės 
negu miesto kavinėse, be to, čia 
yra virtuvė. Kadangi klubuose 
nėra signalizacijos, paprasčiau 
negu pas mus, tereikia pasinau-
dojus patalpomis po susibūrimų, 
pobūvių palikti jas tvarkingas. 

Veikia 6 klubai: jaunimo, 

tarptautinis kurčiųjų, senjo-
rų, homoseksualinių mažumų, 
sporto, kultūros ir menų. Kie-
kvienas klubas per metus orga-
nizuoja bent 1 ar 2 renginius. 
Dažnai renginiai-šventės vyksta 
ir vasarą, gamtos prieglobstyje: 
organizuojamos įvairios pramo-
gos, žaidimai, išvykos su palapi-
nėmis. 

Ar nepasitaikydavo vagys-
čių?

Ten vogti - negražu...Yra ne-
turtingų žmonių, tačiau aukštes-
nis visuomenės kultūros lygis. 
Dviratį palikdavau nerakintą. 
Dėl užrakintoje mašinoje paliktų 
vertybių gali būt ramus – nie-
kas neplėš. Įdomus faktas, kad 
tik retas islandas turi ginklą, 
dažnai – medžioklinį šautuvą, 
kuris parduodamas tik turint li-

cenciją. Šautuvo savininkui mi-
rus, ginklas turi būti grąžintas, 
juo negali naudotis mirusiojo 
artimieji. Tvarką prižiūrintys 
policininkai naudojasi dujiniais 
pistoletais.

Gal islandai labai religingi? 
Kokį tikėjimą jie išpažįsta?

Kiekviename mikrorajone 
yra liuteronų bažnyčios. Tik ma-
ža dalis islandų – katalikai. Mes, 
kurtieji, rinkdavomės į vieną liu-
teronų bažnyčią. Pastorė (kilusi 
iš Japonijos) mokėjo gestų kalbą. 
Jos padėjėjai – kurtieji. Bažny-
čios chore (gestais) giedodavo 
kurtieji. Sekmadieniais (bent 
kartą ar du kartus per mėnesį), 
po Mišių, bendrauti susirinkda-
vome prie vaišių stalo. Didžiausi 
susibūrimai vykdavo per Velykas 
ir Kalėdas. Vaišindavo pastorė, 
kartais reikėdavo nedidelę sumą 
užmokėti. Ta pati pastorė dirbo 
ir socialine darbuotoja, padėda-
vo kurtiesiems tvarkyti įvairius 
reikalus. Tačiau šiuo metu aš do-
miuosi budizmu. 

Ar neteko domėtis kurčiųjų 
švietimu? Kokio lygio ten in-
formacijos prieinamumas kur-
tiesiems?

Šis klausimas man pačiai bu-
vo labai įdomus. Nuėjau pasižiū-
rėti į kurčiųjų mokyklą, kurioje 
mokomi kurti vaikai ir kurčių 
tėvų girdintys (vadinamieji co-
da) vaikai. Jeigu klasė mišri, su-
daryta iš kurčių ir girdinčių mo-
kinių, per pamoką su mokytoja 
dirba gestų kalbos vertėja (ne 

    Mūsų žmonės Įdomus gyvenimas Islandijoje nenustelbė 
noro mokytis 

Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio rinktinės, kuri Italijoje Pasaulio kurčiųjų 
krepšinio čempionate laimėjo sidabro medalius, kapitonė Agnė Žegytė. 

Briuselyje su Europos kurčiųjų jaunimo asociacijos nariais (Agnė trečia iš 
kairės)
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tik vertėja, bet ir pati mokytoja 
moka gestų kalbą). Ikimokykli-
nio amžiaus panašaus likimo 
vaikai ugdomi šalia mokyklos 
esančiame vaikų darželyje. Man 
gyvenant Islandijoje, televizijoje 
žinios islandų gestų kalba bū-
davo transliuojamos kasdien 17 
valandą. Žinias skaitė ne gestų 
kalbos vertėjai, bet televizijoje 
pagal projektą dirbantys pamai-
nomis 4 kurtieji.

Agne, ar tau teko dirbti 
kurčiųjų kolektyve? Papasakok, 
kaip pritapai.

Aš dirbau su girdinčiaisiais. 
Pradžioje lankiau islandų kalbos 
pamokas, bet dėl darbo ir kitos 
veiklos teko mokymąsi nutrauk-
ti. Ten tikrai žmonių jautrumas 
ypatingas: norėdami man padėti, 
bendradarbiai man rašydavo sa-
vo kalba, jei ko nesuprasdavau, 
paaiškindavo angliškai. Be to, 
islandų kalbą lavinau savaran-
kiškai - naudodamasi internetu, 
skaitydama knygas. Taip islan-
diškai išmokau ir rašyti, ir kal-
bėti. Rašau gal geriau lietuviškai, 
bet kalbėti man lengviau islan-
diškai.

Ten kitoks bendravimas tarp 
darbininkų ir darbdavių: šven-
tėse, vakaronėse mes visi kartu 
linksminomės, turiu nuotraukų, 
labai pavykusią buvo išspausdi-
nęs geriausias Islandijos žurna-
las.

Islandai mėgsta keliauti. Ši 
šalis iš tikro su niekuo nepaly-
ginama. Gamta keri atšiaurumu, 
žmonės – gerumu. Ištobulėjus 
gręžimo technologijai, elektros 
ir šilumos energija šalis apsirū-

pina pati. Unikalus šalies turtas 
– trykštantys karšti geizeriai. 
Ir žiemą matyti plačiai atvertus 
langus įprasta, nes šilumos ener-
gija pigi. Vasaros aukščiausia 
pliusinė temperatūra siekia apie 
20 laipsnių.

Islandijoje sukūriau Tarptau-
tinį kurčiųjų klubą ir jam vado-
vavau, talkinau kurčiųjų spor-
to klubui, dar buvau girdinčių 
sporto klubo “Geležinis vilkas“ 
tarybos narė.

Visi mano draugai buvo bai-
gę universitetus arba studijuo-
jantys.Gražiai su jais bendravau, 
jie ir mane ragino mokytis. To-
dėl Islandija dar labiau pakurstė 
seną mano svajonę – studijuoti. 
Pamaniau: visi gali, o kodėl aš 
delsiu?.. 

Tačiau tu ir vėl sužvarbusi 
Lietuvoje. Kaip pritampi?

Labai sunkiai pritampu. 
Kasdien dar prisimenu Islandi-
joje klestinčią lygybę...Tačiau 
jei palyginsime tai, kas čia buvo 
prieš 5 metus, tai matau šviesą. 
Aš, visai negirdinti, pradėjau 
studijuoti Lietuvos kūno kultū-
ros akademijoje (LKKA) ir ben-
draudama, galima sakyti, turiu 
tik mažų problemų. Pirmos 3 
savaitės buvo labai sunkios (la-
bai sunku suvokti, nežinojau, ar 
verta toliau mokytis, truputį ne-
sisekė, bet stengiausi susikaupti, 
ir išėjo). Labai gerai nuteikia tai, 
kad visi dėstomi dalykai man 
patinka. Tėvai džiaugiasi, kad vėl 
visi kartu. 

Žinau, kad tu po 6 metų 
pertraukos grįžai  į Lietuvos 
kurčiųjų moterų krepšinio 

rinktinę. Rugsėjo mėnesį Ita-
lijoje Pasaulio kurčiųjų krep-
šinio čempionate laimėjote 
sidabro medalius. Vasara buvo 
įtempta ir darbinga. Tu daug 
dirbai ir svajojai apie studijas?

Taip. Daug laiko atėmė 
krepšinio treniruotės. Žaidžiau 
pagrindinėje rinktinės koman-
doje, buvau išrinkta komandos 
kapitone. Dėl studijų Lietuvoje 
aš buvau realistė: gerai suvokiau 
savo galimybes, juk vidurinį iš-
silavinimą įgijau dar 2005 m. 
Tačiau LKKA man suteikė dide-
lę galimybę. Esu labai dėkinga! 
Galiu studijuoti tai, ką buvau 
numačiusi, ir gyventi su tėvais. 
Priešingu atveju mokytis būčiau 
vykusi į Angliją arba atgal į Is-
landiją. Jeigu kam kyla klausi-
mas, kodėl iš karto nelikau mo-
kytis Islandijoje, galiu trumpai 
paaiškinti: esu visiškai negirdin-
ti, dar visgi trūko kalbos įgūdžių 
svetimoje šalyje, be to, daug kas 
dėstoma anglų kalba. Todėl pir-
miausia nusprendžiau stoti stu-
dijuoti Lietuvoje. 

Ką gali pasakyti apie mūsų 
kurčiuosius?

Neblogai būtų kurtiems lie-
tuviams važiuoti kitur pagyven-
ti. Įsigytų patirties. Jie aiškiau 
suprastų, kodėl verta kovoti už 
save ir už savo teises Lietuvoje.

Dabar esi Kaunos kurčiųjų 
reabilitacijos centro (KKRC) 
sportinių gebėjimų būrelio va-
dovė. Darbas patinka, pagal 
jėgas?

Neseniai gavau pasiūlymą, 
pakalbėjau su KKRC direktore 
J. Pugačiauskiene ir apsispren-
džiau: vesiu klausos negalią tu-
rintiems žmonėms sporto užsiė-
mimus, paskaitas, lavinsiu spor-
tinius gebėjimus. KKRC yra 3 
salės: pirmoje yra treniruokliai, 
tačiau keleto trūksta, antrąją 
planuoju skirti mankštai ir ae-
robikos užsiėmimams, trečioje – 
poilsio ir laisvalaikio salėje - yra 
šachmatų, biliardo stalas. 

Manau, kad sporte turiu ne-
mažai įgūdžių: 4 metus trenira-
vausi Islandijoje – viename iš di-
džiausių Europoje sporto klubų 
„World Class Iceland“.

Tu „nepagydoma“ sporto 
aistruolė. Kokiose sporto srity-
se bandai savo ištvermę?

Įvairiose: išbandžiau sa-
vo jėgas plaukime, krepšinyje, 

orientavimosi sporte, lankiau 
CrossFit treniruotes ( ištvermės 
treniruotės, primena armijos 
treniruotes), du kartus bėgau ul-
tramaratoną kalnais, tris kartus 
– pusę maratono, man labai pa-
tiko dviračių aerobika, kur treni-
ravo profesionalūs instruktoriai, 
jie negailėjo man gerų žodžių. O 
CrossFit treneris negalėjo patikė-
ti, kad aš visiškai negirdžiu, nes 
lygiuojuosi su ištvermingiausiais 
girdinčiais. 

Jau grįžusi į Lietuvą, praė-
jusių metų spalio mėnesį Mas-
kvoje Tarptautiniame laipiojimo 
festivalyje laimėjau I – ją vietą 
Dabar mano svajonė - išbandyti 
trikovę - triatloną (sprintą: 700 
m plaukimas, 20 km dviračiu, 5 
km bėgimas). Planavau tą Islan-
dijoje, bet neturėjau triatlonui 
dviračio. 

Penkis kartus per savaitę 
sportui skiriu po 1 – 2 valandas 
- sveikatai ir kūno grožiui. Vie-
ną kartą per savaitę treniruoju 
moksleivius iš kurčiųjų mo-
kyklos laipioti „Miegančiuose 
drambliuose“ (laipiojimo salė 
Kaune ). Visur spėju. Man ne-
rūpi, jog draugai lietuviai sako, 
kad aš pamišusi dėl sporto. Ne-
tiesa! Dar mane domina virtuvė, 
rankdarbiai ir knygos - ir ne vien 
pažiopsau knygynuose, bet ir 
nusiperku, skaitau.

Tačiau šio straipsnio skai-
tytojai gali pateikti svarų argu-
mentą, kad sportui reikia daug 
laiko, o sportuojant klubuose - 
ir daug investicijų.

Sportas – sveikata. Reikia tik 
nepatingėti bėgioti, pėsčiomis 
eiti į darbą, daryti mankštą. Ir 
tas sveikatai labai gerai.

O ką gali pasakyti apie stu-
dijas? Kokie ateities planai?

Dabar daug mokausi. Kuo 
toliau, tuo labiau viskas įdomu. 
Studijuoju LKKA Biomedicinos 
fakultete (specialybė – taikomoji 
fizinė veikla). Domina ir kinezi-
terapija. Mano planuose neįgalių 
žmonių ugdymas, reabilitacija. 
Manau, kad man pagal specia-
lybę bus įmanoma dirbti. Turiu 
viziją, tikslus ir didelę svajonę. 

Ryžto tau ją įgyvendinant. 
Ačiū už pokalbį.

                            
Aldona Gema  

STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Agnė ultramaratono (55 km kalnais) trasoje.
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Vasario 25 dieną Vil-
niuje, Jėzuitų gimnazijos 
aikštyne vyko du sujungti  
į vieną kurtiesiems mieli 
renginiai: Lietuvos kurčiųjų 
žiemos sporto bei Užgavėnių 
šventė. Renginiams pasitai-
kė neblogas oras, nuliūdino 
tik žinia, kad pasivaržyti ir 
papramogauti negali atvykti 
kauniečiai.

Šventėje dalyvavo apie 40 vil-
niečių. Sporto renginį organizavo 
Lietuvos kurčiųjų sporto komite-
tas,  vykdė Vilniaus kurčiųjų spor-
to klubas „Gestas“.

Surengtose mini futbolo var-
žybose dalyvavo 4 komandos po 
3 žaidėjus. Laimėjo Antano Šulco, 
Ivano Songino, Pauliaus Černajaus 
trejetas. Taikliosios rankos var-
žybose (metimas su pirštinėmis į 
krepšį per 2 min.) jėgas išbandyti 
panoro net 17 vyrų, 20 moterų, 4 
vaikai. Taikliausi atitinkamai bu-
vo Rimantas Kudzevičius (įmetė 
13 kartų), Viktorija Gribova (7),  
Matas Songinas (10). Jėgos žaidi-

me - rąsto metimo į tolį varžybo-
se - tarp 14 stipruolių labiausiai 
pasižymėjo Rokas Kostkevičius, 
rąstą nustūmęs 8 m 41 cm. Rogu-
čių rungties (rogučių tempimas) 
varžybas laimėjo Edita Lapinskaitė 
ir Arvydas Jucevičius bei Ivanas 
Songinas su sūnumi Matu.

Visus prizininkus bei teisėjus 
dovanomis paskatino ir  padėkojo 
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas Aleksas Jasiūnas. 

Vėliau šurmuliavo linksma 
Užgavėnių šventė, kurią organiza-
vo Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro saviveiklininkai, vadovau-
jami Nijolės Karmazienės. Joje 
taip pat netrūko geros nuotaikos, 
kaukių, dainų, žaidimų ir sniego. 
Beje, vasario pabaigoje ne itin pa-
geidaujamas sniegas tąkart rengi-
niui labai tiko, suteikė išskirtinio 
žavesio, dar labiau išjudino gausiai 
susirinkusius ir išvaryti žiemą be-
sistengiančius Užgavėnių perso-
nažus. Šventę vainikavo Lašininio 
ir Kanapinio dvikova ir, žinoma, 
įspūdingas Morės sudeginimas.

 Arūnas KUBAITIS                           

Telšių kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų draugijos 
nariai aktyviai dalyvavo 
Žemaitijos nacionaliniame 
parke surengtoje Užgavėnių 
šventėje, kaukių parodoje-
konkurse. 

Telšiškiai konkurse dalyvavo 
su savo kūrybos kaukėmis, kurias 
padėjo pasidaryti tautodailininkė 
Ona Valickienė, gestų kalba imita-
vo Užgavėnių dainą. Už aktyvumą 
ir idėjas Telšių kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų bendruomenė apdo-
vanota padėkos raštu. Pasak orga-
nizacijos pirmininko Stasio Kavo-
liaus, kurtieji yra dėkingi rajono 

savivaldybei už suteiktą transportą 
nuvykti į Platelius, o kaukių gausa 
ir įvairovė tiesiog visus sužavėjo. 
Dalyvavimas tokiose parodose 
skatina žmonių kūrybingumą, 
naujų veiklos sričių ieškojimą. 

Šiam įdomiam renginiui pra-
džią davė prieš 16 metų Žemaiti-
jos nacionaliniame parke, Platelių 
informacijos centre, surengta pir-
moji Užgavėnių kaukių (žemaitiš-
kai vadinamų „ličynomis“) par-
oda. Nuo 2000 m. ši paroda tapo 
konkursinė, joje dalyvauja žinomi 
tautodailininkai ir kiti šio žanro 
kūrėjai entuziastai. 

„Akiračio“ inf.

Mes ir visuomenė Žiemos sporto šventė

Užgavėnių persirengėliai.

Telšiškiai - „ličynų“ parodoje-konkurse

Užgavėnių kaukėmis pasipuošę telšiškiai ramybę sudrumstė ir rajono valdžiai.

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas  su  Lietuvos 
kurčiųjų žiemos sporto varžybų teisėjais.


