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LIKVIDUOJAMA TELŠIŲ 
MOKYKLA. Telšių rajono savi-
valdybės taryba priėmė sprendimą 
nuo šių metų rugsėjo 1 d. likvi-
duoti pagrindinę mokyklą ir suda-
rė mokyklos likvidavimo komisiją. 
Mokykloje 1-10 klasėse mokėsi 12 
mokinių. Plačiau skaitykite gegu-
žės mėnesio „Akiratyje“.

KLAUSOS APARATAI. Tarp-
žinybiniame pasitarime kalbėta, 
kaip pasiekti, kad ligonių kasos 
skirtų didesnę sumą kompensuo-
ti klausos aparatams. Pasitari-
me dalyvavo Valstybinės ligonių 
kasos atstovas, medikai, firmų, 
prekiaujančių klausos aparatais, 
vadovai, NRD, LKD ir tėvų, au-
ginančių sutrikusios klausos vai-
kus, bendrijos PAGAVA (toliau 
– PAGAVA) vadovės. Deja, buvo 
pasakyta, kad kompensuojama 
tik bazinė klausos aparato kaina, 
o valstybė didinti kompensuoja-
mos sumos nėra numačiusi. Kaip 
išeitis iškeltas siūlymas – geresnis 
klausos aparatų perskirstymas 
tarp ligonių. Pvz., seni žmonės, 
gavę kompensuojamąjį aparatą, 
ne visada juo naudojasi. Neretas 
atvejis, kad jis guli stalčiuje arba 
retai naudojamas iki to laiko, kol 
vėl gali būti skiriamas kitas klau-
sos aparatas (po 5 metų). Tuomet 
imamas naujas, nors senasis dar 
taip pat apynaujis, ir t. t. Vis dėl-
to diskutuojant paaiškėjo daugy-
bė kliūčių tokiems dalykams su-
žiūrėti. Na, o siūlymas, kaip būtų 
galima padidinti klausos aparatų 
kompensuojamąją sumą vaikams 
ir dirbantiems kurtiesiems senjorų 
sąskaita, daugumai susirinkusiųjų 
pasirodė ne visai etiškas. Tad klau-
simas kol kas lieka atviras.

NAUJAGIMIŲ PATIKRA. 
PAGAVOS prašymu Sveikatos ap-
saugos ministerija (SAM) sudarė 
darbo grupę dėl Visuotinės nauja-
gimių klausos patikros priemonių 
įgyvendinimo. Ji parengė Visuo-
tinės naujagimių patikros (toliau 
– patikros) įgyvendinimo tvarkos 
projektą ir pasiūlymus tolesniems 
veiklos etapams. PAGAVOS nuo-
monė, kad patikros įgyvendinimas 
– tai klausos patikrinimas, vaikų 
su klausos negalia duomenų ba-
zės sukūrimas ir specialistų gru-
pės pagalba šeimai, kurioje gimė 
sutrikusios klausos vaikas. SAM 
nuomonė, kad patikra baigiasi 
fiziniu klausos patikrinimu. Ilgo-

mis ir sudėtingomis diskusijomis 
pavyko pasiekti, kad SAM pradėjo 
kalbėti apie vaikų su klausos ne-
galia duomenų bazės kūrimą. Kol 
kas pagalbą šeimai laiko atskiru, 
su patikra nesusijusiu dalyku arba 
bent kitu patikros įgyvendinimo 
etapu. Ar pavyks tėvams įtikinti 
valdininkus atsisakyti siauro po-
žiūrio, kol kas neaišku. 

PAGAVA džiaugiasi bent tuo, 
kad į jų 2012 m. vasario 15 d. iš-
siųstą paklausimą jau reaguota. 
Paklausime PAGAVA skundėsi 
informacijos stoka: nežino, ar pa-
tvirtinta parengta patikros tvarka, 
kada numatyta įsigyti įrangą pa-
tikrai vykdyti ir kada planuojama 
pradėti patikrą. SAM atsiųstame 
atsakyme patikros įrangą numato-
ma įsigyti 2012 m. pabaigoje. Taip 
pat informuojama, kad po to, kai 
bus įsigyta įranga, bus patvirtinta 
ir patikros įgyvendinimo tvarka.

SEMINARAS. Europos gestų 
kalbos vertėjų asociacija išplatino 
pranešimą, kad pradėta registraci-
ja į seminarą, kuris vyks 2012 m. 
rugsėjo 17-19 d. Austrijoje, Graco 
mieste. Daugiau informacijos ra-
site:  http://www.uni-graz.at/ue-
do1www/uedo1www-veranstal-
tungen/efsli_rainers__seminar.
htm .

MUZIEJAI. UAB „Audiogi-
das“ netrukus po šv. Velykų susi-
tiko su LKD atstovais ir diskuta-
vo dėl galimo pasiūlymo Lietuvos 
muziejuose kurtiems lankytojams 
pateikti informaciją gestų kalba. 
Apie tai plačiau – kituose „Akira-
čio“ numeriuose.

PIRMOJI PAGALBA. Šiaulių 

KRC bendruomenę Greitosios pa-
galbos bendrosios praktikos slau-
gytoja Judita Andriukaitienė su 
savo pagalbininku – „muliažiniu 
ligoniu“ supažindino su pirmosios 
pagalbos teikimo ypatumais. Slau-
gytoja papasakojo apie pirmuosius 
insulto požymius, širdies infarktą. 

Trumpai apie mus
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Labai daug klausimų iškilo sutei-
kiant pirmąją pagalbą žmogui už-
springus. Šiauliečiai mokėsi daryti 
širdies masažą ir dirbtinį kvėpavi-
mą. Daug kurčiųjų turi vairuotojo 
pažymėjimą ir yra baigę pirmosios 
pagalbos kursus, bet daugelis jau  
pamiršo, kaip jis daromas. Kurtieji 
sužinojo, kad vaistinėse yra spe-
cialūs tvarsčiai dirbtiniam kvėpa-
vimui daryti. Pirmosios pagalbos 
vaistinėlėse turi būti ir polietileno 
plėvelės paklodė, kurios viena pu-
sė yra auksinė, kita – sidabrinė. 
Pasirodo, auksinė pusė šildo ligo-
nį, o sidabrinė – vėsina, apsaugo 
nuo saulės karščio. 

Slaugytoja išeidama palinkėjo 
visiems geros sveikatos, saugotis 
kelyje, vieniems nevaikščioti po 
miškus ir, kad nelaimės aplenktų 
kurčiųjų šeimas. Įdomioje popie-
tėje šiauliečiai sužinojo daug nau-
jos informacijos ir pasikartojo jau 
primirštas žinias. 

VELYKOS TELŠIUOSE. Ar-
tėjant didžiausiai pavasario šven-
tei – Velykoms Telšių kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų draugijos darbš-
tuoliai miesto savivaldybėje suren-
gė parodėlę. Susitelkę grupelėmis 
mezgimo bei floristikos būreliuose 
bendrijos nariai įvairiais būdais 
puošė kiaušinius, ieškojo pavasarį 
pranašaujančios žalumos, žiedų...

Draugijos pirmininkas Stasys 
Kavolius pasakojo, kad susitelkę 
žmonės vieni iš kitų mokėsi, da-
lijosi naujovėmis, suruošė ne tik 
parodą, bet ir pasipuošė šventėms 

savus namus, paruošė dovanėles 
draugams. Jis tvirtino, kad telšiš-
kiai vyrai neatsilieka nuo moterų 
– jie darbštūs, noriai lanko popu-
liarų floristikos būrelį, o moterims 
mezgant, gelbsti pagalbiniuose 
darbuose, sutvarko, suveja siūlus.

AT VELYKIS.  Ba landžio 

14 d. Vilniaus kurčiųjų bendruo-
menė pramogavo atvelykio šven-
tėje. Tądien ne tik ridenti kiauši-
niai, bet ir žaista daug kitų kolek-
tyvinių žaidimų, kuriuose galėjo 
dalyvauti šeimomis sugužėję vil-
niečiai – nuo mažiausio iki di-
džiausio. Vaikams buvo paruošta 
ypač daug atrakcijų: jie piešė ant 
šventei specialiai scenoje sumon-
tuotų sienų, taip pat kreidutėmis 
lauke. Na, o smagiausia renginio 
dalis buvo naujas „Mimikos“ tea-
tro trupės spektaklis visai šeimai 
„Mažųjų draugų išpažintis“ (re-
žisierė J. Mažeikienė). Jame pasa-
kota apie tai, ką veikia žaislai, kai 
užmiega mažieji jų šeimininkai – 
vaikai. Vilniaus KRC pagalvojo ir 
apie tuos vaikus, kurie negalėjo at-

vykti į atvelykio šventę. Nepapras-
to grožio spektaklį jie galės dar 
kartą  pamatyti Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai skirtame renginy-
je. (Plačiau apie spektaklį – kitame 
„Akiračio“ numeryje.)

Šventę vainikavo labdaros ir 
paramos fondo „Maisto bankas“ 
„saldi“ dovana – Vilniaus KRC 
iš jo gavo ir jauniesiems renginio 
dalyviams išdalino: šokoladukų, 
mėtinukų ir kramtomosios gumos 
rinkinukus.

DEIMANTAI. Kovo mėne-
sį bendrija PAGAVA organizavo 
išvyką į Vilniuje naują atidarytą 
Deimantų muziejų. Šiame muzie-
juje ekskursijos rengiamos tiems, 
kurie nori pamatyti ir sužinoti 
viską apie deimantus. Muziejaus 
gidė supažindino, kaip ir iš kur 
atkeliauja deimantai, pradėdama 
nuo karjerų, kuriuose šie branga-
kmeniai susiformuoja dideliame 
slėgyje iš paprasčiausio grafito, 
naudojamo pieštuko šerdelei ga-
minti. Pagaviečiai sužinojo, jog 
deimantas – pati stipriausia žemė-
je esanti mineralinė medžiaga, ku-
rią atskelti ar atpjauti galima tik su 
kitu deimantu arba deimantiniu 
peiliu, pagamintu naudojant dei-
mantų dulkes. Plačiau apie įdomų  
brangakmenių pasaulį skaitykite 
LKD tinklapyje www.lkd.lt .

ŽEMĖS DIENA. Kovo 20 d. 
minima Pasaulinė Žemės diena.  
Šiai dienai paminėti Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro mokytojos I. Šilaikienė,  

S. Barčienė, A. Aušiūrienė, J. Se-
niut, J. Černiauskaitė bei soc. 
pedagogė R. Rusovičiūtė pasiūlė 
5-12 klasių mokiniams dalyvauti 
dviejų savaičių trukmės projekte 
„Žmogaus poveikis gamtai“. Pro-
jekto metu 5-8 klasių mokiniai 
ruošė paukščių dekoracijas, ku-
riomis pasipuošė Centro langai, 
aukštesniųjų klasių mokiniai ruo-
šė įvairius plakatus. Visi mokinių 
paruošti plakatai buvo pristatyti 
Centro bendruomenei, vėliau 
jie bus naudojami kaip vaizdinės 
priemonės biologijos, geografijos 
pamokose. 

MOKSLEIVIŲ LABDARA. 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro mokinės  
S. Paliutytė ir M. Daugulytė bei 
buvusi mokinė V. Gribova su 
pedagogėmis J. Matkevičiene,  
R. Nausėdiene ir soc. pedagoge  
R. Rusovičiūte bei vertėja J. Keko 
dalyvavo Vilniaus Jėzuitų gimna-
zijos Kaziuko mugėje. Šioje šven-
tėje visi gimnazijos mokiniai par-
davinėjo savo kurtus gaminius, o 
pinigus skyrė labdarai. LKNUC 
mokinės į mugę atsivežė savo 
kurtus rankdarbius: nertas ser-
vetėles, molio dirbinius, vėrinius 
iš karoliukų. Kadangi pagrindi-
nis šios mugės tikslas – labdara, 
LKNUC mokinės taip pat prisidė-
jo prie šios gražios akcijos ir dalį 
lėšų skyrė labdarai. Vėliau Centro 
mokinėms ir pedagogėms buvo 
organizuota trumpa ekskursija po 
gimnazijos  pastatą.

Pasitarimas dėl titrų televizijoje
Kovo 25 d. Neįgalių-

jų reikalų departamente 
(NRD) vyko susitikimas su 
Lietuvos televizijos direk-
toriumi Rimvydu Paleckiu. 

Susitikime dalyvavo Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) prezi-
dentė Roma Klečkovskaja, NRD 
direktorė Genovaitė Paliušienė, 
Programų koordinavimo ir įgy-
vendinimo skyriaus vedėjos pa-
vaduotoja Aušra Puskunigienė, 
Lietuvių gestų kalbos vertėjų aso-
ciacijos prezidentė Ramunė Leo-
navičienė, Vilniaus gestų kalbos 
vertėjų centro direktorius Dainius 
Jakutis, Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos atstovas ir Surdo-
logijos centro vyr. specialistė Ieva 
Čereškaitė.

Susirinkimo dalyviai kalbėjo 
apie Lietuvos televizijos laidų pri-

taikymą kurtiesiems. Diskutavo, 
ar laidas geriau titruoti, ar versti į 
gestų kalbą bei kokias laidas tiks-
lingiau pasirinkti  titruoti,  o ko-
kias - versti į gestų kalbą.

R. Paleckis sakė, kad titrai 
trukdo kitiems žiūrovams, todėl 
jie renkasi kitus kanalus ir titruo-
tos laidos reitingai mažėja. Dėl 
sumažėjusių reitingų nukenčia 
Lietuvos televizija, todėl R. Palec-
kis nenori, kad visos laidos būtų 
titruojamos arba verčiamos į gestų 
kalbą dabar.

Į gestų kalbą versti arba titruo-
ti visas per Lietuvos televiziją ro-
domas laidas R. Paleckis sutiko tik 
tada, kai atsiras skaitmeninė tele-
vizija. Tai įvyks šių metų lapkritį. 
Atsiradus skaitmeninei televizijai, 
žiūrovas nuotolinio valdymo pul-
tu galės nustatyti, kaip nori matyti 

laidą: titruotą, verstą į gestų kal-
bą arba be titrų ir be gestų kalbos 
vertėjo (tokias laidas R. Paleckis 
pavadino ,,švariu kadru“). Taigi 
žiūrėdamas laidą girdintis žiūro-
vas galės nustatyti ,,švarų kadrą“, 
o kurčiasis galės pasirinkti dizainą 
su titrais ar gestų kalbos vertėju. 

Lietuvos televizija turi titra-
vimo įrenginį, kuriam įsigyti lėšų 
skyrė Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas. Titravimo įrenginys pats 
negali titruoti laidų, jį valdyti 
turi darbuotojas. Na, o lėšų ti-
travimui vis neatsirasdavo, todėl 
R.Klečkovskaja džiaugėsi, kad 
planuojama per Nacionalinę neį-
galiųjų socialinės integracijos pro-
gramą skirti atskirą finansavimą 
laidoms titruoti. Jei tai bus įgyven-
dinta, galimybės titravimo lėšas 
naudoti ne pagal paskirtį neliks. 

LKD apklausė kurčiuosius, ko-
kias laidas jie nori matyti išverstas 
į gestų kalbą ar titruotas, ir kur-
čiųjų pageidavimus pateikė Lietu-
vos televizijai. Laidos į gestų kalbą 
bus verčiamos bendradarbiaujant 
su gestų kalbos vertėjų centrais – 
šiam darbui bus skiriami patyrę 
lietuvių gestų kalbos vertėjai.

I. Čereškaitė pasidalijo Surdo-
logijos centro planais rengti gestų 
kalbos mokymus kurčius vaikus 
turintiems tėvams ir paprašė lei-
dimo naudoti Lietuvos televizijoje 
titruotas ar į gestų kalbą verstas 
laidas ir animacinius filmus vai-
kams. R. Paleckis sutiko prisidėti 
prie šios Surdologijos centro vei-
klos, leisdamas titruotas ar verstas 
laidas naudoti mokymams.

    
  Akiračio inf.
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Kūrybingų panevėžie-
čių dėka interneto erdvėje 
pradėjo darbą Gestų kalbos 
televizija, kurioje patei-
kiamos ne tik svarbiausios 
naujienos, bet ir pramoginės 
rubrikos visai šeimai. 

Pasak šios televizijos projek-
to vadovės, Aukštaitijos televizi-
jos reklamos vadybininkės Agnės 
Sakalaitės, portale www.gestas.lt 
patys mažiausieji  bet kada galės 
pažiūrėti pasakas, o tėveliai - ak-
tualijų ar gyvenimo būdo laidas. 
Šiose laidose daugiausia dėmesio 
bus skiriama klausos negalią tu-
rinčių žmonių gyvenimui. 

Internetinę televiziją kuria 
nedidelė, bet entuziastinga, kū-
rybinga ir iššūkių ieškanti grupė. 
Planuojama į šią veiklą įtraukti ir 
pačius klausos negalią turinčius 
žmones, suteikti jiems galimybę 
patiems kurti ir vesti laidas, ieš-
koti aktualių temų ir kitaip prisi-
dėti prie gestų kalbos televizijos. 

Gestų kalbos televizija neturi 
jokių finansavimo šaltinių, todėl 
visa veikla yra vykdoma kūrybi-
nės grupės asmeninėmis  išlaido-
mis.

Kaip teigė A. Sakalaitė, idėja 
sukurti Gestų kalbos internetinę 
televiziją kilo susipažinus su Pa-
nevėžio apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro vertėjomis Birute 
Masėnaite, Diana Paliliūniene, 
Raimonda Vaičeliūniene, Simona 
Ivanovaite-Visockiene. „Aš pati 
dirbu regioninėje televizijoje ir 
joje vykdome projektą, kurio lai-
dos yra verčiamos į gestų kalbą. 
Atkreipiau dėmesį į tai,  kaip at-
sakingai vertėjos ruošiasi versti 
kiekvienos laidos tekstą, kad jis 
būtų suprantamas klausos nega-
lią turintiems žmonėms. Džiugi-
no grįžtamasis ryšys iš kurčiųjų 
bendruomenės - laidos buvo 
žiūrimos, diskutuojama apie jas. 
Supratau, kaip trūksta informa-

cijos klausos negalią turintiems 
žmonėms. Pradėjau domėtis ges-
tų kalba, kurčiųjų bendruomene. 
Visas domėjimasis po truputį 
privedė prie minties -  sukurti in-
ternetinę Gestų kalbos televiziją“, 
- sakė A. Sakalaitė. 

Projekto vadovė pripažino, 
kad  idėjos įgyvendinimas nebuvo 
lengvas, nors jai  ir nesunkiai pa-
vyko įkalbinti savo draugus, kole-
gas, gestų kalbos vertėjas prisidėti 
prie šios idėjos. Kadangi Lietuvo-
je nieko panašaus nėra, projektą 
įgyvendinančiai kūrybinei  gru-
pei pačiai teko viską sukurti nuo 
nulio, nes nebuvo iš kur pasisemti 
minčių, kaip žengti vieną ar kitą 
žingsnį. Sugeneravus idėją, buvo 
susitelkta prie jos įgyvendinimo, 
laidų filmavimo. „Teko susidurti 
ir su finansinėmis problemomis, 
nes reikėjo įsigyti vaizdo kame-
rą, apšvietimą, kitus būtinus fil-
muojant rekvizitus, nusipirkti in-
terneto svetainės adresą, serverį 
puslapiui įkurti. Visas finansines 
išlaidas kūrybinė grupė padengė 
savo lėšomis. Taip pat esame labai 
dėkingi už visokeriopą palaikymą 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos 
direktorei Danutei Kriščiūnienei 
ir Panevėžio apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro direktorei San-
drai Kemeraitienei. Pradžia nebu-
vo lengva, tačiau jau šiandien pa-
dėkos žodžiai veda mus pirmyn“, 
- pažymėjo A. Sakalaitė.

Pasidomėjus, ar žada šį pro-
jektą nors iš dalies finansuoti 
valstybė, projektų vadovė sakė, 
kad kol kas apie finansavimą ne-
kalbėta su valstybinėmis įstaigo-
mis, nes, be šio projekto, visa ko-
manda turi ir savo pagrindinius 
darbus, tad Gestų kalbos televizi-
jai jie skiria savo laisvalaikį.

Laidas kuria ir verčia į gestų 
kalbą Panevėžio apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro vertėjos, 
kurios, kaip ir visa kūrybinė gru-
pė, suprasdamos tokio projekto 
svarbą be jokio atlygio sutiko pri-
sidėti prie šio projekto.

 „Labai šaunu, kad startavo 
šis projektas, apie jį jau girdėjau 
daug gerų atsiliepimų. Tai tikrai 
padės klausos negalią turinčių 
žmonių integracijai į girdinčiųjų 

visuomenę. Žmonės gaus įvaires-
nės ir jiems labai reikalingos in-
formacijos, smagiai praleis laiką 
žiūrėdami jiems skirtas laidas. 
Tai mažins jų socialinę atskirtį. 
Džiaugiuosi, kad pirmoji gestų 
kalbos televizija gimė Panevėžy-
je“, - sakė Panevėžio apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro direk-
torė Sandra Kemeraitienė.

Tolesniam projekto gyvavi-
mui rėmėjų ieškanti Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė pažymėjo, 
kad klausos negalią turintiems 
žmonėms sunku pritapti prie 
girdinčios visuomenės. „Projek-
to dėka neįgalūs girdėti žmonės, 
ypač vaikai ir jaunimas, supras, 
kad jie nėra atstumti, o laukia-
mi visuomenėje, geriau išmoks 
bendrauti, neužsisklęsti savyje, 
patirs naujų įspūdžių ir patirties. 
Žinome, kad tik išsilaisvinęs, pa-
sitikintis savimi žmogus gali bū-
ti visaverčiu visuomenės nariu, 
asmenybe, atsakančia už savo 
veiksmus. Todėl projektas visai 
kurčiųjų bendruomenei duos ne-
pamatuojamą naudą, sustiprins 
kurčiųjų ir girdinčiųjų bendra-
darbiavimą“, – sakė direktorė. O 
tai, kad panevėžiečiai pirmieji 
Lietuvoje ėmėsi iniciatyvos kurti 
Gestų kalbos televiziją, anot jos, 
– didelis stebuklas, nes tai rodo, 
jog  dar kažkam rūpi kurčiųjų gy-
venimas. 

„Tai žmonės, siekiantys į liki-
mo paženklintųjų gyvenimą įneš-
ti naujovių, juos pačius įtraukti 
į aktyvią veiklą, ieškoti įdomių 
saviraiškos formų, idėjų semtis 
kasdienybėje. Laidos apie kur-
čiuosius ir su kurčiaisiais įkvėps 
naujiems kilniems darbams, su-
teiks vidinių jėgų ir paspartins 
jaunimo integraciją į visuomenę“, 
– įsitikinusi D. Kriščiūnienė.

Laima LAPĖNIENĖ

Aktualijos Interneto erdvėje -  Gestų kalbos televizija

Projektas „Neįgaliųjų integracija“ 

Gestų kalbos televizijos iniciatorės (iš kairės): šios televizijos projekto 
vadovė, Aukštaitijos televizijos reklamos vadybininkė Agnė Sakalaitė, 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė 
Danutė Kriščiūnienė ir Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
direktorė Sandra Kemeraitienė.

Lietuvos darbo birža 
pradėjo įgyvendinti Europos 
socialinio fondo finansuo-

jamą projektą „Neįgaliųjų 
integracija“. Balandžio 4 d. 
pasirašyta projekto finan-

savimo ir administravimo 
sutartis.

Projekto tikslas – paremti  

socialines įmones skatinant jas 
didinti neįgalių, darbuotojų už-
imtumą, jų socialinę integraciją ir 
mažinti socialinę atskirtį.
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Lietuvos kurčiųjų or-
ganizacijos kaip visuomet 
aktyviai rengia ir vykdo 
įvairius projektus, kuriais 
siekiama gauti papildomų 
lėšų kurtiesiems ne tik iš 
Neįgaliųjų reikalų departa-
mento ar savivaldybių, bet 
ir iš kitų šaltinių. 

Šį kartą „Akiratyje“ ap-
žvelgsime Lietuvos kurčiųjų 
draugijos (LKD), Respubli-
kinio kurčiųjų reabilitacijos 
centro (RKRC) ir Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (VKRC) įgyvendinamus 
projektus. Taip pat pateik-
sime informacijos apie pa-
rengtus projektus, kurių 
finansavimas kol kas nepa-
tvirtintas.

Šiemet baigiami 
 įgyvendinti projektai
Vasarą baigsis Mokymosi visą 

gyvenimą programos Grundtvig 
partnerystės projektas „See Be-
yond the Prejudice“ („Įveikime 
prietarus“), kuriame kartu su par-
tneriais iš Rumunijos, Turkijos ir 
Italijos dalyvavo ir organizacijos 
iš Lietuvos: RKRC ir PAGAVA. 
Projekto tikslas - padėti tėvams, 
auginantiems neįgalius vaikus. 

Birželio mėnesį Turkijoje 
vyks projekto uždarymo susitiki-
mas, į kurį vyks ir atstovai iš Lie-
tuvos. Ten bus pristatytas leidinys 
tėvams, kuriame pateikta infor-
macija, kaip auginti neįgalų vaiką. 
Lietuvoje tokios informacijos ne-
trūksta, tačiau rumunams ši kny-
gelė labai reikalinga. Partneriai iš 
Lietuvos prie šio leidinio suda-

rymo prisidės pateikdami infor-
maciją, kaip bendrauti su kurčiu 
vaiku ir kaip jam padėti mokytis. 

Šių metų spalio mėnesį RKRC 
baigia įgyvendinti dvejų metų 
trukmės projektą „Tiny Signers“ 
(„Kūdikių gestai“), iš dalies fi-
nansuotą Europos Sąjungos lėšo-
mis. Su partneriais iš Slovėnijos, 
Didžiosios Britanijos ir Austrijos 
įgyvendinant projektą mokytojai, 
vaikų priežiūros specialistai, ne-
prigirdinčių ir girdinčių vaikų tė-
vai mokėsi su kūdikiais bendrauti 
gestų kalba. 

Rugpjūtį projekto dalyviai iš 
Lietuvos vyks į baigiamąjį „Tiny 
Signers“ susitikimą Slovėnijoje. 
Jame bus apžvelgti vykdytų mo-
kymų rezultatai, pristatyti išleis-
ti leidiniai. LKD viceprezidentė 
Svetlana Litvinaitė teigė, jog gal-
vojama ir apie šio sėkmingo pro-
jekto tęstinumą. Bus siekiama, 
kad gestų kalbos būtų mokomi 
ikimokyklinio ugdymo specialis-
tai, rengiami Vilniaus kolegijoje. 
Tuomet atėję dirbti į darželius jie 
galėtų taikyti kūdikių gestų kal-
bos metodą kaip pagalbinę prie-
monę mokydami vaikus kalbėti.

Laukiama atsakymo dėl 4 
naujų projektų finansavimo

LKD parengė projektą „Sti-
prūs ir matomi būdami kartu“ 
– Lietuvos kurčiųjų draugijos ins-
titucinių gebėjimų stiprinimas“. 
Tikimasi iš Lietuvos ir Šveicarijos 
bendradarbiavimo programos 
gauti lėšų LKD stiprinti. Prašo-
ma pinigų įrengti konferencijų 
salei, pritaikytai kurtiesiems, kad 
joje būtų visa reikalinga vaizdinė 
įranga. Taip pat numatoma reng-
ti mokymus LKD darbuotojams, 
organizuoti įvairius renginius, 
akcijas ir taip  šviesti visuomenę 

apie kurčiuosius. Tikimasi, kad 
gegužės mėnesį jau paaiškės, ar 
šiam projektui bus skirtas finan-
savimas.

LKD parengė projektą „Pra-
bylam apie tylą“ ir sieks iš ES 
struktūrinių fondų gauti 400 
tūkst. litų. Numatoma rengti ir 
per televiziją transliuoti kurčiųjų 
įvaizdį gerinančią socialinę rekla-
mą, visoje Lietuvoje organizuoti 
seminarus apie žmones su klau-
sos negalia. Be to, planuojama 
pirkti titravimo ir vertimo į gestų 
kalbą paslaugas iš mūsų šalies te-
levizijos kanalų. Kadangi valstybė 
tam pinigų beveik neskiria, tiki-
masi, kad problemą bent iš dalies 
išspręsti pavyks, jei bus gautas fi-
nansavimas šiam projektui.

RKRC 2009 m. kartu su Ita-
lijos partneriais vykdė Švietimo 
mainų paramos fondo skelbtą 
Leonardo da Vinči projektą „Pa-
tirties tiltas per Europą”. Tuomet 
kurčiųjų įdarbinimo tarpininkai 
tobulinosi Italijos organizacijo-
se. Šiemet parengtas analogiškas 
projektas („Patirties tiltas per 
Europą“ - kurčiųjų asmenų įdar-
binimo specialistų (tarpininkų) 
kvalifikacijos tobulinimas euro-
pinėje demencijoje – Graikijos 
modelis“), tik šį kartą įdarbinimo 
specialistai iš visos Lietuvos turė-
tų vykti į Graikiją. Liepos mėne-
sį turėtų paaiškėti, ar bus gautas 
finansavimas šiam projektui įgy-
vendinti.

LKD bei Vilniaus technologi-
jų mokymo ir reabilitacijos cen-
tras kartu su partneriais iš Rumu-
nijos, Italijos ir Turkijos planuoja 
vykdyti Leonardo da Vinči par-
tnerysčių projektą „Let's develop 
mobility for adults with special 
needs“ („Skatinkime suaugusiųjų 
su specialiaisiais poreikiais mo-

bilumą“), kurio tikslas - parengti 
aprašą, kaip organizacijos, pri-
imančios neįgalius jaunuolius į 
praktiką, turėtų tam pasirengti. 
Taip pat tikimasi šiose šalyse rasti 
įmonių, kurios norėtų į praktiką 
priimti neįgaliuosius, ir sukurti 
bendrą jų tinklą. 

VKRC padės kurtiesiems 
įsidarbinti

VKRC vasario 14 d. pasira-
šė sutartį su Europos socialinio 
fondo agentūra ir pradėjo įgyven-
dinti 1,155 mln. litų vertės trejų 
metų projektą „Kartu mes galime 
daug“. Jo tikslas - didinti sutriku-
sios klausos asmenų įdarbinimo 
galimybes, teikiant kompleksines 
paslaugas, siekiant išvengti jų so-
cialinės atskirties.

Projekte dalyvausiantiems 
kurtiesiems bus organizuojami 
kursai. Jie turės galimybę tobu-
linti anglų kalbos žinias, moky-
sis dirbti kompiuteriu, įgis žinių 
apie darbo teisę, įstatymus. Pa-
žinti savo gebėjimus žmonėms 
padės psichologai ir profesinio 
orientavimo specialistai. Vyks 
kurčiųjų susitikimai ir diskusijos 
grupėmis. VKRC teiks socialines, 
profesines ir įdarbinimo konsul-
tacijas bei paslaugas Vilniaus ir 
Tauragės kurčiųjų bendruomenės 
nariams.

Norintieji galės persikvalifi-
kuoti ir įgyti naujas specialybes: 
viešbučio tarnautojo, apželdini-
mo dizainerio, siuvimo konstruk-
toriaus–dizainerio, administrato-
riaus–IT specialisto. 

Susidomėjusius ir norinčius 
tapti projekto dalyviais VKRC 
kviečia registruotis.

Agnė KARVELYTĖ

Kurčiųjų organizacijų vykdomi ir parengti projektai

Projekto tikslinę grupę suda-
ro dirbantys socialinėse įmonėse 
neįgalieji, turintys sunkų/viduti-
nį neįgalumo lygį, arba neįgalieji, 
kuriems nustatytas neviršijantis 
55 procentų darbingumo arba 
didelių/vidutinių specialiųjų po-
reikių lygis.

Projekto metu socialinėse 
įmonėse dirbantiems 2950 neį-
galiųjų bus mokama darbo už-
mokesčio ir valstybinio socialinio 

draudimo įmokų dalinė kompen-
sacija. 

Iš šių darbuotojų beveik 900 
neįgaliųjų turi sunkų/vidutinį 
neįgalumo lygį arba nustatytas 
neviršijantis 40 procentų darbin-
gumo, arba didelių/vidutinių spe-
cialiųjų poreikių lygis. 

Todėl darbo funkcijoms atlik-
ti  būtina  asistento  (gestų  kalbos  
vertėjo) pagalba. Šioms išlaidoms 
kompensuoti taip pat bus skiria-

ma subsidija.
Projekto partneriai – 9 terito-

rinės darbo biržos ir 129 sociali-
nės įmonės.

Projekto vertė – 46103445,00 
Lt, iš jų –14243445,00 Lt projekto 
partnerių nuosavas įnašas.

Projektas įgyvendinamas pa-
gal 2007–2013 m. Žmogiškųjų iš-
teklių plėtros veiksmų programos 
pirmojo prioriteto „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė aprėp-

tis“ VP1-1.2-SADM-01 priemo-
nės „Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką“ veiklų 
grupę „Parama socialinėms įmo-
nėms“.

Projektas bus vykdomas iki 
2013 metų vasario 28 dienos. 

LDB inf.
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Kovo 19 d. Vilniaus ko-
legija pakvietė Neįgaliųjų 
reikalų departamento atsto-
vus, Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos (LKD), Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijos 
(LGKVA), vertėjų centrų bei 
Surdologijos centro vadovus 
susipažinti su lietuvių gestų 
kalbos vertėjų kvalifikaci-
jos tobulinimo programos 
projektu. 

Galimybė studijuoti  
vertėjams

Programa parengta tikslinei 
grupei - asmenims, turintiems 
vertėjo darbo stažo, šiuo metu 
dirbantiems vertėjų centruose, 
bet neturintiems vertėjo pro-
fesinės kvalifikacijos. Suskai-
čiuota, kad šiuo metu Lietuvoje 
yra 36 tokie asmenys, arba apie 
trečdalis visų apskričių gestų 
kalbos vertėjų centruose bei 
Surdologijos centre dirbančių 
vertėjų. Programa bus vien-
kartinė: minėtiems asmenims 
išklausius 120 kreditų (prilygsta 
dvejų metų mokymuisi) apim-
ties mokymą, ji bus nutraukta. 
Programos tikslas – suteikti 
LGK vertėjui būtinas teorines 
ir praktines žinias bei sudaryti 
sąlygas pagal dabar rengiamo 
LGK vertėjų atestacijos tvarkos 
aprašo (toliau – Aprašas) nuos-
tatas atestuotis tam tikroms 
kvalifikacinėms kategorijoms. 
Kitaip tariant, naudojantis biu-
džeto lėšomis atsiveria puiki 
galimybė studijuoti išsaugant 
darbo vietą, siekti aukštesnių 
kvalifikacinių kategorijų darbe 
bei didesnio darbo užmokesčio. 

Posėdžio rezultatas – 
 mokymo programa
Šis pasitarimas – tai atsakas 

į kovo 8 d. Neįgaliųjų reikalų 
departamento surengtą posėdį. 
Į jį  buvo kviestos visos suintere-
suotos kurčiųjų sistemos orga-
nizacijos ir pirmąkart Vilniaus 
kolegijos Pedagogikos fakulteto 

dekanė I. Kaupienė, prodeka-
nas V. Šoblinskas, lektorius M. 
Danielius. Tuomet šeimininkai 
aiškinosi Vilniaus kolegijos 
galimybes lanksčiai prisitaikyti 
prie dirbančių vertimo srityje, 
bet vertėjo profesinės kvalifi-
kacijos neturinčių ir labai skir-
tingo išsilavinimo specialistų 
poreikių kelti kvalifikaciją. Ka-
dangi visoms suinteresuotoms 
organizacijoms bendrą kalbą 
rasti pavyko, pradėta kalbėti 
apie konkrečius dalykus: kursų 
trukmę ir pradžią, mokymo 
programą. Programos projekto 
rengimas šiame posėdyje buvo 
patikėtas lektoriui M. Danieliui.

Po beveik dviejų savaičių  
lektorius pristatė preliminarią 
tikslinės grupės programą. 
Pagal šį variantą vertėjas turėtų 
galimybę rinktis, kelių  lygių 
kursus jis ketina išklausyti. Į  
klausytojų kvalifikacijos kė-
limo kursus įtrauktos tokios 
disciplinos: lietuvių gestų kalba, 
vertimas, teksto supratimas ir 
raiška, kalbotyra, komunikaci-
jos pagrindai, profesinė etika, 
supažindinimas su kurčiųjų 
bendruomene, bendravimo 
psichologija, streso valdymas. 
Mokymo lygį sudaro trijų tipų 
mokymas: kontaktinis, nuotoli-
nis ir savarankiškas (iš viso 1600 
val., 60 kreditų). 

Mokymo įstaiga ketina 
atsižvelgti į kiekvieno klausy-
tojo turimą LGK žinių bagažą 
individuliai. Pvz., LGK moky-
mui pirmoje pakopoje skirta 
daugiausia – 120 kontaktinių 
valandų, bet jei klausytojas 
sugebės atlikti jam parengtus 
testus, LGK užsiėmimai gali 
gerokai sutrumpėti, o visas 
užduotis atlikęs jis net gali būti 
atleistas nuo užsiėmimų. Susi-
rinkusieji sutarė tik dėl vieno: 
specialybė yra labai specifinė, 
todėl peršokti nebaigus pirmojo 
etapo mokymų į antrąjį galimy-
bės numatyti nereikia. 

Kaip patrauklus dalykas 

buvo įvertinta tai, kad kontak-
tinis mokymas pagal bendrą 
mokymo apimtį sudaro tik apie 
penktadalį laiko. Tai paranku 
ir gestų kalbos vertėjų centrų 
vadovams, ir besimokantiems 
vertėjams: jie galės dirbti ir mo-
kytis. Pirmos pakopos mokymų 
trukmė – vieni metai. Darbo 
vietą palikti teks apie 8 savaites 
per metus. Išklausęs pirmos pa-
kopos mokymus vertėjas įgytų 
teisę pagal Aprašo nuostatas 
atestuotis vertėjo kvalifikacinei 
kategorijai. Neišklausęs pirmo 
lygio kvalifikacijos kėlimo kur-
sų mokslo įstaigoje specialistas 
galimybės dirbti vertėjų centre 
nuo sutartinių metų netektų.

Analogiškai organizuoja-
mas antros pakopos mokymas: 
1624 val., 60 kreditų. Kursuo-
se bus toliau mokoma LGK, 
vertimo, kalbos kultūros ir 
stilistikos, kalbotyros, logikos, 
atsiranda laisvai pasirenkamų 
dalykų; kontaktinių bendro mo-
kymo valandų - taip pat 160, t. y. 
8 savaitės. Vertėjai, baigę antro 
lygio mokymus, įgys teisę pagal 
Apraše nustatytą tvarką siekti 
vertėjo ir vyriausiojo vertėjo 
kvalifikacinių kategorijų, bet 
automatiškai minimų kvalifi-
kacinių kategorijų neįgis. Jiems 
papildomai dar reikės baigti 
kvalifikacijos tobulinimo kursus 
ne mokslo įstaigoje.

Šie dviejų lygių mokymai 
vertėjams nieko nekainuos. 
Kvalifikacijos tobulinimo išlai-
das planuojama dengti iš dabar 
rengiamo 2013– 2017 metų 
gestų kalbos vertimo paslau-
gų teikimo priemonių plano 
lėšų. Pasak I. Kaupienės, vieno 
vertėjo studento studijų kaina 
Vilniaus kolegijoje šiuo metu 
siekia daugiau kaip 5800 litų. 

Baigus dviejų pakopų kva-
lifikacijos tobulinimo kursus 
ranka pasiekiamas taps ir LGK 
vertėjo diplomas, trūks tik 30 
kreditų. Pagal dabartinį studijų 
planą liks neišklausyta infor-

macinės technologijos, darbo 
teisė ir civilinė sauga, užsienio 
kalba, sociologija, laisvai pa-
sirenkamas dalykas, taip pat 
neparašytas baigiamasis darbas 
ir neišlaikytas baigiamasis egza-
minas. Pastarieji du dalykai bus 
privalomi, bet kitos disciplinos 
gali būti įskaitytos iš ankstesnių 
studijų. 

LGKVA prezidentė R. Le-
onavičienė ne kartą teigė, kad 
tarp 36 vertėjo išsilavinimo ne-
turinčių specialistų vos keli turi 
vidurinį išsilavinimą. Dauguma 
jų jau yra baigę aukštuosius 
neuniversitetinius ir universi-
tetinius mokslus, kai kurie net 
ne vienus, tad, galimas dalykas, 
jų studijų planuose minimos 
disciplinos bus buvusios. 

Už trečio lygio mokymus 
susimokėti turės pats vertėjas. 
Pirmų dviejų lygių mokymus 
numatoma prilyginti kvalifi-
kacijos tobulinimo kursams, o 
surinkusieji trijų lygių kreditus 
bus laikomi baigusiais aukštąjį 
neuniversitetinį mokslą. Studi-
jos bus tęstinės, arba, kaip buvo 
vadinama anksčiau, neakivaiz-
dinės; jos bus derinamos su 
nuotolinėmis studijomis, daug 
užduočių ir atsiskaitymų vyks 
internetu.

Kadangi 2013 m. Vilniaus 
kolegija organizuoja mokymus 
lietuvių gestų kalbos moky-
tojams, vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo programos tuo pat 
metu esą jie nespės įgyvendinti. 
Todėl realiausia kvalifikacijos 
tobulinimo kursų pradžia LGK 
vertėjams Vilniaus kolegijoje – 
2014-ieji. Dar vienas neišspręs-
tas klausimas – kiek tikslinių 
grupių teks formuoti: vieną ar 
du. Planuojama du, nes trečdalį 
savo darbuotojų nė vienas cen-
tras nepajėgus išsiųsti iš karto 
–  dėl vis augančio vertimo 
paslaugų poreikio.  

  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Gestų kalbos 
vertėjai

Pasitarimo tema – specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas
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Kovo 28 d. Lietuvių ges-
tų kalbos vertėjų asociacija 
(LGKVA) surengė Seime  
konferenciją, skirtą Neį-
galiųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimui. Renginio 
organizatorė – LGKVA ir 
jos prezidentė Ramunė Le-
onavičienė, globėja - par-
lamentarė Vincė Vaidevutė 
Margevičienė.

Neįgaliųjų teisių kon-
vencija Lietuvoje ratifikuota 
2010 m. birželio 10 d.

Sveikinimai

Konferenciją sveikinimo žo-
džiu pradėjo Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkas R.J. Dagys, į susirinku-
siuosius kreipėsi LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja. Ji linkėjo vertė-
jams sveikatos ir stiprybės, dėkojo 
Neįgaliųjų reikalų departamentui 
(NRD). Taip pat atkreipė susirin-
kusiųjų dėmesį į būtinybę įsiklau-
syti į kurčiųjų nuomonę. Anot kal-
bėtojos, tik kurtieji gali pasakyti, 
kokių paslaugų jiems reikia. 

Žodį tarė socialinės apsaugos 
ir darbo viceministras D. Bitaitis. 
Kai buvo steigiamas Vilniaus aps-
krities gestų kalbos vertėjų cen-
tras, dabartinis viceministras ėjo 
Vilniaus apskrities skyriaus vedėjo 
pareigas. Sveikintojas džiaugėsi, 
kad tuometė tarpžinybinė inicia-
tyva šiandien duoda gražių vaisių.

Padėkota pirmiesiems  
vertėjams

Pranešėja R. Leonavičienė, 
papasakojusi apie LGK vertėjo 
statusą iki nepriklausomybės, apie 
tuometį visuomenės požiūrį į ges-
tų kalbą, vertėjo LGK mokymosi 
galimybes, jo pareigas, darbo krū-
vį, atskleidė gerąsias permainas, 
kurios kasdienybės verpete ne 
tokios matomos. Jaunosios kartos 
vertėjai net įsivaizduoti negali, 
kad kažkada jų pirmtakai  turėjo 
ne tik versti, bet ir padėti klientui, 
ginti jo interesus, jam aiškinti ir 
net užsiimti jo švietimu, prisiim-
ti atsakomybę už kurčiojo veiks-

mus. Kalbėtoja pažymėjo, kad 
„šiandien šiuos darbus pasidalijo 
pedagogai, socialiniai darbuoto-
jai, informantai konsultantai ir 
LGK vertėjai“. Nepamatuoti buvo 
ir vertėjui tenkantys krūviai. Nors 
dirbo daug, į jokias socialines ga-
rantijas pretenduoti negalėjo. Pra-
nešėjos kalboje buvo ir tokios ei-
lutės: „Dažnai galima išgirsti, kad 
nuo sovietmečio dirbantys vertėjai 
ne taip kartais verčia, ne taip ren-
giasi, per daug stengiasi, atimda-
mi iš kurčiųjų savarankiškumą. O 
juk šių vertėjų dėka galėjo dirbti 
įsteigti centrai, nes tuomet LGK 
vertėjų dar niekas nerengė“. Padė-
ka šiems žmonėms ir buvo baigtas 
pranešimas „LGK vertėjai iki Ne-
priklausomybės“.

Gestų kalbos turi ateitį

Vilniaus kolegijos lektorius ir 
Vilniaus universiteto doktorantas 
M. Danielius pranešimu „Ges-
tų kalba“ sklaidė mitus apie ges-
tų kalbą ir raiškiais atsakymais, 

kartais ir klausimais atsakinėjo į 
dažniausiai visuomenės atstovų 
užduodamus klausimus apie ges-
tų kalbą – ar ji tarptautinė, kiek 
turi sąvokų, ar gestų kalbos yra 
mirštančios kalbos. Kalbėtojas pa-
žymėjo, kad pasaulyje kas savaitę 
miršta po vieną kalbą. Jis pasi-
džiaugė, kad gestų kalbos pasauly-
je išsikovoja naujas pozicijas ir yra 
gyvos kaip niekada, bet su koch-
learinių implantų era  įgyja naujų 
bruožų ir keičiasi. Taip pat prane-
šėjas dalijosi savo pastebėjimais 
dėl titrų nacionalinėje televizijoje. 
Jo manymu, atėjus skaitmeninės 
televizijos erai, titravimo įranga 
turėtų tarnauti kuo didesnei audi-
torijai žmonių.
    
Baigiama rengti septintoji 

vertėjų laida

Vilniaus kolegijos Pedagogi-
kos fakulteto dekanė I.Kaupienė 
(pranešimas  „LGK vertėjų lai-
dos“) bendradarbiavimo ir ben-
dravimo su LKD pradžia įvardijo 
2002-uosius. Šioms įstaigoms su-
vienijus pastangas buvo parengtas 
LGK vertėjo standartas, vėliau ir 
studijų programa. 

Šiemet Vilniaus kolegija mini 
10-mečio sukaktį, kai Pedagogikos 
fakultete buvo pradėta rengti pir-
moji LGK vertėjų laida. 

Šiandien įstaiga konstatuo-
ja, kad yra parengusi 100, šiemet 
pavasarį tikisi į gyvenimą išleisti 
dar 17 specialistų ir džiaugiasi, jog 
darbo rinkoje jų poreikis išlieka. 

Nukelta į 8 p.

Seime nuveiktais darbais džiaugėsi gestų kalbos vertėjai

Konferencija "Lietuvių gestų kalbos vertėjai: laiko juosta" vyko Seimo 
Konstitucijos salėje.

LKD prezidentė R. Klečkovskaja.

LGKVA  prezidentė R. Leonavičienė.

Doktorantas M. Danielius.

Socialinės apsaugos ir darbo vicemi-
nistras D.Bitaitis.

Dekanė I.Kaupienė.



2012 m. balandžio Nr. 4 (320)8

Atkelta iš 7 p.

Kalbėtoja dėl LGK vertėjų stu-
dijų programoje didinti LGK ir 
vertimo teorijos mokymo valandų 
skaičių pateikė kontrargumentų: 
aukštosios studijos turi užtikrinti 
ne tik siauro profilio profesiona-
lo, bet visapusio specialisto pa-
rengimą, o specialieji studijų da-
lykai neturėtų kėsintis į bendrųjų 
dalykų valandas. 
   
Vertėjų centrai: praeitis ir 

dabartis

Vilniaus apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro (VAGKVC) 
direktorius D. Jakutis į savo pra-
nešimą „Gestų centrų pradžia“ 
sudėjo pirmuosius juridinius do-
kumentus, bylojančius apie ne-
lengvą Vilniaus AGKVC steigimo 
pradžią. Jis klausytojams pade-
monstravo archyvinių nuotraukų, 
kuriose užfiksuotos centro steigi-
mo akimirkos su pirmaisiais dar-
buotojais, svečiais ir parašus po 
steigimo dokumentais dėjusiais 
valdininkais. Centras veiklą pra-
dėjo 2001 m. Pranešėjas paminėjo 
pirmuosius centro vertėjus – tai 
M. Viktorska, S. Burbaitė-Balevi-
čienė, D. Dragūnienė, A. Šaukec-
kas, R. Kiesienė bei kurčias direk-
toriaus pavaduotojas A. Jasiūnas. 
Iš karto kolektyvo pečius užgulė 
nelengvi darbai: teikti paslaugas 
gausiai Vilniaus apskrities ben-
druomenei ir sostinėje studijuo-
jantiems kurtiesiems. 2001-2005 
m. jų buvo 26 ir studijavo jie  nuo 
7 iki 11 skirtingų specialybių. 

2003 m. įkuriamas Kauno 
AGKVC, iš pradžių teturėjęs 8 
LGK vertėjus. Tai taip pat buvo 
savi žmonės: 3 iš jų anksčiau dir-
bo Kauno TV, o 5 nauji priimti 
buvo kurčių tėvų vaikai.

Panevėžio AGKVC direkto-

rės S. Kemeraitienės pranešimas 
„Vertėjai dabar“ klausytojus pri-
artino prie šių dienų. 2004-2005 
m. buvo įsteigti LGK vertėjų 
centrai Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. 

Penkiose kitose apskrityse 
vertėjų etatai  įsteigti apskričių 
viršininkų administracijose. Dar 
vėliau darbą pradėjo gestų kalbos 
vertėjų centrai Marijampolės ir 
Alytaus apskrityse. Tiesa, jų sava-
rankiška veikla truko neilgai, ne-
trukus jie tapo Kauno ir Vilniaus 
padaliniais. 

„Pradėję visiškai tuščioje 
erdvėje šiandien galime pagrįs-
tai pasidžiaugti įstaigų prestižu, 
teikiamų paslaugų paklausa, di-
džiuotis suburtais puikiais kolek-
tyvais“, - teigė pranešėja. Daugėjo 
etatų, gerėjo materialinė bazė, 
atsirado kompiuterizuotų darbo 
vietų. 2005 m. centruose dirbo 39 
vertėjai, o 2012 m.  buvo įsteigta 
jau 81,5 etato. 

Kyla specialistų kvalifikacija. 
Pvz., Vilniaus AGKVC šiuo metu 
jau dirba net 94 proc. diplomuo-
tų LGK vertėjų.  Nuo 2005 m. iki 
2011 m. dvigubai išaugo suteiktų 
paslaugų skaičius. 

Nemažai Lietuvos kurtie-
siems suteikta paslaugų užsieny-
je. Verčiama į gestų kalbą ne tik 
nacionalinėje, bet ir regioninėse 
televizijose, taip pat, pvz., Kau-
no savivaldybėje. Stiprėja vertėjų 
centrų ir teritorinių kurčiųjų or-
ganizacijų ryšiai. Beveik visi cen-
trai jau gali pasidžiaugti bendrais 
su kurčiaisiais vietinės reikšmės ir 
tarptautiniais projektais. Taip pat, 
pasak pranešėjos, atsirado vietos 
kūrybai. Ryškiausias pavyzdys – 
Panevėžyje jaunų entuziastų pa-
stangomis pradėjusi veikti gestų 
internetinė televizija.

Vertėjų kvalifikacijos  
kėlimas

Surdologijos centro (SC) 
pranešėjas V. Pivoras palygino 
vertėjų kvalifikacijos tobulini-
mo ypatumus tarybiniais metais 
ir iki 1997 m. bei vėliau - laiko-
tarpiu, kai buvo įgyvendinamos 
trys LGK vartojimo programos. 
Pasak pranešėjo, 1997-2003 m. 
buvo rengiami nereguliarūs LGK 
vertėjų kvalifikacijos tobulinimo 
kursai, o nuo 2004 m. mokymai 
tapo reguliarūs ir kryptingi. 2004 
-2011 m. apmokyta per 220 vertė-
jų. Žinoma, Lietuvoje jų tiek nė-
ra, bet beveik kiekvienas vertėjas 
kvalifikaciją tobulino ne vieną 
kartą. Vertėjų mokymui parengta 
penkių skirtingų lygių mokymo 
programos ir metodinė medžiaga. 
V. Pivoras argumentavo pavyz-
džiais, kodėl toks svarbus vertėjų 
kvalifikacijos tobulinimas, dėstė 
dabartinio mokymo privalumus 
ir trūkumus, brėžė gaires ateičiai. 
   
Dėl ateities – optimistinės 

gaidos

NRD Programų kordinavimo 
ir įgyvendinimo skyriaus vedė-
jos pavaduotoja A. Puskunigienė 
pranešime „Vertėjų centrų vizija“ 

apžvelgė ne tik nuo pirmo tei-
sės akto dėl gestų kalbos statuso 
nueitą kelią, bet ir brėžė atei-
ties gaires. Tai leidžia padaryti 
dabar rengiamas LGK vertimo 
paslaugų teikimo 2013 -2017 m. 
planas. Artimiausiu metu numa-
tyta pasinaudoti ES struktūrinių 
fondų parama pagerinti vertėjų 
centrų infrastruktūrą bei sukurti 
nuotolinio vertimo darbo vietų 
keturiuose centruose. Tai padės 
didinti vertimo paslaugų prieina-
mumą. Keletas priemonių skirta 
kelti vertimo paslaugų kokybę, 
didinti vertimo į LGK apimtį te-
levizijoje bei pradėti versti laidos 
„Seimas – tiesiogiai“ informaciją.  
Taip pat numatyta reglamentuoti 
vertėjų darbą vakarais, poilsio ir 
švenčių dienomis, apibrėžti bū-
tinąsias ir papildomas paslaugas. 
Kuriamos sąlygos vertėjams siekti 
aukštesnės kvalifikacinės katego-
rijos ir taip gauti didesnį darbo 
užmokestį. 

Paprašyta apibendrinamąjį 
žodį tarti NRD direktorė G. Pa-
liušienė informavo, kad jau pa-
teiktos pirminės paraiškos dėl 
AGKVC infrastruktūros gerini-
mo. Pasidžiaugė, kad valstybės 
institucijos, atsakingos už neįga-
liųjų informacijos prieinamumo 
didinimą, žengia koja kojon su 
neįgaliųjų poreikiais. Kalbėtoja 
informavo, kad 2015 m. turėtų 
būti pradėtos teikti nuotolinio 
vertimo paslaugos ir Lietuvoje.

        
Apie stažuotę Švedijoje – iš 

Seimo tribūnos
Surdologijos centro darbuo-

toja ir LGK vertėjų stažuotės į 
Švediją pagal  L. da Vinci progra-
mos projektą „Gestų kalbos vertė-
jai tiesia tiltus tarp dviejų kalbų“  
dalyvė J. Sibik savo pranešime  
apibendrino įgytą patirtį Švedijo-

VAGKVC direktorius D. Jakutis

Panevėžio AGKVC direktorė S. Ke- 
meraitienė.

NRD darbuotoja A. Puskunigienė.

 NRD direktorė G. Paliušienė.

SC  pranešėjas V. Pivoras.
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je. Ji papasakojo apie apsilankymą 
dviejose iš septynių  gestų kalbos 
vertėjus rengiančių mokyklų, apie 
jų studijų programas.  LGK vertė-
jų organizuotas mokymas Švedi-
joje pradėtas dar 1969 m. Bet iki 
dvejų metų mokymo trukmė pa-
ilgėjo tik 1989 m., ir tik nuo 2005 
m. – iki ketverių metų. Nuo 1980 
m. į vertėjų rengimo programas 
įtrauktas vertimo kurčneregiams 
mokymas.  

Karalystėje veikia 21 valsty-
binis gestų kalbos vertėjų centras 
bei 50 papildomų, privačių ver-
tėjų centrų. Iš viso jie aptarnauja 
12 tūkst. gestų kalbą vartojančių 
piliečių, kuriems paslaugas teikia 
nemokamai. Vieną savaitgalį per 
8 savaites vertėjai pakaitomis pra-
leidžia darbe. Per tą laiką jie ati-
dirba 256 darbo valandas.

 Paslaugos visoje Karalystėje 
teikiamos tiesiogiai ir nuotoliniu 
būdu. Švedijoje veikia kurčių-
jų poreikiams tenkinti 2006 m. 
įkurtas Kalbų departamentas. 20 
čia dirbančių darbuotojų rūpina-
si kurčiųjų galimybėmis vartoti 
gestų kalbą ir vartoti ją internetu, 
ją tyrinėja, skleidžia visuomenėje 
informaciją apie gestų kalbą bei 
kurčiuosius ir siekia, kad kurtieji 
kuo greičiau galėtų rinktis vertėją. 
Tai patariamoji institucija, kurios 
veiklą finansuoja valstybė. 
   

Padėkos
Parlamentarė V. V. Marge-

vičienė ir LGKVA prezidentė R. 
Leonavičienė įteikė padėkas dau-
giausia prie gestų kalbos varto-
jimo ir vertėjų paslaugų teikimo 
įgyvendinimo programų prisidė-
jusiems asmenims, organizaci-
joms bei geriausiems centrų ver-
tėjams.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Prieš porą metų Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) 
įmonė „Vikada“ pradėjo 
kurti originalius drabužius 
moterims. Šįkart „Akiraty-
je“ pristatome dar nematytą 
naujausią bendrovės kolek-
ciją, skirtą 2013 m. pavasa-
rio ir vasaros sezonui. 

„Vikadoje“ intensyviai 
kuriamos kolekcijos

Nors pagrindinė UAB „Vika-
dos“ veiklos kryptis tebėra siuvi-
mas pagal užsakymus, įmonė jau 
kelerius metus sėkmingai užsieny-
je parduoda ir savo sukurtus dra-
bužius. Dabar bendrovės darbuo-
tojai per metus parengia po dvi 
naujas kolekcijas: rudens, žiemos 
ir pavasario, vasaros sezonams. 
„Vikados“ direktorė Gina Rama-
nauskienė džiaugiasi intensyviu 
kūrybiniu procesu ir tikina, jog 
sustoti neketina.

2013 m. vasarai – drabužiai 
iš natūralių medžiagų
„Akiračio“ skaitytojai 2013 

m. Pavasario ir vasaros kolekciją 
pamato pirmieji. Šie modeliai bus 
pradėti gaminti ir tarptautinėse 
parodose pristatyti tik vasarą. O 
Lietuvos rinkai kolekcija bus paro-
dyta tik spalio mėn. vyksiančioje 
parodoje „Baltijos tekstilė ir oda“. 

2013 m. Pavasario ir vasaros 
kolekcijos rūbai moterims gami-
nami tik iš natūralių medžiagų 
– lino, medvilnės, šilko ir vilnos. 
Daugelis naujos kolekcijos dra-
bužių siuvami iš žaliavinio lino 
ir dažomi. Neagresyvus dažymas 
garantuoja, kad gaminys neturės 
jokių kenksmingų medžiagų. 

„Vikada“ atsisakė samdomų 
dizainerių paslaugų. Dabar įmonė 
sutaupo, nes jos darbuotojai di-
zainą ir konstrukciją kuria patys. 
Didėjantis  pardavimas vokiečių, 
suomių, rusų rinkose rodo, kad šis 
sprendimas pasiteisino.

Kolekcija bus parduodama 
užsienyje

Naujoji „Vikados“ kolekcija, 
kaip ir ankstesnės, skirta tarptau-
tinei rinkai. Ieškodami pirkėjų 
bendrovės darbuotojai intensy-
viai dalyvauja parodose užsienyje 
– Vokietijoje, Anglijoje, Danijoje. 

Ateityje įmonė planuoja dar daž-
niau lankytis tokiuose renginiuo-
se, nes gavo Europos Sąjungos 
paramą, skirtą padengti 55 proc. 
dalyvavimo parodose išlaidų. „Vi-
kados“ direktorė džiaugiasi, kad 
įmonė gali pasinaudoti šia eks-
porto skatinimo priemone, ir ti-
kina, jog tokios paramos sieks ir  
ateityje.

Kai kuriuos naujos kolekci-
jos modelius bus galima įsigyti ir 
Lietuvoje – jais prekiaus „Vilniaus 
kailių“ salonai Vilniaus ir Kauno 
„Akropoliuose“. „Vikada“ neatsi-
sako planų po kelerių metų Lie-
tuvoje drabužius pardavinėti ir 
internetinėje parduotuvėje. 

2011 m. buvo pelningi
2011 m. įmonei buvo pelnin-

gesni nei 2010 m. Pernai „Vikadai“ 
pakako lėšų pasikeisti vieno aukš-
to langus. 2011 m. pelną  bendro-
vė ketina skirti savo kolekcijoms 
plėsti ir toliau investuoti į pastatų 
remontą. Dėl augančių šildymo 
ir elektros kainų tą daryti tiesiog 
būtina. 

Per pastaruosius metus „Vika-
da“ šiek tiek išplėtė ir vieną iš ne-
pagrindinių savo veiklų – metalo 
gamybą. Anksčiau vasarą gamino 
iešmus, o dabar įmonė ištisus me-
tus gamina dar ir tvorų elementus. 

„Vikados“ darbuotojai
Darbuotojų skaičius įmonėje 

tebėa gana stabilus. Branduolį su-
daro per 10 metų joje išdirbę žmo-

nės. Neseniai į pensiją 
išėjus įmonės finansi-
ninkei, prie „Vikados“ 
kolektyvo prisidėjo 
finansininkas Liutau-
ras Pocius. Direktorė 
džiaugiasi buhalterijos 
ir apskaitos sistemos 
palengvinimais. 

G. Ramanauskie-
nei svarbu įmonėje 
išlaikyti kurčiuosius 
darbuotojus. Tačiau 
kartais ji pasigenda 
kurčiųjų noro dirbti. 
Kai „Vikada“ ieškojo 
valytojos, kreipėsi į 
LKD, tačiau norin-
čių dirbti kurčiųjų 
neatsirado. Padavus 
skelbimą į laikraštį, 
atsiliepė net 20 mote-
rų. Iš jų buvo atrinkta 

girdinti moteris, kuri sėkmingai 
dirba „Vikadoje“.  Direktorė sakė: 
„Norėtųsi, kad kurtieji būtų labiau 
motyvuoti. Gal jų susibūrimuose 
jiems reikėtų daugiau aiškinti, jog 
darbas yra vertybė, kad reikia la-
biau pasistengti. Negalima gyventi 
vien iš pašalpos.“

Ateities planai
Apie tolesnę veiklos kryptį 

G.Ramanauskienė pasakojo: „Mū-
sų siekis yra ateityje siūti vien tik 
savo gaminius ir juos parduoti. 
Norėtume, kad siuvykla būtų ap-
krauta vien tik mūsų kolekcijos 
gamyba. Tuomet pelno marža 
būtų didesnė, galėtume mokėti 
didesnius atlyginimus. Būtume 
konkurencingesni ir neprisirišę 
prie kelių užsakovų. Kol kas mums 
reikia įgauti pagreitį su savo ko-
lekcijomis, tam reikia didelių in-
vesticijų. Labai džiaugčiausi, jei 
per 3-4 metus pasiektume to, kad 
galėtume užsiimti vien savo kolek-
cijų siuvimu.“

Pokalbį „Vikados“ direktorė 
baigė optimistiškai: „Kurti savo 
kolekciją – iššūkis ir įdomumas. 
Daug įmonių įsivaizduoja, kad tai 
labai sunku ir niekas nepirks, bet 
taip nėra. Reikia atkaklumo, noro, 
nebijoti ir eiti į priekį. Mūsų patir-
tis tą parodė.“

Naujoji kolekcija - 16 p. 

Agnė KARVELYTĖ

SC darbuotoja  J. Sibik.

„Vikada” pristato naują kolekciją

UAB „Vikados“ direktorė Gina Ramanauskienė 
džiaugiasi intensyviu kūrybiniu procesu ir tikina, 
jog sustoti neketina.
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Pirmąjį 2012 m. medalį 
pelnė lengvaatletė

2012 m.  kovo 31 – balandžio 
1 d. Kauno kolegijos sporto salėje 
vyko Lietuvos kurčiųjų veteranų 
krepšinio čempionatas. Jame var-
žėsi keturios komandos: Vilniaus 
,,Gestas”, Kauno ,,Tyla”, Panevėžio 
,,Vėjas“ ir Klaipėdos ,,Šermukšnis“ 
(Klaipėdos komandai talkino tel-
šiškis Mindaugas Spudys ir vilnie-
tis Robertas Dagilis).

Kovo 31 d. vykusių varžybų 
rezultatai: Panevėžio ,,Vėjas“ - Vil-
niaus ,,Gestas“ - 46:73;

Kauno ,,Tyla“ - Klaipėdos 
,,Šermukšnis“ - 59:36; Panevėžio 
,,Vėjas“ - Kauno ,,Tyla“ - 49:73; 
Klaipėdos ,,Šermukšnis“ - Vilniaus 

,,Gestas“ - 68:72.
Balandžio 1 d. rezultatai: Pa-

nevėžio ,,Vėjas“ - Klaipėdos ,,Šer-
mukšnis“ 53:59.

Klaipėdos ,,Šermukšnis“, nu-
galėjęs Panevėžio komandą, pirmą 
kartą kurčiųjų sporto istorijoje už-
ėmė prizinę vietą (III vieta).

Kauno ,,Tyla” - Vilniaus ,,Ges-
tas“ - 78:83.

Po įtemptos ir nervingos ko-
vos Vilniaus ,,Gestas“ susigrąžino 
čempionų vardus. (2011 m. Kauno 
,,Tyla” buvo iškovojusi čempionės 
vardą.)

Mantas STANKEVIČIUS

 „TYLOS“ ATASKAITINIS 
SUSIRINKIMAS. Kovo 29 d. 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos cen-
tre vyko sporto klubo „Tyla“ atas-
kaitų ir rinkimų susirinkimas. Jo 
svečiai - Lietuvos kurčiųjų spor-
to komiteto (LKSK) prezidentas 
Aleksas Jasiūnas, KKRC direk-
torė Jūratė Pugačiauskienė. Klu-
bo pirmininkas Algirdas Jurkša 
pristatė 2011 m. sportinės veiklos  
ataskaitą. 

Pasveikinęs susirinkusius 
kauniečius, LKSK prezidentas  
A. Jasiūnas iš karto perėjo prie 
esminių klubo problemų. Birželio 
mėnesį 20 metų sukaktį minėsian-
tis klubas neturi normalių patalpų, 
nėra kur eksponuoti net sportinių 
apdovanojimų. Problemų daug, 
dauguma jų susijusios su finansi-
nais sunkumais. Plačiau skaitykite 
LKD tinklapyje www.lkd.lt .

KREPŠINIS. LKSK rengia 
Lietuvos kurčiųjų moterų krepši-
nio čempionatą, vyksiantį trimis 
turais: balandžio 13 d. Kaune, ba-
landžio 20 d. Vilniuje ir gegužės 
5 d. Kaune. Čempionate dalyvaus 
dvi komandos. 

Vyks ir analogiškas vyrų čem-
pionatas. Kadangi jame susirungs 
8 komandos, LKSK jas suskirstė į 
du pogrupius. A pogrupio varžy-

bos balandžio 14, 15 d. rengiamos 
Vilniuje, B pogrupio – balandžio 
21, 22 d. Panevėžyje. Pusfinalių ir 
finalo kovos organizuojamos ge-
gužės 5, 6 d. Kaune.

STALO TENISAS. Balandžio 
26 – gegužės 7 d. Lietuvos kurčių-
jų stalo teniso rinktinė vyksta į Ja-
poniją dalyvauti pasaulio čempio-
nate. Rinktinės sudėtis: G. Juchna, 
D. Takinas, K. Žižiūnas, V. Nar-
kevičius, A. Majorovas (treneris),  
A. Jasiūnas (delegacijos vadovas).

ŠAŠKĖS IR ŠACHMATAI. 
Kovo 31 d. Vilniuje, Šv. Kazimiero 
g. 3,  surengtas IX šaškių ir šach-
matų mačas tarp Vilniaus kurčiųjų 
šaškių ir šachmatų klubo „Rikis“ 
bei Kauno kurčiųjų sporto klubo 
„Tyla“. Šachmatų žaibo turnyre 
pirmąją vietą tarp 14 dalyvių pel-
nė vilnietis T. Jankūnas. Kaunietė  
E. Marcinkevičienė šioje klasifika-
cijoje buvo penkta. 

Iš 9 šaškininkų, dalyvavu-
sių mače, geriausiai pasirodė taip 
pat vilnietis A. Juška. Į vyrų gretą 
gražiai įsiterpė moteris – vilnietė  
G. Meiliuvienė pelnė antrąją vietą.

Tarp komandų - tiek šaškinin-
kų, tiek šachmatininkų – šiemet 
stipresniųjų vardą pelnė „Rikis“. 
Renginio organizatorius – klubo 
„Rikis“ prezidentas G. Petrauskas.   

Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre (KKNUC) 
kovo 28 d. vyko Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų moksleivių žai-
dynės. 

Komandos pagal turimų mo-
kinių skaičių buvo suskirstytos į 
dvi grupes. I grupėje varžėsi Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (LKNUC) ir Kau-
no kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (KKNUC), o II 
grupėje - Klaipėdos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 
(KKNPM) ir Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinė mo-
kykla (PKNPM). 

I grupės komandos nugalėto-
jos taurę iškovojo LKNUC sporti-
ninkai, II grupės komandos taurė 
atiteko KKNPM moksleiviams. 

Iš Klaipėdos, Panevėžio, Vil-
niaus, Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokyklų gausiai susirin-

kusius žaidynių dalyvius sveikino 
KKNUC direktorė Laimutė Ger-
vinskienė, šio centro Neformaliojo 
švietimo ir socializacijos skyriaus 
vedėja Dalia Šarkienė. Žaidynių 
atidarymo iškilmėse dalyvavęs 
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
(LKSK) prezidentas Aleksas Jasiū-
nas viltingai žvelgė į sportinėms 
kovoms pasirengusį jaunimą – tin-
kama sportine disciplina mokyklo-
se ugdomi moksleiviai yra šalies 
kurčiųjų sporto ateitis. Kiekvieno 
klausos negalią turinčio sportinin-
ko kelias prasideda nuo mokyklos, 
panašiose žaidynėse išryškėja sti-
priausieji, kurie vėliau dalyvauja 
Baltijos, Europos šalių, pasaulio 
kurčiųjų čempionatuose ir olim-
piadose. Apie varžybas ir laimė-
jimus skaitykite LKD tinklapyje  
www.lkd.lt .

Aldona STANKEVIČIENĖ

Sportas

Bronzą rutulio stūmimo sektoriuje pelnusi  L. Voroneckaja (pirma iš dešinės) su 
savo varžovėmis.

 Moksleivių žaidynės 

 Veteranų čempionatas

Kovo 15-17 d. Taline (Estija) 
vyko IV Europos uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempionatas. 
Jame mūsų sportininkai laimėjo 
medalį – bronzą rutulio stūmimo 
sektoriuje pelnė  L. Voroneckaja 
(treneris B. Burakauskas). Į priekį 
lietuvė praleido slovakę I. Kristafi-
covą, nustūmusią įrankį 15,37 m ir 
pagerinusią Europos kurčiųjų mo-

terų rutulio stūmimo rekordą, bei 
ukrainietę N. Ursulenko, kurios 
rezultatas 14,18 m. Iš viso šioje 
rungtyje varžėsi 8 moterys.

Į čempionatą vyko 6 lietuviai 
sportininkai, delegacijos vadovė 
O. Pečiulienė ir treneris S. Liepi-
naitis.   

„Akiračio“ inf.

II grupės nugalėtojus - KKNPM komandą sveikina LKSK prezidentas  
A. Jasiūnas .
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Kurčios moterys suvienijo 
savo interesus

Vilniaus KRC kurčių moterų 
klubas mini veiklos dešimtmetį.

Vilnietes burtis draugėn pa-
skatino bendri interesai ir noras 
gyventi įdomiau. Tai jas vienija ir 
šiandien. Nors iš pirmojo moterų 
sambūrio šiuo metu jo veikloje 
dalyvauja nedaug - vienos gyvena 
užsienyje, kitos augina vaikus ir 
anūkus, dar kitos darbe labai už-
siėmusios, - klubo veikla tęsiama. 

Klubo steigimo iniciatorės – 
dvi kurčiųjų bendruomenės akty-
vistės Ona Pečiulienė ir Ramunė 
Buikauskienė. Vėliau aktyvisčių 
būrelį papildė Galina Žavoronok 
ir Nijolė Karmazienė. Moterys sa-
kosi klubo pirmininkės ir neren-
kančios, nes joms patinka vado-
vauti visoms kartu.  

Kaip „Akiračiui” pasakojo klu-
bo narė N. Karmazienė, moterims 
nuo pat pradžių patiko ne tik pas-
kaitos aktualiomis temomis, bet ir 
kartą per metus varžytis patieka-
lų ruošimo konkursuose. Taip jos 
bendruomenėje skleidžia labiau-
siai patikusių valgių receptus. 

Šiemet kovo 24 d. įvyko 
10-asis toks konkursas. Beje, kon-
kursų ciklas prasidėjo (2002 m.) 
ir baigėsi (2012 m.) tortais, tik 
šių metų „specializacija” buvo dar 
siauresnė – šokoladiniai tortai. 
2002 m. moterys gamino pyragus 
ir tortus. Tarp šių datų įsiterpė 
salotų ir mišrainių, patiekalų iš 
žuvies, desertų, makaronų, vištie-
nos, silkės patiekalų, obuolių py-

ragų ir dar kartą obuolių pyragų 
bei žuvies salotų varžytuvės. Apie 
daugelį šių konkursų ir kitus mo-
terų klubo renginius mūsų skaity-
tojams ne kartą pasakojo kurčiųjų 
mėnraštis.
   
Pranešimas ir prisiminimai

Kaip ir dera šventei, ji prasidė-
jo sveikinimu pačioms sau. Bet ir 
Vilniaus KRC savo bendruomenės 
aktyvisčių nepamiršo. Padovano-
jo solinezantėms baltą kaip gulbė 
tortą su fejerverkais, kurie netru-
ko paskleisti džiugią ir šventišką 
nuotaiką. Po to R. Buikauskienė 
perskaitė pranešimą, primindama 
klubo narėms jų sugalvotas ir per 
dešimtmetį įgyvendintas iniciaty-
vas. Ypač Galia, Onutė ir Ramu-
nė įsiminė prieš 5 metus įvykusią 
jų trijų išvyką į Švediją, į moterų 
klubą, turintį senas tradicijas. Šie-

met švedžių klubas mini veiklos 
šimtmetį. Iš svečios šalies moterys 
parsivežė glėbį idėjų, kurias vėliau 
ir stengėsi įgyvendinti.

Kultūrinė programa
Kol komisija degustavo kon-

kursui pateiktus tortus, nestoko-
janti entuziazmo, kūrybinės dva-
sios ir plataus amplua „Mimikos” 
teatro aktorė N. Karmazienė mo-
teris per jubiliejinę sueigą džiugi-
no kultūros dovanomis. Ji atliko 
pačios kurtą tango ir suvaidino 
etiudą „Traukinys”. Aktorės kuria-
ma herojė verkė, o žiūrovės juokė-
si, - taip puikiai tragikomediją su-
vaidino visada vis kitokia scenoje  
Nijolė. Paklausta, iš kur ji semiasi 
naujų idėjų, aktorė atsakė, kad „iš 
savęs”, nes ji niekada jų nestokoja. 
Žinodama, kokie žmonės užsiėmę, 
dažnai ir negaluojantys, nusiminę, 

aktorė stengiasi juos pradžiuginti 
bent tokiomis akimirkomis.  

Šeši šokoladiniai tortai
Kultūrinė programa baigė-

si, o žiuri, sudaryta iš 3 asmenų:  
R. Buikauskienės, R. Šebelskie-
nės, G. Žavoronok, netrukus jau 
skelbė nugalėtojas. Pirmoji vieta 
komisijos sprendimu atiteko I. Pe-
čiulytės  kepiniui, puoštam pomi-
doriukais bei šokoladiniu kremu. 
Antroji vieta skirta už kakavos 
spalvos skaniai atrodantį gaminį 
Laurai Grigaitei, trečiojoje vietoje 
liko širdutės formos tortą iškepusi  
E. Kubaitienė.

Moterų klubas apdovanojo vi-
sas 6 konkurso dalyves.

Žvilgsnis į ateitį
Na, o paskui per 30 tądien 

renginyje dalyvaujančių moterų 
supjaustė konkursinius bei Vil-
niaus KRC administracijos dova-
notą tortus ir vaišinosi, kol širdis 
apsalo. 

N. Karmazienė teigia, kad šie-
met klubo susirinkime apsispręsta 
valgių konkursams skelbti didžiąją 
pertrauką. Moterų akys ir mintys 
krypsta į aktyvesnę veiklą. 

Kitąmet jos norėtų surengti 
žygį arba kopimą uolomis. Dar 
moterys artimiausiu metu norė-
tų kartu pažiūrėti kino teatre fil-
mą. Ir, žinoma, visada joms bus 
mieli pokalbiai apie gyvenimą ir 
paskaitos aktualiomis temomis. 
 

    Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Kovo 28 – 31 d. Kauno 
kultūros centre „Tautos na-
muose“ šurmuliavo tradi-
cinis 40-asis mėgėjų teatrų 
festivalis „Kauno rampa 
2012“. Tarp devynių mėgėjų 
teatrų kolektyvų pasirodė 
ir Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centro pantomimos 
kolektyvas „Pjero“ (vadovė 
Jūratė Raulinaitytė-Vini-
čenkienė).

 Kurčiųjų susidomėjimas pan-
tomima siekia 60 metų - Lietu-
vos kurčiųjų draugijos kūrimosi 

ištakas. Vos susitelkę į bendriją 
kurtieji ieškojo saviraiškos būdų, 
patys kūrė miniatiūras, vaidino ir 
mokėsi iš kitų.

„Kauno rampoje 2012“ kolek-
tyvas pasirodė pirmosios dienos 
pavakarę. Scenoje mimas-klounas 
išvyniodamas paslaptingus baltus 
ritinėlius pristatė smagių minia-
tiūrų pavadinimus. Visi jie be la-
šelio paslapties, aiškūs ir visiems 
suprantami: „Dresuotoja“, „Meilės 
trikampis“, „Pirmasis pasimaty-
mas“, „Kojos“, „Širdelė“, „Šokiai“. 
Miniatiūros, kaip ir mūsų kasdie-
nybė, kupinos vilties, tikėjimo, 
apgavysčių, keršto, suvaidintos 

meilės... Tačiau taikliai pasitelkus 
ironišką žvilgsnį, prastas emo-
cijas išsklaido soti humoro dozė, 
trumpi, gyvenimiški pantomimos 
vaizdeliai. Žiūrovui nubrėžiami 
turinio kontūrai, pagal kuriuos 
improvizuodamas kiekvienas gali 
rasti atsakymus, įvardyti juos, kaip 
pats supranta, savais žodžiais ar 
mintimis. Pagrindinius vaidmenis 
atliko: A. Žalionis, R. Linkevičiū-
tė, J. Urbaitė, V. Kirvaitis, M. Va-
liulienė. 

Su debiutu Kazio Binkio teatro 
scenoje „Pjero“ kolektyvą sveikino 
KKRC direktorė Jūratė Pugačiaus-
kienė, meninių gebėjimų organi-

zatorė Vida Eskertienė, gausiai su-
sirinkę artimieji ir draugai. 

Kovo 28 d. nemažas bendrijos 
būrys taip pat dalyvavo festivaly-
je - žiūrėjo klausos negalią turin-
tiems žmonėms pritaikytą spekta-
klį vaikams „Pasiklydęs drakonas, 
arba Sumaištis stebuklingame 
miške“.

Per 5 dienas 9 mėgėjų teatrų 
kolektyvai parodė 10 spektaklių.

Festivalis  „Kauno rampa“ 
skirtas K. Binkio teatro 75-mečiui.                              

Aldona Gema  
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

„Kauno rampoje “– ir kauniečių pantomimos kolektyvas

Dešimtmečio proga – „saldus“ konkursas

Vilniaus KRC kurčių moterų klubo aktyvistės (iš kairės): N. Karmazienė,  
G. Žavoronok, R. Buikauskienė  ir O. Pečiulienė.

Kultūra
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Balandžio 14 d. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
bendruomenės nariai links-
minosi atvelykio šventėje, 
prisiminė ir puoselėjo senas 
jos tradicijas. Kadangi atve-
lykis nuo senovės dar vadi-
namas vaikų Velykėlėmis, į 
renginį gausiai susirinko ir 
mažieji.

Įvairiaspalvis, įvairių raštų 
šventės simbolis - margutis - do-
minavo scenos dekoracijose, ant 
tradicinio velykinio medžio ir 
konkursinio parodos stalo.

Pasveikinusi su gražiausia 
pavasario švente, centro direkto-
rė Jūratė Pugačiauskienė įžiebė 
šventinę vienybės ugnį – žvakę ir 
palydėjusi gestais „ačiū, kad esi 
su manimi“  perdavė bendruome-
nės nariams. Žvakė su tais pačiais 
padėkos žodžiais per gausiai susi-
rinkusiųjų rankas apkeliavo salę. 
Tikėkim, šventinė ugnis neblės – 
šviesa ir gėris vienys mus.

Pagrindinė šventės vedėja – 
žavi Velykų bobutė (centro psicho-
logė Karolina Korzūnienė ), palin-
kėjusi geros nuotaikos bei aktyviai 
įsitraukti į šventę, pasiūlė iš pačių 
bendruomenės narių išrinkti gra-
žiausio margučio konkurso komi-

siją. Išrinkti nariai: Pranas Pelegri-
mas, Mantas Sinkevičius ir Aldona 
Stankevičienė. Pertraukėlėse savo 
atnaujinta programa džiugino 
centro imituojamos dainos, mo-
terų tautinių šokių, pagyvenusių 
žmonių tautinių šokių kolektyvų 
atnaujinta programa. Pantomimos 
būrelio nariai suvaidino smagią 
miniatiūrą „Kiaušinis“.

Pagaliau Velykų bobutė pa-
skelbė konkurso rezultatus: III 
vieta už dvispalvius kiaušinius te-
ko Leonorai Motiečienei, II – Ma-
rytei Valiulienei. I vieta džiaugėsi 
tautodailininkė Laimutė Levickie-

nė. Konkursui ji pateikė lėlę Ve-
lykę, lėkštę skutinėtų margučių, 
labiausiai visus domino naujovė 
– jos dukros Eglutės kiaušinis, 
dekoruotas karoliukais. Prizinių 
vietų laimėtojos apdovanotos su-
venyrais.

Po lietaus prašviesėjusi diena 
išviliojo vikresnius ieškoti „lobių“, 
suskaityti ir „paganyti“ į centro 
sodą sugrįžusių paukščių. Velykų 
bobutė vaikams vedė amatų pa-
mokėlę: spalvoto popieriaus, žur-
nalų skiautėmis pagal paruoštus 
kiaušinio kontūrus mokė deko-
ruoti. Norinčių išmokti smalsučių 

netrūko. Dar kiti bendruomenės 
nariai ruošė šventinį stalą, šeimi-
ninkavo, siūlė paskanauti sviesto, 
sūrio, ruginės duonos, atsigaivinti 
namine gira.

Ir didelius, ir mažus sudomino 
žaidimas, leidžiantis kiekvienam 
improvizuoti, atskleisti artisto su-
gebėjimus. Nenaudojant gestų, tik 
vaidybą, judesį, scenoje reikėjo iš-
reikšti piešinuko pagrindinę min-
tį. Žiūrovai turėjo atspėti piešinu-
ko pavadinimą. 

Margučių ridinėjimas naudo-
jant lovelį vyko kieme. Margutis 
dar pagonybėje simbolizavo gy-
vybės atsiradimą, vaisingumą, ti-
kėta, kad ridinėjant susiliesdamas 
su žeme jis pažadina požemio gy-
ventojus. Visi stengėsi nuridenti 
kiaušinį kuo toliau, nes čia slypi 
pergalė ir laimė visus metus.

Visų žaidimų dalyviai renginį 
vedančios Velykės buvo pamalo-
ninti saldainiais.

Tačiau net ir pačios smagiau-
sios šventės turi pabaigą. Po jų 
laukia kasdieniai darbai, nes vėl 
atsinaujino gyvybės ratas - reikės 
spėti su sparčiais pavasario žings-
niais...

                      Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ-MACIONYTĖ

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM) 
jau tradicija tampa Tėvų, 
globėjų ir rūpintojų die-
na. Diena, kai  mokytojų 
pareigas perima tėveliai, 
rengiama kovo paskutinį 
penktadienį ir dažniausiai 
sutampa su Tarptautine 
teatro diena. 

Pasak mokyklos direktorės 
Danutės Kriščiūnienės, tai pasi-
rinkta  neatsitiktinai, nes tą die-
ną daugelis tėvų tampa aktoriais, 
persikūnija į įvairius personažus, 
parodo programą visai mokyklos 
bendruomenei, o kai kurie jų  net 
įsijaučia į mokytojo vaidmenį. To-
kių netradicinių, integruotų pa-

mokų tikslas, anot jos, - sudaryti 
tėvams (globėjams, rūpintojams) 
ir kitiems šeimos nariams gali-
mybę pažinti savo vaikus kitoje 
aplinkoje, sustiprinti tėvų ir vaikų 
ryšius. 

Daugelio tėvelių vedamų pa-
mokų temos šiais metais buvo 
susijusios su gražiausia pavasa-
rio švente – šv. Velykomis, tačiau 
buvo gvildenamos ir aktualios 
ekologijos, gamtos bei  sveikos 
mitybos problemos. Mokyklos 
vadovybė, miesto bei žiniasklai-
dos atstovai,  stebėję beveik visas 
„mokytojų“ atviras  pamokas, bu-
vo sužavėti. „Visi užsibrėžti tikslai 
buvo įgyvendinti daugiau nei šim-
tu procentų. Kiekvienai  pamokai 
buvo kruopščiai pasiruošta, visos 
padarė labai puikų įspūdį“, - sakė  
D. Kriščiūnienė. Labiausiai ją 

džiugino tai, kad į nekasdienį ren-
ginį įsitraukė ne tik - kaip dažnai 
įprasta -  mamos, bet labai aktyvūs 
buvo visi  šeimos nariai -  tėčiai, 

seserys, močiutės, net būsimi žen-
tai.  

Paklausta, ką norėtų pažymėti 
iš ėjusiųjų mokytojo pareigas, di-

 Kultūra Kaune degė šventinė vienybės ugnis

Tėvų pamokos sužavėjo jų dalyvius

Šventinę vienybės ugnį simbolizuojanti žvakė per gausiai susirinkusiųjų 
rankas apkeliavo salę.

Aštuntokai nudažė visą krepšį įvairių paukščių kiaušinių. Iš kairės - 8 kl. 
mokinys Tadas Grigelionis ir pamoką vedusi jo mama Lina Grigelionienė.

 Ugdymas
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Kovo 22 d. pavakarę 
Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre 
(LKNUC) buvo neįprastai 
triukšminga. Šio šurmulio 
priežastis - „Mis LKNUC 
moksleivės“ rinkimai.

Į renginį atvyko nemažai bu-
vusių Centro mokinių, svečių. 
Renginį organizavo 11 a ir 12 a 
klasės mokiniai. 

Dėl „Mis moksleivės“ karūnos 
varžėsi 8 merginos. 

 Merginų laukė keletas išban-
dymų: reikėjo įdomiai prisistatyti, 
paruošti drabužių fantaziją, prista-
tyti savo rankdarbius bei parodyti 
savo įgūdžius buityje. 

Be to, merginos turėjo atsakyti 
į organizatorių ir komisijos narių 
pateiktus klausimus. 

Komisijos nariams atiteko ne-
lengva užduotis – reikėjo išrinkti 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro gražiausią 

moksleivę. Savo teisę turėjo ir į 
renginį susirinkę svečiai – jie rin-
ko „Mis publiką“. 

Tą vakarą fortūna šypsojosi 
11 a klasės mokinei IEVAI KRA-
NIAUSKAITEI. Ji tapo „Mis 
LKNUC moksleivė 2012 m.“, be 

to, komisija jai skyrė ir „Mis talen-
tas“. 

Ievai pavyko užkariauti ir pu-
blikos simpatijas: ji gavo titulą 
„Mis publika“.   

12 b klasės mokinė DEIMAN-
TĖ LEMENTAUSKYTĖ pelnė 

1-osios vicemis titulą. Deimantė 
tapo ir „Mis elegancija“. 

2-ąja vicemis tapo 11 b klasės 
mokinė GERDA KALAŠNYKO-
VA. „Mis foto“ titulas atiteko 7 
klasės mokinei INDREI LEMEN-
TAUSKYTEI. 

Visas merginas pasveikino 
„Mis moksleivė 2008 m.“ Ada Za-
bulionytė. 

Šiame renginyje dalyvavu-
sios merginos buvo apdovanotos 
renginio organizatorių dovana: 
pasivažinėjimu limuzinu po vaka-
rėjantį Vilnių bei dovanomis, ku-
riomis renginio organizatoriams 
padėjo pasirūpinti Centro direk-
torės pavaduotoja V. Kilikevičienė.

Daugiau apie renginį skaity-
kite LKNUC interneto puslapyje 
adresu www.deafcenter.lt.

Rasa RUSOVIČIŪTĖ
LKNUC soc. pedagogė 

rektorė sakė negalinti išskirti nė 
vieno tėčio, mamos, močiutės  ar 
sesers, kurie vedė pamokas. Visi 
jie, anot jos, nusipelnė geriausių 
vertinimų. Pavyzdžiui, patys ma-
žieji mokyklos auklėtiniai, vado-
vaujami Editos mamos Gitos Gi-
žienės, dekoravo ir prikėlė naujam 
gyvenimui senus vaikiškus bate-
lius. Mažieji įsitikino, kaip pasitel-
kiant išmonę ir kūrybą,  iš išmesti 
pasmerkto daikto galima sukurti 
originalų dekoratyvinį interjero 
akcentą. 1 ir 2 klasių mokinukai, 
kuriems pamoką vedė Airono ma-
ma Irina Kilienė, ne tik pagamino 
gražią lėkštę margučiams sudėti, 

bet ir ugdė vaikų valią, kantry-
bę. Lėkštutę puošiant saldainiais, 
iš tiesų buvo nelengva susilaikyti 
jų nesuvalgius. Trečiokėliams pa-
moką „Velykinio stalo akcentas“  
vedusi Tado Lekerausko sesutė 
Kristina mokė vaikučius, kokio-
mis priemonėmis galima gražiai 
papuošti velykinį stalą, kodėl ne-
galima apsieiti be žalumos. 

Visi stebėjusieji pamoką „Apie 
medų ir bites“ buvo sužavėti nuos-
tabaus ketvirtoko Jonuko Švalbo-
no ir jo tėčio Laimonio tandemo. 
Ponas  L. Švalbonas pasakojo vai-
kams apie bites, rodė medaus ko-
rį, pristatė įvairias medaus rūšis, 

o Jonukas tėčio vedamą pamoką  
vertė savo klasės draugams į ges-
tų kalbą. Jungtinėje 5-6 klasėje 
pamoką apie Velykų šventimo 
papročius vesdama Luko Grato 
močiutė Eugenija Klimavičienė, 
kaip tikra mokytoja, labai greitai 
užmezgė kontaktą su mokiniais. 
Pamokos pabaigoje ji prisipažino, 
kad ne tik suteikė vaikams žinių, 
bet ir pati iš jų labai daug sužinojo. 

7 klasėje pamoką vedė net dvi 
mokytojos:  Inetos mama Alyna 
Černeckienė ir Svajonės Grybaitės 
sesuo  Jolita Kaulėnienė. Jos mokė, 
kaip naudojant gamtinę medžiagą 
galima fantastiškai papuošti Vely-
kų stalą. Padarytais  darbeliais vai-
kai  papuošė mokyklos valgyklą. 

„Aš negalėjau užmigti visą 
mėnesį“, – juokėsi aštuntokams 
pamoką „Papuoškime Velykų sta-
lą“ vedusi Tado mama Lina Gri-
galiūnienė. Moteris prisipažino 
apėjusi visus savo draugus ir kai-
mynus, kad galėtų vaikams atvežti 
ne tik vištų, bet ir putpelių, žąsų, 
ančių kiaušinių. Mokiniai  mokė-
si įvairiomis technikomis dažyti 
margučius.

Jau ne pirmus metus atviras 
pamokas vedantis devintos klasės 
mokinės Juditos tėtis – gydytojas 
Egidijus Klimka  pasakojo moki-
niams apie ekologiją ir sveikatą. 
Pasak jo, labiausiai džiugino tai, 

kad mokiniai labai domėjosi kal-
bama tema, uždavė daug klau-
simų. „Kai esi gerai  pasiruošęs, 
nėra jaudulio, pasitikiu savimi. Ši 
patirtis man primena tuos laikus, 
kai dar vidurinėje mokykloje per 
Mokytojų dieną tekdavo vesti pa-
mokas žemesniųjų klasių moki-
niams. Be to, malonu, kad dukra 
nori, jog vesčiau pamoką, jaučiu, 
kad viduje ji tuo didžiuojasi“, – 
mintimis dalijosi E. Klimka.

Kadangi dešimtoje klasėje mo-
kosi tik mergaitės, tai neatsitikti-
nai pamoką vesdama  Rasos Fer-
gizaitės sesuo Rūta pasirinko temą 
apie sveiką mitybą. 

Mokyklos bendruomenei ir 
tiems  tėveliams, kuriems neliko 
mokytojų vaidmenų, atvirą pamo-
ką „Vanduo gyvybės ir sveikatos 
šaltinis“ vesdama chemijos moky-
toja Albina Kriščiūnienė akcenta-
vo, koks svarbus žmogaus organiz-
mui yra vanduo. 

Renginio pabaigoje buvo pa-
rodytas tėvų įdomiai pastatytas 
spektaklis „Du gaideliai“ bei atida-
ryta tėvų ir neįgalių girdėti vaikų 
ir jų draugų bendrijos „Adapta“  
pirmininkės Astos Karalienės ir 
meno terapeutės Linos Motuzie-
nės  paveikslų paroda „Šventos 
Velykos“.

Laima LAPĖNIENĖ

LKNUC išsirinko gražiausią centro mokinę 

Apie bites ir medų pamoką vedė puikus tandemas - tėtis ir sūnus Švalbonai. 
Tėtis Laimonis pasakojo, o sūnus Jonukas vertė į gestų kalbą.

Konkurso „Mis LKNUC moksleivės“ dalyvės.
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    Mūsų žmonės
Žinoma poetė, tautodai-

lininkė, „Akiračio“ kores-
pondentė, du puikius sūnūs 
išauginusi Aldona Gema 
Stankevičienė-Macionytė 
skaitytojų teismui atidavė 
antrąją savo poezijos knygą 
„Per tylą kaip ugnį“.

Eilėraščių rinkinį, kaip mei-
lės ir padėkos ženklą, ji dedikuoja 
artimiesiems ir likimo draugams. 
Knygą pristato taupiais žodžiais, 
bet subtiliai parašytas Jolantos 
Kuliavienės įžanginis straips-
nis „Įžengiant į tylos pasaulį“. 
Ji knygos autorės vidinį pasaulį 
sugretina su prancūzų rašytojo  
A. de Sent-Egziuperi Mažojo prin-
co planeta, jautriai apžvelgia poe-
tės eilių tematiką ir kviečia praver-
ti duris į autorės planetą bei išgirs-
ti joje „tyliai skambančią širdies 
muziką...“ Baigdama subtiliai pa-
žymi, kad nesistebėtume, „jei grįžę 
iš poetės planetos suprasime, kad 
epizodais pabuvojome ir savojoje, 
aplankėme seniai pamirštas vietas, 
prisiminėme įvykius“. Tai ženklas, 
kad kelionė buvo prasminga, nes 
„visų žmonių vidinio pasaulio pla-
netas sieja tie patys bendražmo-
niški išgyvenimai. Tik kiekvieno 
saviti“.

Poetės ALDONOS GEMOS 
STANKEVIČIENĖS-MACIONY-
TĖS atviras pokalbis su „Akiračio“ 
neetatine korespondente Laima 
LAPĖNIENE.

Jūsų tokie skausmingi ir gra-
žūs eilėraščiai paliečia sielos gi-
lumas... Kada jūs pati pajutote 
žodžio galią, jo jėgą? Kada suvo-
kėte, kad būtent per žodį galite 
išreikšti save?

Išreikšti save galima įvairiai. 
Aš manau, kad jei žmogus sveikas, 
nesergantis kokia nors depresijos 
forma, stengiasi kažkaip gyvenimą 
įprasminti. Nieko neveikiantys – 
patys save naikina. Jei kalbėtume 
apie poeziją, tai eiliuoti pradėjau 
vidurinėje, (mokytoja pati vežda-
vo mano kūrybą į rajono laikraš-
tį). Už literatūrinius straipsnius 
lietuvių kalbos mokytoja visada 
pagirdavo. Ji buvo tikra, kad stu-
dijuosiu žurnalistiką. Bet išreikš-
ti save galima ir piešiant, tapant, 

mezgant, audžiant... arba gražiai 
užauginant ir išauklėjant vaikus. 
Kiekvienas pasirinkimas reikalau-
ja dėmesio, meilės ir pagaliau lai-
ko bei kantrybės.

Kokie poetai jums artimiau-
si, kokia poezija paliečia jūsų  
sielą?

Su Salomėjos Nėries, Pauliaus 
Širvio, Sergejaus Jesenino poezi-
ja aš mokiausi, išėjau į gyvenimą.
Nebandau nieko kopijuoti. Mėgs-
tu Henriko Radausko eilėraščius. 
Prasminga kunigo Valerijaus Ru-
dzinsko kūryba. Jaučiau pareigą 
poetiniu žodžiu pasakyti, kas yra 
tyla. Ne ta tyla, į kurią žmogus 
veržiasi iš triukšmingos civiliza-
cijos, o ta priverstinė. Kitaip sa-
kant, kaip jaučiasi žmogus amži-
noje tylos tremtyje. Man atrodo, 
gal visa poezija gera, gal tik mes 
patys skirtingai subrendę? Čia aš 
nekalbu apie tuos rašančius, kurių 
eilėraščiuose nėra nei rimo, nei 
prasmės...

Koks pasaulis jus supo vai-
kystėje, jaunystėje? Kaip manote, 
ar tai turėjo įtakos augant jums 
kaip poetei?

Gimiau Lazdijų rajone. Į at-
mintį stipriausiai įsirėžė 9 metai, 
kai gyvenome Lenkijos pasienyje. 
Nedidelis kaimelis, miškai ir lau-
kai, kur kiekviena žemuogių pie-
velė, dygstančių grybų kalneliai ir 
žvėrelių takai buvo žinomi.Tokio 
grožio lig šiol nerandu. Traukia 
nuvažiuoti kaip į šventovę.

Mano tėvų šeimoje nebuvo 
rašančiųjų. Bet tolimas giminai-
tis 1938 m. buvo išleidęs poezijos 
knygą. Gavau ją tik praėjusiais me-
tais. Jis pats okupacijos sumaištyje 

kalėjo Gulaguose. Pasitelkdama 
dokumentinę medžiagą, parašiau 
išsamų straipsnį apie jo kūrybą ir 
kančias respublikinėje spaudoje. 

Nemanau, kad aš poetė, grei-
čiau - mama, kuri kartais ir suei-
liuoja.

Papasakokite apie save: kur 
gimėte, mokėtės, ką studijavote, 
kur dirbote?

Baigiau A.Kirsnos vidurinę 
mokyklą (Lazdijų r.). Pirmus klau-
sos sutrikimus pastebėjau X klasė-
je. Mažo rajono poliklinikoje ausis 
specialistė patikrino primityviai, 
dar papriekaištavo, kad išsigalvoju 
nebūtas ligas, o po metų jau „at-
rado“ ligą. Prasidėjo vaistų paieš-
kos, o jų nebuvo. Baigusi viduri-
nę ir aplenkusi svajonę studijuoti 
žurnalistiką persikėliau iš Vilniaus 
į Kauną, įstojau į farmaciją. Išlai-
kiusi labai gerai baigiamuosius 
valstybinius egzaminus, pasirin-
kau dirbti Vilniaus vaistinę, turė-
dama mintį gydytis ir studijuoti 
žurnalistiką. Jau pirmais metais, 
atsirado alergija nuo tiesioginio 
darbo su medikamentais, klausa 
silpo. Gaminau ir infekcines vaistų 
formas – ten mažiau kenksmingi 
medikamentai, neprigirdėdama 
prie prekystalio stovėti negalėjau.
Durys užsidarė į svajotus mokslus. 
(Anksčiau klausos negalią turintis 
studentas negalėjo tikėtis jokios 
paramos.) Ištekėjau, sugrįžau į 
Kauną, auginome du sūnus.

Kaip, ištikus nelaimei, susi-
taikėte su gyvenimu tyloje?

Ligi šiol negaliu susitaikyti. 
Laimė, kad apkurtau iš lėto. Tačiau 
kai 1996 metais po klausos taisy-
mo operacijos (operavo sveikesnę 

ausį) pajutau, kad ja nieko negir-
džiu, mane ištiko toks šokas!!! 
Kaip tai paaiškinti? Reikia tą išgy-
venti...

Ar kurčiam iš prigimties kiek 
paprasčiau? Atsiprašau, gal tuo ką 
įžeisiu, bet pabendravusi su kur-
čiaisiais panašią nuomonę susida-
riau. Gal psichologiškai lengviau? 
Dauguma nežino, kas yra tikri 
garsai, žodinis bendravimas. Ti-
kiu, kad bėgant metams „išsiugdo-
ma“ vidinė klausa. „Išmokau“ ir aš 
tam tikra prasme girdėti muziką, 
bet tai toli gražu ne tikri garsai, o 
vibracijos jautimas. Girdintieji iš 
viso nesupranta, kaip mes gyve-
name, jie tik tuščiai įrodinėja, kad 
supranta. Deja, ir aš, kol visai ne-
apkurtau, to nesupratau.

Kas jums yra kūryba?
Bet kokia kūryba ramina. At-

gaunu pusiausvyrą po stresų. Kai 
prasidėjo alergija nuo medika-
mentų dirbant vaistinėje, reikėjo 
galvoti, kaip toliau gyventi. Pra-
dėjau mokytis rankdarbių meno. 
Ko tik žmogus neišmoksti bėdos 
spiriamas!!! Tiesą pasakius – pir-
miausia mokiausi geležinės kan-
trybės – kad vėl ko nors naujo mo-
kyčiausi: ne kokios chemijos, kal-
bų, o kruopštaus amato! Dalyva-
vau įvairiose parodose, surengiau 
3 respublikines parodas, įstojau į 
Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 
Tuo pačiu metu auginau vaikus, 
dirbau vaistinėje. Farmacininke 
išdirbau 21 metus. 

Skaitome jūsų skausmingus, 
bet viltingus eilėraščius, kuriuo-
se kalbama apie nebūtį. Kas atvė-
rė tą patirtį, nes netektys ir pra-
radimai būna kasdien, bet ne visi 
juos taip labai išgyvena?

Ligos, nelaimės ir vargai žmo-
nes labai pakeičia. O dėl išgyve-
nimų? Mes visi išgyvename. Bet 
kiekvienas vis kitaip. Mes visi 
galime išreikšti jausmus, bet reiš-
kiame vis kitaip. Mano išgyveni-
mai leidžia išreikšti taip. Aš noriu 
būti suprasta prieinama, paprasta 
forma. Ieškant efekto, kartais lieka 
tik defektas. Man svarbiau tikrai 
pasakyti,  nesumeluoti, „nesisko-
linti“ minčių. Daug bendro matau 
tarp žmogaus kaip ego ir gamtos 
virsmo. 

Pirmoji jūsų knyga „Tyloj po 
saule“ išleista 2005 m.  Ar pasi-

   Eilėraščiuose – sielos skausmu deginanti tyla

A. G. Stankevičienė-Macionytė jautė pareigą pasakyti poetiniu žodžiu, kaip 
jaučiasi žmogus amžinoje tylos tremtyje.
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keitė eilėraščių tematika, nuotai-
ka antrojoje knygoje?

 Kas skaitė abi knygas, mato 
permainas.

 Kaip gimė toks dramatiškas, 
skaudus tarsi peilio dūris knygos 
pavadinimas?

Manau, klausos negalią turin-
tys žmones mano knygos antraštę 
supras. Juk mes, negirdintys, kas-
dien einame kaip per ugnį: čia ta-
ve įžeidė, ten pasišaipė, dar kitur 
- nuskriaudė. Kaip rašiau viename 
eilėraštyje, yra ir  nepasikuklinan-
čių „sviesti trupinius po kojom 
kaip ne žmogui“.

Gal šia ypatinga proga norė-
tumėte pasakyti dar ką nors svar-
baus, ko taip ir nepaklausiau?

Norėčiau padėkoti UAB „Prin-
tėja“ kolektyvui už kokybišką 
knygos išspausdinimą. Tiesiog at-
sižvelgė į visus pageidavimus, tad 
gavau knygą tokią, kokią mačiau 
svajonėse. O su sūnumi Nerijumi 
tarėmės išrenkant fotonuotraukas, 
dėl knygos dizaino. Jis ir maketa-
vo. Tiesa, nepageidavo, kad įra-
šytų. Išleidžiant lėšomis prisidėjo 
abu sūnūs. Vaikai - šaunuoliai. Gė-
ris niekur nedingsta – kiek inves-

tuoji, tiek grįžta atgal. Kartais kiek 
vėliau ar kitomis formomis. 

Dėkoju jums už nuoširdų ir 
atvirą pokalbį bei malonų ben-
dradarbiavimą rengiant šį inter-
viu.

PER TYLĄ KAIP UGNĮ
Netikėki, žemele,
Kad aš liksiu bedale...
Kad per tylą kaip ugnį,
Prasiveržus nuoga,
Jau tavęs nemylėsiu,
Tiktai debesis barsiu – 
Kam nutolino dangų staiga...
Netikėki, žemele,
Prie tavęs aš smiltele
Prisiglaudus – 
Mes esam drauge...
Nežinau tokios meilės, 
Nežinau tokio kelio, 
Kas išskirtų mus čia
Ir kape...

NE KAIP ŽMOGUI
Paukščiai čiulba?
Tikriausiai čiulba...
Nuo manęs tik
Nutolo garsai.
Tyloje, jei žinotumėt, 
kaip ilgu!..

Lyg aplinkui
Grotuoti langai!
Ir suręstos
Iš nerimo sienos,
Iš kantrybės – 
Austi kilimai...
Būna-
Metams prilygstančios dienos.
Būna –
Skausmo pilni šuliniai.
Neviltis išsiraizgius po stogu,
Abejonės – painiais keliais.
Realybė – be jokios svajonės.
Ir po kojom ( kaip ne žmogui )
Sviesti trupiniai...

SAPNAS AR NE?
Buvo sapnas
Ar ne?..
Grojo fleita
Miške.
O į delnus
Ramybė tekėjo...
Brido pušys
Kaip pasakų fėjos
Per baltąsias
Pusnynų kalvas...
Buvo speigas ir
Švilpdamas vėjas
Nešė sniegą,
Lingavo šakas.

O žmogus – 
Kaip užburtas stovėjo...
O, stebukle,
Jis fleitą girdėjo!
Šitas vienišas,
Kurčias žmogus...

GYVENIMUI
Priimk mane.
Tokia ateit galėjau.
Ir tiek atnešt – 
Nepajėgiau daugiau.
Jau įplieskė spalvas
Rugsėjo vėjai,
Su svajone
Susitinku dažniau...
Užkurki židinį
Sudeginti vienatvei,
Laiškams,
Kuriuos aš jai rašiau.
Priverski išsirėkt,
Kai skauda aršiai!
O ne tylėt,
Ar augti akmeniu
Ant tako
Ir laukt,
Kol aklas
Jį nuspirs toliau.

 
/ A. G. Stankevičienė-Maconytė/

Tautodailininkas, me-
džio drožėjas Vaclovas 
Onaitis savo 70-mečiui  
Šiaulių dailės galerijoje su-
rengė autorinę parodą. 

Tautodailininką šios jubilieji-
nės parodos proga sveikino daug 
kurčiųjų bendruomenės bičiulių, 
giminės, Šiaulių krašto tautodai-
lininkai. Šiaulių miesto meras as-
meniškai padėkojo už kūrybingus 
darbus, įteikė gėlių ir padėką už 
autorinės parodos surengimą ir 
etnokultūros puoselėjimą Šiaulių 
regione. Lietuvos liaudies kultūros 
centras V. Onaičiui skyrė II vie-
tos diplomą už metų nominaciją 
„Auksinė varpa“ 2012 m.

Savo kūrybinį kelią tarp tau-
todailininkų V. Onaitis pradėjo 
1968 m. Tuomet jis dirbo Šiaulių 
medžio apdirbimo kombinate. 
Ten jis glostė, čiupinėjo medį ne 
tik gamybos reikmėms, bet pradė-
jo ir savo kūrybinį kelią. Medžio 
drožėjo įrankiai darėsi vis paklus-
nesni kuriant įvairias figūras. Va-
clovas pradžioje ėmėsi pačių  ma-
žiausių darbelių: pypkių, tušinukų, 
šaukštų, o vėliau - ir labai didelių 

koplytstulpių. Net 8 metrų stogas-
tulpis mitologiniais motyvais stovi 
Ignalinos nacionaliniame parke.

Išskirtinis V. Onaičio darbas 
yra „Didieji šachmatai“. Pirmieji 
žmogaus dydžio šachmatai sovie-
tiniais metais puikavosi medžio 
apdirbimo kombinate. Tuometinė 
vadovybė labai didžiavosi jais ir 
vis rodydavo savo svečiams, kol 
juos išvežė į užsienį. 

Kitas šachmatų komplek-
tas yra pritaikytas žaisti didelėje 
miesto aikštėje. Figūrų dydis - iki 
vieno metro. 

Šiai jubiliejinei savo 70-čio 
parodai Vaclovas sukūrė naujus 
„Didžiuosius šachmatus“. Visos 
figūros sukurtos pagal senovės lie-
tuvių ir kryžiuočių kovų vaizdus. 
Šarvuotas karalius ir kariai išskirti 
Gedimino stulpų simboliais, seno-
viniais ginklais, veidų tipažais.

V. Onaitis savo darbuose yra 
įkūnijęs tik jam būdingus cha-
rakteringus personažus. Naudoja 
daug literatūrinių, religinių ir bui-
tinių siužetų.

 
Zita REIZMANIENĖ

V. Onaičio jubiliejinė paroda

Tautodailininkas Vaclovas Onaitis ir jo „Didieji šachmatai“.

Šiaulių kurčiųjų bendruomenė džiaugiasi savo gretose turėdama gerai žinomą 
tautodailininką, medžio drožėją Vaclovą Onaitį.
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VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro dailiųjų amatų būrelis 
sulaukė dosnios paramos. 

Visą dėžę dekupažui skirtų 
priemonių padovanojo Lietuvos 
kurčiųjų draugijos viceprezidentė 
Svetlana Litvinaitė. 

„Kažkada labai tuo domėjausi, 
prisipirkau labai daug įvairių me-
džiagų. Tačiau atsirado kitų pomė-
gių, trūksta laiko. O medžiagos ne-
naudojamos tik genda: lakas, dažai. 
Tad ir nusprendžiau atiduoti tiems, 
kam tai bus naudinga. Atėjus nau-
jai būrelio vadovei, manau, prie-
monės bus panaudotos efektyviai ir 

Skelbimas
 Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras skel-
bia vaikų, turinčių klausos sutrikimų, priėmimą į parengiamąją 
ir aukštesnes klases. 
 2012 m. birželio 4–8 d. Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre tradiciškai organizuojama susipažinimo ir 
bendravimo su būsimais mokiniais bei jų tėvais savaitė. Tėve-
lius, auginančius vaikus su klausos negalia, ir vaikučius kviečia-
me atvykti pas mus susipažinti su ugdymo centru, mokytojais, 
mokiniais.

         Centro adresas: Uosio g. 7, Kaunas. 
         Tel. pasiteirauti (8 37) 33 25 03
         www.nim.kaunas.lm.lt

Naujoji „Vikados” kolekcijaMes ir visuomenė

pagal paskirtį“, - sakė Svetlana.
Peržiūrėjus dovaną paaiškėjo, 

kad ji išties vertinga. Bendra pado-
vanotų priemonių vertė viršija 500 
litų. Dėkojame už paramą.

VKRC inf.

 LKD viceprezidentė S. Litvinaitė.

Padėka

Visa kolekcija – LKD tinklapio www.lkd.lt rubrikoje 
„Virtuali meno galerija“. 

UAB "PIX STUDIJA"  nuotr.


