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TELEVIZIJOS LAIDOS SU 
VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ. 
Aukštaitijos televizija (ATV) pra-
dėjo transliuoti laidas klausos ne-
galią turintiems žmonėms. Laidos 
su vertimu į gestų kalbą transliuo-
jamos tris kartus per  savaitę. Kie-
kvieną pirmadienį nuo 8 iki 9 val., 
kiekvieną trečiadienį nuo 20.30 iki 
21val. ir kiekvieną šeštadienį nuo 
10 iki 10.30 val.

 Aukštaitijos televizijos direk-
torius  Eugenijus Ivanauskas įsiti-
kinęs, kad tokios laidos išties labai 
reikalingos. ATV jau yra translia-
vusi ne vieną laidą gestų kalba, po 
jų sulaukė nemažai teigiamų atsi-
liepimų. Pasak E. Ivanausko, TV  
tinklelis sudėliotas taip, kad kur-
tiesiems transliuojamos laidos bū-
tų ne tik aktualios, bet ir rodomos 
jiems patogiu metu. Direktorius 
viliasi, kad jų pavyzdžiu paseks ir 
kitos šalies televizijos.

PREZIDENTĖS PRANEŠI-
MAS - GESTŲ KALBA. Šiemet 26 
min. trukmės metinį šalies prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės pra-
nešimą į lietuvių gestų kalbą vertė 
keturios Lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų asociacijos deleguotos vertė-
jos: Erika Dereškevičiūtė (Kauno 
AGKVC), Simona Visockienė (Pa-
nevėžio AGKVC), Jolanta Sibik 
(Surdologijos centras), Danguo-
lė Dragūnienė (laisvai samdoma 
vertėja). Primename, kad tai jau 
trečias kartas iš eilės, kai Lietuvos 
televizija sudaro galimybę kurtie-
siems stebėti svarbiausią metinę 
šalies vadovės ataskaitą tautai. 

KELIONĖ. Birželio 12-14 d. 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
vadovė G. Paliušienė, darbuotoja 
A. Puskunigiene, 5 apskričių ges-
tų kalbos vertėjų centrų vadovai, 
anglų kalbos vertėja ir kompiute-
rinių technologijų ekspertas vyko 
į Švediją, į Orebro ir Stokholmo 
miestus, susipažinti su gestų kal-
bos vertėjų centrų infrastruktūra 
ir taikomais vertimo modeliais. 
Ypač lietuvius domino nuotoli-
nio vertimo technologijos. Gerąją 
skandinavų praktiką 2014–2015 
m. norima pradėti taikyti ir Lietu-
voje. Plačiau apie kelionės naudą 
skaitytojus tikimės informuoti ki-
tame „Akiračio“ numeryje.

VAIKAMS. Liepos 11-19 
dienomis LKD ir Vilniaus KRC 
organizuoja vaikų vasaros poil-
sio stovyklą „Tylioji pasaka 8“. Ji 

vyks poilsio stovykloje „Dzūkijos 
šilas“, Varėnos rajone, Burokarais-
tėlės kaime. Poilsiauti ir pramo-
gauti kviečiami kurtieji vaikai bei 
girdintys vaikai iš kurčiųjų šeimų 
nuo 9 iki 16 metų. Registracija Vil-
niaus KRC vyksta iki birželio 30 
d. Dėl registracijos ir išsamesnės 
informacijos kreiptis į konsultantę 
Rimą Kuralavičiūtę (30 kab.), taip 
pat teirautis tel. (8 5) 2626 407; 8 
684 63 542. Vieno kelialapio kaina 
– 150 Lt.

SPORTO ŠVENTĖ: liepos 13-
15 d. Molėtų rajone, poilsio bazėje 
„Rūta“, įsikūrusioje prie Bebrusų 
ežero, rengiama Lietuvos kurčiųjų 
vasaros sporto šventė. Organizato-
riai – Lietuvos kurčiųjų sporto ko-
mitetas kartu su Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubu „Gestas“. 

ANIMACIJA. Kultūros mi-
nisterijos Kultūros rėmimo fondas 
patvirtino VšĮ Surdologijos centro 
projektą ,,Etnografinė animaci-
ja (pritaikyta kurtiesiems)”. Pro-
jekto tikslas - skleisti informaciją 
ir populiarinti lietuvių liaudies 
šventes bei papročius. Planuoja-
ma parengti animacinį leidinį lie-
tuvių liaudies papročių tematika. 
Numatoma išversti į gestų kalbą 
filmuką apie Užgavėnių šventes, 
Velykų tradicijas, Velykės burtus ir 
margučius, Joninių šventę kaime, 
paparčio žiedo ieškojimą, žiemos 
stebuklus ir pasakų personažus, 
lietaus kelią, vaivorykštės atsiradi-
mą, senovės lietuvių deivę Laimą. 
Animaciją kurčiųjų mokyklose 
pristatys etnokultūros specialistas. 
Jis papasakos apie lietuvių liaudies 
papročius ir tradicijas. Pristatymas 
bus verčiamas į gestų kalbą. Pro-
jekto koordinatorė - Ieva Čereškai-
tė. Projekto vertė – 25 tūkst. Lt.

FOTOGRAFIJA. 2011 m. VšĮ 
Respublikinis kurčiųjų reabilitaci-
jos centras vykdė projektą ,,Kur-
čiųjų fotomenininkų iniciatyvos 
KLiK (Kadre Lietuvos kurtieji)“. 
Projektas buvo sėkmingas, Face-
book grupėje ,,KLiK“ yra apie 400 
narių. 2011 m. gruodžio mėn. Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos darbuo-
tojų iniciatyva buvo organizuotas 
dar vienas nuotraukų konkursas 
,,Žiema mano rankoje“.

Gegužės mėnesį Kultūros mi-
nisterijos Kultūros rėmimo fondas 
patvirtino dar vieną Lietuvos kur-
čiųjų draugijos projektą ,,Kurčiųjų 
fotomenininkų iniciatyvos KLiK: 
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Fotografija kaip kalba. Mokomo-
jo DVD išleidimas“. Kurtiesiems 
trūksta į gestų kalbą išverstos in-
formacijos apie fotografiją, todėl 
šių metų projekto tikslas – išleisti 
į gestų kalbą išverstą DVD apie 
fotoaparatą, fotografavimą ir pan. 
Projekto koordinatorė - Ieva Če-
reškaitė. Jo vertė – 5 tūkst. Lt.

NELAIMĖJO. Atmestas Lietu-
vos kurčiųjų draugijos ES struktū-
riniams fondams teiktas projektas 
„Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų prevencija“, 
kuriuo siekta didinti titravimo ap-
imtį televizijoje. Projekto rengėja 
viceprezidentė Svetlana Litvinaitė 
konkurso rezultatus komentavo 
taip: „Nepaisant LKD pastangų 
didinti titravimo apimtį ir infor-
macijos prieinamumą, valstybės 
požiūris į kurčiųjų poreikius lieka 
biurokratinis ir nepalankus.“

ĮSPŪDINGA PAGAVIEČIŲ 
KELIONĖ. Pagaviečiai kiekvieną 
pavasarį pakelia save kaip paukš-
čius skristi į naujas keliones, naują 
pažinimą ir įspūdžius. Kelionėse 
patiriami nepatogumai ir proble-
mos, kurios galų gale išsispren-
džia, tik dar labiau užgrūdina, 
padaro lankstesnius įvairiose ke-
bliose gyvenimo situacijose. Per 
keliones jie mokosi tolerancijos 
kitam ir kitaip galvojančiam, o 
pamatytos naujos vietos, vertybės, 
unikalūs kitų kraštų turtai verčia 
susimąstyti, palyginti ir įvertinti 
savo Tėvynės grožį.

Gegužės pradžioje grupė pa-
gaviečių keliavo po Čekiją. Plačiau 
apie kelionę skaitykite Lietuvos 
kurčiųjų tinklalapio www.lkd.lt 
rubrikoje „Kurčiųjų kultūros ak-
tualijos“.

KURTIEJI DŽIUGINO SE-
NOLIUS. Šilto bendravimo, dė-

mesio ypač ilgisi seni ir vieniši 
žmonės. Tuo įsitikino ir Panevė-
žio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos (PKNPM) 
mokiniai bei Panevėžio kurčių-
jų reabilitacijos centro atlikėjai. 
Žiūrėdami panevėžiečių meninę 
programą, daugelis Panevėžio ra-
jono Gustonių socialinių paslaugų 

centre gyvenančių senolių negalė-
jo nuslėpti jaudulio ir ašarų. Šil-
tas susitikimas nesibaigė vien tik 
programos parodymu. Užsimez-
gus bendravimui, senoliai mokėsi 
daktiliuoti savo vardus, gestų kal-
ba pasakyti pagrindinius žodžius. 
Ypač juos džiugino išmoktas ges-
tas „myliu“.

PAŽINTIS SU KINOLOGŲ 
DARBU. Gegužės 23 d. 5-7 klasių 

mokiniai, lydimi pedagogų R. Ru-
sovičiūtės ir A. Mitkaus, svečiavosi 
Odorologinių tyrimų ir kinologi-
jos valdyboje, kur susipažino su 
policijos kinologų darbu. Kinolo-
gijos skyriaus specialistas E. Dai-
rutis papasakojo ir aprodė, kokio-
mis sąlygomis gyvena keturkojai 
policininkų pagalbininkai, atsakė 
į mokinių klausimus, susijusius su 
šunų dresavimu bei priežiūra.

 Mokiniams buvo parodyta, 
ko mokomi ir ką moka policijos 
šunys: kaip augintiniai vykdo pa-
klusnumo komandas, sulaiko nu-
sikaltėlį ir ieško narkotikų. Taip 
pat pareigūnai susipažindino, kaip 
policijos šunys yra mokomi atpa-
žinti kvapus ir sekti kvapų pėdsa-
kais. 

TPNC – 20 METŲ. Birželio 8 
d. paminėta Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro 20-ies metų 
veiklos sukaktis. SAM ministras 
D. Jankauskas Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro kolektyvui 
įteikė padėkos raštą, o direkto-
rius Vytautas Bruzga už ilgametį 
ir nepriekaištingą darbą buvo ap-
dovanotas aukščiausiu Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ap-
dovanojimu – „Gerumo žvaigžde“. 

Šis centras organizuoja ir vyk-
do žmonių su judėjimo, regos ir 
klausos funkcijų sutrikimais ap-
rūpinimą techninės pagalbos prie-
monėmis. 

Centras ne tik įsigyja bei ap-
rūpina techninės pagalbos prie-
monėmis šalies gyventojus, bet ir 
teikia socialines paslaugas neįga-
liesiems – parenka, individualiai 
pritaiko ir išduoda judėjimo, regos 
ir klausos techninės pagalbos prie-
mones, apmoko jomis naudotis. 

Pradedamas įgyven-
dinti projektas „Studijų 
prieinamumo užtikrini-
mas specialiųjų poreikių 
turintiems studentams“, 
kuris neįgalius studentus 
skatins siekti aukštojo 
mokslo.

Balandžio 10 d. Valstybinis 
studijų fondas ir Europos soci-
alinio fondo agentūra pasirašė 
trejų metų trukmės projekto 
„Studijų prieinamumo užtikri-
nimas specialiųjų poreikių turin-
tiems studentams" finansavimo 
ir administravimo sutartį.

 Projektas bus finansuojamas 
įgyvendinant Žmogiškųjų ište-
klių plėtros veiksmų programą.

Įgyvendinant šį projektą bus 
siekiama paskatinti specialiųjų 
poreikių studentus siekti aukš-
tojo mokslo.

 Aukštųjų mokyklų perso-
nalas bus ruošiamas dirbti su 
specialiųjų poreikių turinčiais 
studentais, aukštųjų mokyklų 
aplinka bus pritaikoma šių stu-

dentų poreikiams. 
Neįgaliems studentams bus 

teikiama finansinė pagalba, skir-
ta studijų prieinamumui didinti. 

Tikslinės išmokos galės 
būti naudojamos tik studijų 
reikmėms, t. y. prekėms, pas-
laugoms ir kitoms išlaidoms, 
būtinoms studijų prieinamumui 
didinti.

Tikslinės išmokos, 520 Lt 
per mėnesį, neturintiems aka-
deminių skolų ir pirmą kartą 
tam tikroje pakopoje studijuo-
jantiems studentams, kuriems 
nustatytas 45 proc. ir mažesnis 
darbingumo lygis, bus skiriamos 
vienam semestrui. 

Patvirtintos formos prašy-
mus skirti tikslinę išmoką ir visus 
reikalingus dokumentus reikia 
pateikti savo aukštajai mokyklai 
jos nustatyta tvarka. 

Papildoma informacija: pro-
jekto vadovė Ilona Šakūrienė, el. 
p. ilona.sakuriene@vsf.lt, tel. (8 
5) 263 9155.

„Akiračio“ inf.

Nuo rugsėjo 1 d. likvi-
duojama Telšių kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinė mokykla.

Kaip „Akiratį“ informavo 
mokyklos direktorė Dalia Jo-
nauskienė, mokykla uždaroma 
dėl mažo mokinių skaičiaus. 

Šiemet mokykloje 1-10 kla-
sėse mokėsi 12 mokinių. Tarp 
jų - tik 3 moksleiviai iš Telšių 
rajono, kiti - atvykę iš Klaipė-
dos, Plungės, Skuodo, Mažeikių, 
Akmenės rajonų. 

Mokykloje klasių sukom-
plektavimas neatitiko nuostatų, 
trūko mokinio krepšelio lėšų.

Pasak mokyklos direktorės, 
situaciją apsunkino tai, kad Ma-
žeikių, Plungės, Skuodų rajonų 
savivaldybės neskyrė lėšų savo 
mokiniams išlaikyti. 

Visas išlaidas teko padengti 
Telšių rajono savivaldybei.

Mokyklos direktorė D. Jo-
nauskienė negalėjo tiksliai pa-
sakyti, kur kitais mokslo metais 
moksleiviai bus ugdomi. Aišku 
tik tiek, kad trys Telšių rajono 
vaikai tėvų pageidavimu bus 
integruoti į arčiausiai namų esan-
čias bendrojo lavinimo įstaigas. 

 Genė KARKLIENĖ

Parama neįgaliems 
       studentams

Likviduojama Telšių 
    kurčiųjų mokykla



2012 m. birželio - liepos mėn. Nr. 6 -7 (322 - 323)4

Kaip išsikviesti automobilio techninę pagalbą

V. Onaičio šachmatai stebina ir džiugina 
šiauliečius

Mūsų tautodailininko 
Vaclovo Onaičio išdrožti 
didžiuliai šachmatai ste-
bina ir džiugina Šiaulių 
akademinę visuomenę. 
Beveik žmogaus ūgio 32 
šachmatų figūros iš au-
torinės jo parodos  nu-
keliavo į Šiaulių univer-
siteto biblioteką. Čia fojė 
ant išbraižytos šachmatų 
lentos jais dabar žaidžia 
profesoriai, dėstytojai, 
studentai ir bibliotekos 
lankytojai.

Pirmąją partiją unikaliais 
šachmatais sužaidė universiteto 
profesorius Aloyzas Gudavičius ir 
docentas daktaras Mindaugas Sta-
kvilevičius. Šiaulių spaudoje buvo 
rašoma: „Išskirtiniai buvo ne tik 
priešininkai, bet ir tautodailinin-
ko V. Onaičio sukurti šachmatai. 
32 figūros siekė 120 centimetrų ir 
svėrė maždaug po 30 kilogramų.“

Mūsų tautodailininkas šach-
matus kūrė net šešerius metus. 
Darbai  užtruko dėl medžio sty-
giaus, nes rasti vientisų drebulės 
gabalų šachmatų figūroms buvo 

nelengva. Visos figūros yra lyg 
atskiros medžio skulptūros- nuo 
pėstininkų iki karaliaus - turi skir-
tingus bruožus, sukurtos pagal se-
novinės lietuvių ir kryžiuočių ko-
vų vaizdus, dekoruotos išraiškinga 
drožyba.

Šiemet švęsdamas 70-metį V. 
Onaitis savo šachmatus pristatė 
autorinėje parodoje Šiaulių dailės 
galerijoje. 

Kad šachmatai stebina ir džiu-
gina šiauliečius, įsitikino ir „Aki-
račio“ redakcijos darbuotojai. Tai 
patvirtino ir Šiaulių universite-
to Tarptautinių ryšių ir plėtros 
prorektorius prof. Teodoras Ta-
mošiūnas, kuris tądien per pietų 
pertrauką su Vadybos katedros 
lektore Ineta Beniušiene sužaidė 
šachmatų partiją.

„Labai džiugu, kad šachma-
tai atkeliavo čia, susidomėjimas 
didžiulis, viską darysime, kad jie 
visam pasiliktų jiems tinkamoje 
erdvėje,“ - „Akiračio“ redakcijai 
sakė prorektorius T.Tamošiūnas.

„Akiračio“ redakcija skaityto-
jus informuos, kai tik bus aiškus 
tolesnis šachmatų likimas.

V. Onaičio šachmatų paroda – 
tinklalapio www.lkd.lt virtualioje 
galerijoje.

Parengė Genė KARKLIENĖ

Aktualijos

Tautodailininkas V. Onaitis unikalius šachmatus drožė net šešerius metus.

Šiaulių universiteto prorektorius Teodoras Tamošiūnas su Vadybos katedros 
lektore Ineta Beniušiene žaidžia V. Onaičio sukurtais šachmatais.

Lietuvos kurčiųjų drau-
gija kreipėsi į automobilių 
techninės pagalbos centrus, 
prašydama rasti galimybių 
techninę pagalbą išsikviesti 
trumposiomis žinutėmis. 

Ši paslauga reikalinga 
kurtiesiems, kurie negali 
techninės pagalbos išsikvies-
ti paskambinę telefonu. 

Į LKD prašymą atsiliepė 3 
įmonės.  UAB „Aremesta“. Mob.: 
+370 610 15 555; +370 677 77 
500. Aptarnaujami klientai visoje 
Lietuvoje bet kuriuo paros metu. 
Daugiau informacijos www.are-
mesta.lt .

 UAB „Autobleidas“. Mob. 
+370 642 22 777. Klientai ap-
tarnaujami Kaune; darbo laikas 

kasdien, bet kuriuo paros metu. 
Daugiau informacijos: www.auto-
bleidas.lt .

 Tomas Jarmolovič. Mob. 
+370 644 64 400. Paslaugos tei-
kiamos visoje Lietuvoje bet kuriuo 
paros metu. 

Techninės pagalbos centrai 
įsipareigoja pargabenti automobilį 
iš įvykio vietos Jūsų pageidaujamu 
adresu. Reikalavimai SMS. Žinutė-
je nurodykite, kad esate kurčiasis. 
Taip pat parašykite, koks įvykis 
nutiko, kur esate (miestas, gatvė, 
tiksli vieta), pasiteiraukite apie pa-
slaugos kainą. 

Jei techninės pagalbos Jums 
reikia naktį, skambinkite, kol 
techninės pagalbos darbuotojas 
atsilieps, tada padėkite ragelį ir 
bendraukite SMS. 

 Tikimasi, kad ateityje su 
kurčiaisiais bendradarbiaujančių 
techninės pagalbos įmonių sąrašas 
ilgės. Jis bus skelbiamas.

Taip pat Lietuvos kurčiųjų 
draugija kreipėsi į draudimo ben-
droves su klausimu, ar yra gali-
mybė kurčiajam apdraudus auto-
mobilį privalomuoju draudimu 
išsikviesti techninę pagalbą SMS 
žinute.

ERGO draudimas tokią pa-
slaugą teikia. Galima apdrausti 
automobilį ir papildomai sumo-
kėjus užsisakyti techninės pagal-
bos suteikimo paslaugą. Prireikus 
techninės pagalbos kelyje, galima 
ją išsikviesti parašius el. paštu  
asistavimas@ergo.lt arba pa-
skambinus tel. 1887. Deja, tai nėra 
patogu kurtiesiems.

BTA draudimas siūlo papil-
domą paslaugą prie privalomojo 
automobilio draudimo. Už 50 Lt 
galima užsisakyti paslaugą ,,Pagal-
ba kelyje". Jei kurčiasis norės, BTA 
pažadėjo suteikti galimybę techni-
nę pagalbą iškviesti SMS (užsisa-
kius paslaugą, bus galima susitarti 
su konsultantu).

LIETUVOS draudimas taip 
pat prie privalomojo draudimo 
teikia paslaugą ,,Pagalba kelyje" 
(paslaugos kaina 19 Lt.). Užsisa-
kius šią paslaugą, konsultantas 
kurčiajam padės. T. y. kelyje suge-
dus automobiliui, kurčiasis SMS 
žinute galės informuoti savo kon-
sultantą, o šis iškvies techninę pa-
galbą kurčiajam.

Parengė Ieva ČEREŠKAITĖ
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Odė tėvui

Išmaldos pinigai skirti FM sistemai pirkti
Beveik savaitę regio-

ninėje ir respublikinėje 
spaudoje mirgėjo straips-
niai apie Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) direktorės 
Danutės Kriščiūnienės 
elgetavimą viename iš 
didžiausių Vilniaus pre-
kybos centrų. Surinkta 
išmalda - 1402 litai 58 
centai - bus skirti klausos 
negalią turintiems vai-
kams.

Direktorė D. Kriščiūnienė 
dalyvavo Vilniuje verslo semina-
re, kurio praktinė užduotis buvo 
gatvėje per dvi valandas surinkti 
kuo daugiau pinigų. Direktorė pri-
sipažino, kad praktinė seminaro 
nauda bei gauta patirtis, kai teko 
paragauti elgetos duonos, – ne-
pamirštama: „Po dviejų valandų 
trukusio iššūkio į seminarą grįžau 
nuo įtampos ir streso šlapia nuga-
ra, o  tuo metu patirto psichologi-
nio diskomforto padarinius jutau 
dar ne vieną dieną.“

Pasak direktorės, tokį išbandy-
mą teko išgyventi keliasdešimčiai  
verslo seminaro dalyvių. „Buvome 
šokiruoti, kai po teorinės moky-
mų dalies visiems buvo pasakyta, 
kad turėsime peržengti komfor-
to zoną, eiti tiesiog į gatvę ir po 
dviejų valandų negrįžti be pinigų. 

Jie, anot seminaro vedėjų, mėtosi 
tiesiog po kojomis, tik reikia tu-
rėti idėją ir sugebėti juos pasiim-
ti. Buvome suskirstyti grupelėmis 
po dešimt žmonių. Kiekviena jų 
turėjo sukurti savo istoriją ir pa-
pasakoti ją praeiviams taip, kad jie 
neabejodami atvertų pinigines. Iš 
pradžių sutiktus žmones kvietė-
me aukoti benamiams gyvūnams, 
tačiau greitai įsitikinome, kad ta 
idėja nėra pati patraukliausia, nes 
žmonės aukojo nenoriai. Mums 
skirtas laikas seko, ir tada prisi-
miniau seminaro vedėjo žodžius, 
kad patekus į keblią padėtį visada 
reikia imtis to, ką geriausiai suge-
bi. Pradėjus praeiviams sakyti, jog 
esu Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos direktorė, 
kad dalyvaujame tokiame semina-

re, turime atlikti tokią užduotį ir 
renkame  pinigus klausą gerinan-
čiai aparatūrai, - beregint sulaukė-
me dėmesio. Per likusį laiką mūsų 
grupė surinko 324 litus, ir tai buvo 
didžiausia suma iš visų seminaro 
dalyvių. Įsitikinau, kad žmones 
įtikinti atverti pinigines galima tik 
sakant tiesą, žvelgiant jiems atvi-
rai į akis. Tada abejingųjų nelieka. 
Davusiems pinigų pasitikėjimą kė-
lė ir tai, kad kiekvienam prisistaty-
davau, pakalbinusi užsirašydavau 
jų pavardes ir kontaktus, paprašy-
davau peržiūrėti interneto svetai-
nę“, – netikėta patirtimi dalijosi D. 
Kriščiūnienė. 

Direktorė džiaugėsi, kad per 
tą trumpą laiką klausos negalią 
turintiems vaikams aukojo vers-
lininkas Kęstutis Užpalis, vaikų 

psichologas Dainius Pūras, ponai: 
Jolita Saveikienė, Mantas Norkus, 
Ilda Pesliakienė, Vytautas Pranys, 
Patricija Šlekytė, UAB „Žuvies 
namai“ vadovas Vygantas Stonke-
vičius, rotarietis iš Panevėžio Vy-
tautas Šiupšinskas su anūke, Inga, 
Saulius, Aušra, Paulius, Agnė, Gy-
tis  ir kiti, nepanorėję savęs įvar-
dyti. 

Grupės sėkmės buvo sužavėti 
visi seminaro dalyviai, todėl kitos 
grupės savo elgetaujant surink-
tus pinigus taip pat nutarė skirti 
PKNPM . 

Grįžus į mokyklą, pasitarus su 
mokiniais ir mokytojais buvo nu-
spręsta, kad už žmonių paaukotus 
pinigus bus perkama FM sistema, 
stiprinanti skleidžiamą ir priima-
mą garsą. 

Kadangi sistema brangi – kai-
nuoja apie 10 tūkstančių litų, su-
skubta ieškoti daugiau rėmėjų. Po 
neilgų paieškų projektą „Klasių 
aprūpinimas FM sistemomis mo-
kinių klausos gerinimui“ remti 
pasisiūlė įmonė „ML Profesional“, 
kuri platina „Masterline“ kosme-
tikos produktus. Produkcija bus 
pažymėta PKNPM logotipu, o nuo 
kiekvieno parduoto produkto 20 
centų atiteks mokyklai. 

„Manau, kad ši įmonė ieško 
naujovių, o jos jaunas vadovas 
Mindaugas Pranys nebijo iššūkių. 
Jis supranta projekto svarbą, todėl 
tikiu, kad dviejų įstaigų tikslai bus 
pasiekti“, – įsitikinusi mokyklos 
vadovė.

Laima LAPĖNIENĖ

PKNPM direktorės D.Kriščiūnienės surinkta išmalda - 1402 litai 58 centai - 
bus skirti klausos negalią turintiems vaikams.

Gegužės 31 d. Vilniaus 
rotušėje surengta šventė 
„Ačiū tau, tėte...“, skirta 
Tėvo dienai paminėti. 

Projektą „Odė tėvui“ organiza-
vo Vilniaus rotušė, Vytauto Juoza-
paičio edukacinis kultūros ir me-
no centras.

 Kartu su žinomais atlikėjais 
šiemet dalyvauti programoje buvo 
pakviesti ir Vilniaus kurčiųjų re-
abilitacijos centro liaudies teatro 
„Mimika“ atstovai –  Valdas ir Ka-
rolis Katučiai. Kadangi tą vakarą 
skambėjo daugiausia muzika ir 

dainos, Katučių etiudas „Riešutė-
lis“ iš karto patraukė žiūrovų dė-
mesį. Etiudo režisierė J. Mažeikie-
nė pasirodymą vadina pavykusiu 
ir neslepia susižavėjimo puikia 
tėvo ir sūnaus vaidyba.

Klouno rūbais vilkintis vyras 
randa riešutą ir didelėmis pastan-
gomis jį prakala. Iš jo išrieda ma-
žas klouniukas, jo sūnus. Jie šoka 
ir linksminasi. Mažylis tėtį klau-
sinėja visokių dalykų: „Kas yra 
gėlė?“, Kas yra katė?“, „Ką reiškia 
„skauda“?, „Kas yra širdis?“ Tėčiui 
belieka kantriai ir paprastai atsa-
kinėti.

R e n g i n į 
į gestų kalbą 
vertė Valen-
tina Šatienė. 
Ku r t i e j i  i r  
darbdaviai ne-
gaili moteriai 
gerų žodžių 
už sudėtingų, 
tąvakar gausiai 
s k amb ė ju s ių 
dainų tekstų 
vertimą į gestų 
kalbą.

  
„Akiračio“ inf. 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatro 
„Mimika“ aktorių  Valdo ir Karolio Katučių pasirodymas 
šventėje „Ačiū tau, tėte...“.
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Gegužės 25 d. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
(KKRC) dvidešimt aštuntą 
kartą vyko tradicinis kur-
čiųjų „Poezijos pavasario“ 
renginys.

Laikydamiesi senų tra-
dicijų, nepabijoję ilgo kelio 
iš Molėtų rajono atvyko 
Stanislovas Karanauskas, 
iš Šiaulių – Algirdas Kugrė-
nas, iš Panevėžio – Alina ir 
Algirdas Juciai, iš Upninkų - 
Mykolas Kručas, iš Raseinių 
- Genovaitė Eidukevičienė, 
taip pat kauniečiai: Sonė 
Abromavičiėnė, Rita Dieč-
kuvienė, Kęstutis Vaišnora, 
Leonardas Abarius, Petras 
ir Laimutė Levickai, Pranas 
Pelegrimas, Aldona Gema 
Stankevičienė. 

Dėmesiu susirinkusiuosius 
sušildė meninę programą parodę 
KKRC šokių, imituojamos dai-
nos, pantomimos būrelio nariai, 
šventiškai išpuošta salė. 

Visiems dalyviams šią datą 
primins organizatorių dovanotos 
rankų darbo simbolinės poezijos 
„paukštės“. Literatai dėkingi šei-
mininkams už malonų priėmimą. 

Renginį vedė KKRC meninių 
gebėjimų lavinimo organizato-
rė Vida Eskertienė, į gestų kalbą 
vertė Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro vertėja Alek-
sandra Šablevičienė. Tylos minute 
buvo pagerbti į Amžinybę išėję 
kūrybos draugai. Šventėje daly-
vavo ir KKRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė. Dėl susiklosčiu-
sių aplinkybių negalėjusį į renginį 
atvykti Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungos (LNRS) pirmi-
ninką pavadavo LNRS narys poe-
tas Juozas Mickevičius. 

J. Pugačiauskienė perskaitė 
dėl darbų gausos į šventę nega-
lėjusios atvykti LKD prezidentės 
Romos Klečkovskajos šventinius 
linkėjimus: „Linkiu nenutolti 
nuo kūrybos ir būti šviesa mums 
visiems. Sakoma, kad žmogus 
be kultūrinio gyvenimo tik pu-

sė žmogaus, todėl linkiu kurti ir 
neužgesinti savo kūrybinės vei-
klos...“ 

Pasveikinęs susirinkusiuo-
sius poetas J. Mickevičius pristatė 
savo kūrybos eilėraščius. Buvęs 
medikas (aukščiausios kategori-
jos chirurgas) literatūra pradėjo 
domėtis išėjęs į pensiją, bet jau 
spėjo išleisti 4 poezijos rinkinius. 
Sužavėjo jo nuoširdumas, atviras, 
laisvas bendravimas, dovanotos 
prisiminimui knygos. 

Kurtieji poetai buvo pakvies-
ti į birželio 2 d. vyksiančią LNRS 
„Vasaros poezijos 2012“ šventę. 

Vėliau buvo pristatytos 2011–
2012 m. išleistos poezijos knygos. 
Panevėžietė A. Juciuvienė 2011 
m. gruodį išleido pirmąją knyge-
lę „Lemties taku“. Ji pasidalijo su 
knygos leidyba susijusiomis pro-
blemomis, perskaitė eilėraščių. 

Kaunietė A. G. Stankevičienė 
- Macionytė supažindino su kovo 
mėnesį išleistu savo antru poezi-
jos rinkiniu „Per tylą kaip ugnį“. 
Abi literatės knygas leido savo lė-
šomis. 

Literatai palikti pakelėje
Per renginį literatai aptarė 

kritišką būrelio padėtį. Pagrįstai 
keliamas klausimas, ar reikalin-
gas LKD kurčiųjų literatų būre-
lis bei jo veikla? Reikia suprasti, 
kad kantrybei taip pat yra ribos. 
Dauguma narių gyvena tolimuo-
se rajonuose, todėl žmonėms ten-
ka patiems apmokėti savo bran-
gią kelionę ir kitas papildomas 
išlaidas. Poezijos knygų leidyba 
yra brangi, net ir 100 egz. tiražas 
autoriui kainuoja ne šimtus, bet 
tūkstančius litų. 

Kas buvo ir yra atsakingas 
už rengiamus projektus vykdant 
LKD literatų būrelio veiklą? 

Juk dar turime žmones, kurie 
jį kūrė, gaivino ištisus 28 metus! 
Juos reikėtų suprasti teisingai: kai 
tiek metų iš eilės gegužės mėne-
siais skubėta į viltingus susibū-
rimus, dabar jau sunku atsispirti 
traukai. Nors akivaizdu, kad poe-
tai, ir anksčiau nelepinti ypatingu 
dėmesiu, dabar palikti pakelėje. 

Antrasis kurčiųjų kūrybos 
almanachas išleistas dar 2003 m. 
Vykdant būrelio kūrybinį darbą, 
artimiausiu metu reikėtų planuoti 
trečio almanacho leidybą. 

Lig šiol būrelio nariai susi-
telkdavo bent du kartus per me-

tus: tradicines „Poezijos pavasa-
rio” šventes organizuodavo dides-
nių rajonų kurčiųjų reabilitacijos 
centrai. Kadangi dauguma litera-
tų yra kauniečiai, „Poezijos rude-
nėlių” dalyvius kiekvieną rudenį 
priglausdavo KKRC. 

Kurtieji literatai dalyvauja ir 
LNRS veikloje. Skatinant žmones 
imtis literatūrinio darbo, reikėtų 
kviesti juos ir į kūrybinius semi-
narus, poezijos skaitymus. 

Dėl finansinės būklės praras-
ta viltis į kūrybą įtraukti jaunus 
žmones. Suprantama, jie mieliau 
renkasi meno saviveiklos, sporto 
ir kitus būrelius, kur geresnė or-
ganizacija ir nereikia didelių savo 
lėšų, o už pasiekimus skatinami 
dėmesiu - diplomais, medaliais ir 
t. t. 

Ar neteks 28 metus tyloje gie-
dojusiai poezijos paukštei nutil-
ti…

Kurčiųjų literatų būrelio 
narių eilėraščiai

Prie puodelio kavos savo kū-
rybą skaitė visi būrelio nariai. 
Kaip ir kiekvienoje šventėje dova-
noti kuklūs rankų darbo suveny-
rai, išleistos knygos, gimtadienio 

Kūryba „Poezijos pavasario“ šventėje –  
liūdnos gaidos

Renginio „Poezijos pavasaris 2012“dalyviai.
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Nepriklausomų rašytojų šventė
Birželio 2 d. Kauno 

„Berželio“ bibliotekoje 
vyko Lietuvos nepriklau-
somų rašytojų sąjungos 
(LNRS) 14-oji vasaros 
poezijos šventė „Pakviesk 
į vasaros žydėjimą“ .

Kiekvienas jos dalyvis turėjo 
progą skaityti savo eiles arba iš-
traukas iš prozos kūrinių, buvo 
pagerbti šventės laureatai, diplo-
mantai, jubiliatai, įteiktos pre-
mijos už geriausias LNRS narių 
prozos ir poezijos knygas. Rengi-
nyje dalyvavo ir Lietuvos kurčiųjų 
draugijos nariai, literatai Mykolas 
Kručas ir Aldona Gema Stanke-
vičienė. 

Šventėje A. G. Stankevičienė 
buvo apdovanota raštiška padėka 
už aktyvų dalyvavimą LNRS XIV 

vasaros poezijos šventėje ir joje 
iškovojus garbingą diplomantės 
vardą. Mūsų poetė kovo mėnesį 
išleido jau antrą poezijos knygą 
„Per tylą kaip ugnį“. 

Nepriklausomi kūrėjai pa-
sidžiaugė, kad  sąjunga pagaliau 
turi savo patalpas Kaune, Tunelio 
gatvėje. Tai pasiekta didelėmis 
NRS valdybos pirmininko Vlado 
Burago pastangomis.  Jose įkur-
ta LNRS kunigo Antano Miluko 
vardo biblioteka, patalpa mėn-
raščio „Gintaro gimtinė“ redakci-
jai, salė mažesniems renginiams. 
Įkurtuvininkai džiaugiasi nors ir 
mažomis, bet arti geležinkelio bei 
autobusų stočių esančiomis patal-
pomis – iš įvairių Lietuvos kam-
pelių į renginius atvykstantiems 
žmonėms nereikės papildomų 
išlaidų.

“Akiračio“ inf.

proga pasveikintas būrelio narys 
Kęstutis Vaišnora.

    Pranas Pelegrimas
     „Vaikystėj tolimoj“
/Vaikystėj mano, / tolimoj 

vaikystėj / lyg ežeras/smagiam 
vėjeliui siaučiant, / banguoja, 
plaukia / didžiulis rugių laukas. 
/...Krikštatėvis geras/Padovanojo 
man kumeliuką. / Liepė žirgą ei-
klų auginti,/kad galėčiau/linksmai 
/su draugais/į naktigonę ginti. / O 
žinot, koks džiaugsmas /berniukui 
mažam/sau ristą/ žirgą auginti! /
Žirgelis užaugo. /Į plūgą įkinkęs, 
/ toli, prie pat miško,/ vaikiškom 
rankom / plūgą laikydamas/ pir-
mąjį / lauką ariau. / Staiga / iš 
už miško / plieno tankai išniro, / 
džeržgėdami vikšrais / ištrypė / 
lauką, / mano sunkiai suartą. / 
Lėktuvai atskrido, / gandrus bal-
tasparnius / iš pievų išvaikė. / Virš 
kaimo liepsnos / raudonos ištryš-
ko. / Karo dūmuos siaubinguos / 
pasibaigė / mano vaikystė. / Gaila 
lig šiolei, / kad į lauką, / vaikystė-
je suartą, / tada negalėjau / pasėti 
rugių. /

Dėl ligos negalėjusi į šventę 
atvykti kaunietė Leonarda Parše-
lienė atsiuntė savo eilėraščius. Šį 
eilėraštį skiria Tėvo dienos proga:

 / „Mokslas – šviesa“, - taip tė-
velis sakė, / Vaikystėje tuos žodžius 
kartojo.../ Man užaugus, atsivėrė 
akys - / Mokslas nušvietė rytojų. / 

Ačiū, tau tėveli, už tą kelią, / Ku-
riuo ėjau nuo vaikystės visados. 
/ Tavo žodžiai, tavo valia / Vedė 
ir ves lig paskutinės valandos. / 
Į mokslą ir į šviesų rytojų / Ėjau 
ieškodama dvasios atgaivos.../ Už 
gėrį grožį kovojau / Nenuilsdama 
ir be atvangos./

Stanislovas Karanauskas
     „Atpirkimo ožys“
/ Tauta išrinktoji, Sūnūs Abra-

omo, / Kardus išgalandę, / Šiurpi-
no pagonis. / Pajutę Jechovos / Be-
galinę rūstį / Nuodėmes netikras / 
Ožiui ėmė pūsti.../ Prakeiksmais 
apkrautą / Atpirkimo ožį, / Šaka-
lams išvarė / Su lazda uždrožę... 
/ Krikštytojų sekta / Dar gudriau 
padarė: / Sielai užrideno / Nešti 
kaltę savo. / Tai žalčių gudrybė - / 
Savo kailį saugo! / Pakiša tai ožį, / 
Arba sielą smaugia.../

Genovaitė Eidukevičienė 
skyrė eilėraštį broliui:

/ Mes nutolom. Ir tu tą žinai. 
/ Nors tiek metų man gerumą da-
lijai. / Mokei nuo mažens mane 
skaityti ir rašyti, / Pro tylą verž-
tis  ir kitus pavyti. / O kai pritrūko 
tavo pastangų, / Vis ieškojai kelio 
iš vargų: / Kad pedagogai pagelbėt 
man galėtų, / Ir gyvenimo išmoky-
ti suspėtų... / Tu tik vienas supra-
tai mane, / Širdimi lig šiol jaučiu 
tave.../ Į pavasarius vaikystės vėl 
grįžtu, / Mano akyse vis jaunas tu. 
/ Šypseną dalydama žmonėms,/ 

Vis viliuos, gal ir tave pasieks.../ 
Gėrio spindulėlis siųstas iš širdies, 
/ Lai sušildys meile, bendrą kelią 
ties.../

      Alina Juciuvienė
    „Pavasario jausmai“
/ Mintis atgaivina, o širdį kan-

kina / Gegužės žiedai./ Kiekviena 
šakelė ir baltas žiedelis, / Praeities 
sapnai... / Viltis vėl sugrįžta lyg 
paukštė į lizdą / Ir moja sparnais. 
/ Ir noris apglėbti kiekvieną mede-
lį, / Ir saulę, ir žemę.../ Šilčiausiais 
jausmais. / O ašaros trykšta iš sie-
los šaltinio / Skaidriausiais lašais. 
/ Ir žemė pražysta iš skausmo ir 
džiaugsmo /Gražiausiais žiedais. /

      Mykolas Kručas
      „Asmens kodas“
„Pilietis gavo naują pasą. / 

Jame svarbus kiekvienas žodis. / 
Įrašė ilgą asmens kodą, / Nepri-
valu kiekvienam rodyt. / Pavardė, 
vardas negalioja / Be paslaptingo 
šito kodo. / Gal žmonėmis būti nu-
stojom? / Kad asmenį tik skaičiai 
rodo... / Sukčiai darbuojas išsijuo-
sę, / Moka prilysti net prie kodo. / 
Gražiai prikalbina žmogelį / Ir ta-
sai pasą jiems parodo. / Todėl, kam 
reikia ar nereikia, / Lenda į kodą 
pažiūrėti. / Laimė, kol kas dar jo 
neprašo / Parodyt miesto tualete. / 
Laukia dūšelė prie dangaus vartų, 
/ Petras leidimo įeit neduoda / už 
tai, kad giminės į grabą / Pamiršo 
įdėti asmens kodą. / 

 Aldona Gema 
Stankevičienė – Macionytė
  „Pasimatymo akimirka“
/ Ir sumanė gegužė / Išsimau-

dyt rasoj... / Kol alyvose / Volungės 
klega. / Kol mėnulio šviesoj / Rojų 
žada naktis / Ir šešėliai / Aistros 
šokiu dega.../ Kol glamonė švelni / 
Liečia žiedu gaiviu / Ir į dangišką 
/ Skrydį kelia.../ Kol klastinga šar-
ma / Sodams graso šalna, / O rasa 
- sopulingais gelia.../ Jau geismų 
ugnimi / Virpa paukščio giesmė, 
/ Jazminai kvepia / Žiedus ištaš-
kę.../ Jau gegužė basa, / Skaudžiai 
gelia rasa, / Baltą nuometą vėjai 
blaško.../ O birželis žavus / Tiesia 
rūbus žalius / Ir žieduotą, karš-
tą delną.../ „Iki kito pavasario“,- 
šnabžda jis... / „Iki kito pavasario, 
meile! /

Eilės poetui – lyg moralinis 
autoritetas, kuriuo gyvenimo ne-
gandose gali remtis. Kiekvieno 
rašančiojo eilėraščio gyvybė pri-
klauso nuo asmenybės, drąsos at-
skleisti tai, kas aktualu, tikra. 

Eilėraščio sėkmę lemia ypa-
tinga kalba, mokėjimas prabilti 
įtaigiai. Eiliuoto žodžio struktū-
ros pavidalu jausmą perduoti yra 
gana sunku, nes poezijos energija 
vibruoja kur kas sudėtingiau, ne-
gu rašant proza. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ 

Nepriklausomų rašytojų šventėje diplomantės vardas buvo suteiktas 
neetatinei „Akiračio“ korespondentei Aldonai Gemai Stankevičienei.
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Birželio 1 d. Šiauliuo-
se vyko 2-asis geriausio 
metų lietuvių gestų kalbos 
(LGK) vertėjo konkursas. 
Jame dalyvavo 11 vertėjų 
iš Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos, Šiaulių, Panevėžio ir 
Alytaus. 

Konkursas vyko mieste, kuria-
me dirba pernai pirmąkart Lietu-
vos istorijoje surengto gestų kal-
bos vertėjų konkurso nugalėtoja 
Ieva Lemešiūtė. Beje, šiemet Ievai 
su kolege Vilma Dobilaite teko ne 
mažesnis išbandymas – renginio 
vedėjos vaidmuo. 

Renginio organizatoriai – 
Šiaulių apskrities gestų kalbos 
vertėjų centras (ŠAGKVC) ir Lie-
tuvių gestų kalbos vertėjų asocia-
cija (LGKVA). Partnerio teisėmis 
dalyvavo VšĮ Surdologijos centras. 

Po beveik 5 val. trukusio 
įtempto gebėjimų išbandymo ge-
riausia šiųmete LGK vertėja ir pu-
blikos numylėtine pripažinta pa-
nevėžietė Raimonda Vaičeliūnie-
nė. Kaunietė Erika Dereškevičiūtė 
nominuota plastiškiausia vertėja; 
jai atiteko antroji vieta. Trečiosios 
vietos laimėtoja -  Agnė Tvarijo-
naitė iš Kauno.

Svečiai
Koncertinės įstaigos valstybi-

nio kamerinio choro „Polifonija“ 
salė 11 val. ryto atgijo lyg burtų 
lazdele mostelėjus. Ją gyvybės pri-
pildė dviem kalbomis kalbančių 
žiūrovų būrys: kurtieji ir gestų 
kalbos vertėjai. Taip pat dalyvavo 
daug svečių: NRD direktorė Geno-
vaitė Paliušienė ir darbuotoja Auš-
ra Puskunigienė, LKD prezidentė 
Roma Klečkovskaja, Šiaulių m. 
savivaldybės vicemerė Danguolė 
Martinkienė, renginio globėjos 
parlamentarės V. V. Margevičienės 
padėjėja Lina Jurgėlaitienė, Vil-
niaus m. savivaldybės narė, Aplin-
kos komiteto pirmininkė Jolanta 
Grigutienė ir kt.

Žiuri
LGK vertėjų gebėjimus šiemet 

vertino 4 kurtieji: Auksė Šiaudku-
lienė, Šiaulių kurčiųjų bendruo-
menės atstovė, Tomas Ivanauskas, 
Vilniaus kolegijos LGK lektorius, 

Vytautas Pivoras, Surdologijos 
centro darbuotojas, Vida Eskertie-
nė, LKD atstovė, bei 1 girdinčioji  
- LGKVA prezidentė Ramunė Le-
onavičienė. 

Informacijos visiems po 
lygiai

Renginio scenarijaus autoriai 
šiųmečiui konkursui pasirinko ke-
lionės motyvą. Štai ir vienuolikos 
konkurso dalyvių pristatyti bei su-
pažindinti su vertinimo komisijos 
nariais, garbiais svečiais vedėjos į 
sceną žengė nešinos lagaminais. 
Renginio organizatoriai pasirūpi-
no, kad visi į renginį atvykusieji 
gautų po leidinuką su svarbiau-
sia informacija: apie keliautojas - 
konkurso dalyves, organizatorius, 
rėmėjus, taip pat įdėjo renginio 
programą ir net truputį gestų kal-
bos raidos istorijos. Tad  „paklysti“ 
kelionėje tapo tiesiog neįmanoma.

I etapas: prisistatymas, 
namų darbai, teksto verti-

mas į gestų kalbą
Mielas dalyvių prisistatymas 

ir - pirmojo nejaukumo ledukai 
ištirpo kaip nebuvę. Na, o vertė-
jų namų darbai žiūrovus tiesiog 
užbūrė. Vis dėlto reikėtų išskirti 
konkurso dalyvės Nr. 1 – Birutės 
Masėnaitės iš Panevėžio atliktą 
imituojamąją dainą „Supervertė-
jos“. Nebūtų nuostabu, jei ateityje 
šis dainos „69 danguje - super-
mergaitės“ perdirbinys taptų ver-
tėjų himnu. Net šiaip visada gana 
santūrus vertinimo komisijos na-
rys Tomas Ivanauskas netrukus po 

renginio Facebook „LGK“ grupėje 
neiškentė nepakomentavęs: „Tai 
vienas gražiausių ir šilčiausių pa-
sirodymų gestų kalba. Bravo, Bi-
rute.“ 

Derėtų išskirti ir dar vienos 
panevėžietės Raimondos Vaiče-
liūnienės parengtą namų darbą 
– anekdotą „Zuikis ir Vilkas“. Pui-
ki vaidyba, atitinkama apranga, 
sklandi gestų kalba – ir Raimonda 
iš karto tapo viena iš žiūrovų nu-
mylėtinių. 

Vertimui į gestų kalbą buvo 
parinktos ištraukos iš S. Toft pas-
kaitos „Kurčiųjų kultūros ypatu-
mai“. 
II etapas: situacijų vertimas

Visi konkursai turi vieną trū-
kumą – čia negali būti lygiųjų. Tad 
trims konkurso dalyvėms teko su 
žiūrovais atsisveikinti. O likusios 
aštuonios merginos buvo pakvies-
tos versti ir suktis iš situacijų. Bu-
vo parengtos keturios situacijos: 
Policijoje, Banke, Mokykloje, Dėl 
darbo. Žiūrovų džiaugsmui ir kon-
kursančių liūdesiui, Šiaulių kur-
čiųjų bendruomenės atstovai pasi-
stengė, kad jos konkurso dalyvėms 
nebūtų lengvas pasivaikščiojimas. 
Ypač puikiai buvo suvaidinti etiu-
dai Policijoje, Mokykloje.  Štai pa-
vogė iš žmogaus karvę. Atrodytų, 
reikia verkti, o salė plyšta juokais. 
Arba - kurčių tėvų vaikas sugalvo-

Gestų kalbos 
vertėjai

Šiauliuose vykusio 2-ojo geriausio metų lietuvių gestų kalbos vertėjo konkurso dalyvės. 

Šiauliuose išrinkta geriausia  
2012 m. LGK vertėja

Konkurso prizininkės (iš kairės):  trečiosios vietos laimėtoja Agnė 
Tvarijonaitė, plastiškiausia vertėja ir antrosios vietos laimėtoja Erika  
Dereškevičiūtė ir geriausia metų vertėja bei publikos numylėtinė - Raimonda 
Vaičeliūnienė. 
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jo dviejų pažymių knygelių „siste-
mą“ ir vedžioja suaugusiuosius už 
nosies. Situacijos iš pirmo žvilgs-
nio „nekaltos“, bet, kaip sakoma, 
jos turi ir antrą planą. Tai sudėtin-
gas testas. Situacijomis patikrinta 
daug kas: vertėjų reakcijos greitis, 
vertimo į abi kalbas kokybė, in-
formacijos prieinamumo abiem 
pokalbio dalyviams užtikrinimas, 
mokėjimas suktis iš keblių situaci-
jų ir neleisti įsižiebti konfliktui bei 
vertėjo etikos laikymasis. 

Čia vėl išsiskiria Raimonda. 
Galų gale tądien pirmąkart žiuri 
vieninga: jai, Nr. 7,  už situacijos 
vertimą visi skiria po 10 balų. Bet 
tuoj pat ir netikėtumas: kaunietės 
Erika Dereškevičiūtė ir Toma Va-
nagaitė surenka vienodą balų skai-
čių. Tad kuri iš jųdviejų keliaus 
į trečiąjį konkurso etapą? Žiuri 
skiria užduotį ekspromtu: kiek 
įmanoma per 30 s parodyti kuo 

daugiau gestų. Malonu, kad mer-
ginos konkurso nepaverčia grum-
tynėmis: atlikusios užduotį  susi-
kimba rankomis ir, drąsindamos 
viena kitą, laukia žiuri sprendimo. 
Ir štai: balais sustabdoma Toma, o 
Erika keliauja toliau.

  
III etapas: atsakymai į 

klausimus, vertimas iš LGK 
į lietuvių kalbą

Kai kas kaltino Surdologijos 
centrą parengus per sudėtingus 
klausimus. Tuo tarpu įstaigos 
atstovai dėstė savo tiesą: gal ne 
klausimai per sunkūs, bet vertėjai 
nepakankamai domisi kurčiųjų 
gyvenimu ir istorija? Tik žiūrovai 
tegali būti teisėjai, bet iš tiesų tą-
dien iš 19 klausimų nemažai taip 
ir liko neatsakytų. Pagiriamasis 
žodis Kauno AGKVC: jo atstovės 
su šia užduotimi susidorojo ge-
riausiai iš visų.

Kauno AGKVC direktorės 
pavaduotojo Arūno Bražinsko pa-
rengtą ir gestais parodytą tekstą 
versti į lietuvių kalbą, deja, fina-
lininkėms sekėsi kur kas prasčiau 
negu prieš tai į LGK. Tad dar kartą 
visi įsitikinome: vertimas į lietuvių 
kalbą – kietas riešutėlis. 

Na, o čia visų laukė antroji 
staigmena: Erika ir Raimonda su-
rinko vienodą balų skaičių. Tad 
komisija vėl turi papildomo dar-
bo. Šįkart ji skiria užduotį versti 
eilėraščius į gestų kalbą. Merginos 
verčia puikiai, ranka rankon, taip 
sklandžiai ir gerai, kad žiūrovams 
nieko kito nebelieka, kaip tiesiog 
laukti žiuri sprendimo. Ir štai jis: 
priekyje panevėžietė! Tai ji – ge-
riausia. Jai visų ovacijos ir dova-
nos. Svarbiausia tarp jų – pagrin-
dinio renginio rėmėjo kelionių 
organizatoriaus „Guliverio kelio-
nės“ įsteigtas prizas – 5 d. turistinė 
kelionė į Vidurio Europos šalį. Tą-
dien žiuri ir žiūrovų nuomonė vi-
siškai sutampa – publikos numylė-
tine taip pat skelbiama Raimonda 
Vaičeliūnienė. 

Erika  Dereškevičiūtė tituluo-
jama plastiškiausia vertėja ir an-
trosios vietos laimėtoja. Ji apdova-
nota 400 Lt vertės fotosesija. 

Dovanų gauna ir trečiosios 
vietos laimėtoja Agnė Tvarijonaitė 
bei tik trupučio iki prizininkų pa-
kylos pritrūkusi ketvirta finalinin-
kė Birutė Masėnaitė.

Visos trys prizininkės taip 
pat apdovanotos stiklinėmis sta-
tulėlėmis, kurias skyrė Jolanta 
Grigutienė, Vilniaus m. savivaldy-
bės tarybos narė. Ši rėmėja visas 

11 konkurso dalyvių apdovanojo 
galimybe 3 valandas nemokamai 
pasinaudoti SPA paslaugomis Vi-
chy vandens parke Vilniuje. Visos 
konkurso dalyvės dar gavo 50 Lt 
vertės nuolaidų kuponus (II ir III 
vietos laimėtojos – 100 Lt vertės 
čekius) kelionių organizatoriaus 
„Guliverio kelionės“ organizuoja-
mose kelionėse, penkių kurčiųjų 
reabilitacijos centrų bendrai pa-
rengtas dovanėles bei daug kitų 
rėmėjų dovanų.

 
Kultūrinė programa ir 

padėkos
Pauzes tarp konkurso etapų 

užpildė bei publikos kultūrinė-
mis reikmėmis pasirūpino Šiaulių 
KRC saviveiklininkai. Žiūrovų 
veidus šypsenomis papuošė Šiau-
lių sutrikusios klausos vaikų ug-
dymo centro mažųjų ugdytinių 
pasirodymas. Pramoginių dovanų 
atvežė Panevėžio KRC saviveikli-
ninkė Rasa Rutkauskaitė.

 Kai jau buvo pagerbtos ir iš-
glėbesčiuotos visos šauniosios 
konkurso dalyvės, organizatoriai 
atsigręžė į pagalbininkus - tądien 
renginyje nuoširdžiai triūsusias 
LGK vertėjas, nematomus užkuli-
sių darbuotojus, saviveiklininkus, 
konkursui talkinusius kurčiųjų 
bendruomenės atstovus, žiuri, 
partnerius, rėmėjus - ir gražiai 
visiems padėkojo. Netrūko tądien 
ir neplanuotų dovanų bei sveiki-
nimų. Atsisveikinta daina „Ačiū, 
kad žiūrėjot“ ir kitąmet nutarta 
susitikti Panevėžyje.

      
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Septynios vertėjos tobulino kvalifikaciją

Re n g i n i o  o r g a n i z a t o r i a i  ( i š  ka i r ė s ) :  ŠAG KVC  d i r e k t o r i u s  
R. Maciulevičius, Surdologijos centro direktorė N. Krasniauskienė ir LGKVA 
prezidentė R. Leonavičienė. 

Birželio 4-8 d. Vilniaus 
kolegijos patalpose surengti 
II lygio LGK vertėjų kvali-
fikacijos tobulinimo kursai. 
Įgūdžius ugdė 7 LGK ver-
tėjos iš Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir Mažeikių. 

Lektoriai – Surdologijos cen-
tro (SC) darbuotojai Vytautas Pi-
voras ir jo padėjėja Jolanta Sibik. 
Sklandžią komunikaciją užtikrinti 
padėjo LGK vertėja dirbusi dar 
viena įstaigos darbuotoja Asta 
Zinkevičiūtė.  Programos trukmė 
– 36 val.

Naujovės
Šiemet paskutiniai metai, kai 

vykdoma Lietuvių gestų kalbos 

vartojimo ir vertėjų paslaugų tei-
kimo 2009–2012 m. programa (to-
liau – programa). Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas kai kurioms 
veikloms šiemet skyrė mažiau lė-
šų, negu buvo tikėtasi metų pra-
džioje. Pagal programos 2012 m. 
projektą LGK vertėjų kvalifikacijai 
tobulinti pavyko suplanuoti tik 
dvejus kursus. Pirmą metų pusme-
tį pasirinkti II lygio mokymai. 

Mokymų organizatorius SC 
džiaugiasi, kad kursų poreikis ne-
slūgsta. Priešingai, centrų vado-
vai nuo metų pradžios skambina 
organizatoriams ir teiraujasi apie 
kursų laiką ir lygį. Deja, beveik 
nebūna ir taip, kad atvyktų visi iš 
anksto užsirašę LGK vertėjai. Ne 

išimtis ir šis kartas – iš dešimt pla-
nuotų klausytojų sulaukta tik sep-
tynių. 

Šiemet pirmąkart įgyvendinta 
naujovė. Mokymų pabaigoje LGK 
vertėjos testų nelaikė. Jos grįš į 
centrus, įgytas žinias įtvirtins, pri-
reikus konsultuosis su LGK kursų 
lektoriais, kurčiaisiais centrų ver-
tėjais ir maždaug po dviejų savai-
čių įskaitą laikys nuotoliniu būdu, 
naudodamosi skaipu. Nuo šiol vi-
si, išklausę visą mokymo progra-
mą, gauna vienokius išklausymo 
pažymėjimus, o išlaikiusieji įskaitą 
dar kitokius pažymėjimus. Ši nau-
jovė pradėta taikyti atsižvelgiant į 
vertėjų centrų vadovų pageidavi-
mus.

Pastabos ir pasiūlymai
Kursų pabaigoje klausytojoms 

buvo užduotas tradicinis prašy-
mas: pateikti pastabas ir pasiūly-
mus kursams tobulinti. 

Mokymų organizatorius kiek 
nustebino faktiškai vieningai LGK 
vertėjų pareikštas pritarimas lek-
torių pasirinktam tiesioginiam 
mokymui. T. y. kai vertėjai įgū-
džius šlifavo ar naujų gestų, gra-
matikos ir sintaksės mokėsi ma-
žiau sėdėdami prie kompiuterių 
ir individualių vaizdo kamerų, o 
daugiau susispietę pusračiu apie 
lektorių arba dirbdami grupelė-
mis. 

Nukelta į 10 p.
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Atkelta iš 9 p.

„Kai darbas organizuojamas 
tiesioginio mokymo būdu, len-
gviau palyginti, kaip lektorius, tu 
pats ir kolegos rodo gestą, greičiau 
pastebi ir ištaisai savo  klaidas. 
Mokymas vyksta lėčiau, lekto-
riams reikia auksinės kantrybės, 
bet rezultatas geresnis“, - teigė vie-
na per kitą LGK vertėjos. 

Reikia pripažinti, kad anks-
tesniuose kursuose LGK vertėjai 
kalbėjo priešingai, džiaugėsi tu-
rėdami galimybę įrašyti, o paskui 
stebėti savo vertimą. Galimas da-
lykas, kad pamažu visi nutarsime, 
kad atitinkamo lygio mokymams 
ar net atskiroms vertėjų grupėms 
tikslinga taikyti kiek skirtingus 
mokymo modelius.   

LGK vertėjų bendruomenė 
labai mažutė, ir mokymasis kar-
tu, kaip jos prisipažino, teikia tam 
tikrų psichologinių nepatogumų. 
Varžymasis vieniems kitų paste-
bėtas jau seniai, todėl SC ieško 
galimybių, kad kursuose ne tik 
lektoriams, bet prireikus ir klausy-
tojams, verstų tik SC vertėjai, kad 
būtų auditorijoje ne per daug lek-
torių. Kaip pasiekti, kad mokyma-
sis būtų dar komfortiškesnis, deja, 
kol kas nesugalvota. 

Beje, klausytojai ne visada yra 
vieningi, kiek jiems vertimo pas-
laugų reikia. Taip buvo ir šįkart: iš 
pradžių vertėja vertė viską, po to 
duota suprasti, kad nėra būtinybės 
versti viską, o pabaigoje vis dėlto 
apgailestauta, jog kai kas liko ne-
suprasta ir galbūt vertimo turėjo 
būti daugiau. Akivaizdu, kad dro-
vumas nėra pats geriausias moky-
mosi sąjungininkas. Juk nieko čia 
blogo, kad mažai pažengusiesiems 
reikia daugiau vertimo negu, pvz., 
IV ar V lygio mokymuose.  Tad 

belieka ateityje būti šiek tiek drą-
sesniems ir prireikus vertimo ne-
sidrovėti tai pasakyti.

Dauguma klausytojų taip pat 
prisipažino, kad per mokymus la-
biausiai jiems „trukdė“ kasdienia-
me darbe jų įprasta vartoti „kal-
kė“. Faktiškai atliekant bet kokią 
užduotį reikėdavo klausytojoms 
labai stengtis, kad į priekį „pra-
leistų“ vertimą į gestų kalbą. Žinia, 
visa SC rengta mokymo medžiaga, 
taip pat Vilniaus kolegijos LGK 
vertėjų studijų programa paremta 
mokymu versti išimtinai į gestų 
kalbą. Pažodinio vertimo moky-
mai Lietuvoje iš viso nerengiami. 
Vis garsiau aidi pageidaujančiųjų 
vertimo į „kalkę“ balsai. Atsakin-
gos už mokymus organizacijos su-
trikusios dairosi vienos į kitas: ką 
daryti?

Vertėjas tenkina II lygio mo-
kymų apimtis. Pasak jų, medžia-
gos ne per mažai, bet ir ne per 
daug. Vis dėlto jos garsiai svarstė, 
kad stipriai pažengusiems vertė-

jams galbūt mokymus tikslingiau 
būtų rengti sritimis, t. y. pagal te-
matiką. Pvz., juridinėmis, finansi-
nėmis temomis. Tad ir vėl netie-
siogiai prabilta apie specializaciją 
darbe, daugiau turint galvoje ne 
kontaktinį vertimą, bet vertimą 
renginiuose ir seminaruose, kai 
reikia aukštos kvalifikacijos ir 
meistriškumo. Beje, 2010 m. anke-
tuojami vertėjai taip pat užsiminė 
apie specializaciją, bet, atsižvelgę 
į dabartinį vertėjų stygių, patys ir 
atsitraukė. Specializaciją jie atidė-
jo neapibrėžtai ateičiai.

Daugiau pastabų ir pasiūlymų 
iš kursų klausytojų tikimasi su-
laukti vėliau, kitos įdiegtos naujo-
vės pagalba – per nuotolines kon-
sultacijas, kurias SC pradėjo nuo 
šių metų pradžios teikti telefonu, 
per skaipą ir elektroniniu paštu. 
Kiek vėliau numatoma vertėjus 
anketuoti taip pat periodiškai su 
jais susisiekiant per skaipą. 

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Gestų kalbos 
vertėjai

Gestai, nukreipti į dangų
Sankt Peterburge, Kuni-

gaikščio Vladimiro sobore, 
pamaldos yra verčiamos į 
gestų kalbą, norint padėti 
kurtiesiems ir neprigirdin-
tiesiems dalyvauti liturgi-
joje. 

Kaip vyksta šios pamaldos, ste-
bėjo laikraščio „Sankt Peterburgo 
žinios“ („Санкт-Петербургские 
Ведомости“) korespondentė Vik-
torija Morozova. 

„Bažnytinės gestų kalbos kol 
kas nėra, – pasakoja Irina Vino-
gradova. – Todėl pirmiausia Mi-
šios verčiamos į adaptuotą rusų 
kalbą ir tik tada – į gestų kalbą. Aš 
kalbu apie adaptuotą rusų kalbą, 
nes kurtieji kitaip dėlioja žodžius 
ir sakinius, o jų kalba tai visiškai 
nėra tik rusų kalba, kuri tiesiog 
„įgarsinta“ gestais. Parodyti žo-
džių, kurie vartojami per pamal-
das, visą grožį tokia forma, kokia 
jie egzistuoja girdinčiųjų kalboje, 
būtų tikrai neįmanoma, todėl žo-
džių junginius tenka supapras-
tinti, bet taip, kad būtų įmanoma 
kuo aiškiau perteikti jų prasmę ir 
esmę.“ 

Irinos profesija - muzikos pe-
dagogė, o dabar – ir neprofesionali 
gestų kalbos vertėja. Tiesą sakant, 
visi šio projekto dalyviai anksčiau 

nebuvo susipažinę su gestų kalba. 
Prieš kelerius metus kartu su ki-
tais, norinčiais gyventi bažnytinį 
gyvenimą, jie atėjo į Kunigaikščio 
Vladimiro soborą priimti krikš-
čioniškosios tarnystės kvietimo, 
– taip vadinamas laikotarpis, kai 
žmogus ne tik pažįsta tikėjimo es-
mę ir pagrindines krikščioniškojo 
pravoslavų gyvenimo taisykles, 
bet ir ruošiasi bendruomeniniam 
gyvenimui, krikščioniškajai tar-
nystei artimųjų labui. 

Tada ir susibūrė grupelė žmo-
nių, kuriems kilo idėja išmokti 
gestų kalbą, kad galėtų padėti kur-
tiesiems – ir tikintiesiems, ir ieš-
kantiems Dievo. 

Tokio pobūdžio veikla Sankt 
Peterburge vyksta jau daugiau nei 
10 metų – Gerceno vardo Rusi-
jos valstybinio pedagoginio uni-
versiteto Šventųjų apaštalų Petro 
ir Povilo cerkvėje yra susibūrusi 
kurčiųjų bendruomenė, kuriai ir 
pamaldos, ir Šventojo Rašto skai-
tiniai yra verčiami į gestų kalbą. 
Šios bendruomenės patirtimi ir 
pagalba pasinaudojo ir Kunigaikš-
čio Vladimiro soboro iniciatyvinė 
parapijiečių grupė. Gestų vertimo 
pagrindus grupė išmoko per dve-
jus metus. 2011 m. rugpjūtį jau 
tapo įmanoma sobore vykstančias 
pamaldas reguliariai versti į gestų 

kalbą. Dabar pamaldos su vertimu 
į gestų kalbą vyksta kas antrą šeš-
tadienį. 

Be abejo, norint, kad kurtie-
ji ateitų į cerkvę, reikia sudaryti  
sąlygas jiems patogiai čia jaustis. 
Šiandien, kai gestų kalbos vertė-
jų grupė turi ir patirties, ir sekėjų 
(neseniai gestų kalba buvo pradė-
ta dėstyti ją išmokti panorusiems 
naujokams), imta svarstyti, kuo 
dar galima būtų padėti kurtie-
siems.

I.Vinogradovos nuomone, 
pirmiausia reikia skirti daugiau 
dėmesio kurtiems vaikams, pa-
augliams ir jaunuoliams, kuriems 
ypač sunku adaptuotis girdinčiųjų 
pasaulyje: „Mes norėtume įsteigti 
sekmadieninę mokyklą kurtiems 
vaikams. Mūsų bendruomenėje 
yra daug jaunų žmonių, mes ren-
giame įvairius renginius, varžybas, 
galbūt kurtiems mūsų bendraam-
žiams būtų įdomu su mumis ben-
drauti... 

Šiuo metu mes bendraujame 
su vienos Petrogrado rajono mo-
kyklos, kurioje mokosi kurtieji ir 
neprigirdintys vaikai, auklėtiniais. 
Su jais susipažinome rajoniniame 
neįgaliųjų festivalyje. Po truputį 
pratinamės vieni prie kitų, jie prie 
mūsų, mes – prie jų. Juk proble-
ma ne tik ta, kad norint vieniems 

kitus suprasti reikalinga „bendra“ 
kalba – išmokti gestus ne taip jau 
sudėtinga. Sunku apskritai už-
megzti ryšį su kurčiaisiais – jie 
paprastai nelabai linkę įsileisti gir-
dinčiuosius į savo pasaulį.“

Tačiau pirmieji žingsniai jau 
žengti. „Juk žmogus į cerkvę at-
eina – taip, pirmiausia pas Dievą, 
tačiau taip pat ir pas žmones, – sa-
ko popas Viktoras Ivanovas, kuris 
globoja Kunigaikščio Vladimiro 
soboro gestų kalbos grupę. – Jeigu 
cerkvėje žmogus sutinka žmones 
su mylinčia širdimi ir mylinčiu 
žvilgsniu, pasiruošusius užjausti 
ir priimti į savo būrį, tai žmogus 
pasilieka. 

Mūsų mieste yra daug kurčių 
ir neprigirdinčių žmonių. Valsty-
bė bando sudaryti jiems sąlygas 
gyventi ir išreikšti save, o cerkvė 
turi būti pasiruošusi patenkinti jų 
dvasinius poreikius ir norą gyven-
ti tikinčiųjų bendruomenėje. Kaip 
tik tuo mes šiuo metu ir rūpina-
mės – ne tik plėsdami kontaktus 
ir savo veiklą. Visų pirma stengia-
mės išmokti iš tikrųjų mylėti savo 
artimą.“

Plačiau skaitykite tinklalapio 
www.lkd.lt rubrikoje „Kurtieji pa-
saulyje“. 

Iš rusų kalbos vertė
 Ieva VANAGAITĖ

Pasaulio aktualijos
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Kaimynai paminėjo 90 metų sukaktį

Vienijasi Europos klausos negalių organizacijos

Europos kurčiųjų sąjungos komunikacijos strategija

Pasaulio aktualijos
Gegužės mėnesį Estijos 

kurčiųjų draugija atšventė 
90-mečio veiklos sukaktį. 

Į renginį Lietuvos kurčiųjų 
draugija delegavo Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centro (VKRC)  
l. e. p. direktorę Ingą Minkevičie-
nę ir LKD narį, LGK vertėją Arū-
ną Šaukecką.

Maždaug penkias valandas 
trukęs renginys pradėtas konfe-
rencija. Pirmiausia joje apie 100 
renginio dalyvių ir svečių buvo 
supažindinti su Estijos kurčiųjų 
draugijos (EKD) istorija. Šią or-
ganizatoriai suskirstė į tris dalis: 
laikotarpį iki karo, po karo bei šių 
dienų laikotarpį. Iki šiol visų Bal-
tijos šalių kurčiųjų bendruomenės 
gyvena labai panašiai. Bet yra šiek 
tiek ir skirtumų. 

Estai neišgyveno neįgalių-
jų organizacijų reformos, jų visi 
padaliniai vis dar priklauso vie-
nai organizacijai. Tiesą sakant, 
jų atveju tai visai nesvarbu. Visi 

teritorinių kurčiųjų organizacijų 
vadovai dirba visuomeniniais pa-
grindais. Įskaitant patį  EKD pre-
zidentą kurčiąjį Tytą Papą (Tiit 
Papp). Pragyvenimui jis užsidirba 
dirbdamas Talino kurčiųjų mo-
kykloje matematikos mokytoju. 
Vienintelė valstybės pagalba kur-
tiesiems – EKD ir teritorinių orga-
nizacijų būstinių išlaikymas. Ne-
nuostabu, kad tądien apžvelgę sa-
vo istoriją kurtieji susitelkė aptarti 

EKD ateities vizijos. 
EKD valdymo orga-
nas – Respublikinė 
valdyba.

Taline šiuo me-
tu dirba 17 gestų 
kalbos vertėjų. Kie-
kvienam kurčiajam 
metams skiriama 15 
nemokamų vertimo 

paslaugų valan-
dų. Jeigu asmuo 
paslauga pilnai 
nepasinaudoja, po 
metų jam skirtos 

valandos jau neįskaitomos. Estijos 
kurtieji taip ir negavo atsakymo, 
kas sugalvojo taikyti tokias nor-
mas. Todėl jie teigia, kad tai „nu-
leista iš viršaus“. 

Vilniečiai bendravo su Ta-
lino gestų kalbos vertėjų centro 
direktore. Moteris apgailestavo, 
kad ryšiai tarp trijų Baltijos šalių 
kurčiųjų draugijų vis labiau trūki-
nėja, kaimynai apie kaimynus vis 

mažiau žino. Pavyzdžiu estė kėlė 
Skandinavijos šalis, kurių ryšiai 
daug glaudesni. 

Renginyje dalyvavo ir Latvijos 
kurčiųjų draugijos viceprezidentė 
su vyru. Lietuviai ir latviai buvo 
vieninteliai užsienio svečiai bir-
želio 1-ąją vykusiame renginyje. Į 
tarptautinius gestus svečiams vertė 
Ryna Kiūsk (Riina Kuusk), buvusi 
Estijos kurčiųjų sporto federacijos 
prezidentė, dabar dirbanti gestų 
kalbos lektore Tartu universitete. 
Beje, Estijoje gestų kalbos vertėjai 
ir rengiami minėtoje aukštojoje 
mokykloje.

Lietuvos atstovai neslėpė, kad 
bendrauti tiek gestais, tiek rusų 
kalba sekėsi nelengvai. Estai rusų 
kalbos vartoja vis mažiau ir baigia 
ją pamiršti, o gestai abiejų šalių 
kaimynių taip pat gerokai skiriasi. 
Tad geriausia bendravimo forma 
buvo tarptautiniai gestai.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

Gegužės 26 d. Kopen-
hagoje vykusioje Europos 
neįgaliųjų forumo (EDF) 
generalinėje asamblėjoje 
buvo įkurta „Europos kur-
čiųjų, neprigirdinčiųjų ir 
kurčneregių platforma“. 

Spaudos pranešime rašoma:
„Ši Platforma įkurta siekiant 

sutvirtinti, stiprinti bei ugdyti 
tvirtą ir ilgalaikį bendradarbiavi-

mą tarp Europos kochlearinių im-
plantų vartotojų (Euro-CIU), Eu-
ropos kurčneregių tinklo (EDbN), 
Europos neprigirdinčiųjų federa-
cijos (EFHOH), Europos tėvų, au-
ginančių sutrikusios klausos vai-
kus, tėvų federacijos (FEPEDA) ir 
Europos kurčiųjų sąjungos (EUD). 
Ši bendrystė turėtų būti naudinga 
kurtiesiems (įskaitant gestų kalbos 
vartotojus), neprigirdintiesiems, 
apkurtusiems ir kurčneregiams bei 

jų šeimoms nepriklausomai nuo jų 
vartojamos kalbos, bendravimo 
būdo ar pagalbinių technologijų 
(klausos aparatų ar kochlearinių 
implantų). 

Mes siekiame sustiprinti ES 
2020 m. strategiją ir ES Neįgaliųjų 
strategiją, liečiančią visapusišką ir 
lygiateisį dalyvavimą visuomenės 
gyvenime.

Tikslai: dirbdami kartu mes 
planuojame, kad mūsų grupės bus  

labiau matomos; planuojama kar-
tu dalyvauti susitikimuose su Eu-
ropos Parlamentu ir Europos Ko-
misija bei kitomis atitinkamomis 
institucijomis; teikti informaciją 
apie konkrečias temas,  ypač pa-
dėti rengiant programinius doku-
mentus, plėtros politiką ir t. t.; pa-
skirti bent vieną kandidatą rinki-
muose į EDF valdybą ir vykdomąjį 
komitetą; teikti pirmenybę ben-
dravimo kliūčių panaikinimui.“

Labai svarbu, kad Euro-
pos kurčiųjų sąjungos (EKS) 
nariai, kurčiųjų asociacijos, 
bendruomenės, kaip ir kiti 
suinteresuoti asmenys Eu-
ropoje, būtų informuoti apie 
EKS veiklos sritis.

Pateikiamas trumpas vadovas, 
kaip galite internetu bendrauti su 
EKS.

Tinklalapis. EKS tinklalapio 
tikslas – vienoje vietoje sutelkti vi-
sus, kurie nori gauti informacijos 
ar bendradarbiauti su EKS bei jų 
nariais. Čia galite rasti visą infor-

maciją apie EKS darbą tarptauti-
ne gestų kalba bei rašytine anglų 
kalba. Vidutiniškai EKS tinklalapį 
aplanko 1000 žmonių per dieną. 
Daugiau informacijos galite rasti: 
http:///www.eud.eu.

Laikraštis. Laikraščio tikslas – 
mėnesinė EKS naujienų bei aktua-
lijų apžvalga. Laikraštis pirmiausia 
naudojamas išorinei komunikaci-
jai – informuoti EKS partnerius, 
politinius tarpininkus, žiniasklai-
dą ir kitus suinteresuotus asmenis 
apie EKS veiklą. Laikraštis siun-
čiamas paštu. Jei norite užsiprenu-
meruoti laikraštį, susisiekite šiuo 
adresu lars.knudsen@eud.eu .

Facebook. EKS Facebook pus-
lapis dabar turi 8000 gerbėjų. Šis 
puslapis yra skirtas visuomenei. 
Tai suteikia EKS galimybę ben-
drauti su savo gerbėjais bei dalytis 
informacija apie jų kasdienį darbą. 
Šiame puslapyje galite rasti ir daug 
nuotraukų iš EKS susitikimų, ren-
ginių bei kitos veiklos. Taip pat čia 
pateikiamos svarbios EKS interne-
to svetainės bei kitų tinklalapių/ 
organizacijų  nuorodos.

Twitter. Naujausiai informa-
cijai gauti prisijunkite prie EKS 
Twitter puslapio. Šis puslapis at-
naujinamas iš karto, kai tik kas 
nors įvyksta. EKS Twitter pusla-

pyje daugiausia dėmesio skiriama 
pranešimams apie susitikimus, 
konferencijas ir įvykius (tekstai 
bei nuotraukos).

Tikimės, kad, sužinojote dau-
giau apie EKS komunikacijos stra-
tegiją, nuo šiol galėsite sekti EKS 
veiklą tinklalapyje, laikraštyje, Fa-
cebook ar Twitter puslapiuose.

Jei turite kokių nors klausi-
mų ar komentarų, drąsiai rašykite 
lars.knudsen@eud.eu (anglų kal-
ba).

Iš anglų kalbos vertė 
Ieva VANAGAITĖ

Sukakties minėjimo viešnios (iš kairės) VKRC  
l. e. p. direktorė I. Minkevičienė ir Latvijos kurčiųjų 
draugijos viceprezidentė.
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Prizas ir padėkos
Gegužės 31 d. Žmonių su ne-

galia sąjungos organizuotame te-
atrų festivalyje „Begasas“ Vilniaus 
KRC liaudies teatras „Mimika“ 
pelnė trečiąją vietą ir rengėjų pri-
zą. 

Žiūrovams kurtieji parodė 
spektaklį „Apkabink kylantį“. Sce-
nos kūrinys parengtas rašytojo 
Gabrielio Garsijos Markeso (Ga-
briel Garcia Marquez) apsakymo 
„Labai senas žmogus dideliais 
sparnais“ motyvais. Scenarijaus 
autoriai ir režisieriai - Janina Ma-
žeikienė ir Titas Varnas, scenogra-
fas ir kostiumų dailininkas – No-
jus Petrauskas, meninio gebėjimo 
užimtumo vykdytoja Nijolė Kar-
mazienė. 

Spektaklis taip pat pelnė Vil-
niaus m. savivaldybės administra-
cijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento padėką „už nuošir-
džią meilę teatro menui ir nuo-
seklų darbą socialinės-kultūrinės 
integracijos srityje“. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vardu ministras D. 
Jankauskas „Mimikai“ padėkojo 
„už nuoširdžias pastangas ir kū-
rybiškumą, visus įtraukiant į fes-
tivalio sūkurį ir suteikiant daug 
džiaugsmo“.  

Tą pačią dieną LRT „Panora-
mos“ laidoje festivaliui pristatyti 
reportažo rengėjai pasirinko „Mi-
mikos“ kūrinio fragmentą.

 
Vaidinimui pasirinktas 

 garsaus rašytojo kūrinys
Po festivalio „Mimikos“ teatro 

režisierė J. Mažeikienė, duodama 

interviu „Akiračiui“, prisipažino, 
kad vis dar labai jaudinasi. Nobe-
lio premijos laureatas G. G. Mar-
kesas – magiškojo realizmo atsto-
vas, todėl pastatyti spektaklį pagal 
jo kūrinį nebuvo paprastas užda-

vinys. Rašytojui būdinga simbolių 
kalba. Geriau nušlifuotą premjerą 
„Apkabink kylantį“  pašnekovė 
pažadėjo parodyti per Tarptautinę 
kurčiųjų dieną. Tuomet spektaklis 
jau bus įgarsintas, jame atsiras 
daugiau gestų kalbos intarpų, bus 
geriau apgalvoti simboliai.

  
Seni ir nauji „Mimikos“ 

veidai
Pati režisierė nepanoro vertin-

ti pasirodymo, nes spektaklį ji žiū-
rėjo būdama užkulisiuose ir matė 
tik aktorių nugaras. Jos manymu, 
geriausiai kūrėjų pastangas įver-
tins žiūrovai. „Mimikos“ vadovė 
tik pažymėjo, kad po renginio taip 
ir liko šiek tiek abejoti, „ar į tą 
festivalį atvyko“. Bet čia pat pasi-
džiaugė puikiai atsiskleidusiais ak-
toriais: Tėvo vaidmenį sukūrusiu 
Valdu Katučiu, Žiniuonės - Geno-
vaite Vengalyte, na, ir, žinoma An-
gelu – Marijanu Karmaza.

J. Mažeikienė taip pat neslė-
pė palengvėjimo, kad pagaliau į 
teatro trupę įsiliejo daug naujų, 
jaunų, perspektyvių žmonių, nes 
tai turėjo įvykti, pasak jos, dar... 
vakar. Iš jaunųjų aktorių režisierė 
išskyrė Editą Lapinskaitę, suvaidi-
nusią Mergaitę, Jovitą Masionytę 
(kartu su kitais vaidinusią Minią) 
ir kt. 

Taip pat ji dėkojo Vilniaus 
KRC darbuotojams – Ričardui ir 
Modestui už nematomą, bet reika-
lingą ir pasiaukojamą darbą, Gali-
nai – už pasiūtus sceninius rūbus, 
kurso draugui Titui Varnui, talki-
nusiam idėjomis ir patarimais, bei 
profesionaliam teatro apšvietėjui, 
padėjusiam kurti  spektaklio dva-
sią ir aukojusiam savo asmeninį 
laiką. Režisierė vis dėkojo ir dėko-
jo, kreipdama pokalbį nuo savęs 
kitų link. 

  
Kūrinio anotacija

Serganti Mergaitė, nesulauku-
si tėvų dėmesio, eina prie jūros. 
Čia ji pajunta Angelo prisilietimą. 
Bežaisdama pamato pakrantėje 
daugybę krabų. Kai bando vie-
ną jų pagauti, susižeidžia rankas. 
Parkritusią ir nusilpusią Mergaitę 
pamato pro šalį einanti Žiniuonė. 
Ji parneša Mergaitę namo. Na, o 
Minia akylai stebi, kas vyksta kai-
mynų šeimoje, ir leidžiasi į ma-
sinę krabų medžioklę. Mergaitės 
tėvas – vienas iš jų. Pakrantėje jis 
randą nusilpusį Angelą. Žiniuonė 
numano, kad jis atėjo Mergaitės, 
bet kadangi toks senas, tai su už-
duotimi nesusidorojo. Tėvai slepia 
Mergaitę. Žmonės muša ir tyčioja-
si iš bejėgio Angelo, nori jį nuga-
labyti. Įsiaudrinusią Minią burtais 
suvaldo tik Žiniuonė. O Mergaitės 
tėvai dar ir renka pinigus už pa-
žiūrėjimą į jį. Iš to pralobsta, bet 
vargšui Angelui dėl to jų šeimoje 
vietos neatsiranda.

Jis daro stebuklus. Aklieji pra-
regi, prisilietę prie Angelo rankų. 
Jo pagirdyta Mergaitė pasveiksta. 
Angelas grąžina jai lėlę ir palieka 
namus, kuriuose jam nebuvo vie-
tos ir užuojautos, o maži stebuklai 
Miniai nepadėjo nieko suvokti ir 
išmokti. Tik vienintelė Mergaitė 
dar bando apkabinti jį, jau kylantį.

   

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Teatras  Iš festivalio „Mimika“ grįžo apdovanota

Mergaitė (Edita Lapinskaitė) pajunta Angelo prisilietimą.

Angelui (Marijanas Karmaza) šeimoje vietos neatsiranda.

Aklieji praregi, prisilietę prie Angelo rankų.
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Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą

Gegužės 16 d. Šiauliuose 
vyko penktasis respublikinis 
sutrikusios klausos vaikų 
ir jaunimo festivalis „Tylos 
skambėjimas“, skirtas Šiau-
lių sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo centro dvidešimties 
metų veiklos sukakčiai pa-
minėti. 

Šioje nuostabioje šventėje da-
lyvavo Kauno, Klaipėdos, Pane-
vėžio, Šiaulių miestų sutrikusios 
klausos mokiniai. 

Šventė vyko Šiaulių miesto 
filharmonijos salėje. 2,5 val. tru-
kęs festivalis neprailgo nei moki-
niams, nei pedagogams, nei sve-
čiams. Šventėje dalyvavusių mo-
kinių pasirodymai buvo įdomūs, 

originalūs, nuostabūs. Festivalio 
rengėjas Šiaulių sutrikusios klau-
sos vaikų ugdymo centras nudžiu-
gino visus dalyvius saldžiomis do-
vanėlėmis.

Pasibaigus renginiui visi fes-
tivalio dalyviai buvo pakviesti į 
„Havanos“ klubą. Čia buvo su-
ruoštos vaišės ir skirtas laikas pa-
sišokti. 

Šio šilto priėmimo kulminaci-
ja tapo į dangų su visų festivalio 
dalyvių norais bei svajonėmis pa-
leisti balionai nuo klubo „Havana“ 
stogo. Tikimės, kad visų norai bu-
vo vienodi – susitikti kitais metais 
festivalyje „Tylos skambėjimas“.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centras dėkoja 
Šaulių sutrikusios klausos vaikų 
ugdymo centrui už kvietimą į fes-
tivalį ir šiltą priėmimą. 

Nuoširdžiausia padėka pa-
grindinei šio nuostabaus renginio 
organizatorei Šiaulių sutrikusios 
klausos vaikų ugdymo centro di-
rektorei Aurelijai Čepukienei ir 
šio renginio koordinatorei  Rasai 
Toleikienei. 

 Rasa RUSOVIČIŪTĖ

Birželio 1- ąją, Tarptau-
tinę vaikų gynimo dieną, 
klausos negalios vaikų su-
kurtos tulpės papuošė Vil-
niuje esantį mados ir stiliaus 
centrą „Europa". 

Su meile išlankstytos gė-
lės ne tik džiugina lankytojų 
akis ryškiomis spalvomis, 
bet ir parodo visuomenei, 
kad visi vaikai vienodai 
jaučia ir moka kurti grožį. 

Iki birželio 10 d. buvo galima 
pasigrožėti Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
mokinių sukurtomis ir „susodin-

tomis“ į klombas tulpėmis mados 
ir stiliaus centre „Europa“.

Ši tulpių jūra pražydo Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro vyr. dailės mokyto-
jos Silvanos Hacking (šių eilučių 
autorės) dėka – ji kartu su moky-
tojomis Rita Nausėdiene ir Jūrate 
Matkevičiene surengė Menų ir 
technologijų dienos akciją- pro-
jektą „Tūkstantis tulpių“. 

Šiame projekte dalyvavo mo-
kiniai nuo 6 iki 12 klasių. Skirtin-
go stiliaus, įvairių formų ir spalvų 
tulpės išlankstytos  iš įvairiaspal-
vio popieriaus.

Silvana HACKING

Nemažai pradinių kla-
sių mokinių lankėsi užsie-
nyje, tačiau visai nepažįsta 
savo Tėvynės. O juk Lietuva 
tokia graži, joje yra puikių 
gamtos ir miesto peizažų, 
architektūros, gamtos pa-
minklų, muziejų ...

Kauno daržel is-mokykla 
„Šviesa“ surengė mokinių konfe-
renciją „Tūkstantis žvilgsnių į Lie-
tuvą“. Joje dalyvavo Kauno miesto 
priešmokyklinių grupių ugdyti-
niai, pradinių klasių mokiniai, jų 

pedagogai ir šeimos 
nariai. 

Ko n f e r e n c i j o j e 
dalyvavo ir Kauno 
kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo cen-
tro 3 klasės mokinys 
Donatas Mineikis. 
Klasės mokytoja Gin-
tarė Slavinskienė ir 
auklėtoja Alicja Juš-
kienė paskatino Do-
natą ir jo tėvelius da-
lyvauti šioje mokinių 
konferencijoje, padė-

jo berniukui pasiruošti. Donatas 
parengė fotonuotraukų pristatymą 
„Noriu pažinti Lietuvą“ ir konfe-
rencijoje papasakojo įspūdžius iš 
savo šeimos kelionių po Lietuvą, 
kvietė visus mokinius bei jų tė-
velius domėtis, pažinti, branginti 
savo Tėvynę, jos gamtą, architek-
tūrą, pasijausti Lietuvos piliečiais. 
Bendrauti su aplinkiniais Donatui 
padėjo auklėtoja Alicja Juškienė, ji 
vertė informaciją į lietuvių ir lietu-
vių gestų kalbą.

 Gintarė SLAVINSKIENĖ

Festivalio „Tylos skambėjimas“ atgarsiaiUgdymas

Festivalio „Tylos skambėjimas“  akimirka.

LKNUC moksleiviai, papuošę mados ir stiliaus centrą „Europa". 

KKNUC mokinys D. Mineikis pasakoja įspūdžius iš 
savo šeimos kelionių po Lietuvą. 

Kurtieji vaikai dovanojo tūkstantį tulpių
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Draugystės pradžios 
 istorija

Filaretų stotelėje autobuso 
laukė Užupio gimnazistė. Ją gestų 
kalba užkalbino dvylikametis ber-
niukas. Gimnazistė suprato, kad 
berniukas yra kurčias ir mokosi 
šalia esančiame Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 
(LKNUC). Ji mėgino susirašinėti 
su kurčiuoju. Tačiau atvažiavo au-
tobusas ir gimnazistė nuvažiavo. 
Taip ši istorija galėjo ir baigtis, 
jei ne tos pačios Vilniaus Užupio 
3 gimnazijos klasės mokinės Lau-
ros  noras artimiau susipažinti su 
klausos negalią turinčiais bendra-
amžiais, pažinti jų kalbą, praleisti 
drauge laisvalaikį, būti savanore 
LKNUC. Šis merginos noras buvo 
pirmas žingsnis gražios bendravi-
mo pradžios link: nedrąsus el. laiš-
kas LKNUC direktorės pavaduo-
tojai V. Kilikevičienei, pirmasis 
vizitas su Užupio gimnazijos ben-
draklasėmis į Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centrą.

Susitikimai
Balandžio 12 d. LKNUC įvy-

ko pirmasis Užupio gimnazijos ir 
klausos negalios mokinių susiti-
kimas. Užupio gimnazijos sava-
norės parodė filmuką apie savo 
mokyklą, mokinių gyvenimą, 
laisvalaikį, prisistatė pačios ir ar-
timiau susipažino su mūsų centro 
bendraamžiais. Po pažinties cen-
tro mokiniai pasiūlė trumpą eks-
kursiją po ugdymo įstaigą. Tai su-

darė galimybę Užupio gimnazijos 
mokinėms geriau suprasti ir pa-
žinti klausos negalią turinčių ben-
draamžių gyvenimą, pomėgius ir 
laisvalaikį. Mokiniai susitarė, kad 
kitą susitikimą organizuos Užupio 
gimnazijos mokinės.

Atsakomasis LKNUC aukštes-
nių klasių mokinių Gerdos (11b),  
Indrės ir Ievos (11a), Luko ir Ka-
rolio (12a) vizitas į Užupio gim-
naziją įvyko gegužės 3 d. Užupio 

gimnazistės maloniai nustebino: 
buvo organizuota ne tik ekskursija 
po Vilniaus Užupio gimnaziją, bet 
ir paruoštos vaišės.

Prie puodelio arbatos užsi-
mezgė pokalbis apie pomėgius, 
laisvalaikį.

Bendradarbiavimo sutartis
Moksleivių bendrystė paska-

tino LKNUC vyr. socialinę peda-
gogę Rasą Rusovičiūtę (šių eilučių 
autorę) susisiekti su Užupio gim-
nazijos direktorės pavaduotoja 
neformaliam ugdymui V. Macko-
niene ir pasidžiaugti tarp mokinių 
užsimezgusia draugyste. Šis tele-
fono pokalbis lėmė tai, kad buvo 
pasirašyta abiejų mokyklų bendra-
darbiavimo sutartis. 

Tikiu, kad sutartis suteiks ga-
limybę abiem mokykloms glau-
džiau bendradarbiauti, dalytis 
ugdomosios veiklos patirtimi tarp 
pedagogų, organizuoti bei daly-
vauti bendrose mokinių projektų 
ir kitų renginių veiklose. Tai padės 
girdintiesiems mokiniams geriau 
pažinti kurčiuosius bendraamžius, 
o mūsų mokiniams – praplėsti 
akiratį.

Ugdymas

Moksleivių bendrystės akimirka.

Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos 
centras (VTMRC) įgyven-
dino virėjo ir baldų apmu-
šėjo specialybių mokinių 
2011/2012 m. stažuotės 
„Virėjo virtuvės paslaptys 
Vokietijoje“ ir  „Mokinių su 
klausos negalia gamybinė 
praktika Vokietijoje“ pro-
jektus.

Lietuvaičių praktikomis Vo-
kietijoje pasirūpino Vokieti-
jos profesinio mokymo centras 
SALO+Partner Berufliche Bildung. 
Bendras dviejų šalių projektas rea-
lizuotas Švėryno miesto įmonėse. 

Aštuoni virėjo specialybės 
mokiniai praktiką atliko 2011 m. 
rugsėjo–spalio mėnesiais keturių 

žvaigždučių viešbučio virtuvėje ir 
restorane. Aštuoni baldų apmu-
šėjo specialybės mokiniai 2012 
m. vasario–balandžio mėn. buvo 
įdarbinti  keliose skirtingose Švė-
ryno miesto įmonėse. Praktika 
truko šešias savaites.

Virėjo specialybės praktikan-
tai susipažino su Vokietijos maiti-
nimo įmonių darbo organizavimu, 

naujausiomis maisto ruošimo 
technologijomis, nacionaline 
Vokietijos virtuve, maitinimo 
ir aptarnavimo kultūra. Prakti-
kantai išmoko serviruoti stalą, 
paruošti daržovių, tradicinius 
vokiškus žuvies, mėsos ir kitus 
karštuosius patiekalus, tobuli-
no sumuštinių, padažų, sriu-
bų, užkandžių ir plataus salotų 
asortimento ruošimo įgūdžius.

Būsimi baldų apmušėjai 
tobulino įgūdžius remontuoti 
ir šalinti įvairių medinių kons-
trukcijų bei staliaus gaminių 
defektus; surinkti ir išardyti 
medines konstrukcijas, atlikti 
medinių paviršių apdailą; su-

rinkti mažo ir vidutinio sudėtin-
gumo medienos gaminius: langus, 
duris, pertvaras, apdailos detales, 
ir kt.; renovuoti ir surinkti viduti-
nio sudėtingumo baldus.

Taip pat mokiniai įgijo naujų 
profesinių ir socialinių bei kultūri-
nių įgūdžių: tapo savarankiškesni, 
drausmingesni, praplėtė tarptauti-

nių gestų ir vokiečių kalbos žinias, 
bendrąsias žinias apie Vokietijos 
istoriją, kultūrą, geografiją, ar-
chitektūrą ir politiką. Mokiniams 
bus suteikti praktikos sertifikatai 
ir europiniai mobilumo pažymė-
jimai Europass, kurie padidins jų 
galimybes įsidarbinti.

Projektai buvo naudingi ir 
prasmingi ne tik mokiniams, bet 
ir lydintiems pedagogams, visam 
Vilniaus technologijų mokymo ir 
reabilitacijos centrui. Šie stažuotės 
užsienyje projektai tapo svarbiu 
indėliu į mokinių profesinį tobu-
lėjimą. 

                                                                                           
VTMRC informacija

Šie projektai finansuojami re-
miant Europos Komisijai. Šis straips-
nis atspindi tik autoriaus požiūrį, to-
dėl Komisija negali būti laikoma at-
sakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą; mokymosi 
visą gyvenimą programą Lietuvoje 
administruoja Švietimo mainų para-
mos fondas.

Roman Petkevič per praktiką.

 Moksleivių draugystė

VTMRC mokinių stažuotės užsienyje 
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Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKNPM) 
aplinką papuošė ką tik baig-
tas įrengti alpinariumas. Jį 
projektavo ir įrengė Panevė-
žio Margaritos Rimkevičai-
tės technologijų mokyklos 
trečio kurso moksleivė Goda 
Lapėnaitė.

Pasak PKNPM direktorės Da-
nutės Kriščiūnienės, jau tapo tra-
dicija, kad šioje ugdymo įstaigoje 
praktiką atlieka Šiaulių universi-
teto, Vilniaus, Panevėžio kolegi-
jų, Panevėžio M. Rimkevičaitės 
technologijų mokyklos studentai. 
Anot jos, dekoratyvinį apželdini-
mą studijuojanti G. Lapėnaitė iš-
siskyrė tuo, kad tik atėjusi tartis 
dėl praktikos, pageidavo ne kas-
dienio aplinkos tvarkymo darbo, 
bet degė noru sukurti ką nors 
įdomaus. „Kadangi mokykla ne-
seniai baigta renovuoti, buvo įsi-
klausyta į jos sumanymą įrengti 
alpinariumą, kuriam ji pasirinko 
iki tol neapželdintą kalnelį. Džiu-
gu buvo matyti merginos inici-
atyvumą: dėl jos pasiryžimo ir 
aktyvumo buvo rasti rėmėjai. Jų 
dovanotais ilgamečiais dekoraty-
viniais augalais ir buvo apsodin-
tas kalnelis. Manau, kad Godai 
ši praktika buvo ne tik kūrybinis 
darbas, bet ir pirmosios dalyki-
nio bendravimo bei vadovavimo 

pamokos. Man susitarus su  AB 
„Panevėžio keliai“ vadovais dėl 
skaldos ir akmenų visus kitus 
reikalus toliau derino ir tvarkė ji 
pati. Ateityje ją matau kaip  pers-
pektyvią savo srities specialistę, 
kuri žino, ko nori, ir sugeba to 
pasiekti“, – tvirtino mokyklos di-
rektorė.  

Pasak G. Lapėnaitės, ji prak-
tiką šioje mokykloje rinkosi, nes 
norėjo pabendrauti su kurčiais 
vaikais, labiau pažinti jų pasaulį. 
Apie mokyklos direktorės aktyvu-
mą ir visuomeninę veiklą žinojo 
tik iš žiniasklaidos. „Tačiau kai 
pamačiau, kiek ji yra nuveiku-
si šios mokyklos labui, išgirdau, 

kiek daug minčių ir idėjų turi 
šiandien ir ateičiai, aš taip pat 
pajutau didžiulį norą nuveikti ką 
nors ypatingo. Taip akimirksniu 
kilo mintis padaryti alpinariumą, 
rasti rėmėjų. O turėdama prieš 
save tokį mokyklos vadovės pa-
vyzdį, palaikymą ir konsultacijas, 
nė kiek nesuabejojau, jog man pa-
vyks“, – su užsidegimu pasakojo 
Goda.

Mergina sakė esanti dėkin-
ga Naujamiesčio dekoratyvinių 
augalų ūkio savininkams Sigitai 
ir Sigitui Pūrams bei Jurgitai Ša-
pokienei, kurie  mokyklai dova-
nojo dekoratyvinių augalų net už 
tūkstantį litų, ir AB „Panevėžio 
keliai“, kuri neliko abejinga direk-
torės prašymui.  Ji taip pat išreiš-
kė dėkingumą jai nuoširdžiai tal-
kinusiems: PKNPM direktoriaus 
pavaduotojui ūkio reikalams Jo-
nui Vlasovui, nepedagoginiam 
personalui, aukštesniųjų klasių 
mokiniams.

Paklausta, kaip ryžosi dova-
noti augalų už tokią gana solidžią 
sumą, ponia Sigita juokdamasi at-
sakė klausimu į klausimą: „O argi 
tai blogai?“ Ir po to prisipažino, 
jog negalėjusi atsakyti tokiam 
nuoširdžiam merginos prašymui. 

Mokyklos direktorė kartu su 
praktikante visiems šio projekto 
rėmėjams asmeniškai padėkojo ir  
įteikė padėkos raštus. 

Eglė GENIENĖ

Prasidėjus stojimui į 
aukštąsias mokyklas, Švie-
timo ir mokslo ministerija 
ragina stojančiuosius at-
kreipti dėmesį, kad nelega-
liai studijas Lietuvoje vyk-
dančios užsienio aukštosios 
mokyklos ar kitos institucijos 
gali kviesti studijuoti ir įgyti 
aukštojo mokslo diplomus. 
Baigus nelegaliai vykdytas 
studijas išduoti diplomai 
nepripažįstami. 

Iškilus klausimui dėl stu-
dijų legalumo informaciją 
galima pasitikrinti Atviroje 
informavimo, konsultavimo, 
orientavimo sistemoje AI-
KOS. Informaciją apie Lietu-
voje legaliai veikiančias aukš-
tąsias mokyklas ir jų siūlomas 
studijų programas galima rasti 
AIKOS interneto svetainėje:  
http://www.aikos.smm.lt/
aikos/index.htm.

Šiuo metu Lietuvoje lega-
liai veikia 47 aukštosios mo-
kyklos: 23 universitetai ir 24 
kolegijos, iš jų 27 valstybinės 
ir 20 nevalstybinių.

Į valstybės finansuojamas 
bakalauro ir vientisųjų studi-
jų vietas bendrąjį priėmimą 
vykdo LAMA BPO (Lietuvos 
aukštųjų mokyklų asociacija 
bendrajam priėmimui organi-
zuoti): http://www.lamabpo.
lt . Visos aukštosios mokyklos 
ir studijų programos, į kurias 
suteikiama galimybė stoti per 
LAMA BPO sistemą, yra lega-
liai veikiančios ir vykdomos.

SMM inf.

Goda Lapėnaitė dėkoja rėmėjai - Naujamiesčio dekoratyvinio augalų ūkio  
vienai iš savininkių Sigitai Pūrienei.

Alpinariumo kūrimo procesas. Dešinėje – jo autorė  M. Rimkevičaitės 
technologijų mokyklos III kurso moksleivė G. Lapėnaitė.

Atliekant praktiką įkurtas mokyklos 
alpinariumas

Lietuvoje 
legaliai 

veikiančios 
aukštosios 
mokyklos
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„Tylos“ jubiliejus sutelkė kurčiuosiusSportas

Kauno kurčiųjų sporto 
klubas „Tyla“ birželio 9 d. 
paminėjo 20 metų sukaktį.

Jubiliejui skirtų renginių 
maratonas prasidėjo gerokai 
anksčiau. Klubo įkūrėjas ir 
pirmininkas Algirdas Jurkša 
jau birželio 6 d. rūpinosi 
atvykstančių sportininkų 
delegacijomis iš užsienio 
šalių. 

Birželio 7-9 d. klubo „Tyla“ 
jubiliejaus proga Kauno kolegijos 
sporto salėje vyko XIV tarptauti-
nio kurčiųjų krepšinio veteranų 
turnyras. Pagrindiniai orga-
nizaciniai rūpesčiai ir rėmėjų 
paieškos atiteko klubo vadovui ir 
jo aktyvui. Šventės šeimininkams 
reikėjo pasirūpinti teisėjavimo, 
gydytojo, apdovanojimų, prizų 
ir kitomis išlaidomis. 

Pagrindiniai rėmėjai - Kau-
no miesto savivaldybė, Lietu-
vos kurčiųjų sporto komitetas 
(LKSK), Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos  centras (KKRC), „Mais-
tas sportui“, individuali spauda 
„Print“, pagalbos ranką ištiesė 
Kauno kolegija, ypač daug prisi-
dėjo jos direktorius Mindaugas 
Misiūnas. 

Klubo „Tyla“ įkūrimas
Sporto klubas „Tyla“ įsikūrė 

1992 m. Jau 2006 m. Kūno kul-
tūros ir sporto departamento su-
rengtame konkurse „Geriausieji 
neįgaliųjų sporto klubai“ pateko 
tarp 4 nugalėtojų. Tais pačiais 
metais klubo įkūrėjui A. Jurkšai 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio 
trenerio vardas, jis yra ir LKSK 
viceprezidentas, parolimpinio 
komiteto vykdomojo komiteto 
narys. Dar septyniolikmetis 
 A. Jurkša įsitvirtino Lietuvos 
kurčiųjų vyrų krepšinio rink-
tinėje, su kuria 10 kartų tapo 
buvusios Sovietų Sąjungos čem-
pionais, o atidarius sienas, 1992 
m. iš Izraelyje vykusio V Europos 
kurčiųjų vyrų krepšinio čempio-
nato parsivežė aukso medalius. 
A. Jurkša yra ir kitų Europos bei 

pasaulio krepšinio čempionatų 
prizininkas, buvo renkamas 
į Europos kurčiųjų krepšinio 
simbolinę rinktinę. Be to, svar-
biausia, kad jis pats, būdamas 
sportininkas ir vadovas, atkakliai 
rūpinasi kurčiųjų sporto reika-
lais, parengė žmonių su klausos 
negalia lygiateisio dalyvavimo 
visuomenėje programą, strate-
ginį planą, nuolat išgyvena dėl 
neįgaliųjų diskriminacijos.

Šiuo metu į klubo „Tyla“ 
tarybą išrinkti energingiausi 
kurčiųjų sportui atsidavę sporti-
ninkai: Remigijus Balaišis, Ijolė 
Aleknavičienė, Algirdas Jurkša, 
Lina Agintaitė, Agnė Žegytė, 
Vidmantas Švedas.

Klubo pirmininko auto-
ritetas padėjo išlaikyti klubo 
tradicijas. Tą akivaizdžiai įrodo 
į šventę suvažiavusios didelės 
svečių delegacijos iš užsienio 
šalių, sveikinti atvykę svečiai 
ir trijų dienų renginyje gausiai 
dalyvavusi Kauno kurčiųjų ben-
druomenė. 

Veteranų krepšinio 
 turnyras

Birželio 7 d. Kauno kolegijos 

salėje vyko jubiliejinio renginio 
atidarymas: susirinkusių sporti-
ninkų dėmesį prikaustė kaunie-
čių A. Tvarijonaitės ir K. Vaišno-
ro gestais imituojamas Lietuvos 
himnas, žavėjo tautiniais rūbais 
pasipuošusių merginų atliktas 
šokis kepurinė. 

Sporto klubo „Tyla“ pirmi-
ninkas pasidžiaugė sporininkų 
susitelkimu, noru pabūti drauge 
gražaus klubo jubiliejaus akimir-
komis. Tą patvirtino salėje išsiri-
kiavusios kurčiųjų krepšininkų 

komandos, kurias sieja ne vienų 
metų pažintis bei draugystė. 
Atvyko krepšininkai iš Latvijos, 
Estijos, Rusijos, Lenkijos, Suomi-
jos, Slovėnijos, Anglijos, Ukrai-
nos, Baltarusijos. Juos draugiškai 
sutiko Lietuvos kurčiųjų krepši-
ninkų komandos – Kauno „Tyla“ 
ir Vilniaus „Gestas“. 

Šventės atidaryme dalyvavęs 
LKSK prezidentas Aleksas Jasiū-
nas pasveikino visus ir palinkėjo 
ištvermės siekiant pergalių. 

Birželio 7 d. keturiose grupė-

Klubo pirmininkas su klubo tarybos nariais ir svečiais (iš kairės) pirmoje eilėje - L. Agintaitė, I. Aleknavičienė, 
 A. Jasiūnas, A. Grabnickas, A. Jurkša, M. Minkevičius antroje eilėje - V. Švedas, R. Balaišis, J. Pugačiauskienė,  
E. Marcinkevičienė.

Sporto klubo „Tyla“ pirmininką A. Jurkšą sveikina KKRC direktorė  
J. Pugačiauskienė ir meninių gebėjimų organizatorė V. Eskertienė.
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se prasidėjo krepšinio varžybos. 
A grupėje žaidė Kauno „Tyla, 
Londono „Lions“, Slovėnijos 
„Liubliana“, B grupėje – Vilniaus 
„Gestas“, Maskvos „Saturn“, 
Sankt Peterburgo „Neva“, C gru-
pėje – Kijevo „Forum“, Suomijos 
„Valpas“, Minsko „Atlant“, D 
grupėje – Talino „Talkur“, Rygos 
„Nedzirdigo“, Liublino „Spartan“. 

Po atkaklių ketvirtfinalių, 
pusfinalių birželio 9-osios rytą 
išryškėjo pajėgiausios koman-
dos. Dėl 3 ir 4 vietų susitiko Vil-
niaus „Gestas“ ir Liublino (Len-
kija) „Spartan“. Rezultatu 64:56 
laimėję vilniečių rinktinėje žaidę 
krepšininkai R. Jočys, Š. Pečiu-
lis, G. Šerelis, A. Romanovas, J. 
Šilkinis, R. Vaitiekūnas, V. Žy-
mantas, R. Černajus, A. Kubaitis,  
S. Matačinskas užsitvirtino tur-
nyre III vietą.

Finale susitiko Kauno „Tyla“ 
ir Kijevo (Ukraina) „Forum“. 
„Tylos“ krepšininkų rinktinei 
atstovavo: R. Balaišis, A.Dobilas, 
A. Bražinskas, M.Spūdys, J. 
Lukošius, A. Eskertas, M. Jan-
kus, V. Švedas, A. Ratautas, A. 
Bradūnas. 

Jau pirmo kėlinio pradžioje 
šeimininkams, rodos, be didelių 
pastangų sekėsi perprasti augalo-
tų „Forum“ krepšininkų žaidimo 
taktiką. Šiems trukdė pajėgiausių 
žaidėjų traumos, o atkakliausius 
vis aplenkdavo sėkmė. 

Sportinei kovai tęsiantis, 
ukrainiečiai stengėsi švelninti 

rezultatus, tačiau sutelktų jėgų 
nepakako. Tad svariu rezultatu 
69:40 pirmąją vietą šiame tur-
nyre užsitikrino Kauno „Tylos“ 
krepšinio veteranai. 

Lemtingose varžybose 14 
taškų pelnė A. Bražinskas, 10 
– M. Spūdys, bet daugiausia 
ovacijų iš žiūrovų ir rinktinės 
draugų sulaukė net 37 taškus 
surinkęs kaunietis A. Dobilas. 
Ypatingu ūgiu nepasižymintis 
krepšininkas stebino judrumu, 
žaibiška orientacija ir taiklumu. 

I – III vietas užėmusios 
komandos apdovanotos taurė-
mis, jų nariai - medaliais. Mažo 
formato jubiliejinės klubo taurės 
įteiktos ir IV –XII vietas laimėju-
sioms komandoms.

Šventinis vakaras
Šiltos birželio 9-osios pa-

vakarę Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centre „lijo“ antrasis 
apdovanojimų lietus. Čia prasi-
dėjo šventinis vakaras. Su gražiu 
jubiliejumi sveikino KKRC imi-
tuojamos dainos, pantomimos, 
šokių kolektyvai. 

Susirinkusiems svečiams 
sporto klubo „Tyla“ vadovas 
A. Jurkša pristatė klubo veiklą: 
šiuo metu klubas vienija 416 
kauniečių, jie gali jėgas išban-
dyti septyniolikoje sporto šakų 
(vyrų, moterų, vaikų krepši-
nis, stalo tenisas, badmintonas, 
boulingas, orientacinis spor-
tas, šaškės, šachmatai, futbolas, 

plaukimas, smiginis, sportinė 
žūklė, imtynės, pliažinis tinkli-
nis, slidinėjimas). Pasidžiaugęs, 
kad turi bendraminčių ir pagal-
bininkų, už ilgametį nuoširdų 
bendradarbiavimą klubo var-
du padėkos raštais ir gėlėmis 
apdovanojo LKSK prezidentą  
A. Jasiūną, generalinį sekretorių 
M. Minkevičių, Kauno miesto 
kūno kultūros ir sporto skyriaus 
vedėją A. Grabnicką, KKRC di-
rektorę J. Pugačiauskienę, Kauno 
kolegijos direktorių M.Misiūną, 
KKRC meninių gebėjimų organi-
zatorę V.Eskertienę, Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro (KKNUC) direktorę  
L. Gervinskienę ir kitus garbius 
svečius. Padėkas ir gėles už akty-
vų dalyvavimą klubo jubiliejaus 
proga įteikė ir daugeliui gabių 
sportininkų: A. Dobilui, A. Že-
gytei, R. Jankui, R. Mingailaitei, 
K. Žižiūnui bei kitiems.

 Sporto klubą sveikino Kau-
no miesto kūno kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas A.Grabnickas. 
Jis perdavė ir Kauno miesto mero 
A. Kupčinsko padėkos raštus 
klubo pirmininkui A. Jurkšai, 
tarybos nariams: R. Balaišiui, 
E. Marcinkevičienei, I. Alekna-
vičienei.

Klubą pasveikino trumpam į 
renginį užsukusi LKD prezidentė 
Roma Klečkovskaja.

LKSK prezidentas A. Jasiū-
nas klubo pirmininkui A. Jurkšai 
įteikė raštišką padėką už pastan-

gas, optimizmą, neblėstančią 
energiją ir atkaklumą garsinant 
Lietuvos vardą, pasidžiaugė 
kruopščiu ir sąžiningu darbu 
vystant Kauno miesto kurčiųjų 
sporto judėjimą, sugebėjimą in-
tegruoti kurčiuosius į visuomenę 
per sportą. Už darbą populiari-
nant sportą tarp kurčiųjų LKSK 
padėkos įteiktos ir KKRC direk-
torei J. Pugačiauskienei, klubo 
„Tyla“ tarybos narei L. Agin-
taitei, krepšininkui J. Lukošiui, 
aktyviems visuomenininkams  
V. Radvilienei, J. Zagorskiui.

Labai nuoširdžiai pasveikino 
konkurentai ir ištikimiausi drau-
gai – Vilniaus, Klaipėdos, Šiau-
lių, Panevėžio kurčiųjų sporto 
klubai. Kovingų pergalių krepši-
nio aikštelėje linkėdamos KKRC 
pirmininkė J. Pugačiauskienė ir 
meninių gebėjimų organizatorė 
V. Eskertienė padovanojo naują 
oranžinį kamuolį. Savo klubo 
pirmininką pasveikino tarybos 
nariai, subtiliai ir jaunatviškai – 
Kauno kurčiųjų jaunimo organi-
zacija. Visų sveikinimų suminėti 
neįmanoma...

Nuostabiausi sveikinimai 
skambėjo iš užsienio šalių ko-
mandų, su kuriomis sportuojant 
išlieta daug prakaito, semtasi 
patirties, mokytasi ir mokyta. 

Pradedant sveikinusiu A. B. 
Ipolitovu iš Maskvos, rygiečiu  
A. Bergmaniu, šventinis vakaras 
panašėjo į prisiminimų vakarą. 
Visi užsienio svečiai pabrėžė 
aukštą Lietuvos kurčiųjų krep-
šininkų žaidimo lygį, klubo 
vadovo taktą ir toleranciją. Tarp 
užsienio šalių draugų dovanų – 
knygos, sporto klubų vėliavos, 
logotipai ir kiti mieli suvenyrai.

Tačiau, suprantama, pati 
didžiausia dovana klubui - įverti-
nimas, gausus susibūrimas. Visa 
tai - svariausias stimulas planuo-
jamiems rytdienos darbams.

Renginį į tarptautinę gestų 
kalbą ir lietuvių gestų kalbą vertė 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorės pava-
duotojas A. Bražinskas, vertėja 
Z. Palepšienė.

                Aldona  Gema 
STANKEVIČIENĖ

„Tylos " komanda - XIV tarptautinio kurčiųjų veteranų krepšinio turnyro , skirto „Tylos " klubo 20-mečiui paminėti, 
nugalėtoja.
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R. M. Balaišiui suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio trenerio vardas

Sportas

Orientavimosi sportas. 
Gegužės 19 d. Grigonyse (Kauno 
r.) vyko Lietuvos kurčiųjų orien-
tavimosi sporto čempionatas. 
Sportininkai varžėsi sprinto tra-
soje. Moterys jėgas išbandė 2,6 
km, o vyrai 3,2 km distancijoje.

Moterys 
I - Adrija Kulbokaitė
II - Judita Volungevičienė
III - Sandra Katinaitė
IV - Laura Navikaitė
V - Gedvilė Diržiūtė

Vyrai
I -  Mantas Volungevičius
II - Tomas Kuzminskis
III - Vytautas Remeika
IV - Vytautas Songinas

Badmintonas. Gegužės 25 
d. Klaipėdoje vyko Lietuvos 
kurčiųjų badmintono čempio-
natas. Į čempionatą susirinko 7 
moterys ir 8 vyrai. Čempionate 
nedalyvavo stipriausia Lietuvos 
kurčiųjų badmintonininkė Kris-
tina Dovydaitytė (ruošiasi tapti 
motina) ir pasaulio vicečempi-

onas Kazimieras Dauskurtas. 
Supažindiname su geriausiais 
pasiekimais.

Moterys
I -  Vaiva Žymantaitė
II - Veronika Michailova
III - Kristina Veitaitė

Vyrai
I - Ignas Reznikas
II - Tomas Dovydaitis
III – Darius Kazragis 

Žūklė. Gegužės 26 d. Rusnė-
je (Šilutės r.) surengtas Lietuvos 

kurčiųjų sportinės žūklės (spi-
ningavimo) čempionatas. Da-
lyvavo 10 komandų iš Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio ir Klaipėdos. 

Prizininkai
I - Kauno ,,Tylos" koman-

da (R. Jakaitis, R. Žukaitis, V. 
Švedas)

II - Kauno ,,Tylos" komanda 
(L. Urbonas, V. Grinkevičius, M. 
Jankus)

III - Kauno ,,Tylos" koman-
da (T. Lymontas, A. Grigaitis, R. 
Žukauskas)

Mažasis futbolas. Birželio 2 
d. Vilniuje vyko Lietuvos kurčių-
jų mažojo futbolo čempionatas. 
Jame jėgas išbandė Vilniaus 
,,Gesto", Klaipėdos ,,Šermukš-
nio", Šiaulių ,,Aido" ir Panevėžio 
,,Vėjo" komandos.

Susitikimų rezultatai
„Gestas“ – „Šermukšnis“ 1:4
„Gestas“ – „Aidas“ 1:1 
„Gestas“ – „Vėjas“ 2:0
„Šermukšnis“ – „Aidas“ 2:0
„Šermukšnis“ –  „Vėjas“ 1:4
„Aidas“ – „Vėjas“ 1:2

Pagal taškų skaičių ir tar-
pusavio rungtynių rezultatus 
komandos išsirikiavo taip:

I - Panevėžio ,,Vėjas"
II - Klaipėdos ,,Šermukšnis"
III - Vilniaus ,,Gestas"

Boulingas. Birželio 16 d. 
PC ,,Saulės miestas" (Šiauliai) 
surengtas Lietuvos kurčiųjų 
boulingo čempionatas. Apie jo 
rezultatus skaitytojus informuo-
sime vėliau. 

   
Mantas STANKEVIČIUS

Gegužės 24 d. Kūno 
kultūros ir sporto de-
partamento direktorius 
Klemensas Rimšelis ap-
dovanojo būrį Lietuvos 
sportininkų, iškovojusių 
pergales pirmoje metų 
pusėje. 

Šešiolikai šalies trenerių–
sporto mokytojų ketveriems me-
tams suteikta nacionalinio spor-
to trenerio kategorija. 

Kauno kurčiųjų klubo „Tyla“ 
treneriui Remigijui Mykolui Ba-
laišiui suteikta Lietuvos nusipel-
niusio trenerio kategorija aštuo-
neriems metams ir vardas visam 
laikui. Ši trenerio kategorija ga-
lios tik dirbant su neįgaliaisiais 
sportininkais.

Garbingo pripažinimo link 
Remigijus ėjo intensyviai spor-

tuodamas nuo paauglystės.
 Žinomas krepšininkas Lie-

tuvos krepšinio asociacijos pa-
žymą, leidžiančią dirbti treneriu, 
gavo 2003 m. 2004 m. jis LKKA 
baigė trenerių tobulinimosi kur-
sus, po dvejų metų gavo Lietu-
vos trenerio kategoriją. 2008 m. 
jam suteikta Lietuvos nacionali-
nio trenerio kategorija. 

R. M. Balaišiui už garbingus 
pasiekimus ne kartą įteikti LR 
prezidentės Dalios Grybauskai-
tės, Kauno mero, Lietuvos spor-
to federacijos, Sporto departa-
mento padėkos ir garbės raštai. 

Nuoširdžiai sveikiname ga-
vus aukštą įvertinimą, linkime 
sėkmės dirbant su klausos nega-
lią turinčiais sportininkais, gra-
žių pergalių ir geros sveikatos. 

Aldona STANKEVIČIENĖR. M. Balaišį (dešinėje) sveikina KKSD direktorius K. Rimšelis. 

 Lietuvos kurčiųjų badmintono čempionato prizininkai.

Trumpai apie sportą
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Darbas, padedantis augti ir tobulėtiMūsų žmonės

Nijolė Pivorienė dėsto 
Vilniaus kolegijoje(VIKO) 
ir dirba Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro (LKNUC) Gestotyros 
ir metodinių priemonių ren-
gimo skyriuje. Ji yra viena 
iš nedaugelio Lietuvos kur-
čiųjų, įgijusių universitete 
magistro laipsnį. Energinga 
mergina spėja ne tik suk-
tis dviejuose darbuose, bet 
ir randa laiko kelionėms, 
kitiems laisvalaikio pomė-
giams. 

Pirmosios LKNUC 
dvyliktokų laidos  

abiturientė
Nijolė gimė ir augo kurčių-

jų šeimoje Vilniuje. Iš pradžių 
mergaitė girdėjo, tačiau susirgu-
si plaučių uždegimu apkurto. Jos 
tėtis - Vilniaus kurčiųjų šaškių ir 
šachmatų klubo „Rikis” vadovas. 
Jis bandė ir Nijolę sudominti šach-
matų žaidimu. Mergina juokauja, 
kad šachmatininke netapo, nes ne-
nori sustorėti, o juk tai sporto ša-
ka, kur reikia nuolat sėdėti. Anks-
čiau ji aktyviai sportavo – užsiėmė 
lengvąja atletika.

Mergina baigė LKNUC 2001 
m. Tai buvo pirmoji mokyklos 
dvyliktokų laida. Nijolė prisime-
na, jog buvo labai sunku, perse-
kiojo baimė, kad nepavyks išlai-
kyti egzaminų. Tačiau tiek ji, tiek 
daugelis kitų tos laidos abiturien-
tų egzaminus laikė sėkmingai ir 
įstojo į aukštąsias mokyklas. Beje, 
LKNUC mergina susipažino ir su 
savo būsimu vyru Vytautu Pivo-
ru. Draugystė prasidėjo nuo pa-
ralelinėse klasėse besimokančių 
jaunuolių pokalbių apie mokslą. 
Vėliau abu įstojo į tą patį universi-
tetą, bet pasirinko skirtingas spe-
cialybes. 

 Magistro laipsnis  
įgytas universitete

Tuomečiame Vilniaus peda-
goginiame universitete (dabar 
Lietuvos edukologijos universite-
tas) Nijolė baigė pradinio ugdymo 
pedagogikos bakalauro studijas 
ir įgijo specialiosios pedagogikos 
magistro laipsnį. Po studijų ji iš-

kart ištekėjo.
Nijolė pamena, kad studijuoti 

universitete buvo nelengva. Atėjus 
iš mokyklos, kur mokytojai įpra-
tę mokiniams paaiškinti, padėti, 
integruotis į girdinčiųjų studentų 
kolektyvą - tikras iššūkis. Tačiau 
Nijolei pavyko. Pasak jos, labai 
svarbu kurčiojo asmenybė: ar jis 
drąsus, ar moka prisitaikyti prie 
naujos aplinkos, ar lengvai ben-
drauja. 

Būdavo sudėtinga gauti vertė-
ją. Be to, vertėjos nuolat keisda-
vosi. Nijolė mano, kad kokybišką 
vertimą būtų galima gauti, jei vie-
nas vertėjas paskaitas verstų visą 
semestrą, o kitą semestrą – kitas. 
Pasak jos, problemų kildavo ir dėl 
to, kad neturinčioms aukštojo išsi-
lavinimo vertėjoms būdavo nelen-
gva  suvokti ir perteikti sudėtingą 
informaciją. Panašių problemų 
kurtiesiems studentams kyla ir 
šiandien.

Studentams dėsto vertimo 
teoriją ir praktiką

Jau daugiau kaip 5 metus  
VIKO Nijolė dėsto vertimo teoriją 
ir praktiką. Kažkada Mantrimas 
Danielius pakvietė laikinai padir-
bėti lektore, bet pradėjusi dėstyti 
ji šiame darbe liko ilgam. Nijolė 
pamena, kad pradžia buvo sunki. 
Ji dirbo viena, be girdinčiojo lek-
toriaus, taigi negalėdavo įvertinti, 
kaip studentai verčia, nebūdavo iš 
jų grįžtamojo ryšio. Tačiau darbas 
sekėsi gana gerai. Šiandien kartu 
su Andriumi Barisevičiumi pas-
kaitas vedanti kurčioji studentams 
bando perteikti praktines žinias: 
kaip taisyklingai versti sakinius, 
kokius gestus vartoti. 

Nijolė pastebėjo, kad į VIKO 

įstojantys studentai pradžioje bū-
na labai entuziastingai nusiteikę, 
jiems viskas atrodo nauja ir įdo-
mu. Tačiau bėgant laikui studen-
tai pamato, koks rimtas ir sunkus 
darbas jų laukia, susipažįsta su 
darbu vertėjų centruose ir  jų op-
timizmas po truputį blėsta. Nijolė 
pasakojo, kad VIKO nuo šiol pa-
keistas specialybės pavadinimas: 
studijų programa „gestų kalba“ 
pavadinta „lietuvių gestų kalbos 
vertimas“. Naujasis pavadinimas 
tiksliau atspindi studijų programą 
ir neklaidina studentų. 

Paklausta, kodėl tiek mažai 
baigusiųjų gestų kalbos studijas 
eina dirbti į vertėjų centrus, Nijolė 
atsakė, jog nenorėtų apie tai kal-
bėti ir gilintis į šią problemą. Jos 
darbas – tik parengti būsimus ver-
tėjus. Ją stebina tai, kad visi baigę 
studijas nori likti Vilniuje, o Kau-
ne nerandama darbuotojų, nors 
laisvų etatų yra. Nijolei gaila, kad 
daugelis stiprių ir perspektyvių 
studentų neįsidarbina vertėjų cen-
truose, dirba ne pagal specialybę. 
„Kur dabar mano buvę studentai?“ 
– retoriškai klausia lektorė.

LGK  žodyno rengimo 
darbai

LKNUC Gestotyros ir meto-
dinių priemonių rengimo skyriuje 
Nijolė dirba nuo pat jo įkūrimo. 
Dabar pagrindinis Nijolės rūpes-
tis -  LGK (lietuvių gestų kalbos) 
žodynas.

Ji entuziastingai pasakoja apie 
žodyno rengimo procesą – savo 
mėgstamą darbą, padedantį augti 
ir tobulėti kaip specialistei. Gru-
pė, kurioje dalyvauja ir kurtieji, ir 
girdintys, diskutuoja apie kiekvie-
ną gestą, tariasi, koks yra jo atiti-

kmuo lietuvių kalboje. Studijuo-
jama, filmuojama ir montuojama 
medžiaga su gestais ir jų vartojimo 
sakiniuose pavyzdžiais. Taip kau-
piama duomenų bazė žodynui. Ni-
jolė apgailestauja, kad per ekono-
minę krizę darbai sulėtėjo. Pasak 
jos, dabar ieškoma įmonių, kurios 
galėtų atlikti programavimo dar-
bus ir sukauptą medžiagą sudėti į 
internetą. Nijolę liūdina tai, kad 
trūksta lėšų paprastiems, nesu-
vaidintiems kurčiųjų pokalbiams 
filmuoti. Tokie gyvi pokalbiai pa-
dėtų pastebėtus gestus įtraukti į 
rengiamą žodyną.

Veiklos netrūksta
Vienas reikšmingesnių Ni-

jolės darbų – dėstymas Vilniaus 
pedagoginiame universitete. Ten 
ji dalyvavo dviejuose projektuose: 
mokė studentus, studijuojančius 
lietuvių filologiją, gestų kalbos. 
Nijolė nušvinta prisiminusi, kokie 
aktyvūs buvo tuometiniai jos pas-
kaitų lankytojai ir kaip linksmai, 
su nuotaikingais vaidinimais vyko 
mokymo procesas. Šiandien vie-
na buvusi studentė yra jos kolegė 
Gestotyros ir metodinių priemo-
nių rengimo skyriuje, o dar kelios 
dirba LKNUC pedagogėmis. 

Nijolė aktyviai filmavosi ren-
giant gestų kalbos mokomąją 
vaizdo medžiagą. Ji tvirtina, kad 
sulaukia daugiau pasiūlymų tai 
daryti, negu spėtų įgyvendinti.  
Nijolės manymu, reikėtų, kad fil-
muotųsi daugiau kurčiųjų, nes kie-
kvieno gestų kalba šiek tiek skiria-
si, besimokantieji neturėtų įprasti 
prie vieno žmogaus stiliaus. 

Malonūs laisvalaikio  
užsiėmimai padeda  
pamiršti rūpesčius

Laisvalaikiu Nijolė labai mėgs-
ta keliauti ir svajoja apie atostogas 
užsienyje, -tai padėtų pamiršti 
visas problemas ir darbus. Pra-
ėjusią žiemą ji aplankė Madeiros 
salą, įspūdį jai padarė ir anksčiau 
matyti Slovakijos kalnai. Bent po-
rą kartų per vasarą Nijolė plaukia 
baidarėmis. Kasdien ji prasiblaško 
vaikštinėdama po miestą ar parką, 
važinėdama dviračiu, vedžioda-
ma šunį. Taip pat mergina mėgsta 
dirbti sode, megzti. 

Agnė KARVELYTĖ

Nijolė Pivorienė - viena iš nedaugelio kurčiųjų - turi magistro laipsnį, dirba  
dviejuose darbuose ir įdomiai leidžia laisvalaikį.
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Mūsų 
žmonės

Kai pakanka drąsos įgyvendinti vaikystės svajonę

Retas renginys Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centre apsieina be 
bendruomenės aktyvisto Kęstučio 
Vaišnoros. Jau antrus metus veiklus 
vaikinas vadovauja Kauno rajono 
kurčiųjų pirminei organizacijai. Kęs-
tutis – Vytauto Didžiojo universiteto 
Socialinių mokslų fakulteto socialinio 
darbo studijų trečiakursis. 

„Akiračio“ korespondentė A. Stankevičienė 
su K. Vaišnora kalbėjosi apie klausos negalią, 
mokslus, jo įsitraukimą į bendro likimo draugų 
veiklą, dabartines pareigas, ateities planus.

Papasakokite, kur ir kokioje šeimoje gi-
mėte, kada pajutote, kad neprigirdite?

Gimiau ir užaugau Kaune, kurčiųjų šei-
moje, kurioje nestigo meilės, šilumos, darnaus 
bendravimo ir pasitikėjimo. Tėvai nevaržė ma-
no laisvės, leisdavo pačiam spręsti ir pasirink-
ti. Tačiau paaiškindavo galimas pasirinkimo 
pasekmes, mokė būti savarankišką, atsakingą 
ir siekti savo gyvenimo tikslų. Apie savo šei-
mą galėčiau daug kalbėti pačiais gražiausiais 
žodžiais, bet vis tiek jie neatspindės to, ką 
gražiausio aš jai jaučiu. Naudodamasis proga 
norėčiau tarti nuoširdžiai ačiū savo šeimos na-
riams, ypač mamai Linai, giminaičiams ir vi-
siems, kurie buvo šalia.

Neprigirdžiu nuo vaikystės. Iš šeimos na-
rių pasakojimų supratau, kad stipriam mano 
klausos pablogėjimui turėjo įtakos plaučių už-
degimas, šia liga sergant buvo leidžiami stiprūs 
antibiotikai. To pasekmė – ryškus neprigirdė-
jimas. 

Tačiau šiuo metu modernūs klausos ap-
aratai vis dėlto palengvina kurčiojo dalią. 
Kaip asmeniškai vertinate jų pranašumus ir 
trūkumus?

Aš nesinaudoju klausos aparatu, todėl ne-
turiu asmeninės patirties. Turiu giminaičių, 
draugų, kurie naudojasi klausos aparatais. 
Mes, žinoma, apie tai kalbame bei diskutuoja-
me. Tenka pastebėti, kad dažnai neprigirdintys 
žmonės iš mano artimųjų ir draugų rato su ap-
aratu girdi gana neblogai, tačiau jį nusiėmę jie 
tampa praktiškai kurti. 

Vaikystėje esu bandęs nešioti klausos ap-
aratus, bet tai nepasiteisino ir, atrodo, darė 
daugiau žalos, nei galėjo duoti naudos. Turiu 
pripažinti, kad metams bėgant klausa tikrai 
silpsta, negaliu garantuoti dėl ateities, bet ži-
nau, jog nepražūsiu, nes puikiai moku lietuvių 
gestų kalbą.

Kokia buvo vaikystės svajonė? Ar pavyko 
ją įgyvendinti, ar bent artėjate jos link?

Svajonių buvo tikrai nemažai - dviejų ran-
kos pirštų neužtektų joms suskaičiuoti. (Juo-
kiasi.) Tačiau ryškiausia jų - studijuoti Vytauto 
Didžiojo universitete ir dirbant padėti klausos 
negalią turintiems žmonėms spręsti jų proble-

mas. Važiuodamas K. Donelaičio gatve visada 
žvelgdavau į Vytauto Didžiojo universiteto 
simbolį ir kartodavau sau: aš studijuosiu čia! 
Po daugelio metų taip ir įvyko. Tikriausiai ši 
svajonė išsipildė su kaupu, nes socialinio darbo 
studijos man suteikia ne tik žinių, įgūdžių, pa-
tirties, bet teikia ir vidinį pasitenkinimą, kuris 
tarsi varomoji jėga skatina vis daugiau gilintis į 
studijuojamą sritį.

Prieš dvejus metus Kauno rajono kurtieji 
mane išrinko savo kurčiųjų pirminės organi-
zacijos pirmininku. Pradėjau dirbti VšĮ Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre informantu–kon-
sultantu. Šiuo metu dirbu asmeniniu asistentu 
Kauno rajone, sprendžiu rajono kurčiųjų ben-
druomenės narių problemas, teikiu informaci-
ją, konsultuoju įvairiais klausimais. 

Kokie tavo charakterio bruožai padėjo 
atsidurti tarp veikliausių bendraamžių, juk 
daugumai ir sveikų jaunuolių patogiau laiką 
leisti nevaržomiems įsipareigojimų, neapsi-
krovus savanoriška veikla?

Apie mano charakterio bruožus turėtų kal-
bėti kiti – žmonės, kurie bendrauja, dirba ar 
turi bendros veiklos su manimi. Todėl apie juos 
nekalbėsiu, tik išduosiu: kartais aš būnu ange-
liukas, o kartais ir velniukas. (Juokiasi.) Pagal-
voju: kaip būtų, jei nestudijuočiau, nedirbčiau, 
nesavanoriaučiau, nelankyčiau repeticijų ir t. 
t.? Nieko neveikimas tikriausiai nužudytų ma-
ne.

O kaip sekėsi mokytis - nuo pirmųjų rai-
džių pažinimo iki dabartinių studijų?

Vaikystėje lankiau girdinčiųjų darželį neto-
li savo namų. Iš to laikotarpio mažai ką prisi-

menu.  Ryškiausiai menu, kad nemėgau darže-
lio logopedės, o privalėjau pas ją lankytis, nes 
neištardavau „s“ raidės. Dažnai ji mane ir už 
ausų patampydavo. Buvau tikrai kaprizingas ir 
užsispyręs. Paskui lankiau šio darželio pastate 
esančią pagrindinę mokyklą ir baigiau keturias 
klases.

Vidurinį išsilavinimą įgijau jau kitoje vidu-
rinėje bendrojo lavinimo mokykloje. Mokytis 
nebuvo labai sunku. Sėdėdavau dažniausiai 
pirmame suole, visi mokytojai žinojo, kad ne-
prigirdžiu, ir buvo gana geranoriški mano at-
žvilgiu.

Universitete buvo sunkiausia studijuoti an-
glų kalbą, tačiau ir šią kliūtį įveikiau: perėjau 
visus keturis privalomus anglų kalbos lygius. 
Man pagelbėjo dabartinė socialinio darbo pro-
dekanė Violeta Ivanauskienė. Ji suprato mano 
poreikius ir stengėsi į juos atsižvelgti. Studijos 
nėra lengvos, bet įdomios, o įdomiausi yra so-
cialinio darbo dalykai.

Sakoma, kad žmonės, kurie vienodai jau-
čia, vieni kitus lengvai atpažįsta. Draugus 
renkatės vienminčius, ar traukia priešingi 
charakterio bruožai?

Vyksta bendravimas, čia natūraliai išryškė-
ja, koks galimas santykis tarp dviejų žmonių. 
Manau, kad čia nėra pasirinkimo dalykai, grei-
čiau natūralus reiškinys. Tiek trumpai. Bijau, 
kad pradėdamas kalbėti ta tema užimsiu tikrai 
daug laiko, dėl to teks išplėsti straipsnį. 

Kokie artimiausi uždaviniai, ieškant tie-
siausių kelių eiti į visuomenę ir suteikti klau-
sos negalios žmonėms naujausios informa-
cijos?

Uždavinių, siekių yra nemažai, tačiau svar-
bu rezultatas. Mano nuomone, geriau kalbėti 
ne apie tai, kas yra planuojama daryti, o apie 
konkrečius nuveiktus darbus ir pasiektus rezul-
tatus. 

Šiuo metu pagrindinis informacijos teiki-
mo įrankis – mobilusis telefonas (SMS žinu-
tės). Visai neseniai šis gyvybiškai svarbus įran-
kis sugedo. Tačiau Kauno rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojos Ra-
mintos Popovienės dėka mūsų organizacija jau 
turi naują  šiuolaikinį mobilųjį telefoną.

2011 m. Kauno rajono savivaldybės meras 
Valerijus Makūnas mūsų organizacijai įtei-
kė kompiuterį su internetine vaizdo kamera. 
Teikiant informaciją - tai labai efektyvi darbo 
priemonė. Kompiuteris puikiai pasitarnauja ir 
renkant informaciją, komunikuojant su kito-
mis organizacijomis, įstaigomis, administruo-
jant organizacijos veiklą. Jo įsigijimo ir kitais 
klausimais ypač padėjo jau minėta R. Popovie-
nė. Man pradėjus dirbti, ši specialistė pirmoji 
ištiesė pagalbos ranką. Esu nuoširdžiai dėkin-
gas. Bendradarbiavimas tebevyksta.

Jau praėjo nemažai laiko, kai Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centro interneto puslapyje 

Aktyvus bendruomenės narys K. Vaišnora 
sėkmingai suderina studijas, darbą ir 
visuomeninę veiklą.
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Tarp darbo, šeimos ir visuomeninės veiklos

(www.kkrc.weebly.com) turime savo pirminės 
organizacijos atskirą informacinį skyrių – Kau-
no rajono kurčiųjų p/o. Skiltyje galima rasti 
naujienas, svarbesnius renginius - visą mūsų 
veiklos istoriją nuo 2010 m. pabaigos.

Pagal 2012 m. socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą 
planuojame išleisti organizacijos skrajutes. Ir 
vėl galėčiau daug apie tai kalbėti...

Baigdamas kalbėti darbo tema norėčiau pa-
dėkoti VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorei Jūratei Pugačiauskienei ir kitiems 
darbuotojams už patarimus, geranorišką pa-
galbą. Malonu dirbti, kai jaučiu, kad prireikus 
galėsiu pasikonsultuoti su patirties šiame darbe 
turinčiais specialistais. 

Papasakokite apie savo veiklą Kauno kur-
čiųjų jaunimo organizacijoje.

Jau ilgas laikotarpis, kai esu pasitraukęs iš 
Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos tarybos, 
šiuo metu tik savanoriškai padedu, kai prirei-

kia mano pagalbos.
Paauglystėje bandėte eiliuoti, buvote 

kurčiųjų literatų būrelio narys. Dabartinę 
tylą šioje srityje reikėtų suprasti kaip laiko 
stygių? O gal sau prisitaikėte posakį, kad tik 
iki 18 metų visi esame poetai, o vėliau mums 
priimtinesnė gyvenimo proza?

Taip, jau ne kartą teko išklausyti literatų 
būrelio narių gražius moralus. Esate visiškai 
teisi, nes dabartinę tylą šioje srityje lėmė būtent 
laiko stygius, o minėto posakio sau neprisitai-
kiau, net negalvojau apie tai.

Draugams buvo maloni staigmena jung-
tiniame Kauno pantomimos teatro ir KKRC 
dramos būrelio aktorių spektaklyje „Tyla?! – 
nieko baisaus...“ jūsų suvaidintas valiūkiškai 
linksmas mokinukas. Kaip vertinate šį sceni-
nį debiutą?

Man šis vaidmuo labai patiko. Kai spekta-
klio režisierė Jūratė Raulinaitytė paprašė, kad 
patys improvizuotume ir mėgintume rasti savo 

vaidmens charakterį, ilgai nedvejojau, nes šir-
dyje ir kirbėjo šis vaidmuo. Debiutą, pagal dau-
gelio atsiliepimus, vertinu labai gerai. Manau, 
man pavyko perteikti personažo charakterį, 
nes jis daugumai įsiminė gana ryškiai. Net iki 
šiol mane gražiai paerzina: ranka bando susi-
laižyti savo plaukus ir pradeda juoktis. Tuomet 
ir man tenka kartu kvatotis...

Dabar jau galima sakyti, kad esate scenos 
senbuvis: šokate pramoginius šokius, imituo-
jate dainas, vaidinate... Jau žinote, ką galite. 
O kaip smagiausia save išreikšti?

Smagiausia man save išreikšti imituojant 
dainas, tai teikia didelį malonumą. Išgirsti dai-
ną, pajauti ją širdimi, o toliau belieka improvi-
zuojant perteikti ją žiūrovui.

Kokie ateities planai?
Neišduosiu, nes paskui neišsipildys. (Juo-

kiasi.)
Ačiū už pokalbį. Tegul pildosi visi tie pa-

slaptingi planai.

LKD Vilniaus teritorinės valdybos 
darbuotojai Liaudies teatro „Mimika“ 
aktorių Valdą Katutį, scenai atidavusį 
keturiolika metų, įvardija kaip vieną 
geriausių artistų. Ir aplinkiniai jam 
negaili gerų, šiltų žodžių. 

Bendravusieji su juo gali patvirtinti, kad 
jis turi humoro jausmą, jo veidą dažnai puošia 
plati, nuoširdi šypsena.

Meno darbuotojai, saviveiklininkai – žmo-
nės, kurie dažniausisi ne ima, o duoda. Kai 
paprašiau interviu, jis mielai sutiko atsakyti į 
klausimus apie savo gyvenimą, mokslą, visuo-
meninę veiklą. Pirmiausia prieš pradėdami 
kalbėtis kartu pasidžiaugiame pastatytais spek-
takliais, kuriuose Valdas atliko pagrindinius 
vaidmenis. Per ilgametę aktoriaus karjerą vyras 
išbandė daugybę amplua: estradinių, tautinių 
šokių šokėjo, pantomimos, etiudų atlikėjo bei 
dramos spektakliuose suaugusiesiems ir vai-
kams.

                                  
    Meno trauka

Į meno saviveiklą Valdas įsitraukė dar bū-
damas amatų mokyklos moksleivis. Laisva-
laikiu, po pamokų skubėdavo į LKD Vilniaus 
teritorinės valdybos kultūros namų šokių bū-
relio repeticijas. Čia jauną, aktyvų, kūrybin-
gą vaikiną pastebėjo tuometis Liaudies teatro 
„Mimika“ režisierius J. Vaitiekaitis ir pakvietė 
prisidėti prie trupės aktorių būrio. 

Pradžioje jaunuolis improvizavo, vaidino 
lengvo žanro pantomimą, etiudus, miniatūras. 
Vaidinti patiko, sekėsi, augo patirtis, gebėjimai. 
Menas, vaidyba, kur reikia kūrėjo įsijautimo į 
vaidmenį, pamažu tapo Valdo gyvenimo da-
limi. Nors keitėsi kultūros namų darbuotojai, 
režisieriai, aktoriai – Valdas liko. Juk žmonės, 
kurie įsitraukia į veiklą, vėliau nenori mažiau, 
nes kuo daugiau įsisuki, tuo didesnė motyva-

cija atsiranda. Polėkio ir entuziazmo nestoko-
jantis vyras dabar yra režisierės J. Mažeikienės 
teatro studijos „Mimika“ aktorius.

Daugelį kūrinių scenarijus režisierė, pa-
sitelkdama vaizduotę, sukuria pati, pritaiko 
mūsų teatrui. Ji gerai žino, kokios yra kurčiųjų 
vaidybos galimybės, stengiasi priversti aktorius 
mąstyti, rasti, ieškoti – siekti improvizacijos. 
Apgalvoti jos sprendimai vaidinant tiek rimtas, 
tiek linksmas scenas dažnai stebina originalu-
mu, vizualumu, visuomet gausu simbolių, de-
talių, veikėjų. 

Valdas džiaugiasi, kad neblogai sekasi su-
vokti režisierės mintį, todėl gali greit įsikūnyti į 
vaidmenį. Režisierė moka gestų kalbą, tad dir-
bant su artistais jai nereikia gestų kalbos ver-
tėjo. Taip pat džiugina kolegų pareigingumas, 
atsidavimas aktorystei.

        Spektaklius dovanoja 
    suaugusiesiems ir vaikams                                       
Juk tam, kad spektaklis gyventų, reikia 

nuolat dirbti ir kurti jį. Kiekvienam renginiui 
trupės artistai kruopščiai rengiasi, todėl pelno 
bendruomenės žiūrovų dėmesį. 

Pastatyta daug puikių spektaklių: „Gyvas-
ties prisilietimas“, „Išvarymas iš rojaus“, „Trys 
mylimos“, „Nerimas“, „Apie tai“, „Kaip velnias 
meilę parduoti norėjo“, „Apkabink kylantį“ ir 
kt. Teatro aktoriai neužmiršta ir mažųjų sos-
tinės žiūrovų. Jau seniai pagal tradiciją per 
didžiąsias Velykų ir Kalėdų šventes kasmet 
vaikams dovanoja nuotaikingus, spalvingus, 
švelnius, pamokančius spektaklius pasakų mo-
tyvais: „Noriu būti karalienė“, „Raudonkepu-
raitė“, „Vilkas ir ožiukai“, „Geroji mama“, „Snie-
go karalienė“, „Mažųjų draugų išpažintis“ ir kt.

Artistai dažnai dalyvauja tarptautiniuose 
festivaliuose – konkursuose, miestų, rajonų 
šventėse, pelnė daugybę apdovanojimų. Bran-
džiausius spektaklius kartu su kitais trupės 
artistais Valdas pristatė Lenkijos, Čekijos, Ita-
lijos, Slovėnijos, Ispanijos ir kitų šalių žiūro-
vams.

                                     
Dėl ligos – klausos netektis

Valdo gyvenimo kelias prasidėjo Žemai-
tijoje. 

Jis gimė Šilalės rajone, vėliau augo Pagė-
giuose, traukinių eismo reguliuotojo ir ko-
lūkio buhalterės šeimoje kartu su jaunesniu 
broliu Sigitu. Graži, šviesi vaikystė mylinčių 
tėvų namuose, rodos, nežadėjo permainų ar 
skaudulių. Netikėtai trečiaisiais savo gyveni-
mo metais Valdas susirgo plaučių uždegimu. 
Po ilgo gydymo pasveiko, bet neteko klausos. 
Sūnaus negalia tėvams buvo tokia netikėta, 
trūko žinių, paramos, supratimo, kaip „susi-
tvarkyti“ su kurčio vaiko pasauliu, kaip lavin-
ti, mokyti rašto, kalbos.

Nukelta į 22 p.

Liaudies teatro „Mimika“ aktorius V. Katutis 
scenoje - jau  keturiolika metų.
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Atkelta iš 21 p.

Apsilankymai pas gydytojus nebeteikė 
vilčių. Negalėdami vaiko išgydyti medikai 
tėvams davė Vilniaus ikimokyklinių kurčiųjų 
vaikų namų (dabar Lietuvos sutrikusios klau-
sos ikimokyklinio ugdymo centras) adresą.

                     
 Mokslai, specialybė ir kiti pomėgiai

Suėjus mokykliniam amžiui Valdas mo-
kėsi Vilniaus kurčiųjų mokykloje–internate. 
Mokslai smalsiam vaikui sekėsi gerai. Iš pri-
gimties judrus, darbštus berniukas su malo-
numu dalyvavo užklasinėje veikloje, pamėgo 
plaukimą, krepšinį, tinklinį. Amato pamoko-
se ypač susidomėjo medžio apdirbimu, šalt-
kalvyste.

Valdui ėjo trylikti metai, kai mirė tėvas. 
Ankstyva tėčio mirtis sutelkė šeimą, atsirado 
daugiau pareigų, atsakomybės. Per atostogas 
ir savaitgaliais jaunuolis dažniau važiuodavo 
į namus padėti mamai ir broliui nudirbti že-
mės ūkio darbų.

Mama, pastebėjusi sūnaus polinkį prie 
technikos ir įvertinusi dažnas keliones iš sos-
tinės į namus, pasiūlė eiti mokytis vairuoti. 
Šešiolikmetis vaikinas užsirašė į vairavimo 
kursus Šilutėje, mokėsi kartu su girdinčiai-
siais. Sėkmingai išlaikęs egzaminus, įgijo teisę 
vairuoti dvi transporto priemones – motoci-
klą ir automobilį.

Pirmąjį, prisiminimuose likusį „Žigulių“ 
markės automobilį per dvidešimt metų, pra-
leistų prie vairo, pakeitė keli naujesni mode-
liai. Šiuo metu Valdas vairuoja patogų keliauti 
ir šeimos mėgstamą „Toyota Verso Avensis“.

Tėveliui esant gyvam šeima turėjo apie 

dvidešimt bičių šeimų. Dabar Valdas turi de-
šimt, ir bitininkystė jam yra širdžiai mielas 
užsiėmimas. Deja, bičių priežiūros meno jis 
nespėjo išmokti iš tėvo, patyrusio bitininko. 
Mokėsi pats – patarimais padėjo mama, skai-
tė specialią literatūrą.

Baigęs kurčiųjų mokyklą-internatą, toliau 
mokytis įstojo į Vilniaus kurčiųjų amatų mo-
kyklą (dabar Vilniaus tehnologijų ir reabili-
tacijos centras), pasirinko staliaus profesiją. 
Ten mokydamasis įsitraukė į sportinę veiklą, 
dalyvavo meno saviveikloje. Iki šiol Valdui 
šios veiklos yra ne tik laisvalaikio praleidimo 
būdas, bet ir prasmingi susitikimai  su drau-
gais, bendravimas su teatro kolegomis.

                                     
   Darbas, šeima, laisvalaikis

Tam, kad gyvenims eitų sklandžiai, žmo-

gui reikia subalansuoti darbą, šeimą, asme-
ninį tobulėjimą, visuomeninę veiklą. Valdui 
tai pavyksta savaime. Tiesiog jis įpratęs daug 
dirbti, veikti, ir jei tai daro, tai ne dėl akių, o 
iš širdies.

Vyras pagal profesiją dirba akcinėje ben-
drovėje staliumi. Mėgsta savo darbą, jei turi 
laisvo laiko, meistrauja, padeda draugams, 
artimiesiems.

Naujoji Vilnia Valdui yra ramybės uostas 
– čia jo namai, čia gyvena jo šeima. Su žmo-
na Aldona susipažino mokykloje. Vienas kito 
nepamiršo ir pradėję savarankiškai gyventi. 
Jaunuoliai išlaukė savo laiko, subrendo san-
tuokai – nutarė  gyventi kartu. Pora rūpestin-
gai auklėja ir augina dešimtmetį sūnų Karolį. 
Jų gražūs tarpusavio santykiai, sutarimas yra 
tarsi ilgas kelias, kuriame daug gražių akimir-
kų ir kuris iki šiol nesibaigia.

Tarp daugybės darbų ir veiklos Valdas ne-
turi daug laisvo laiko. Šiltuoju metų laiku mo-
tociklu įveikia atstumus į darbą, repeticijas, 
sporto varžybas.

 Savaitgaliais su šeima mėgsta išvykas dvi-
račiais po Naujosios Vilnios apylinkes, par-
kus. Per atostogas, kai Valdas nutolsta nuo 
vaidybos, su šeima automobiliu keliauja po 
Lietuvą. Pavasarį ir iki pat rudens atsiranda 
įvairių sezoninių darbų. Dažnai važiuoja pas 
žmonos mamą į Rietavą, pas savo mamą į Pa-
gėgius padėti dirbti ūkio darbų.

Rugpjūtį trisdešimt penkerių metų su-
kaktį švęsiantis vyras gyvenimo tempo, regis, 
nelėtina ir šiandien. Daug energijos suteikia 
jaunystė, mėgstama veikla, darni šeima, gera 
nuotaika.

Vanda VAITKUTĖ 

Amžius - ne kliūtis siekti tikslų. 
Tą įrodo ir per aštuoniasdešimtmetį 
žingsniuojančio LKD nario kaunie-
čio Albino Pertrošiaus pavyzdys. Jis 
yra aktyvus KKRC senjorų klubo 
„Poilsis“narys, su žmona Prane do-
misi draugijos veikla, nuolatos skaito 
kurčiųjų spaudą. 

Visi bendraamžiai žino apie Albino meilę 
gamtai, kelionėms, aistrą piešimui. Bendruo-
menei yra surengęs ne vieną savo kūrybos dar-
bų parodėlę.

Albino ir Pranės Petrošių šeimos foto-
albumuose – ištisa kurčiųjų dviračių sporto 
istorija, daug nuotraukų iš įvairių meno savi-
veiklos pasirodymų, mat jaunystėje A. Petro-
šius buvo fotografas mėgėjas. Danutei ir Ri-
mantui Ramoniams įkūrus kurčiųjų mėgėjų 
kino būrelį A. Petrošius buvo tarp aktyviausių 
jo narių. 

Sunki klausos negalia A. Petrošiui neat-

ėmė gyvenimo džiaugsmo, nes jam gyveni-
mas - tai grožis. Jo labai daug aplinkui, ir visa 
tai atsispindi vyriškio kūryboje. Albino pie-
šiniuose – istoriniai Kauno objektai, šviesūs, 
pačios gamtos sukurti vaizdai. Vienodai se-
kasi lieti akvareles, piešti paprastu pieštuku ar 
grafiškai sumanymą perteikti juodu tušu. Jis 
mėgėjas, jokių mokslų meno srityje nebaigęs, 
net neturėjo galimybės iš ko privačiai pasi-
mokyti.

Maža, bet atspari šeima
Gyvenimas – tai svajonė. Tik mokėk ją 

įgyvendinti, nenuklysk į žvaigždes, nes jų 
nenuskinsi. Kiek supratau, panašiu principu 
vadovaujasi Petrošių šeima. Čia užtenka nuo-
širdumo, kasdienio supratimo, kad jie šian-
dien būtų laimingi. Rytojui galbūt reikės dar 
mažiau. Speiguotą sausio vidurdienį, mums 
kalbantis virtuvėje, šeimininkė užkuria viry-
klę ir šypteli: „Vis bus šilčiau...“ Jų butas pa-
skutiniame daugiabučio aukšte: žiemą šaltis, 
rudenį lietūs per stogą smelkiasi.Bet gyve-

Gyvenimo grūdinti

Valdas Katutis su žmona Aldona šiltuoju metų 
laiku mėgsta ir motociklu važinėti.

Albino ir Pranės Petrošių šeima.
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nimo nedramatizuoja. Kai tiesiai paklausiu, 
kaip dabar gyvena, moteris atsako, kad prie 
problemų ir vargo įpratę, nes gyvenime nie-
kas nelepino – buvę visko. 

P. Petrošienė vaikystėje buvo neprigirdin-
ti, dabar klausa visai nusilpusi, bet labai gerai 
rašo, daug skaito ir domisi naujovėmis. Gre-
tutinė bėda, kad dar jaunystėje susirgo pavel-
dima Šarko –Mari liga (neuralinė raumenų 
atrofija ), kuri pamažu apribojo moters judė-
jimą. Ta pati lemtis ištiko ir jų vienturtį sūnų. 

Rodos, visiems negandams atspari šei-
ma turi savo vertybių skalę ir stengiasi būti 
savarankiška, nes neįsivaizduoja, kad galėtų 
užkrauti savo bėdas kitiems. Visus staliaus 
darbus išmanantis Albinas pats sukonstravo 
lengvą neįgaliojo vežimėlį, kurį prireikus pri-
taiko ir maisto produktams pirkti. Nes tik jis 
vienintelis šeimoje be didesnio vargo gali tai 
padaryti. P. Petrošienė sako, kad viskas vyks-
ta su Dievo pagalba, visada turi užtekti tiek, 
kiek yra. Ar taip manančiųjų šiandien daug?

Miela pabūti šeimoje, kurioje sąžiningu-
mas, pasitikėjimas, o ir meilė - vis dar ne-
mari. Su šypsena žmona išduoda dar vieną 
vyro pomėgį - jis dažnai palepina šeimą savo 
firminiais gardžiais patiekalais, saldžiais ska-
nėstais. 

Man bandant įkalbinti padaryti šeimos 
nuotrauką žydinčio pavasario fone šeiminin-
kė mandagiai atsisako. Nusileisti iš penkto 
aukšto jai sudėtinga, o dar sunkiau - atgal. 
Bet pataria būtinai prie žydinčių alyvų įsima-
žinti vyrui.

Našlaičio dalia
A. Petrošius turi sunkią klausos negalią 

iš vaikystės. Tėvai mirė, kai jis buvo mažas. 
Ketverius metus Šilutės rajono Šiliūnų kaime 
paauginęs mamos brolis jį atidavė į tuometę 
Kauno kurčiųjų – nebylių mokyklą. Tie metai 
– vieni iš sunkiausių: pokaris, žmonės stovi 
kilometrinėse eilėse prie duonos parduotu-
vių, kasdien stinga visko, o vaiko niekas iš ar-
timųjų net retkarčiais neaplanko. 

Dabar vyriškis prisimena, kad buvo kiek 
lengviau tai iškęsti, nes tokių kaip jis tuo sun-
kmečiu internate buvę ne vienas. Tas vienišu-
mas, neturėjimas prie ko prisiglausti, nuolati-
nis alkis išmokė anksti siekti savarankiškumo. 

Baigęs mokyklą Kaune, jis išvažiavo į tuo-
metę Vilniaus kurčiųjų amatų mokyklą mo-
kytis staliaus specialybės. Ją baigęs grįžo at-
gal ir pradėjo dirbti „Gudok“ artelėje. Ši keitė 
pavadinimą į „Aušrą“, dar vėliau čia įsikūrė 
įmonė „Aidas“, kur dirbo įvairias negalias tu-
rintys darbininkai. Pačiam ilgą laiką čia teko 
gaminti prožektorius. 

Didžiausia problema buvo dėl gyvena-
mojo ploto. Šeimininkai, ilgą laiką nuomoję 
kambarėlį, sumanė parduoti namą, o jis atsi-
dūrė gatvėje. Teko gyventi net labai sunkio-
mis sąlygomis. 

Tik perėjęs dirbti staliumi į tuometį kur-
čiųjų gamybinį kombinatą Vilijampolėje, ga-
vo bendrabučio kambarėlį.  

Jaunystės veržlumas

Artimųjų paramos ir meilės nebuvo, bet 
šalia visada buvo to paties likimo draugai. 
Jis aktyviai įsitraukė į kurčiųjų draugijos vei-
klą. Gausiame nuotraukų archyve įamžintos 
akimirkos per pažintines ekskursijas, su tau-
tiniais rūbais – meno saviveiklos pasirody-
muose, šventėse. 

Tačiau mieliausias Albino jaunystės ho-
bis buvo dviračių sportas. Tuos metus prisi-
mena su meile ir nostalgija. Patikina, kad jo 
amžiaus jaunimas buvęs veiklesnis, nors jų 
galimybės buvo labiau ribotos. Jis pats, netu-
rėdamas jokių lėšų, paspirtuką susikonstravo 
būdamas 10 metų. Per gyvenimą pirko labai 
daug dviračių, pirmąjį įsigijo 1953 m. 

Tuo metu dviratis Lietuvoje buvo priei-
namiausia susisiekimo priemonė. Pirmoji il-
giausia kelionė buvo į Marijampolę pas ben-
dro likimo draugę. Atstumą įveikė per 2 va-
landas, tačiau atgal grįžo prislėgtas. Mat vai-
kinas dėl prastos aprangos nepatiko išrankiai 
merginos tetai. Tačiau greit likimas suvedė su 
būsima žmona, tame pačiame kurčiųjų kom-
binate dirbančia Prane. Po vestuvių šeimai 
apie 8 metus dar teko gyventi bendrabutyje, 
kol gavo dabartinį butą. 

Apie 1956 m. dviračius jau turėjo ir kiti 
jo likimo draugai. Tada kilo Albinui mintis 
suburti bendraamžius kelionėms po Lietuvą, 
aplankyti istorines, etnografines vietas, mies-
tus. Keliaudavo dažniausiai per atostogas, sa-
vo lėšomis, nakvoti užsukdavo pas giminai-
čius kaimuose. 

Lig šiol solidaus amžiaus žmogus išsau-
gojo atmintyje pagrindinius maršrutus, gra-
žiausių vietų pavadinimus, kelionės draugų 
pavardes. 1965 m. maršrutu Kaunas – Ario-
gala – Raseiniai – Kryžkalnis – Klaipėda – 
Palanga jis važiavo vienas, atstumą įveikė per 

10 valandų. Į Rygą per Kelmę, Šiaulius irgi 
važiavo vienas. Prisimena, kad Latvijos keliai 
buvo sunkiau įveikiami, nes ten beveik visur 
lygumos. 

Su draugais įsiminė kelionės į Dzūkiją, 
aplankytos Nemuno pakrantės maršrutu: Le-
kėčiai -Gelgaudiškis –Raudonė – Seredžius 
– Vilkija. Visiems įsiminė kelionė Kaunas – 
Garliava – Prienai – Trakai - Vievis – Kaišia-
dorys - Kaunas.

Aktyviausi dviratininkai: V. ir B. Šve-
dai, I. ir A. Kabeliai, J. Nomeika, S. Stropie-
nė, P. Daraškevičius, Z.Juškaitė, I. Baubytė, 
V.Pažereckas, J.Zajančiauskas, A. Navickas, V. 
Kanapienis, J.Maksvytis, P.Tumosa, A. Rudze-
vičius ir kiti. Kelionėse užgimusios draugys-
tės neišardė jokie permainų vėjai.

A. Petrošius aktyviai dalyvavo ir dviračių 
sporto varžybose: 1954 m. 25 km distancijoje 
Kaune tarp 20 girdinčiųjų ir 5 kurčiųjų spor-
tininkų užėmė I vietą. 1968 m. dalyvaudamas 
Pabaltijo respublikinėje spartakiadoje su Lie-
tuvos dviratininkų komanda užėmė II vietą. 
Apdovanojimų buvo daug, jie ugdė pasitikė-
jimą, troškimą sportuoti. Tačiau 1969 m., kai 
Rusijoje po apmaudžios klaidos žuvo kurtieji 
dviratininkai, ši sporto šaka buvo uždrausta. 
Prisimena, kad tuomet jam tebuvę 34 metai. 
Ateities svajonė žlugo. 

Darbų verpetuose ir
ieškojimų kelyje

A. Petrošius tvirtina, kad dirbti gyveni-
me teko įvairiuose baruose ir daug, bendras 
darbo stažas siekia 42 metus. Turintis klau-
sos negalią privalėjo pats prisitaikyti prie 
aplinkos, rasti sau vietą gyvenime, rūpintis 
šeima. Mokėdamas įvairius staliaus darbus, 
miegamajame sukūrė įdomaus dizaino lovas, 
praktiškus staliukus, sulankstomąsias kėdes, 
iš statybinių atliekų, lentų atraižų sode suren-
tė namelį. Bent šiltuoju metų laiku šeima gali 
pabūti gamtos prieglobstyje. 

Dabartinė kurčiųjų senjorų klubo 
„Poilsis“pirmininkė D. Ramonienė, pažįstan-
ti jį nuo jaunystės, akcentuoja išskirtinį šio 
žmogaus jautrumą, sąžiningumą, atsakomybę 
šeimai.

Prieš keletą metų per Nacionalinę paieš-
kų tarnybą A. Petrošius surado seserį. Kelių 
dešimtmečių išskirtų vaikų susitikimas buvo 
jaudinantis, jokiais žodžiais neišreiškiamas. 
Paaiškėjo, kad nykus buvo ir sesers gyveni-
mas, nes tėvams mirus giminaičių buvo išleis-
ta tarnauti pas ūkininkus, liko beraštė. 

Išėjęs į pensiją A. Petrošius namie ga-
lėjo imtis smulkių staliaus darbų, pradėjo 
piešti. Jis tvirtina, kad ir dabar kasdienybėje 
yra daug mažų, bet labai reikalingų ir mielų 
darbų, jaunystėje neįgyvendintų sumanymų. 
Gyvenimas – tai ieškojimai, kurie turintiems 
negalią taip pat yra pagal išgales, bet svar-
biausia, kad šeimoje visi visada kartu. Čia jie 
savo namų ir gyvenimo šeimininkai.

                Aldona Gema STANKEVIČIENĖ

Kauniečio A. Petrošiaus gausiame nuotraukų 
archyve yra įamžinta kurčiųjų dviračių sporto 
istorija.
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