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• Dvidešimt treti leidimo metai• 

Gegužės 4 d. vyko XX Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) suvažiavimas. Suvažia-
vimo delegatai penkerių metų 
laikotarpiui išrinko LKD pre-
zidentą, naują Respublikinę 

valdybą bei Revizijos komisiją. 
Taip pat buvo suformuluoti 

ir patvirtinti ateinančio pen-
kmečio prioritetai.

Plačiau skaitykite 4 p.

XX ataskaitų ir rinkimų suvažiavimas 

Gyvas pašnekesys su „My Dream“  
atlikėjais ir šalies prezidente  

10-11 p.

Tėvystė – atsakomybė ir  
gyvenimo įprasminimas

8-9 p.

P i r m ą j į  b i r ž e l i o  
sekmadienį tradiciškai 
švęsime Tėvo dieną.

Kol Tu esi, Tėti, namų du-
rys mums bus pravertos ir 
naktį. Tavo vyriška stiprybė 
kaskart primena, kad esi ne-
palenkiamo stiprumo ramstis, 
o mes negalime Tavo akyse būti 
bet kokie. Krečiant išdaigas iš 
vaikiško smalsumo ar įsisukus 
į jaunystės svaigulį, prieš akis 
iškildavai Tu: „O kaip po viso 
to Tau pasiaiškinsiu?“ Juk Tu 
matai „kiaurai“, o Tavo tvirtas 
žodis – įsakymas ir gyvenimo 
taisyklė, paremta meile man. 

Šventinį birželio sekma-
dienį ateisime pas Tave – vieni 
patogiai įsitaisyti ant kelių, 
kiti – suaugę - skubėsime iš 
tolių pasidžiaugti savais lai-
mėjimais, klausime Tavo pata-
rimų, ar tik degsime atminimo 
ugnelę ant Tavo kapo...

Tu esi lyg ąžuolas, užuo-
vėja, neįkainojama gyvenimo 
dovana mums, Tėti. 

Su gražiausia Jūsų 
švente, gerbiami Tėve-
liai!

Tegul vaikų meilė ir 
dėmesys lydi Jūsų gyve-
nimus. 

Antrai kadencijai prezidente perrinkta R. Klečkovskaja.
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 Trumpai apie mus
VIZITAS. Balandžio 29 - gegužės 3 d. pagal Erazmus programos projektą „Mo-

kytojo pareigybė – mokymo progra-
ma“ Lietuvoje antrą kartą lankėsi 
viena gestų kalbos vertėjo specialy-
bės studentė ir septyni jos skirtingų 
dalykų mokytojai iš Gran Kanarijos 
(Ispanija). Pirmas ispanų vizitas vy-
ko 2012 m. Tuomet projekto dalyvių 
būryje buvo penki būsimi vertėjai 
ir vienas jų lektorius. Projekto par-
tneriai Lietuvoje – Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centras ir Lietu-
vių gestų kalbos vertėjų asociacija.  

Svečiai nesitenkino vien dalykine pažintimi su šiomis dviem organizacijomis. Jie 
apsilankė bent keliose kurčiųjų ugdymo įstaigose, vertėjų centruose, bemaž visose 
LKD įstaigose Vilniuje, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, susirinko juos 
dominančią informaciją. Jie teigė, kad „baltai“ mums pavydi darbo sąlygų ir kad 
mielai sutiktų keistis vietomis. Kai priartėjo vizito pabaiga, apgailestavo, kad tenka 
išvykti. 

JAUNOJO AKTORIAUS DEBIUTAS. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
bakalaurė Evelina Gabulaitė, rengdama savo diplominį darbą, t. y. prodiusuoda-
ma vaidybinį filmą „Didieji kalbėtojai“ (1 val. 20 min. trukmės; režisierius britas  
M. S. U. Hudconas), kartu su profesionalais pakvietė vaidinti ir negirdintį Karolį 
Katutį, LKNUC ketvirtoką. Pagal scenarijų reikėjo suvaidinti klausos negalią turintį 
žmogų. Apsvarstę visus „už“ ir „prieš“, filmo režisierius ir prodiuserė nusprendė, 
kad niekas įtikinamiau už patį neįgalųjį atlikti tokio vaidmens nesugebės. 

„Su Karoliu buvo kur kas mažiau bėdų negu su kitais komandos nariais. Tiks-
liau – jų nebuvo. Jis komunikabilus, kantrus, labai stiprus mažas žmogus. Kompli-
mentų sąrašą galėčiau dar tęsti“, - žavėjosi Evelina. Anot jos, po pažinties su Karoliu 
ji yra labai geros nuomonės apie kurčiųjų bendruomenę.

 Būsimas LKD narys taip pat turės ką prisiminti visą gyvenimą. Jam teko garbė 
filmuotis su Lietuvoje žinomais aktoriais: J. Bareikiu, A. Šataite, D. Meškausku. 

Diplomantės darbą Lietuvos kino teatruose turėtume išvysti ankstyvą rudenį. 
Tikimės tuomet pratęsti pažintį su jaunuoju aktoriumi ir prodiusere. 

PANEVĖŽIEČIŲ PAŽINTIS SU SENOSIOMIS LIETUVOS SOSTINĖMIS. 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos moky-
tojai ir nepedagoginiai darbuotojai 
lankėsi žymiausiose Lietuvos istori-
nėse vietovėse: Kernavėje ir Trakuo-
se. 

Kernavėje apžiūrėjo archeologi-
jos ir istorijos muziejų bei garsaus  
menininko Henriko Orakausko 
skulptūrų muziejų po atviru dan-
gumi. Skulptorius pats pristatė savo 
unikalius darbus bei pakvietė apžiū-

rėti savo namuose įkurtą studiją-galeriją „Šulinys“. 
Lankantis Trakuose buvo prisimintos karaimų įsikūrimo istorinės priežastys, jų 

kultūra, tradicijos, architektūros ypatumai. Didžiausia išvykos atrakcija – apsilan-
kymas Trakus garsinančioje legendinėje „Senojoje kibininėje“. Čia visi keliauninkai 
ne tik susipažino su karaimų virtuvės kultūra, paskanavo kibinų, bet ir vadovaujami 
patyrusios restorano kulinarės galėjo ir patys išmokti jų pasigaminti. Be kibinų, visi  
dar ragavo firminio šio restorano gėrimo,  pagaminto iš obuolių sulčių ir kmynų 
arbatos. Paskutinis šios įdomios ir turiningos kelionės akcentas – apsilankymas 
Angelų slėnyje. 

LIETUVOS BIBLIJOS DRAUGIJA. Gegužės 9 d. į LKD būstinę atvyko Lietu-
vos biblijos draugijos (LBD) generalinė sekretorė Vilhelmina Kalinauskienė. Mote-
ris pateikė pasiūlymą: į daugybę pasaulio kalbų išverstą, tarp jų ir į lietuvių, DVD 
formatu išleistą dokumentinių filmų ciklą „Biblijos kraštas“ išversti ir į lietuvių ges-
tų kalbą. Štai kas rašoma anotacijoje apie 4 dalių 5 valandų trukmės dokumentinius 
filmus: „Tai tarsi kelionė į senovės Artimuosius Rytus, Egiptą bei Romos imperiją. 
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Gegužės 9 d. į Seimą 
susipažinti su Lietuvių ges-
tų kalbos (LGK) studijos 
įrengimo darbų eiga šeimi-
ninkai pakvietė atvykti LKD 
prezidentę R. Klečkovskają, 
Lietuvių gestų kalbos vertė-
jų asociacijos prezidentę ir 
Kauno AGKVC direktorę  
R. Leonavičienę, jos pava-
duotoją A. Bražinską. 

Atlikti tiesioginį eksperi-
mentinį tuo metu vykusio rengi-
nio vertimą buvo patikėta LGK 
vertėjoms D. Nevardauskienei ir  
J. Sibik. 

Priminsime, kad LR Seimas 
šiemet, kaip ir anksčiau, nesky-
rė nė vieno lito kažkada planuo-
tai LGK vertimo studijai įrengti 
transliacijoms iš „Seimas – tiesio-
giai“. 

Tačiau Seimo kancleris J. Mi-
lerius, neapsikentęs kurčiųjų kriti-
kos, ėmė organizuoti ir įrenginėti 
LKG studiją, naudodamas turimus 
įstaigos resursus. 

Šeimininkams nepavyko rasti 
laisvos patalpos, bet jie sutiko da-
lyti nedidelę konferencijų salę tarp 
šeimininkų ir kurčiųjų poreikių. 
Tądien vertėjų jau laukė dvi pa-
rengtos darbo vietos, kurias netru-
kus ir galėjo išbandyti. 

Pasak vertėjos Jolantos, studi-
ja dar nėra visai užbaigta. Ateity-
je dar turės būti įrengtos 2 vietos 
vertėjams pagalbininkams. Jie pa-
dės kadre dirbantiems vertėjams 
neatsilikti nuo kalbančiųjų ir ne-

pamesti minties. 
Bandomojo filmavimo vertė-

jos padėjo techniniam personalui 
pakoreguoti apšvietimą, suregu-
liuoti optimalų ekrano dydį, teikė 
kitų siūlymų. 

Buvo išbandytas ne tik įprastas 
vertimas, bet ir girdinčio bei kur-
čio (A. Bražinskas) vertėjų poros 
variantas. 

Prezidentė R.Klečkovskaja tei-
giamai įvertino Seimo kanceliari-
jos pastangas.

 Deja, eksperimentinis verti-
mas dar nebus viešai demonstruo-
jamas, su juo galės susipažinti tik 
LKD administracija. 

J. Milerius ragino gerai ap-
svarstyti, ar verta versti visus Sei-
mo posėdžius iš eilės. Esą kartais 

kiti dalykai kurčiųjų bendruome-
nei gali būti daug įdomesni: šven-
tės, metiniai pranešimai, užsienio 
svečių apsilankymai, jų rengiamos 
konferencijos ir kt. Jis rekomen-
davo internete sekti būsimų Sei-
mo renginių tvarkaraštį, iš anksto 
pasirinkti dominančius dalykus ir 
Seimo kanceliarijai pateikti savo 
poreikius. 

Susitikime tiksliai susitarta 
dėl dviejų būsimų laidų vertimo: 
birželio 11 d. 10 val. versti LR pre-
zidentės D. Grybauskaitės metinį 
pranešimą ir rugsėjo 26, 27 d. Sei-
mo organizuojamą Europos kalbų 
dienos konferenciją iš Lietuvos 
operos ir baleto rūmų. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Respublikinis Lietuvos 
kurčiųjų draugijos meno 
festivalis „Tylos skambesys“ 
vyks birželio 29 d. 14 val. 
Mažeikiuose (Mažeikių ra-
jono savivaldybės kultūros 
centras, Naftininkų g. 11).

Šiemet pirmąkart per kurčiųjų 
meno saviveiklos švenčių rengimo 
istoriją respublikinis renginys per-
žengs penkių didžiųjų regioninių 
kurčiųjų organizacijų ribas. Šven-

tę organizuoti Lietuvos kurčiųjų 
draugija patikėjo Mažeikių rajono 
kurčiųjų organizacijai. 

 Mažeikių rajono kurčiųjų 
draugijos pirmininkė Audro-
nė Šimkuvienė kvietime visiems 
kurčiųjų bendruomenės nariams 
ir kiekvienam atskirai rašo: „Jūsų 
atvykimas būtų graži ir įkvepianti 
dovana 75 metų sukaktį švenčian-
čiai Lietuvos kurčiųjų bendruo-
menei.“ 

Redakcija prisideda prie kvie-
timo ir sako, kad tik būdami visi 

drauge galime sau padovanoti 
įspūdingą, įsimenančią šventę. 
Tad dalyvaukime gausiai: po vie-
ną, poromis, šeimomis, miestais, 
miesteliais, rajonais ir kartomis. 

Organizatoriai žada ir dar vie-
ną „pirmąkart“: šventėje Lietuvos 
kurčiųjų kultūra bus pristatoma 
girdinčiųjų visuomenei, taip ska-
tinant kurčiųjų integraciją ir ben-
dravimą su visuomene. 

  „Akiračio“ inf.

Filmai supažindina su geografine, 
istorine, religine ir politine aplin-
ka, kurioje gimė Biblijos tekstas. 
Šis dokumentinių filmų ciklas, Bi-
blijos specialistų sukurtas remian-
tis autentiškais archeologiniais, 
istoriniais informacijos šaltiniais, 
bus įdomus kiekvienam, besido-
minčiam ne tik religija. Įspūdingos 
geriausių muziejų ekspozicijos bei 
archeologinių kasinėjimų vietovės 
atskleidžia įdomias senųjų civiliza-
cijų buities, papročių, amatų, žem-
dirbystės, prekybos bei karybos 
detales.“ Leidinį parengė Jungtinės 
Biblijos draugijos.

LKD ir LBD atstovai susita-
rė kartu parengti veiklų planą ir 
sąmatą, taip pat nutarė finansi-
nės paramos ieškoti kreipdamie-
si į Lietuvos fondus. Tikimasi tai 
padaryti antrą šių metų pusmetį, 
o pagrindinius darbus vykdyti  
kitąmet. 

Jeigu sumanymas bus reali-
zuotas, įvairiapusės naudos patirs 
tiek maži, tiek dideli kurčiųjų ben-
druomenės nariai. Palengvės dar-
bas tikybos mokytojams.  

VILNIAUS KRC. Gegužės 
9 d. vyko Vilniaus kurčiųjų ben-
druomenės susirinkimas-diskusija 
su Vilniaus AGKVC, Techninės 
pagalbos neįgaliesiems  centru 
(TPNC). Vilniaus AGKVC atstovai 
pristatė vertimo nuotoliniu būdu 
paslaugą per SKYPE ir 3D ryšiu 
(vaizdo skambučiai). TPNC atsto-
vė supažindino su kompensuoja-
mosios technikos naujovėmis. Vil-
niaus KRC dar sykį priminė, kas ir 
kokias pareigas eina šios įstaigos 
darbuotojai. 

Gegužės 11 d. vilniečiai iškil-
mingai paminėjo Motinos dieną. 
Šventei liaudies teatras „Mimika“ 
(režisierė J. Mažeikienė) parengė 
spektaklį pagal A. Matučio pasa-
kėlę „Tuoj ir rytoj“. Vyko mamyčių 
varžytuvės, buvo atlikta imituoja-
moji daina.

Gegužės 30 d. 18 val. sostinės 
KRC šokių grupė „Tyla“ dalyvaus 
Vilniaus karininkų ramovėje ren-
giamoje šventėje „Tau, tėte“. Šokėjų 
grupė, vadovaujama meno vadovo 
ir choreografo M. Jančiulio, atliks 
du šokius.

Birželio 6 d. 16 val. aktų sa-
lėje kurčiųjų bendruomenei bus 
surengta paskaita apie pensijas ir 
jų kaupimo būdus. Bus paaiškinta, 
kaip apskaičiuoti savo būsimą pen-
siją naudojantis „EGAS“ sistema. 
Paskaitą skaitys „Sodros“ fondo 
valdybos skyriaus specialistė.

Lietuvių gestų kalbos studija Seime 

Jubiliejinė meno šventė „Tylos skambesys“

Lietuvių gestų kalbos studijoje LKD atstovai kartu su Seimo darbuotojais.
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XX ataskaitų ir rinkimų suvažiavimas 

XX LKD suvažiavimo rezoliucija

Gegužės 4 d. vyko XX 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) suvažiavimas. Suva-
žiavimo delegatai penkerių 
metų laikotarpiui išrinko 
LKD prezidentą, naują Res-
publikinę valdybą (RV) bei 
Revizijos komisiją (RK). 

Taip pat buvo suformuluoti ir 
patvirtinti ateinančio penkmečio 
prioritetai (rezoliucija).

  
Prezidente perrinkta  

R. Klečkovskaja
Neatsiradus daugiau kandida-

tų, ryškia balsų dauguma (44 bal-
savo „už“, 1 - „prieš“ ir 2 susilaikė)  
prezidente dar vienai kadencijai 
perrinkta buvusi LKD vadovė Ro-
ma Klečkovskaja. Penkiasdešimt 
penkerių metų moteris LKD vado-
vauja nuo 2008 m. vasario. 

Tai pirmas kartas Lietuvos 
kurčiųjų istorijoje, kai Draugijai 
vadovauja klausos negalią turinti 
vadovė. Prezidentės ateities svar-
biausios darbo gairės - Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimas, 
ypač nuostatų, deklaruojančių 
televizijos programų prieinamu-
mą klausos negalią turintiems 
asmenims, socialinės atskirties 
mažinimas, rajoninės grandies 
vadovų kompetencijų stiprinimas, 
ūkiškumas ir finansinis savaran-
kiškumas, bendradarbiavimas su 
giminingomis organizacijomis, 
valdžios institucijomis, Pasaulio 
kurčiųjų federacija ir Europos kur-
čiųjų sąjunga. 

Naujosios RV ir RK
Į LKD RV išrinkti: N. Kamins-

kienė (Klaipėda), J. Pugačiaus-
kienė (Kaunas), M. Minkevičius 
(Vilnius), K. Vaišnora (Kaunas),  
V. Pivoras (Vilnius), A. Jasiūnas 
(Vilnius), A. Juciuvienė (Panevė-
žys), I. Minkevičienė (Vilnius),  
A. Bražinskas ((Kaunas), G. Ra-
manauskienė (Vilnius), K. Prudni-
kienė (Šiauliai), V. Valiauga (Kau-
nas), A. Šimkuvienė (Mažeikiai). 
Prezidentė informavo, kad naujas 
LKD viceprezidentas bus renka-
mas pirmajame naujos RV posė-
dyje.

Revizijos komisijos (RK) na-
riai: G. Strumskis (Klaipėda),  
D. Dragūnienė (Vilnius), A. Ku-
baitis (Vilnius), A. Galečianienė 

(Vilnius), K. Zybartas (Vilnius).  

Ataskaita ir apžvalga
2012 m. veiklos ataskaitoje, 

2008-2012 m. veiklų apžvalgoje 
kalbėtoja susitelkė ties opiausio-
mis kurčiųjų bendruomenei pro-
blemomis. Ypač daug dėmesio 
skyrė diskusijoms, konsultacijoms 
bei bendradarbiavimui su įvai-
riomis žinybomis aptarti. Bene 
daugiausia kalbėtojos laiko teko 
informacijos prieinamumo pro-
blemoms televizijoje svarstyti, 
taip pat Bendrojo pagalbos cen-
tro telefono 112 bei informacijos 
telefono 118, LKD ūkio moderni-
zavimo klausimams, atskirai – in-
formacijai apie bendradarbiavimą 
su NRD, savivaldos grandimi ir 

kt. Prezidentės ataskaita įvertinta 
gerai. 

Lietuvos kurčiųjų sporto ko-
miteto prezidentas A. Jasiūnas 
ir Surdologijos centro direktorė  
N. Krasniauskienė pateikė savo 
veiklų ataskaitas.

 Su visais svarbiausiais XX su-
važiavimo dokumentais ir ataskai-
tomis galima susipažinti LKD in-
terneto puslapyje http://www.lkd.
lt/id-lkd_suvaziavimas.html .

RK aktas ir kiti sprendimai
LKD RK pirmininkė D. Bart-

kienė perskaitė aktą. Juo pirmi-
ninkė supažindino su 2012 m. 
LKD vykdytomis programomis, 
biudžetinių ir nuosavų lėšų nau-
dojimu ir konstatavo, kad praė-
jusių metų Draugijos lėšos buvo 
naudotos tinkamai. Ji pasiūlė tvir-
tinti  LKD 2012 m. finansinę at-
skaitomybę. Suvažiavimo delega-
tai beveik vienbalsiai pritarė.

Balsų dauguma tądien buvo 
patvirtinta 2013-2017 metų LKD 
rezoliucija. Tai direktyvinis dvyli-
kos punktų Draugijos dokumen-
tas, padėsiantis organizacijai pla-
nuoti prioritetus ateityje. 

Suformuotas 2013 m. Prezi-
dentės prezentacinių išlaidų fon-
das (9 tūkst. Lt), numatytos RV re-
zervo (30 tūkst. Lt ) ir RK veiklos 
(1 tūkst. Lt) lėšos.   

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pyje www.lkd.lt .
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Aktualijos

Remdamiesi išsakytomis 
mintimis ir keltomis proble-
momis, suvažiavimo dele-
gatai mano, kad Lietuvos 
kurčiųjų draugija, siekdama 
užtikrinti žmonių su klausos 
negalia lygias galimybes, per 
artimiausią penkerių metų 
laikotarpį turi spręsti šiuos 
uždavinius:

1. Kaupti informaciją apie ren-
giamus įstatymus ir kitus normi-
nius aktus, teikti siūlymus Lietu-
vos Respublikos Seimui ir Vyriau-

sybei siekiant, kad žmonėms su 
klausos negalia būtų užtikrintos 
lygios galimybės, kad jie būtų ap-
saugoti nuo skurdo, kad jiems bū-
tų sudarytos sąlygos kompensuoti 
negalią ir gyventi savarankišką 
gyvenimą.

2. Dalyvauti Pasaulio kurčių-
jų federacijos ir Europos kurčiųjų 
sąjungos, jų komisijų, kitų pada-
linių veikloje ir remti tarptautinį 
kurčiųjų žmonių su negalia judėji-
mą, siekiant įgyvendinti nediskri-
minavimo principus bei pagerinti 
neįgaliųjų gyvenimo kokybę. Kar-
tu su Lietuvos neįgaliųjų forumu, 

kitomis institucijomis sekti Lietu-
vos ir Europos Sąjungos socialinė-
je srityje vykstančius procesus bei 
rūpintis, kad žmonėms su klausos 
negalia palankios Europos Sąjun-
gos direktyvos būtų įgyvendintos 
Lietuvoje.

3. Palaikyti ryšius su rajonų 
ir miestų savivaldybėmis, kartu 
su jomis ir savarankiškai stiprin-
ti bendruomenės centrus, steigti 
naujus, skleisti informaciją apie 
lietuvių gestų kalbą. Esant reika-
lui, pritaikyti ir keisti savo struk-
tūrą pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus. Siekti, kad LKD or-

ganizacinei veiklai, socialinėms, 
kultūrinėms bei kitoms įstaigoms, 
teikiančioms paslaugas klausos 
negalios žmonėms, nebūtų maži-
namos išlaikymui ir darbui reika-
lingos lėšos.

4. Bendradarbiaujant su Neį-
galiųjų reikalų departamentu prie 
Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, 
kitų negalių žmonių organizaci-
jomis, vykdyti Asociacijų rėmimo 
veiklos projektą bei skatinti LKD 
teritorines organizacijas įgyven-
dinti Nacionalinės neįgaliųjų so-
cialinės integracijos programos 

Naujosios LKD Respublikinės valdybos nariai.
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LGKVA visuotinis susirinkimas ir prezidento rinkimai
Balandžio 24 d. Kaune, 

Vytauto Didžiojo universi-
teto Didžiojoje salėje, įvyko 
Lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų asociacijos (LGKVA) 
visuotinis susirinkimas ir 
prezidento rinkimai. 

Ši organizacija, vienijanti 76 
narius, įkurta 2009 m. siekiant 
pakelti gestų kalbos vertėjų profe-
sijos lygį visoje Lietuvoje, dalytis 
informacija ir tapti pagrindiniu 
informacijos šaltiniu vertimo 
klausimais. Pagrindiniai asociaci-
jos uždaviniai – rūpintis Lietuvos 
gestų kalbos vertėjų darbo sąlygų 
gerinimu bei jų kvalifikacijos kėli-
mu, mažinti klausos negalią turin-
čių asmenų socialinę atskirtį.  

Susirinkimą sveikinimo žo-
džiais pradėjo asociacijos pre-
zidentė, Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro direktorė 
Ramunė Leonavičienė. Ji paska-
tino vertėjus būti tolerantiškus, 
padėti vieni kitiems, palaikyti 
neseniai pradėjusius dirbti vertė-
jus, padėkojo asociacijos tarybos 
nariams už pastangas sprendžiant 
problemas ir visiems, kurie neliko 
abejingi vertėjų veiklai. Už aktyvų 
dalyvavimą asociacijos veikloje, 
atsakingą ir kruopštų darbą prezi-
dentė įteikė padėkas Lietuvos kur-
čiųjų draugijos (LKD) prezidentei 
Romai Klečkovskajai, Kauno aps-
krities gestų kalbos vertėjų centro 
direktorės pavaduotojui Arūnui 
Bražinskui, vertėjoms - Birutei 
Šimkienei, Rimai Montvilienei, 
Jolantai Sibik, Simonai Rimkutei, 
Simonai Ivanovaitei-Visockienei, 
Anastasijai Ziminai, Danguolei 
Dragūnienei, Olgai Kovzan ir Gin-

tei Vaitkuvienei.
LGKVA prezidentė perskaitė 

2010–2012 m. ataskaitą. Per šį lai-
kotarpį nuveikta nemažai: organi-
zuotos konferencijos (dėl vertėjų 
statuso apibrėžties, atlyginimų, 
darbo motyvacijos, nuveiktų dar-
bų apibendrinimo), apskritojo 
stalo diskusijos (dėl gestų kalbos 
vertėjų centrų ir kurčiųjų reabili-
tacijos centrų bendradarbiavimo 
galimybių, pagalbos vertėjams ge-
rinant darbo kokybę, kelių verti-
mo būdų – pažodinio („kalkės“) ir 
tikrosios gestų kalbos – mokymo). 
Kiekvienais asociacijos darbo me-
tais rengtas LR prezidentės meti-
nio pranešimo komandinis verti-
mas, sulaukta ir sulaukiama stu-
dentų, būsimų gestų kalbos vertė-

jų, iš ES šalių narių, 
dalyvauta kvalifikaci-
jos kėlimo kursuose 
užsienyje (projektą 
parengė pati asocia-
cija), organizuoti ver-
tėjų konkursai „Ges-
tai vertėjų rankose“. 
Didžiausi asociacijos 
laimėjimai – 2010 
m. įsilieta į Europos 
gestų kalbos forumo 
(EFSLI) gretas, 2011 
m. patvirtinus darbo 
apmokėjimo tvarkos 
aprašą, vertėjų centrai 
priskirti prie Sociali-
nės ir darbo ministe-
rijos Neįgaliųjų rei-
kalų departamento, 
padidinti atlyginimai, 
2012 m. įdiegta 3G 
paslauga.   

Už R.Leonavičienės 
ataskaitą balsavo visi 
40 tądien susirinkime 

dalyvavusių asociacijos narių, 
tiek pat palaikė ir revizijos komi-
sijos (asociacijos nariai moka na-
rio mokestį, norintys gali skirti 2 
proc. gyventojų pajamų mokesčio) 
ataskaitą.

Buvo skirtas laikas prisistaty-
ti kandidatams į LGKVA naujos 
kadencijos prezidento postą.  Sa-
vo kandidatūrą iškėlė tik vienas 
asociacijos narys – esama LGKVA 
prezidentė R. Leonavičienė. Savo, 
kaip kandidatės į prezidentus, pri-
sistatyme ji minėjo norinti baigti 
pradėtus darbus, sumažinti įtam-
pą tarp kurčiųjų ir vertėjų, žadėjo 
siekti, kad būtų įteisintos 35 ges-
tų kalbos vertėjų atostogų dienos, 
paspartinti vertėjų etikos kodek-

so patvirtinimą, taisyti padarytas 
klaidas. Kolegę palaikė LKD prezi-
dentė R. Klečkovskaja, džiaugda-
masi kokybišku bendradarbiavi-
mu ir gebėjimu visada be pykčių 
rasti kompromisą.  

Po pertraukos Vilniaus aps-
krities gestų kalbos vertėjų centro 
vadovui paskatinus vertėjus būti 
drąsesnius, reikšti savo nuomo-
nę, kelti darbo problemas, tiesio-
giai padėti asociacijos prezidentui 
(„vienas prezidentas visko ne-
padarys – atsakingi žmonės turi 
aktyviai prisidėti“), prasidėjo bal-
savimas. Neatsiradus daugiau kan-
didatų, antrai – trejų metų – ka-
dencijai LGKVA prezidente  vien-
balsiai perrinkta R. Leonavičienė. 
Taip pat išrinkti 10 asociacijos ta-
rybos narių (po du iš visų penkių 
apskričių vertėjų centrų) ir nauja 
revizijos komisija. 

„Ačiū už pasitikėjimą. Pasi-
stengsiu, kad tos klaidos, kurios 
buvo padarytos, nepasikartotų. 
Tikiuosi, kad ir jūs tvirčiau reikši-
te savo nuomonę“, – dėkodama už 
sveikinimus kalbėjo naujoji prezi-
dentė.

Susirinkimas tuo nesibaigė 
– Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro gestų kalbos ver-
tėja Vijolė Tadaravičienė pristatė 
pranešimą „Mano darbo patirtis“, 
o Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorės pava-
duotojas Arūnas Bražinskas ir to 
paties centro gestų kalbos vertėja 
Monika Kumžaitė – pranešimus 
apie kurčiojo vertėjo darbo prana-
šumus ir įgytą patirtį EFSLI mo-
kyklose Prahoje ir Londone.

 Giedrė EIDUKEVIČIENĖ

projektus.
5. Aktyvinti kurčiųjų ben-

druomenę, ugdyti jos narių pilie-
tinę savimonę, skatinti kalbinę ir 
kitą veiklą pagal pomėgius, inte-
resus, gebėjimus, saviraiškos ga-
limybes. Rūpintis, kad valstybė 
garantuotų kurtiesiems lygiateisį 
dalyvavimą šalies ir bendruome-
nės kultūriniame gyvenime, remtų 
jų kultūrinio užimtumo ir laisva-
laikio programas.

6. Rūpintis Draugijos veiklu-
mo išlikimu, nuolat supažindinti 
kurčiuosius vaikus su LKD istori-
ja, tikslais, įstatais, dabartine pa-
dėtimi, problemomis. Siekti, kad 

būsimi LKD nariai į LKD žiūrėtų 
ne tik kaip į materialinę naudą tei-
kiančią organizaciją, bet ir norėtų 
būti jai naudingi, aktyvinti veiklą, 
teikti pagalbą panašaus likimo 
žmonėms.

7. Siekti, kad Lietuvos kurtieji 
būtų aprūpinami pažangiausia ir 
būtiniausia klausos kompensuo-
jamąja technika. Siekti, kad ku-
riantis informacinei visuomenei 
kurčiasis, kaip ir bet kuris Lietu-
vos pilietis, galėtų gauti informa-
ciją jam prieinamu būdu. Siekti, 
kad kurtiesiems būtų sudarytos 
sąlygos naudotis kompiuterinėmis 
technologijomis.

8. Padėti įsidarbinti darbingo 
amžiaus ir galintiems dirbti kur-
tiesiems. Ypatingą dėmesį skirti 
naujų profesijų paieškai. Visoke-
riopai skatinti ir remti mokymąsi.

9. Spręsti LKD uždarųjų akci-
nių bendrovių statuso ir tolesnės 
jų veiklos klausimą.

10. Siekti efektyvesnio LKD 
turto naudojimo. Įvykdyti viso 
LKD nekilnojamojo turto teisinę 
registraciją. Mažinti nenaudojamo 
ir neremontuoto nekilnojamojo 
turto kiekį, renovuojant perspek-
tyvų turtą.

11. Teikti informaciją apie 
LKD veiklą, kurtumą ir kurtumo 

problemas visuomenei, valstybės 
ir savivaldos institucijoms, tam 
tikslui leisti specialius leidinius, 
organizuoti įvairius renginius, 
akcijas, pasitelkti žiniasklaidą, 
internetą ir kitas priemones. Rū-
pintis, kad ir valstybė prisiimtų 
atsakomybę už informacijos apie 
kurčiuosius sklaidą. Siekti, kad 
per Lietuvos nacionalinę televiziją 
būtų transliuojama laida kurtie-
siems.

12. Siekti, kad apskričių ges-
tų kalbos vertėjų centrai pradėtų 
dirbti prailginto darbo tvarkaraš-
čiais.

R. Leonavičienė perrinkta Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacijos prezidente. 



2013 m. gegužės mėn. Nr. 5(333)6

Tikslas – daugiau sužinoti

Balandžio 17 d. Lie-
tuvos kurčiųjų draugija 
surengė tarpžinybinį pasi-
tarimą, siekdama daugiau 
sužinoti apie Švietimo ir 
mokslo ministerijos (ŠMM) 
patvirtintą Lietuvių gestų 
kalbos (LGK) vartojimo 
2013 – 2017 metų priemo-
nių planą. 

Anksčiau Lietuvių gestų kal-
bos vartojimo ir vertėjų paslaugų 
teikimo 2009–2012 metų progra-
ma buvo įgyvendinama ŠMM ir 
Socialinės apsaugos ministerijos 
kartu su joms pavaldžiomis įstai-
gomis. Nuo šiol veiklos bus vykdo-
mos atskirai. Daugiausia švietimo 
priemonių plano veiklų vykdys 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro (LKNUC) 
Metodinių priemonių rengimo ir 
gestotyros skyrius (MPRGS). To-
dėl laikinoji vedėja Virginija Ka-
valiauskaitė pristatė dokumentą. 
Apie tai daugiau sužinoti tądien 
susirinko kurčiųjų bendruomenės, 
kurčiųjų ugdymo įstaigų ir vertėjų 
centrų vadovai bei atstovai.

  
Plano veiklos ir priemonės

Viena svarbiausių savo veiklų 
LKNUC laiko tolesnį Lietuvių 
gestų kalbos aiškinamojo žodyno 
pildymą, taip pat numato gestų 
paiešką Lietuvos mastu.

 Ketina stiprinti LGK tyrėjų 
grandį: patobulinti dviejų gestų 
kalbos aprašų rengėjų kompeten-
cijas užsienyje. 

Taip pat 2015- 2017 m. ketina 
parengti 6 specialiąsias mokymo 
priemones bei 2 specialiąsias mo-
kymo priemones kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems „Link it“ pro-
gramos principu. 

Kaip teigė pranešėja, naudo-
jantis programa „Link it“ bus įma-
noma susieti rašytinį tekstą su jo 
vertimu į gestų kalbą. Bus sukur-
ta internetinė specialiųjų moky-
mo priemonių, skirtų sutrikusios 
klausos mokiniams, duomenų ba-
zė; parengtos metodinės rekomen-
dacijos tėvams, surdopedagogams, 
logopedams  dirbti su vaikais, tu-
rinčiais kochlearinius implantus 
(0-10 metų amžiaus). 

Kai kurių priemonių įgyven-
dinimas peržengia centro ribas. 
Prie tokių priskirtinos: įteisinti 
LGK, kaip pasirenkamąjį dalyką, 
mokyklose, vykdančiose bendro-
jo ugdymo programas; parengti 
LGK pagrindinio ugdymo pa-
siekimų patikrinimo programą; 
parengti LGK brandos egzamino 
programą; parengti LGK švietimo 
programą, suteikiančią LGK mo-
kytojo kvalifikaciją; aprūpinti FM 
sistemomis 8 mokyklas.

Trūksta metodikos
Didžiausias netikėtumas su-

sirinkusiesiems buvo tai, kad jie 
rinkosi svarstyti plano projektą, o 
iš V. Kavaliauskaitės išgirdo, kad 
dokumentas jau patvirtintas. Dėl 
to apgailestavo ir LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja, ir Lietuvos sur-
dopedagogų draugijos pirminin-
kė, Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro direktorė 
 L. Gervinskienė. Direktorė ak-
centavo kitą svarbų dokumentą – 
Dvikalbio ugdymo sampratą, kuri 
įpareigojo kurčiųjų mokytojus 
būti pasirengusius dirbti dvikalbiu 
metodu. Dvikalbis metodas savo 
ruožtu reikalauja gero dviejų kal-
bų mokėjimo. 

„Kur mokytojas Lietuvoje gali 
išmokti LGK?“ - klausė L. Ger-
vinskiene ir, žinoma, atsakymo 
neišgirdo. Ji sakė, kad kažkaip kal-
bos išmokti neįmanoma. Reikia 
turėti konkrečią koncepciją. 

Kalbėtoja pasidžiaugė pareng-
tomis ir numatomomis rengti 

metodinėmis prie-
monėmis. Pasak jos, 
tai dar vienas svarbus 
veiksnys įgyvendinant 
Dvikalbio ugdymo 
sampratos nuostatas, 
taip pat vykdant LGK 
vartojimo priemonių 
planą. Tačiau atkrei-
pė dėmesį, kad prie-
monės ruošiamos be 
nuoseklių konsulta-
cijų tarp kurčiųjų ug-
dymo įstaigų. L. Ger-
vinskienė pažymėjo, 
kad lietuvių gestų 
kalbos mokymo pro-
grama parengta, ta-
čiau metodikos, kaip 
jos mokyti, nėra. Štai 
todėl LGK mokytojai 
visur ir dirba skirtin-

gai. Pasak jos, visuomeninės par-
eigos ją įpareigojo šiuo klausimu 
kreiptis į ŠMM bei Neįgaliųjų rei-
kalų departamentą. Gautas atsaky-
mas nuvylė, nes jis buvo formalus. 
 

Žodynas parengtas, bet 
nematomas

Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro direktorės pa-
vaduotoją A. Bražinską domino, 
kada pagaliau duomenų bazėje 
www.unriis.lt taps prieinamas 
LGK žodynas. V. Kavaliauskaitė 
informavo, kad visa žodyno me-
džiaga parengta, sutvarkyta ir ati-
duota Neįgaliųjų reikalų departa-
mento IT specialistams. Dabar tik 
nuo jų priklauso, kada vartotojai 
išvys žodyną. 

Trūksta nuoseklaus  
bendradarbiavimo 

R. Klečkovskaja ragino kur-
čiųjų švietimo ir socialinės sferos 
specialistams artimiau bendradar-
biauti. Mat mokyklų vadovai LKD 
prisimena, kai padėtis tampa rim-
ta. Geriau problemų nekaupti, bet 
iš karto jas spręsti kartu, drauge 
kreiptis į atitinkamas žinybas. 

LKD prezidentė informavo, 
kad Neįgaliųjų reikalų taryba ke-
tina prašyti ŠMM savo sudėtyje 
atkurti Specialiojo ugdymo sky-
rių. Pasitarimo dalyviai palaikė 
šią iniciatyvą. Dabar yra taip, kad 
kiekvienu konkrečiu klausimu ne-
įgalieji turi kreiptis vis į kitą ŠMM 
specialistą ir skyrių, nėra jokio 

veiklų nuoseklumo.

 Daroma daug, bet rezulta-
tai nedžiugina. Kodėl?
Diskusijoje ir vėl aštriai ginčy-

tasi dėl Metodinių priemonių ren-
gimo ir gestotyros skyriaus perkė-
limo į aukštojo mokslo įstaigą. 

L. Gervinskienė bandė išsi-
aiškinti, ar kurtiesiems netinka 
skyriaus veikla LKNUC sudėtyje 
dėl prestižo, ar dėl nepakankamos 
darbuotojų kvalifikacijos. Vėliau 
diskusija nukrypo į konkrečius 
parengtus teminius žodynėlius. 
Kol galų gale PAGAVOS bendrijos 
pirmininkės pavaduotoja J. Vana-
gienė apibendrino: iš tikrųjų dėl 
LGK daug daroma, bet šio darbo 
vaisiai galutinį vartotoją pasiekia 
labai sunkiai. 

Sprendžiant iš to, kas tądien 
buvo kalbėta, dažnai pasiekia iš-
kreipta forma, nutolus nuo pirmi-
nio sumanymo arba tiesiog apie 
tai, kas daroma, trūksta informa-
cijos. Dėl to tarp žinybų yra nema-
žai nesusikalbėjimo, o kurtiesiems 
pasiekimai neatneša laukto page-
rėjimo.

Vertimo paslaugų specifika 
mokyklose

Vilniaus apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro direktorius  
D. Jakutis prašė ugdymo procese 
rasti vietos mokinių pažinčiai su 
vertimo paslaugomis. Esą jie turi 
pamažu mokytis jomis naudotis, o 
vertėjams turi būti sudaryta gali-
mybė susipažinti su mokinių var-
tojamais gestais, ypač mažųjų, nes 
tai – tarsi atskira kalba. 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidentė R. Leonavi-
čienė kalbėjo apie mokyklose dir-
bančių vertėjų veiklos specifiką ir 
kylančius sunkumus.
  

Apie planą: geriau toks 
negu joks

LKNUC vadovė G. Lepeškie-
nė ragino nenusiminti, kad planas 
patvirtintas be išsamaus svarsty-
mo, bet džiaugtis, kad jis apskri-
tai yra. Kurčiųjų ugdymo įstaigos 
vadovė teigė, kad šalia daugumos 
plane numatytų įgyvendinti prie-
monių lėšų eilutėje ŠMM sudėjo 
brūkšnius, tad pinigų teks belstis į 
ES struktūrinius fondus. Daugeliu 
atvejų tai teks daryti LKNUC. 

Aktualijos

Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013-2017 metų 
priemonių planą pristatė LKNUC Metodinių 
priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus laikinoji 
vedėja V. Kavaliauskaitė.

Aptartas LGK vartojimo priemonių planas
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O dėl gestotyros, tai kalbėtoja 
pabrėžė, kad LKNUC yra atviras 
visoms mokslo įstaigoms. Kitaip 
tariant, direktorė siūlė atvirkštinį 
variantą: ne iškelti skyrių, pavyz-
džiui, į Vilniaus universitetą, bet 

VU rodyti iniciatyvą įsitraukti į 
mokslinį darbą centre. 

Susitikime prisiimta  
įsipareigojimų

Susirinkusieji parengė do-

kumentą ir jame suformulavo 
bendrą siekiamybę, sudarė darbo 
grupę, kuri rūpinsis bendradar-
biavimo ir partnerystės stiprini-
mu LGK tyrimo, populiarinimo 
ir mokymo srityje, prisiėmė ben-

drų įsipareigojimų (Su jų turiniu 
galite susipažinti LKD tinklapio  
www.lkd.lt rubrikoje "Kurčiųjų 
kultūros aktualijos"). 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Balandžio 20 d. Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras (VKRC) surengė 
Tarptautinių teatro ir šo-
kio dienų šventę – uždarą 
vakarą. 

Dvi vieną nuo kitos per mėne-
sį nutolusias teatro ir šokių dienas 
VKRC kolektyvas šventė kartu.  
Į renginį pakviesta daugybė kelių 
kartų aktorių ir šokėjų. Jiems buvo 
sudaryta galimybė atvykti su sa-
vo antrosiomis pusėmis. Sulaukta 
svečių: atvažiavo Kauno ir Pane-
vėžio kurčiųjų reabilitacijos centro 
saviveiklininkų kolektyvai.

Šventę pradėjo Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centro liaudies 
teatro „Mimika“ aktoriai spekta-
kliu „Būti ar nebūti“. Paskui ren-
ginio vedėjai Arūnas Šaukeckas ir 
Jovita Vasilevičienė trumpai prisi-
minė kurčiųjų kultūros gyvavimo 
istoriją, liaudies teatro „Mimika“ 
pasiekimus. Buvo demonstruotos 
nuotraukos iš įvairių „Mimikos“ 
teatro laikotarpių pasirodymų. 

Įteiktos padėkos, po angeliuką ir 
lininį krepšį su įspaustu VKRC 
naujuoju logotipu (sukūrė Vil-
niaus dailės akademijos studen-
tas K. Simaitis) teatro režisierei  
J. Mažeikienei, scenografui N. Pe-
trauskui bei visiems „Mimikos“ 
aktoriams. 

Kauno saviveiklininkai savo 
pasirodymą pradėjo pantomima 
„Pjero“ ir imitavo dainą „Mūsų 
dienos kaip šventė“. Vėliau jie pa-

rodė dar tris scenos darbus: dainą 
„Na, kodėl?“, pantomimą „Ilge-
sys“ ir moterų tautinį šokį „Gėlių 
puokštė“. 

Nuo teatro – prie šokio. Vaka-
ro vedėjai papasakojo Vilniaus šo-
kių kolektyvų istoriją, išvardijo jų 
laimėjimus. Pasakojimą iliustravo 
nuotraukomis. Vėliau buvo apdo-
vanoti visi nusipelnę šokėjai. 

Panevėžio saviveiklininkai į 
Vilnių atvežė ir parodė spektaklio 

ištrauką „Meilės kaina“. Taip pat 
pristatė penkis trumpus scenos 
darbelius: armėnišką šokį, chore-
ografinį vaizdelį „Senjorų tango“, 
imituojamąsias dainas „Nežinau 
kodėl“, „Naujų draugų daina“ ir 
šokį „Startas į pergalę“. Panevė-
žiečius ir kauniečius pasveikino ir 
jiems  padėkojo Vilniaus kurčių-
jų reabilitacijos centro direktorė  
I. Minkevičienė.

Oficialiajai renginio daliai 
einant į pabaigą dalyviams LKD 
prezidentė R. Klečkovskaja įteikė 
tortą, kurį iškepė Vilniaus tech-
nologijų mokymo ir reabilitacijos  
centro moksleiviai. 

Šventę taip pat parėmė UAB 
„Rėmai plius“ - rėmeliais, VšĮ 
„Vilties pagalba“ - limonadais ir 
UAB „Pakruojo keramika“ - rankų 
darbo angeliukais. 

Po meninės šventės dalies Vil-
niaus KRC administracija savivei-
klininkus ir svečius pakvietė prie 
vaišių stalo. 

    
 Jovita VASILEVIČIENĖ

Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokyklos 
bei Klaipėdos Salio Šeme-
rio suaugusiųjų gimnazi-
jos mokinys Kazys Tičkus 
pelnė laureato diplomą esė 
konkurso nominacijoje „Už 
žmogaus paskirties sampra-
tos paieškų savitumą“. 

Jau ketvirtą kartą Panevėžio 
apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 
viešosios bibliotekos J. Urbšio vi-
suomeninės minties ir kultūros 
centras kartu su Užsienio reikalų 
ministerija organizuoja aukštes-
niųjų klasių moksleiviams rašinio 
ir esė konkursą, skirtą pasiprieši-
nimo sovietinei okupacijai daly-
viams 1952-1987 metais. 

Konkurso tikslas - skatinti jau-
nimą domėtis tikrąja Tėvynės isto-

rija, branginti ją 
ir neretai ieško-
ti patirties joje. 

J a u n u o l i o 
parašyta esė Ką 
man reiškia pa-
sakymas ,,Tauta 
be savo istorijos 
– tauta be at-
minties?“ buvo 
pradėtas iškil-
mingas rengi-
nys. 

A n k s č i a u 
minėtų moky-
klų Kazio lie-
tuvių kalbos 
mokytoja Žydra 
Šmitienė labai 
džiaugiasi mo-
kinio sėkme ir 
sako, kad pa-

rašyti rašinį kurčiam ar neprigir-
dinčiam mokiniui yra tikras iššū-
kis – tai pats geriausias mokymosi 
metodas.

 Smagu, kad jaunuolis turi 
ambicijų pirmiausia sau pačiam. 
Perskaitė ruošdamasis rašiniui be 
galo daug ir, kaip rašo rašinyje, su-
prato, kad tiek mažai dar padaryta 
dėl savęs, kad nieko nepadaryta 
dėl kitų, o kur dar kažkas didesnio 
dėl tautos. 

Bet iššūkis yra iššūkis. Paties 
atrasta tiesa išlieka ilgam. Svar-
biausia nebūti mankurtu – žmo-
gumi be istorinės ir kultūrinės 
atminties.

Už Tėvynės istorijos pamokas 
konkurso laureatui įteikta padėka 
ir jo mokytojai Ž. Šmitienei.

    
„Akiračio“ inf.

„Mimikos“ teatro aktoriams, režisierei J. Mažeikienei ir scenografui  
N. Petrauskui buvo įteikti padėkos raštai ir dovanėlės.

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos bei 
Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos mokinys 
K. Tičkus ir jo lietuvių kalbos mokytoja Ž.Šmitienė.

Aktoriai ir šokėjai  suburti į bendrą šventę

Kurčiasis tapo rašinio laureatu
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Tėvystė – atsakomybė ir gyvenimo 
įprasminimas

Mūsų visuomenėje jau 
pradeda prigyti požiūris, 
kad šeimoje tėvo vaidmuo 
ne mažesnis negu motinos. 
Šiuolaikinis geras tėtis - ne 
tik šeimos maitintojas, bet 
ir autoritetas, šeimos galva 
ir pavyzdys savo vaikams.

Tėvo dienos proga neetati-
nės „Akiračio“ korespondentės 
Aldonos Gemos Stankevičienės 
interviu su kauniečiu, dviejų 
paauglių tėčiu, Kauno apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro 
vertėju ir Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
(KKNUC) pedagogu, vienu iš 
aktyviausių LKD narių Vytautu 
Valiauga. 

Apie sunkią Vytauto vaikys-
tę, klajones iš vienų vaikų namų 
į kitus, ten užklupusią ligą, kuri 
komplikavosi į sunkią klausos 
negalią, mokslus tuometinėje 
kurčiųjų internatinėje mokyklo-
je, kurioje dabar pats mokyto-
jauja, likimo dovanotus globėjus 
– tėvus, pasiekimus buvo rašyta 
spaudoje prieš keletą metų. 

Geraširdžių svetimų žmonių 
įsūnytas Vytautas dabar su savo 
gražia šeima įsikūręs jau mirusių 
tėvų namuose. 

Pirmąjį birželio sekmadienį 
minėsime Tėvo dieną. Jums tai 
bus ypatinga diena? O iš paau-
glystės, jaunystės kokie liko pri-
siminimai, susiję su tėviška mei-
le, siekiu atsiremti į vyrišką petį, 
pasėdėti prie Tėčio - lyg ąžuolo 
- atsakingų apsisprendimų aki-
mirkomis?

Tėvo dieną pirmiausia prisi-
menu amžiną atilsį savo Tėvelį, 
į kurį taip ir kreipdavausi. Prisi-
menu jo rūpestį, meilę, kantrybę, 
džiaugsmą, darbštumą, atsakin-
gumą, tiesos siekį, pagarbą žmo-
gui (kartais jo patirtus gyveni-
miškus nusivylimus). Iš jo išmo-
kau šių jo paties puoselėtų dalykų 
ir kaip relikvijas juos saugau. Tai 
neįkainojamos dovanos. Tai da-
lykai, kurie tapo mano gyvenimo 
esminiu pamatu.

Dabar jūs pats esate dviejų 
judrių paauglių Tėvelis. Koks 
buvo pirmas įspūdis išvydus pir-
magimį?

Vaiko gimimas – neeilinė li-
kimo dovana. Širdį užliejo neap-
sakomai geras jausmas. Iš karto 
supratau, kad tai bus mudviejų su 
žmona džiaugsmas, rūpestis, vil-
tis, meilė ir tikėjimas. 

Jūsų du sūnūs sveiki, galin-
tys įgyvendinti savo siekius, tu-
rintys išsilavinusį, veiklų, nema-
žą gyvenimo patirtį turintį Tėtį. 
Ko gero, jiems tai natūralu? Ar 
nekyla minčių gretinti su savo 
vaikyste?

Visada tėvai deda viltis į savo 
vaikus. Vaikams, manyčiau, tai 
natūraliai atrodo. Tėvams norisi, 
kad vaikai eitų jų pėdomis, sektų 
jų pavyzdžiu. O man norisi, kad 
vaikai dar daugiau pasiektų, iš-
moktų, sugebėtų nei mes, jų tėvai. 
Tačiau sutinku, kad tai, ką sugeba 
duoti tėvai vaikams, priklauso ir 
nuo pačių tėvų. Taigi gretinti tam 
tikrų minčių kyla.

Gera ir stipri šeima, kai tėvai 
papildo vienas kitą. Ne tik myli, 
suteikia plačias galimybes, bet ir 
kai reikia, geba būti griežti, au-
klėja savo vaiką ne „šiltnamio“ 
sąlygomis. Kaip manote, koks 
šiuo metu Tėvo vaidmuo šeimo-
se?

Tėvo vaidmuo svarbus lygiai 
taip pat kaip ir mamos. Manyčiau, 
kad šeimose, kur auga berniukai, 
tėvo vaidmuo dar svarbesnis. Juk 
jie - būsimi tėvai. Taigi tėvas tu-
ri daug vaikui duoti: būti gana 
reiklus ir teisingas, sąžiningas, 
mokyti darbštumo, pagarbos ki-
tiems (ypač moteriai), gerbti su-
augusiuosius, ugdyti atsakomybės 
jausmą. 

Gal trumpai papasakotumė-
te apie savo šeimą?

Su panašaus likimo žmona 
auginame du sūnus - Marių ir 
Ugnių. Net vardus parinkome 
intuityviai pagal charakterius, 
nors tai pastebėjome tik vėliau. 
Marius – tai neaprėpiamos ma-
rios, ramybė, rodos, jo charakte-
rio bruožuose telpa visos spalvos 
iš marinistinių paveikslų. Ugnius 
– lyg ugnis, karštas, greit užside-
gantis. Abu mokosi Kauno kata-
likiškoje Juozo Urbšio vidurinėje 
mokykloje: Marius - aštuntokas, 
Ugnius – penktokas. Ugnius lan-
ko lengvosios atletikos treniruo-
tes. Praeitais metais buvo susido-
mėjęs plaukiojimu. Marius lanko 
technologijų būrelį. Vyresnis 
sūnus taip pat domisi dviračiais 
BMX. Jis susitaupė pinigų ir šiais 
metais nusipirko naują firminį 
BMX dviratį. 

Vaikus su žmona Neringa nuo 
mažens mokėme bendros tvarkos 
namie. Jie žino, kada reikia kam-
barius tvarkyti, pamokas ruošti, 
kada pareiti namo, kad būtina 
pagelbėti ir mamai ruošoje. Taip 
pat mokome pagarbos žmogui: 
pasisveikinti, mokytis bendrauti, 
išklausyti, padėti, jei reikia, klau-
syti. Berniukai dirba ir bendrus 
darbus prie namo. Kadangi gyve-
name nuosavame name, įvairaus 
darbelio tenka ir vaikams - lapų 
grėbimas, malkų krovimas, dar-
žo, gėlyno laistymas, sodinimas, 
žolės pjovimas, sniego kasimas... 
Aš drauge su sūnumis, ypač vy-
resniu, užsiimu remonto darbais. 
Vaikai mielai paobliuoja lentas, 

dažo, mokosi remontuoti šeimos 
mašiną.

Kadangi abu su žmona turime 
klausos negalią, mūsų sūnūs geba 
bendrauti su kurčiųjų bendruo-
menės nariais gestų kalba. Abu 
gerai moka daktilį, o vyresnysis 
jau turi pakankamus gestų kalbos 
pagrindus.

Nemažai laiko atima ir pe-
dagoginis darbas KKNUC, kur 
mokiniai praleidžia ypač daug 
laiko. Ar vyrui mokytojui ne-
tenka tam tikra prasme imtis 
ir tėvo vaidmens? Juk mokiniui 
kasdien prireikia paramos, nes 
paaugliui vis kyla spręstinų 
klausimų, o dauguma mokslei-
vių pas savo tėvus nuvyksta tik 
savaitgaliais.

Tikrai taip - mokykloje daž-
nai reikia imtis ir tėvo vaidmens. 
Mano pagalbos ypač prireikia 
berniukams. Klausimų būna įvai-
rių. Tai - konsultacijos apie toles-
nį mokymąsi, mokslo svarbą, lyti-
nius santykius, šeimą, ateitį, savo 
galimybes, savo negalios įveikimo 
būdus, tikėjimą, rūkymo, alkoho-
lio žalą... Kartais tenka ir tardy-
toju pabūti dingus ar pasimetus 
daiktams. Reikia mokėti išklau-
syti ir nusiskundimus, skaudulius 
kitų vyresnių žmonių atžvilgiu. 
Juk paaugliai, turintys negalią, 
ypač jautrūs. Išklausęs ieškau op-
timaliausių pagalbos sprendimų.

Tėvo diena minima beveik 
visame pasaulyje. Kaip mano-
te, ar pakanka dėmesio tėvystei 
Lietuvoje? 

Manau, kad šiuo metu dėme-
sio tėvui daugiau negu anksčiau. 
Tada, kai mano vaikai buvo ma-
ži, aš mielai būčiau pasinaudojęs 
tėvystės atostogomis. Deja, tokių 
galimybių mes, tėvai, tuomet ne-
turėjome.

Tėvystė – tai atsakomybė, 
gyvenimo įprasminimas, nuola-
tinis rūpestis, pareiga ir abipusė 
meilė. Kartais gyvenimo svars-
tyklės būna negailestingos. Su-
tinkate? Vaikų gyvenimas – jų 
pačių patirtis. Patirtis ateina su 
amžiumi.

Vaikus mokyti ir mylėti rei-
kia kantriai, su meile ir nuolatos. 
Svarbu padėti pagrindus. Tačiau 
sutinku su tuo, kad patirtis atei-

Mūsų žmonės

V.Valiauga su savo gražia šeima: žmona Neringa, sūnūs Marius ir Ugnius.
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Savo darbais džiugią nuotaiką kurianti mokytoja

na su amžiumi. Juk yra posakis 
- mokomės iš gyvenimo. Klaidų 
daro ir suaugusieji. Suprantama, 
vaikų klaidos gali nuvilti tėvus. 

Kartais ir mums, suaugu-
siesiems, dažnas galvosūkis, 
kuriuos „tiltus“ reikėtų pereiti, 
kuriuos aplenkti ar „sudeginti“, 
o vaikas, neturėdamas su kuo 
pasitarti, kaip spręsti tą galvo-

sūkį, dažnai pasirenka gatvės 
draugus. Ar sutinkate su tuo?

Tėvai turi su vaikais kalbėtis 
įvairiomis temomis, aptarinėti 
problemas. 

Vaikas turi jausti tėvų para-
mą, pasitikėjimą. Tik tada bus 
nuoširdus ir atviras pokalbis 
sprendžiant vaikų pasirinkimus. 
Ne mažiau svarbu, kad vaikas 

turėtų kuo užsiimti. Tai įvairi 
veikla. Taip pat ir bendras lais-
valaikis su tėvais: apsipirkimai, 
kelionės, išvykos į gamtą, knygų 
skaitymas, domėjimasis menu, 
kultūra ir kt. 

Ko palinkėtumėte visiems 
tėveliams?

Kantrybės, tikėjimo savo vai-
kais, tolerancijos, meilės, pagar-

bos sau ir vaikams, stiprios svei-
katos, paties rūpestingiausio an-
gelo sargo globos. Tikėjimo, kad 
vaikai - tėvų gyvenimo atspindys, 
tad pasistenkime dėl bendrų inte-
resų. Kartu su vaikais visada gali-
me daug daugiau.

Dėkoju už nuoširdų pokalbį. 
Tegul pildosi jūsų prasmingi pa-
linkėjimai. 

„Ramunė yra sukurta 
skleisti grožiui. Dėka jos 
rankų ir širdies šilumos  
mūsų mokykla pražydo. Tai 
viena stipriausių specialis-
čių mieste, o gal ir Lietuvoje, 
todėl labai pasisekė, kad 
ji sutiko pas mus dirbti“, - 
kalbėdama apie neseniai 
Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje (PKNPM) pra-
dėjusią dirbti dailės ir tech-
nologijų mokytoją Ramunę 
Mataitienę pažymėjo direk-
torė  Danutė Kriščiūnienė.

 Ji džiaugėsi, kad  naujoji 
darbuotoja greitai įsiliejo į ben-
druomenę, pajuto, ko iš jos tiki-
masi ir laukiama. 

Mokinius ir kolegas Ramu-
nė traukia savo gera nuotaika, 
šviesiu, optimistiniu požiūriu į 
pasaulį ir gyvenimą. „Dėl moky-
tojos kūrybiškumo ir darbštumo 
mokykla dabar yra švytinti, žais-
minga – tokia, apie kokią visa-
da svajojau“, -  prisipažino mo-
kyklos vadovė. Anot jos, labai 
svarbu, kad tose erdvėse, kuriose 
praleidžiame didžiąją gyvenimo 
dalį, būtų jauku, malonu ir mie-
la.

R. Mataitienė pedagoginį 
darbą dirba jau keturiolika me-
tų. Kūrybiška, idėjų nestokojan-
ti mokytoja yra baigusi Šiaulių 
universitetą. Be darbo PKNPM,  
ji dar dailės ir technologijų mo-
ko Panevėžio  „Vyturio“ pagrin-
dinės mokyklos mokinius. Grį-
žusi po darbų namo, dėmesį ir 
meilę dalija šeimai: vyrui bei še-
šerių metų dvynukams -  sūnui 
ir dukrytei. 

 Visada besišypsanti 
giedrių akių moteris sakė, kad, 
nepaisydama didelio užimtumo, 

turi labai daug minčių ir idėjų 
kūrybai. Augindama dvynukus 
ji buvo pasinėrusi į grafikos 
darbus, o dabar – susidomėjusi 
tapyba ant šilko. Mokytoja pla-
nuoja dailės galerijoje sureng-
ti asmeninę parodą, tačiau dėl 
laiko stokos ši vis nukeliama į  
ateitį. 

Savo darbus studijų metais 
yra eksponavusi universitete, 
paskui –  „Vyturio“ mokykloje 
bei grupinėje parodoje per mies-
to jubiliejų. Pirmuosiuose  kūri-
niuose vyravo tamsios spalvos ir 
siurrealistinės nuotaikos.  Dabar 

R. Mataitienė sakė pamėgusi re-
alistinį vaizdavimo būdą ir  labai 
ryškias spalvas. Kūrybai ji skiria 
kiekvieną laisvą valandą.  „Ne-
paprastai gražus yra meno pa-
saulis, kai atsiriboji nuo realybės 
ir nugrimzti į tą savo gėrį“, – ti-
kino ji. 

Be pedagoginio darbo ir kū-
rybos,  mokytoja dar mielai ima-
si daržininkystės.

 „Daugelis įsivaizduoja, kad 
aš ir darže kuriu, – juokėsi Ra-
munė. – Tačiau aš gyvenu kaip 
ir visos paprastos moterys: augi-
nu vaikus, gaminu valgį, sodinu 

daržą. Man patinka auginti dai-
gelius, sodinti juos, gėrėtis, kaip 
jie auga, žydi, duoda derlių.“ 
Pasak moters, pedagogika jai yra 
darbas, o kūryba ir daržininkys-
tė – atsipalaidavimas, sielos po-
ilsis.

R. Mataitienė teigė, jog da-
bar visos jos mintys sutelktos 
į artėjantį mokyklos jubiliejų. 
Kaip  tokia išskirtine proga yra 
numačiusi papuošti mokyklą, ji 
sakė neišduosianti, nes kol min-
tys neįgyvendintos, jų negalima 
viešinti. 

„Turiu viziją, kaip viskas tu-
rės atrodyti, mintyse jau viskas 
yra sudėliota,  tad per vasarą te-
liks tai realizuoti“, – šypsodama-
si sakė mokytoja. 

Ar yra tekę bendrauti su 
klausos negalią turinčiais žmo-
nėmis, ar  pažįstamas jų pasau-
lis?  R. Mataitienė sakė, kad  iki 
pradedant dirbti kurčiųjų moky-
kloje ji kurčiuosius, kalbančius 
gestų kalba,  matydavusi gatvėje. 
Artimiau pažinti netekę. Pradė-
jusi dirbti šioje mokykloje, anot 
jos, sutiko niekuo nuo kitų  ne-
siskirinčius vaikus: jie šypsojo-
si, buvo geros nuotaikos, viskuo 
domėjosi.  

R. Mataitienė prisipaži-
no, jog ją labiausiai nustebino 
ir nudžiugino tai, kad kurtieji 
–  skirtingai nei girdintys vai-
kai – moka grožėtis: „Girdintieji 
vaikai, priėję prie sukurto dar-
bo, stabteli, pasižiūri ir nueina. 
O sutrikusios klausos vaikučiai 
-  sustoję žiūri ir gėrisi. Tai mane 
labai pradžiugino.“  

Mokytoja džiaugėsi, jog prieš 
šventes puošiant mokyklą jai  
noriai talkina visa bendruome-
nė: mokiniai, mokytojai, dar-
buotojai. 

Laima LAPĖNIENĖ

Mokytoja R. Mataitienė greitai įsiliejo į mokyklos bendruomenę.
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Kurčiųjų bendruome-
nė ilgai prisimins nuoširdų 
ir gyvą susitikimą su Kinijos 
neįgaliųjų meno trupės atli-
kėjais ir mūsų šalies prezi-
dente Dalia Grybauskaite. 
Šis susitikimas įvyko Kauno 
apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorės pava-
duotojo Arūno Bražinsko 
pastangomis.

Priminsime, kad gegužės 3 d. 
Vilniuje Kinijos neįgaliųjų meno 
trupė pristatė įkvėpiančią „My 
Dream“ programą Lietuvoje. Šo-
kio, muzikos, šviesų ir kostiumų 
šou nepaliko abejingų. 

„ Akiračio“ skaitytojams 
pateikiame Lietuvos kurčiųjų 
draugijos diktorėsVioletos Ko-
marovskajos pasakojimą apie 
susitikimą su „My Dream“ at-
likėjais ir Lietuvos prezidente.

„Paprašiau, kad bendradarbė  
Ieva Čerečkaitė suorganizuotų 
susitikimą su „My Dream“ atli-
kėjais. Nebuvo lengva susitarti, 
kad trupės vadybininkė prieš 
pasirodymą „Siemens“ arenoje 
leistų susitikti su jos nariais, o 
paskui žiūrėti  „My Dream“ pro-
gramą. 

Reikėjo pasirengti šiam susi-
tikimui. Pradžioje pasidomėjau 
internete adresu www.mydre-
am.org.cn/en/  apie Kinijos ne-
įgaliųjų meno trupę. 

Peržiūrėjus vaizdo įrašus,  
nustebino jų profesionalumas. 
Pamaniau, kad ne visi atlikėjai -  
kurtieji. Tačiau aš klydau. 

Vėliau supratau, kad tai ne-
pakartojama ir kerinti kinų ne-
įgaliųjų meno trupė iš Pekino. 
Tuomet dar labiau panorau su 
jais susitikti. 

Trumpa “My Dream”  
istorija ir svarbiausi faktai

1987 m. buvo įkurta Ki-
nijos neįgaliųjų meno trupė  
(CDPPAT).

2004  m.  CDPPAT pasiekė 
profesionalaus meno grupės lygį 
ir nuo tada jis vis augo.

2007 m. vasarą Kinijos neį-

galiųjų meno trupės nariai buvo 
tituluoti UNESCO menininkais 
už taiką. 

Portale „YouTube“ šokio 
„Thousand-hand Bodhisattva“ 
vaizdo įrašas peržiūrėtas dau-
giau nei 10 milijonų kartų.

Aplankė 77 šalis. 
Ne pelno siekianti organi-

zacija. Paaukojo  770 000 do-
lerių 7 740 000 jauniems žmo-
nėms ne tik Kinijoje, bet ir ki-
tose šalyse

Jų santykiai: "Aš esu tavo 
akys, ir jūs esate mano ausys, aš 
esu tavo burna, ir jūs esate mano 
kojos."

Galimybės. „My Dream“ 
trupės atlikėjams suteikta gali-
mybė mokytis Mokslo ir techno-
logijų universitete ir kolegijoje.

Negalios. „My Dream“ tru-
pėje daugiausia yra atlikėjų kur-
čiųjų, mažiausia - turinčiųjų re-
gėjimo negalią ir keletas - fizinės 
negalios.

Pokalbis per repeticijas 
Atėjo gegužės 3 diena, aš su 

I. Čereškaite, LKD teatro ,,Mi-
mika“ aktore Nijole Karmaziene 
ir  A. Bražinsku  susitariau su-
sitikti „Siemens“ arenoje 15 val. 
Tuo metu kinų artistai repetavo.  

Ieva paprašė meno trupės 
mokytojos leidimo dėl interviu, 
ir ji sukvietė visus kurčiuosius 
pabendrauti su mumis. Arūnas 
planavo pokalbį versti iš lietuvių 
gestų kalbos į tarptautinę gestų 
kalbą ir atvirkščiai. Tačiau pa-
matėme, kad jie moka tik savo 
kinų gestų kalbą, o tarptautinės 
nemoka. 

Tada pati neskubėdama įvai-
riais gestais kalbinau artistus, ir 
jie suprato mane. Jie turėjo gerą 
reakciją, buvo nuovokūs, todėl 
sulaukdavau greitų atsakymų. 

Jų klausiau, kiek yra kurčių-
jų, aklųjų, asmenų, turinčių fizi-
nę negalią, „Siemens“ arenoje ir 
pačioje Kinijoje, teiravausi apie 

paramą bei jų mažus atlygini-
mus.  

Kurtieji džiaugsmingai atsa-
kė, kad juos tenkina maži atlygi-
nimai, nes nori daugiau paremti 
kitus. 

Kitas klausimas buvo apie 
amžių, nes internete rašoma, 
kad vidutinis artistų amžius yra 
19 metų.  Jei taip, tai ką toliau jie 
ketina veikti, kai įpusėjus amžiui 
teks išeiti iš trupės. Jie atsakė, 
kad eis pardavinėti bei užsiims 
kita veikla. 

Taip pat buvo klausta, kaip 
jie gali taip darniai šokti pagal 
ritmą. Atsakyta, kad jie jaučia 
muzikos ritmą ir stebi šokių mo-
kytoją, kuri plastiškai rankomis 
viską rodo. 

Praėjus apie 15 min. pokal-
bio girdinčios mokytojos pra-
šymu teko nutraukti interviu ir 
stebėti šokėjų repeticijas bei per-
traukėles iki 18.50 val.

Vis dėlto mums pavyko dar 
pakalbėti su kurčiaisiais ir suži-
noti iš jų daugiau naujienų. 

Trumpai apie pasirodymą
Per pasirodymą drauge su 

visais žavėjomės Kinijos neįga-
liųjų meno trupės atlikėjų pasi-
rodymo „My Dream“ 19 skirtin-
gų numerių.

Čia susipynė šiuolaikiniai 
ir Rytų šokiai. Labiausiai kur-
čiuosius sužavėjo kurčiųjų šokis 
„Thousand-hand Bodhisattva“, 
Romeo ir Džuljeto meilės istori-
ja , „Geltona žemė“, „Povas“, Lo-
tynų Amerikos šokis ir baletas, 
kuris, atrodo, kurtiesiems nepa-
siekiamas. 

Mūsų  širdis sugraudino 
aklojo ir kurčiosios tango, ir 
aklojo daina, ir jų pačių grojama 
nuostabi muzika. 

Girdinčiuosius labai nuste-
bino du lietuviški kūriniai. Nuo 
gimimo nereginti trupės daini-
ninkė įstabiai atliko garsiąją Jur-
gos Šeduikytės dainą „Nebijok“, 
o kartu plačiame ekrane parodė, 
kokias šalis aplankė ir kokie ypa-
tingi politikų šalies atstovai juos 
pasveikino ir palaikė. 

Gyvas pašnekesys su „My Dream“ atlikėjais 
ir šalies prezidente  Kultūra

Šio straipsnio autorė V. Komarovskaja su Kinijos neįgaliųjų meno trupės 
programos „My Dream“  atlikėju.
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Pabaigoje skambėjo Marijo-
no Mikutavičiaus kūrinys „Trys 
milijonai“, o tuo metu visi meno 
atlikėjai pirmoje eilėje mojavo 
lietuviškomis ir kinų vėliavomis. 

Mes, kurtieji, iš pradžių ne-
supratome, manėme, kad tai ki-
nų daina, bet sužinojome apie 
tai per vertėją. Mums taip pat 
buvo įdomu stebėti, kaip kurčio-
ji kinė dainuoja ir kalba gimtąja 
gestų kalba. 

Nepamirštamas įspūdis, kai 
šokių mokytoja per visą progra-
mą scenos priekiniame kampe 
plastiškai šoko, lyg drugelis. Bu-
vo gražu į ją žiūrėti. Taip buvo 
rodoma visa šokio eiga, kad kur-
tieji galėtų žiūrėti ir neatsilikt 
nuo šokio eiliškumo ir ritmo. 

Kurtiesiems, be vertėjo pa-
galbos, geriau suprasti programą 
padėjo du platūs ekranai, kur 
buvo surašyti visi programos 
numerių pavadinimai bei jų 
trumpi pristatymai ir net dainos 
žodžiai. 

Netikėti įvykiai per
 pertrauką

Per pertrauką nenuleidau  
akių nuo Lietuvos prezidentės. 
Pamačiusi, kad ją į užkulisius 
pakvietė Kinijos ambasadorius, 
nuskubėjau pas operatorių An-
driejų, kuris filmavo programą.  
Kartu nubėgome į užkulisius, 
bet apsauga mus sustabdė. Jiems 
paaiškinau, kad mes atstovau-
jame kurčiųjų bendruomenei ir 
renkame informaciją. Parodėme 
bilietus, kuriuose buvo nurody-
ta, kad įėjome per tarnybinį įėji-
mą. Tada mus įleido. Tuomet ki-
lo mintis pakalbinti prezidentę.

Užkulisiuose prezidentė  
D. Grybauskaitė dėkojo Kinijos 
neįgaliųjų meno trupei už nuos-
tabų reginį. Šalia prezidentės 
buvo dvi vertėjos - kinų ir anglų 
kalbos ir kinų gestų kalbos. 

Po iškilmingos kalbos prezi-
dentė fotografavosi su visa tru-
pe.

Neapsakomai jaudinomės, 
tačiau jaudulį suvaldę užkalbi-
nome prezidentę, išeinančią iš 
užkulisių. Pradžioje gestais pasi-
labinau, prisistačiau, o tada pa-
klausiau, kokį įspūdį padarė ren-
ginys. Ieva išvertė į lietuvių kal-
bą. Prezidentė iš karto maloniai 

atsakė,  kad labai geras įspūdis, 
ir papasakojo, kaip anksčiau ji 
žaidė su kovingais kurčnebyliais 
krepšininkais, ir pridūrė, kad tai 
geras pavyzdys išlepintiems svei-
kiesiems. Paskui prezidentė pa-
spaudė man ranką. Man tai buvo 
neįtikėtina.

Noriu padėkoti vertėjai Ie-
vai, kuri pabaigoje pataisė pre-
zidentės žodį “kurčnebilys”. Tada 
prezidentė iš karto pasitaisė ir 
pasakė „kurčiasis“. 

Pasibaigus šventinei progra-
mai skubėjau sužinoti mūsų kur-
čiųjų nuomonės apie renginį. 

Vėliau su Arūnu dar turė-
jome progą pakalbėti su kurčia 
renginio vedėja, kuri  kinų gestų 
kalba labai vaizdingai pristaty-
davo kai kuriuos programos nu-
merius. 

Kinė  buvo graži ir labai ma-
loni, ji sutiko atsakyti į klausi-
mus, kai visi artistai ruošėsi eiti 
į elito vakarėlį. Ji sakė, kad mes, 
lietuviai kurtieji, ilgiausiai ben-
dravome su jais, palyginti su ki-
tomis 77 aplankytomis pasaulio 
šalimis. Po viešnagės Lietuvoje 
jie žada pasirodyti Latvijoje ir 
Estijoje, o paskui grįš į Kiniją. 
Ilgai negalėjome bendrauti, nes 
merginos laukė elito vakarėlis. 
Mums buvo dar viena staigme-
na, kai ji mus pakvietė jame da-
lyvauti. 

Vakarėlį vedė  „Teleloto“ – 
LNK televizijos žaidimo vedėjas 
Jonas Radzevičius. Į elito vaka-
rėlį susirinko visuomenės atsto-
vų, nemažai uniformuotų kinų, 
Kinijos ambasadorius Lietuvoje 
Liu Zengwenas ir pagrindinė 
projekto koordinatorė Marija Pi-
piraitė. 

Vedėjas visus linksmino,  kė-
lė įvairius klausimus Kinijos me-
no trupės atlikėjams, padėkojo 
organizatoriams. 

Iš pradžių mums vertėjavo 
kinė, o paskui - KAGKVC direk-
torė R. Leonavičienė. 

Vakarėlio pabaigoje „My 
Dream“ renginio organizatorė 
M. Pipiraitė trumpai papasako-
jo apie savo iniciatyvą pakviesti 
„My Dream“ meno trupę į Lie-
tuvą ir išreiškė padėką visiems, 
kurie prie to prisidėjo. 

Šis renginys girdintiesiems 
parodė, kad neįgaliųjų galimy-

bės didžiulės ir svajonės pa-
siekiamos. Jie visam pasauliui 
įrodė, kad regėjimo, klausos ir 
judėjimo negalios  - ne kliūtis 
siekti savo tikslo. 

Tikiuosi, kad programa „My 
Dream“ pakeis girdinčiųjų ne-
gatyvią nuomonę apie negalios 
žmones, skatins bei suteiks jiems 
galimybę siekti savų svajonių iš-
sipildymo. 

„My Dream“ renginys ir ben-
dravimas su kinais man padarė 
neišdildomą įspūdį. 

Linkiu sutrikusios klausos 
žmonėms nenuleist rankų ir ne-
sakyti, jog negaliu, kad padary-
siu vėliau…

Mūsų bendruomenės nuo-
monė apie renginį

LKD teatro ,,Mimika“ akto-
rė  Nijolė Karmazienė:

Man labai pasisekė, kad su-
sitikau ir pabendravau su kinais. 
Įdomu buvo matyti, kaip jie ben-
drauja kinų gestų kalba, mačiau 
mūsų panašumų. Mane labai su-
žavėjo visa programa, ypač kinų 
apranga ir šokis. Mano akyse iš-
liko renginio vaizdiniai. 

Noriu padėkoti kurtiesiems 
kinams už pasirodymą Lietuvo-
je.

Vilniaus kurčiųjų reabili-
tacijos centro direktorė Inga 
Minkevičienė:

Labai įspūdingas renginys. 
Kinų neįgalieji artistai įrodė pa-
sauliui, kad jie yra lygūs su svei-
kaisiais, gali konkuruoti su jais. 

Šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, ben-
drijos PAGAVA atstovė Asta 
Karalienė: 

Labai jautrus ir tiesiog neįti-
kėtinas pasirodymas. Mūsų kai 
kurios mamos verkė...

Tikrai nuostabu, kad kurtieji 
ar neprigirdintieji gali taip šokti. 
Ir jie tikriausiai turi nuostabius 
mokytojus.

Galima įsivaizduoti kiek dar-
bo įdėta, kad gimtų toks grožis. 
Man tai buvo vienas įspūdin-
giausių matytų renginių.

Šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus, ben-
drijos PAGAVA atstovė Vilma 
Kisnierienė:

Šokio ir gyvos muzikos re-
ginys stulbino kūno plastikos, 

judesio, garso ir vidinio grožio 
sinteze. Per pasirodymą susipy-
nė Rytų ir Vakarų kultūros, buvo 
šokami kinų tradiciniai šokiai, 
baletas, vaidinama ir dainuoja-
ma. Skambėjo tradiciniai kinų, 
klasikiniai ir džiazo kūriniai. 

Apstulbino aklo jaunuolio ir 
kurčios merginos meilės tango. 
Aukšto meninio lygio programa 
išties sužavėjo profesionalumu 
bei ypatingu jautrumu. 

Šis renginys  neskatino užuo-
jautos- jis suteikė viltį,  parodė, 
kiek daug žmogus gali, kai iš ti-
krųjų kažko nori ir daug dirba. 
Parodė, kad siekdamas grožio ir 
meilės žmogus gali įveikti nega-
lią ir psichologinius barjerus. 

Linkėčiau šią programą pa-
matyti visiems, kurie stokoja 
vilties, ryžto ir optimizmo. Ka-
dangi esu girdinti kurčios du-
kros mama, norėčiau, kad būtų 
galimybė šį renginį pamatyti 
šeimoms, auginančioms mažus 
klausos ir kitas negalias turin-
čius vaikus. Gaila, kad nelabai 
daug kas pasinaudojo šįsyk šia 
unikalia proga. Pasaulyje, kuris 
ne visada būna gailestingas, kaž-
kas, sėdamas gėrį ir kurdamas 
grožį, gali nušluostyti ne vieną 
ašarą.

 Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
darbuotoja Ramunė Buikaus-
kienė:

Mano akimis, tai buvo nepa-
prastai aukšto meninio lygio pa-
sirodymas, žiūrint per neįgaliųjų 
meninės veiklos prizmę. 

Labiausiai sužavėjo Kini-
jos liaudies šokiai bei įdomūs 
aklųjų pasirodymai, kurie buvo 
nepaprastai šilti ir gražūs. Juos 
žiūrėdama stebėjausi, jog tokio 
tikslumo bei tobulos sinchroni-
zacijos judesius atlieka nematan-
tys bei negirdintys žmonės. 

Renginys buvo tikrai nuosta-
bus, paliekantis ilgalaikę šilumą 
širdyje. 

Tik be galo gaila, kad salė 
buvo pustuštė - galbūt dėl nepa-
kankamos reklamos arba visuo-
menės požiūrio į neįgaliuosius. 
Juk tokie renginiai kaip šis ir 
įrodo, jog mūsų galimybių ribos 
yra neką mažesnės nei sveikųjų, 
o retkarčiais juos galime ir pra-
lenkti.
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Gegužės 11 d. Panevė-
žio kurčiųjų reabilitacijos 
centre (PKRC) vyko 29-asis 
kurčiųjų „Poezijos pavasa-
rio“ renginys. Jį organizavo 
PKRC direktorė poetė Alina 
Juciuvienė. 

Poezijos paukštės giesmę 
gaivino ir virpino ką tik naktį 
nuvilnijęs pirmas gausus pava-
sario lietus, kuris spėjo per aki-
mirką pražydinti tulpes, uždegti 
kaštonų žvakes ir žiedų jūroje 
paskandinti sodus. O PKR cen-
tre ilgai uždelsęs pavasaris sklei-
dėsi ir visomis poezijos spalvo-
mis...

Į tradicinę šventę atvyko il-
gamečiai kurčiųjų literatų sam-
būrio nariai: Algirdas Kugrė-
nas (Šiauliai), Mykolas Kručas 
(Upninkai), Rita Diečkuvienė, 
Sonė Abromaitienė ir Aldona 
Gema Stankevičienė (Kaunas), 
šventės šeimininkai Alina ir 
Algirdas Juciai. Dėl ligos nega-
lėję atvykti kauniečiai Leonarda 
Paršelienė ir Leonardas Abarius 
savo kūrybą perdavė. Iš kviestų 
svečių dalyvavo Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos (PKNPM) lie-
tuvių kalbos mokytoja Laimutė 
Beinarauskienė.

Reikia pasakyti, kad poetinio 
žodžio kūrėjus maloniai nustebi-
no organizatorių dėmesys: ves-
tibiulyje surengta panevėžiečių 
rankdarbių paroda, pavasario 
aromatu dvelkiančiais žiedais, 
dailiomis dekoratyvinėmis de-
talėmis papuoštas stalas ir salė, 
bent minimali multimedijos pa-
galba neprigirdintiems ir gausi 
meninė programa. 

Renginiui susikaupti padėjo 
gestų kalba imituotas LR him-
nas. 

Centro direktorės sveikini-
mo kalboje, apžvelgus tuščias 
svečiams skirtas vietas, prasi-
veržė minorinė gaida: ar ne „ap-
karpytos“ finansinės galimybės 
riboja tradicija tapusius poetų 
susibūrimus? Vėliau pratęstoje 
diskusijoje svarstytas nuvertėju-
sios knygos, literatūrinės veiklos 
klausimai.

Renginio pradžioje tylos 
minute pagerbti išėjusieji Ana-
pilin kurtieji poetai. Atmintis 
gyva – iš draugų lūpų aidėjo tik 
prieš porą mėnesių mirusios 
„Poezijos pavasarių“ pradinin-
kės Genovaitės Bagačiūnienės 
eilės.Velionė prieš 29 metus savo 
bute sukvietė kūrybingus likimo 
draugus į pirmąjį „Poezijos pa-
vasarį“.

Atkakliausieji, sulaukime dar 
vieno pavasario - galėsime pel-
nytai pasidžiaugti LKD kurčiųjų 
literatų sambūrio 30 metų jubi-
liejumi. 

Jaukioje aplinkoje tarp PKR 
centro saviveiklininkų pasiro-
dymų skambėjo naujausia poetų 
kūryba. Po skaitymų nudžiugino 
PKNPM mokytojos L. Beinora-
vičienės atsiliepimai. Apiben-
drindama kūrybą lituanistė pa-
žymėjo: 

„Visuose jūsų eilėraščiuo-
se gyvena ilgesys, tikėjimas ir 
gyvenimo džiaugsmas. Beveik 
visuose apsilanko filosofija – li-
kimo, gimtinės motyvai. Ste-
biuosi, kaip gebate savo mintis 
surimuoti? Man šis šeštadienis 
- šventinis, nes sušildė nuoširdi 
jūsų poezija ir unikali progra-
ma.“ 

Mūsų džiaugsmui, sužino-
jome, kad pedagogė ne tik geba 
vertinti poeziją, bet ir rašo eiles, 
mielai paskaitė savo kūrybos. 
Kaip tik tai dar labiau mus pri-
jaukino prie viešnios. „Sergan-
tys“ poezija artimi.

Prieš renginį dalyviams pri-
segti simboliniai, dailiai nunerti 
drugeliai, po skaitymų kiekvie-
nam pasiūlyta išsirinkti PKRC 
auksarankių dovanėlę. O poetai 
dovanojo savo knygas. 

Už išskirtinį dėmesį literatai 
prašė nuoširdžiai padėkoti vi-
siems padėjusiems organizuoti 
gražią šventę. Gabiems PKRC 
scenos meistrams talkino ir po-
etas M. Kručas. Lietuvos kario 
uniforma vilkintis Mykolas pa-
gal E. Kučinsko žodžius ir fono-
gramą atliko dainą „Saulutė teka 
rytuose“. Pasak poetų, saviveikli-
ninkai juos pavergė nuoširdumu, 
o ilga ir graži meninė programa 
prilygo puikiam koncertui.

Renginį į gestų kalbą vertė 
Panevėžio gestų kalbos vertėjų 
centro vertėja Raimonda Vaiče-
liūnienė.

Poetinis žodis „Akiračio“ 
skaitytojui

L. Paršelienė posmus skyrė 
a. a. G. Bagačiūnienei, anuomet 
turėjusiai Rasos slapyvardį: / Aš 
jaučiu, kad sunkią valandą su-
teiksi ir paguodą. / Tiesa liūdna 
– tikra tiesa.../ Tava lemtis daug 
atima / Ir daug be galo duoda.../ 
Tu išėjai – pavasaris labai vėly-
vas... / Lydėjo kovas – be dryže-
lio žalumos.../ Pasaulį amžiams 
palikai, draugas – liko gyvas. /  
Ar iškęs jis slopią tylą vienumos? 
/ Mano Rasa, mano brangi Rasa, 
/ Tu suvokei manus širdies jaus-
mus visada, / Nuo tavęs dvelkė 

gėris ir šviesa, /Supratai, kad ty-
la neskambės niekada! / Mano 
Rasa, mano brangi Rasa, / Kiek 
eilėraščių draugijai tu davei! / 
Te jaunimas tavo darbus tęsia. / 
Į pirmą „Poezijos pavasarį“ kur-
čiuosius tu kvietei. /

R. Diečkuvienė:  / Kai 
nemigo naktis,  neleis su-
merkt akių, / Aš vis prisimin-
siu, kad esi tu./ Kai negandų  
liūtis skandins širdies džiaugs-
mus, / Vis prisiminsiu, kad pa-
sauly esi tu. / Kai skausmas aš-
trus, nustelbs kitus jausmus, / 
Aš vis prisiminsiu, kad pasauly 
esi tu. / Viltie, neleisk nurimti, / 
Neleisk verkti, dejuoti tuščiai. / 
Viltie, suteik jėgų pakilti. / Tikiu 
tavimi, viltie, / Gyvenu tavimi, 
viltie! /

L. Beinarauskienė: / Pasi-
kviesk į svečius šįryt paukštį. / 
Jis atskris ir nutūps ant palan-
gės pilkos. /Tu sėdėsi prie sta-
lo, žiūrėsi pro langą. / Tu norėsi 
paglostyt, pašaukt jį. / Bet ne-
liesk, nepašauk – nuplasnos.../ 
Nebegerk jau arbatos šį rytą - / 
Parašyk Dievui laišką verčiau. / 
Ir jei gal nežinai, ką rašyti, / Tai 
paklausk – paukštis žino. /Nejau 
negali jo giesmės pakartoti? / Jis 
neprašo nei lesti, nei gert. / Jis tik 
šlovina Dievą kas rytą, / Tik ant 
dalgio nutūpęs giedot / Pakedena 
sparnelį sulytą / Ir palieja skar-
denantį džiaugsmą tylon. / Tik  
neliesk, neišgąsdink to paukš-
čio... / Nes nuskris, nuplasnos  
nežinion. /

S. Abromaitienė: / Tikiu - aš 
sulauksiu dar vieno pavasario. 
/ Jis su paukščiais sugrįš, upeliu 
sučiurlens. / Tikiu - dar sugrįš 
vasara. Auksiniais javais suban-
guos.../ Dar sulauksiu ir tavęs, 
Tavo šypsenos, mielas. / Tikiu - 
dar sulauksiu auksinio rudens. / 
O medžių alėjoj lapai kelią nu-
klos. / Tikiu - dar sulauksiu žė-
rinčio sniego, / Dar nūnai pama-
tysiu baltas eglių skaras. /

A. Juciuvienė: / Snaigės 
nykštukės pabiro / Ir žemę skrais-

Poezijos paukštės giesmė pasveikinta 
Panevėžyje

Kultūra

29-ojo kurčiųjų „Poezijos pavasario“ renginio dalyviai.
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te padabino. / Širdis suplazdėjo, 
sunerimo... / Kur tavo pėdos? / Ar 
jos išnyko? / Ar tik snaigių pulkai 
užklojo, / Ar kiti keliai paviliojo... 
/ Kiti draugai tave apsupo - / Juk 
smagu jiems buvo. / Tik prisimin-
ti graudu.../

A. Jucius: / Kur Nevėžis ra-
miai teka, / Ten kurtieji gestais 
šneka. / Apie darbą ir namus, / 
Apie varganus metus. / Apie Die-
vą ir pasaulį, / Ypač apie kaitrią 
saulę. / Apie dangų, apie rojų, 
/ Apie menamą rytojų. / - Kaip 
būt gera ir smagu / Gyventi pū-
kuose iki ausų! / Bet neieškokim 
kitų dievų / Ir gyvenimo virš de-
besų. / Į svetimus dievus kai mes  
žiūrėsim, / Savų vertybių ne-
turėsim. / Beliks tik sauja pe-
lenų / Vietoj žadėtų dovanų. /  

Negiedokime naujų giesmių, / 
Kai turime savų dainų. / Tad jas 
dainuokime / Ir gestais imituoki-
me. /

A. Kugrėnas: / Šiandien mes 
pražilę, smilkiniai pabalę. / Šar-
ma padabino galvas mūs visų.../ 
Šiandien taip norėtųs į jaunystę 
grįžti. / Į jaunystę grįžti tėviškės 
keliais. / Dienos slinko, bėgo kaip 
upės vanduo. / Nekviestas atėjo 
gyvenimo ruduo. / Šiandien taip 
norėtųs į jaunystę grįžti, / Nors 
tai bus svajonės arba tik sapnai. 
/ Greit prabėgo dienos – paukščiu 
nuplasnojo / Toliuos begaliniuos, 
Už miškų, kalnų. / Kad ir kaip 
norėtųs į jaunystę grįžti - / Nie-
kad nesugrįšim mes į ją jauni.../

L. Abarius: / Kur tu, pavasa-

ri, keliauji kas metai? / Kaip man 
tave sulaikyt, pasigaut, / Kai tu 
nuo manęs bėgi?.. / Vaitoju, šau-
kiu - sugrįžki vėlgi į mano glėbį. 
/ Kur tu iškylausi po metų? / Kur 
reiks tave surast? /Noriu tave  
apglėbti / Ir niekad tavęs nepa-
leist. / Medžiai taip greit sužalia-
vo / Nespėjau spalva pasidžiaugt. 
/ Po langais sodų pūgos baltavo. / 
Dabar spėjo jau vaisiai paaugt.../ 
Akyse iki šiol aš tesaugau / Virš 
Neries mažo vyturio skrydį... / 
Atkakliai klausiu vasaros kelio, / 
Gal pavasaris juo iškeliavo? /

M. Kručas: / Saulė vis kyla 
virš gojaus, / Sniegas laukuos nu-
tirpo. / Žemė palengva vaduojas / 
Nuo žiemos rūbo dar tvirto. / Sa-
vo karštais spindulėliais / Apmi-
rusią gamtą gaivina. / Paukšteliai 

sučiulbo pragydo / Skardžiais 
balsais po beržyną. / Pražydo 
pirmosios žibutės. / Jos saulės 
sutikti pakilo. / Palaukėj miškai 
mėlynuoja / Kaip žydras dangus 
virš šilo. / Gražu ir gyventi miela. 
/ Širdis meldžias, dainuoja, / Kad 
pavasarį dar vieną / Viešpats 
man padovanojo. /

A. G.Stankevičienė (straips-
nio autorė):  / Keliu taurę prieš 
save, / Su pavasariu, mielas tave! 
/ Pro pirštus laša klevo sula - / 
Skaidresnės nebūna, deja! / Tavo 
akim mane / Stebi žibuoklė mels-
va. / Akimirkoj vienoj – šventoj - 
/ O Dangau, kiek stebuklų yra!../

Aldona Gema
 STANKEVIČIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM)  
tradicinę atvirą Tėvų dieną 
vainikavo vaišių stalas ir iš 
pasakų karalystės atkeliavęs 
gyvas švelniavilnis ožiukas. 

Kad pradžiugintų vaikus, di-
rektorė ožiuką atvežė  iš Pasvalio 
rajone gyvenančių giminaičių. 

 Pasak D. Kriščiūnienės, iš-
skirtinei dienai metuose, kai 
pamokas mokiniams veda ne 
mokytojai, o tėvai – ruošiamasi 
labai atsakingai. Mokyklos tary-
boje aptariama tema, ji derina-
ma su tėvais, parengiamas de-
talus renginio planas. Šių metų 
Tėvų dienos tema „Gaminu sau, 
gaminu pats“ –  neatsitiktinė. 

Mokykloje daug dėmesio 
skiriama sveikos gyvensenos 
ugdymui. Šio  renginio tikslas – 
kad sveiką gyvenseną ir mitybą 
vaikams skiepytų ne tik moky-
kla, bet  ir tėvai. 

Šio jau treti metai vykstančio 
renginio naujovė – ne tik tėvų, 
bet ir visuomenės atstovų ve-
damos pamokos. O visuomenei 
sveikos mitybos tema, kaip ir 
dera,  atstovavo Panevėžio svei-
kuolių ir veiklių moterų klubo 
narės Dalia Gedgaudienė ir Ri-
ma Kulbačiauskienė. Šių mote-
rų vedama  pamoka subūrė be-
ne didžiausią grupę „mokinių“, 

nes gaminti sveikus saldumynus 
norėjo išmokti ne tik vaikai, bet 
ir seneliai, tėvai, broliai, sesės, 
mokyklos darbuotojai.  Naudo-
jant džiovintus vaisius, riešutus, 
sezamų, sėmenų sėklas, aguonas, 
kokosų drožles, citrinų sultis,  
džiovintas dilgėles buvo paga-
minta daugybė gardėsių. Nuo 
šios grupės neatsiliko nė viena 
klasė. Vadovaujami mamų, vai-
kai gamino užtepėles, salotas, 
mišraines, vaisių tortus ir ki-
tus skanėstus. Baigę gaminimo 
procesą, visi rinkosi į salę - čia 
kiekviena klasė pristatė savo pa-
ruoštus patiekalus. 

D. Kriščiūnienė džiaugėsi, 
jog šis renginys suvienijo visą 
bendruomenę: nuo pačių ma-
žiausių mokyklos ugdytinių iki 
vyriausiųjų. „Džiugu tai, kad į 
šventę tėvai atvyko ne po vieną, 
o šeimomis. Į maisto gamybą 
mielai įsitraukė ne tik mamos ir 
tėčiai, bet ir broliai, seserys, mo-
čiutės. Visi įsitikino, kad mais-
tas,  į kurį įdedama dalelė savo 
širdies, visada yra skanesnis“, 
- pažymėjo mokyklos direktorė. 
Jai pritarė ir renginio pagrindinė 
organizatorė bei vedėja, moky-
klos tarybos pirmininkė Irena 
Matuzevičienė. Anot jos, kasmet 

į šį renginį įsilieja vis daugiau 
šeimų, o tų, kurie jau bent kartą 
dalyvavo, įkalbinėti nebereikia – 
jie su malonumu atvyksta ir da-
lyvauja.

Ne mažiau įspūdinga ir visus 
džiuginanti  buvo ir antroji ren-
ginio dalis. Pagal tradiciją – tai 
vaidinimas, kurį atlieka tėveliai. 
Šiais metais  jie parodė pasakos 
„Vilkas ir septyni ožiukai“ insce-
nizaciją. 

Vaikai, dar neatsitokėję iš  
nuostabos, kaip įtikinamai sce-
noje jiems žinomos pasakos per-
sonažus įkūnijo jų tėvai, visai 
neteko žado,  kai į salę mokyklos 
direktorė įnešė gyvą ožiuką. Kai 
nuostabą nustelbė smalsumas, 
mažieji mokinukai ėjo prie gy-
vulėlio ir tiesė rankutes, norėda-
mi jį paglostyti. 

D. Kriščiūnienė juokavo, 
jog mintis atvežti gyvą ožiuką 
kilo norint reabilituoti vilką ir 
parodyti vaikams, kad pasakos 
baigiasi laimingai. Tai buvo ne-
tikėtas, bet labai mielas šventės 
akcentas.  

Renginio pabaigoje moky-
klos direktorė „aktoriams“ ir 
„mokytojams“ įteikė padėkos 
raštus ir pakvietė visą bendruo-
menę pasivaišinti prie pačių pa-
ruošto šventinio stalo. 

Laima LAPĖNIENĖ

Mokyklos direktorei D. Kriščiūnienei į salę įnešus vos dviejų savaičių gyvulėlį 
mažieji mokyklos ugdytiniai iki pat renginio pabaigos nepaleido jo iš rankų. 
Kiekvienam norėjosi paliesti, paglostyti, pamyluoti.
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Stiprins kompetencijas,  
finansinį savarankiškumą 

Lietuvos kurčiųjų drau-
gija (LKD) kartu su partne-
riu - Respublikiniu kurčiųjų 
reabilitacijos centru 2013 m. 
sausio 11 d. pasirašė sutartį 
ir iki 2014 m. birželio 8 d. 
įgyvendins Lietuvos Respu-
blikos ir Šveicarijos Konfe-
deracijos bendradarbiavimo 
programos nevyriausybinių 
organizacijų subsidijų sche-
mos paprojektį „STIPRŪS 
IR MATOMI BŪDAMI 
KARTU – Lietuvos kur-
čiųjų draugijos institucinių 
gebėjimų stiprinimas“ (Nr. 
CH-5-FM-1/84). 

Paprojekčio vadovė - S. Li-
tvinaitė, jo vertė -  212 602 Lt, 
nuosavas indėlis šioje sumoje –  
21 tūkst. 260 Lt. 

Tikslinės grupės
Per beveik 1,5 metų trukmės 

projektą užsibrėžta įvykdyti septy-
nias stambias veiklas, kai kurios jų 
skyla į keletą smulkesnių. Kadangi 
tikslinės grupės net trys - organi-

zacijos darbuotojai kartu su LKD 
asocijuotų narių darbuotojais, or-
ganizacijos nariai ir likusi kurčiųjų 
bendruomenė bei  plačioji visuo-
menė, tai ir veiklos aprėpia skir-
tingas sritis. 

Veiklos
LKD viešinimas. LKD viešini-

mo ir matomumo didinimo veiklą 
paprojekčio vykdytojas įgyvendins 
realizuodamas keletą sumanymų. 
Pirmiausia bus surinkta ir apdo-
rota informacija apie organizaciją, 
vėliau jos pagrindu išleistas lei-
dinys lietuvių ir anglų kalbomis. 
Numatoma pasigaminti atitin-
kamos atributikos: plaštakos for-
mos atšvaitų, marškinėlių su lie-
tuviškais gestais ir LKD logotipu, 
pluoštą lietuviškos pirštų abėcėlės 
kortelių. 

Leidinys ir atributika turėtų 
tapti LKD prisistatymo, atpažini-
mo ir informacijos prieinamumo 
didinimo priemonėmis tiek mūsų 
visuomenėje, tiek užsienyje. Per 
vieną iš televizijų bus užsakyta lai-
da apie kurčiųjų gyvenimo pasie-
kimus ir sunkumus.

 Aktyvinimas. Bus organi-
zuoti 7 bendruomenių susitikimai 
regionuose su stambiausių LKD 
organizacijų atstovais bei aktyviais 
šalies ir užsienio kurčiaisiais. Taip 
bus siekiama didinti regionų kur-
čiųjų motyvaciją aktyviai veikti 
sistemos organizacijose, savo vi-

suomeninį gyvenimą padaryti tu-
riningą, prasmingą. Bus įvairiopai 
skatinamas naujų regioninių kur-
čiųjų organizacijų steigimasis. 

Mokymai saviesiems. Vykdy-
tojas rengs LKD bei  jos asocijuo-
tų narių organizacijų darbuotojų 
mokymus. Specialistai gaus realių 
praktinių įgūdžių rengti projektus, 
juos administruoti, valdyti orga-
nizacijas bei panaudoti turimus 
specialistų ir finansinius išteklius 
savo labui. 

Akcijos. Vyks viešosios infor-
mavimo akcijos Šiauliuose, Kau-
ne ir Vilniuje. Renginiuose patys 
kurtieji pristatys kurčiųjų kultūrą 
ir gestų kalbą. Akcijų metu visuo-
menės nariai bus skatinami prisi-
dėti prie organizacijos veiklų bei 
pareikšti norą savanoriauti. Bus 
sudaromas potencialių savanorių 
duomenų registras.

Pamokėlės visuomenei. Bus 
parengta lietuvių gestų kalbos mo-
kymo programa pradedantiesiems 
ir 20 trumpų lietuvių gestų kalbos 
pamokėlių vaizdo formatu (DVD).

 Įranga. Bus įsigyta konferen-
cijos įranga, kuri bus sumontuota 
skėtinės organizacijos salėje ir už-
tikrins kokybišką informacijos pa-
teikimą bendruomenės nariams. 

Verslo planas. Šiuo metu pa-
ti organizacija nekompetentinga 
įvertinti savo galimybes ir pavers-
ti jas verslumo įrankiais. Verslo 
plano parengimas ateinantiems 

penkeriems metams padės orga-
nizacijai revizuoti savo galimybes 
ir siekti didesnės finansinės nepri-
klausomybės nuo biudžetinio bei 
programinio finansavimo, taip pat 
racionaliau naudoti savo finansi-
nius išteklius bei stiprinti savo or-
ganizaciją pritraukiant specialistų.

Rezultatai. Paprojekčio pasie-
kimai bus vertinami ir viešinami. 
Planuojama paskelbti keletą publi-
kacijų spaudoje bei interneto pus-
lapiuose, surengti baigiamąją kon-
ferenciją – idėjų mugę. Renginyje 
bus apibendrinti veiklų rezultatai, 
keičiamasi idėjomis, išbandoma 
konferencijos įranga.

 
Laukiami rezultatai

Planuojama, kad apie 620 as-
menų dalyvaus projekto veiklose 
ir daugiau kaip 4000 asmenų pa-
tirs netiesioginės naudos. Daugiau 
kaip 70 valandų mokymai susti-
prins LKD įstaigų darbuotojų bei 
bendruomenės narių institucinius 
gebėjimus, didins LKD narių mo-
tyvaciją ir veiklumą, dėl to LKD 
organizacija pasipildys naujais ju-
ridiniais nariais. Visuomenė dau-
giau sužinos apie kurčiuosius, jų 
kultūrą ir kalbą, daugiau atstovų 
ją pramoks, įsitrauks į savanorys-
tę. LKD išmoks geriau disponuoti 
savo ištekliais. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Liepos 22 – rugpjūčio 4 
dienomis Bulgarijos sostinė-
je Sofijoje vyks 22-osios kur-
čiųjų olimpinės žaidynės. 

Lietuvos kurčiųjų sporto ko-
mitetui (LKSK) dabar - pats dar-
bymetis. Jau sudaryti kandidatų 
į žaidynes sporto stovyklų bei 
kontrolinių varžybų tvarkaraš-
čiai. Sportininkai derina darbo ir 
rengimosi olimpiadai tvarkaraš-
čius, bando laviruoti tarp šeimos 
atostogų ir žaidynių laiko. Užsa-
kyti viešbučiai, ieškoma pigiausių 
kelionės bilietų, komplektuojama 
sportinė apranga, intensyviai ieš-
koma rėmėjų ir kt. 

LKSK prezidentas A. Jasiūnas 
informavo, kad į olimpiadą vyks 
maždaug 70 asmenų delegaci-
ja, iš jų 54 sportininkai: lengva-
atlečiai (3 kandidatai; treneriai  
S. Liepinaitis, L. Maleckis, V. Bu-
rakauskas), badmintonininkai (4; 
treneris A. Narvilas), krepšininkai 
– vyrai (15; treneriai A. Šatas ir  
A. Jurkša) ir moterys (15; treneriai 
L. Dambrauskaitė ir Ž. Aleksan-
dravičius), stalo tenisininkai (4; 
treneris A. Majorovas), orientaci-
ninkai (11; treneris L. Drazdaus-
kas ir J. Mertinas); paplūdimio 
tinklininkės (2; treneris M. Vasi-
liauskas), graikų–romėnų imtyni-
ninkas (1; treneris V. Paleckis). 

Vieno delegacijos nario na-
kvynės, dienos maitinimosi ir pas-
laugų kaina – apie 90 eurų (apie 
310 litų). Pasak LKSK prezidento, 
dalyvavimas šiose žaidynėse atsi-
eis gerokai brangiau nei ankstes-
nėse, vykusiose Tailande. Deja, 
kaip teigė pašnekovas, nieko čia 
pakeisti negalima: kainos priklau-
so nuo priimančiosios šalies pra-
gyvenimo lygio.

Priklausomai nuo sporto ša-
kos, sportininkų galimybių, vie-
niems pasirengimas jau prasidė-
jo, kitiems dar tik bus. Štai, pvz., 
orientacininkai jau seniai pradėjo 
Vilniaus apylinkių miškų ir par-
kų „užkariavimą“. Iš kandidatų 

išsirinkti pačius geriausius turėtų 
padėti kontrolinių varžybų, vyk-
siančių gegužę – birželį, ciklas. Jau 
kovą iš Kauno į Vilnių varžyboms 
rengtis atvažiavo paplūdimio 
tinklininkės B. Aleknavičiūtė ir  
I. Milkintaitė (čia joms daugiau 
galimybių – red. past.). Graikų-ro-
mėnų imtynininkas M. K. Sinke-
vičius taip pat Kaune treniruojasi 
nuolat. Iš gimtojo miesto į sporto 
stovyklą specialiai jis niekur ne-
vyks, bet kontrolinėse varžybose 
dalyvaus. Tai, kaip mano LKSK 
organizatoriai, jam padės užsigrū-
dinti prieš olimpines kovas. 

Stalo tenisininkai olimpiadai 
pradės rengtis gegužę Ignalinoje, o 

Rengiamasi Kurčiųjų olimpinėms žaidynėms

Projektai

Sportas
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Lietuvos kurčiųjų sporto čempionatai

Balandžio 13 d. Kaune 
surengtas Lietuvos kurčiųjų 
stalo teniso čempionatas.

Varžytasi dviejose grupėse (A 
ir B). A grupėje varžėsi 6 stipriausi 
stalo tenisininkai,  B grupėje - mė-
gėjai. A grupė staigmenų nepa-
teikė. Čempionu tapo Gintautas 
Juchna (Vilniaus kurčiųjų sporto 
klubas ,,Gestas“), antras liko Dei-
vidas Takinas (Vilniaus ,,Gestas“), 
trečias - Kęstutis Žižiūnas (Kauno 
,,Tyla“). 

B grupės lyderiu tapo Ramu-
nis Budriūnas (Kauno ,,Tyla“), už 
jo išsirikiavo Simonas Lymontas 
(Klaipėdos ,,Šermukšnis) ir Rytis 
Petrulis (Panevėžio ,,Vėjas“).

Moterys varžėsi vienoje gru-
pėje. Čempionato atradimu tapo 
dvi jaunos stalo teniso treniruotes 
lankančios klausos negalią turin-
čios merginos iš Ukmergės. Tai 
pirmas jų čempionatas ir – jau pel-
nytos prizinės vietos. 

Ant aukščiausios garbės pa-
kylos užkopė Guoda Gudėnaitė 
(Ukmergė, 13 m.), antra liko Au-
gustina Rokaitė (Panevėžio ,,Vė-
jas“), trečią vietą iškovojo Eglė 
Leleikaitė (Ukmergė).

Lietuvos kurčiųjų šachmatų 
čempionatas

Balandžio 13, 14 d. Kaune 
vyko Lietuvos kurčiųjų šachmatų 
čempionatas. 

Vyrų grupės čempionu tapo 
Tomas Jankūnas (Vilniaus ,,Ges-
tas“), vicečempionu - Jonas Patac-
kas (Vilniaus ,,Gestas“), 3 – 5 vie-
tas pasidalijo Gediminas Petraus-
kas (Vilniaus ,,Gestas“), Kęstutis 
Dragūnas (Kauno ,,Tyla“), Lukas 
Narbutas (Kauno ,,Tyla“). 

Moterų grupėje pirmą vie-
tą užėmė Eglė Marcinkevičienė 
(Kauno ,,Tyla“), antrą - Lina Pi-
lipavičiūtė (Vilniaus ,,Gestas“), 
trečią - Liudmila Samoilova (Vil-
niaus ,,Gestas“).

Lietuvos kurčiųjų vyrų 
krepšinio čempionatas
Balandžio 27, 28 d. Vilniuje 

vyko Lietuvos kurčiųjų vyrų krep-
šinio čempionato A grupės varžy-
bos. 

A grupėje varžėsi Panevėžio 
,,Vėjas“, Kauno ,,Tyla-1“, Vilniaus 
,,Gestas-2“ ir Jaunimo (U-20) ko-
mandos. 

Komandų tarpusavio susitiki-
mų rezultatai: 

Gestas-2  - Panevėžio ,,Vėjas“  
- 50 : 86.

Tyla-1  - Jaunimas (U-20)  - 
101 : 40.

Gestas-2  - Tyla-1 - 47 : 86.
Panevėžio ,,Vėjas“ -  Jaunimas 

(U-20) - 92 : 74.
Gestas-2  - Jaunimas (U-20) - 

68 : 76.
Panevėžio ,,Vėjas“ Kauno  

,,Tyla-1“  - 103 : 72.
Grupėje pirmą ir antrą vietas 

užėmusios komandos, t. y. Pane-
vėžio ,,Vėjas“ ir Kauno ,,Tyla-1“, 
pateko į finalinį etapą, kuris vyko 
gegužės 18,  19 d. Panevėžyje (jo 
rezultatus paskelbsime birželio 
mėn. „Akiratyje“).

Lietuvos kurčiųjų moterų 
krepšinio čempionatas
Balandžio 27 d. Vilniuje vyko 

Lietuvos kurčiųjų moterų krepši-
nio čempionato (toliau – LKMKČ) 
I turas. 

Varžėsi Vilniaus ,,Gesto“ ir 
Kauno ,,Tylos“ komandos. Kauno 
komanda nepaliko vilčių traumų 
išretintai Vilniaus ,,Gesto“ koman-
dai ir ją nugalėjo net 45 taškų skir-
tumu - 91 : 46. 

Kauno ,,Tylos“ komandoje re-
zultatyviausiai žaidė Justina Bur-
baitė-Mačiulienė, kuri pelnė net 
26 taškus. 

Gegužės mėnesio  
čempionatai

• Gegužės 10 d. Lietuvos kur-
čiųjų badmintono čempionatas, 
Klaipėda;

• gegužės 11, 12 d. Lietuvos 
kurčiųjų vyrų krepšinio čempio-
nato B grupės varžybos, Klaipėda;

• gegužės 11 d. Lietuvos kur-
čiųjų moterų krepšinio čempiona-
tas, II turas, Kaunas; 

• gegužės 18, 19 d. Lietuvos 
kurčiųjų vyrų krepšinio čempio-
nato finalai, Panevėžys;

• gegužės 25 d. Lietuvos kur-
čiųjų orientacinio sporto vidutinės 
trasos čempionatas, Vievis;

• gegužės 25, 26 d. Lietuvos 
kurčiųjų lengvosios atletikos čem-
pionatas, Kaunas.

   
Mantas STANKEVIČIUS
 LKSK sporto specialistas

Lietuvos kurčiųjų vyrų stalo teniso čempionato nugalėtojai (iš kairės):  
D. Takinas, G. Juchna, K. Žižiūnas.

Lietuvos kurčiųjų moterų stalo teniso čempionato nugalėtojos (iš kairės):  
A. Rokaitė,  G. Gudėnaitė, E. Leleikaitė ir LKSK sporto specialistas  
M. Stankevičius.

vėliau pasirengimą baigs Vilniuje. 
Badmintonininkų pasirengimas 
prasidėjo gegužės 10 d., kai buvo 
surengtas Lietuvos kurčiųjų ba-
dmintono čempionatas. Gerą for-
mą jiems įgauti turėtų padėti kon-
trolinės varžybos su kurčiaisiais 
latviais ir estais bei girdinčiaisiais 
lietuviais. Krepšininkams vyrams 
pirmoji sporto stovykla prasi-

dės birželio 3 d. Palangoje, vėliau 
maždaug kas 9-10 dienų jie persi-
kels atitinkamai į Varėną, Panevė-
žį ir Vilnių. Moterims numatomos 
trys stovyklos: pajūryje, Kaune ir 
Vilniuje. Oficiali pasirengimo pra-
džia – birželio 17-oji. Tačiau toks 
pasakymas nėra labai tikslus. Vy-
rai ir moterys treniruojasi nuolat, 
jiems periodiškai organizuojamos 

varžybos, įskaitant ir su girdin-
čiaisiais; be to, ieškoma kuo pajė-
gesnių varžovų.   

Sofijos olimpiados simbolis – 
keturspalvė plunksna, talismanas 
– ančiukas. Tikimės, kad šie žen-
klai Lietuvos kurtiesiems olimpie-
čiams bus laimingi.

Primename, kad 1-osios kur-
čiųjų olimpinės žaidynės buvo 

surengtos Paryžiuje (Prancūzi-
ja) 1924 m. Jų organizatorius –  
P. de Kubertenas. Nuo to laiko 
jos vykdavo reguliariai kas ketve-
ri metai. Periodiškumą suardė tik 
2-asis pasaulinis karas. Po karo 
žaidynės buvo atnaujintos ir dau-
giau iki šiol nenutrūko.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
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Kurtieji liko 
 be namų

Biržų rajono Padaičių 
kaime ugnis sunaikino kur-
čiųjų šeimos – Dainiaus 
Jakšto ir Sandros Miekūnai-
tės – namus.

Šeima svečiavosi pas tėvus, 
o kai grįžo, pamatė degančius 
namus. Kurtieji parašė draugui  
SMS žinutę, kad šis paskambintų 
ugniagesiams. Deja, kurčiųjų na-
mas stovi už 8 km nuo Biržų. Kol 
atvyko gaisrininkai, jis sudegė.

Rašyti ir siųsti SMS žinučių 
pagalbos tarnyboms negalima, 
nes jos nepriimamos. 

Ištikus nelaimei, kurtieji turi 
kreiptis į girdintį draugą ir pa-
prašyti jo, kad iškviestų pagalbą. 
Aišku, tai labai užtrunka ir sun-
ku išvengti nelaimės.

Bendrojo pagalbos centro 
viršininko pavaduotojas Tadas 
Maroščikas sako, kad kol kas 
bendrasis pagalbos telefonas 112 
nepritaikytas kurtiesiems, bet  
tikisi, jog tai bus padaryta iki šių 
metų rudens pabaigos.

Kurčiųjų šeima po nelaimės 
glaudžiasi pas D. Jakšto tėvus. 

Kurtieji D. Jakštas ir S. Miekū-
naitė turi du kurčius vaikus. 

Šiuo metu S. Miekūnaitė 
laukiasi trečio vaiko, todėl visi 
gyvena susispaudę. Kito pasi-
rinkimo kurtieji neturi – naujo 
namo statybai trūksta pinigų, 
medžiagų.

Kurčiųjų bendruomenėje 
kalbama, kad reikėtų paremti šią 
šeimą. Lietuvos kurčiųjų draugi-
ja kviečia visus bendruomenės 
narius padėti D. Jakšto ir S. Mie-
kūnaitės šeimai.

Aukoti galite dviem būdais:
1. Atneškite pinigus į savo 

miesto kručiųjų draugiją ir pa-
duokite pirmininkei.

2. Perveskite pinigus į Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos banko 
sąskaitą LT 86 7044 0600 0027 
4709. Būtinai nurodykite mokė-
jimo paskirtį – PARAMA.

Plačiau apie nelaimę skaity-
kite straipsnyje:

http://www.delfi.lt/news/
daily/lithuania/ugniagesiu-ne-
galeje-issikviesti-kurtieji-liko-
be-namu.d?id=61322145

Kviečiame mokytis Kauno 
 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  

ugdymo centre 

Priimame 7 metų vaikus į parengiamąją 
klasę, taip pat sutrikusios klausos vaikus į 
priešmokyklinio ugdymo grupę (6 metų am-
žiaus) ir į aukštesnes klases. 

Teikiame kvalifikuotą surdopedagoginę 
pagalbą integruotai ugdomiems vaikams ir 
mokiniams, ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
ugdomiems namuose, turintiems klausos 
sutrikimą (taip pat ir kochlearinių implantų 
naudotojams) bei girdintiems kurčių tėvų 
vaikams. 

2013 m. birželio 3–7 d. Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras rengia 
Susipažinimo ir bendravimo savaitę su būsi-
maisiais savo mokiniais ir jų tėveliais. Tuomet 
būsimieji mokiniai susipažins  su ugdymo cen-
tru, būsima mokytoja, kitais vaikais.

50 metų jubiliejaus proga Šiaulių 
kurčiųjų bendruomenė sveikina pirmi-
ninkę Kristiną Prudnikienę ir linki:

Daug saulės, nes tik joje žydi gėlės.
Daug džiaugsmo, nes tik jame žmogus 

pamiršta liūdesį.
Daug laimės, nes tik joje gimsta  

šypsena.
Daug meilės, nes tik meilėje žmogus 

suranda vienas kitą.
Tegul kiekviena tavo diena būna lyg 

saulės patekėjimas,
Kad kaskart vis norėtum gyventi ir 

mylėti!!!
 Šiaulių kurčiųjų

 reabilitacijos centras

80! Nei daug, nei 
mažai, o plaukuose gy-
venimo našta jau audžia 
baltą juostą. Nors juos-
tos ir spindės plačiai, bet 
nebaigti darbai neleidžia 
jums prisėsti.

Garbingo jubiliejaus 
proga Praną Kudrevičių 
sveikina Kauno kurčiųjų 

bendruomenė.

Mes ir visuomenė


