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G. Hughes‘as – pirmas kurčiasis, apiplaukęs  
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Didžiulė minia žmonių su šampanu rankose, mosuodami plakatais bei vėliavomis, pasitiko Gerry Hughes‘as.
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Iššūkį – apiplaukti aplink 
pasaulį - yra įveikę tik 300 
žmonių (palyginkime: į Eve-
resto viršukalnę yra įkopę 
1500 žmonių). 

Gerry sakė: „Man dar 
sunku tuo patikėti. Šį rytą, 
kai pamačiau kalną, ant ku-
rio sėdėdamas svajodavau 
apie kelionę aplink pasaulį, 
supratau, jog mano svajonė 
išsipildė!“ Vyras apie šią 
gyvenimo kelionę svajojo 
daugiau kaip 40 metų. Ir štai 

pagaliau svajonė išsipildė.
Kelionės pradžioje Ger-

ry sakė: ,,Ruošiuosi įgyven-
dinti vieną sunkiausių iššū-
kių žmogui, tačiau pasitikiu 
savimi, nes būriavimas yra 
mano kraujyje ir turiu labai 
gerą jachtą. Būriavimas – 
mano aistra nuo jaunų die-
nų. Jaunystėje labai blogai 
jaučiausi dėl savo kurtumo, 
o būriavimas man padėdavo 
pajausti ramybę. Leidžiuosi 
į šią kelionę, kad atkreipčiau 

dėmesį į kurčiųjų visuome-
nę ir padrąsinčiau jaunus 
kurčiuosius taip pat įgyven-
dinti savo svajones. Bus labai 
sunku tiek laiko praleisti be 
žmonos ir dukrų, o ypač per 
šv. Kalėdas. Tačiau žinau, 
kad jos mane palaiko šimtu 
procentų, o tai yra svarbiau-
sia.“

Didžiulė minia žmonių, 
vilkinčių marškinėliais su 
užrašu ,,Pirmyn, Gerry!“, 
su šampanu rankose, mo-

suodami plakatais bei vėlia-
vomis, pasitiko savo herojų 
namuose. 

Šis nepaprastas nuotykis, 
be abejo, atkreipė dėmesį ir į 
visą kurčiųjų bendruomenę. 

Plačiau skaitykite  LKD 
tinklapio www.lkd.lt sky-
riuje Kurtieji pasaulyje.

Iš anglų kalbos išvertė  
Milda KARKLYTĖ

2012 m. rugsėjo 1 d. 12 
val. Gerry Hughes‘as pra-
dėjo savo kelionę vandeniu 
aplink pasaulį. 

Kelionė prasidėjo nuo 
Troon Marina (Škotija) pa-
krantės. O 2013 m. gegužės 
8 d. vėl sugrįžo į Troon Ma-
riną! Čia jį po 210 dienų, 
praleistų jūroje, džiaugs-
mingai pasitiko žmona ir dvi 
dukterys.

Vyras tapo pirmu kur-
čiuoju, kuris nesustodamas 
apiplaukė pasaulį. Savo ke-
lionės metu apiplaukė visus 
5 žemynus, įveikė daugiau 
nei 28 000 mylių.

Gerry – 55 metų škotų 
kilmės vyras, gimęs visiškai 
kurčias. Jis gyvena Glazge ir 
dirba mokytoju.
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 Trumpai apie mus
MINI 60 –METĮ. Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos centras (KRC) šiemet mini 
saviveiklos 60-metį. Jubiliejus siejamas 
su 1953 m. veiklą pradėjusiu Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro teatru 
„Mimika“. 1982 m. kolektyvui buvo su-
teiktas liaudies teatro vardas. Ilgametis 
teatro vadovas ir režisierius buvo Vals-
tybinio jaunimo teatro aktorius Jonas 
Vaitiekaitis. Nuo 2003 m. šias pareigas 
perėmė ir sėkmingai iki šiol eina Janina 
Mažeikienė. Su šia režisiere stovėta ne 
vienoje Europos teatro scenoje, pelny-
ta daugybė prestižinių apdovanojimų ir 
nominacijų Lietuvoje.

Kiek vėliau Vilniuje susibūrė ir pir-
moji kurčių šokėjų grupė. Pirmiausia 
jie šoko lietuvių liaudies šokius, vėliau 
kolektyvas skilo į dvi dalis: lietuvių liau-
dies ir šiuolaikinių šokių atlikėjus. Labai 
sėkmingas „Tylos“ vardą turinčio ko-
lektyvo atlikėjams buvo 2003-2011 m. 
laikotarpis. Tuomet jie pelnė daug pri-
zinių vietų ir miesto, ir respublikiniuo-
se konkursuose. Jų pasirodymai buvo 
ovacijomis sutinkami ir tarptautinėse 
arenose. Tuo laikotarpiu kolektyvui va-
dovavo choreografas Mantas Svirskys. 
Nuo 2012 m. „Tyla“ turi naują vadovą 
- Modestą Jančiulį.

Iškiliausiu jubiliejinių metų ren-
giniu tituluojama balandžio 20 d. Vil-
niaus KRC surengta jungtinė Tarptau-
tinių teatro ir šokių dienų šventė (apie 
ją „Akiratyje“ rašyta 2013 m. gegužės 
numeryje). Tačiau sukaktuvininkai ren-
ginių gausa žiūrovus žada stebinti visus 
metus.   

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA  
„PLEČIAME AKIRATĮ PER „AKIRA-
TĮ“. Birželio 17 d. Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokyklo-
je vyko respublikinė konferencija  „Ple-
čiame akiratį per „Akiratį“.  Jos tikslas 
ir uždaviniai: aptarti Lietuvos kurčiųjų 
draugijos (LKD) mėnraščio „Akiratis“ 
problemas, apimties didinimą, kokybės 
gerinimą, mėnraščio išsaugojimą, susi-
pažinti su „Akiračio“ įsteigimo istorija, 
problemomis, skaitytojų vertinimais, 
priimti rezoliuciją. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraš-
tis „Akiratis“ 2014 metais švęs savo 25 
metų jubiliejų.  Šiuo metu nieko negali-
me pasakyti, kas ateityje laukia vieninte-
lio sutrikusios klausos žmonėms skirto 
laikraščio. Viena tik žinoma: laikraščio 
leidybai kasmet mažinamas finansavi-
mas, dėl to nukenčia laikraščio apim-
tis ir kokybė. Plačiau apie konferenciją 
skaitykite liepos mėnesio „Akiratyje“.

PREZIDENTĖS METINIS PRA-
NEŠIMAS. Birželio 10 d. prezidentė 
D. Grybauskaitė perskaitė 4-ąjį metinį 

pranešimą Seime. Lietuvos gestų kalbos 
vertėjų asociacija 36 min. trukusią apž-
valgą šiemet patikėjo versti 5 vertėjoms: 
D. Nevardauskienei (Kaunas), J. Sibik 
(Vilnius), O. Kovzan (Vilnius), V. Rim-
kuvienei (Klaipėda), R. Motekaitienei 
(Panevėžys). Kurtieji žiūrovai, įsijungę 
LRT televizijos kanalą, pranešimą galėjo 
matyti vos 2-3 min. Vėliau dėl techninių 
nesklandumų pranešimo vertimas į ges-
tų kalbą nutrūko. Stebėjusieji apžvalgą 
per televiziją „Seimas–tiesiogiai“ ją ga-
lėjo matyti visą laiką. Peržiūrėti praneši-
mą su vertimu į gestų kalbą galima LKD 
tinklalapyje www.lkd.lt  skyriuje „Video 
naujienos gestų kalba“.  

MITINGAS PRIEŠ KURČIŲJŲ 
DISKRIMINACIJĄ VOKIETIJOJE. 
Birželio 14 dienos demonstracijos, ku-
rią surengė Vokietijos kurčiųjų sąjun-
ga ir jos jaunimo skyrius, tikslas buvo 
parodyti, kad šiandien Vokietijos kur-
tieji – tai ne nebyli bendruomenė, kuri 
kantriai kenčia panieką, kad ji aktyviai 
kovos, gindama ir plėsdama savo teises. 
Pašalinti visus bendravimo barjerus, 
pagerinti kurčių vaikų švietimo koky-
bę, suteikti daugiau galimybių jaunimo 
įsidarbinimui, pilnai subtitruoti visus 
TV kanalus – štai ko šiandien reikalauja 
Vokietijos kurtieji iš savo šalies vyriau-
sybės. Plačiau skaitykite LKD tinklapio 
www.lkd.lt skyriuje „Kurtieji pasaulyje“.

GERA ŽINIA VISIEMS, MYLIN-
TIEMS LIETUVIŲ GESTŲ KALBĄ! 

Internete jau patalpintas lietuvių 
gestų kalbos žodynas, kuris buvo pil-
domas, tobulinamas nuo 2004 metų, o 
nuo 2006 metų jo rengimo darbai bu-
vo tęsiami Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro Metodinių 
priemonių rengimo ir gestotyros sky-
riuje. Žodyną rasite adresu http://www.
unriis.lt/gvmp/gestai.unriis. 

 „TYLIOJI PASAKA 9“.  Liepos 22-
31 d. kviečiami kurčiųjų šeimų vaikai 
dalyvauti vaikų vasaros stovykloje „Ty-
lioji pasaka 9“, kuri veiks vaikų poilsio 
stovykloje „PASAKA“, įsikūrusioje  prie 
Baltijos jūros, Klaipėdos rajono Kuku-
liškių kaime. Laukiami  ir kviečiami iš 
visos Lietuvos vaikai ir jaunimas nuo 10 
iki 16 metų kartu pasidžiaugti vasara. 
Detalesnė informacija - kurčiųjų reabi-
litacijos centrų skelbimų lentose ir tel. 
(8-5) 262 6407. Registruojama birželio 
5–30 d. Organizatoriai - Lietuvos kur-
čiųjų draugija ir VšĮ Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centras. Stovyklos koordi-
natorė – Rima Kuralavičiūtė.

PROJEKTINĖ KELIONĖ. Lietuvos 
kurčiųjų draugija 2012-2014 m. įgyven-
dina Leonardo da Vinci partnerysčių 
projektą „Let‘s: Mobility projects for 
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- jaunimas ir vėliau apkurtusieji. 
Daugumos apsisprendimą pako-
regavo darbas ir asmeninės pro-
blemos – negalėjo prisitaikyti prie 
kursų grafiko. Patys aktyviausieji 
tie, kuriems gestų kalbos žinios 
reikalingos darbe, bendraujant su 
kurčiaisiais. 

Dar kitus domino unikali kal-
ba, tiesiog traukė savita  bendra-
vimo forma, jie ir gestus lengvai 
įsiminė. 

Kursus lankė: Ingrida Stankai-
tytė, Jolita Grabliauskaitė, Jurgita 
Griškaitytė, Svetlana Gužauskienė, 

Mantas Milius, Aidas Krakauskas, 
Giedrė Stankutė, Laura Ramonai-
tytė, Aldona Stankevičienė ir kiti. 

Kursų lektorė KKRC direktorė 
Jūratė Pugačiauskienė, įteikdama 
baigimo pažymėjimus, visiems pa-
linkėjo sėkmės taikant žinias prak-
tikoje, kad nepasimirštų kalba. 

Didelę gestų kalbos vertėjos 
darbo patirtį turinti lektorė pata-
rė toliau gilinti žinias savarankiš-
kai ir padovanojo kompaktines 
plokšteles su lietuvių gestų kalbos 
mokymosi programa (kai kurios 
pamokos).

people with special needs“ (pava-
dinimas paprastai neverčiamas; 
juo siekiama sudaryti mobilumo 
galimybes specialių poreikių tu-
rintiems asmenims – red. past.). 
2013 birželio 18-23 d. Prancū-
zijoje, Marselyje, vyks partnerių 
susitikimas. Lietuvos kurčiųjų 
draugijai atstovaus penki asmenys. 
Projekto idėja – pasidalyti Euro-
poje gerąja patirtimi ir vykdyti 
projektus susijungus organizaci-
joms, kurios dirba su jaunimu bei 
suaugusiais žmonėmis, turinčiais 
specialių poreikių. Projekto par-
tnerės: Lietuva, Prancūzija, Čekija, 
Lenkija.

RENGINYS. Sveikatos žurna-
listų asociacija kartu su partneriais 
– Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tru (Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos filialas), VšĮ Inkocentras 
- birželio 28 d. Rotušės aikštėje 
vykdys socialinį renginį „Tai mū-
sų gyvenimai“. Saviveiklininkų 
programoje dalyvaus ir Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro šokių 
kolektyvo „Tyla“ saviveiklininkai. 
Jie atliks du šokius „Susipriešini-
mas“ ir „Marjani“. 

DERĖJOSI TELEVIZININ-
KAI. Gegužės 28 d. Kultūros mi-
nisterija pakvietė Lietuvos nacio-
nalinio radijo ir televizijos (LRT) 
bei komercinių televizijos kanalų, 
Lietuvos jaunimo organizacijų ta-
rybos, Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos, Lietuvos radijo ir tele-
vizijos asociacijos, LKD atstovus ir 
kt. suinteresuotas įstaigas pasitarti 
dėl VšĮ „Investuok Lietuvoje“ siū-
lomos iniciatyvos. Viešoji įstaiga 
siūlo įteisinti dalį televizijų laidų 
transliavimo originalo kalba, lie-
tuviškai rašant tik titrus. Anot jų, 
tai skatintų Lietuvos visuomenės 
geresnį užsienio kalbų mokėji-
mą, sudaryti lygiavertes sąlygas 
klausos negalią turintiems asme-
nims naudotis audiovizualinėmis 
žiniasklaidos paslaugomis ir t. t. 
Televizininkai kol kas idėjos ne-
palaiko. Kaip paaiškino LRT va-
dovas R. Paleckis, toks bandymas 
jau buvo ir visiškai nepasiteisino. 
Žiūrovai, užuot bandę perprasti 
užsienio kalbą, perjungia kana-
lą. Kadangi televizijų reklamos 
pinigai tiesiogiai priklauso nuo 
žiūrovų auditorijos dydžio, tokį 
projektą įgyvendinti jiems atro-
do finansinė savižudybė. Yra dar 
viena problema. Užsieniečiai sa-
vo produkciją parduoda sutarties 
sąlygomis įpareigodami ją versti į 
valstybinę kalbą, bet netransliuoti 

originalo kalba. Todėl LKD ir „In-
vestuok Lietuvoje“ išgirdo vienin-
telį televizininkų siūlymą – ieškoti 
finansiškai priimtinų būdų titruoti 
lietuviškas transliacijas.

Susitikime diskutuota ir „ne 
į temą“. LKD prezidentė R. Kleč-
kovskaja domėjosi, kodėl perėjus 
prie skaitmeninės televizijos nėra 
galimybės tam tikru į televizorių 
įmontuotu prietaisiuku „užsidėti“ 
arba „nuimti“ lietuviškus titrus. 
Buvo paaiškinta, kad tokiems mo-
biliems titrams reikalingas atski-
ras takelis. Deja, už atskirą takelį 
(dar kitaip - signalą) televizijos 
turi papildomai mokėti. Motyvuo-
damos tuo, kad gyvena ne pačius 
geriausius laikus, jos išsižada prieš 
skaitmeninę televizijos erą duotų 
pažadų žiūrovams. Beje, paprastai 
kalbant, dabar titrai dedami tie-
siog ant filmuotos juostos.  

RAŠTAS ŠMM. Lietuvos kur-
čiųjų draugija, atstovaudama kur-
čiųjų bendruomenės interesams, 
kreipėsi į Švietimo ir mokslo mi-
nisteriją (toliau – ŠMM) dėl dar-
buotojo, atsakingo už specialiųjų 
poreikių vaikų ugdymą, pasky-
rimo. Savo rašte jie pabrėžė, kad 
specialiųjų poreikių vaikų švieti-
mas yra ypatingas: reikia įsigilinti 
į problemas ir išmanyti specialiojo 
ugdymo specifiką. Jei specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų švietimo 
problemas spręstų vienas asmuo, 
sprendimai, LKD nuomone, taptų 
greitesni ir efektyvesni. Instituci-
jos greičiau rastų bendrą kalbą.

KAUNE ĮTEIKTI LGK KUR-
SŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMAI. 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos cen-
tre (KKRC) lietuvių gestų kalbos 

mokymų kursų lankytojams įteikti 
pažymėjimai.  Pirmo  lygio lietu-
vių gestų kalbos (LGK) mokymo 
kursai buvo skirti socialiniams 
darbuotojams. Organizatorius – 
VšĮ Surdologijos centras. Kursai 
prasidėjo vasario 27 d. Bendra 
kursų trukmė - 50 valandų.

Dar vasario mėnesį Kaune 
suburta nemaža kursų lankytojų 
grupė vėliau gerokai sumažėjo. 
Tarp susidomėjusiųjų gestų kalba 

Lietuvos kurčiųjų sporto čempionatai
Badmintono čempionatas

Gegužės 10 d. Klaipėdoje vy-
ko Lietuvos kurčiųjų badmintono 
čempionato asmeninės varžybos. 
Tarp vyrų stipriausias buvo Ignas 
Reznikas (Klaipėdos ,,Šermukš-
nis“), moterų -  Vaiva Žymantaitė 
(Klaipėdos ,,Šermukšnis“).

Moterų krepšinio 
 čempionato II turas

 Gegužės 11 d. Kaune vyko 
Lietuvos kurčiųjų moterų krepši-
nio čempionato II turas. Varžėsi 
Kauno ,,Tyla“ ir Vilniaus ,,Gestas“ 
komandos. Rezultatu 83:60 laimė-
jo Kauno ,,Tyla“ komanda ir tapo 
Lietuvos kurčiųjų moterų krepši-
nio čempionato nugalėtoja.

 Vyrų krepšinio čempiona-
to ,,B“ grupės varžybos
 Gegužės 11–12 d. Klaipėdoje 

vyko Lietuvos kurčiųjų vyrų krep-
šinio čempionato ,,B“ grupės var-
žybos. Varžėsi: Vilniaus ,,Gestas“, 
Klaipėdos ,,Šermukšnis“, Šiaulių 
,,Aidas“ ir Kauno ,,Tyla-2“ koman-
dos.

Vilniaus ,,Gestas“ ir Klaipėdos 
,,Šermukšnis“ pateko į finalines 
varžybas. 

 Vyrų krepšinio čempiona-
to finalinės varžybos

 Gegužės 18–19 d. Panevėžyje 
surengtos Lietuvos kurčiųjų vyrų 
krepšinio čempionato finalinės 
varžybos. Finaliniame etape varžė-
si: Panevėžio ,,Vėjas“, Kauno ,,Ty-
la-1“, Vilniaus ,,Gestas“ ir Klaipė-
dos ,,Šermukšnis“.

Susitikimų rezultatai: Panevė-
žio ,,Vėjas“ - Klaipėdos ,,Šermukš-
nis“ - 104 : 48; Vilniaus ,,Gestas“ 
- Kauno ,,Tyla-1“ - 66 : 65.

Įdomu, kad antrame susiti-

kime likus žaisti apie 6 sek. iki 
varžybų pabaigos rezultatu 65 : 
64 pirmavo Kauno ,,Tyla-1“. Bet 
visų pamirštas ir likęs laisvas po 
krepšiu Lukas Pečiulis niekieno 
netrukdomas pataikė dvitaškį ir 
persvėrė rungtynių rezultatą, taip 
atverdamas Vilniaus komandai ke-
lią į finalą. 

Finale susitiko Panevėžio ,,Vė-
jas“ ir Vilniaus ,,Gestas“. Rezultatu 
89 : 80 laimėjo Vilniaus ,,Gestas“. 

 Lengvosios atletikos 
 čempionatas

 Gegužės 25-26 d. Kaune vy-
ko Lietuvos kurčiųjų lengvosios 
atletikos čempionatas. Dalyvavo 
Vilniaus ,,Gestas“, Kauno ,,Tyla“, 
Panevėžio ,,Vėjas“ ir Šiaulių ,,Ai-
das“ kurčiųjų sporto klubai, Lie-
tuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (LKNUC), Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centras (KKNUC), Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinė mokykla (PKNPM) bei 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinė mokykla (KKN-
PM). Pagal amžių dalyviai buvo 
suskirstyti į tris grupes: ,,A“ gru-
pė – gimę 1998 m.ir jaunesni; ,,B“ 
grupė – gimę1997 – 1996 m.; ,,C“ 
grupė – gimę 1995 m. ir vyresni. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Europos kurčiųjų  
čempionatas

Birželio 12-17 d. Kaune su-
rengtas 21-asis Europos kurčių-
jų klubų šachmatų čempionatas. 
Organizatorius – Lietuvos kur-
čiųjų sporto komitetas. Plačiau 
apie renginį skaitykite kitame  
„Akiračio“ numeryje.
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Respublikinės valdybos posėdyje
Birželio 3 d. buvo su-

rengtas pirmasis naujai 
išrinktos Lietuvos kurčiųjų 
draugijos (LKD) Respubli-
kinės valdybos (RV) posė-
dis. Jame svarstyta net 18 
klausimų. 

 
LKD jau turi  

viceprezidentą
Prezidentė R.Klečkovskaja po-

sėdyje pasiūlė du kandidatus į vi-
ceprezidento postą: Vilniaus KRC 
direktorę I.Minkevičienę ir Surdo-
logijos centro vyriausiąjį specia-
listą V.Pivorą. Pirmajai atsisakius 
pretenduoti, o antrajam kandi-
datui sutikus, vyko balsavimas, ir 
V. Pivoras buvo patvirtintas LKD 
viceprezidentu. Posėdžio dalyvius 
domino, ar LKD įstatuose nu-
matyta viceprezidentą rinkti pri-
valomai visai 5 metų kadencijai, 
ar  galima prireikus keisti. Pasak 
teisininko L.Vinicko, LKD įstatai 
viceprezidentavimo trukmės kon-
krečios kadencijos metu neregla-
mentuoja, tad perrinkti galima. 
Pagal LKD įstatus svarbiausia vi-
ceprezidento pareiga – pavaduoti 
prezidentą, kai šis negali eiti savo 
pareigų.

  
RV darbo grupės

R. Klečkovskaja pasiūlė iš RV 
narių sudaryti tris visuomenines 
darbo grupes, pateikė jų vadovų 
kandidatūras. Tai socialinių reika-
lų (pirmininkė J. Pugačiauskienė), 
informacijos sklaidos (V. Pivoras), 
tarptautinio bendradarbiavimo 
(Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorės pavaduo-
tojas A. Bražinskas). Siūlymui RV 
pritarė. 

Žemiausios grandies 
vadovai - deficitas

Po vadinamosios reformos, kai 
bendruomeninių projektų finan-
savimas per LKD buvo nutrauktas 
ir dabar vykdomas per rajonų sa-
vivaldybes, iš veikusių 54 kurčiųjų 
organizacijų vos per vienus metus 
liko 38 organizacijos. R. Klečkovs-
kaja kelia tikslą per būsimą 5 metų 
kadenciją pasiekti, kad susitrauku-
si LKD vėl būtų ankstesnės apim-
ties. Kaip tai būtų galima padaryti, 
kai dalis pirminės grandies admi-
nistratorių šiuo metu nelabai raš-

tingi, neturi vadybinių žinių? 
Vienas iš siūlytų būdų -  dirbti 

pirminėse organizacijose pasitelk-
ti Vilniaus kolegijos absolventus. 
Lietuvių gestų kalbos (LGK) ver-
tėjai moka gestus, yra raštingi, turi 
darbo su kurčiaisiais žinių pra-
dmenis. Kitas būdas – geografiniu 
(rajono) principu burti įvairių ne-
galių asmenis ir kurti jungtines or-
ganizacijas. Tuomet lengviau rasti 
raštingų administratorių, lengviau 
išlaikyti bendras patalpas, darbuo-
tojus. 

Geras pavyzdys – susijungu-
sios su kitomis neįgaliųjų orga-
nizacijomis Mažeikių ir Raseinių 
pirminės. 

Aptartos ir kitos galimybės.  
R. Klečkovskaja informavo apie 
pačios iškeltą iniciatyvą 2013-
2014 m. per asociacijų rėmimo 
veiklos projektus gauti lėšų ko-
mandiruotėms (apmokėti ne tik 
LKD, bet ir pirminių organizacijų 
darbuotojų keliones bei išvykas) 
ir kultūrinei, saviveiklos misijai 
šalies mastu vykdyti. Per savival-
dybių finansuojamus projektus tai 
padaryti beveik neįmanoma.

Panevėžio ir Kauno KRC 
patalpų likimai - panašūs

Kauno KRC nerimauja, kad 
gali būti bet kada paprašytas ap-
leisti Jūratės g. 19 esančias patal-
pas, nes jos pastatytos ant savival-
dybės žemės. Vadinasi, šioji turi 
teisę nepratęsti sklypo nuomos 
sutarties. Panevėžio KRC tapo 

sunku išlaikyti bendruomenės po-
reikiams per dideles ir dėl to per 
brangias patalpas.

 Kauniečiai teigė, kad susi-
klosčius palankioms aplinkybėms 
galbūt norėtų kraustytis į Kauno 
UAB „Atropa“ laisvas patalpas ir 
jas pritaikyti kurčiųjų poreikiams. 

Panevėžiečiai įpareigoti akty-
viau ieškoti pardavimo-pirkimo, 
keitimo ar nuomos varianto. Bėda 
ta, kad Panevėžio mieste yra per 
daug laisvų patalpų patogesnėse 
nei Panevėžio KRC įsikūręs vieto-
se. Tai mažina perspektyvas rasti 
gerą variantą. 

   
Ir vėl akiratyje – „Varpelis“

Birželio pradžioje Šventosios 
poilsio namuose „Varpelis“ apsi-
lankiusi LKD vadovų grupė savo 
akimis pamatė dar vieną bręstan-
čią problemą: metai ar dveji ir 
„Varpelis“ taps nesaugus poilsiau-
ti. Nutarta atlikti pastato būklės 
ekspertizę ir sudaryti apytikrę ga-
limos renovacijos sąmatą. Gavus 
išvadas bus sprendžiama, ką daryti 
toliau. 

Vis dėlto manoma, kad reno-
vuoti pastatą tikriausiai neapsimo-
kės. „Varpelis“ yra UAB „Neversta“ 
balanse, todėl ši užduotis paskirta 
kurčiųjų įmonei.

  
Paramą dalijosi audringai

LKD buhalterė D. Ščerbinienė 
atkreipė RV narių dėmesį į faktą, 
kad šiuo metu disponuojama apie 
100 tūkst. Lt nuosavų lėšų. Ge-

gužės 4 d. LKD suvažiavimo de-
legatai nubalsavo suformuoti 30 
tūkst. Lt RV paramos fondą. Tai 
reiškia, kad nemažinant poreikių 
maždaug per ateinančius 3 metus 
LKD nuosavos lėšos baigsis. Ar tai 
išgąsdino mūsų valdymo organą? 

Anaiptol. Posėdyje išdalyta 
apie 18 tūkst. Lt. 

Tiesa, viena RV narė vienam 
iš prašytojų - Lietuvos kurčiųjų 
sporto komitetui (LKSK) bandė 
priminti jo paties prieš ankstesnes 
olimpines kurčiųjų  žaidynes (vy-
ko Taivane) duotą pažadą ateityje 
įkurti savitarpio paramos fondą ir 
jame kaupti lėšas savo reikmėms. 

Paaiškėjo, kad toks fondas ne-
sukurtas. O pasiūlymas sportinin-
kams patiems pradėti remti LKD 
sukėlė RV narių, dirbančių LKSK, 
nuostabą. 

Kai kurie dalyviai sportinin-
kus palaikė. Jie sakė, kad sporti-
ninkai sistemą labiausiai garsina. 
Net LR prezidentė kurčiuosius įsi-
dėmėjo dėl sporto pasiekimų. 

Kiti prieštaravo: „Nesutinkam. 
Jei remiate sportą, tokia pat suma 
paremkite saviveiklą. Saviveikli-
ninkai nei stipendijų, nei pini-
ginių prizų negauna. Atvirkščiai, 
ima laisvadienius, perkasi sceni-
nius rūbus savo sąskaita.“ 

Tądien atseikėta daug kam: 
transporto reikmėms (respubli-
kinė meno saviveiklos šventė), 
kurčiųjų poezijos šventei, kompiu-
teriams įsigyti, padegėlių šeimos 
paramai, LKSK ir kt. 

 
Aptartas LKD 75-metis
Prezidentė siūlė centralizuotai 

švęsti tik „apvalias“ datas, o LKD 
75 metų sukaktį paminėti terito-
rinėse organizacijose. Esą taip bus 
pigiau. RV tam pritarė. Taip pat  
R. Klečkovskaja pakartotinai in-
formavo, kad dėl Lietuvos pir-
mininkavimo Europos Sąjungos 
Tarybai rugsėjį 3 dienas Lietu-
voje dirbs Europos kurčiųjų są-
jungos (EKS) vadovybė. Ji norė-
tų susitikti su Lietuvos kurčiųjų  
bendruomene. 

Apsispręsta, kad svečiai ben-
draus su Vilniaus ir Kauno terito-
rinėmis kurčiųjų organizacijomis. 
Svarstyti kiti einamieji klausimai.

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

  

Aktualijos

Naujasis Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas  Vytautas Pivoras. 
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Bendras pagalbos centras vėluoja, žada, siūlo
Birželio 12 d.  Neįga-

liųjų reikalų departamento 
(NRD) vadovė Genovaitė 
Paliušienė pakvietė Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) 
prezidentę Romą Klečkovs-
kają, vyr. specialistę Sigitą 
Astrauskaitę ir „Akiračio“ 
korespondentę vykti į Kau-
ną, „Lintel“ būstinę, tar-
tis dėl pagalbos telefono 
prieinamumo kurtiesiems 
pasitarimo. 

Departamento vadovė nuo pat 
pradžių iniciavo derybas dėl pa-
galbos telefono prieinamumo kur-
tiesiems su Bendruoju pagalbos 
centru (BPC) ir UAB „Lintel“. 

Skaitytojai turbūt prisime-
na, kad Surdologijos centras (SC) 
2010 m. buvo įpareigotas rinkti 
kurčiųjų asmens duomenis ir užti-
krintu saugiu būdu perduoti Ben-
drajam pagalbos centrui (BPC). Į 
duomenų rinkimą tuomet įsitrau-
kė visa kurčiųjų sistema, nes tik 
taip buvo įmanoma pasiekti net 
atokiausioje vietoje gyvenančius 
žmones. Tada gimė viltis, kad ne-
laimės atveju skubiai pagalbą galės 
prisišaukti ne tik girdintieji, bet 
ir kurtieji. Deja, netrukus ta viltis 
užgeso. Kurčiųjų bendruomenę 
BPC informavo, dėl kokių prie-
žasčių projektas stabdomas ir kada 
bus atnaujintas. Atnaujinimo data 
buvo keletą kartų nukelta. 
  
Tarėsi verslininkai, biudže-
tininkai ir visuomenininkai

„Lintel“ centrinė būstinė Kau-
ne kurtiesiems yra gerai žinoma. 
Šios telekomunikacijų įmonės (in-
formacijos telefonas kurtiesiems 
nr. 8 693 33 336) patalpose dirba 
nuotolines paslaugas vaizdo skam-
bučiais teikiantys LGK vertėjai. Į 
susitikimą, be minėtų asmenų, 
atvyko ir BPC viršininkas Artūras 
Kedavičius. Pirmąkart čia apsilan-
kiusiam svečiui buvo pademons-
truota vaizdo skambučio paslauga. 
Kai jis viską apžiūrėjo, kai išseko 
klausimai Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro (AGKVC) 
direktorei R. Leonavičienei, šeimi-
ninkams (Pvz., „Kokia skambučio 
kaina?“ - „Priklausomai nuo pa-
sirinkto operatoriaus. Daugiau-
sia 63 centai už minutę.“; „Kodėl 

pasirinktas bendrauti planšetinis 
kompiuteris, o ne stacionarus?“– 
„Dėl trumpesnės vaizdo vėlavimo 
trukmės.“; „Kiek skambučių su-
laukiama per dieną?“ – „Trijų, ke-
turių.“; „Ar kurtieji sugeba naudo-
tis paslauga?“ – „Kauno AGKVC, 
LKD atlieka šviečiamąjį darbą.“), 
susitikimo dalyviai patraukė į pa-
sitarimų kambarį.   

Paslaugą SMS žinutėmis 
įdiegs gruodį

Tokią žinią tos dienos susiti-
kime kurtiesiems pasiuntė BPC 
vadovas. NRD direktorė G. Paliu-
šienė pažymėjo, kad SMS žinučių 
paslauga dar neįdiegta, bet jau ima 
atsilikti nuo šiandienos poreikių. 
A. Kedavičius paaiškino, kodėl 
pirminis sumanymas turi būti 
įgyvendintas. Visų pirma, BPC 
yra valstybės įmonė. Jos pareiga 
visiems šalies piliečiams ir sve-
čiams sudaryti lygias galimybes 
gauti būtiną pagalbą pačiu pigiau-
siu būdu. Deja, išmanieji telefonai 
vis dar yra prabangos prekė. Be to, 
visa BPC reforma, įskaitant ir pa-
galbos telefono prieinamumą kur-
tiesiems, yra vykdoma ES struk-
tūrinių fondų lėšomis, o projektą 
kontroliuojanti agentūra nedavė 
leidimo jį keisti ar stabdyti.

  
Mobilioji aplikacija.  

Kas tai yra?
Šitie daugeliui mūsų dar neži-

nomi žodžiai tos dienos pasitari-

mo dalyvių bendra valia netrukus 
gali tapti kasdieniai ir įprasti. Mo-
bilioji aplikacija yra išmaniesiems 
telefonams, planšetiniams kom-
piuteriams ir kt. skirtos programė-
lės, praplečiančios jų galimybes. 
BPC viršininkas pasakojo, kad 
lietuviai yra susipažinę su slovėnų 
mobiliosios aplikacijos variantu.  
Šis jiems patikęs, todėl grįžę nuta-
rė ieškoti firmos, galinčios sukurti 
lietuvišką atitikmenį. Būsimam 
tiekėjui buvo keliami 3 svarbiausi 
reikalavimai: programa turi būti 
lengva naudotis, pokalbio metu 
nustatomos žmogaus buvimo vie-
tos koordinatės, surinktą infor-
maciją įmanoma skubiai apdoroti 
ir nukreipti reikiamu adresu. Bu-
vo išsiųsti 6 pasiūlymai, į kuriuos 
niekas neatsiliepė.

  
„Lintel“ pasiūlymas 

„Lintel“ dalyvauti konkurse 
kviesta nebuvo, bet iniciatyvą pa-
rodė pati. Daugelis nustebs, kad į 
socialinį projektą panoro įsitrauk-
ti bendrovė. Tačiau šiandienos pa-
saulyje tai nėra labai nauja. Verslas 
vis dažniau pretenduoja būti soci-
aliai jautrus. 

Tądien šeimininkai beveik 
tylėdami išklausė BPC išsakytų 
pageidavimų sąrašą ir vienintelis 
dalykas, kuris išdavė, kad jie ti-
krai klausosi, buvo frazė: „Mūsų 
mobilioji aplikacija bus pigesnė 
nei slovėnų“. BPC įsipareigojo per 
savo vadovybę rasti lėšų aplikaci-

jai kurti ir diegti. Sąlyga – tai turi 
būti padaryta per du artimiausius 
mėnesius. Jei idėja bus realizuota 
sklandžiai, kurtieji turės dvi para-
lelines galimybes.

  
Veikimo principas

Mobilioji aplikacija į išmanųjį 
telefoną turės būti atsisiųsta. Tuo-
met vartotojas, liesdamas telefono 
ekrano paviršių, suras ir paskam-
bins numeriu 112. Antras žingsnis 
- jam išsiskleis skubios pagalbos 
tipai: greitoji, policija, priešgaisri-
nė apsauga. Pasirinkęs vieną iš jų 
jis nedelsiant (įdiegta programėlė 
suteiks pirmenybę) bus sujung-
tas su operatoriumi. Toliau ben-
dravimas vyks žinutėmis, tačiau 
skirtumas nuo pagalbos SMS bus: 
ir operatorius, ir skambinantysis 
visą susirašinėjimo pokalbį matys 
ištisai, panašiai kaip bendraujant 
Skype. Susitikime tartasi ir dėl 
konkrečių dalykų. Pvz., ką daryti, 
kad mobilioji aplikacija veiktų vi-
suose išmaniuosiuose telefonuose 
ir kt.

 
Į misiją įtraukiami LGK 

vertėjai
Kalbėta ir apie trečią pagalbos 

būdą, pasitelkiant LKG vertėjus, 
jau dabar teikiančius paslaugas 
nuotoliniu būdu. Iš dalies jis jau 
veikia. Bėda ta, kad paslaugą ga-
lima gauti tik AGKVC darbo lai-
ku. Bet taip kol kas ir liks. BPC 
įdarbinti LGK vertėjų dėl lėšų 
stokos kol kas nežada. Todėl buvo 
svarstomi variantai įdarbinti Vil-
niaus kolegijos absolventus (LGK 
vertėjus) BPC kaip operatorius, 
atsiliepiančius į visų skambinan-
čiųjų prašymus, bet pirmenybę 
teikiančius kurtiesiems. Taip pat 
susitarta tam tikrus AGKVC tele-
fonų numerius, juos iš anksto pra-
nešus, BPC atpažinti kaip kurčiųjų 
pagalbos prašymus, jiems teikti 
pirmenybę prieš kitų abonentų 
skambučius. 

BPC įsipareigojo pradėti reng-
ti bendradarbiavimo sutartį, kuri 
apims rengėją, LKD (ši agituos 
kurčiuosius užsisakyti tokią pa-
slaugą, interneto svetainėje mokys 
ja naudotis) ir visus vertėjų cen-
trus. Darbo, akivaizdu, užteks vi-
siems. SC kurčiųjų duomenų dau-
giau nerinks.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pasitarimo dalyviai.
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Aktualijos  Paminėtas LGK vertėjų rengimo 
dešimtmetis

Gegužės 17 d. Vilniaus 
kolegijos (VIKO) Pedagogi-
kos fakultetas Lietuvos kur-
čiųjų bendruomenės atsto-
vus bei kurčiųjų socialinės ir 
švietimo sferos darbuotojus 
pakvietė į respublikinį jubi-
liejinį renginį – konferenciją 
„Gestų kalbos vartojimas ir 
mokymas Lietuvoje“. 

Renginys buvo skirtas 10 metų 
VIKO Pedagogikos fakultete vyk-
domai lietuvių gestų kalbos (LGK) 
vertimo studijų programai. Kon-
ferenciją vedė Filologijos katedros 
vedėja V. Juškienė. Sveikinimo žo-
dį tarė VIKO direktorius G. Bra-
žiūnas, Švietimo ir mokslo minis-
terijos atstovė T. Aidukienė, fakul-
teto dekanė I. Kaupienė, Lietuvos 
kurčiųjų draugijos (LKD) atstovė 
S. Astrauskaitė. LKD prezidentės 
vardu už indėlį į partnerystės sti-
prinimą V. Juškienei ir M. Danie-
liui buvo įteiktos padėkos.

Konferencijai toną davė  
G. Bražiūno pastebėjimas, kad 
Lietuva kaip reta šalis nemoka, o 
kartais ir nenori pasidžiaugti pa-
siekimais. Ši frazė tądien ne vieną 
kalbėtoją ir lektorių įkvėpė švel-
ninti kalbos toną. Iš viso perskai-
tyta  11 pranešimų.

 
Nuo chaotiško prie 

 valdomo
Šiaulių apskrities gestų kalbos 

vertėjų centro (Šiaulių AGKVC) 
direktorius R. Maciulevičius  pa-
lygino: 2001 m. vieninteliame 
veikiančiame Vilniaus AGKVC 
per metus suteiktos 1742 paslau-
gos; 2012 m. penkiuose AGKVC 
ir dviejuose jų padaliniuose su-
teikta 36 352 paslaugos.  Anot jo, 
akivaizdu, kokie svarbūs pokyčiai 
šalyje įvyko per 10-12 metų. Šiuo 
palyginimu pranešėjas neapsiribo-
jo, bet intrigavo kokybinių šuolių 
apžvalga: nuo nekoordinuojamų 
tarpusavyje veiksmų iki bendrų 
AGKVC strategijų, išplėtotų cen-
trų funkcijų, priemonių, kurios lė-
mė augančią darbuotojų motyva-
ciją ir kvalifikaciją, aptarimo. Ver-
tėjai dabar ne tik teikia paslaugas, 
bet ir dalyvauja bei organizuoja 
diskusijas, seminarus, mokymus, 
konkursus, vyksta stažuočių. Na-

jovė Lietuvoje -  pradėtas nuotoli-
niam vertimui taikyti 3G ryšys. Jis 
optimizuoja paslaugų teikimą ir 
gavimą. Ir tai dar ne viskas. Suži-
nojome, kad ES lėšų pritraukimas 
sudarė AGKVC galimybę artimoje 
ateityje įsirengti patalpas konfi-
dencialioms LGK vertimo paslau-
goms teikti bei 10 vietų mokymo 
klases. 

 
Valstybės pinigų  

         taupyti nemokame 
R. Maciulevičius atkreipė dė-

mesį ir į neigiamus veiksnius. Per 
10 metų išleistos 8 LGK vertėjų 
laidos, parengta per 120 absolven-
tų, tačiau 94 vertėjų etatus turin-
čiuose AGKVC dirba tik 41 spe-
cialistas, turintis diplomą, dar keli 
– kurčiųjų reabilitacijos centruose, 
mokyklose. Tad iš 120 absolventų 
tik 24 proc., kiek mažiau nei ke-
tvirtadalis, dirba pagal specialy-
bę. Taip, pasak R. Maciulevičiaus, 
perniek švaistomos biudžeto lėšos.  
 
Mokslo erdvės sujungimas 

Europoje 
VIKO dėstytojas A. Barisevi-

čius papasakojo apie studijų pro-
gramos tikslų ir strategijos kaitą, 
kurią lėmė bendros Europos aukš-
tojo mokslo erdvės atsiradimas. 
Šiandien vis dažniau nuo žinių ir 
turinio (dėstytojo kompetencija) 
krypstama ugdymo kompetencijų 
(orientacija į studentą) link. Tokį 
perskirstymą lemia siekis suda-

ryti absolventams palankias gali-
mybes integruotis į darbo rinką.   
A. Barisevičius vienas pirmųjų 
atliko LGK vertėjų kompetenci-
jų vertinimo tyrimą ir apklausė 
8 darbdavius ir 39 absolventus. 
Pranešėjas supažindino su tyrimo 
rezultatais.

  
Ar pasirengę dirbti dvikal-

biu metodu mokyklose?
Kauno kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centro (Kauno 
KNUC) atstovės R. Valaitytės-Ra-
muckienės pranešimas susidėjo 
iš dviejų dalių. Ji aptarė projekto, 
kuriuo sutrikusios klausos asme-
nims bus suteikiama LGK moky-
tojo kvalifikacija, pranašumus ir 
jo naudą. Projektas bus pradėtas 
vykdyti VIKO ateinantį rudenį. Be 
kurčiųjų sistemos papildymo LGK 
mokytojais, pranešėja įžvelgė ir ki-
tokios naudos: galimybę GK kaip 
antrosios kalbos vėliau mokyti 
Vidurio ir Rytų Europos pedago-
gus, sukurti virtualią GK mokymo 
platformą.

Antroji pranešimo dalis, kurią 
būtų galima sutrumpintai pava-
dinti „Ar galime šiandien kurčiųjų 
mokyklose taikyti dvikalbį kur-
čiųjų ugdymo modelį?“, buvo kur 
kas pesimistiškesnė. Išvardijus, ko 
tokiam modeliui vis dar trūksta (o 
tai yra beveik visos būtinos sėkmei 
dalys), pranešėja darė liūdną išva-
dą: „Jei netrukus būtų patvirtintas 
ŠMM parengtas naujas aprašas dėl 

kvalifikacinių reikalavimų 
mokytojams, mokyklai būtų 
sunku užtikrinti šio aprašo 
nuostatų vykdymą.“

  
Vertimo paslaugos ir 

IT technologijos
Vilniaus AGKVC atsto-

vės R. Čiapaitės pranešimas 
(kartu rengė direktorius D. 
Jakutis) nepritapo prie liū-
dnų prognozių. Kalbėtoja 
pagrindė teiginį, kad infor-
macinės technologijos spar-
čiai vystosi ir randa vietą 
kurčiųjų kaip paslaugų gavė-
jų gyvenime ne tik užsieny-
je, bet ir Lietuvoje. „Mes ti-
krai nesame įstrigę akmens 
amžiuje“, - pavyzdžiais ža-
dino viltį LGK vertėja. Ir iš 
tikrųjų bent tądien privertė 

tuo patikėti.
  

Svetimosios kalbos įgūdžių 
testas

Vilniaus universiteto dokto-
rantas, VIKO dėstytojas M. Da-
nielius pademonstravo, kaip kie-
kvienas mūsų galėtume įvertinti 
savo antrosios kalbos mokėjimo 
įgūdžius. Galimybė tai padaryti 
atsirado, kai Europos Taryba pa-
rengė Bendruosius Europos kalbų 
[...] mokymo metmenis (2001 m.). 

Po 7 metų „Metmenys“ buvo 
išversti į lietuvių kalbą. Europos 
Taryba nustatė kalbos mokėjimo 
lygius: A1-2 – pradedantieji varto-
tojai; B1-2 – savarankiški; C1-2 – 
įgudę. „Metmenyse“ yra įdėta vi-
suminė skalė, tam tikras tinklelis, 
į kurį įvedęs svetimosios kalbos 
kalbėjimo ir supratimo įgūdžius 
vartotojas gali pasitikrinti, kokia-
me pažangos etape yra. 

Pranešėjas atkreipė dėmesį, 
kad Europos mastu pripažįsta-
ma, kad gestų kalboms tinklelis 
taikomas su tam tikra išlyga. T. y. 
tiems patiems sakytinės kalbos ir 
gestų kalbos įgūdžiams įgyti rei-
kia skirtingos trukmės mokymosi. 
Pvz., jei visuminė skalė rodo, kad 
LGK vertėjas yra pasiekęs C1 lygį 
(VIKO patirtis), iš tiesų jam tegali 
būti keliami reikalavimai pagal B2 
lygį. 

Dar nėra tikslaus atsakymo, 
kodėl sakytinių kalbų mokymui-
si reikia mažiau valandų nei ges-

Už indėlį į partnerystės stiprinimą V. Juškienei ir  M. Danieliui buvo įteiktos padėkos.
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tų kalbų. Bet susitarus dėl šios 
nuostatos teisingumo palengvėjo 
dėstytojų ir studentų gyvenimas: 
sumažėjo nerealių reikalavimų 
ir lūkesčių, adekvačiau vertina-
mos studentų žinios. Naujau-
sia šios srities koncepcija, pasak  
M. Danieliaus, Europą vienijantis 
projektas „ProSign“ (nustato ben-
druosius profesinio GK mokėjimo 
standartus visai Europai). Tad nuo 
šiol galynėdamiesi su svetimosios 
kalbos mokymosi iššūkiais esame 
ne vieniši.

 LGK kaip pirmosios ir 
antrosios kalbos mokymas 

Lietuvoje
Lietuvos kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) 
gestų aprašų rengėja I.Pečiulytė-

Silaeva supažindino su interneti-
nio LGK žodyno duomenų paieš-
kos sistema. Būdų rasti gestą yra 
du: pagal žodį ir gesto formą. Abu 
juos pranešėja pademonstravo. 
Vienintelis dalykas, kad žodyno 
vizualizacija įstrigo IT specialistų 
rankose: kol kas eiliniams vartoto-
jams jis nematomas.

S. Hacking pasidalijo savo 
kaip LGK mokytojos 14 metų dar-
bo praktika: kaip ji organizuoja 
pamoką, kaip paskirsto savaran-
kiško ir kolektyvinio darbo laiką ir 
kt. A. Bražinskas dalijosi savo kaip 
LGK lektoriaus patirtimi Vytauto 
Didžiojo universitete, Surdologi-
jos centre ir kt. Jis pažymėjo, kad 
LGK mokymas įsibėgėja, bet „vis 
dar kažko trūksta“. Pasak jo, tas 
„kažkas“ – menka LGK tyrinėjimų 

apimtis.
Surdologijos centro atstovas  

V. Pivoras priminė mokymo „žo-
dis-gestas“ istoriją, apžvelgė šio 
modelio evoliuciją iki šių dienų.

  
Vertimo paslaugos aukšto-

siose mokyklose
Klaipėdos kurčiųjų jaunimo 

organizacijos atstovė N. Samako-
va susirinkusiųjų dėmesį atkreipė 
į sunkumus, su kuriais susiduria 
LGK vertimo paslaugomis besi-
naudojantys aukštųjų mokyklų 
studentai.

VIKO projekto pristatymas
Septynerių metų tarptautinių 

projektų administravimo patirtį 
turintis pranešėjas M. Balkevičius 
supažindino su VIKO nuo rudens 

įgyvendinamo projekto (jo me-
tu bus suteikiama LGK mokytojo 
kvalifikacija)  iššūkiais. Projekto 
vertė – daugiau kaip 0,5 mln. Lt, 
tikslinė grupė – 46 sutrikusios 
klausos asmenys, turintys aukštąjį 
pedagoginį išsilavinimą. Mokymų 
trukmė – 8-9 mėnesiai. Projekto 
partneriai – Surdologijos centras, 
LKNUC, Kauno KNUC.  

VIKO pranešėjai minėjo atei-
ties projektus: profesinės kvalifi-
kacijos suteikimą LGK vertėjams 
praktikams, numatomą VIKO 
organizuoti antrą studijų pako-
pą (magistro studijos), gretutinių 
specialybių studijų programas  
ir kt.        

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pagal jaunimo iniciatyvų 
projektą Kauno kurčiųjų re-
abilitacijos centras (KKRC) 
išleido lankstinukus „Cu-
namis – kurčiųjų gelbėjimo 
operacija“. 

Kadangi mes, negirdintys, pa-
grindinį informacijos srautą gau-
name matydami, paprastai sakome, 
kad akys mums yra kartu ir girdėji-
mo priemonė. 

Negalime girdėti, bet galime 
matyti judesiais, gestais išreiškiamą 
kalbą ir tokiu būdu gebame ben-
drauti. Gestų kalba kurčiajam yra 
kartu ir mąstymo priemonė. Iš pri-
gimties kurčias vaikas gestų kalbą 

išmoksta natūraliai, kaip ir kiekvie-
nas girdintysis savo gimtąją kalbą. 

Jaunimo iniciatyvų projekto 
vykdytoja – VšĮ  KKRC. 

Projekto tikslas -sukurti infor-
macinius klipus, kurie pagerintų 
informacijos prieinamumą žmo-
nėms, turintiems klausos negalią. 
Visi suprantame, kad mūsų gyveni-
mą labiausiai apsunkina informaci-
jos trūkumas. Mes negalime žiūrėti 
informacinių laidų per televiziją, 
nes lig šiol dėl labai riboto vertimo 
trukmės į gestų kalbą laidos neten-
kina poreikių. Negirdime ir radijo. 
Daugelis, ypač senų žmonių, sun-
kiai supranta rašytą tekstą.

Šio projekto pagrindinis tikslas 
– sukurti informacinius klipus, ku-

rie pagerintų informacijos prieinamumą žmo-
nėms, kalbantiems gestų kalba. 

Visi vaizdo klipai nufilmuoti gestų kalba, 
todėl ši informacija kaip tik lengvai pasieks 
gestais susikalbančius žmones. Šiuos klipus 
galima pažiūrėti internete www.kkrc.weebly.
com. Projektą įgyvendina bendruomenės jau-
nimas. Projekto vadovė - Agnė Žegytė, inici-
atyvinė grupė - Monika Kumžaitė, Kęstutis 
Vaišnora, Birutė Aleknavičiūtė. Savanorystės 
pagrindais projekte dirba: Raimundas Jankus, 
Rūta Mingailaitė, Jurgita Jankutė, Erika Jočytė. 

Projekto darbo grupės kontaktai: Jūratės 
g. 19, LT – 4831 Kaunas, tel. (8-37) 26 20 34, 
mob. tel. 8 699 89 735, el. p. kaunokrc@lkd.lt

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Kas gali padėti girdėti?

Kauniečiai pradėjo gelbėjimo operaciją

Gegužės 16 d. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
(KKRC) vyko susitikimas su 
UAB „Medicus Audiology“ 
direktore surdopedagoge 
Neringa Ivoškiene. 

Praėjusių metų pabaigoje 
„Akiratyje“ pasirodęs straipsnis 
apie Kaune vykusią tarptautinę 
konferenciją „Girdėjimo džiaugs-
mas: girdėk dabar ir visada“ kur-
čiųjų bendruomenėje paskleidė 
daug vilčių, o kartu ir neaiškumų. 

Negirdintys žmonės norėjo 
žinoti konkrečiau, pateikti rūpi-
mus klausimus ir gauti atsakymus. 
Juolab kad bendruomenės jaunose 
šeimose auginami negirdintys ma-

žamečiai vaikai. O jiems lavinant 
kalbą ypač reikia girdėti...

Dėkojame surdopedagogei  
N. Ivoškienei už dalykišką paskai-
tą: visa pagrindinė susisteminta 
informacija pateikta ir stenduose 
pasitelkiant multimediją. Tad kie-
kvienas asmeniškai rinkosi, kaip 
greičiau priimti informaciją – vie-
ni skaitė stenduose, kiti stebėjo 
vertimą į gestų kalbą. O kilus ne-
aiškumų čia pat specialistė paaiš-
kino. 

Smalsumą tenkino ir  per 
rankas paleistas kochlearinio 
implanto pavyzdys. Kiekvienas 
konkrečiai pamatė, kas yra garso 
procesorius, nuotolinis valdiklis, 
implantas, susipažino, kaip veikia 

mechanizmas. 
Kokiu principu veikia koch-

learinis implantas, buvo rašy-
ta dar 2012 m. gruodžio mėn.  
„Akiratyje“. 

Šiuo metu pasaulyje yra apie 
500 000 kochlearinių implantų 
naudotojų, ši mobili priemonė 
sujungė klausos negalią turinčius 
žmones daugiau kaip iš 100 šalių.

Trumpai pristatyti ir atrankos 
kriterijai: kas ir kada gali tapti im-
planto nešiotoju, kokiu būdu at-
renkami kandidatai implantacijai. 

Paaiškinta apie reabilitacijos 
tikslus ir svarbą. Kaip ir naudojant 
klausos aparatus, norint pasiekti 
optimaliausių rezultatų kochleari-
niai implantai turėtų būti taikomi 

abiem ausims. 
Abejojantys rezultatais ar no-

rintys įsitikinti sėkme gali susitikti 
su implantų naudotojais. Opera-
cijos atliekamos ir mažamečiams 
vaikams. Šiame amžiuje dažnai 
pasiekiama palankiausia girdėji-
mo kokybė. 

Kochlearinės operacijos atlie-
kamos, kai klausos aparatas ne-
duoda reikiamų rezultatų. 

Surdopedagogė trumpai supa-
žindino su naujausiais „Cochlear 
Nucleus“ sistemos sprendimais, 
„Hybrid“ sistema, „Bacha“ kauli-
nio implanto taikymu.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ



2013 m. birželio mėn. Nr. 6(334)8

Pažintis su naujuoju KKRC sportinių 
gebėjimų lavinimo vadovu 

Nuo balandžio mėn. 
Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centre (KKRC) sportinių 
gebėjimų būreliui vadovauti 
pradėjo Aidas Krakauskas. 

Buvusi būrelio vadovė Agnė 
Žegytė pareigų atsisakė dėl as-
meninių priežasčių. Nuogirdų, 
esą ji nuo rugsėjo vykstanti tęsti 
studijų į Švediją pagal Erazmus 
programą, nei paneigė, nei pa-
tvirtino. Pasak jos, dar anksti 
apie tai kalbėti, kol nesutvarkyti 
dokumentai. Kalbėti šiuo klau-
simu galėsianti tik turėdama 
konkrečių žinių. Šiuo metu jos 
pagrindiniai tikslai – mokslas ir 
treniruotės. (Erazmus programa 
– Europos sąjungos rėmimo stu-
dijų finansavimo, akademinio 
mobilumo programa. Ši progra-
ma yra atvira visų tipų aukšto-
sioms mokykloms, apima visas 
studijų kryptis bei studijų lygius. 
Programos kertinis principas 
– finansinė parama studijoms 
užsienyje.) Nuo praėjusių metų 
rugsėjo Agnė studijuoja Lietuvos 
sporto universitete (LSU). 

Naująjį KKRC sportinių ge-
bėjimų būrelio vadovą kalbina ne-
etatinė „Akiračio“ korespondentė 
Aldona Gema Stankevičienė.

Jūs esate naujokas kurčiųjų 
bendruomenėje. Ar buvo tekę 
gyvenime, sporte ar darbe su-
sidurti su gestais kalbančiais 
žmonėmis? 

Kadangi turiu negirdintį bro-
lį, man gestų kalba nėra svetima. 
Galiu pasakyti, kad ji tapo sava 
kalba, nes ja kalbamės su arti-
maisiais. Be to,  dirbu auklėtoju 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre. Ten gestų 
kalba yra labai labai reikalinga. 
Taigi kurčiųjų bendruomenėje 
nesu naujokas. Turiu pakanka-
mus gestų kalbos pagrindus, kad 
galėčiau susipažinti, susikalbėti 
ir dirbti su ateinančiais į būrelį 
sportuoti žmonėmis. 

Kokį įspūdį paliko pirmieji 
sportiniai užsiėmimai su klau-
sos negalią turinčiais asmeni-
mis?

Tikrai labai geri įspūdžiai. 
Žinau iš patirties ir tai - jei jau 

teks bendrauti su sportuojan-
čiais žmonėmis, jie bus tikrai 
paprasti ir nuoširdūs. Nors esu 
jaunas, šiuo atžvilgiu patirtis jau 
pakankama.

Ar jus, kaip būrelio vado-
vą, tenkina KKR centre esanti 
sporto bazė, patalpos, sąlygos 
treniruotis, finansinė padėtis? 

Taip, tikrai tenkina. Nors 
salė nedidelė, joje jauku, dirbti 
tikrai galima. O kalbant apie tre-
niruoklius, jų nėra daug, bet bė-
gant laikui jų bus tikrai daugiau 
ir sąlygos sportuoti žmonėms 
bus dar geresnės. KKR centras 
suteikia tikrai geras sąlygas pra-
leisti laisvalaikį, užsiimti sportu, 
tik tuo bendruomenės nariams 
reikia naudotis. 

Kokias galimybes toliau tu-
rės kauniečiai, norintys lavinti 
sportinius gebėjimus? Gal esa-
te numatę svarbesnių renginių 
tvarkaraščius, sritis, į kurias 
reikėtų orientuoti aktyviai 
sportuojančius ar aktyviu po-
ilsiu besirūpinančius bendruo-
menės narius? 

Pasikartosiu: sąlygos jau da-
bar gana geros žmonėms spor-
tuoti. Toliau jos tik gerės. Kal-
bant apie renginius, jie niekur 
nebuvo dingę, vyko ir vyksta, 

tik reikia suspėti 
dalyvauti. Manau, 
svarbiausia - noras. 
Ateityje rengsime 
varžybas, tiek jau-
nimui t inkamas, 
tiek ir vyresnio am-
žiaus žmonėms. Juk 
smagu ir senjorams 
išbandyti save, prisi-
minti jaunas dienas, 
kai jie dar sportuo-
davo bei dalyvauda-
vo varžybose. Tokia 
proga tikrai bus su-
teikta. Bus skatina-
mi gausiau rinktis į 
treniruotes, gerinti 
sportinę formą ir 
sveikatą.

Gal turite pana-
šaus darbo patir-
ties? 

Tikrai turiu. Dar 
dirbu sporto moky-
kloje „Viltis“ - esu 
lengvosios atletikos 
treneris. Taigi, kaip 

matote, mane supa tik sportas ir 
jį kultivuojantys žmonės. 

Kiek žinau, esate aktyviai 
sportuojantis? Būtų malonu 
bendruomenei išgirsti apie jū-
sų kelius, vedusius į sportą, iš-
silavinimą ir kt.

Sportas mano gyvenime yra 
labai svarbus ir reikšmingas. 
Nuo 13 m. užsiimu lengvąja 
atletika. Tuo metu dar gyvenau 
kaime, Marijampolės apskrityje. 
Tada, paauglystėje, mano gebėji-
mus pastebėjo specialistai – bu-
vau pakviestas lavintis į Kauno 
sporto mokyklą. Joje baigęs ir 
vidurinę mokyklą, įstojau į Lie-
tuvos kūno kultūros akademiją, 
dabartinį LSU. Įgijau trenerio 
kvalifikacinį laipsnį. O dabar 
šiame universitete jau baigsiu 
magistro studijas. Kalbant apie 
mano sportinius pasiekimus - 
esu daugkartinis Lietuvos 3000 
m bėgimo čempionas, daugkar-
tinis 2000 m distancijos rekor-
dininkas. Esu bėgęs ne viename 
Europos čempionate. Taigi su 
sportu susijęs visas ankstesnis 
gyvenimas ir (reikia tikėtis) atei-
tis. 

O gal, be sporto, turite kitą 

svarbią veiklos sritį, kur inves-
tuojate savo gebėjimus, kau-
piate žinių kapitalą ir patirtį 
ateičiai?

Savo visas įgytas žinias ir 
patirtį panaudoju trenerio dar-
be - treniruodamas jaunuosius 
lengvaatlečius.

Kaip manote, ar daug neį-
galiam žmogui reikia pastan-
gų, finansų ir laiko sportuojant 
panašiuose būreliuose, klubuo-
se? Kad sportas taptų sveikata, 
kiek minimaliai laiko šiai vei-
klai turėtų skirti žmogus? 

Aš manau, mums visiems 
reikia įdėti daug pastangų, jei 
norime pasiekti tam tikrą rezul-
tatą. O dėl finansų, tai priklauso, 
kiek asmuo pasiryžęs savo svei-
katai paaukoti. Čia jau kiekvie-
nam - individualiai. Aš manau 
taip: jei sportuoji tik savo malo-
numui, tai sportas daug laiko ti-
krai neatima. Vyresnio amžiaus 
žmonėms užtenka pajudėti du 
kartus per savaitę, sportinis ak-
tyvumas turi trukti bent iki 30 
min. Viską gyvenime reikia da-
ryti su saiku, tada ir sportas  - 
sveikata.

Kokie artimiausi tikslai, 
siekiai buriant mūsų žmones 
aktyviai sportuoti? Kur matote 
praleistas ar galbūt neišnaudo-
tas galimybes? 

Tikslų visada būna. Juk žmo-
gus visada galvoja, kaip geriau 
būtų padaryti, kas labiau tiktų 
konkrečiu atveju? Artimiausias 
tikslas, kad žmonės būtų paten-
kinti teikiamomis paslaugomis 
KKR centre, kad su dideliu noru 
lankytų būrelį, aktyviai sportuo-
dami stiprintų sveikatą. 

Labiau žmones sutelktų ir 
inventoriaus atnaujinimas bei 
nepriekaištingai geras sportinių 
gebėjimų lavinimo vadovo dar-
bas.

Kas šiuo metu padeda nau-
jame darbe?

Pasitariu su KKR centro di-
rektore Jūrate Pugačiauskiene, 
ir jeigu kas man neaišku, visada 
padeda, aptariame galimybes.

Dėkoju už pokalbį. Sėkmės 
naujame darbe.

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro  sportinių 
gebėjimų būrelio vadovas  A. Krakauskas.

Mūsų žmonės
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Išauginę vaikus toliau džiaugiasi gyvenimu
„Svarbiausia gyvenime 

- išauginti gerus vaikus. Tai  
yra esmių esmė, pagrindas,  
nes  ką išaugini, tą ir turi“, 
– teigia aktyvus Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (KRC) narys, imitacinių 
dainų  ir įvairių vaidmenų 
atlikėjas 65-erių Stanislovas 
Taraškevičius. Jam pritaria 
ir žmona Danutė.

Tereikia trumpai pabendrauti 
su šia garbaus amžiaus pora,  kad 
suprastum, jog darną šioje šeimoje 
lydi pagarba vienas kitam, abipu-
sis supratimas ir sutarimas.

Danutė ir Stanislovas Taraške-
vičiai kartu - jau 38 metai. Abiem 
ši santuoka yra antroji.  Kai jiedu 
susipažino, Stanislovas jau buvo 
palaidojęs tragiškai mirusią savo 
žmoną ir negimusį kūdikį,  Da-
nutė  su trimis vaikais – palikta 
vyro. S. Taraškevičius nepabijojo 
nei šios moters būrelio vaikų,  nei 
to,  kad Danutė už jį visa dešim-
čia metų vyresnė. „O ko bijoti,  jei 
gerai sutarėm. o svarbiausia -  vai-
kai mane  priėmė. Nė vienas nė-
ra manęs pavadinęs patėviu, tėtis 
– ir viskas. Jei prireikia pagalbos, 
pirmiausia kreipiasi į mane“, – di-
džiuodamasis, kad yra vaikų ger-
biamas ir vertinamas, sakė Stanis-
lovas ir dar juokaudamas pridūrė,  
jog jei labai jauną žmoną būtų 
susiradęs,  kas žino,  gal toji būtų 

„velnių keliais“ nuėjusi, nes dir-
bant statybose  jam  teko keliauti 
po visą  Pabaltijį ir dažnai palikti 
šeimą mėnesiui ar dar ilgesniam 
laikui.  Danutė,  nepaisydama ilgų 
vyro išvykų,  saugojo  namų židinį 
ir rūpinosi vaikais.  

Tiesa, net ir dabar,  žvelgiant 
į šią porą, sunku pamatyti jų am-
žiaus skirtumą: 75 metų  liekna,  
stilingai pasipuošusi  D. Taraške-
vičienė atrodo geriau už daugelį 
šešiasdešimtmečių. Išauginusi 
keturis vaikus –  tris Danutės ir 
jųdviejų sūnų – pora  džiaugiasi  
6 anūkais ir vienu proanūkiu.

Negalima nepažymėti ir to,  
kad Stanislovo neišgąsdino ir  Da-
nutės klausos negalia: 30 proc. 
klausos moteris neteko vaikystė-
je, persirgusi skarlatina. Kadangi 

Danutės mama viena augino tris 
dukras, nebuvo galimybių išvežti 
mergaitę mokytis į kurčiųjų  mo-
kyklą,  ieškoti tos srities specialis-
tų pagalbos. Panevėžio specialio-
joje mokykloje baigusi 4 klases,  
vėliau D. Taraškevičienė  11 metų 
dirbo Panevėžio „Nevėžio“ siuvi-
mo fabrike, 19 metų – Kurčiųjų 
ir aklųjų kombinate. „Buvo sun-
ku,  reikėjo dirbti,  rūpintis šeima,  
auginti vaikus,  tačiau stengiausi į 
viską žiūrėti ramiai,  todėl sutarėm 
ir išgyvenom“, – sakė ponia Danu-
tė.

Išleidę į gyvenimą vaikus,  
D. ir S. Taraškevičiai noriai įsitrau-
kė į Panevėžio kurčiųjų reabilitaci-
jos centro veiklą. „Į šią veiklą mus 
įtraukė Adašiūnų šeima. Trūko 
sargybinio statant „Pelenės“ spek-

taklį, tai ir įkalbėjo mane. Paskui 
buvo statomas spektaklis „Rau-
donkepuraitė“ ir vėl kitas, ir taip 
toliau. Iš pradžių buvo nedrąsu,  
tačiau po truputį išmokom  gestus,  
o dabar jau laisvai ne tik vaidina-
me, bet ir atliekame imituojamą-
sias dainas. Su koncertais ir pasi-
rodymais apvažiuota visa Lietuva: 
Anykščiai, Kupiškis, Rokiškis,  
Biržai,  Šiauliai,  Kaunas,  Vilnius, 
Klaipėda ir daug įvairių mažesnių 
miestelių“, – aktyvia menine vei-
kla džiaugėsi Stanislovas. Ponia 
Danutė ne tik talentinga artistė –  
stiliaus jausmą turinti moteris yra  
meniniams pasirodymas skirtų 
rūbų modeliuotoja ir siuvėja.   

 Panevėžio KRC veikloje akty-
viai dalyvaujančiai senjorų porai  
gerų, šiltų žodžių negailėjo ir šio 
centro direktorė Alina Juciuvienė.  
Pasak jos, Danutę pažįstanti nuo 
1974 m., vadinasi, beveik 40 metų. 
Su Stanislovu, sako, susipažinu-
si  vėliau. Kol jiedu dirbo, augino 
vaikus, susitikdavo rečiau. Tačiau 
dabar ši šeima –  viena aktyviau-
siai dalyvaujančių ne tik KRC 
meninėje veikloje,  bet  ir neatsi-
sako pagelbėti,  kai iškyla ūkinių 
problemų. „Dainininkai, šokėjai,  
artistai,  visuomenininkai, labai 
draugiški ir malonūs žmonės“, –  
teigiamus  poros bruožus nesusto-
dama galėtų vardyti direktorė. 

Laima LAPĖNIENĖ

Danutė ir Stanislovas Taraškevičiai - aktyvūs įvairių meninių programų 
dalyviai.  

 
Nėra pasaulyje žmogaus,
 Kuris savo gyvenimo kelyje nepatirtų nusivylimo 
kartėlio.
 Nėra žmogaus, nemačiusio skausmo ir sielvarto.
 O vis dėlto yra laimingų.
 Tegu laimingi būna tie,
 Kurie savo širdyje sugeba užgniaužti skausmą,
 Nepalūžta prieš sunkius gyvenimo išbandymus.
 

Su gražiu jubiliejumi!
 Būk laiminga, visada šypsokis!

Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacijos prezi-
dentę, Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro 
direktorę Ramunę Leonavičienę sveikina Kauno 
kurčiųjų bendruomenė.

 

Mielas Leonardai,

Sveikindami su Jūsų garbiu jubiliejumi lin-
kime, kad visada širdyje šviestų saulė, lydėtų 

sveikata,
Jus suprastų geri ir širdžiai mieli žmones, o 

šalia visada būtų tikri draugai. Nes draugai - 
lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, 

kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia  
skraidyti.

 
LKD literatų būrelio narį, kaunietį Leonardą Abarių 

sveikina kūrybos draugai.
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Kauno kurčiųjų rea-
bilitacijos centro (KKRC) 
scenos entuziastai ir ben-
druomenės nariai ir šį ge-
gužės mėnesį nepraleido 
progos aktyviai dalyvauti 
miesto šventėje „Kauno 
dienos 2013“.

Renginys, prasidėjęs gegu-
žės 19 d., kulminacinį tašką tu-
rėjo pasiekti savaitgalį ir baigtis 
gegužės 26 d. Tačiau šventei po 
atviru dangumi visą šeštadie-
nį įkyriai trukdė lietus. Dėl šios 
priežasties tik sekmadienį į dan-
gų buvo paleistas aitvaras, kuris 
turėjo skelbti, kad Kauno mies-
tas švenčia. Šių metų aitvaras – 
milžiniška Kauno miesto vėliava 
(jos plotas per 100 kv. m). Per-
mirkusios nuo lietaus vėliavos 
kelti į dangų nesiryžta.

KKRC kolektyvas „Skam-
banti tyla“ su savo programa 
(kartu su kitais ansambliais ir 
kolektyvais) Senosios prieplau-
kos scenoje turėjo pairodyti kaip 
tik lietaus prausiamą gegužės  
25 d. Žvarbią dieną iš širdies 
imituodami dainas: „Kauno ry-
tas“, „Švenčiam laimę“ bandė 
sušildyti po skėčiais, apsiaustais 
nuo lietaus sužvarbusius atka-

kliausius žiūrovus. Erdvioje sce-
noje sukosi KKRC pagyvenusių 
žmonių tautinių šokių kolektyvo 
senjorai, pantomimos būrelio 
nariai parodė sceninį vaizdelį 
„Šūvis“. Meninėje programoje 
pasirodė: M. Valiulienė, P. Le-
vickas, J. Šabūnienė, P. Kudrevi-
čius, O. Pauplienė, V. Naujokas,  
R. Linkevičiūtė, R. Mingailaitė, 
A. Žalionis, K. Vaišnora, G. Pu-
gačiauskaitė, M. Balaišis.

Už aktyvų dalyvavimą „Kau-
no dienų 2013“ šventėje KKRC 
meno saviveiklos kolektyvas 
„Skambanti tyla“ apdovanotas 
padėkos raštu (meninių gebėji-
mų lavinimo projekto vykdytoja 
V.Eskertienė).

Prieš pasirodymą bendruo-
menės nariai stebėjo sportinių 
aštuonviečių valčių tarp sti-
priausių Kauno ir Vilniaus ir-
kluotojų trečiųjų varžybų apdo-
vanojimų ceremoniją.

Šį kartą Kauno bendruome-
nės nariai susibūrė ir nepaisyda-
mi gamtos išdaigų: koncertuo-
jančių draugų palaikyti atvyko 
artimieji ir draugai, už savuo-
sius „sirgo“ KKRC direktorė 
J.Pugačiauskienė.

Nesiliaujantis lietus išvaikė 
mugės dalyvius, iš visos Lietu-
vos atvykusius tautodailininkus, 
verslininkus ir amatininkus.

„Kauno dienų 2013“ naujo-
vė – plati edukacinė programa: 

viduramžių koklių gamyba, se-
novės lietuvių žaislų ir muzikos 
instrumentų gamyba iš medžio, 
viduramžiškų žalvarinių papuo-
šalų gamyba, šaudymas iš lan-
kų, įvairūs viduramžių žaidimai 
ir kt. Gausi programa perkelta į  
sekmadienį.

Kauno pilies lomoje įsikūrė 
senovinis Hanzos miestas: rite-
rių stovykla, amatininkų kaime-
lis, XIV-XVII a. šarvų bei ginklų 
ekspozicija, vyko kirvių, žiedų 
bei iečių mėtymas, šaudymas iš 
lankų, veikė žongliravimo mo-
kykla, mokyklėlė vaikams ir kt.

Paskutinę šventės dieną -  
sekmadienį - kauniečiai ir mies-
to svečiai kviesti kartu pasimels-
ti. Kauno arkikatedros bazilikoje 
aukotos šv. Mišios už Kauną ir jo 
gyventojus. 

Saulės spinduliuose besi-
maudantis sekmadienio rytas 
žadėjo gražų mylimo miesto 
šventės tęsinį. Pagaliau sekma-
dienio giedra leido į dangų pa-
kelti miesto vėliavą, vyko edu-
kacinės programos pamokėlės, 
koncertavo atlikėjai, nušvito 
prekybininkų veidai.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Kasmet bendrija PA-
GAVA rengia projektus ir 
organizuoja kurtiems vai-
kams spektaklį su vertimu į 
gestų kalbą. 

Per keletą metų vaikai ir jau-
nimas iš Kauno, Vilniaus, Šiau-
lių, Panevėžio, Tauragės ir kitų 
Lietuvos vietovių aplankė beveik 
visus Vilniaus teatrus. Vilniaus 
teatro „Lėlė“ mažojoje salėje žiū-
rėjo spektaklį „Našlaitė Elenytė ir 
Joniukas aviniukas“, o didžiojoje 
salėje - „Tris paršiukus“, Keistuo-
lių teatre - „Kai mano senelis bu-
vo vyšnia“, Stalo teatre – spektaklį 
„Peliukas gitaroje“, Vilniaus maža-
jame teatre - „Karalaitė ir princas 
Krabas“, Valstybiniame jaunimo 
teatre - „Paika Pelytė“, Naciona-
liniame dramos teatre - „Grybų 

karas“. 
Šiemet vaikai buvo pakviesti 

pažiūrėti Kauno valstybinio lėlių 
teatro spektaklio „Šeimynėlė iš 

Didžiosios girios“. 
Tad gegužės 21 d. kurtieji ir 

neprigirdintys vaikai iš įvairių Lie-
tuvos vietų suvažiavo į Kauną pa-

žiūrėti šio gražaus spektaklio, ku-
ris pasakoja apie vieną nepaprastą 
šeimą. Miške, Didžiojoje girioje, 
gyvena Kaukų šeima: mama, tėtis 
ir du Kaukučiai – sesutė ir broliu-
kas. Kaukai – tai maži žmogeliu-
kai, panašūs į nykštukus, jie gali 
gyventi miške, namuose ir bet kur, 
tik mes jų nematome.

Kad vaikai lengviau suprastų, 
kas vyksta scenoje, prieš spektaklį 
gestų kalbos vertėjas trumpai nu-
pasakojo gestais, kokius veikėjus 
žiūrovai pamatys, kiekvienam vei-
kėjui davė vardą – gestą, kad būtų 
paprasčiau susigaudyti tarp veikė-
jų ir greitai besikeičiančių scenų. 

Vaikai susipažino su iki šiol 
negirdėtais veikėjais, tokiais kaip 
Kaukas, Kaukienė, Kaukiukas, 
Kaukutė, Maumas, Bezdukai, Šar-

Kurtieji „Kauno dienų 2013“ šventėje

Į teatrą su bendrija PAGAVA   

  Kultūra

Kurtieji ir neprigirdintys vaikai iš įvairių Lietuvos vietų suvažiavo į Kauną 
pažiūrėti lėlių teatro spektaklio „Šeimynėlė iš Didžiosios girios“.

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro saviveiklininkai ,,Kauno dienų 2013" 
šventėje.
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                Misija - išgirsti, pajausti, suprasti, padėti 

  Ugdymas
Gegužės 28 d. Lietuvos 

kurčiųjų ir  neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro  (LKNUC) 
auklėtoja  Stasė Bajerčienė 
sulaukė svečių - buvusių 
auklėtinių, 13-osios laidos 
mokinių. Į klasės susitikimą 
atvyko beveik visi, kai kurie 
net su šeimomis.

 Prisiminta viskas: pamokos, 
pertraukos, laisvalaikio išdaigos, 
išvykos, pramogos, sėkmės ir ne-
sėkmės, ašaros ir džiaugsmas. 
Susitikę bendraklasiai džiaugėsi 
matydami vienas kitą, be persto-
jo bendravo, vaikščiojo mokyklos 
koridoriais, žvalgėsi po gerokai 
pasikeitusios mokyklos patalpas: 
klases, miegamuosius, poilsio 
kambarį, užkalbino sutiktus bu-
vusius mokytojus, pabendravo su 

dabartiniais mokiniais. 
Tą dieną auklėtoja S. Bajerčie-

nė galėjo pasidžiaugti jai rodomu 

išskirtiniu dėmesiu: buvę auklėti-
niai negailėjo pagyrų, apipylė sa-
vo auklėtoją gėlėmis, džiugiomis 

smulkmenomis, dėkojo už  šilu-
mą, meilę, rūpestį ir pasitikėjimą... 

Auklėtoja kiekvieną išklausė, 
kiekvienam rado tinkamą žodį, 
pasidžiaugė, kad visi buvę jos au-
klėtiniai sėkmingai dirba, kuria 
savo gyvenimus, kad jos nepa-
miršta. 

Pasak S. Bajerčienės, ši kla-
sė visada buvo draugiška, palaikė 
vienas kitą, gyveno kaip broliai ir 
seserys. 

Tokie susitikimai ne tik atgai-
vina prisiminimus, bet ir praturti-
na žmogaus vidų. 

Auklėtoja tikisi, kad šis susi-
tikimas su  buvusiais auklėtiniais 
nebus paskutinis.

   
Rasa RUSOVIČIŪTĖ

LKNUC soc. pedagogė

Klaipėdos Interact klubo 
AD-ASTRA („Į žvaigždes“) 
jaunimo lyderiai su klu-
bo prezidente Dominyka 
Stirbyte inicijavo projektą 
„Per kurčias akis“, skirtą 
Klaipėdos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (KKNPM) ugdytinių 
mokymuisi, motyvacijai bei 
savijautai pagerinti.

Veikla truko beveik visus 
mokslo metus. Jaunieji klubo ,,Į 
žvaigždes“ nariai organizavo įvai-
rias akcijas, renginius, o per juos 
buvo vykdoma pinigų rinkimo 
kampanija, kad būtų galima nu-
pirkti FM sistemą AmigoT10/
ARC, kuria naudosis mažiausi ug-
dymo įstaigos vaikai, nuo rugsėjo 
1-osios pradėsiantys lankyti naują 
atidaromą ikimokyklinio ugdymo 
grupę.

Jaunimas paramos kreipė-
si į įvairias įmones. Jų iniciatyva 
KKNU mokyklos jaunieji akto-
riai, Klaipėdos jaunimo centro 

teatro studijos „Aušra“ nariai su 
režisiere Živile Dargyte rodė klai-
pėdiečiams savo sukurtus etiudus, 
čia taip pat buvo renkamos lėšos 
brangiai technikai.

Klubas vyko ir į kalėdinę pre-
zidentūros mugę, kurioje parda-
vinėjo Klaipėdos miesto mokinių 
kūrybos darbus ir keptus pyragus. 
Keliose uostamiesčio vietose buvo 
padėtos aukų dėžutės norintiems 
prisidėti prie jaunuolių surengtos 
akcijos.

Balandžio 17 d. projektas fini-
šavo nuostabiu renginiu - teatra-
lizuotu paramos koncertu, pava-
dintu tokiu pat vardu kaip ir pats 
projektas – „Per kurčias akis“. 

Koncerto organizatoriai ne tik 
prašė paaukoti pinigų vaikams, 
norintiems išgirsti aplinkos  gar-
sus, bet ir supažindino renginio 
žiūrovus su negirdinčio žmogaus 
gyvenimu, jausmais ir būsena. 

Tačiau nei mokyklos bendruo-
menė, nei renginio organizatoriai 
neprašė tą vakarą užuojautos. Kad 
užuojautos kurtiesiems nereikia, 
įrodė ir tą vakarą būgnais grojan-

tys KKNPM dešimtokai Deimantė 
Niuniavaitė ir Vytautas Tunaitis, 
taip pat linksmą dainą imituojan-
tys šokių studijos „Šypsena“ na-
riai. 

Tai paliudijo ir renginio glo-
bėjas - Klaipėdos miesto meras 
Vytautas Grubliauskas. Jis pasako-
jo, kad jam, muzikantui, visą gy-
venimą buvo ir tebėra didžiausias 
autoritetas – vokiečių klasikinės 
muzikos kompozitorius Ludwigas 
van Beethovenas. Jis, jau būdamas 
kurčias, sukūrė Penktąją simfoniją 
ir pats dirigavo orkestrui per jos 
premjerą. Ši simfonija po kompo-
zitoriaus mirties buvo pavadinta 
„Likimo simfonija“, nes autorius, 
klausiamas, ką norėjo parodyti vis 
besikartojančiu muzikos motyvu, 
atsakydavo: „Taip likimas beldžias 
į duris.“

Pasibeldęs likimas lėmė, kad 
mūsų mokyklos mokiniai negali 
girdėti. Tačiau likimas lėmė, kad 
juos, kaip sakė miesto meras, Klai-
pėdos visuomenė išgirdo širdimi.

Per visą renginį Klaipėdos 
Adomo Brako dailės mokyklos 

mokiniai, padedami savo moky-
tojo dailininko Sergijaus Plotniko-
vo, piešė paveikslus, kuriuos, dar 
kvepiančius dažais, galėjo įsigyti 
žiūrovai. 

Priminsime, kad interaktyvaus 
klubo AD-ASTRA jaunieji nariai 
lankė lietuvių gestų kalbos moky-
tojos Ritos Gluškovienės pamokas, 
kad galėtų bendrauti su naujaisiais 
draugais ir padėtų jiems įsilieti į 
Klaipėdos visuomenę.

Klaipėdos Interact klubas AD-
ASTRA („Į žvaigždes“) gyvuoja 
tik metus, klubo nariai – jauni 
klaipėdiečiai.

Interact – tarptautinis judėji-
mas, skirtas 12–18 metų jaunuo-
liams, jis suteikia galimybę daly-
vauti prasminguose projektuose, 
ugdyti lyderio savybes. 

„AD-ASTRA“ – trečias Lietu-
voje inauguruotas Interact klubas, 
kurį globoja Klaipėdos Rotary 
klubas „Aditė“.

Plačiau skaitykite www.
lkd.lt

Sigita KOROLIOVĖ

Buvusių LKNUC auklėtinių susitikimas 

LKNUC auklėtoja  Stasė Bajerčienė su buvusiais auklėtiniais.

ka Paštininkė, Varinis Šernas, Bal-
tasis Žirgas ir kt. 

Kaip ir visuomet, kurtiems ir 
neprigirdintiems vaikams skirtas 
spektaklis buvo verčiamas į gestų 
kalbą. 

Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centras puikiai padirbėjo, 
labai šaunu, kad spektaklį vertė 
dvi vertėjos, kurios beveik vai-
dindamos įsiliejo į spektaklį ir at-
kartojo veikėjų dialogus, tai leido 

vaikams suprasti, koks veikėjas ir 
kada kalba.

Projektas sudarė galimybę su-
trikusios klausos vaikams pama-
tyti ne tik gražų spektaklį, bet ir 
susipažinti su nauja teatrine erdve. 

Projektą rėmė LR kultūros mi-
nisterija ir Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas prie SADM.

PAGAVOS inf.
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Vasariškai šiltą gegužės 
vakarą Panevėžio dailės 
galerijoje klubo „Veiklios 
moterys“ surengtame ren-
ginyje „Dėkoju Tau“ buvo 
pagerbtos trisdešimt penkios 
panevėžiečių šeimos, kurių 
pasveikinti atvyko ir JE 
Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas. Tarp šių šeimų 
ir kurčiųjų bendruomenei 
gerai pažįstamos – Genės 
ir Ričardo Sutkų, Alynos 
Černeckienės, Laimutės ir 
Edvardo Lazdauskų bei Ja-
ninos ir Raimondo Kvedarų 
šeimos. 

Kaip teigė šio renginio orga-
nizatorė - Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM) direktorė, klu-
bo „Veiklios moterys“ prezidentė 
Danutė Kriščiūnienė, renginyje 
padėkota darbščioms, visuomeniš-
koms šeimoms, auginančioms ir 
pavyzdingai auklėjančioms vaikus, 
garsinančioms miestą ir rajoną, 
prisidedančioms prie šviesesnio 
gyvenimo sielovados, mokslo, kul-
tūros, sporto, verslo ir kitose sri-
tyse. Susibūrimo data pasirinkta 
Tarptautinė šeimos diena.  Rengi-
nys buvo skirtas Sveikatingumo ir 
Tarmių metams paminėti.

D. Kriščiūnienė pažymėjo, jog 
renginys „Dėkoju Tau“ vyksta jau 
trečią kartą. Pirmą kartą buvo iš-
rinkta ir apdovanota 70 šauniausių 
panevėžiečių, antrą kartą – įver-
tinti 77 veiklūs ir darbštūs vyrai, 
o šiemet pagarbos ženklas parody-
tas šviesiausioms, darbščiausioms, 
šauniausioms šeimoms, Panevėžio 
krašto šviesuliams. Šeimas siūlė 
įvairios organizacijos, įmonės, įs-
taigos, pavieniai asmenys. Sudary-
tos komisijos atrinktos verčiausios 
šeimos buvo apdovanotos padėkos 
raštais, gėlėmis, atminimo dova-
nėlėmis. 

 Šventinį renginį  D. Kriščiū-
nienei vesti padėjo dainininkas 
Radži ir Aukštaitijos televizijos 
žinių vedėjas žurnalistas Tomas 
Markelevičius. Gausiai susirinku-
siems svečiams Radži dovanojo 
keletą savo dainų. Nuo jo nenorėjo 
atsilikti ir pagerbti pakviestos šei-
mos.  Jos taip pat mielai demons-

travo savo sugebėjimus: dainavo, 
šoko, deklamavo...

Šventės dalyvius sujaudino 
Genės Sutkuvienės skaitytas eilė-
raštis apie gyvenimą tyloje. Eilė-
raštis, skirtas kurtiesiems,  gimė 
iš jos pačios išgyvenimų, nes vy-
resnioji Genės ir Roberto Sutkų 
dukra Dovilė gimė kurčia. Dabar 
prieš 33 metus Genutę užklupęs 
išbandymas – praeityje, Dovi-
lė - jau suaugusi, gyvena ir dirba 
Vilniuje. Dvidešimt ketverių me-
tų sūnus Adomas Škotijoje stato 
vėjo elektrines. Apie šios šeimos 
geraširdiškumą ir dvasios kilnumą 
byloja prieš daugelį metų jų  pasi-
imta globoti kurčia mergaitė Dai-
va.  Daiva taip pat jau yra sukūrusi 
savo šeimą, augina dukrytę Emą. 
Gražiuose namuose Naujamiesty-
je (Panevėžio r.) likę gyventi tri-
se – Genutė su Robertu ir anūkė 
Norvilė, kuri mokosi vidurinėje 
mokykloje 8 klasėje.

 Nepaisančiai nelengvų likimo 
vingių G. Sutkuvienei energijos ir 
jėgų galima tik pavydėti: ji dirba 

Smilgių vidurinėje mokykloje ir 
Panevėžio miesto lopšelyje-darže-
lyje „Nykštukas“ logopede, turė-
dama laisvą valandėlę piešia, ta-
po, kuria papuošalus. Ilgus metus 
lankė dailės studiją „Paletė“. Yra 
tautodailininkė bei  Kurčių vaikų 
ir jų tėvų bendrijos „Adapta“ na-
rė. Vyras Robertas – statybininkas. 
Sutkų šeimai buvo įteiktas apdo-
vanojimas už kūrybiškumo ugdy-
mą ir puoselėjimą, meilę gamtai ir 
grožiui, pilietiškumą ugdant vai-
kus ir anūkus.

Abejingų nepaliko ir Alynos 
Černeckienės šeima. Ypač daug 
dėmesio ir susižavėjimo sulaukė 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinėje mokykloje 
8 klasėje besimokančios Inetos 
Černeckytės  subtilus, meilę gy-
venimui atskleidęs šokis. Pasak 
A. Černeckienės, jų šeimoje die-
giamos vertybės: pagarba, meilė ir 
būtinai – atleidimas. Į problemas 
žiūrima kaip į naujas galimybes, o 
į klaidas – kaip į neišmoktas pa-
mokas. Prieš keletą metų likimas 

šią šeimą pažymėjo skaudžiu ne-
tekties ženklu – staigi ir netikėta 
liga atėmė iš Alynos vyrą, o iš vai-
kų – tėtį, tačiau  tai, anot A. Čer-
neckienės,  tik dar labiau sustipri-
no šeimą. 

 Be Inetos,  Černeckai išaugi-
no dar vieną dukrą – Liną. Ji yra 
baigusi Panevėžio J. Balčikonio 
gimnaziją, studijavo Vilniaus uni-
versitete psichologiją. Ponia Alyna 
apdovanota  už darną ir meilę šei-
moje bei filantropinę veiklą.

Pagerbta Laimutės ir Edvar-
do Lazdauskų šeima. Jiedu kartu 
- jau 32 metai. Išaugino dvi du-
kras – Laurą ir Giedrę.  Vilniaus 
universitete abi yra įgijusios  baka-
lauro ir magistro laipsnius, užima 
solidžius postus: Laura -  Lietuvos 
Respublikos valstybės kontrolėje, 
o Giedrė –  VĮ Registrų centro Tei-
sinės informacijos departamente 
Vilniuje. Šeimos galva Edvardas 
užsiima smulkiuoju verslu, o Lai-
mutė - ilgametė ir atsidavusi Pane-
vėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos  surdope-
dagogė, pradinių klasių mokytoja, 
metodininkė. Šioje šventėje L. ir E. 
Lazdauskai apdovanoti  už darną 
šeimoje ir aktyvią visuomeninę 
veiklą. 

Janina ir Raimondas Kvedarai 
augina dvi dukras: dvidešimties 
metų Karoliną, kuri  Londone 
Koventrio universitete studijuoja 
dizainą, ir  šešiolikmetę Gabrielę. 
Gabrielė yra neprigirdinti, tačiau 
nepaisydama šios negalios mokosi 
Panevėžio J. Balčikonio gimnazi-
joje. Šeima dėjo visas pastangas, 
kad būtų pasitelktos naujausios 
technologijos ir dukra galėtų in-
tegruotis į girdinčiųjų visuome-
nę. Kvedarai buvo apdovanoti  už 
meilę ir darną, gražių šeimos tra-
dicijų puoselėjimą.

Po iškilmingos apdovanojimų 
ceremonijos visi renginio dalyviai 
ir svečiai buvo pakviesti paragauti 
klubo moterų ir kai kurių šeimų 
pagamintų  sveikuoliškų patiekalų, 
gardumynų ir pabendrauti šiaurės 
aukštaičių panevėžiškių tarme.

Šventės dalyviai džiaugėsi, kad 
pagaliau atkreiptas dėmesys į dar-
nias, gražias šeimas, apie jas kal-
bama, jos rodomos kaip pavyzdys.

Laima LAPĖNIENĖ

Dėmesys ir pagarba darnioms šeimomsUgdymas

 Renginio iniciatorei PKNPM direktorei ir klubo „Veiklios moterys“ 
prezidentei D. Kriščiūnienei jį vesti padėjo dainininkas Radži.

Šventinio renginio dalyviai.
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Gegužės 9 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro ketvirtos 
klasės mokiniai sukvietė 
darželio, pradinių klasių 
mokinius ir pedagogus į 
savo kūrybos pristatymą. 

Ketvirtokai pristatė savo pieštą 
filmuką pagal V. Žilinskaitės apy-
saką „Sniego senis ir bala“. Per-
skaitytą knygelę taip pristatyti mo-
kiniams pasiūlė Lietuvos edukolo-
ginio universiteto (LEU) studentė 
I. Pečiulytė-Silaeva. Jos padedami 

ketvirtokai ant atskirų lapų pieš-
tus epizodus sujungė į visumą, 
pasirašė scenarijų, pasiskirstė par-
eigomis: kas bus operatorius, kas 
- pasakotojai, kas - pagalbininkai. 
Filmuką pristatant dalyvavo vi-
si ketvirtos klasės mokiniai. Di-
džiausią įspūdį šis pieštas filmukas 
padarė mūsų darželio mažiesiems 
ir parengiamosios klasės moki-
nukams. Jie dar ilgai nesiskirstė, 
apžiūrinėjo piešinius, gailėdami 
Sniego senio, o gal didžiuodamiesi 
jo poelgiu.

Niekas nesugeba atskleisti gy-

venimo prasmės taip, kaip knygos. 
Tik iš jų  sužinome, kaip gyvena-
me pasaulyje, kokiais poelgiais 
žavimės, o kokiems nepritariame. 
Tad nors skaitymą vis dažniau 
pakeičia laisvalaikis prie kompiu-
terio, norisi tikėti, kad skatinimas 
skaityti neleis knygai visiškai iš-
nykti iš mūsų mokinių gyvenimo.

Sausio mėnesio „Akiratyje“ 
buvo išspausdintas straipsnis „Ke-
tvirtokų aktyvumas nudžiugino 
pedagogus“ apie Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
ketvirtos klasės mokinių insce-

nizuotą pasaką „Šunelis Reksas“ 
centro darželio ir pradinių klasių 
mokiniams. Šis ketvirtokų pasiro-
dymas tuomet nudžiugino ne tik 
mokinius, bet ir pedagogus. Pri-
pažinkime, jog gyvename tokiame 
amžiuje, kai vaikus  labai sunku 
kuo nors sudominti, ypač knyga. 
Tačiau mokytojos metodininkės 
K. Šilaikienės raginami ketvirtokai 
knygas skaityti pamėgo. 

    
Socialinė pedagogė 

Rasa RUSOVIČIŪTĖ

Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo cen-
tras mokslo metų pradžioje 
laimėjo ir kartu su Jungti-
nės Karalystės Donkasterio 
kurčiųjų ugdymo įstaiga 
bei Slovėnijos Liublianos 
kurčiųjų mokykla pradėjo 
vykdyti Comenius daugia-
šalės mokyklų partnerystės 
projektą  „Finansinio raš-
tingumo ugdymas „Mano 
klasės verslas“. Jame daly-
vauja 8-10 klasių  mokiniai, 
jų tėvai ir pedagogai. 

Projekto tikslas – ugdyti mo-
kinių finansinį raštingumą: moky-
ti planuoti asmenines lėšas, atsa-
kingai elgtis su gamtos resursais. 
Projekto veiklos buvo integruotos 
į mokyklos ugdomąją pamokinę ir 
popamokinę veiklą. 

Pagrindinė projekto idėja bu-
vo kartu su klasės pedagogais ir 
tėvais pasirinkti verslo idėją, su-
kurti verslo planą ir jį įyvendin-
ti. Mokiniai pasirinko tris sritis: 
kalėdinių ir velykinių žaislų, at-
virukų bei proginių konditerinių 
gaminių gamybą. Jiems talkino 
klasių pedagogai: Rasa Jurkuvienė, 
Aušra Brejerienė, Vida Olbergie-
nė, Nerijus Eimantas, Regina Gri-
ciuvienė, Irmunda Adomavičienė 
ir kiti. Savo gaminius jie realizavo 

mugėse, organizuotose tradicinėse 
Tėvų dienose, tėvelių darbovie-
tėse ir prekybos centro erdvėse. 
Uždirbtas lėšas visi kartu planavo 
išleisti Druskininkų vandens pra-
mogų parke. 

Per mokslo metus vyko ir ki-
tos projekto sumanytojų planuo-
tos veiklos: susitikimai su mokinių 
tėveliais ir buvusiais mokiniais, 
šie papasakojo apie savo profesinę 
veiklą, sukurtą verslą. Ypač  įsi-
mintinas vaikams buvo susitiki-
mas su Raimundu Jankumi. 

Taip pat  vyko vandens bei 
elektros išteklių taupymo moky-
kloje savaitė: mokiniai kartu su 
pedagogais surengė piešinių par-
odą, skaičiavo ir skelbė mokyklos 
bendruomenei vandens bei elek-
tros mokesčius,  jų taupymo rezul-
tatus. 

2013 m. gegužės 12-19 d. vyko 
projektinis susitikimas Anglijoje. 

Į susitikimą keliavo dešimt 8-10 
klasių  mokinių. Juos lydėjo peda-
gogai Lela Nikitina, Irena Launi-
kaitienė, Vida Olbergienė, Nerijus 
Eimantas. Taip pat atvyko projek-
to partneriai iš Liublianos.  

Per susitikimą kiekviena ko-
manda pristatė savo šalį, mokyklą 
ir projekto veiklas: pasirinktą vers-
lo sritį ir jos įgyvendinimo etapus. 
Mūsų mokinės parengė  prista-
tymą apie kalėdinių ir  velykinių 
atvirukų gaminimą, kepinių ruo-
šimą, kalėdinių vainikų pynimą ir 
pardavimą mokyklos mugėse. Visi 
susitikimo dalyviai buvo sužavėti 
projekto veiklų, ypač visiems pati-
ko kalėdiniai vainikai, jų užsiprašė 
atvežti į susitikimą Slovėnijoje.

 Slovėnai trumpai pristatė savo 
mokyklos svetainę ir pagal projek-
tą vykdytas veiklas.  Pakvietė visus 
į projektinį susitikimą spalio mė-
nesį Slovėnijoje ir krepšinio čem-

pionatą. 
Per susitikimą daug kalbė-

ta apie kurčiuosius, jų ugdymą, 
padėtį visuomenėje, integraciją. 
Mokiniai nustebo sužinoję, kad 
Anglijos karalienė Aleksandra, gy-
venusi XVIII a., buvo kurčia. Daug 
įdomių faktų sužinojome apie 
Donkasterio kurčiųjų ugdymo 
kolegiją. Ji buvo įkurta prieš 200 
metų ir buvo pagrindinė Šefildo 
regiono Anglijos kurčiųjų ugdymo 
įstaiga.

Šiame istoriniame pastate, 
Donkasterio kolegijos bendra-
butyje, mes ir slovėnų komanda 
buvome apgyvendinti. Valgėme 
erdvioje valgykloje, ragavome 
angliškų tradicinių patiekalų, da-
lyvavome bendrose veiklose: var-
žėmės tinklinio varžybose, gami-
nome Jorkšyro pudingą, mergaitės  
turėjo galimybę būti gražiai sušu-
kuotos. Jas puošė kolegijos moki-
niai, pasirinkę kirpėjo profesiją. 

Susipažinome su kitomis ko-
legijos specialybėmis: transporto 
mechanikų ir dažytojų, patalpų 
remonto, virėjų ir kt. 

Ši išvyka daugumai mokinių 
buvo įsimintina, nes  jie pirmą 
kartą skrido lėktuvu, o kai ku-
riems tai buvo pirmoji išvyka į 
užsienį. Donkasterio kolegijos šei-
mininkai surengė puikią pažintinę 
programą: keliavome į Londoną, 
apžiūrėjome senus Anglijos rūmus 
ir pastatus, parkus.

Parengė 
Lela NIKITINA ir 

Irena LAUNIKAITIENĖ

Su verslu į kelionę

Ketvirtokų  aktyvumas vėl nudžiugino

Ugdymas

Projekto dalyviai Anglijoje.
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Dalykinė anglų viešnagė LietuvojePažintis
Vilniaus kurčiųjų re-

abilitacijos centro įgyven-
dinamas projektas „Kartu 
mes galime daug“ lietuvius 
suvedė su Didžiojoje Brita-
nijoje veikiančia „DeafPlus“ 
organizacija. 

Iš pradžių Anglijoje patirties 
sėmėsi lietuviai. Gegužės ir bir-
želio mėnesių sandūroje projekto 
koordinatorės Rūtos Mackanienės 
asmenine iniciatyva atvyko anglai. 

Tai vieno iš penkių Didžiojoje 
Britanijoje veikiančių „DeafPlus“ 
centrų  vadovė Klara Kennedi ir 
įdarbinimo tarpininkas Jasonas 
Barnettas.

Birželio 3 d. svečiai susitiko su 
Vilniaus kurčiųjų bendruomenės 
atstovais, papasakojo apie jų tei-
kiamas paslaugas, atsakė į susirin-
kusiųjų klausimus.

 
Apie organizaciją 

„DeafPlus“ jau skaičiuoja 
42-uosius veiklos metus. Vilniuje 
lankęsi svečiai negali pasigirti to-
kios pat trukmės darbo biografijo-
mis, bet iš savo pirmtakų jie perė-
mė ir siekia to paties tikslo - lygių 
galimybių ir integracijos visiems.

 Paslaugos
Jų teikiamų paslaugų spektras 

– nuo mokymo skaityti, rašyti, 
skaičiuoti iki teisinių paslaugų ir 
šviečiamųjų renginių. Lengviau 
išvardyti, ko organizacija neda-
ro, negu tai, ką daro. Anglijoje 
negirdintys asmenys skirstomi į 
kurčiuosius ir netekusius klausos. 
Pirmieji dar dalijasi į kurčiuosius 
ir neprigirdinčiuosius. Organiza-
cijos akiratyje yra ir silpnaregiai, 
ypač kurčnebyliai. 

Nepamiršta „DeafPlus“ ir gir-
dinčiųjų - juos reikia mokyti su-
prasti, kas yra kurtumas. Savival-
dybei priklausanti įmonė vis dėlto 
daugiausia dėmesio skiria kurtie-
siems - tiek nuolatiniams gyvento-
jams, tiek ir imigrantams. 

Dalis kažkada organizacijos 
duris pravėrusių asmenų, norė-
jusių paįvairinti savo laisvalaikį 
sporto užsiėmimais, šiandien yra 
pasaulyje žinomi sportininkai. Ki-
tiems organizacija padėjo sudaryti 
verslo planus, išmokė matema-
tikos, naudotis informacinėmis 
technologijomis, skaityti iš lūpų, 
teikė socialines paslaugas. Girdin-

tieji čia gali tobulinti anglų gestų 
kalbos žinias, dalyvaudami įstai-
gos organizuojamuose kursuose. 
Didžiausias pastarojo meto „Deaf-
Plus“ pasiekimas – Londone vyku-
siai olimpiadai parengti 14 kurčių 
savanorių. 

Nepamiršti ir senjorai. Kie-
kvieną ketvirtadienį jiems organi-
zuojami renginiai. Senjorai mėgs-
ta dalyvauti bingo loterijoje, gali 
gauti paaiškinimų, ką reiškia, kaip 
suprasti jiems adresuotus laiškus 
ir atsiųstus dokumentus, daugiau 
sužinoti apie mieste vykstančius  
vadinamuosius pietų klubus, gau-
ti kitokios informacijos. Kurtiems 
senjorams organizacijos darbuoto-
jus galima pasikviesti į namus kaip 
padėjėjus tam tikriems darbams. 
Na, vienas dalykas, kurio kol kas 
nedaro „DeafPlus“, – tai neįkūręs 
kurčiųjų teatro.  Svečiai labai rim-
tai pažadėjo grįžę tokią galimybę 
apsvarstyti. Turbūt nereikia nė sa-
kyti, kad juos įkvėpė „Mimikos“ 
pavyzdys.

„Išmanusis“ 
mikroautobusas

Maždaug prieš 20 metų „Dea-
fPlus“ įsigijo mikroautobusą. Jame 
darbuotojai sumontavo ir nuolat 
atnaujina šiuolaikinę kompensuo-
jamąją techniką, kuri gali kurčių-
jų gyvenimą padaryti lengvesnį 
ir malonesnį. Autobusiuku jie ke-
liauja po šalį ir moko suinteresuo-
tus asmenis ja naudotis, išbandyti, 
kartu tariasi, kaip ją įsigyti pigiau. 

„DeafPlus“ darbdavė – savi-
valdybė. Vėliau prasitarta, kad 
finansavimo šaltinis nėra vienas, 
tačiau gilintis į finansines subtily-
bes per susitikimą tiesiog pritrūko 

laiko. Pasitenki-
nome sužinoję, 
kad pinigai or-
ganizacijai ski-
riami trejiems 
metams (baigsis 
2015 m.). Beje, 
du kartus per 
metus, priklau-
somai nuo kli-
entų skaičiaus, 
organizacija gali 
prašyti padidinti 
jos turimą biu-
džetą. 

Kurčiojo 
patirtis
Au d i t o r i j a 

ypač susidomėjusi klausė kurčio 
įdarbinimo patarėjo J. Barnetto 
pranešimo. Vyras paaiškino, kad 
Londone veikia du „DeafPlus“ 
centrai: rytų ir vakarų. Jis dirba 
rytų centre. 

  Jasonas padeda kurtiesiems 
ne tik įsidarbinti. Jis atlieka visą 
parengiamąjį darbą ir paskui nuo-
lat su savo klientu palaiko ryšį. Jis 
pataria klientams dėl aprangos, 
elgsenos, padeda pasirengti bū-
simiems darbo pokalbiams, kad 
gavę kokių nors klausimų žmonės 
nesutriktų, atrodytų ramūs ir užti-
krinti. Dar pranešėjas sakė: „Galiu 
padėti parengti tokį CV, kad kur-
čiasis potencialiam darbdaviui pa-
sirodys labai patrauklus.“ 

Dažniausiai iki tol laukia ilgas 
ir sunkus darbas: išsiaiškinti žmo-
gaus išsilavinimą, šeiminę padėtį, 
jei reikia, organizuoti susitikimų 
su psichologu, sužinoti apie as-
mens kompetencijas ir įgūdžius 
bei darbo poreikius. Jei poreikiai 
nėra lygūs galimybėms, paskatin-
ti žmogų ieškoti kompromiso. Jei 
kurčiajam reikia vertėjo, jo paslau-
gą užsisakyti taip pat galima per 
Jasoną. Į jo pareiginius nuostatus 
įeina ir bendravimas su darbda-
viais bei tolesnio ryšio palaikymas 
su asmeniu jam įsidarbinus. Todėl 
įdarbinimo tarpininko kabinete 
visada dirba gestų kalbos vertėjas. 

Žmogui dėl bet kokių prie-
žasčių išėjus ar netekus darbo 
Jansonas vėl gali ieškoti priimtinų 
klientui darbų. Anglijoje įsidar-
binusiems kurtiesiems yra nu-
traukiamas pašalpos mokėjimas.  
J. Barnettas padeda susitvarkyti ir 
pašalpų reikalus. Jo pareiga - pa-

dėti žmogui gyventi geriau. Todėl 
ieškant darbo jis tuo pačiu metu 
dar gali pagelbėti klientui susirasti 
patinkamą laisvalaikio užsiėmi-
mą, išmokti vairuoti automobilį, 
atvykusiems iš kitų šalies vietų 
ar užsienio – orientuotis miesto 
transporto tvarkaraščiuose ir kt. 
Kiekvienam centre apsilankiusiam 
klientui jis užveda vadinamąją re-
gistracijos kortelę. 

Nuo 2009 m. iki dabar Jaso-
nas yra įdarbinęs arti 100 žmonių, 
padėjęs tvarkyti reikalaus daugiau 
kaip 250 klientų, padėjęs sukurti 
apie 130 CV. 

 
Sėkmės istorijos

Būna, kad kurčiajam itin ne-
siseka susirasti darbą. Jasonas at-
rado, kad tokiu atveju darbdavio 
nuomonę gali pakeisti nemoka-
mas darbas. 

Dažnai jam pavyksta kurčiuo-
sius įkalbėti bandomąjį laikotarpį 
dirbti be atlygio. Ir žmogus galų 
gale gauna norimą darbą. 

Vilniaus kurtiesiems ypač pa-
tiko Jasono pateikti vadinamieji 
sėkmės pavyzdžiai: apie darbą ra-
dusį pigmentinių dėmių sudarkytą 
kiną, agresyvumo nevaldžiusią še-
šių vaikų motiną ir t. t.

Jasonas didžiuodamasis infor-
mavo, kad susirasti darbą jau yra 
padėjęs ir vienuolikai lietuvių.

   
„DeafPlus“ įkūrimo istorija 

„DeafPlus“ įkūrė kurtieji. Na, 
o pradžia buvo tokia. Girdintieji 
tėvai, turintys kurčių vaikų, netu-
rėjo sąlygų gerai pailsėti, jų gyve-
nimas priminė košmarą. Tuomet 
vienam kurčiųjų kilo mintis kartu 
išvažiuoti atostogų. Išvyka buvo 
tokia vykusi, kad grįžus buvo įre-
gistruota organizacija. 

Iš pradžių „DeafPlus“ dirbo 
ir su suaugusiaisiais, ir su vaikais. 
Bet darbas su vaikais buvo labai 
brangus, tad galų gale jo atsisakė.

Paslaugų spektrą įstaiga ypač 
išplėtojo per pastaruosius dešimt 
metų. 

Savo logotipe jie užrašė įstai-
gos pavadinimą ir nupiešė septy-
nis rutuliukus. Pasak lektorių, tai 
reiškia, kad kas septintas žmogus 
Anglijoje turi nors ir nedidelį, bet 
klausos sutrikimą. 

Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Vieno iš penkių Didžiojoje Britanijoje veikiančių 
„DeafPlus“ centrų  vadovė Klara Kennedi ir įdarbinimo 
tarpininkas Jasonas Barnettas.
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Jaunojo dailininko žvilgsnis per siurrealizmo prizmę 

Per diplominio darbo gyni-
mą metė iššūkį

Ant profesionalių kurčiųjų 
dailininkų „suolelio“ birželio 1-ąją 
įsitaisė dar vienas asmuo – Linas 
Podiriaka. Tądien Vilniaus dailės 
akademijoje jis baigė tapybos ba-
kalauro studijas ir aštuonetu ap-
gynė savo diplominį darbą. Į žiū-
rovus ir garbią vertinimo komisiją 
jis kreipėsi tapetais, plakatu ir nu-
filmuotais gestais. 

Kaip ir daugelis kurčiųjų dai-
lės studentų iki tol, jis atsispyrė 
nuo to, kas jį jaudina. Žiuri na-
riams diplomantas kalbėjo: “Ekra-
ne gestų kalba – be garso ir titrų. 
Jūs nesuprantate gestų kalbos, aš 
nesuprantu, ką jūs kalbate, ir tai 
yra lygybė.“ Kitaip tariant, revan-
šas, atsilyginimas ir... provoka-
cija. Ir dar pridūrė: „Gestų kalba 
atrodo gražiai. Sakyčiau, ši kalba 
– tarsi menas.“ Į pasaulį jaunasis 
menininkas, jo žodžiais tariant, 
pažvelgė per siurrealizmo prizmę 
ir bandė  papasakoti kurčio žmo-
gaus tiesą.

1,5 metų kolekcionavo 
veido išraiškas

Plakato idėja gimė per „Ma-
dos infekciją 2013“. Joje Linas ir-
gi provokavo kruopščiai išpieštu 
savo veidu. Ir gaudė nustebusius, 
smalsius, pritariančius ir baikščius 
žvilgsnius. Čia rutuliojosi ir tapetų 
piešinio idėja. Tiesa, ji gimė prieš 
1,5 metų, anksčiau, kai Linas rin-
kosi diplominio darbo temą. Nuo 
tada, kaip kiti kolekcionuoja pašto 
ženklus ar figūrėles, L. Podiriaka 
ėmė kaupti veido išraiškas, gaudė 
žmonių nuotaikas. Kad atminties 
taupyklė pildytųsi spėriau, sudaly-
vavo mados fiestoje. 

Likus keletui mėnesių iki di-
plominio darbo pristatymo VDA 
dirbtuvių kamputyje jis atsiraitojo 
rankoves. „Piešiau ant popierinių 
tapetų guašu, ir tarsi savaime ėmė 
piešiniuose ryškėti žmonių odos 
spalva. Protas ir ranka su teptu-
ku judėjo tapydami veidus. Buvo 
įspūdis, kad kažkas dirba už ma-
ne“, - prisiminė Linas. 

Kai jau nusprendė, kad baigė, 
suklijavo tapetus ant sienos - ir 
rezultatas buvo... staigmena jam 
pačiam. „Veido išraiškose atsi-
spindėjo tai, kas realiai gyvenime 
vyksta; tai buvo lyg žmonių situ-

acijos mieste, gal net visoje Lie-
tuvoje vertinimas – viskas vyksta 
ir čia, ir kažkur kitur“, -  rezultatu 
džiaugėsi diplomantas. 

Kai kuriuose veiduose nutapy-
tos tik akys. „Tai – kurčiasis“, - pa-
aiškino dailininkas. Kai kur - tik 
lūpos. „Tai girdintysis, – padėjo 
orientuotis pašnekovas ir dar pa-
aiškino  tapetų kompoziciją: - Pu-
sę sienos erdvės nusprendžiau pa-
likti be tapetų – tam, kad žiūrovas 
geriau jaustųsi. Jei visa erdvė bū-
tų pilna veidų, tai žiūrovą slėgtų. 
Neužpildyta erdvė taip pat sudaro 
remonto įspūdį. Toks sprendimas 
galėtų būti ir madingo interjero 
pavyzdys.“ 

Pašnekovas atvirauja, kad ta-
petų veidai tarsi pradėjo savaran-
kišką gyvenimą, mistifikavosi. Kai 
jis prastai nusiteikęs, jie liūdni, net 
pikti. Kai jis linksmas, ir kūryba 
ant sienos jam atliepia džiugiai. 

Ar jau turime siurrealizmo 
atstovą?

Sudomino Lino užuomina 
apie siurrealizmo tendencijas jo 
projekte. Viena vertus, Lietuvoje 
šios modernistinio meno kryp-
ties atstovu su mažomis išlygomis 
pripažįstamas tik Šarūnas Sauka, 
vienas žinomiausių Lietuvos daili-
ninkų. Tad galėtume Linui prikišti 
pernelyg didelę savikliovą. Kita 
vertus, jo kūryboje iš tiesų gali-
ma aptikti siurrealizmui būdingų 
bruožų: bandymų išlaisvinti pasą-
monę, jungti nesusijusias detales, 
tikrovę ir fantazijas. Tad vis dėlto 

gal ir nebūtų per drąsu jam teigti, 
kad savo diplominiu darbu „Gyve-
nimo akimirkos“ jis pabandė kal-
bėti siurrealizmo kalba.

Štai keletas jo studijų dar-
bų, kuriuose irgi nesunku atsekti 
siurrealisto žvilgsnį ir nepriki-
šamai eksploatuojamą kurtumo 
temą. Elektros lemputė, kabanti 
„galvute“ žemyn su „įsodintomis“ 
akimis. Arba elektros lemputėje 
„besiklausanti“ ausis. Arba tar-
si gyvačiukė besiranganti kasytė. 
Pastarajame darbe Linas įamžino 
savo paties dar neseniai pintą, o 
dabar jau nukirptą kaselę. Šių eilu-
čių autorei bene stipriausią įspūdį 
padarė sudaužyta elektros lempu-
tė, iš kurios veržiasi rankos. Jau-
nasis menininkas taip aiškina savo 
idėją: „Tarp girdinčio pasaulio ir 
manęs lemputėje - stiklo gaubtas. 
Jis – tai akustinis vakuumas, su-
pantis mane. Galų gale su rankų 
kalbos pagalba aš jį įveikiau...“

Artimiausia akistata su žiū-
rovais – „Kultūros naktyje“ 

Lino diplominio darbo va-
dovas dailininkas tapytojas prof. 
Arvydas Šaltenis nešykšti kompli-
mentų ir gražių epitetų: „Esu labai 
laimingas turėdamas aktyvų, va-
lingą, darbštų, smalsų ir idėjiškai 
savarankišką studentą. Jo diplomi-
nis darbas yra labai geras. 

Dauguma mano katedros ko-
legų, įskaitant priekabiausius, pra-
našavo Linui ne mažiau kaip de-
vynetą.“ 

Anot jo, garsių menininkų at-

siliepimai prieš gynimą irgi buvo 
labai geri. Paaiškinti, kodėl darbas 
įvertintas nepakankamai, pašne-
kovas net nebando. 

Jo manymu, vertinimo ko-
misija, sudaryta iš dailininkų pa-
šaliečių, kitų katedrų atstovų ir 
socialinių partnerių, – neprogno-
zuojama. 

Todėl siūlo tiesiog ignoruo-
ti pažymį, ir tiek. A. Šaltenis jau 
pakvietė savo buvusį studentą su 
tapetų projektu dalyvauti „Kul-
tūros naktyje“, kuri vyks liepos 5 
d. Vilniuje. Diplominio darbo va-
dovas suinteresuotas, kad jaunąjį 
menininką visuomenė pastebėtų. 
„Naktis“ – puiki proga. 

Jaunojo tapytojo  
potencialas 

Kol kas jauno žmogaus kūry-
binis bagažas nėra didelis. Parodų 
– tik kokios penkios šešios: dvi - 
su VDA studentais, trys – su kur-
čiaisiais, viena virtuali – kurčiųjų 
svetainėje. Bet jis dažniau nei ki-
ti išsiskiria. Štai kad ir praėjusių 
metų pabaigoje Kaune surengtoje 
kurčiųjų darbų parodoje-pardavi-
me. Iš dešimt pateiktų darbų net 
tris vaikinas pardavė. Arba prieš 
porą metų Rokiškyje, VDA su-
rengtoje parodoje, kurioje jis eks-
ponavo paveikslus tarsi erdvines 
instaliacijas su telefonais be laidų 
ar net ragelių. Prof. A. Šaltenis 
šiuos darbus atsimena iki šiol. O 
tai jau nemažai.

Ką slepia žodis  
„išsimiegoti“

Paklaustas apie ateities planus, 
Linas bando atsipirkti pašmaikšta-
vimu: „Išsimiegoti.“ Kai neatstoju, 
surimtėjęs pakartoja kitaip: kad 
reikia pailsėti ir atlikti pirmuosius 
du gautus užsakymus. Vienas už-
sakovas, pamatęs diplominį darbą, 
užsisakė jo tapytų tapetų, o kitas 
- portretą. Be abejo, toks dėmesys 
glosto jaunojo dailininko savimei-
lę. 

Kita vertus, Linas sako, kad 
kartais jam atrodo, jog gausybė jo 
galvoje gimstančių idėjų jį beveik 
sprogdina. Tad tiesiog būtina „nu-
leisti garą“.

Pirmosios mokytojos
Piešia Linas nuo 8-erių. 

Nukelta į 16 p.

Pažintis

Birželio 1-ąją Linas Podiriaka Vilniaus dailės akademijoje apsigynė tapybos 
bakalauro diplomą ir papildė profesionalių kurčiųjų dailininkų gretas.
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Kai tik palikęs darželį perva-
žiavo mokytis į dabartinį Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centrą, čia sutiko gerąją fėją 
Reginą Gaušienę, savo pirmąją 
dailės būrelio mokytoją. 

Kurčios dukros mama visą sa-
vo gyvenimą, atrodytų, tik ir lau-
kia dar vieno gabaus vaiko. 

Vėliau jo dailės mokytoja bu-
vo Silvana Hacking, o Vilniaus 
J.Vienožinskio dailės mokykloje jį 
piešti mokė Vida Sevrukiene. Su 
visomis mokytojomis jis vis dar 
bendrauja. Linas nuoširdžiai dė-

koja mokytojams už suteiktas ži-
nias, patirtą šilumą ir palaikymą.

Menininkų šeimoje 
         dar nebuvo
Linas atskleidžia tik tiek, kad 

vienodai mėgsta ir draugų kom-
paniją, ir pabūti vienas. Širdies 
draugei esą laiko dabar visai nėra. 
Tarp jo draugų – ir kurtieji ben-
druomenės nariai, ir girdintys 
VDA studentai. 

Susidraugauja jis lengvai. Bet 
kai namie lieka vienas, liūdesys 
nekankina ir tą laiką stengiasi 
partęsti. Ir tai beveik viskas, ką 
išklausiau apie asmeninį gyveni-

mą. Išskyrus nebent tai, kad jau 
trys vyrų kartos Podiriakų šeimo-
je (senelis, tėtis ir Lino vyresnysis 
brolis) yra staliai. Pati sau galvoju, 
kad gamta per šių darbščių vyrų 
rankas, atrodo, prikaupė užtekti-
nai kūrybinio potencialo ir meste-
lėjo ketvirtam...

Sako, menininkai turi talentą 
nuspėti savo likimą. Štai ką prana-
šavo sau L. Podiriaka, gindamasis 
diplominį darbą: „Mano gyveni-
me tikriausiai bus įvairių akimir-
kų ir ateityje, ir visada.“ 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Mes ir visuomenė

L. Podiriakos gyvenimo akimirkos.


