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 Trumpai apie mus
ATŠAUKIAMAS VASAROS LAI-

KAS. Paskutinį spa-
lio savaitgalį, naktį 
iš spalio 26-osios į 
27-ąją, laikrodžio  
rodykles turėsime 
pasukti valanda at-
gal.Nes Lietuva grįž-
ta prie žiemos laiko. 

Pagal šį laiką gyvensime penkis mėne-
sius – iki kitų metų kovo pabaigos.

TITRAI IR VERTIMAS Į LGK. 
Ankstesniame numeryje rašėme, kad 
LKD visiems parlamentarams asme-
niškai išsiuntė elektroninius laiškus, 
kuriuose ragino svarstant 2014 m. biu-
džetą balsuoti už lėšų LRT televizijai 
laidoms titruoti ir versti į gestų kalbą 
skyrimą. Šįkart nemažai parlamentarų 
nebuvo abejingi kreipimuisi. 

Redakcijos žiniomis, laišką dar rug-
sėjį svarstė Seimo Biudžeto ir finansų 
bei Informacinės visuomenės plėtros 
komitetai. Pastarojo nariai priėmė 
sprendimą spalio 16 d. vykusiame po-
sėdyje ne tik išklausyti LRT televizijos 
Tarybos 2012 m. ataskaitą, bet ir pa-
kviesti LKD prezidentę Romą Klečkovs-
kają išdėstyti savo problemas. Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komitetas ne 
tik svarstė laišką, bet ir kreipėsi į So-
cialinės apsaugos ir darbo ministeriją, 
pavesdamas užtikrinti, kad būtų suda-
ryta galimybė transliuoti laidas klausos 
negalią turintiems žiūrovams (vaikams 
ir suaugusiems). Asmeninių iniciaty-
vų šiuo klausimu ėmėsi Seimo narė  
V. V. Margevičienė.

Premjeras Algirdas Butkevičius yra 
ne tik Vyriausybės vadovas, bet ir Sei-
mo narys. Jis pavedė savo pavaldiniams 
išsiaiškinti, kokia dabar yra padėtis su 
vertimu į gestų kalbą bei titrais nacio-
nalinėje televizijoje ir ko papildomai 
Lietuvos kurtieji pageidautų artimiau-
siu metu. Aptarti šių klausimų rugsėjo 
27 d. ministro pirmininko patarėjas  
J. Pankauskas susitiko su LKD preziden-
te R. Klečkovskaja ir draugijos atstovais. 
Susidaręs nuomonę apie esamą padėtį, 
patarėjas patarė LKD kreiptis į premjerą 
tiesiogiai. Spalio 8 d. tai ir buvo pada-
ryta raštu.

LANKYKITĖS, SKAITYKITE, 
KLAUSKITE. Europos kurčiųjų są-
junga ragina lietuvius aktyviai lankytis 
jos interneto puslapyje, kurio adresas 
www.eud.eu. O jeigu surinksite nuo-
rodą http://eud.eu/Contact-i-157.
html,galėsite pateikti klausimų. Iš jų 
metų pabaigoje bus padaryta apžvalga, 
į dažniausiai pasitaikančius pateikti at-
sakymai. Taip pat galėsite pretenduoti 
gauti atsakymą asmeniškai, todėl regis-

tracijos lapo pabaigoje jums reikia įrašy-
ti, kaip norite su atsakingu EKS tarybos 
nariu ar darbuotoju susisiekti: „Skype“, 
elektroniniu paštu ar asmeniškai. Taip 
pat galite užduoti klausimų prisijungę 
per „Facebook“ adresu https://www.
facebook.com/eudeaf. Svarbiausia - 
nepamirškite, kad bendrauti teks anglų 
kalba. Taip pat negalime garantuoti, kad 
toks kontaktas būtinai įvyks. 

NRD PAGALBA. Neįgaliųjų rei-
kalų departamento (NRD) Programų 
koordinavimo ir įgyvendinimo sky-
riaus vedėja J. Mikulėnienė kurčiųjų 
bendruomeninių projektų vadovams 
pasiūlė pagalbą. Susidarius konfliktinei 
situacijai su rajono ar miesto savivaldy-
bės atstovais, paskirtais priimti kurčiųjų 
bendruomeninių projektų paraiškas ar 
koordinuoti projektų įgyvendinimą, ir 
nepavykus rasti abipusiškai priimtino 
sprendimo, galima kaip į arbitrus kreip-
tis į Neįgaliųjų reikalų departamentą. 
Reikia savo elektroniniame laiške kuo 
aiškiau bei paprasčiau paaiškinti konf-
likto priežastį ir kartu atsiųsti prisegtą 
projekto paraišką. Paraiškos reikia, kad 
vadovė suvoktų problemos esmę. Prirei-
kus rašykite adresu jolanta.mikulenie-
ne@ndt.lt.  

APIE NUMERĮ 112. ES struktūri-
nių fondų lėšomis Bendrasis pagalbos 
centras (BPC) tęsia projekto, aktualaus 
ir LKD, įgyvendinimą. Jo lėšomis iki 
metų pabaigos BPC informacinė siste-
ma bus pritaikyta priimti SMS žinutes. 
Ši funkcija, asmenims, turintiems klau-
sos negalią, sudarys sąlygas išsikviesti 
pagalbos tarnybas SMS žinute. 

Visi numerio 112 paslaugos pritai-
kymo asmenims, turintiems klausos 
negalią, techninių sprendimų variantai 
buvo smulkiai aptarti 2013 m. spalio 
3 d. tarpžinybiniame pasitarime, vyku-
siame Neįgaliųjų reikalų departamente. 
Deja, iš SMS žinutės siuntėjo buvimo 
vietos BPC nustatyti negalės. Taip, deja, 
kol kas yra visoje Europoje. 

BIBLIOTEKININKAI RAGINA 
SKAITYTI. Skaitytojų aptarnavimo 
centras pradėjo projekto „Kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų integracijos formų plė-
tra Vilniaus apskrities Adomo Micke-
vičiaus viešojoje bibliotekoje: renginių 
adaptavimas kurtiesiems“ įgyvendini-
mą. 

Projekto tikslas yra skatinti įvairių 
žmonių grupių, įskaitant ir kurčiuosius 
bei neprigirdinčiuosius, poreikį skaity-
ti, dalyvauti kultūrinėje veikloje, inte-
gruotis į visuomenę, mažinti jų sociali-
nę ir kultūrinę atskirtį.

Projektas vyks 2013 m. spalio ir 
lapkričio mėnesiais. Jo metu į gestų kal-



3

bą bus išversti 5  renginiai suaugusiesiems ir 
vaikams. Pirmas renginys jau surengtas biblio-
tekoje spalio 8 d. vakarą. 

„MIMIKA“ TARP GIRDINČIŲJŲ. Vil-

niaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies te-
atras “Mimika” dalyvavo spalio 5 – 6 dienomis 
Trakuose surengtame tradiciniame XI mėgė-
jų teatrų festivalyje “Kanapė”. Kurčiųjų trupė 
suvaidino spektaklį “Apkabink kylantį” (pagal 
G. G. Markeso kūrinį; scenarijaus autorė ir re-
žisierė - Janina Mažeikienė). 

 „Mimikos“ pasirodymas neliko nepaste-
bėtas tiek žiuri, tiek kolegų, sulaukta gražių 

atsiliepimų. Atminčiai apie renginį kolektyvui 
įteikta knyga apie Trakus, padėka už teatrinės 
kultūros puoselėjimą, bičiulystę ir dalyvavimą 
teatrų šventėje „Kanapė“.

TARPTAUTINĖ JAUNIMO STOVYKLA 
OLANDIJOJE. Liepos 10-23 d.  jaunimo gru-
pė iš Lietuvos dalyvavo tarptautinėje jaunimo 
stovykloje Olandijoje (Omeno mieste). Vyko 
šeši asmenys. Dalyvavo aštuonių šalių jaunimo 
atstovai: iš Lietuvos, Latvijos, Vengrijos, Grai-
kijos, Lenkijos, Čekijos, Belgijos ir Olandijos. 
Maždaug po lygiai girdinčių ir kurčiųjų.

Į išankstinį susitikimą vyko Kauno kur-
čiųjų jaunimo organizacijos (KKJO) vado-
vas M. Balaišis ir tarpininkavimo specialistė  
A. Sinkevičienė. Jie kartu su kitų šalių atstovais 
rengė programą.

Stovykloje jaunimas mokėsi tarptautinės 
gestų kalbos, dirbti komandoje, vesti ir kurti 
įvairius žaidimus. Vyko į Amsterdamą susipa-
žinti su svarbiomis istorinėmis vietomis. Kartu 
susipažino su įvairiomis kultūromis, tradiciniu 
maistu. 

Reikia tikėti, kad įgyta patirtis, žinios pa-
dės jaunimui gyvenime. KKJO atstovai į tarp-
tautinę stovyklą Olandijoje važiavo jau antrą 
vasarą.

KURTIEJI  MOKINIAI  LIETUVOS - 
LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ VASAROS 
STOVYKLOJE. Rugpjūčio 5-11 d. trys Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro  
mokiniai - P. Sapnovas, G. Damševič ir G. Dir-
žiūtė dalyvavo Lietuvos –Lenkijos mainų fon-
do finansuojamo projekto „Play. Learn. Link. 
Teach“ vasaros stovykloje.  

Šio projekto iniciatorės  ir organizatorės - 
Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos 
direktorė I. Šerienė, Lenkijos kurčiųjų asocia-
cijos atstovė A. Grabowska. 

Projekto „Play. Learn. Link. Teach“ tikslas 
– skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunų žmonių, 
dalis kurių turi klausos sutrikimų, bendravimą, 
kultūrinį bendradarbiavimą. 

Moksleiviai stovykloje patyrė daugybę 
įspūdžių, sulaužė stereotipus apie girdinčių ir 
klausos negalią turinčių žmonių bendravimą ar 
bendradarbiavimą, apie skirtingą šalių kultūrą. 
Tiesa ta, kad esame skirtingi, bet kartu juk to-
kie panašūs. Buvo sukurtas bendras žaidimas, 
kuris suartino be žodžių.

Daugiau informacijos apie projektą  „Play. 
Learn. Link. Teach“ rasite: www.salcininkai-
kultura.lt/.../Lenkijos-Lietuvos-ir-Latvijos-
jaunimo-mainai/ 

Europos kurčiųjų vadovybė posėdžiavo Lietuvoje
Rugsėjo 20-23 d. Vilniu-

je dirbo Europos kurčiųjų 
sąjungos (EKS-EUD) ir 
Europos kurčiųjų jauni-
mo organizacijos (EKJO- 
EUDY) tarybos. 

Europos kurčiųjų vadovybė 
atvežė Lietuvos kurtiesiems vieną 
vertingiausių dovanų – informaci-
jos ir padrąsinimą kovoje už lygias 
visuomenėje žmogaus teises. Vos 
tik nužengę nuo lėktuvo trapo sve-
čiai skubėjo ne ilsėtis, bet iš kar-
to susitiko su vilniečiais ir miesto 
svečiais centrinėje kurčiųjų ben-
druomenės būstinėje. Šių metų 
pavasarį EKS prezidentu išrinktas 
Markku Jokinenas pristatė EKS 
vadovybę ir jaunimo vadovybę, 
paskui bendruomenę supažindino 
su ilgalaikiais organizacijos tiks-
lais.

EKS tikslai
Pagrindiniu tikslu prezidentas 

įvardijo nacionalinių gestų kalbų 
statuso stiprinimą bei kurčiųjų 
identiteto įtvirtinimą.  Ne mažiau 
savo strategijoje EKS skiria dė-
mesio kurčiųjų teisių gynimui bei 
informacijos sklaidai ir prieina-
mumui.

Vienas tarybos narių vėliau 
prezidento žodžius papildė: „Šian-

dien kurtiesiems labiausiai reikia 
darbo ir pinigų.“ Iš esmės tai be-
veik tas pats, tik kitais žodžiais: 
kad tai kurtieji turėtų, reikia įgy-
vendinti strateginius tikslus. 

 
Ko reikia kurtiesiems?
M. Jokinenas užsiminė, kad 

susitikimuose su nacionalinėmis 
bendruomenėmis neretai vado-
vams keliamas klausimas „Ko 
reikia kurtiesiems šiandien?“. 
Atsakymą išgirdo ir lietuviai. Tai 
nemokamos vertimo paslaugos, fi-

nansuojamos iš vieno šaltinio. Tei-
sė rinktis vertėją. Titrai. Nemoka-
mos kelionės viešuoju transportu 
ir nemokamas automobilių laiky-
mas mokamose aikštelėse. Siekis, 
kad nacionaliniai įstatymai ne-
sikirstų su Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos nuostatomis; kad prieš 
priimtą įstatymą visi piliečiai būtų 
lygūs ir niekas nepamirštas; kad 
implantuoti kurtieji turėtų teisę 
mokytis gestų kalbos ir ją vartoti. 

Rimtas iššūkis EKS – 112 pa-
galbos numerio prieinamumas 
kurtiesiems. Šiuo metu tai dalykas, 
kuris kainuoja daug nervų visų 
ES šalių kurtiesiems, įskaitant ir 
turtingas šalis. Viskas nesiklosto 
sklandžiai pirmiausia dėl pagalbai 
organizuoti reikalingų didelių na-
cionalinių lėšų. 
  

Lietuvą vertina EKS 
Paklaustas, kokias proble-

mas mato vadovai Lietuvoje,  
M. Jokinenas nuo tiesaus atsaky-
mo išsisuko. Jis tvirtino žinąs apie 
Lietuvą tik iš specialaus EKS lei-
dinio „Gestų kalbos pripažinimas 
įstatymuose Europos Sąjungoje“ ir 
privačių pokalbių su LKD prezi-
dente R. Klečkovskaja. Atsakymą 
jis pakeitė patarimu: stiprinti LGK 
pozicijas ir skatinti jos vartojimą; 
stiprinti vertėjų centrus; daugiau 

dėmesio skirti jaunimo ir senjorų 
gestų kalboms puoselėti. 

Remdamasis EKS 2012 m. 
išleisto minėto leidinio duome-
nimis, jis teigė, kad vertimo pas-
laugų prieinamumas Lietuvoje yra 
maždaug per viduriuką, palygin-
ti su kitomis ES šalimis – apie 80 
kurčiųjų tenka 1 vertėjas. Lietuva 
pagal paslaugų apimtį yra šalia 
Didžiosios Britanijos ir Airijos. 
Vidutiniškai Europoje 1 vertėjui 
tenka 300 kurčiųjų. Štai Suomijo-
je geriausia padėtis: 8 kurtiesiems 
tenka 1 vertėjas, o Rumunijoje 
prastai: 1 vertėjo paslaugomis ten-
kinasi 500 gestų kalbos vartotojų.

Vis dėlto svečias taktiškai at-
kreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje 
nėra oficialiai veikiančios Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo organizacijos. 
Anot jo, dėl to Lietuvos kurčiam 
jaunimui nėra sąlygų tobulėti. 
Jis patarė jaunimui stiprinti ben-
dradarbiavimą su LKD: dažniau 
kreiptis su klausimais, patarimais, 
siūlymais, mokytis iš jų. 

M. Jokinenas pasidžiaugė  
R. Klečkovskajos pagarsinta žinia, 
kad pernai lietuviai Europoje bu-
vo vieni iš lyderių įdarbinant kur-
čiuosius. 

Nukelta į 4 p.

EKS-EUD prezidentas M. Jokinenas.
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Sužinojęs, kad tik šiemet stu-
dijas pradės pirmoji lietuvių gestų 
kalbos mokytojų laida, svečias tik 
palingavo galvą. Štai Suomijoje, 
kur EKS prezidentas gimė ir gy-
vena, jis asmeniškai jau daugybę 
metų yra profesionalius mokslus 
baigęs gestų kalbos mokytojas. 

  
Klausimas apie LGK 

ir „kalkę“
Susitikime buvo paviešinta, 

kad gestų kalbų klausimu šiuo me-
tu vyksta didelės diskusijos. EKS, 
kaip ir anksčiau, skatina kurčiuo-
sius gerai išmokti gimtąją kalbą, 
nes tik jos pagrindu galima gerai 
išmokti sakytinių kalbų. Taip pat 
pabrėžė būtinybę kurtiesiems iš-
mokti rašyti. 

EKS yra už tai, kad kurtieji 
neužsidarytų savo bendruome-
nėje ir per kalbą kuo sėkmingiau 
integruotųsi. O dėl vartojamos ar 
nevartojamos artikuliacijos, tai 
laikomasi nuomonės, kad kiekvie-
nas asmuo renkasi jam priimtiną 
būdą. Svečias prašė gerbti bet kurį 
pasirinkimą ir garsiai svarstė, kad 
galbūt atskirų žodžių tarimas lū-
pomis prisideda prie spartesnio 
nacionalinės rašto kalbos įgūdžių 
formavimosi. 

Savo kalboje vadovas ramino, 
kad kurtieji, kaip etninė, kultū-
rinė ir kalbinė grupė, neišnyks. 
Esą tam, kas nueina nuo arenos, 
Jungtinės Tautos Neįgaliųjų teisių 
konvencijoje nebūtų skyrusios tiek 
daug dėmesio. Kitas dalykas, kad 
kochleariniai implantai dar labiau 
supurtė ir iki tol buvusią neviena-
lytę kurčiųjų bendruomenę, išju-
dindami pamatinius akmenis dėl 
kurčiųjų tapatybės. Dabar reikia 
laiko susivokti.

  
EKS Tarybos darbas

 Lietuvoje
M. Jokinenas išvardijo 4 klau-

simus, kuriuos EKS taryba svarstė 
per posėdį Lietuvoje. Tai rengi-
masis generalinei asamblėjai, vyk-
siančioje Airijoje; surinktos nau-
jausios statistikos apibendrinimas 
ir analizė; veiklų strategijos 2014 
-2020 m. ruošimas; bendras posė-
dis su EKJO ir tarimasis dėl ben-
dradarbiavimo stiprinimo; infor-
macinių technologijų kurtiesiems 
aptarimas.

  
Informacinės technologijos

Šiame bare padėtis keičiasi 
iš esmės. Jau ne kurtieji savo vy-
riausybėms siūlo sprendimus, bet 
tokie milžinai, kaip „Google“, so-
cialinių tinklų steigėjai kviečiasi 
pasaulio ir žemynų kurčiųjų va-
dovus, norėdami išgirsti pageida-
vimų patobulinti savo produktus, 
šiuo metu įsitvirtinusius rinkoje 
arba dabar kuriamus neįgalie-
siems. 

Daug dėmesio skiriama infor-
macijos pateikimo galimybėms, 
naudojant programėlę „SkyDri-
ve“, gestų kalbai įtvirtinti interne-
to puslapiuose, internete esamai 
informacijai versti į gestų kalbą 
ir kt. Štai, pvz., pašnekovas per 
susitikimus JAV su IT kompanijų 
vadovais turėjo galimybę išbandy-
ti programą, kuri padeda sinch-
roniškai versti į rašytinę kalbą fil-
mus, įdėtus į internetą (programa 
„virtualūs sakiniai“), ir kt.   

Tarptautiniai gestai
Paklaustas apie galimybes Lie-

tuvoje surengti tarptautinių gestų 
kursus LGK vertėjams ar kurtie-
siems, svečias ragino šio dalyko 
programą įtraukti į aukštųjų mo-
kyklų, kuriose rengiami LGK ver-
tėjai, specialybės planus. Jis užsi-
minė apie trumpą vaizdo žodynėlį 
(EKS interneto puslapyje), pritai-
kytą kurčiųjų mokymosi porei-
kiams. Tačiau pripažino, kad Eu-
ropos neįgaliųjų forumas ir EKS 
nepakankamai dirba šioje srityje.

  
Grįžimas pas kurčiuosius

Kurčiųjų tapatybę išderinę 

kochleariniai implantai, vis labiau 
įsitvirtindami, užuot dar labiau 
suskaldę kurčiuosius, iš tiesų sa-
vaip juos ir telkia. Buvo laikotar-
pis, kai po pavykusių operacijų 
kurtieji sakydavo „aš – ne kurčias“ 
ir abejojo, kas jie yra. Dabar - prie-
šingai, išbandę implantus ir įsitiki-
nę, kad jie vis dėlto ir su protezu 
netapo tapatūs girdintiesiems, jie 
sako „aš – kurčias“ ir remiasi ges-
tų kalba, stoja į kurčiųjų sąjungas. 
Ponas Marku teiginį iliustravo sa-
vo šeimos pavyzdžiu: šiandien jo 
implantuoti vaikai save tapatina su 
kurčiaisiais. 

   
Apie EKS

Šiemet organizacijai – 28-eri. 
Susitikime kalbėtojas prisiminė, 
kad ilgai EKS narių buvo mažai, o 
asamblėjų darbe visų šalių atsto-
vai vartojo savo nacionalines gestų 
kalbas, o jų kalbos buvo verčiamos 
į anglų gestų kalbą. „Dirbo 8 ša-
lys ir 80 vertėjų“, - teigia vadovas, 
kuriam tada buvo maždaug apie 
20 metų, ir jis dar nežinojo, kad 
vadovaus Europos žemyno kurtie-
siems. 

EKS vis dar yra pozicijų stipri-
nimo kelyje. Atlyginimas ir šian-
dien mokamas vieninteliam prezi-
dentui. Tarybos nariai bei vadina-
mieji darbuotojai atlygio negauna. 
Jie turi kitus darbus, o veiklą  EKS 
vykdo visuomeniniais pagrindais. 
Darbuotojai pasiskirstę sritimis, į 
kurias gilinasi. Tai politika, infor-
macijos sklaida bei komunikacija, 
vaizdo medžiagos filmavimas ir 
paskelbimas EKS svetainėse, dar-
bas su gestų kalbos vertėjais bei  
Europos kurčiųjų jaunimo organi-

zacija ir kt. 
Įdomu, kad suvažiavę iš įvai-

rių šalių į Belgijos sostinę Briuse-
lį, kur yra EKS buveinė, vadovai 
skundžiasi tuo pačiu, kuo ir ben-
druomenės – gestų kalbos vertėjų 
trūkumu. Šiuo metu nemažai ta-
rybos narių yra savo nacionalinių 
parlamentų atstovai arba įvairaus 
pavaldumo kurčiųjų organizacijų 
vadovai. Ypač daug Europos kur-
čiųjų politikos srityje dirba Ada-
mas Kossas, kurčias Europos Są-
jungos Parlamento narys. 

Dirbdami kartu su juo EKS 
vadovai kurčiųjų politikos srityje 
pasiekia daugiau ir sparčiau. Su-
sitikime su bendruomene buvo 
demonstruojama ištrauka iš inter-
viu, kurį ponas Adamas davė BBC 
televizijai. 

Duomenys
Apytikriai suskaičiuota, kad 

Europoje šiuo metu gyvena 60-80 
mln. neprigirdinčiųjų. Gestų kal-
bos (GK) vartotojų - 715 tūkst. 
Kurčiuosius aptarnauja 9900 di-
plomuotų GK vertėjų.

EKS buria 28 tikrąsias asoci-
juotas nares. Į organizaciją vis dar 
neįstojusios, bet jos darbe daly-
vauja ir turi patariamąjį balsą 4 
šalys: Bosnija, Albanija, Serbija ir 
Turkija. EKS tarybą sudaro pre-
zidentas ir 4 nariai: vicepreziden-
tas Gomezas Fernandezas, Ger-
gely Tapolczai, Lolo Danielson, 
Humberto Insolera. Kasdieniam 
organizacijos darbui vadovauja 
vykdomasis direktorius  Markas 
Wheatley .

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Aktualijos

EKS-EUD prezidentas Markku Jokinenas ir tarybos nariai (iš kairės): Humberto Insolera, Louise Lolo Danielson, 
Alfredo Gomezas Fernandezas, Gergely Tapolczai.
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Apibrėžimas - per  
pavyzdžius

Rugsėjo 23 d. Vilniuje  
Europos kurčiųjų sąjungos 
(EKS) darbuotoja Annika 
Pabsch skaitė paskaitą apie 
kurčiųjų žmogaus teisių 
įgyvendinimą Europos Są-
jungoje. EKS taryboje ji 
atsakinga už kurčiųjų poli-
tikos įgyvendinimą. 

Užduodama klausimų susi-
rinkusiesiems lektorė bandė su-
sidaryti nuomonę apie kurčiųjų 
demokratinę brandą bei padėtį 
Lietuvoje; paprastomis frazėmis 
aiškino, kas telpa į žmogaus teisių 
apibrėžimą ir kas iš to svarbiausia 
kurtiesiems; stengėsi patarti sun-
kiais klausimais. 

Štai kodėl tądien buvo išskir-
tos šalys: Suomija, Portugalija, 
Austrija, Vengrija. Jose gestų kalba 
kaip kurčiųjų gimtoji kalba įteisin-
ta pagrindiniame šalies įstatyme 
Konstitucijoje. Kitoms šalims, de-
ja, reikia kovoti, kad gestų kalbos 
vartotojų teisės būtų įtvirtintos ir 
švietimo, ir socialinės integracijos, 
ir kalbų įstatyme, ir kt. 

Viešnia aiškino, kad naciona-
linė kurčiųjų organizacija turi sti-
printi pastangas dėl gestų kalbos 
(GK) prieinamumo vaikams su 
kochleariniais implantais, dėl GK 
pamokų skaičiaus mokyklose di-
dinimo, dėl kurčiųjų teisės į darbą. 

Ji ragino plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir stiprinti ry-
šius šalyje tarp giminingų orga-
nizacijų (jaunimui daugiau ben-
dradarbiauti su LKD; kurčiųjų 
bendruomenėms dažniau susitikti 
ir daugiau diskutuoti su vertėjų 
centrais; dalykiškai jiems dėstyti 
savo poreikius; vaikus nuo mažens 
pažindinti su kurčiųjų organizaci-
jos paskirtimi). Lektorė akcentavo 
kurčiųjų statistikos skelbimo būti-
nybę. Esą nuo to priklauso orga-
nizacijai skiriamos valstybės lėšos.

Iš renginių Lietuvoje –  in-
formacija www.eud. 

EKS tarybos darbuotojai su-
kasi spėriai. Štai pirmadienį į EKS 
puslapį jau buvo įdėtos nuotrau-
kos iš susitikimų su nacionaline 

kurčiųjų bendruomene ir Tarptau-
tinės kurčiųjų dienos minėjimo. 
Viešnia teiravosi, ar kurtieji jau 
matė nuotraukų galeriją.

  
Svarbiausia - nenuleisti 

rankų
Pasak viešnios,  EKS politika 

vykdoma taktiškai, bet atkakliai, 
kaskart žengiant į priekį bent po 
žingsnelį. Viešnia dalijosi patirti-
mi, kaip vyriausybės įtikinėjamos 
įtvirtinti gestų kalbą įstatymuose, 
kada EKS vadovybė siunčia savo 
atstovų į derybas „probleminėse“ 
valstybėse, kaip veda derybas su 
jų vyriausybėmis. Ponia  Annika 
įspėjo: nė viena tarptautinė orga-
nizacija neturi teisės kištis į šalies 
vidaus reikalus. Štai todėl nebuvo 
atsiliepta į LKD skundą prieš Lie-
tuvą, išsiųstą 2011 m. į Ženevą. 

Kurčiųjų jaunimas nežino 
apie teigiamus pokyčius

Tądien, paklausti, ką dėl kur-
čiųjų žmogaus teisių nuveikė LKD, 
susirinkusieji, galima sakyti, be-
veik nerado nė vieno gero žodžio 
jų interesams atstovaujančiai orga-
nizacijai. 

Įdomu, kad tarsi ištirpo Res-
publikinė valdyba ir LKD atsto-
vauti liko viena prezidentė Roma 

Klečkovskaja. Ji turėjo atlaikyti vi-
sas kritikos strėles. O jų buvo ne-
mažai: esą ir gestų kalbai įtvirtinti 
nieko nenuveikta, ir titrų televizi-
joje nėra, ir juristas, nors yra, bet 
jis ne kurčiasis, ir vertėjų centrai 
dirba tik iki 17 val. Susirinkime 
dalyvaujantys girdintieji dairėsi 
vienas į kitą nesuprasdami ir lau-
kė, kol pakils bent vienas kurčiasis 
ir paprieštaraus. Pvz.: „Yra ne visai 
taip. Štai Vilniuje gestų kalbos ver-
tėjų centras darbo dienomis dirba 
iki 20 val.“ 

  
Girdintieji sistemos dar-

buotojai prieštaravo
Kai buvo pasakyta, kad gestų 

kalbos pripažinimas apsiribojo 
nuostata Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos įstatyme ir po 1995 m. 
Lietuvoje nieko daugiau nepada-
ryta, neiškentusi kilo ir šių eilu-
čių autorė. Ji vardijo programas ir 
planus, kurių lėšomis kurtiesiems 
garantuojamos paslaugos, ir ragi-
no kalbėti atsakingai. Į repliką esą 
tokių lėšų nepakanka, atsakė, kad 
tai jau visai kitas klausimas. 

Tądien „sužinojome“, kad 
LKD prezidentė deda nepakanka-
mai pastangų bendradarbiauti su 
jaunimo organizacijomis, o jauni 
kurtieji negauna informacijos. Ir 
visa tai nepaisant to, kad LKD turi 
mėnraštį „Akiratis“, o nepakanka-
mai mokantiems ar mėgstantiems 
lietuvių kalbą dedama informacija 
interneto svetainėje gestų kalba. 

„Mielieji mano, - stebėdama-
si taip neigiamai apibūdintu LKD 
vadovybės ir Respublikinės val-
dybos darbu į susirinkusiuosius 
kreipėsi vienos kurčiųjų organi-
zacijos vadovė ir kurčio vaiko ma-
ma, - kuo gi jums galime padėti, 
jei  nieko nežinote, nes nenorite 
žinoti. Vyksta daug kurtiesiems 
skirtų renginių, bet čia kalbančių 
žmonių retai susitinku juose. Ne-
mačiau šių veidų ir pikete už ti-
trus. Viešnia jūsų klausė, ar matėte 
nuotraukas EKS interneto pusla-
pyje, jūs nė vienas nepatvirtino-
te ten apsilankęs. Jūs nesidomite 
naujienomis nė viena kalba. Ir dar. 
Kurtieji turi teisių. Tai tikra tiesa, 
bet yra ir pareigų, tokių kaip sau-
goti LKD, puoselėti LGK ir viskuo 
domėtis.“

Paskui klausta, kodėl, kai Lie-

tuvoje tiek svečių, mes taip juo-
diname savo organizaciją. Tądien 
teatsirado vienas, gal du LKD 
nariai, kurie vis dėlto nesutiko su 
dauguma. Jie kalbėjo: „Netenki-
na mūsų girdintis juristas, patys 
studijuokim teisę ir tuomet patys 
kurtiesiems aiškinkim jų teises 
gestų kalba“; „Jei norime daugiau 
žinoti, turime daugiau domėtis.“

Padėjo susivokti: priekaiš-
tai adresuoti... sau

Ponia Annika pamažu susi-
vokė, kokia mūsų bendruomenės 
problema, ir po kritiškų kalbų pa-
dėjo kurtiesiems atgauti pusiaus-
vyrą. Paaiškėjo, kad ir vertimo 
paslaugas kurtieji gali užsisakyti 
ne vienu, o keliais būdais, kad ir 
gestų kalba patvirtinta anksčiau 
Lietuvoje negu Vokietijoje, kad ir 
gestų kalbos specialistai rengiami 
aukštojoje mokykloje, ir t. t. Ta-
čiau apgailestavo dėl patiriamų 
nesėkmių televizijoje ir kitur, siū-
lė savo pagalbą sudėtingiausioms 
sritims, o paskui klausė jaunimo: 
„Tai kodėl savo vadovams nepade-
dat?“

 
Patarimai

Štai dar keletas viešnios pata-
rimų. Bendraukite su nacionaliniu 
parlamentu. Dažniau kreipkitės 
į EP parlamentarus iš Lietuvos. 
Tai jie atsakingi už pagalbą jums. 
Nemanykite, kad kitose šalyse rei-
kiamų tikslų sekasi siekti lengvai. 
Sutvirtėkite tiek, kad galėtumėte  
kartoti savo veiksmus kaskart, kai 
nepasiseka. Į priekį irkitės bent 
mažais žingsneliais. Be to, kaip pa-
žymėjo viešnia, nereikia pamiršti, 
kad sportu domisi ir girdintieji, ir 
kurtieji. O štai su politika kitaip: 
kartais ir daliai vienų, ir daliai kitų 
ji nelabai terūpi. 

Bendradarbiaukite su vertėjų 
asociacija. Jaunimo organizacija, 
stiprinkite ryšius su LKD. Juk atei-
tyje jums reikės vykdyti politiką, o 
kol sustiprėsite, to turite mokytis 
iš vyresniųjų. Nebijokite kreiptis į 
vadovybę ir dažniau siūlykite sa-
vo paslaugas. Ir pabaigoje apiben-
drino: „Juk Lietuvoje nėra blogai. 
Priešingai, visai neblogai.“  

  
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Apie kurčiųjų žmogaus teisių 
įgyvendinimą Europos Sąjungoje 
mūsų bendruomenę supažindino 
EKS darbuotoja Annika Pabsch, 
kuri atsakinga už kurčiųjų politikos 
įgyvendinimą.

Paskaita apie kurčiųjų žmogaus teises 
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Aktualijos Konsultavo NRD atstovės
Rugsėjo 23 d. iš visos 

Lietuvos susirinkusiems re-
gioninių ir rajonų kurčiųjų 
organizacijų atstovams se-
minarą  ,,Kurčiųjų visuome-
ninių organizacijų stiprini-
mas“ vedė Lietuvos kurčiųjų 
draugijos (LKD) mokymų 
vadovė ir  konsultavimo 
ekspertė Sigita Astrauskaitė 
bei Neįgaliųjų reikalų de-
partamento skyrių vadovės 
Jolanta Mikulėnienė ir Ma-
rija Oleškevičienė. 

 Vadovės supažindino su rug-
sėjo 13 d. patvirtintu Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų 
finansavimo tvarkos aprašo pakei-
timu. Nauja aprašo redakcija įsi-
galios nuo 2014 m. sausio 1 d. Ne-
trukus NRD interneto puslapyje 
www.ndt.lt bus paskelbta aktuali 
minėto dokumento redakcija. 

  
Aprašo naujienos

Nuolatinė veikla. Nuo šiol 
nuolatinė veikla – tai ne rečiau 
kaip du kartus per savaitę pasikar-
tojanti paraiškoje nurodyta veikla. 
Pvz., meninių gebėjimų ugdymas. 
Ją, tarkim, gali sudaryti  šokių, 
kompiuterinio raštingumo, foto-
grafijos ir teatro būreliai.

Skėtinės organizacijos. Paste-
bėta, kad mažėja naudos gavėjų, 
todėl tapo tikslinga taupyti admi-
nistravimo lėšas. Skėtiniu princi-
pu susibūrusios vietos neįgaliųjų 
organizacijos savo paraiškoms nuo 
šiol gali uždirbti papildomų balų. 
Vis dėlto kurtieji diskusijos metu 
suabejojo galimybe įgyti privalu-
mų prieš kitas paraiškas, nes kie-
kviena savivaldybė gali nusistatyti 
savo prioritetus, atsižvelgdama į 
apraše esančias veiklas. Viešnios 
atkreipė dėmesį, kad apie vietinius 
rajonų savivaldybių išsikeltus  pri-
oritetus būsimi pareiškėjai turi bū-
ti informuoti likus tam tikram lai-
kui iki projektų paraiškų teikimo.

Dėmesys kaimui. Jau kitąmet 
projektų pareiškėjai, radę būdą į 
visuomeninę veiklą įtraukti ato-
kesnių vietovių neįgaliuosius, savo 
paraiškai galės pelnyti papildomų 
balų.

Minimalus neįgaliųjų skai-
čius. Pastebėjus, kad mažėja pro-

jektuose tikslinių grupių narių 
skaičius, teko jį apibrėžti. Dabar 
jų turi būti ne mažiau kaip dešimt 
kartu su šeimos nariais. Išimtis – 
asmeninio asistento paslaugos bei 
užimtumo veikla. Šeimos nariams 
tokios paslaugos neteikiamos.

Ar gali būti finansuojami 
vienkartiniai renginiai? Ne. Bet 
jie gali tapti nuolatinės veiklos re-
zultatu arba jos dalimi, tokiu atve-
ju jie gali būti finansuojami.

Sukonkretintos asmeninio 
asistento funkcijos. Nuo 2014 m. 
asistento pagalba bus laikomas ne 
tik palydėjimas ar pavežimas. Be-
je, dėl to bus galima jam kompen-
suoti  transporto ar degalų išlai-
das. Nuo šiol asmeninio asistento 
pagalba bus laikomos paslaugos, 
suteiktos tiesiogiai ar per nuotolį 
kurtiesiems ir neregiams prieina-
momis formomis ir technologijo-
mis.

Neįgaliųjų užimtumas. Ši 
veikla nuo šiol traktuojama viena-
reikšmiškai: tai amato, rankdarbių 
mokymasis.

Banko mokesčiai. Galų gale 
jie tapo tinkamomis finansuoti 
išlaidomis, kurios gali būti numa-
tytos kiekvienoje biudžeto eilutėje 
arba bendrai sąmatai.

Ar gali būti imamas mokes-
tis už tam tikros paslaugos tei-
kimą? Taip.  Sąlygos dvi: turi būti 
nustatyta ir patvirtinta organiza-
cijos tvarka mokesčiui rinkti bei 
surinktos lėšos naudojamos tik tai 
pačiai paslaugai teikti, jos kokybei 
gerinti. 

Administravimui – 20 proc. 
Nors savivaldybės ir prieštaravo, 
nuo šiol projektų administravimui 
lėšos didėja iki 20 proc. sąmatos 

vertės. Dėl to vadovams daugėja 
funkcijų: ne tik administruoti, bet 
ir atstovauti, ginti interesus ir kt.

Netinkamos išlaidos. Įrašyta 
nuostata, kad asmuo negali gauti 
atlygio, jei pats teikia paslaugas ir 
kartu yra paslaugos gavėjas.

Kontaktinė informacija.  Že-
mesniųjų grandžių vadovai įparei-
goti pažymose su paslaugų gavėjų 
sąrašais nurodyti ir jų gyvenamąją 
vietą. Dėl tokių duomenų teikimo 
jau dveji metai tarp neįgaliųjų or-
ganizacijų ir savivaldybių atstovų 
verda tikri mūšiai. Pastarieji duo-
menis lengvai patikrina, nes turi 
prieigas prie duomenų bazių. Tad 
atvykėlius iš kitur traktuoja kaip 
„melagingą jiems pateiktą infor-
maciją“. Pasak NRD atstovių, stu-
dentai ir kiti laikini gyventojai te-
gu registruojasi prie savivaldybės, 
jeigu neturi konkretaus adreso.  

  
Daugybė „kodėl “

Kodėl nėra susitikimų re-
gioniniu principu? Kurtieji va-
dovėms siūlė rengti regioninius 
susitikimus, kuriuose dalyvautų 
savivaldybių, neįgaliųjų organi-
zacijų ir NRD atstovai. Viešnios 
apgailestavo, kad tokiems semina-
rams tiesiog trūksta NRD žmonių 
ir laiko. 

Kodėl sportininkai gali vykti 
į užsienį, o saviveiklininkai – ne? 
Todėl, kad  išvykos į užsienį – ne 
socialinės neįgaliųjų integraci-
jos programos paskirtis. Vis dėl-
to kurčiųjų vadovai nepasidavė: 
jaunimas iš visuomeninės veiklos 
traukiasi. Jų nevilioja perspektyva 
pasirodyti vien vietinėje scenoje. 
Sportininkai gali išgarsėti, užsi-
dirbti pinigų. Deja, neįgalūs savi-

veiklininkai finansinio paskatini-
mo nesulaukia niekada. 

Kodėl reikia tikslių asmenų 
sąrašų ir jų parašų? Bendruo-
menės atstovai kalbėjo: „Visiškai 
nelogiška planuoti,  kokiam kon-
krečiam neįgaliųjų ir jų šeimų 
narių skaičiui reikės mūsų paslau-
gų.“ Viešnios ramino: „Bet metų 
pabaigoje parašius paaiškinimą ir 
patikslinus pavardes, juk lėšos ne-
mažinamos..."  

Dar daugiau klausimų kilo dėl 
parašų asmenų, kurie paslaugas 
užsisako tik vieną kartą ir būtent 
nuotoliniu būdu. Atsakymas: „Eu-
ropiniuose projektuose netaikoma 
išimčių, mes jų taip pat nedarysi-
me.“ O kenčiama esą dėl masinio 
piktnaudžiavimo duomenimis. 

Dar kurtiesiems nepatiko, kad 
nepaisoma konfidencialumo. Vie-
nas po kito atėję asmenys tame pa-
čiame žurnale deda ne tik parašus, 
bet ir gali perskaityti prieš tai bu-
vusio asmens apsilankymo prie-
žastį, kurią pagal dabartinę tvarką 
turi aprašyti paslaugų teikėjai. 

Kodėl vadinti ne savo vardu? 
Prezidentė R. Klečkovskaja infor-
mavo išsiuntusi į 43 savivaldybes 
užklausą apie teikiamas informa-
vimo paslaugas. Atsiliepusios sa-
vivaldybės pripažino, kad kurtie-
siems tokias paslaugas jos vargiai 
geba teikti. „Tai kodėl, - klausė 
vadovė, -  mes turime jas iškreip-
tai vadinti? Tikslinkim socialinių 
paslaugų aprašą?“ 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt.

Seminaro lektorės (iš kairės): Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) mokymų vadovė ir  konsultavimo ekspertė  
S. Astrauskaitė bei NRD skyrių vadovės J. Mikulėnienė ir M. Oleškevičienė. 

Jaunimo žingsniai
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EKS rūpinasi pamaina
Su suaugusiaisiais keliauja 

ir jaunimas
Jaunimas turi būti iniciatyvus 

ir kūrybingas, - štai tokios nuo-
monės laikosi Europos kurčiųjų 
sąjungos (EKS-EUD) taryba ir jos 
darbuotojai. Pagal išgales jie pa-
deda savo jaunimui tapti tokiam. 
Keliaudami į Lietuvą jie kartu 
pasiėmė ir visą Europos kurčiųjų 
jaunimo organizacijos (EKJO- 
EUDY) tarybą bei jos darbuotojus.  

Taip būna beveik per kiekvie-
ną išvažiuojamąjį posėdį į pirmi-
ninkaujančią ES Tarybai šalį. Mat 
susiformavusi tradicija: nors ir kur 
dirba Europos Sąjungos komisarai 
bei kiti vadovaujantys asmenys, į 
tą šalį keliauja ir EKS taryba. 

Mūsų šalyje abiejų organiza-
cijų vadovybės dirbo ir kartu, ir 
atskirai. Ir tai dar ne viskas. EKS 
informavo, kad šiuo metu tarp jos 
darbuotojų yra ir trys EKJO atsto-
vai, priimti 8 mėnesių stažuotės. 
Čia, Briuselyje (Belgija), jie mo-
kosi kasdienio darbo pagal atski-
ras sritis, vadovavimo ir strategijų 
rengimo pagrindų. EKS jaunimui 
yra skyrusi atskiras patalpas savo 
būstinėje. 

Išskirtinis dėmesys vaikų 
gestų kalbai

Rugsėjo 20 d. kalbėdamas EKS 

prezidentas M. Jokinenas teigė, 
kad organizacija nori perduoti 
savo patirtį ir iniciatyvą jaunajai 
kartai. Jaunimas turi dalyvauti vi-
sose veiklose, kad ateityje sklan-
džiai perimtų vadovavimo Euro-
poje vairą. Taip galvojant, ypač 
didelė svarba tenka gestų kalbai. 
Nuo mažens ugdoma gestų kalbos 
kultūra, per gerai mokamą kalbą 
užtikrinamas žinių ir informacijos 
prieinamumas gali padėti kurtie-
siems atsikratyti visuomenės aut-
saiderių etiketės. Štai kodėl svarbu 
puoselėti, anot EKS atstovų, ne 
tik suaugusiųjų gestų kalbą, bet 
ir daug dėmesio skirti vaikų kal-

bai ugdyti, jaunimo kultūrai, ges-
tų kalbos valandų skaičiui didinti 
mokyklose. Mokiniai dar pradinės 
mokyklos klasėse turi sužinoti, kas 
yra kurčiųjų draugija ir kokia jos 
paskirtis.

Jaunimo darbai ir iššūkiai
Tądien EKJO prezidentas Ron-

nas Dunne Vilniaus kurčiųjų ben-
druomenę ir svečius supažindino 
su pagrindiniais savo darbais. Jis 
replikavo, jog dauguma mano, kad 
jaunimas tik kaulija iš ES ar nacio-
nalinių biudžetų pinigų ir už juos 
pramogauja. Esą yra ne visai taip. 
Jų tikslas - mobilizuoti, užgrūdinti 

jaunimą ir parengti jį šiandienos ir 
rytdienos iššūkiams. 

Dėl to jie skatina nacionalines 
jaunimo organizacijas jungtis prie 
nacionalinių kurčiųjų draugijų, 
padėti suaugusiesiems puoselė-
ti kurčiųjų kultūrą ir kalbą, teikti 
informaciją bendruomenei ir ei-
liniams jaunimo organizacijų na-
riams. EKJO daugiausia dirba su 
18-30 metų jaunimu, tačiau į savo 
veiklą įtraukia ir jaunesnių. Štai 
tarptautines stovyklas organizuo-
ja pagal tris amžiaus grupes: 9-12 
metų, 13-17 metų vaikams ir pa-
augliams bei 18-30 metų jaunimui. 

Taip pat jie turi savo interneto 
svetainę, rengia ir deda į ją pačių 
parengtą ir surinktą vaizdo me-
džiagą, siunčia naujienlaiškius, 
skaito paskaitas, seminarus, ren-
gia EKJO asamblėjas, o jaunimui 
- vasaros mokyklas. Ypač daug 
dėmesio šiuo metu EKJO skiria 
Balkanų ir Baltijos šalių jaunimui 
ugdyti. Yra net atskira darbo gru-
pė, sukurta dirbti su besivystančių 
šalių jaunimu. Pranešėjas atkreipė 
dėmesį, kad Lietuva nėra įstojusi 
į EKJO. Jis siūlė būdų, kaip prie 
EKJO galėtų jungtis regioninės 
Lietuvos kurčio jaunimo organi-
zacijos. 

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

EKJO -EUDY prezidentas Ronanas Dunne.

Dvi veiklos per vieną dieną
Rugsėjo 20-oji - ypač įsi-

mintina kurčiųjų jaunimui. 
Tądien  EUDY DC (Europos 
kurčiųjų jaunimo organiza-
cijos padalinys besivystan-
čiose šalyse) surengė mums 
seminarą ir paminėjome 
Tarptautinę kurčiųjų dieną. 
Šventėje dalyvavo ir semina-
ro dalyviai iš Baltijos šalių.

Paskaitas skaitė trys lektorės: 
Marlene Bayer iš Vokietijos, Ine-
se Guerreiro iš Belgijos ir Thora 
Hubner iš Vokietijos. Pasak vieš-
nių, kad suprastume lyderystę, tu-
rėtume paskaitų klausyti maždaug 
savaitę, o ne vieną dieną. Todėl 
lektorės apgailestavo ir stengėsi vi-
sa tai apibendrintai pristatyti per 
vieną dieną.

Kas yra lyderystė? Lyderystė 
–  įdomi žmogaus savybė, bet sun-

kiai apibūdinama, todėl plačiau ją 
aprašysiu. Išskiriami keturi svar-
būs lyderystės bruožai: vadovavi-
mas veikia kitus asmenis; kur yra 
lyderiai, ten yra ir sekėjai; lyderiai 
užima priešakines pozicijas, kai iš-
tinka krizė ar atsiranda tam tikra 
problema; jie paprastai tampa ma-

tomi, kai reikalinga staigi reakcija; 
lyderiai yra žmonės, kurie turi aiš-
kų suvokimą, ko ir kodėl jie siekia.

Lyderis ir bosas yra visai skir-
tingi. Lyderis apibūdinamas kaip 
asmenybės savybė. 

Pavyzdžiui, Lietuvos Respubli-
kos prezidentė Dalia Grybauskaitė 

yra lyderė.  
Įdomią paskaitą mums skaitė 

kurčiasis dėstytojas Ole Vesterga-
ardas iš Danijos, jo įdėmiai klausė 
visi seminaro dalyviai. 

Po paskaitos lektorės mums 
organizavo įdomių žaidimų, kurie 
skatino geriau sutarti, taip pat pa-
tobulinti tarpusavio komunikaciją 
ir santykius.  

Pasibaigus paskaitoms, žai-
dimams iš karto ėjome į pagrin-
dinę salę ir ten smagiai paminė-
jome Tarptautinę kurčiųjų dieną. 
Džiaugiamės, kad turime savo die-
ną - Tarptautinę kurčiųjų dieną! 

Nuoširdžiai dėkojame EUDY 
DC, kuri mūsų nepamiršo, ir dėl 
to parengė bei laimėjo Europos 
Sąjungos projektą, kad galėtų dar 
kartą atvykti pas mus į Lietuvą. 

Emilija KISNIERIŪTĖ

Paskaitas skaitė lektorės (iš kairės): Thora Hubner iš Vokietijos, Inese 
Guerreiro iš Belgijos, Marlene Bayer iš Vokietijos.

Jaunimo žingsniai
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Tarptautinę kurčiųjų dieną ir Draugijos 
75-metį vilniečiai šventė kartu su 

                              EKS vadovais
Saulėtą rugsėjo 21-osios 

popietę Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro salėje 
sunkiai tilpo vilniečiai ir 
svečiai. Minėdami Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną ir 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
75 metų jubiliejų sulaukėme 
didelio būrio svečių ne tik iš 
Lietuvos, bet ir kitų Europos 
šalių. 

Priminsime, kad šių metų an-
trąjį pusmetį Lietuva pirmą kartą 
pirmininkauja Europos Sąjungos 
Tarybai. Tai didelė atsakomybė 
Lietuvai ir jos valstybės tarnybai, 
bet kartu ir galimybė pristatyti 
šalį, sustiprinti ryšius Europoje 
ir prisidėti prie visos Europos pi-
liečių gerovės kūrimo. Šia inten-
cija susitikti su Lietuvos kurčiųjų 
bendruomene atvyko Europos 
kurčiųjų sąjungos (EKS-EUD) ir 
Europos kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos (EKJO-EUDY) vadovai, 
asociacijos valdybos ir jaunimo 
organizacijos tarybos nariai bei jų 
asistentai, lektoriai.

Pirmiausia svečiai susitiko su 
Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietu-
vos kurčiųjų sporto federacijos va-
dovais,  Surdologijos centro dar-
buotojais, domėjosi teisės aktais, 
ugdymu, problemomis ir kt. 

                          
  Meninė programa

Rugsėjo 21 d. gausiai susirin-

kę vilniečiai kantriai laukė šventės 
atidarymo, kuris vėlavo. Svečiai ir 
mūsų draugijos atstovai užtruko 
seminare. Pagaliau atidėję darbus 

svečiai užėmė salėje jiems skirtas 
vietas ir kartu su smalsiais žiūro-
vais stebėjo minėjimo programą.

Šventinį renginį vedė gestų 

kalbos vertėjas Arūnas Šaukeckas 
ir LKD tinklalapio diktorė Violeta 
Komarovskaja.

Prasivėrus scenos uždangai 
prieš akis iškilo įspūdingas regi-
nys: balta kaip sniegas paukštė, 
tarsi įaugusi į žemę. Per visą sce-
nos plotį gracingai išlenkti balti 
sparnai norėjo kilti, bet skristi ji 
nepajėgė. Ekspresyviais, veržliais 
judesiais paukštė kovojo, pavyko 
iš gniaužtų išlaisvinti sparnus. Su 
nuostaba apžiūrinėjo iš sparnų iš-
nirusias rankas, džiaugėsi ir pati 
su savimi kalbėjo. Vėliau pradėjo 
kviesti kurčiuosius burtis, ben-
drauti, siekti mokslo, kultūros.  
Įveikusi kliūtis, barjerus moteris–
paukštė (aktorė N. Karmazienė) 
veržliu kūno judesiu ir pakeltos 
rankos mostu pergalingai pakilo. 
Prasminga, aiški kūrinio mintis 
paliko vietos asmeninei kiekvieno 
žiūrovo interpretacijai. Bet vaizdas 
scenoje buvo žavus, gražus ne tik 
akiai, bet ir sielai.

Nespėjus nuslopti matyto pa-
sirodymo įspūdžiui, scenos uždan-
ga vėl atsiskleidė. Liaudies teatro 
„Mimika“ trupės artistai parodė 
spektaklį „Apkabink kylantį“. Jis 
pastatytas pagal Nobelio premijos 
laureato rašytojo G. G. Marquezo 
apsakymą (scenarijaus autorė reži-
sierė J. Mažeikienė) ir pelnė daug 
padėkų bei apdovanojimų festiva-
liuose-konkursuose.

Gražių akimirkų suteikė sa-
viveiklininkų atlikti etiudai, pan-

Minint Tarptautinę kurčiųjų dieną ir Draugijos 75-metį Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro salėje sunkiai tilpo vilniečiai ir svečiai.

Prasminga, aiški moters–paukštės (aktorė N. Karmazienė) kūrinio mintis 
paliko vietos asmeninei kiekvieno žiūrovo interpretacijai.

Kultūra

Jūsų  metai - kaip puokštė lelijų, jūsų  dienos - kaip lau-
kas žiedų.  Jūsų  siela lai šalčio nebijo, o širdis tenebijo 

audrų. Tegul naktys nebūna bemiegės, dienos būna 
prasmingos darbais. Tegul šypsena lūpose žaidžia, Tegul 

laimė dabinas žiedais.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės  
mokyklos bendruomenė jubiliejaus proga sveikina 

auklėtoją Janiną Valienę!

Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas  
žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą - 

ryškią ar blankią, tačiau ypatingą.

Miela direktore, sveikiname ir linkime:
nepakartojamų akimirkų,

džiaugsmingų valandų,
prasmingų dienų, laimingų metų!

Nijolę Kaubrienę jubiliejaus proga sveikina  
Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų ir  

Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centrų kolektyvai.  
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tomima, imituojamosios dainos, 
šokių būrelio atliktas spalvingas, 
ritmiškas indų šokis „Marjani“.

LKD istorija, svečių
 sveikinimai

Pasveikinusi visus Tarptauti-
nės kurčiųjų dienos ir LKD kur-
čiųjų draugijos 75 metų jubiliejaus 
proga prezidentė R. Klečkovskaja 
vertė nepamirštamus istorijos 
puslapius (pasitelkta videokroni-
ka). Prisiminta organizacijos išta-
kos, žmonės, kurie kūrė draugiją ir 
gamybinius mokymo kombinatus 
(GMK). LKD kūrimosi laikotarpiu 
daugeliui kurčiųjų darbinė, kultū-
rinė veikla, visas gyvenimas buvo 
susijęs su šiomis įmonėmis. Kol 
tvirtėjo draugijos pamatai, kom-
binatai buvo kurčiųjų kultūros ir 
meno židiniai. 

Čia buvo pastatyti pirmieji 
sceniniai kūriniai. Videokronikoje 
parodytas Vilniaus GMK – svar-
bus draugijos istorinis faktas, nes 
tai buvo pirmoji mūsų sistemos 
įmonė. Kombinatas keliskart keis-
damas buveinę veikė ir Šv. Kazi-
miero gatvėje 3. Vėliau persikėlė į 
naują šiuolaikišką pastatą, o lais-
vose patalpose įsikūrė Lietuvos 
kurčiųjų draugija.

Peržiūrėjus videokronikos is-
torines nuotraukas, prezidentė 
R. Klečkovskaja pristatė Europos 
kurčiųjų ir Suomijos kurčiųjų 
asociacijų prezidentą M. Jokine-

ną, Ispanijos, Vengrijos, Švedijos, 
Anglijos kurčiųjų organizacijų va-
dovus. Taip pat buvo pristatytas 
buvęs Lietuvos kurčiųjų draugijos 
pirmininkas P. Gasiūnas, buvęs jo 
padėjėjas S. Linkevičius, buvusi 
pirmininko pavaduotoja V. Vait-
kutė.

Į sceną pakviestas Europos 
kurčiųjų ir Suomijos asociacijų 
prezidentas M. Jokinenas pasvei-
kino Lietuvos kurčiųjų bendruo-
menę Tarptautinės kurčiųjų die-
nos proga. Buvo malonu matyti, 
kad svečias sveikinimą Draugijos 
75 metų sukakties proga pasakė 

žodine lietuvių kalba. Toliau kal-
bėjo tarptautine gestų kalba. 

Padėkos ir dovanos
 Paskui LKD prezidentė  

R. Klečkovskaja už gerą darbą, 
visuomeninę veiklą padėkas ir 
dovanas skyrė Lietuvos kurčių-
jų sporto federacijos prezidentui  
A. Jasiūnui, Vilniaus senjorų klu-
bo „Bičiuliai“ pirmininkei V. Vir-
šilienei, Vilniaus apskrities ges-
tų kalbos vertėjų centro vertėjui  
A. Šaukeckui, liaudies teatro „Mi-
mika“ režisierei J. Mažeikienei, 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorei I. Minkevičie-
nei, Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorei J. Pugačiaus-
kienei, Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkui M. Ba-
laišiui, Kauno rajono užimtumo 
būrelio vadovei M.Stankauskienei, 
LKD veteranams L.Paršelienei ir  
R.Ramoniui, Kauno senjorų klubo 
„Poilsis“ pirmininkei D. Ramonie-
nei. 

Po to į sceną ėjo kiti sveikin-
tojai. Prezidentę R. Klečkovskają  
sveikino kurčiųjų draugijos vi-
suomeninės organizacijos, klubai, 
vertėjų centrai ir kt.

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt .

Vanda VAITKUTĖ 

Tarptautinė kurčiųjų diena Kaune
Rugsėjo 28 d. popietę 

Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centre (KKRC) paminėta 
Tarptautinė kurčiųjų diena. 

Šventė išsiskyrė kiek privačia, 
ramia atmosfera. Dar birželį su 
gausiu būriu svečių buvo švęstas 
LKD 75 metų jubiliejus, plačiai 
apžvelgtas istorinis draugijos ke-
lias. Šį kartą į KKR centrą susi-
rinko bendruomenė lyg į gausios 
šeimos namus, kad trumpam pri-
simintų draugijos ištakas, pabūtų 
ypatingą dieną kartu, pasidalytų 
vasaros įspūdžiais ir naujienomis, 
pasidžiaugtų tuo, ką turi, tuo ką 
yra pasiekę, ir tiesiog pajustų, jog 
turi bendrą šventę. 

Žvarbią rudens dieną nuotaiką 
kėlė širdžių šiluma spinduliuojan-
tis draugų klaipėdiečių koncertas. 
Tarp žiūrovų buvo matyti svečių iš 
Kėdainių,  Marijampolės, Vilniaus 
ir kitų rajonų.

Trumpam į  sceną pakilusi 
KKRC direktorė Jūratė Pugačiaus-
kienė, sveikindama visus, pir-
miausia pasidžiaugė susirinkusių-
jų gausa. Linkėjo būti visada akty-
viems, kad solidarumas neblėstų ir 
kasdienybės darbuose. 

Sėkmės ir darnos bendruo-
menei linkėjo svečiai, Kauno aps-
krities gestų kalbos vertėjų centro 

(KAGKVC) direktorė Ramunė 
Leonavičienė ir jos pavaduoto-
jas Arūnas Bražinskas. KKRC ir 
KAGKVC - dvi glaudžiai bendra-
darbiaujančios įstaigos, radusios 
tiesius kelius šiandienos bendruo-
menės problemų sprendimams. 

Kreipdamasis į susirinkusius 
Kauno kurčiųjų jaunimo organi-
zacijos vadovas Mykolas Balaišis 

sakė, jog „turime būti stiprūs kaip 
ąžuolai, nes pasaulis didelis, o mū-
sų mažai“. 

Kauno rajono kurčiųjų pirmi-
nės organizacijos vadovas Kęstutis 
Vaišnora bendruomenei skirtus 
linkėjimus papildė kviesdamas iš-
mokti pastebėti grožį, nuveiktus 
darbus dėl mūsų ir nepamiršti pa-
dėkoti. 

Primindama, kad rugsėjo 30 
dieną šalyje minima Tarptautinė 
vertėjų diena, Centro direktorė  
J. Pugačiauskienė pasveikino ren-
ginio svečius – gestų kalbos ver-
tėjus. Naujos technologijos klau-
sos negalią turintiems žmonėms 
dovanoja daugiau galimybių, bet 
šiandienos bendruomenės inten-
syvus gyvenimo ritmas labai sti-
priai susietas su gestų kalbos ver-
tėjo teikiamomis paslaugomis. 

Nukelta į 10 p.

 Spektaklio „Apkabink kylantį“ akimirkos.

Kauniečių renginys pritraukė daug žmonių.
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Atkelta iš 9 p.

Visos bendruomenės vardu 
padėkota vertėjams už kilnų, labai 
reikalingą darbą. Kviesta gerbti, 
tausoti ir mylėti savo gimtąją gestų 
kalbą. 

Rugsėjo 29 d., sekmadienį,  Šv. 
Mykolo arkangelo (Įgulos) bažny-
čioje už kurčiųjų bendruomenę 
aukotos šv. Mišios.

Klaipėdiečių meninė
 programa

Ši diena buvo šventinė ir Kau-
no saviveiklininkams. Patogiai įsi-
taisę jie stebėjo panašaus likimo 
draugų iš Klaipėdos koncertą, o 
ketvertas imituojamosios dainos 
atlikėjų prisidėjo tik pačioje pa-
baigoje.

Malonu, kad Kauno bendruo-
menės pasveikinti su klaipėdiš-
kiais atvyko ir pati Klaipėdos kur-
čiųjų reabilitacijos centro vadovė 
Nijolė Kaminskienė. Ji taip pat pa-
sigėrėjo vieninga kauniečių ben-
druomene, su kuria nemažai metų 
palaiko draugiškus ryšius. Ir ne tik 
gražiai pasveikino, bet ir kartu su 
atlikėjais vikriai sukosi muzikos 
ritmu. 

Kieme po koncerto kalbinta 
viena iš viešnių pasakojo, kad ne-
didelis Klaipėdos kolektyvas turi 
didelės ir talpios širdies vadovę.  
O jos aktyvumui, raginimams 
nestovėti vietoje, telktis, dirbti 
atsispiria tik retas. Todėl nelabai 
vykęs posakis, kad tik iš didelio 
kolektyvo, kur yra ir didelis pasi-
rinkimas, galima išugdyti scenai 
tinkamus žmones. Sceninis įvaiz-
dis kuriamas. O kūryba reikalauja 
daug darbo, pastangų, bandymų, 
laiko... 

Ilgametės šio meninio kolek-

tyvo narės Nijolė, Stefanija scenoje 
dar nuo 1977 m., Zina, Ernestas, 
Jonas - nuo 1984 m.

Žiūrovus pavergė ir sugraudi-
no imituojamosios dainos atlikėjų 
Arnesto, Vytauto, Jono nuoširdu-
mas, vaizdžiai perteikti gestai imi-
tuojant populiarias, daugumai ži-
nomas dainas: „Sodžiaus jovarai“, 
„Kur Neris ir kur Nemunas“, „Už 
tuos, kurie...“, „Rugpjūčio lietus“ 
ir kt. 

Gausūs plojimai lydėjo multi-
medija papildytą Jono atliekamą 
dainą „Erelio brolis“. Salė nuščiu-
vo perteikiant dainos „Tyla“ pras-
mingus žodžius gestais. Įdomūs 
dainos „Žemėj Lietuvos“ interpre-
tacijos elementai, tinkamai pritai-
kyti sceniniai drabužiai kūriniui 
suteikė neišdildomą įspūdį.

Naujove padvelkė stebint mo-
dernųjį šokį (papildytą gestų kal-
ba), kurį atliko Nina ir Vytautas. 

Koncertą vainikavo kauniečių 
Rasos, Gintautės, Kęstučio, Myko-

lo (pritariant svečiams) imituoja-
ma daina. 

Šeimininkai gražiai padėko-
jo visiems atlikėjams už malonias 
akimirkas, įteikė dovanėles, paly-
dėjo tvirtu, viltingu tikėjimu, kad 
atstumų draugystei nėra, linkėjo 
malonių susitikimų kitose sceno-
se!

Tačiau šventė nesibaigė - ji 
pratęsta Centro kieme.  Visi suo-
liukai ir sėdimos vietos kieme bei 
sode buvo greit „rezervuotos“ bū-
reliais besišnekučiuojančiųjų. 

Žmones džiaugėsi, kad pra-
slinkę lietaus debesys neskubino 
bėgti į Centro patalpas. 

Kartais reikia šventės ir to-
kios – lauktos, ramios, dvelkian-
čios bendruomenės vienybe, kad 
ir drauge besidžiaugiant šiandiena 
po rudens darganų nuspalvintais 
medžiais...

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Kauniečių senjorų klubui - 20 metų 

  Kultūra

Rugsėjo 30 d. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
vyko senjorų klubo „Poilsis“ 
20 metų jubiliejaus šventė .

Pro langus besiveržiantys sau-
lės spinduliai pagyvino antra jau-
nyste spinduliuojančių žmonių 
veidus, paryškino gerą nuotaiką 
ir kruopščiai derintas detales gra-
žiam jubiliejui. Šio klubo bran-
duolį sudaro anų sunkių laikų, bet 
drąsiai gyvenimo kelią besisky-
nusios kartos atstovai – ir dabar 
veiklūs, ryžtingi, branginantys 
Lietuvos kurčiųjų draugiją (LKD), 
vertinantys jos pasiekimus, nes tai 
kartu ir jų asmeniniai pasiekimai. 

Klubo kūrimosi ištakos, 
veiklos apimtis

Klubo „Poilsis“ pirmininkė 
Danutė Ramonienė pasveikino su-
sirinkusiuosius  klubo jubiliejaus 
proga ir priminė kūrimosi istoriją. 

1993 m. tuometinė Kauno 
kurčiųjų teritorinės valdybos pir-
mininkė Malvina Stankauskienė 
bendruomenės pensinio amžiaus 
žmonėms pasiūlė įsteigti klubą. Jis 
buvo pavadintas „Poilsiu“, o pir-
mininke išrinkta Leonarda Parše-
lienė. Ji vadovavo iki sunkios savo 
vyro ligos – 2007 m. 

Vėliau buvo išrinkta penkių 
asmenų klubo taryba: D. Ramo-
nienė (pirmininkė), Pranas Pele-

grimas (pirmininkės pavaduoto-
jas), Valerija Švedienė,  Rimantas 
Ramonis, Pranas Kudrevičius. 
Atsiradus poreikiui seniūnais iš-
rinkti: J. Šabūnienė, J. Zabotka, N. 
Rekašienė, V. Švedienė, A. Abro-
maitis. 

Turinti ilgametę organizacinio 
darbo patirtį klubo pirmininkė 
D. Ramonienė išplėtusi veiklą su-
gebėjo gausinti klubo narių būrį, 
pritraukti aktyviausių bendruo-
menės senjorų. 

Tarp klubo narių nuvilni-
jo malonių prisiminimų banga 

pasitelkus multimediją demons-
truojant nuotraukas iš bendrų 
ekskursijų, aplankytų muziejų, 
istorinių šalies vietų: į Kryžiaus 
kalną nuneštas pašventintas kry-
žius, aplankyti Seimo rūmai, 
Bažnytinio paveldo, Valstybinis 
Gaono žydų, Genocido aukų mu-
ziejai, Liškiavos architektūrinio 
ansamblis, Grūto parkas, Anykš-
čių vyno gamykla ir kt. Lankytos 
ir Kauno žymios vietos: Vytauto 
Didžiojo karo muziejus, Istorinė 
LR prezidentūra, VII forto, Ka-
lendoriaus, Policijos muziejai,  

M. Žilinsko dailės galerija, Bota-
nikos sodas. Apžiūrėtas draugijos 
narių L. ir P. Levickų kuriamas 
muziejus, atsinaujinęs Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras. Organizuotas susitikimas 
su LR Seimo nariais V. V. Margevi-
čiene ir R. Žilinsku. Turiningai pa-
minėtas penkerių, dešimties metų 
klubo jubiliejus. 

Organizuoti susitikimai su 
Vilniaus senjorų klubo „Bičiuliai“ 
nariais, Šiaulių - „Senoliais“, Pane-
vėžio - „Atgaiva“.

Pasikviesta Kauno apskrities 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre senjorų klubo „Poilsis“ nariai su jubiliejinės šventės svečiais.
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gestų kalbos vertėjų centro (KAG-
KVC) direktorė R. Leonavičie-
nė, pavaduotojas A. Bražinskas. 
Jie papasakojo plačiau apie gestų 
kalbą, vertėjo darbą, kurčiųjų gy-
venimą kitose šalyse, pasidalijo 
įspūdžiais. Žmonės domėjosi LKD 
narių R. Balaišio ir J. Zabotkos 
prisiminimais iš Pasaulio kurčiųjų 
sporto žaidynių, kelionės į Vokie-
tiją. 

Senjorai : P. Levickas, J. Ša-
būnienė, P. Kudrevičius, O. Pau-
plienė, V. Naujokas yra KKRC 
pagyvenusių žmonių tautinių šo-
kių kolektyvo nariai, keletas sen-
jorų daug metų vaidino Centro 
pantomimos ir dramos būrelyje,  
L. Paršelienė buvo ilgametė litera-
tų sambūrio vadovė. Kurčiųjų li-
teratūriniuose almanachuose reiš-
kiasi ir senjorai P. Levickas, S. ir  
A. Abromaičiai. 

Padedamas KKRC direktorės 
J. Pugačiauskienės R. Ramonis 
senjorams organizavo kompiuteri-
nio raštingumo kursus. 

Šiais metais nariai dalyvavo 
vaistinių tinklo „Camelia“ organi-
zuotoje akcijoje. 

Jau tapo tradicija drauge švęsti 
narių jubiliejus, metines šventes. 
Tuomet  organizuojami ir įvairūs 
konkursai, apdovanojami nugalė-
tojai. Visa tai skatina veiklą.

Sveikinimai, padėkos, 
linkėjimai

Įteikdama gėles D. Ramonienė 
nuoširdžiai padėkojo klubo įkūrė-
joms - ant jų ręstų pamatų išaugo 
dabartinis, 20 metų žmones tel-
kiantis klubas. Taip pat padėkojo 
KKRC direktorei J. Pugačiauskie-
nei, meninių gebėjimų lavinimo 
projekto vykdytojai V. Eskertienei, 

socialinei darbuotojai G. Dam-
brauskienei už patarimus ir para-
mą. Pasidžiaugė, kad klubui ge-
ranoriškai padeda UAB „Atropa“ 
vadovai, G. Labanausko labdaros 
ir paramos fondas. Linkėdama vi-
siems brangiausio turto – sveika-
tos visus nuoširdžiai pasveikino su 
Tarptautine kurčiųjų diena. 

Su prasmingais linkėjimais ir 
didžiuliu vardiniu tortu senjorus 
sveikino Kauno miesto savivaldy-
bės tarybos narys G. Labanaus-
kas, jo vardo labdaros ir paramos 
fondo narės E. Vaitkūnienė ir V. 
Senkovienė. Su gėlėmis savo tėvus  
D. ir R. Ramonius pasveikino du-
kros: KAGKVC direktorė R. Leo-
navičienė ir to paties centro ver-
tėja D. Nevardauskienė. Malonus 
sutapimas – kaip tik tą dieną buvo 
minima Tarptautinė vertėjų diena, 
todėl ir tėvai dovanodami gėlių 
žiedus apibėrė dukras padėkomis 
už kilnų darbą bei paramą. Būtent 

jos yra objektyviausios liudinin-
kės ir visų svarbesnių renginių (ir 
LKD įvykių, jau tapusių istorija), 
nes visada buvo šalia...

Renginyje skambėjo L. Par-
šelienės „tylos vertėjams“ skirtos 
eilės, kurios baigiamos nuoširdžiu 
įvertinimu ir padėka: / Tarsi gir-
dėjimą gestus mums duodat. / Jūs 
mums lyg seserys broliai tikri. / Jūs 
- džiaugsmas, pagalba, paguoda, / 
Didžiulės meilės esate verti!/.

Akivaizdu, kad į sceną pakil-
ti, matant tokį šventiškai solidų, 
gerokai pagausėjusį senjorų būrį 
buvo džiugu ir M. Stankauskienei. 
Ji linkėjo visiems stiprybės, drąsių 
siekių, darbingų metų.

Į jubiliejinį renginį, nors 
ir sunkios sveikatos, atvyko ir  
L. Paršelienė. Dar gerokai prieš 
renginį moteris prisiminė darbin-
gus metus ir tvirtino, kad anuo-
met, kol sveikata leido, jai buvęs 
didelis malonumas padėti savo 

bendraamžiams. Tačiau pažymėjo, 
kad, pavyzdžiui, ekskursijos buvo 
pigesnės, nes klausos negalią tu-
rintiems asmenims buvo daug pi-
gesnis visuomeninis transportas. 

Draugų pasveikinti atvyko 
senjorė V. Viršilienė su drauge 
iš Vilniaus senjorų klubo, M. ir  
A Lekavičiai - iš Šiaulių klubo.

Už ilgametį darbą Centro di-
rektorė padėkos raštais ir gėlėmis 
apdovanojo veikliausius senjorus: 
L. Paršelienę, M. Stankauskie-
nę, D. Ramonienę, J. Šabūnienę,  
V. Švedienę, R. Ramonį, J. Zabot-
ką.

 Kauno kurčiųjų jaunimo or-
ganizacijos vadovas Mykolas Ba-
laišis  klubo veikliai pirmininkei 
D. Ramonienei taip pat nuošir-
džiai padėkojo ir įteikė padėkos 
raštą. 

Jaunimo atstovai - Rūta, Biru-
tė, Kęstutis ir Mykolas jubiliejinį 
renginį „šildė“ scenoje atlikda-
mi naujas imituojamąsias dainas. 
Neatsiliko ir pagyvenusių žmonių 
tautinių šokių kolektyvas, kuris, 
atrodo, visada sėkmingai konku-
ruoja su mūsų veikliu jaunimu. 

Prie šventinio vaišių stalo ir 
vėl buvo grįžta prie malonių pri-
siminimų... Senjoras A. Abromai-
tis skirdamas „Poilsio“ draugams 
savo kūrybos eilėraštį linkėjo: /
Tegul kasdien jums saulė šviečia. / 
Kasdien, kasdien – visus metus. / 
Lai grožį, džiaugsmą ir sveikatą / 
Kiekviena diena neša į jūs namus /.

Jei išsipildys bent dalis svečių 
bei draugų linkėjimų, klubo laukia 
tikrai šviesi ateitis.

Aldona Gema
 STANKEVIČIENĖ

Viešnagė Rygoje 
Ankstų rugsėjo 28-osios 

rytą Vilniaus KRC liaudies 
teatro „Mimika“ aktoriai 
ir šokių kolektyvo „Tyla“ 
nariai skubėjo į Rygą. 

Prisistatėme pačiu laiku. Dar 
spėjome sudalyvauti latvių su-
rengtame sumuštinių ruošimo 
konkurse. Dvi mūsų atstovės gavo 
tokius pat maisto produktus bei 
darbo įrankius kaip ir visi kiti iš 
visos Latvijos suvažiavę konkurso 
dalyviai. 

Užkandžiams paruošti turėjo-
me pusantros valandos. Renginys, 
mūsų nuomone, buvo šaunus. Visi 

dalyviai buvo labai išradingi, tiek 
ruošdami ir puošdami sumušti-
nius, tiek serviruodami stalą. 

Tikra staigmena tapo vertini-
mo komisijos lietuvaitėms skirta 
pirmoji vieta. Antrąją ir trečiąją 
vietas pasidalijo dviejų Latvijos 
miestų atstovai. 

Visi kiti dalyviai tenkinosi pa-
guodos prizais. Na, o mūsų pora 
buvo apdovanota padėka, saldai-
nių dėžute „Laima“ ir parduotuvės 
„Maxima“ dovanų čekiais. 
   
Saviveiklininkų programa

Proginiai saviveiklininkų pa-
sirodymai truko ištisą popietę. 

Vilniečiai suvaidino  spektaklį 
„Palangos liūtas“, etiudus: „Lietu-
vaitė“, „Kirpykloje“, „Dūdelės re-
klama“, atliko indų šokį „Marjani“ 
ir rodė gestų kalbos eilėraštį „Lai-
krodis“. 

Mūsų pasirodymas buvo su-
tiktas ovacijomis ir komplimen-
tais. Na, o mus sužavėjo latvių pa-
sirodymai. 

Meninei programai pasibaigus 
Latvijos kurčiųjų prezidentas ir jo 
pavaduotoja gražiai padėkojo vi-
siems šventės dalyviams ir apdo-
vanojo labiausiai nusipelniusius 
kurčiuosius, taip pat mus, svečius. 

Mes taip pat šeimininkams 

nuvežėme ir įteikėme lauktuvių. 
Vakare buvome pakviesti 

prie vaišių stalo. Daug bendra-
vome, dalyvavome šokiuose ir  
žaidimuose. 

   
Ekskursija

Kitą dieną mūsų laukė eks-
kursija po Rygos senamiestį. Du 
kurtieji gidai mums aprodė gra-
žiausius sostinės kampelius. Bu-
vome sužavėti. Po pietų, atsisvei-
kinę ir padėkoję už šiltą priėmimą,   
išvykome namo.

Jovita  VASILEVIČIENĖ

Pirmoji klubo „Poilsis“ pirmininkė L. Paršelienė (dešinėje) ir tautodailininkė 
L. Levickienė. 
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Ugdymas Tarptautinė mokytojų diena  LKNU centre

Išskirtinė ir įsimintina Mokytojų diena Panevėžyje

Spalio 3 d. Lietuvos kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre (LKNUC) vyko 
Mokytojų dienos šventė. 

Ruoštis šventei pradėta jau 
iš anksto. LKNUC prisidėjo prie 
Vilniaus psichologinės-pedagogi-
nės tarnybos organizuotos akcijos 
„Žinutė mokytojui“. 

Ši akcija vyko nuo rugsėjo 23 
d. iki spalio 3 d. Jos metu mokiniai 
buvo skatinami išreikšti savo jaus-
mus ir lūkesčius mokytojams. 

Aukštesnių klasių mokiniai ži-
nutes rašė ant spalvotų klevo lapų, 
iškirptų iš popieriaus. Vėliau jie 
buvo prisegti prie tikrų klevo lapų 
ir Mokytojų dienos proga papuošė 
mokytojų kambarį. Mokinių min-
tys nustebino ne vieną pedagogą. 

Spalio 3-iosios rytą į darbą 
atvykusius pedagogus pasitiko ir 
pasveikino centro mokiniai. 

Po pamokų visi pedagogai bu-
vo pakviesti į aktų salę, kur jų lau-
kė Mokinių tarybos (MT) sveiki-
nimai: visų Centro mokinių vardu 
MT nariai kiekvienam pedagogui 
tarė tylųjį „ačiū“ už didelę kantry-
bę ir atsidavimą mokant, ugdant, 
auklėjant. 

Skambant nuostabiai muzikai, 
mokiniai įteikė mokytojams do-
vanų: pačių rankomis išlankstytų 
gervių su linkėjimais, ir gėlę, kuri 

papuošė mokytojų kambarį. Mo-
kinių sveikinimas baigėsi III gim-
nazijos klasės mokinio Laisvido 
Jakiūno atliekama imitacine Mino 
daina „Be meilės mirt galiu“. 

Po gražaus mokinių sveiki-
nimo pedagogų laukė dar viena 
šventinė staigmena: integruota 
lietuvių kalbos, muzikos bei te-
atrinio meno pamoka „Lietuvių 
vestuvių papročiai“. Šios pamo-
kos iniciatorė LKNUC direktorė  
G. Lepeškienė, o pamoką vedė 
gimnazijos skyriaus vedėja J. Le-
vickienė. Pamokoje dalyvavo visi 
pedagogai, visi tapo vestuvių da-
lyviais. 

Buvo ir jaunikis su nuotaka, 
ir piršlys melagis, ir pamergės su 
pabroliais... Buvo ir mergvakario 
dainų, ir jaunosios verkavimų, ir 

vestuvių svetelių dainų. Na ir kaip 
tikrose vestuvėse - vaišių stalas su 
tradiciniais lietuviškais patieka-
lais. Salėje vyravo tikra lietuviška 
XIX a. kaimo vestuvių atmosfera. 
Iš šios pamokos pedagogai pasi-
sėmė puikios nuotaikos ir geros 
energijos.

Kaip ir kiekvienais metais, 
Mokytojų dienos proga centro 
administracija suteikia galimy-
bę pedagogams vykti į pažintinę 
kelionę. Šį kartą pedagogų grupė 
vyko į Zarasus. Aplankėme Zara-
sų miestą, Zarasų Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, 
pastatytą 1878 m., pasivaikščio-
jome po Sėlių aikštę, grožėjomės 
Zarasų ežeru nuo 17 m aukščio 
kraštovaizdžio apžvalgos rato. 
Užsukome į Imbrado parapijoje 

(Zarasų r.) esančią šventą, Marijos 
apsireiškimo, vietą prie Ilgio eže-
ro. Ežere stovi Marijos statulėlės, 
o pakrantėje išsibarstę kryžiai ir 
altorėliai, nusagstyti šventųjų pa-
veikslėliais, net šiek tiek primena 
garsųjį Šiaulių Kryžių kalną. 

Pabuvę neapsakomos ramy-
bės vietoje nuvykome į Salaką. 
Aplankėme didingą, tašytų akme-
nų Salako Švč. Mergelės Marijos 
Sopulingosios bažnyčią, Gražutės 
regioninio parko lankytojų centrą.

Apsižvalgėme po čia pat įreng-
tą Salako krašto etnografinę eks-
poziciją, apžiūrėjome parodą, 
kurioje eksponuojami dailininkų, 
fotografų ir vietos menininkų dar-
bai. 

Didelį įspūdį pedagogams pa-
liko „Jūros muziejus“. Tai unika-
li, 30 metų kaupta jūros gyvūnų, 
spalvingųjų koralų, kriauklių, su-
venyrų ir fosilijų kolekcija, kurią 
surinko garsi krašte ir už jos ribų 
buvusi mokytoja Vida Žilinskienė. 

Garbaus amžiaus pedagogė 
- nuoširdi, besišypsanti, neišsen-
kama energija trykštanti ir puiki 
savo kolekcijos žinovė, gera pašne-
kovė.  Šiuo metu mokytojos kolek-
cijoje daugiau nei 2000 ekspona-
tų, ir apie kiekvieną jų ji kalba su 
meile. 

Rasa RUSOVIČIŪTĖ

Mokytojų dienos proga LKNUC  administracija suteikė galimybę pedagogams 
vykti į pažintinę kelionę.

Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje (PKNPM)  
spalio 4 d. mokytojai buvo 
pagerbti mokinių ir vadovų. 

Sveikindami mokytojus Tarp-
tautinės mokytojų dienos proga 
mokiniai įteikė savo rankomis su-
kurtą visomis vaivorykštės spalvo-
mis spindintį paveikslą su  linkėji-
mais ,,dalintis Žiniomis, Meile ir 
Tikėjimu“. 

Bendrabučio auklėtiniai pasi-
tiko mokytojus su pačių padaryta 
didžiule rožių puokšte. Spalvin-
gais balionais papuoštoje mo-
kykloje mokiniai su mokytojais 
tą rytą kalbėjosi apie nuotaiką ir 
kūrybą, atsakomybę ir pareigą bei 
surengė fotosesiją. 

Mokytojais, vedančiais pamo-

kas, trumpam tapo aukštesniųjų 
klasių mokiniai. Tai jau tapo tra-
dicija. Naujos „direktorės“ devin-
tokės Karinos Butkevičiūtės nuo-
mone, dirbti buvo sunku. Reikėjo 
pasiskirstyti pareigomis, įtikinti, 

susitarti...  Naujųjų „ mokytojų“ 
manymu, „ direktorė“ Karina ir 
jos pavaduotoja dešimtokė Kotry-
na Kalačiovaitė  buvo labai rūpes-
tingos ir atsakingos, tokios kaip  
nuolatinės vadovės.  

Mokiniams patiko, kai šven-
tinę dieną juos mokė vyresnieji 
draugai.

Tarptautinės mokytojo dienos 
proga vyr. surdopedagogei  (lie-
tuvių kalbos mokytojai) Danutei 
Matuzienei buvo įteiktas Panevė-
žio miesto savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus padėkos 
raštas už nuoširdų ir atsakingą il-
gametį pedagoginį darbą.  

Auklėtoja Janina Valienė buvo 
pasveikinta jubiliejaus proga. Šeši 
mokytojai  po iškilmingo minėji-
mo Juozo Miltinio dramos teatre 
žiūrėjo spektaklį ,,Jazminas“ (rež. 
Mara Kimelė).

Tarptautinė mokytojų diena 
Panevėžyje tikrai buvo šventinė, 
išskirtinė ir įsimintina.

Laimutė BEINARAUSKIENĖ

Mokytojus sveikina Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos mokiniai.
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Sportas Buriavimo pamokos

LKNUC gimnazistai - universiteto studentaiUgdymas

Rugsėjo 16-20 d. trys 
mūsų sporto aktyvistai - 
Arūnas Kubaitis, Virgilijus 
Naruševičius ir Mantas 
Volungevičius Lenkijoje mo-
kėsi buriavimo pagrindų. 

Prie Kisaino ežero įsikūru-
sioje stovyklavietėje kartu su jais 
buriuoti mokėsi  29 lenkai ir viena 
Pietų Afrikos Respublikos atstovė. 

       Galynės su virve
Mūsų pašnekovas Arūnas ma-

nė, kad po trumpo teorinio kurso 
jie lips į burlaivį ir plauks. Iš tikrų-
jų viskas buvo  kitaip. 

Švartuoti jie galėjo, kai išmoko 
šešių virvės rišimo būdų.  Tai la-
bai svarbu norint saugiai buriuoti. 
Virvę mazgydami ir tampydami 
buriuotojai kelia, valdo ir nulei-
džia bures, ja naudodamiesi į dar-
bą įkinko vėją. 

Kai galų gale virvė pakluso 
lietuvių rankoms, instruktoriai 
juos pradėjo mokyti, kaip apsieiti 
su varikliu. Pasirodo, prie kranto, 
prieplaukoje, burių kelti negalima. 
Pirmiausia įjungus variklį reikia 
laivą atbulomis plukdyti į atvirą 
ežero vietą.  
  

Pagaliau ežere
Iš viso stovyklos dalyviams 

buvo skirti 6 burlaiviai. Iš karto 
jais galėjo plaukti 18 žmonių, po 
tris kiekvienoje įguloje. 

Kad visi pabūtų kapitonu ir 
pavaldiniais, pareigomis lietuviai 
keitėsi. 

Stovyklautojams buvo svarbu 

išmokti, kaip pasukti laivą, kad 
vėjas pūstų į nugarą arba į šoną, 
ir kaip išvengti priešpriešinio vėjo. 

Besikeičiančią vėjo kryptį sto-
vyklautojai nustatydavo pagal stie-
bo viršuje iškeltą vėtrungę. 

Septynių metrų ilgio laive 
ant dviejų volų gulėjo suvyniotas 
30 kv. metrų audinys, t. y. po 15 
metrų kiekvienai burei. Štai šis 
audinys, tinkamai išskleistas ir 
įtemptas, pučiant vėjui ir dovano-
ja buriuotojams nepakartojamų 
įspūdžių. 

Ypač visos įgulos sutelkto dė-
mesio reikia išplaukiant ir švar-
tuojantis. 

Dėl sportininkų saugumo 
keletas taisyklių yra privalomos: 
kaskart plaukiant vilkėti gelbėji-
mo liemenes; neplaukti lietui ly-
jant, nes  denis būna labai slidus; 
itin atsargiai elgtis su volu, mat 
nuo jo vyniojant burę šis gali pa-
sisukti ir nustumti buriuotoją į  
vandenį. 

     Teko verstis
 be lietuvių kalbos
Kas lietuviams buvo sunkiau-

sia? Tai, kad instruktažas - lenkų ir 
anglų kalbomis. Nė vienos jų lie-
tuviai gerai nemoka. Jiems padėjo 
tik gestai. “Gal galima būtų me-
džiagą ir klausimus ateityje išsi-
versti?“-  svarsto pašnekovas. Mat 
neužtenka išklausyti instruktažą, 
reikia dar išlaikyti egzaminą, kurį 
sudaro 60 klausimų. Tik tuomet 
mokymus vainikuoja pripažini-
mas ir atitinkamas pažymėjimas.

  
Varžybos

Stovyklos pabaigoje naujo-
kams organizuotos varžybos. Lie-
tuviai, startavę geriausiai, vienu 
metu prarado vėją ir į finišą pasie-
kė treti iš 6 įgulų. Nors ir atskirai,  
tuo pat metu buriuoti Kisaino eže-
re mokėsi ir  fizinę negalią turin-
tys neįgalieji. Lietuviams išvykus 
ten pat iš karto vyko Lenkijos kur-

čiųjų buriavimo čempionatas, ku-
riame dalyvavo 20 įgulų, jas kartu 
sudarė vyrai ir moterys.

 
 Laisvalaikis 

Rugsėjo orai buvo permainin-
gi. Kai lijo, stovyklos dalyviams 
buvo surengta ekskursija. Jie apsi-
lankė bunkeryje, vokiečių vadin-
tame „Vilko guoliu“, esančiame 35 
km nuo Gižycko miesto. Antrojo 
pasaulinio karo metais jį įsirengė 
esesininkai. Teritoriją užėmus ru-
sams, šie jį bandė susprogdinti pa-
dėję 10 tonų trotilo. Bunkeris pa-
smuko, bet  vis dėlto liko stovėti.

  
Ateities planai

Paklaustas, ar patiko nauja pa-
tirtis, Arūnas visų trijų Lietuvos 
dalyvių vardu sako, kad jie labai 
pamėgo šią sporto šaką. Laukia 
kitų metų sezono pradžios ir jau 
dešimt žmonių ketina prašytis į 
stovyklą Lenkijoje. 

Mūsų vyrai ateityje svajoja 
ne tik gauti pažymėjimus, galbūt 
dalyvauti Lenkijoje organizuoja-
muose neįgaliųjų buriavimo čem-
pionatuose, nusitaikė ir į Kurčiųjų 
olimpinių žaidynių dalyvių gretas. 

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

A. Kubaitis, V. Naruševičius ir M. Volungevičius Lenkijos Kisaino ežere 
mokosi buriavimo pagrindų. 

ATSIPRAŠOME. Rugpjū-
čio-rugsėjo mėn. 8–9 (336-
337) “Akiračio“ numerio pu-
blikacijoje „Vilniuje lankėsi ne-
prigirdintis buriuotojas Tomas“ 
įsivėlė klaida. Tomo pavardė 
yra Guminskis.

Spalio 1-3 d. Vilniaus 
universitetas (VU) vykdė 
akciją „Tapk studentu vienai 
paskaitai“. Aukštesnių kla-
sių mokiniai buvo kviečiami 
registruotis ir dalyvauti 
VU paskaitose drauge su 
studentais.

Aštuoni Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
(LKNUC) III-IV gimnazijos klasių 
mokiniai, paskatinti socialinės peda-
gogės Rasos Rusovičiūtės, užsiregis-
travo į VU filosofijos paskaitą ir eks-

kursiją po VU biliotekas-skaityklas. 
Ryte drauge su studentais, pa-

sirinkusiais sociologijos studijas, 
klausėsi VU dėstytojo Gyčio Va-
latkos paskaitos „Socialinės antro-
pologijos įvadas“. Paskaita buvo 
verčiama į gestų kalbą, tad akade-
minė valanda pralėkė tiesiog ne-
pastebimai. Po jos mokinių laukė 
pažintinė ekskursija po seniausią 
Lietuvos akademinę biblioteką, 
dar vadinamą Pranciškaus Smu-
glevičiaus sale, viena įspūdingiau-
sių ir dažniausiai lankomų univer-
siteto architektūrinio ansamblio 
vietų. Ši salė yra VU bibliotekos 

Retų spaudinių skyriaus skaitykla, 
čia nuolat veikia parodos iš šio 
skyriaus knygų fondų. 

Kai lankėmės, veikė unikali 
paroda „Sub signo nobilitatis: Po 
kilmingumo ženklu“. Parodoje 
eksponuojami XVI–XVIII a. lei-
diniuose bei rankraščiuose esantys 
visų buvusių Lietuvos didžiųjų ku-
nigaikščių herbai – nuo Kęstučio 
iki paskutinio Lenkijos karaliaus 
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Stanislovo Augusto Poniatovskio, 
valstybės valdovų portretai, vals-
tybiniai ir atskirų teritorijų, žemių 
simboliai, žymiausių LDK kilmin-

gųjų šeimų – Radvilų, Sapiegų, 
Pacų, Ostrogiškių, Valavičių, San-
guškų ir kt. – heraldiniai ženklai. 
Parodoje pateikiama ir ekspona-
tais iliustruojama apie 20 LDK gi-
minių herbų. 

Taip pat mokiniai turėjo ga-
limybę pamatyti nuostabią J. Le-
levelio salę, profesorių skaityklą, 
Baltąją salę - senąją observatori-
ją, nuo kurios apžvalgos aikštelės 
buvo galima pasigrožėti Vilniaus 
vaizdu. 

   
Rasa RUSOVIČIŪTĖ
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Gestų kalba ir pantomima – „viskas viename“Mūsų žmonės

Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centro (KKRC) pan-
tomimos ir dramos būrelio 
nariai sunkiai įsivaizduo-
tų veiklą be savo vadovės 
Kauno pantomimos teatro 
aktorės Jūratės Raulinaity-
tės-Viničenkienės. 

Ponia Jūratė jau septyneri 
metai yra nepamainoma moky-
toja, režisierė ir patarėja kuriant 
vaidmenis, visada laukiama, sava 
bendruomenės renginiuose. 

„Akiračio“ korespondentės Al-
donos Gemos Stankevičienės pokal-
bis su aktore J. Raulinaityje-Vini-
čenkiene. 

. Kas paskatino pasirinkti 
aktorystę? Juk aktorius - pir-
miausia kūrėjas, kurio darbas 
retai apsiriboja įprastomis darbo 
valandomis, o atlygis - su daug 
klaustukų? 

Turbūt stipriausias stimulas, 
mane patraukęs į teatro pusę, buvo 
pažintis su M. Tenisono pantomi-
mos trupės aktoriumi G. Mackevi-
čium, kuris tuomet vadovavo Kau-
no profsąjungos rūmų poezijos 
teatrui. Nors buvau baigusi Vil-
niaus valstybinio universiteto Fi-
lologijos fakultetą, staiga filologija 
ir teatras tapo „viskas viename“. 
Dar dirbdama „Šviesos“ leidykloje 
perskaičiau miesto spaudoje, kad 
kviečiami nauji nariai į pantomi-
mos trupę, kuriai tada vadovavo 
šviesaus atminimo aktorius Kęstu-
tis Adomaitis. Ak, ta jaunystė! Ieš-
koti kūrybinių impulsų, naujovių 
važiuodavome žiūrėti spektaklių į 
Maskvos, Leningrado teatrus. 

Idėjos buvo svarbiau už atlygį, 
ramias įprastas darbo valandas. 

Sakoma, kad tikrasis pasau-
lis atsiveria tik pačiam pabuvus 
neįgalaus žmogaus vietoje. Gal 
atskleisite, kaip atėjo suvokimas, 
kad mes, negirdintys, jus prii-
mam kaip savą? Būrelio narė Ma-
rytė yra sakiusi, kad labai greit 
įsiliejote į kolektyvą, nes mokate 
suprasti mūsų žmones. 

Kaip pasakoja artimieji, jau 
nuo mažens buvau truputį „ki-
toks“ vaikas – jautri svajoklė. Gy-
venau savo fantazijų pasaulyje, 
„draugaudavau“ su nerealaus pa-
saulio žmonėmis, gyvulėliais...Tik 
pradėjus lankyti mokyklą, žinoma, 
mane patraukė dramos būrelis. 
Viskas vyko savaime, tarsi mane 

kažkas nematomas vedė. Tiesa, 
buvau nebloga ir net nusipelniu-
si sportininkė. Gindama Kauno 
XVII vidurinės mokyklos garbę, 
apdovanota diplomais, garbės raš-
tais, padėkomis. Bet aukštesnėse 
klasėse teatras jau tapo mano gy-
venimo būdu. Visi vakarai, šventės 
praleisti su teatru „užsikrėtusiu“ 
jaunimu – vaidinant, režisuojant, 
organizuojant.

Aktorystė išmoko gilintis į 
žmogaus psichologiją, labai gerai 
suprantu neįgaliojo žmogaus pro-
blemas. 

Gal prisimenate, kokia buvo 
pirmoji pažintis su klausos nega-
lią turinčiais žmonėmis?

Važiavau traukiniu į Vilnių. 
Man tada buvo apie 16 metų. Šiek 
tiek toliau nuo manęs sėdėjo gru-
pelė jaunuolių, kurie kalbėjosi ges-
tų kalba. Man buvo labai įdomu. 
Nors apsimečiau, kad skaitau kny-
gą, visą laiką juos stebėjau. Aišku, 
dėl tokio akiplėšiškumo buvau ir 
jų pastebėta, nes išlipus Vilniuje 
jie priėjo ir bandė užmegzti pažin-
tį gestų kalba. Kadangi tuo metu 
buvau labai drovi, pasijutau keis-
tai, atsiprašiusi nukeliavau savais 
keliais. Žinoma vėliau gailėjausi...

Bet po daugelio metų likimas 
leido ištaisyti savo klaidą?

Tikrai taip atsitiko. Artimiau 
su kurčiųjų bendruomene pradė-
jau bendrauti prieš septynerius 
metus, kai sutikau vadovauti Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centro 
(KKRC) pantomimos ir dramos 
kolektyvui. Džiaugiuosi ir dėkoju 
likimui, kad galėjau klausos ne-
galią turinčius žmones pažinti ir 

dirbti su jais. Žaviuosi ir mokausi 
iš jų pati. Man nepaprastai graži jų 
gimtoji kalba. Lankiau gestų kal-
bos kursus, lavinu ją toliau ben-
draudama su kolektyvu. Plastiška 
gestų kalba - lyg atskira meno sri-
tis. Pantomima ir gestų kalba – la-
bai gimininga, ir vėl man viskas 
viename...

O bendruomenės žmones – 
ypatingi. Labai šilti, įdomūs, im-
lūs, nepaprastai gražūs savo dva-
siniu pasauliu, nuoširdūs ir mieli, 
darbštūs ir kūrybingi.

Kas įkvepia KKRC pantomi-
mos ir dramos kolektyvą sėkmei? 
Kaip vadovaujant atsiranda nau-
jų impulsų, idėjų? Kokios kas-
dienės problemos?

Žmonėms visada reikia ir net 
būtina, kad turėtų progą į savo pa-
darytus darbus pažvelgti iš šalies. 
Tam, kad turėtų galimybę tobulėti, 
užmegzti ryšiai su giminingais ko-
lektyvais (Kaliningrade, Ispanijo-
je). Mūsų kolektyvo „Pjero“ akty-
viausi žmonės: Marytė Valiulienė, 
Janina Urbaitė, Albertas Žalionis, 
Romualda Linkevičiūtė. Jie visada 
turi gerų idėjų, draugiškai taria-
mės įvairiais klausimais. 

Priklauso ir nuo valdžios po-
žiūrio. Juk pagalba ne visada ma-
tuojama vien tik pinigais. 

Kiekvienai sukurtai miniatiū-
rai reikia atskirų sceninių drabu-
žių. Ieškome optimalių variantų, 
taisome rūbus. Patys - dizaineriai, 
siuvėjai, menininkai – grimuoto-
jai...

Gyvename darniai. Kolektyve 
švenčiame jubiliejus, gimtadie-
nius, vardines. Ir iš to spėjau su-

prasti, kad priimta kaip sava. 
Su pasirodymais aktyviai daly-

vaujame renginiuose: „Kauno die-
nos“, „Tau, Vilniau“, KKR centre. 
Kalėdų proga parengiame atskiras 
programas vaikams ir suaugusie-
siems. 

Sėkmės tarp žiūrovų sulaukė 
sceninės miniatiūros: „Bobutės“, 
„Operacinė“, „Taikinys“, „Atsisvei-
kinimas“ ir kt. 

Iš kur kilo idėja pastatyti 
bendrą spektaklį su Kauno pan-
tomimos teatro, kuriame dirbo-
te, aktoriais?

Papasakoti apie kurčią žmogų 
„teatro kalba“ norėjosi jau seno-
kai. Šiuo atveju idealiai tiko pan-
tomima. Juk dirbant su klausos 
negalią turinčiais žmonėmis prieš 
akis atsivėrė ir visos jų problemos. 
Norėjau, kad ir visuomenė apie jas 
sužinotų. Kurtieji irgi yra tos pa-
čios visuomenės dalis. Gyvenantys 
kartu. Tik jautresni, labiau pažei-
džiami, bet atkaklūs, apdovanoti 
gabumais ir kitomis vertybėmis.

Taip 2011 m. gimė mūsų ben-
dras spektaklis „ Tyla?! - nieko 
baisaus...“ Buvo labai smagu dirbti 
kartu. Gražiausias ir įdomiausias 
laikas – spektaklio kūrimo proce-
sas. Scenos meno paslapčių ieško-
jimas, konsultacijos, žinių kaupi-
mas... Tai sunkus, ilgas, o kartu ir 
„saldus“ darbas.

Šio spektaklio premjera jau 
praeityje. O kaip toliau spekta-
klis buvo priimamas žiūrovų?

Labai gerai priėmė ir vertino. 
Salėjo nebūdavo abejingų. Ir da-
bar dar norinčiųjų jį pamatyti yra 
daug. 

Tačiau Kauno savivaldybės 
tarybos sprendimu Kauno panto-
mimos teatras reorganizuojamas, 
prijungiant jį prie šokio teatro 
„Aura“. Niekada nemaniau, kad 
reorganizuoti reiškia sunaikinti. 
Šokio teatro „Aura“ nuostatuo-
se net tokio žodžio „pantomima“ 
neliko... Negražu būtų sunaikin-
ti! Tai ne tik teatro, bet ir panto-
mimos žanro sunaikinimas. Nes 
Kauno pantomimos ir plastikos 
teatras yra vienintelis tokio žanro 
teatras Lietuvoje, kūrybinę veiklą 
pradėjęs dar 1968 m.

Tokiu atveju nukentėtų ir 
kurčiųjų bendruomenė, nes 
miesto kurtieji ir jų svečiai buvo 
dažni šio teatro lankytojai. 

Laikas bėga. Kokių poslinkių 

KKRC pantomimos ir dramos būrelio nariai su savo vadove Kauno 
pantomimos teatro aktore J. Raulinaityte-Viničenkiene (stovi antra iš 
kairės).
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matote kurčiųjų bendruomenėje, 
visuomenės požiūryje į negirdin-
čius žmones? 

Labai skaudu buvo, kai spek-
taklio „Tyla?! - nieko baisaus...“ 

premjeros dieną, kuri tąkart su-
tapo su Pasauline kurčiųjų diena, 
kviesti Kauno valdžios atstovai 
neatvyko nė vienas! Kauno vals-
tybinio lėlių teatro salė tada buvo 
užimta žiūrovų, liko tuščios tik 
valdininkams skirtos kėdės (jiems 
buvo išdalyti kvietimai). Galbūt 

kam nors nepriimtinas šis tylos 
menas?

Kurčiųjų bendruomenė yra 
veikli. Ieškanti naujovių. Nors jų 
ieškojimams dažnai kelią pastoja 
pati negalia. Daug lemia visuome-
nė. Kiekvienas jos atstovas savo 
pozityviais veiksmais, darbais, pa-

vyzdžiu galime prisidėti formuo-
jant teisingą požiūrį į negirdinčius 
žmones. 

Ačiū už pokalbį, ačiū, kad 
esate su mumis. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Kauniečiai pantomimos teatro palaikymo akcijoje 

M. Liepos rudeninė popieriaus simfonija

Mūsų žmonės

Rugsėjo 26 d. grupė 
Kauno kurčiųjų bendruo-
menės narių dalyvavo Kau-
no pantomimos ir plastikos 
teatro palaikymo akcijoje. 

Kauno miesto savivaldybės 
taryba nusprendė šį teatrą pri-
jungti prie šokio teatro „Aura“, 
nors tam prieštaravo ir Kultūros 
ministerija, ir teatrų vadovai. 

Kauno pantomimos teatras 
- vienintelis šio žanro repertua-
rinis teatras Lietuvoje. Jo veiklos 
ištakos siekia 1968 m. 

Kauno kurčiųjų bendruome-
nės nariai, galima sakyti, buvo 
nuolatiniai šio teatro lankytojai. 
Ir ne tik – kadangi šis teatro žan-
ras vienas iš lengviausiai supran-
tamų negirdinčiam žmogui, jie į 
spektaklius mielai atsivesdavo ir 
savo svečius. 

Be to, Kauno kurčiųjų reabi-
litacijos centro pantomimos ir 
dramos teatro būrelio nariams 
su Pantomimos teatro akto-
riais 2011 m. pavyko pastatyti 
jungtinį spektaklį „Tyla?! Nieko 
baisaus...“, kuriame bandoma 

visuomenei atskleisti klausos 
negalią turinčio žmogaus pro-
blemas, painią integraciją į vi-
suomenę. Spektaklis „gyveno“ 
iki šių dienų, jį gerai priėmė ir 
vertino žiūrovai. Tad kurčiųjų 
bendruomenė skaudžiai išgyve-
na dėl po rekonstrukcijos vėliava 
paslėptų reikalų tvarkymo, kai 
viskas eina teatro sunaikinimo 
link.

Negalintys susitaikyti su to-
kia klastinga teatro „reorganiza-
cija“ pantomimos teatro aktoriai 
rugsėjo 26 d. „Fluxus ministeri-

joje“ surengė trumpą spektaklį 
„Nepavykusios vedybos“. Jame 
pašiepė miesto vadovo neištesė-
tą pažadą.

Diskusijoje, kam reikalinga 
uždaryti Pantomimos teatrą, bū-
ta gana įvairių nuomonių, spė-
liojimų ir versijų. Bet mažiausiai 
aiškumo, kodėl nusitaikyta bū-
tent į šią kultūros įstaigą.

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt .

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Rugsėjo 24 d. LR Vals-
tybės kontrolės patalpose 
atidaryta Lietuvos kurčiųjų 
draugijos nario architekto 
Mindaugo Liepos paroda 
„Rudens simfonijos“. 

Kaip origamio technika atlik-
ti darbai atsidūrė tokioje mums 
neįprastoje įstaigoje? Ogi pa-
prastai. 

Vienas pažįstamas, sužino-
jęs, kad ši organizacija periodiš-
kai rengia parodas ir ieško auto-
rių, rekomendavo Mindaugą. Šis 
nusiuntė laišką, prisistatė. Ir net 
nustebo, kaip greitai jis buvo pa-
kviestas į susitikimą. Architektas 
ir parodos organizatoriai iš kar-
to rado bendrą kalbą. 

Lankstinių paroda veiks iki 
lapkričio vidurio. O nuo tada iš 
karto bus pradėta eksponuoti ki-
ta, Kalėdų tematikos M. Liepos 
lankstinių paroda. Autoriui ir jo 
darbams linkime laimingos ke-
lionės į žmones.

Profesinė karjera
Nuolatiniams mūsų skaityto-

jams LKD nario M. Liepos var-
das nėra naujas. Dar sovietiniais 
metais vaikinas baigė tuometį 

Stepo Žuko taikomosios dai-
lės technikumą (dabar - Kauno 
kolegijos J. Vienožinskio menų 
fakultetas) ir dabartinės Alytaus 
kolegijos fojė sukūrė įspūdingą 
freską, kuri yra alytiškių pasidi-
džiavimas iki šiol.  

Po netrumpos pertraukos 

Mindaugas įstojo ir baigė dabar-
tinį Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetą (buvęs Vilniaus 
inžinerinis statybos institutas). 
Šioje mokslo įstaigoje jis įgijo ar-
chitekto diplomą. 

Redakcijos žiniomis, Min-
daugas yra vienas iš dviejų archi-

tekto diplomą turičių kurčiųjų 
Lietuvoje. 

Net ir po antro aukšto moks-
lo vyras nenustojo tobulinęsis 
pasirinktose srityse. Jis savaran-
kiškai pasirengė ir beveik iš 1000 
klausimų išlaikė atestacijos egza-
minus. 

Puikūs egzaminų rezultatai 
jam garantavo projekto vadovo 
licenciją. Jau daugiau kaip treji 
metai, kai architektas turi teisę 
dirbti visiškai savarankiškai ir 
atlikti visus projektavimo bei ar-
chitekto darbus. 

Šiuo metu M. Liepa tobuli-
na darbo kompiuteriu įgūdžius, 
t. y. stengiasi įvaldyti atitinka-
mas kompiuterines projektavi-
mo programas. 

Architektas yra suprojekta-
vęs kaimo turizmo sodybą, vien-
butį gyvenamąjį namą, teikęs di-
zainerio paslaugas įrengiant ne 
vieną butą.

 Nepaisydamas gyvenimo 
tempo, jo specialybei vis tenkan-
čių naujų iššūkių ir dėl to atsi-
randančio nuolatinio mokymosi 
poreikio, Mindaugas randa laiko 
ir kūrybai.

 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Architekto M. Liepos parodos „Rudens simfonijos“ atidarymo akimirka 
Valstybės kontrolės patalpose .
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Mes ir visuomenė Paroda TYLŪS ATRADIMAI

                            Parodos TYLŪS ATRADIMAI atidarymo akimirkos.

Rugsėjo 13 d. Vilniaus 
A. Mickevičiaus viešojoje 
bibliotekoje buvo atidaryta 
kurčių vaikų bei jaunimo 
iš Lietuvos ir Baltarusijos 
dailės darbų paroda „Tylūs 
atradimai“. 

Parodą organizavo Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir ne-
prigirdinčius vaikus, bendrija PA-
GAVA, įgyvendindama projektą 
„Lietuvos ir Baltarusijos kurčių 
jaunuolių pažintis su kultūros pa-
veldu“. 

Projekto partnerė – Minsko 
bendrojo lavinimo mokykla sutri-
kusios klausos vaikams Nr. 14. 

Liepos 15-21 d. sodyboje neto-
li Trakų vyko tarptautinė stovykla, 
į kurią atvyko kurti vaikai iš Lie-

tuvos ir Baltarusijos. Pagrindinė 
stovyklos ašis buvo meniniai užsi-
ėmimai: stovyklautojai piešė apy-
linkes, vieni kitų portretus, dienos 
įspūdžius. Įkvėpimo paveikslams 
ir žinių apie Lietuvos kultūros pa-
veldą stovyklos dalyviai sėmėsi iš-
vykose į Vilnių ir Trakus.

Meno vadovas iš Baltarusijos 
Dmitrijus Jermilovas skatino vai-
kus ieškoti naujų išraiškos būdų: 
ne tik siekti atkartoti miestų archi-
tektūrą realistiškai, bet ir leisti sau 
improvizuoti, pasitelkti simbolių 
ir laužytų formų. 

Meno vadovė Silvana Hacking 
iš Lietuvos supažindino vaikus su 
naujomis dailės technikomis, to-
kiomis kaip gratažas, ir siūlė neap-
siriboti vien pieštuku ir teptukais. 

Kūrybinės stovyklos rezultatas 

– paroda TYLŪS ATRADIMAI.
Į parodos atidarymą atvyko 

Minsko mokyklos Nr. 14 moks-
leivių, tėvų ir mokytojų, susirinko 
būrys kurčių ir neprigirdinčių vai-
kų iš Vilniaus mokyklų. 

Apie projekto, kuris padėjo 
užsimegzti kūrybinei draugystei 
tarp kaimynių šalių, reikšmę kal-
bėjo Užsienio reikalų ministerijos 
Vystomojo bendradarbiavimo de-
partamento direktorė Laima Jure-
vičienė. 

Kūrinių autorius bei kitus da-
lyvius iš Lietuvos ir Baltarusijos 
pasveikino Baltarusijos Respubli-
kos ambasadorius Lietuvoje Vla-
dimiras Dražinas ir padovanojo 
didžiulį tortą parodos atidarymo 
dalyviams. Parodos atidaryme 
taip pat dalyvavo: Baltarusijos 

Respublikos ambasados patarėja 
kultūros klausimais Irina Zubko 
ir 1-asis sekretorius Petras Vi-
nokurovas, LR Užsienio reikalų 
ministerijos Daugiašalio bendra-
darbiavimo skyriaus pirmoji se-
kretorė Dalia Užpalienė, Minsko 
specialiosios mokyklos sutrikusios  
klausos vaikams direktorė Natalija 
Kravčiuk ir kt. 

Buvo išleistas parodos bukle-
tas lietuvių ir rusų kalba, jame pa-
teiktas projekto aprašymas, paro-
dos darbų nuotraukų ir nuotraukų 
iš kūrybinės stovyklos. 

Vilniuje paroda veikė iki rug-
sėjo pabaigos, o vėliau iškeliaus į 
Minską, ten darbai bus eksponuo-
jami A. Puškino viešojoje biblio-
tekoje. 

PAGAVOS inf.


