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LIETUVOS  KURČIŲJŲ  DR AUGIJOS  MĖNR AŠTIS

Pramokęs kalbą R. Jankus įsitraukė į kurčiųjų veiklą (iš kairės): Chereso kurčiųjų klubo 
prezidentas Pedro Jesus Vega Ramrezas, Andalūzijos apskrities kurčiųjų draugijos 
prezidentas Alfredo Gomezas, kaunietis, bendro likimo draugas V. Maziukaitis, sūnus 
Raimundas ir R. Jankus.

K. Bražinskas su žmona Birute gaivinasi geoterminių vandenų 
maudykloje.

Mūsų žmonių gyvenimas Europos šalyse 

Kaunietis Raimundas Jankus vyresnysis į 
užsienį emigravo dar 2006 m. ankstyvą rudenį. 
Pasak jo, tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių 
problemų: skaudžiai susidūrė su Lietuvoje 
klestinčia neteisybe (trūko objektyvumo verčiant 
į gestų kalbą teismuose bei kitur). Tačiau lig 
šiol su čia likusiais artimaisiais, bendro likimo 
draugais palaiko ryšius. Jam žinomos visos LKD 
naujienos, jis nepraleidžia progos parvykti ir 
dalyvauti reikšmingesnėse Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenės šventėse, skaito šalies spaudą. 
Nemažai matęs žmogus moka objektyviai vertinti 
šiandienos kurčiųjų gyvenimo realybę, nes turi su 
kuo palyginti. 

Savo draugų rate energija ir nuoširdumu 
trykštantis Raimundas sutiko trumpai papasakoti 
apie darbus, tenykščių kurčiųjų veiklą ir problemas, 
svetur įgytas žinias. Jo žodžiais skleidėsi tikro 
gyvenimo pamokos, kalbėjo daug mačiusio, gal 
net ne pagal metus patyrusio žmogaus išmintis.

Plačiau skaitykite 6-7 psl.

Gyvenimas Islandijoje lietuvių akimis
2007 m. vidurvasarį Kazimieras Bražinskas leidosi į metų 

nuotykį po egzotišką šalį Islandiją. Jaunuolis planavo imtis 
pasitaikančių atsitiktinių darbų. Tačiau ne šiaip pasakyta: žmonės 
planuoja, o Dievas juokiasi. Po mėnesio prie Kazimiero prisidėjo 
tuometė draugė, o dabar žmona Birutė, tad nejučia Islandija beveik 
šešeriems metams jiems tapo antraisiais namais. Ten gimė abu jų 
vaikai – dabar trimetis Elijas ir devynis mėnesius neseniai sukakusi 
Paulina. Ten jie dirbo, pramogavo ir keliavo. Kai negalėdavo ištverti 
namų ilgesio, skubėdavo į Lietuvą, o paskui vėl grįždavo.

Šiuo metu keturių asmenų šeima jau leidžia šaknis Vilniuje. 
Nors pusmetį pabuvę Tėvynėje sakosi spėję pasiilgti Islandijoje 
įgytų draugų ir gamtos grožio, jie nebesvajoja grįžti gyventi į 
Šiaurės pašvaisčių ir ugnikalnio  pašonę.

Plačiau skaitykite 7-8 psl.

R. Jankaus gyvenimo patirtis ir įspūdžiai iš svetur
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Trumpai apie 
mus

NOMINACIJOS.  Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija 
rengia ir planuoja per LNK par-
odyti specialią televizijos laidą 
apie geriausius socialinį darbą 
dirbančius darbuotojus. Laidoje 
bus atskleista socialinių darbuo-
tojų kasdienybė dirbant su neįga-
liaisiais, taip pat akcentuojamas 
pačių neįgaliųjų socialinis darbas 
savo bendruomenei, kitiems ne-
įgaliesiems ar socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims.

Numatytos 7 nominacijos.  
Kiekviena skėtinė neįgaliųjų aso-
ciacija siūlė savo su neįgaliaisiais 
dirbančių asmenų kandidatūras. 
Apie kiekvieną pateiktą nomina-
cijai asmenį bus sukurtas vaizdo 
siužetas – interviu, o laidos metu 
bus balsuojama. Padėkos bus 
įteiktos visiems pretendentams, 
o daugiausia balsų surinkę nomi-
nantai gaus specialų apdovanoji-
mą. Filmavimai vyks balandžio 
mėnesį, o laida turėtų būti par-
odyta gegužės mėnesį. Tačiau 
įkvepiančiai skamba tik Neįgalių-
jų reikalų departamento vadovės 
išsiųstas skėtinėms neįgaliųjų 
organizacijoms informacinis laiš-
kas. Kai kurčiųjų bendruomenei 
reikėjo rasti asmenį, kuris taip 
pat nuoširdžiai pluša už pinigus ir 
taip pat uoliai dirba po darbo bei 
savaitgaliais visuomeniniais pa-
grindais, tai prieiti prie bendros 
nuomonės dėl jo kandidatūros iki 
paskirto konkretaus laiko taip ir 
nepavyko. Galimas dalykas, savo 
metų herojaus kurtieji gegužę per 
LNK taip ir neišvys. 

IŠVAŽIUOJAMASIS NEĮ-
GALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS 
POSĖDIS. 2014 m. Švietimo 
ir mokslo ministerijoje (ŠMM) 
vyko išvažiuojamasis Neįgaliųjų 
reikalų tarybos (Taryba) prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) posėdis. 
Renginyje dalyvavo Tarybos (šie-
met jai pirmininkauja socialinės 
apsaugos ir darbo viceministras 
Algirdas Šešelgis) nariai, ŠMM, 
SADM, Neįgaliųjų reikalų de-
partamento, Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendri-
jos „Vilniaus Viltis“, asociacijų, 
vienijančių autizmo sutrikimų 
turinčius asmenis ir jų šeimos 
narius, atstovai. Posėdyje pateik-
ta Valstybinė švietimo strategija 
2013-2022 m., ESF 2007-2013 m. 
vykdytų nacionalinių projektų, 
skirtų švietimo prieinamumo ne-
įgaliesiems gerinimui, rezultatai, 
aptartos ESF 2014-2020 m. per-
spektyvos. 

LKD atstovė R. Klečkovskaja 
nebuvo visiškai patenkinta ren-
ginio rezultatais. Pasak vadovės, 
neįgaliųjų organizacijos buvo ypač 
suinteresuotos išsiaiškinti galimy-
bes suvienyti išblaškytus per kelis 
skyrius Specialiojo ugdymo sky-
riaus specialistus ir siekti jį atkurti. 
Bet vietoj dalykiškos diskusijos 
skyriaus atkūrimo klausimu nu-
skambėjo tik niekur nevedantis 
ŠMM apibendrinimas, kad „ir 
dabartinis sprendimas, ir ankstes-
nysis turi pliusų bei minusų“. Tarp 
daugybės pranešimų ir ataskaitų 
nugrimzdo neįgaliųjų organizacijų 
vadovų kelti ir kiti klausimai bei 
nuomonė. Štai R. Klečkovskajai 
pasisekė. Mūsų prezidentė kalbėjo 
pačioje pradžioje. Tad spėjo iškelti 
aktualiausią problemą: siekti pa-
gerinti surdopedagogų ir kurčiųjų 
mokytojų gestų kalbos žinias, 
įtvirtinti aukštųjų mokyklų studi-
jų programose nuostatą kurčiųjų 
mokytojus išmokyti gestų kalbos 
studijų metu. Daugiausia šiuo 
klausimu skirti dėmesio dviem 
aukštosioms mokykloms: Lietuvos 
edukologijos universitetui (LEU) 
ir Šiaulių universitetui (ŠU). ŠMM 
viceministrė ir Tarybos narė Edita 
Tamošiūnaitė pažadėjo organi-
zuoti susitikimą su LEU bei ŠU 
atstovais ir aptarti šį klausimą. 
Kitiems Tarybos nariams sekėsi 
prasčiau. Jų kalbos buvo nu-
traukiamos, žodis perduodamas 
kitiems kalbėtojams. R. Kleč-
kovskaja užsiminė, kad didžiosios 
neįgaliųjų organizacijos sieks 
su ŠMM atstovais atskirų susi-
tikimų pagal negalios pobūdį ir 
stengsis išgvildenti visus rūpimus 
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klausimus nuosekliai. Esą šįkart iš 
tokios gausybės į darbotvarkę įra-
šytų klausimų aptarimo nebuvo 
jokios naudos.

NAUJAS SPEKTAKLIS VAI-
KAMS. Balandžio 26 d. per At-
velykio šventę, skirtą vaikams, 
vyks susitikimas ne tik su Velykų 
bobule, bet ir bus parodytas reži-
sierės J. Mažeikienės ką tik pasta-
tytas ir „Mimikos“ teatro aktorių 
vaidinti paruoštas spektakliukas 
- pasaka apie pupą. Vyks tradi-
ciniai tapę žaidimai visai šeimai, 
bus ridenami margučiai, surengta 
viktorina „Ar pažįsti stebuklinį 
pasakų pasaulį?“ Mažųjų renginio 
dalyvių, vaikų nuo 2 iki 10 metų, 
lauks dovanėlės. 

DAR KARTĄ Į PREZIDEN-
TŪRĄ. Vilniaus S. Daukanto aikš-
tėje 3 įsikūrusios prezidentūros 
pastatas – viena mėgstamiausių 
kurčiųjų ekskursijų vietų Vilniuje. 
Gegužės 10 d., šeštadienį, 12.45 
val.  buriama dar viena, kaip tiki-
masi, jau paskutinė, ekskursantų 
grupė. Registracija vyksta Vilniaus 
KRC 31 kab. iki gegužės 5 d. Pri-
menama, kad ekskursijos dieną 
dalyviai privalo turėti asmens 
dokumentą.

ŠEIMOS ŠVENTĖ. Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras 
Motinos, Tėvo, Tarptautinės vaikų 
gynimo dienos šventes sujungė į 
bendrą renginį, kuris vyks gegu-
žės 17 d. Dalyviai viliojami „Mi-
mikos“ teatro dovanomis: vienu, 
o galbūt net dviem spektakliais 
(vaikams ir suaugusiesiems), taip 
pat žaidimais, suvenyrais. Orga-
nizatoriai Šv. Kazimiero g. 3 aktų 
salėje laukia svečių 15 val. 

EFEKTYVŪS KURČIŲJŲ/
SUTRIKUSIOS KLAUSOS ŽMO-
NIŲ PROFESINIO MOKYMO 
BŪDAI. Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokykloje gegu-
žės 8 d. vyks Leonardo da Vinci 
projekto „Efektyvūs kurčiųjų/su-
trikusios klausos žmonių profe-
sinio mokymo būdai“ baigiamoji 
tarptautinė konferencija, kurioje 
dalyvaus projekto partneriai iš 
Airijos, Jungtinės Karalystės, Is-
panijos ir Lietuvos. Į konferenciją 
pakviesti visų Lietuvos kurčiųjų 
mokyklų atstovai. Plačiau apie tai 
- gegužės mėnesio „Akiratyje“.

Pasaulio kurčiųjų kongresas Turkijoje
Kvietimas mūsų šalies, 

regiono ir užsienio draugams, 
viso pasaulio kurčiųjų ben-
druomenei.

Praeitoje Pasaulio kurčiųjų 
federacijos asamblėjoje šalys na-
rės balsavo už tai, kad Turkijos 
nacionalinė kurčiųjų federacija 
surengtų 17-ąjį Pasaulio kurčiųjų 
federacijos kongresą. Nuspręsta, 
jog šis kongresas vyks 2015 m. 
liepos 28 – rugpjūčio 2 d.

Man, kaip Pasaulio kurčiųjų 
federacijos prezidentui, bei valdy-
bai yra didžiulė garbė pakviesti 
visus šios federacijos narius ir 
draugus dalyvauti pasauliniame 
kongrese Turkijoje. 

Aš pats esu aplankęs Turkiją 
ir žinau, kad tai yra išskirtinė 
vieta. 2015 m. liepą Turkijoje bus 
nuostabu, tuo metu vyks kongre-
sas. Be to, tai graži šalis, kurią 
verta aplankyti. Taigi yra dvi pui-
kios priežastys atvykti į Pasaulio 
kurčiųjų federacijos kongresą. 

Tai pirmas kartas, kai ši fe-
deracija organizuoja tarptautinį 
kongresą vartuose tarp Europos 
ir Azijos. Mes labai didžiuojamės, 
kad Turkija savo šalyje laukia pa-
saulio kurčiųjų bendruomenės.

Kol rašau šį laišką, mūsų 
komandos sunkiai dirba, kad pa-

siruoštų į Stambulą priimti tūks-
tančius žmonių iš viso pasaulio. 
Kongresas nesiekia pritraukti tik 
kurčiuosius, bet taip pat laukia 
visų, ypač kurčiųjų tėvų ir šeimų, 
vertėjų, įvairių specialistų, dir-
bančių su kurčiaisiais, valstybės 
pareigūnų.

Kaip pamenate, 133 šalys, 
Pasaulio kurčiųjų federacijos Ge-
neralinės asamblėjos narės, Pietų 
Afrikoje priėmė naują Pasaulio 
kurčiųjų federacijos viziją 2011-
2015 metams. Ji buvo tokia: kur-
tieji žmonės turi lygias teises vi-
same pasaulyje, kuriame jie bei jų 
gimtoji gestų kalba yra pripažinti 
ir yra žmonių įvairovės dalis. 

Pasaulio kurčiųjų federaci-
jos valdyba patvirtino kongreso 
temą - žmonių įvairovės stiprini-
mas. Tai yra dvigubas kvietimas. 

Pirma, pripažinti, kad kurtieji yra 
žmonių įvairovės dalis. Antra, 
atpažinti ir stiprinti įvairovę kiek-
vienoje kurčiųjų bendruomenėje, 
įtraukiant vaikus, jaunimą, sen-
jorus, moteris, kitos orientacijos 
žmones, kurčiuosius, turinčius 
negalią, aklus kurčiuosius, ne-
svarbu, kur jie gyventų – išsivys-
čiusiose ar dar besivystančiose 
šalyse, taip pat pakviesti visus 
kartu dirbti gestų kalbos, kurčiųjų 
mokslo, išsilavinimo, įdarbinimo, 
pasiekiamumo, technologijų, 
sveikatos ir bioetikos srityse.

Be jokios abejonės, tai yra 
kvietimas tęsti itin svarbų darbą 
siekiant lygybės kurtiesiems žmo-
nėms. Ji turi būtų pagrįsta tarp-
tautine sutartimi, Jungtinių Tautų 
konvencija bei žmonių, turinčių 
negalią, teisėmis.

Norėčiau jus visus padrąsin-
ti planuoti savo 2015-uosius taip, 
kad visi galėtume susirinkti kartu, 
patirti nepamirštamų įspūdžių ir, 
be abejo, aplankyti vieną gražiau-
sių pasaulio šalių - Turkiją!

Iki pasimatymo!

Colinas ALLENAS

      Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Pasaulio kurčiųjų federacijos prezi-
dentas  Colinas Allenas.
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Apie septynerius metus 
trukusi ir jau beveik laimėta 
kova už skubios pagalbos nu-
merio 112 prieinamumą kur-
tiesiems kovo 27 d. vos nesibaigė 
visiška kapituliacija. 

Bendras Vilniaus ir Kauno 
kurčiųjų bendruomenių atstovų 
susitikimas dėl skubios pagalbos 
numerio 112 prieinamumo vyko 
sostinėje. Jame dalyvavo Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento (PAGD) atstovai 
bei Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė G. Paliušienė. Čia 
jie išgirdo, kad kurtiesiems išma-
niaisiais telefonais ir planšetėmis 
išsikviesti skubią pagalbą sukurta 
ir pritaikyta mobilioji programėlė 
nėra visiškai priimtina. Mat įdieg-
ta neatsižvelgiant į klausos negalią 
turinčių asmenų gimtąją kalbą 
(yra ne vaizdo skambučiais) ir 
diskriminuoja neįgaliuosius, nes, 
priešingai girdintiesiems, yra mo-
kama.  Tiesa, tokią nuomonę dėstė 
Kauno kurčiųjų bendruomenės 
atstovai, o vilniečiai laikėsi prie-
šingos pozicijos. 

Vieni – taip, kiti – ne
Vilniečių vardu kalbėti 

pakilusi Vilniaus kurčiųjų reabi-
litacijos centro direktorė I. Min-
kevičienė nuoširdžiai padėkojo 
svečiams už sudarytą galimybę ir 
iš karto perėjo prie išvados: sosti-
nės kurtieji vieningai pasisako už 
sukurtą tyliojo skambučio pro-
gramėlę. Ji pripažino, kad galbūt 
atsakymai į kai kuriuos sugalvo-
tus klausimus yra per sudėtingai 
suformuluoti, bet tai galima pa-
taisyti dirbant kartu.

Kauniečius liūdino, jog jie, 
iš esmės nors ir būdami ne prieš 
idėją, į namus turės parvežti 
žinią, kad skubi pagalba 112 kur-
tiesiems lieka neprieinama gestų 
kalba. Kiti kalbėtojai reiškė nepa-
sitenkinimą, kad ir skambinant iš 
išmaniojo telefono, ir iš planšetės 
reikia turėti interneto ryšį. Jie 
priekaištavo, kad teiginys, jog 112 
pagalba yra nemokama, kurčiųjų 
atveju neatitinka tikrovės ir juos 
diskriminuoja. Esą ir išmanieji te-
lefonai vis dar kainuoja per bran-
giai, o galimybė juos atnaujinti 

kas ketveri metai – per ilgas laiko 
tarpas. O štai senyvo amžiaus 
asmenims patogiau būtų naudotis 
planšete – vaizdas didesnis.

Už programėlę
LKD vadovė R. Klečkovskaja 

atrodė nustebusi. „Viso pasaulio 
kurtieji vartoja ir gestų kalbą, ir 
skaito, o Lietuvos kurtieji ketina 
užsidaryti gestų kalbos pasaulyje? 
Gal vis dėlto išmokime skaityti 
ir suprasti PAGD parengtus at-
sakymų trafaretus lietuvių kalba?“ 
- piktinosi prezidentė. Ji siūlė rink-
tis technologinius sprendimus, ati-
tinkančius šiandienos galimybes. 
Esą geriau taip negu niekaip. Anot 
vadovės, galbūt netrukus atsiras 
naujų galimybių kurtiesiems, tuo-
met ir sieksime jų prieinamumo.

Programėlės kūrėjai jau 
dabar įžvelgia nemažai jos prana-
šumų. Turimi kurčiųjų duomenys 
– tai maždaug perpus sutrum-
pėjęs kelias operatoriui išsiųsti 
pagalbą į nelaimės vietą.  Vos 
kurčiajam paskambinus, sėdintis 
prie pulto asmuo jau žino, kad tai 
neįgaliojo skambutis, mato jo var-
dą, pavardę, amžių, gyvenamąją 
vietą, žino lėtines ligas ir kt. Todėl 
gali peršokti nuo bendrųjų prie 
specialiųjų klausimų: kas atsitiko 
ir kokia pagalba reikalinga. Be to, 
programėlė sukurta taip, kad BPC 
darbuotojai gali nustatyti asmens 
buvimo vietą. Dėl įdiegtos pro-
gramėlės kurtieji įgyja galimybę 
būti įtraukti į gyventojų infor-
mavimo ir perspėjimo sistemą ir 
gauti svarbią informaciją. Ateityje 
svarstoma galimybė apie gautus 
pranešimus kurčiuosius infor-
muoti įdiegtu išmaniuosiuose 
prietaisuose šviesos signalu. 

Interneto ryšys už 3 Lt per 
mėnesį – per brangu?

„Ar kasdien skambinate 112 
tarnybai? Ar tikrai, kai kyla grėsmė 
sveikatai ar gyvybei, skaičiuojate, 
kiek kainuos  skambutis į Bendrąjį 
pagalbos centrą?“ - tokiais klausi-
mais į auditoriją kreipėsi Neįgalių-
jų reikalų departamento direktorė 
G. Paliušienė. Viešnia priminė, jog 
kurtiesiems, kaip ir kitos negalios 
asmenims, neįgalumo pensija ski-

Sunkus sprendimas 
dėl tyliojo skambučio poreikio

riama ne šiaip sau, o tam, kad jie 
tenkintų savo specialiuosius po-
reikius. Ir dalykiškai ėmė svarstyti, 
kiek internetas per mėnesį gali at-
sieiti išmaniųjų telefonų naudoto-
jams. Pasirodo, 1 GB planas dabar 
kainuoja 5 Lt. LKD jau beveik su-
sitarė, kad kurtiesiems tai atsieitų 
3 Lt per mėnesį. Nustatyta, kad tik 
būtinais atvejais naudojant 3G ryšį 
1 GB visiškai pakanka.  „Ar čia 
tokie dideli pinigai, kurie gerokai 
patuštintų kurčiųjų kišenę?“ - ste-
bėjosi viešnia. 

Kadangi pasitarime kurtieji 
krimtosi dėl skubios pagalbos 112 
neprieinamumo vaizdo skambu-
čiais, G. Paliušienė priminė, kad 
kurtieji jau turi galimybę ben-
drauti vaizdo skambučiais, tegu ir 
mokamai, tegu ir kitu kanalu. Ta-
čiau jų poreikis iki šiol toks ma-
žas, kad viešnia gėdijasi viešinti 
skaičius. Anot jos, tai rodo, kad 
mobiliosios programėlės kritika 
dėl joje įdiegto lietuviško teksto 
yra tik formalus pretekstas ati-
sakyti PAGD siūlymo. Kalbėtoja 
atrėmė ir apgailestavimus dėl di-
delės išmaniųjų telefonų kainos. 
Esą kai dabar kas ketveri metai 
kompensuojama už išmaniuosius 
telefonus suma siekia 600 Lt, o 
ne pati naujausia telefono versija 
kainuoja 700-800 Lt ir sparčiai 
pinga, teisintis neįkandamomis 
kainomis taip pat nederėtų. O 
dėl planšečių pripažinimo kom-
pensuojamąja technika, tai žadėjo 
netolimoje ateityje Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijoje kelti 
šį klausimą.

„Jei galvojate atsisakyti šio va-
rianto, tai jums pagalbos nereikia“, 
- apibendrino NRD direktorė.

  
Programėlės kūrėjai 

atrodė sutrikę
„Kad sukurtume progra-

mėlę ir rezervuotume 10 tūkst. 
vartotojų vietų serveryje, mums 
teko metams nukelti naujos uni-
formos pirkimą ugniagesiams“, 
- teigė PAGD atstovai. Jie atrodė 
ne tik sutrikę, bet ir nusiminę. 
Nenuostabu. Grupė žmonių buvo 
atitraukti nuo tiesioginio darbo, 
eikvojo laiką ir energiją progra-
mėlei kurti, ją diegti išmaniuo-

siuose telefonuose, vykti į kurčių-
jų bendruomenes ir supažindinti 
su naudojimosi instrukcija.  Ir še 
tau – jų paslaugų nereikia. Ka-
dangi jau bandomojo projekto 
metu skubią pagalbą galima iš-
sikviesti realiai, tai ir šiuo metu 
BPC visą parą po vieną pamainos 
operatorių budi ir laukia išimtinai 
kurčiųjų skambučių.  Esą kartu su 
nerealizuotais ugniagesių apran-
gos poreikiais Lietuvos biudžetui 
tai atsieina nepigiai.

   
Kaltas vidinis kon�iktas? 

Nors ir neturėję galimybės 
gerai pažinti kurčiųjų bendruo-
menės speci�kos, svečiai kaip su-
sitarę kalbėjo apie kurčiųjų nesu-
tarimą... su savimi. Jie mano, kad 
gestų kalbos įvairiose gyvenimo 
srityse stygius kaip nerealizuotas 
poreikis kurčiuosius pasivijo 
iš praeities ir išsiliejo neigimu. 
Jie apgailestavo, kad problemą 
gali spręsti pagal savo galimybes 
– toliau diegti programėlę kitose 
regioninėse kurčiųjų bendruo-
menėse, tobulinti programėlę. 
Tačiau derėtis su mobiliojo ryšio 
operatoriais dėl vaizdo skambu-
čių ar interneto ryšio  kainų – ne 
jų reikalas. Jie ragino kurčiuosius 
pasinaudoti savo bendruomenine 
jėga ir išsiderėti palankesnes po-
kalbių planų sąlygas. Tai būtų ne 
tik sutaupyti pinigai, bet ir pade-
monstruota kolektyvinė jėga, ryž-
tas imtis asmeninės atsakomybės 
už savo veiksmus ir gyvenimą.

  
Programėlės tinka 

ir kitiems
Kai ir po papildomų argu-

mentų, siūlomų kompromisų kur-
tieji vis dar neapsisprendė ir prašė 
savaitės pagalvoti, G. Paliušienė 
pasiūlė pareigūnams nestabdyti 
projekto ir niekam neatiduoti pro-
gramėlės. Esą ji žinanti, kam neįga-
liųjų sistemoje ši reikalinga. Anot 
vadovės, bus panaudoti visi 10 
tūkst. vienetų. Pirmiausia - iš dalies 
paralyžiuotiems asmenims, taip pat 
negalintiems kalbėti balsu ir pan.

Tądien ir iš pačios kurčiųjų 
bendruomenės nuskambėjo ragi-
nimas elgtis atsakingai ir priimti 
sprendimus vadovaujantis ne vien 
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GERBIAMI 

SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite
 „Akiratį“ 

2014 metams!

Laikraščio „Akiratis“  
(indeksas 0002) 

prenumeratos kaina:
6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį 
galite visuose 

„Lietuvos pašto“ skyriuose. 

Nuotolinio vertimo pa-
slauga Klaipėdoje teikiama 
Jūrininkų sveikatos priežiūros 
centre (JSPC). Pirmas bandy-
mas vyko kovo 7 d.

Šis centras vienintelis atsiliepė 
į LKD kvietimus bei siūlymus gerin-
ti vertimo paslaugų kokybę sutriku-
sios klausos asmenims. Šiam tikslui 
centras skyrė vieną šeimos gydytojo 
kabinetą, kuriame pastatytas stacio-
narus kompiuteris dideliu ekranu, 
vaizdo kamera, yra kokybiškas 
interneto ryšys. Atėjus pas šeimos 
gydytoją, paskambinama į vertėjų 
centrą Skype programa, kur nuolat 
budi gestų kalbos vertėja. Kurčiam 
žmogui nebereikia kviestis vertėjo 
einant į JSPC, taip taupomas bran-
gus vertėjų laikas. Reikia priminti, 
kad vertimo paslaugų poreikis vis 
auga, o darbuotojų skaičius vertėjų 
centre – ne. 

Jei kurčiajam reikia eiti pas 

Nuotolinio vertimo paslaugos Klaipėdos poliklinikoje

kitus specialistus, registratūroje, pa-
teikus asmens dokumentą, išduo-
damas planšetinis kompiuteris, ir 
jį pasiėmęs asmuo gali eiti pas kitus 
gydytojus (stomatologą, ginekolo-
gą ir kt.). Šiuo metu registratūroje 
kol kas yra tik vienas kompiuteris. 

Klaipėdietė R. Gluškovienė pirmoji išbandė nuotolinio vertimo paslaugas Jūri-
ninkų sveikatos priežiūros centre.

Pasak JSPC kompiuterių tinklo 
administratoriaus Tado Rekašiaus, 
tai tik pradžia, nes pirma norėta 
išbandyti, kaip veikia sistema. Pa-
gal poreikį planuojama įsigyti ir 
daugiau planšetinių kompiuterių. 
Be to, bus plėtojamas belaidžio 

tinklo internetinis ryšys. Specialisto 
teigimu, kadangi ši paslauga teikia-
ma kurtiesiems, vaizdo transliacijos 
kokybė privalo būti gera.

Praėjus mėnesiui nuo šios 
paslaugos įdiegimo, Klaipėdos 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
balandžio 3 d. įvyko kurčiųjų 
bendruomenės susitikimas su 
JSPC vadovu vyr. gydytoju V. Gri-
galausku. Buvo pristatytos naujai 
įrengtų technologijų galimybės 
JSPC, vertimas nuotoliniu būdu, 
aptartos iškilusios problemos ir 
tolesnis technologijų naudojimas 
bendradarbiaujant su gestų kalbos 
vertėjais. Kurčiųjų bendruomenei 
tai naujas, bet labai patogus ir 
kokybiškas gestų kalbos vertimo 
paslaugų prieinamumas panau-
dojant šiuolaikinių technologijų 
galimybes.

Kristina RIMKIENĖ

asmeniniais, bet ir visos bendruo-
menės interesais.  
    

Atsakingi asmenys 
ambicijoms nepasiduoda

Nors ir nevieningai, nelabai 
tvirtai vis dėlto iš LKD svečiai 
gavo patvirtinimą, kad progra-

mėlė kurtiesiems reikalinga. Jie 
teigė supratę, kad paprastinant į 
programėlę įdiegtus tekstus dar 
teks nemažai padirbėti. 

Savo darbo dalies žada 
nevengti ir LKD: ji programėlė 
naudojimo instrukciją vers į 
gestų kalbą ir mokys savo narius 

suvokti tekstų turinį. 
Tad pareigūnai gavo signalą 

veikti. Tai reiškia, kad netrukus 
PAGD ruoš paraišką ir ieškos 
ES struktūrinių fondų paramos.  
Lietuvos biudžeto šiam tikslui 
skirtos lėšos jau baigėsi. Nors ir 
nuvilti, svečiai pademonstravo 

tvirtą pilietinę poziciją ir užgautų 
asmeninių ambicijų aukščiau už 
neįgaliųjų interesus nekėlė. Ar 
ne pats laikas būtų ir kurtiesiems 
iš naujo vertinti savo ankstesnes 
nuostatas ir nedaryti sau gėdos?

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Balandžio 5 d. Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
salė buvo pilnutėlė žmonių. Tą-
dien čia vyko Anekdotų šou. 

Dar renginiui neprasidėjus 
dalis žiūrovų patenkinti sedėjo 
salėje, kiti dar nekantriai šurmu-
liavo prie įėjimo. Jie stovėjo eilėje 
prie bilietų kasos, o nuotaiką 
jiems kėlė aplinkui besisukinėjan-
ti keistuolė boba su barzda. 

Tokia buvo Vilniaus kurčiųjų 
jaunimo organizacijos ir Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centro drau-
ge organizuotos Anekdotų šventės 
pradžia. Šios šventės idėja kilo 
siekiant suburti kurčiųjų jaunimą 
bei vyresnius žmones, kad jie pa-
mirštų rūpesčius ir kelias valandas 
tiesiog šypsotųsi, būtų laimingi. 

Kai galų gale prasiskleidė už-

Anekdotai subūrė sostinės kurčiuosius
uolaidos, žmonės išvydo didžiulę 
ir labai mielą pandą, kuri atkeliavo 
į renginį skleisti toleranciją, meilę 
ir laimę. Ji kvietė nusifotografuoti 
visus žiūrovus, taip pat papasakoti, 
kas jiems yra laimė. Panda – tai 
viešnia iš socialinės akcijos “Myliu 
Panda”.

Per visą renginį ant scenos vy-
ravo chaosas. Iš pradžių užkulisiuo-
se siautėjusi boba su barzda pradėjo 
visiems trukdyti: vaikė artistus nuo 
scenos, bėgo nuo organizatorių ir 
pasakojo savo anekdotus. Negana 
to, pasirodžiusi valytoja raudonais 
aukštakulniais tvirtino, kad dabar 
– jos darbo valandos. Vedėjoms 
buvo daug vargo vaikyti trukdy-
tojus nuo scenos, bet galų gale visi 
susitaikė ir drauge vedė šventę. Joje 
buvo ne tik Bobos ir kurčiųjų drau-

gijos aktorių pasakojami anekdotai, 
bet ir vaidinimai, juokingi nuotrau-
kų montažai, nepiktai pašiepiantys 
žinomus kurčiųjų bendruomenės 
bei pasaulio žmones.

Pasibaigus renginiui vedėjos 
kaip atsiprašymą už netvarkingai 
susiklosčiusią renginio programą 
pakvietė visus žaisti žaidimo: buvo 
nemažai juoko, kai žiūrovai turėjo 
parodyti įvairius žodžius apsimovę 
bokso pirštines, tik su kojomis arba 
perteikdami tik veido mimika.

Po renginio buvo matyti 
daug šypsenų ir laimingų veidų. 
Renginio organizatoriai džiau-
giasi, jog pavyko įgyvendinti savo 
tikslą - praskaidrinti žiūrovams 
nuotaiką.

Rasa BUIKAUSKAITĖ
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Pasaulyje
Atkelta iš 1 psl.

Visi, kas iš jaunystės pa-
žįsta Raimundą Jankų, gali 
patvirtinti, kad jis turėjo ener-
gijos „užtaisą“. Atrodo, kad 
išskirtinį aktyvumą paveldėjo 
iš motinos Elvyros, šviesaus at-
minimo tėvo Bronislovo, kurie 
jaunystėje buvo tarp veikliau-
siųjų – būdami raštingi, prasi-
lavinę aplink save būrė pana-
šaus likimo draugus, rūpinosi 
jų šviesesne ateitimi. Jų sūnus 
Raimundas Lietuvoje buvo 
kurčiųjų sporto entuziastas.

Tik emigravęs Raimundas 
darbo ieškoti pradėjo Ispanijoje. 
Ši valstybė maždaug nuo 1998 m. 
emigrantams buvo atvėrusi plačią 
darbo rinką. Be to, viliojo palan-
kiu klimatu: čia ilgos, šiltos, kar-
tais net karštos vasaros ir drėgnos 
žiemos. Tik atvykęs į šalį apsistojo 
Andalūzijoje – pietvakariniame 
Ispanijos regione (daugiausia 
gyventojų turintis ir antras pagal 
dydį iš septyniolikos Ispanijos 
regionų), Chereso mieste. An-
dalūzijos teritorija maždaug dvi-
gubai didesnė nei Lietuvos.

 Raimundas tvirtina, kad 
darbą rasti Ispanijoje jam nebuvo 
sunku. Pasak jo, pirmiausia darb-
daviai pakviečia pokalbio, vyksta 
atranka, paskui - kelių savaičių 
praktika, kurios metu vertinama 
darbo kokybė. Jeigu atitinki rei-
kalavimus, sudaroma terminuota 
darbo sutartis. Jam teko dirbti 
valytoju, statybininku, sodininku, 
vaistų sandėlyje.

Daugumai panašaus amžiaus 
kurčiųjų ispanų įsidarbinti kiek 
sunkiau, nes jų išsilavinimas pra-
stesnis, suklumpa per apklausą, 
be to, jie tingūs. Darbdaviai bijo 
rizikuoti, nes pasirašius terminuo-
tą sutartį, pagal ten galiojančius 
įstatymus, jie iki jos pabaigos 
turės mokėti sutartą atlyginimą. 
Tačiau išsilavinę Ispanijos kurtieji 
dirba pagal savo specialybę nuo-
latinį darbą. Pagal Ispanijos darbo 
įstatymus, tęsti terminuotą sutartį 
darbdaviui neapsimoka. 

Ilgai plūdę į Ispaniją imig-
rantai tiek perpildė darbo rinką, 
kad 2007 m. staigiai pakilo ne-
darbo lygis.

R. Jankaus gyvenimo patirtis 
ir įspūdžiai iš svetur

Visi Ispanijos kurtieji gauna 
vienodą neįgalumo pašalpą - maž-
daug 350 eurų per mėnesį. Tačiau 
iš tokios sumos pragyventi sunku. 
Įdomu, kad jei kurtieji ispanai 
gyvena su tėvais, kurių pajamos 
yra didelės, neįgalumo pašalpa jų 
kurčiam vaikui nemokama. Mo-
kama tik tuo atveju, jei pateikus 
dokumentus įrodoma, kad suau-
gęs kurčias vaikas gyvena atskirai 
nuo tėvų. Tad ispanai gyvena daž-
niausia kartu tik su mažai uždir-
bančiais tėvais arba pensininkais. 
Neįgalumo pašalpa nutraukiama 
mokėti ir tuomet, jei kurčiasis už-
dirba daugiau nei 700 eurų. 

Ispanijos kurčiųjų 
klubai ir jų veikla

Svetimšaliui, turinčiam sun-
kią klausos negalią, pritapti sve-
timoje šalyje buvo sudėtinga. Be 
to, žmogui reikia ne vien duonos. 
Įsidarbinęs Raimundas pradėjo 
ieškoti vietinių kurčių ispanų 
bendruomenės. Tačiau beveik 
nesuprato ispanų gestų kalbos. 
Kol po pusmečio ją pramoko, jam 
pagelbėjo Chereso kurčiųjų klubo 
prezidentas, kuris visus pokalbius 
išversdavo į tarptautinę gestų 

kalbą. Andalūzijos regione yra 
per 50 kurčiųjų klubų. Chereso 
kurčiųjų klubas - pirmasis iš pri-
vatizuotų Ispanijoje. Klubo nariai 
moka nario mokesčius. Jeigu jie 
gyvena toliau nei už 30 km arba 
nedirba, moka mažesnį nario mo-
kestį. Privatizuotas klubas privalo 
susimokėti valstybei tik komuna-
linius mokesčius. Pramokęs kalbą 
jis įsitraukė į vietinių kurčiųjų 
veiklą. Dirbo klube meno vadovu, 
organizavo įvairius renginius. 

Šalies kurčiųjų klubuose pa-
sitaiko ir įvairių problemų - prieš 
kelerius metus vienas iš privačių 
klubų bankrutavo. Paaiškėjo, kad 
klubo pinigai buvo plaunami, 
per teismą pastatas kon�skuotas. 
Kurčiųjų išsilavinimo lygis kyla, 
neaiškios machinacijos greit pa-
stebimos, iškeliamos į viešumą. 
Jo žiniomis, šiuo metu Ispanijoje 
veikia trys privatizuoti klubai.

Raimundas pastebi, kad 
labai skiriasi kurčiųjų lietuvių 
ir ispanų papročiai bei kultūra. 
Tačiau metinės šventės beveik su-
tampa. Pavyzdžiui, maždaug tuo 
laiku, kai Lietuvoje švenčiamos 
Užgavėnės, ES vyksta karnavalai, 
Cherese ypatinga Velykų savaitė, 

pas mus - tik trumpos Velykos. 
Nuo ankstyvo pavasario kiek-
vienas miestas ir miestelis turi 
savo šventę su mugėmis ir at-
rakcionais, ir tai trunka iki spalio 
mėnesio. Į vykstančius renginius 
įsitraukia ir regiono kurtieji. 

Be to, Andalūzijos regioną 
pietvakariuose skalauja Atlanto 
vandenynas, pietryčiuose - Vi-
duržemio jūra, pietuose yra gar-
susis Gibraltaro sąsiauris, regioną 
garsina ir nuostabaus grožio Siera 
Nevados kalnai. Tad beveik iš-
tisus metus (nes žiemos palyginti 
šiltos) kurčiųjų klubai organizuo-
ja įvairias išvykas - išsinuomoja 
prie vandenyno arba kalnuose 
namus su kiemais. 

Populiarus ir kurčiųjų spor-
tas, įvairiu lygiu organizuojamos 
sporto varžybos. Tačiau ne visi 
klubai yra pajėgūs paremti, kartais 
dalį savo lėšų reikia pridėti pa-
tiems kurtiesiems sportininkams.

Chereso miestas garsėja 
ypatingu chereso vynu, arkliais, 
�amenku. Visoje Europoje garsūs 
jo festivaliai, turtingas istorinis 
paveldas. Todėl rengiamos įdo-
mios ekskursijos ir apžiūrimos 
vietos įžymybės.

R. Jankus su draugu kauniečiu V. Maziukaičiu ir jį globojusia ispane Carmen Ruiz Tirado. 
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Ispanų pasididžiavimas - kori-
da, arenose galima išvysti matadorų 
kovas. Cheresas garsėja senoviškais 
chereso barais, kur vynas tiekiamas 
tiesiog iš statinių. Legendiniam che-
reso vynui  ypatingą skonį suteikia 
Polonijos vynuogės, kurios augina-
mos šiame regione kreidos baltumo 
žemėje. Cheresas eksportuojamas 
į visą pasaulį. Apylinkėse veisiami 
ir žirgai. Mieste įkurti �amenko 
centrai. 

Ispanijos kurtieji lankosi 
bažnyčiose. R.Jankus Kadiso mies-
te susipažino su Šiaurės Ispanijos 
San Sebastiano miesto kunigu, 
kuris laisvai moka gestų kalbą. Tuo 
metu į Kadisą atvyko įšventintas 
kunigas, taip pat mokantis gestų 
kalbą. Taigi kurtiesiems yra gali-
mybė su dvasininkais bendrauti 
gimtąja kalba. 

Pas Raimundą buvo atvykę ir 
draugų lietuvių. Kauniečiui, ben-
dro likimo draugui Vidui Ispani-
joje parūpino neįgaliojo vežimėlį, 
padėjo �nansiškai kelionėje. 

Paskutinėje darbovietėje, 
vaistų sandėlyje, jam buvo pasiū-
lytas darbas po dviejų mėnesių. 
Tačiau kaip tik tuo metu atsirado 
geresnėmis sąlygomis uždarbis 
Londone, todėl jis 2011 m.persi-
kėlė į Angliją. Ispanijoje jam teko 
gyventi 5 metus. Tačiau ryšys su 
ispanais lig šiol nenutrūkęs.

Po Anglijos dangumi
Londone Raimundas dirba staty-
bose laisvu režimu. Ypač žiemą 
darbas nenuolatinis. Darbo rei-
kalais  nuolat nešiojasi kompiu-
terį, kad galėtų iš anglų kalbos 
išsiversti. Tad gestų kalbos vertėjo 
paslaugomis beveik nesinaudoja. 
Prisipažįsta, kad turint sunkią 
klausos negalią svetur bendrauti, 
kalbą mokytis sunku. Ryšį palaiko 
su atvykusiais lietuviais. Butą, jo 
žiniomis, irgi pigiausia nuomotis 
iš lietuvių, kurie čia anksčiau 

Su Šiaurės Ispanijos San Sebastiano miesto kunigu, kuris gerai moka gestų 
kalbą.

įsikūrė ir būstus pernuomoja 
kitiems. Pasak Raimundo, visi 
imigrantai kabinasi į gyvenimą, 
kaip kas išmano stengiasi dėl sa-
vos gerovės. 

Kaip sakė pašnekovas, kurtieji 
anglai dirbti nenori. Turintiems 
klausos negalią valstybė leidžia 
išgyventi: jiems kas savaitę skiria 
nemažas neįgalumo pensijas ir dar 
moka bedarbio pašalpas. 

Anglijoje kurčiųjų klubus 
pagal projektus remia valstybė. 
Tačiau projektai turi būti koky-

biškai parengti, vykdomi – ne-
priekaištingai. Priešingu atveju 
laukia bankrotas. Čia klubuose 
nario mokesčio nėra, tačiau įėji-
mas į renginius mokamas. 

Anglijoje daug anksčiau įvy-
ko dideli perversmai kompensuo-
jamosios technikos srityje, beveik 
kiekvienas turi „signo“ vertėją, susi-
siekiant su darbuotojais, keičiantis 
ar ieškant informacijos, naudojasi 
vaizdo kameromis. Anglai geriau 
perpratę komunikacijos priemones 
ir nuolat domisi naujovėmis.

Raimundas pastebėjo, kad so-
cialiniai ir kiti darbuotojai, mokan-
tys gestų kalbą, dirba valstybinėse 
įstaigose (taip pat ir darbo biržoje). 
Jie aptarnauja visus šalies piliečius. 
Tačiau atvykus kurčiajam visada 
yra galimybė patekti pas mokantįjį 
gestų kalbą. Tiesa, užsiregistravus 
kartais gali prireikti keletą dienų 
palaukti. Klubuose socialinio dar-
buotojo paslaugos neteikiamos. 

Daug matęs ir patyręs žmo-
gus sako, kad kiekviena šalis turi 
savų pliusų ir minusų. Tik bėda, 
kai apskritai tarp pliusų tik sen-
timentai gimtinei, artimiesiems 
ir draugams. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Atkleta iš 1 psl.

Kodėl Kazimieras Bražins-
kas pasirinko vieną labiausiai 
prie Šiaurės poliaus priartėju-
sių kraštų, sako jau  neprisi-
menąs. Galbūt Anglija, Airija 
ir Vokietija kurčiųjų jau buvo 
„per daug atrastos“, per lengvai 
pasiekiamos. Vaikinas norėjo 
pažinti dar nežinomą šalį, jos 
kultūrą ir žmones. Kad ir kaip 
ten būtų, viešnagė užtruko ir 
virto gyvenimu svečioje šalyje.

Anot Kazimiero, islandai 
pilietybės į dešinę ir kairę ne-
dalija. Jiems trūko dar apie pu-
santrų metų, kol (jei būtų išlaikę 
atitinkamą egzaminą) būtų galėję 
pretenduoti į Islandijos pilietybę, 
mat reikia pragyventi 7 metus. 
Aukšto gyvenimo lygio šalyje jų 
gyvenimą kiek palengvino tik 
gana greitai įgytas neįgalumo pri-

Gyvenimas Islandijoje lietuvių akimis
pažinimas. Kai jis buvo nustatytas, 
iš dalies atpigo vizitai pas gydytoją, 
buvo įmanoma įsigyti kas 2 metai 
kompensuojamos įrangos: vieną-
kart televizorių, kitąkart mobilųjį 
telefoną ar kompiuterį, ir pan.
   

Darbas
Kaip vienintelį svarbų anks-

tesnių šešerių metų praradimą 
K. Bražinskas įvardija nutrauktas 
studijas Kauno technologijos 
universitete. Dėl to Islandijoje jis 
turėjo tenkintis nekvali�kuotais 
darbais. Žmona Birutė (mergau-
tinė pavardė Urbelytė) Vilniaus 
dailės akademijoje buvo įgijusi 
prestižinę specialybę. Jai rasti 
darbą pavyko iš karto, be to, jis 
buvo kvali�kuotas. Firmoje, ku-
rioje įsidarbino, įskaitant ją, dirbo 
vos trys darbuotojai, kurių vienas 
buvo savininkas vardu Viktoras. 
Jis, pasak Birutės, buvo tarsi 

antras tėvas. Visų jų darbai buvo 
skirtingi. Pvz., Birutė restauravo 
paveikslus: atnaujindavo spal-
vas, valydavo įsigėrusias dulkes, 
šalindavo sugadintas paveikslų 
dalis ir atkurdavo autentiką. Kai 
darbai būdavo netransportuotini, 
vykdavo teikti paslaugų į namus, 
bažnyčias. Maždaug apie 2008 m. 
Islandiją apėmė �nansų krizė. Tri-
jų asmenų bendrovė labai sielojosi 
dėl savo likimo, bet išgyveno. Tuo 
laikotarpiu darbdavys Birutei mo-
kėjo tik už 4 val. darbo dieną. Kita 
tiek pridėdavo darbo birža. Dėl to-
liaregiškos valstybės politikos šalis 
neblogai atlaikė �nansinį smūgį ir 
gana greitai atsigavo.

Eiliniams piliečiams, kaip 
mano Kazimieras, krizė galbūt net 
išėjo į naudą. Maisto produktai, 
buities prekės atpigo, šalis tapo ne 
tokia brangi gyventi. Tiesa, namų 
ūkis, anksčiau turėjęs 2-3 automo-

bilius, dabar tenkinasi vidutiniškai 
1-2 automobiliais. 

Beje, Kazimieras gerai ir 
neišmoko šnekamosios islandų 
kalbos. Baigė tik pirmo lygio kur-
sus. Islandų gestų kalbos mokėsi 
iš Reikjaviko, kuriame gyveno, 
kurčiųjų bendruomenės tiesiogiai 
komunikuodamas. Rimto stimulo 
čionykštės kalbos pramokti nėra 
– visi islandai puikiai kalba an-
gliškai. 

Birutė ir Kazimieras savo 
darbuose su darbdaviais bendravo 
susirašinėdami, ir tokia situacija 
nė vienų netrikdė.

Islandijoje laikomasi požiū-
rio, kad skatintini darbe šalies pi-
liečiai, bet ne emigrantai. Atvykė-
lio, net einančio aukštas pareigas, 
atlyginimas niekada neprilygsta 
islando algai. 

Nukelta į 8 psl.
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Gestų kalba, kurčiųjų 
bendruomenė, vertėjai

Bražinskai šiltai atsiliepia apie 
vietinius gyventojus: draugiški, 
paprasti, malonūs, paslaugūs. Vis 
dėlto emigrantus jie prisileidžia 
nenoriai. Į kurčiųjų klubą, į rengi-
nius, gauti įsidarbinimo paslaugas 
– prašom, bet į namus kviečia ne-
dažnai. Todėl lietuviai artimiau nei 
su vietiniais susidraugavo su kitais 
emigrantais: latviais, lenkais, če-
kais, rusais. Paradoksalu, bet buvo 
artimesni net su nediduke lietuvių 
girdinčiųjų bendruomene. Pvz., 
laisvalaikiu susirinkdavo žaisti 
krepšinio. Gaila, per krizę visi išsi-
važinėjo, jie liko vieni.

2011 m. gegužę islandų gestų 
kalbos statusas įtvirtintas Konstitu-
cijoje. Kurtieji tuo labai džiaugiasi, 
reikėjo už tai nemažai pakovoti.

Vertimo paslaugas kurtie-
siems reikia užsisakyti prieš 1-2 
dienas. Tuomet jos garantuotos. 
Ligos, kitais išskirtiniais atvejais 
vertėjas būna iškviestas bet kuriuo 
paros metu. 

Vertimo paslaugas bendruo-
menei ir paslaugas mokslo bei 
švietimo įstaigose teikia ne tie patys 
vertėjai (supratau, kad jų darbda-
viai ne tie patys). Tiesa, prireikus jie 
vieni kitiems talkina. Gestų kalbos 
vertėju gali dirbti tik asmuo, įgijęs 
vertėjo specialybę aukštojo mokslo 
įstaigoje. 

Čia griežtai paisoma vertėjo 
aprangos kodo (jis turi vilkėti tik 
juodai). Visi vertėjai turi auto-
mobilius, valstybė jiems apmoka 
degalų išlaidas. Vertėjų paslaugos 
nemokamos.

Gestų kalbos kursus šeimos 
nariams, visuomenei organizuoja 
tuo tikslu įsteigta organizacija. 
Visai panašiai kaip ir Lietuvoje. 
Tačiau priešingai mūsų šaliai, ten 
žinias gestų kalba per televiziją 
skaito patys kurtieji. Yra parengti 
4 diktoriai, kurie kasdien atsi-
renka svarbiausias naujienas ir 
kurčiųjų bendruomenei jas skaito 
pakaitomis maždaug 10-15 min. 
„Diktoriui  langas ekrane kur kas 
didesnis skirtas negu mūsų vertė-
jams“, - teigė pašnekovas. 

Atkreipkite dėmesį, kad 
televizijoje kurtieji ėmė dirbti dar 
1980 m. 

Labai daug laidų titruojama. 
Filmai paprastai rodomi originalo 
kalba, o ekrano apačioje eina islan-
diški titrai. 

Didžiausias gyventojų telkinys 
– sostinė Reikjavikas. Jame - apie 
205 tūkst. gyventojų (visoje saloje 
– apie 320 tūkst.), čia buriasi ir be-
veik visa kurčiųjų bendruomenė. Ją 
sudaro 300 klausos negalią turinčių 
asmenų. Kurčiųjų klubas Reikjavi-
ke – vienintelis šalyje. Jame dirba 
kurtieji ir girdintieji, apie 10 asme-
nų; dalis jų - ne visą darbo dieną. 
Vadovauja kurčias asmuo. Darbo 
savaitė, kaip ir Lietuvoje, 5 dienų. 
Tiesa, penktadienis – kitokia diena. 
Tądien geriama kava, susitinkama, 
bendraujama, svarbūs reikalai tvar-
komi retai. Vakarais ir savaitgaliais 
klubas nedirba, nebent yra anksčiau 
suplanuotų renginių. Norintys pa-
tekti į klubą vakarais turi iš anksto 
susitarti dėl rakto. Klube yra visos 
būtinos patalpos: kabinetai, salikė, 
virtuvėlė, procedūrų kambarys ir kt. 
Antras pagal didumą šalies miestas 
– Akureiris, kuriame yra vos 18 
tūkst. gyventojų. Kiek iš jų kurčiųjų, 
pašnekovas nežino.

Kurčiųjų draugija savo biu-
džetą formuoja iš dviejų šaltinių: 
Vyriausybės skiriamų lėšų (jos 
nedidelės) ir dukart per metus 
rengiamos loterijos. Vienu metu 
iš loterijos užsidirbo papildomai ir 
Kazimieras. Bilieto kaina – apie 20 
litų. Nuo parduoto bilieto ketvir-
tadalis atitenka pardavėjui, o trys 
ketvirtadaliai dalijami maždaug 
perpus: loterijos fondui ir kurčiųjų 
draugijai. Tai išties pelningas pa-
jamų šaltinis. Už lėšas, surinktas iš 
loterijos, kurtieji sugebėjo Reikjavi-
ke nusipirkti klubo patalpas!

Kurtieji mokomi integruotai. 
Pvz., sūnus Elijas lankė darželį, 
kuriame mokosi kurti, girdintys ir 
kochlearinius implantus turintys 
vaikai. Auklėtojos yra dvi: girdin-
čioji ir kurčioji, bet svarbu tai, kad 
gestų kalbą gerai moka abi. 

Kompleksinę negalią turintys 
kurtieji gauna socialinių darbuo-
tojų arba jų padėjėjų paslaugas. Jas 
teikia išimtinai kurti asmenys. 

Vis labiau plinta kochleariniai 
implantai. Ypač gydytojai agituoja 
už juos. Kai gimė Bražinskų pirma-
gimis, o vėliau ir dukra, po penkių 

dienų šeima buvo pasiųsta į kliniką 
atlikti audiogramos. Netrukus gy-
dytojai juos kvietė pokalbio. Išvar-
dijo implantų pranašumus. Tėvams 
atsisakius, nebuvo patenkinti, bet 
pasiūlė naudotis bent klausos apa-
ratais. Ir vienu, ir kitu atveju šeimai 
kompensuojamosios priemonės 
nieko nekainuoja. Nekainuoja ir 
kelionė bei gyvenimas Švedijoje, 
kol pritaikomas aparatėlis arba at-
liekama operacija (šalyje nėra tokių 
paslaugų). Valstybė padengia ir ba-
terijų bei klausos aparatų atsarginių 
dalių išlaidas. 

Skandinavų vienybė 
ir tendencijos

Suomiai, švedai, danai, 
norvegai, islandai, grenlandai, Fa-
rerų Salų kurtieji yra nepaprastai 
vieningi. Ekonomiškai stipresnės 
valstybės padeda silpnesnėms, 
kartu stoja į kovą dėl gestų kalbų 
pripažinimo, pataria principiniais 
klausimais. „Gal dėl to jie tokie 
pažangūs, kad vieningi“, - svarstė 
jaunas vyras. Vis dėlto tarp jų yra ir 
esminių skirtumų. 

Štai Danijoje kochleariniams 
implantams alternatyvos nėra, o 
Švedijoje vyrauja bilingvizmas. Ne-
svarbu, ar pavyko operacija, gestų 
kalba yra privaloma. Ne tik vaikui, 
bet ir tėvams. Islandai į švedišką 
modelį linksta.    

Redakcijos pastaba. Jeigu no-
rite daugiau sužinoti apie Birutės 
ir Kazimiero Bražinskų gyvenimą 
Islandijoje, skaitykite LKD tinklala-
pyje www.lkd.lt.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
 Į turistinį žygį prie lavos laukų (dešinėje) su sūnumi Elijum kuprinėje.

K. Bražinskui ir jo žmonai Birutei beveik šešerius metus Islandija buvo antraisiais namais, kur jiems gimė sūnus Elijas ir 
dukrelė Paulina.

Atkelta iš 7 psl.

Pasaulyje
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Branginkit kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta...
Branginkit kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina...
Branginkit prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės...
Saugokit savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi...
Saugokit save, nes esate labai reikalinga šalia esantiems...
Būkite laiminga!

Mokytoją Danutę Matuzienę 
garbingo jubiliejaus proga sveikina 
Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos bendruomenė.

Ugdymas

Kovo 31d. Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos (PKNPM) 
bendruomenė  turėjo garbės 
priimti JAV ambasadorę Lietu-
voje Deborah Ann McCarthy.  

Mokyklos bendradarbiavi-
mas su JAV ambasada jau įpusėjo 
antrą dešimtmetį. Per tą laikotarpį 
buvo įgyvendintas ne vienas pro-
jektas (nuo idėjos iki akivaizdžių 
rezultatų). Kiekvieno mokyklai 
gyvybiškai svarbaus projekto 
pabaigtuves vainikuodavo JAV 
ambasadoriaus apsilankymas. 
Tokių garbių svečių mokykla jau 
sulaukia penktą kartą. Šį kartą  
JAV ambasadorė  Lietuvoje D. 
A. McCarthy į Panevėžį  atvyko 
kartu su JAV gynybinio bendra-
darbiavimo skyriaus pulkininku 
leitenantu Danieliu Milleriu ir 
biudžeto specialistu Mariu Želviu, 
koordinatoriumi Justinu Brownu, 
JAV ambasados gynybos atašė 
pulkininku Jeffu Jennette, koordi-
natore Renata Dromantaite, viešų-
jų ryšių atstove Rima Vydmantas, 
vertėja Julija Kupstyte ir fotografu 
Aleksandru Balčiūnu. 

Garbius svečius sveikinda-
ma PKNPM direktorė Danutė 
Kriščiūnienė pažymėjo, jog labai 
didžiuojasi, kad mokykloje per 
visą jos veiklos ir gyvavimo lai-
kotarpį jau lankosi penktas  JAV 
ambasadorius Lietuvoje. Pacitavusi 
Platono mintį, kad gyvenimas be 
ieškojimų yra nevertas gyvenimo, 
direktorė apžvelgė mokyklos ir JAV 
ambasados bendradarbiavimo isto-
riją:  prisiminė mokyklos kūrimosi 
laikotarpiu  JAV gynybinio bendra-
darbiavimo štabo skirtą paramą 
patalpoms atnaujinti, �nansuotą 
mokyklos trečio aukšto statybą bei 
šiais metais gautą 150 tūkst. dolerių 
vertės labdaros siuntą ir aštuonių 
vietų mikroautobusą. „Kadangi 
mokyklą lanko vaikai ne tik iš ap-
skrities, bet ir iš tolimesnių rajonų, 
ši dovana mums labai vertinga ir 
reikalinga mokiniams pavėžėti“, 
– pabrėžė direktorė.

Atsakomąjį žodį tardama 
JAV ambasadorė D. A. McCarthy 
pirmiausia paklausė, kaip gestais 
perteikiama „laba diena“, ir sakė, 
jog labiausiai norinti pasisveikinti 

JAV ambasadorės vizitas 
Panevėžio mokykloje 

su vaikais. „Noriu žengti tuo pačiu 
keliu kaip ir mano kolegos - buvę 
ambasadoriai. Džiaugiuosi galėda-
ma tęsti bendradarbiavimą su jūsų 
mokykla. Ji yra išskirtinė, todėl tu-
rite jausti ypatingą dėmesį. Žinau, 
kad prie šio projekto prisidėjo daug 
žmonių“, – pažymėjo garbi viešnia.  
Ambasadorė padėkojo ir mokyklos 
mokytojams, kurie turi svarbią už-
duotį – padėti šiems vaikams pasi-
rengti integruotis į visuomenę.

JAV gynybos atašė pulki-
ninkas J. Jennette pasidžiaugė, 
jog šiandien yra šio bendradar-
biavimo šventinė dalis. Jis dėkojo 
mokyklos direktorei už rodomą 
iniciatyvą, nes be jos kariškiai ne-
žinotų, kokios pagalbos mokyklai 
reikia. „Džiaugiamės, kad galime 
bendradarbiauti ir padėti klau-
sos negalią turintiems vaikams“, 
– sakė svečias.  

Projektą kuravęs JAV gyny-
binio bendradarbiavimo skyriaus 
biudžeto specialistas  M. Želvys 
pažymėjo, jog šiam projektui 
ruoštasi ketverius metus. Jis dėko-
jo visiems prie jo prisidėjusiems: 
JAV ambasadai, muitinės darbuo-
tojams, mokyklos vadovams ir 
mokiniams, padėjusiems atvežtą 
labdarą sunešti į mokyklą.

Dar kartą padėkojusi mokyk-
los direktorė D. Kriščiūnienė JAV 
ambasadorei ir visiems prisidėju-
siems prie projekto realizavimo 
svarbiems asmenims įteikė padė-
kas, mokinių sukurtus suvenyrus ir 
didelę saldžią dovaną – šimtalapį. 

Padėkos žodžius garbiems 
svečiams išsakė ir šia neeiline pro-
ga mokykloje apsilankę Panevėžio 
miesto savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja Janina 
Gaidžiūnaitė, mero patarėjas Petras 
Luomanas, Švietimo profesinės 

sąjungos Panevėžio skyriaus pir-
mininkė Erika Leiputė-Stundžienė, 
Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja 
Nomeda Simėnienė, Švietimo sky-
riaus vedėjas Dainius Šipelis, mo-
kyklos kuratorė Aušra Gabrėnienė 
ir kiti garbingi svečiai.

Neliko savo padėkos neiš-
reiškusi ir mokyklos bendruome-
nė. Jos vardu kalbėdami direktorės 
pavaduotoja Lina Bartnykienė ir 
auklėtojas Artūras Juknevičius 
sakė norintys įteikti padėką ir 
gėlių puokštę  mokyklos direkto-
rei D. Kriščiūnienei. „Už begalinį 
rūpestį, už tuos nematomus, bet 
be galo svarbius  darbus vykdant šį 
projektą. Nes tik visi kartu,  sutelkę 
savo jėgas, gavome tokį rezultatą“, 
– pažymėjo L. Bartnykienė. 

Garbių svečių apsilankymo 
proga mokiniai parodė įspūdingą 
šokių studijos „Selevy“ vadovės 
Reginos Liutkevičienės parengtą 
meninę programą.

JAV ambasadorė  ir ją lydėję 
asmenys apžiūrėjo dovanotais 
baldais atnaujintą  mokyklos ben-
drabutį, klases, kabinetus. Geriant 
kavą ir arbatą, ragaujant mokinių 
paruoštas vaišes, buvo aptartos to-
lesnės mokyklos ir JAV ambasados 
bendradarbiavimo gairės.

Po vizito mokykloje D. A. 
McCarthy dar lankėsi Panevėžio 
miesto savivaldybėje, kur susitiko 
su miesto meru bei kitais atsakin-
gais asmenimis.

Laima LAPĖNIENĖ

PKNPM direktorė  D.Kriščiūnienė JAV ambasadorei Lietuvoje D. A. McCarthy 
parodė dovanotais baldais atnaujintą mokyklos bendrabutį, klases, kabinetus.
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Ugdymas
Klaipėdos Litorinos mo-

kykloje vyko Karjeros diena.
Renginio organizatorės 

– direktorė Edita Andrijauskienė, 
pavaduotoja ugdymui Renata 
Aglinskienė, spec. pedagogė Sigita 
Liukpetrienė ir istorijos mokytoja 
Kristina Rimkienė. Jame dalyvavo 
daug gyvenime pasiekę klausos 
negalės jaunuoliai: buvę Klaipėdos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinės mokyklos auklėtiniai Nina 
Šamakova ir Karolis Simaitis, buvę 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro ugdytiniai Myko-
las Balaišis ir Kazimieras Tičkus. 
Skirtingą gyvenimo kelią pasirinkę 
jauni žmonės privertė suklusti ir 
susimąstyti nerūpestingai mokykli-
nes dienas leidžiančius vaikus.

Ninos Šamakovos kelias
Nedidukės, bet labai ener-

gingos merginos kelias 2008 m. po 
dešimtmetės mokyklos baigimo  
nuvedė į tolimąją Islandiją. Islandi-
jos grožis nepavergė Ninos, nes po 
metų ji grįžo į Klaipėdą, baigė Salio 
Šemerio suaugusiųjų gimnaziją, 
įkūrė Klaipėdos kurčiųjų jaunimo 
organizaciją bei pradėjo vadybos 
studijas gimtojo miesto universitete. 
Savo pradėtus darbus mergina per-
davė aktyviems uostamiesčio kur-
tiesiems, o pati atsigręžė į Lietuvos 
sostinę. Ji buvo išrinkta į Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) 
tarybą. 

Nina neapsiribojo veikla tik 
Lietuvoje, jau kelintus metus mer-
ginos žvilgsnis krypsta ir į Europą. 
Nina su pasididžiavimu pasakojo 
apie savo veiklą LKJA ir Europos 
kurčiųjų jaunimo sąjungoje, dalijo-
si įspūdžiais iš kūrybinių stovyklų 
Bosnijoje ir Hercegovinoje bei 
Olandijoje, vasaros mokymų sto-
vyklų Norvegijoje ir Vengrijoje. Į jas 
mergina pateko dėl savo užsispyri-
mo ir smalsumo. Nuolat ieškodama 
informacijos internete, siųsdama 
įvairioms jaunimo organizacijoms 
savo CV, Nina plečia ne tik savo 
pažinčių ratą, bet ir akiratį, tobulina 
anglų kalbos žinias, įgyja daug nau-
dingos gyvenimo patirties.

Karolio Simaičio šuolis
Baigęs mokslus Klaipėdos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-

Karjeros diena Litorinos mokykloje
grindinėje mokykloje ir Klaipėdos 
Adomo Brako dailės mokykloje, 
Karolis tęsė juos Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. 
Tačiau jaunuolis prisiminė, kad 
Vilniuje jis labai susižavėjo sportu, 
todėl apleido mokslus ir meną, o tai 
pakišo koją stojant į Lietuvos dailės 
akademiją. 

Vaikinui ir jo šeimai teko 
susiveržti diržus, nes Karoliui ati-
teko tik mokama studijų vieta. Šią 
klaidą Karolis ir dabar skaudžiai 
prisimena. 

Šiandieniniam akademijos 
ketvirtakursiui Karoliui pavyko 
laiku suvokti savo klaidą ir jos 
nebekartoti. Tai liudijo vaikino 
pasakojimai apie nuveiktus darbus 
Vilniaus ir Lietuvos kurčiųjų jauni-
mo organizacijose bei mokykloje 
surengta nuostabių meno kūrinių 
paroda. 

Jaunuolis pasakodamas apie 
savo studijas sakė, kad jau pasi-
rinko knygų iliustruotojo spe-
cialybę. Tai manęs nenustebino, 
nes buvęs mano auklėtinis nuo 
mažens perskaitytus kūrinius 
perteikdavo piešiniais. 

Mykolo Balaišio idėjos
Nors aukštaūgis, lengvai 

bendraujantis vaikinas baigęs 
mokyklą greitai kilo karjeros 
laiptais prekybos srityje, nugalėjo 
pomėgis organizuoti renginius. 
Mykolas nepasitenkino tuo, kad 
jam reikėjo vykdyti vadovų iš 
Vilniaus nurodymus, o ir pirkėjai 
į parduotuvę ateidavo be jo pa-
stangų. Vaikinui norėjosi kurti ir 

organizuoti naudojantis savo, o 
ne kitų idėjomis, taip pat pajusti 
adrenalino antplūdį stengiantis 
pritraukti į savo renginius kuo 
daugiau šiuo metu prie kompiu-
terių įstrigusių žiūrovų ir dalyvių. 
Kauno kurčiųjų jaunimo organi-
zacijai pasisekė, kad Mykolas ne-
susižavėjo karjeros galimybėmis 
prekyboje. Jo suburtos komandos 
dėka mieste ir devyniuose jo ra-
jonuose nuolat vyksta renginiai, 
projektai, rūpinamasi neįgalių 
girdėti jaunuolių integracija, in-
formacijos sklaida, glaudžiai ben-
dradarbiaujama su Kauno miesto 
savivaldybe. 

Pajutęs norą tobulėti, jaunasis 
organizacijos pirmininkas įstojo į 
Kauno kolegiją, kur pasirinko so-
cialinio darbo studijas. Šiuo metu 
Mykolas baigia antruosius studijų 
metus. Jis kartu su Nina ir Karoliu 
dalyvauja vasaros stovyklose ir 
mokymuose, organizuoja visos 
Lietuvos vaikų ir jaunimo poilsį, 
rengia įvairius žygius. 

O jauniesiems klaipėdiečiams 
Mykolas pabrėžė, kad visko reikia 
siekti patiems, nelaukti, kol kas 
nors atneš ant auksinio padėklo ir 
paduos. Taip gyventi, sakė jis, bus 
ir įdomiau, ir naudingiau sau bei 
aplinkiniams.

Kazimiero Tičkaus 
„maratonas“

Šis žodis atėjo į galvą klau-
santis apie jaunojo Kazimiero 
užimtumą. Vaikinas šiuo metu 
studijuoja Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokykloje, vaka-

rais mokosi Salio Šemerio suau-
gusiųjų gimnazijoje ir darbuojasi 
įmonėje „Kitokia diena“.

 Šiam jaunuoliui nelabai 
žinomas žodis laisvadieniai, nes 
juos išnaudoja kurdamas darbus 
interjero apipavidalinimui. 

O apie jo darbus Litorinos 
mokyklos bendruomenei bylojo 
ne tik nuotraukos, kuriose įamžin-
ti Kazimiero kūriniai stebinantys 
profesionalumu ir technikų įvairo-
ve, bet ir per rankas perleistas me-
dalis, kurį vaikinas gavo iš Kauno 
miesto mero mokydamasis Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centre. 

Jaunuolis pasakojo labai 
mėgstantis iššūkius. Vienas iš jų 
buvo mokyklinėje praktikoje, 
vykusioje Kroatijoje, kai su kurso 
drauge gavo užduotį sukurti pano 
ant sienos. Kazimieras panaršė in-
ternete ir sukūrė šilumą skleidžian-
čią geltoną gėlę technika, kurios 
mokykloje nebuvo mokęsis. Todėl 
nekeista, kad jaunuoliai sužavėjo 
vertintojus dar nematyta darbo 
technika, meniškumu ir profesio-
nalumu. 

Visiškai kitoks iššūkis jaunuo-
lio laukė darbovietėje, kur išsigandę 
artėjančio patikrinimo vadovai 
įpareigojo Kazimierą sutvarkyti 
darbo patalpas. Po jaunuolio idėjų 
įgyvendinimo vieningai buvo pri-
pažinta, kad K. Tičkus gali dirbti 
interjero apipavidalintoju. Tuo įsiti-
kinome ir mes, pamatę nuotraukas 
prieš vaikino darbą ir po jo.

Pokalbiai apie karjerą prie 
kavos puodelio

Karjeros dieną pratęsė Litori-
nos mokyklos Tėvų kavos klubas, 
vadovaujamas dešimtokės Simonos 
tėvelio Sauliaus Ivanausko. Gar-
džiuodamiesi kvapia kava, moki-
nių tėvai sužinojo apie savo atžalų 
karjeros galimybes iš dalyvaujančių 
svečių: Klaipėdos siuvimo ir pa-
slaugų verslo mokyklos surdo-
pedagogės Kristinos Rimkienės, 
Klaipėdos darbo rinkos mokymo 
centro  �oristikos mokytojos me-
todininkės Evelinos Vyšniauskaitės 
ir virėjų mokytojos metodininkės 
Aušros Ragauskienės.

Sigita KOROLIOVĖ

Renginio svečiai su organizatoriais (iš kairės): M. Balaišis, N. Šamakova, Klai-
pėdos Litorinos mokyklos direktorė E. Andrijauskienė, K. Simaitis, K. Tičkus, 
istorijos mokytoja Kristina Rimkienė.
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Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro mokslei-
vė Erika Jočytė tapo respublikinio 
rašinių konkurso „Ar teisingai el-
giuosi pasirinkdamas sportininko 
kelią“ laureate.

Kvietimas dalyvauti respub-
likiniame rašinių konkurse, kurį 
organizavo LTOK Kauno apskrities 
taryba, Lietuvos mokinių nefor-
maliojo švietimo centras, Lietuvos 
kūno kultūros mokytojų asociacija, 
pasiekė vasario mėnesį. Perskaitėme 
konkurso nuostatus, reikalavimus, 
aptarėme siūlomas rašyti temas 
ir gvildenti teikiamas problemas, 
raginimą išsakyti savo nuomonę. 
Nusprendėme, kad nepapasakoti  
apie mūsų klausos negalią turinčių 
mokinių sportinę veiklą ir įvairius 
pasiekimus (net olimpinius) tiesiog 
negalime. To darbo mielai ėmėsi 
devintokė E. Jočytė, kuri žaidžia 
krepšinį. Savo pasakojimą ji rašė 
visą savaitę, jai padėjo mokytoja 

E. Jočytė - respublikinio rašinių konkurso laureatė

Nijolė Grinevičienė. Erikos prisi-
minimai apie sportinio kelio pra-
džią, šeimos įtaką jos sprendimams, 
samprotavimai apie ugdymo centro 
sportinę veiklą ir ateities svajones 
sugulė į rašinį ,,OLIMPINIŲ PER-
GALIŲ LINK“.

Dabar džiaugiamės, kad E. 
Jočytės rašinys 9–10 klasių gru-
pėje pelnė trečią vietą ir mokinė 
tapo laureate. Devintokė Erika 
ir jos mokytoja Nijolė dalyvavo 
Lietuvos sporto muziejuje sureng-
toje apdovanojimų ceremonijoje, į 

Rašinių konkurso laureatų apdovanojimai Lietuvos sporto muziejuje 
(E. Jočytė - trečia iš dešinės).     

kurią sugužėjo mokinių iš įvairių 
Lietuvos kampelių. Rašinio autorė 
į ugdymo centrą grįžo su apdova-
nojimais ir padėka.

Konkurso tikslas - skatinti 
Lietuvos bendrojo lavinimo mo-
kyklų mokinius domėtis olimpi-
niu sąjūdžiu, aktyviai dalyvauti 
olimpinio ugdymo programoje ir 
mokyklos sportiniame gyvenime, 
o tai įmanoma pasitelkiant sportą 
mėgstančius, siekiančius sportinio 
meistriškumo, sugebančius per 
sportą mokykloje ir gyvenime su-
kurti pakilią aplinką. 

Konkursas buvo skirtas Lie-
tuvos valstybės atkūrimo dienai 
- Vasario 16-ajai.

Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro mokslei-
vės E. Jočytės rašinį ,,OLIMPINIŲ 
PERGALIŲ LINK“ skaitykite LKD 
tinklapyje www.lkd.lt.

KKNUC inf. 

Prieš metus Klaipėdos Lito-
rinos mokykla (buvusi kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla) pasirašė bendradar-
biavimo sutartį su Kaliningrado 
reabilitacijos ir korekcijos cen-
tru. Per tą laiką jau surengti du 
tarptautiniai renginiai.

Pasiūlymą draugauti Lito-
rinos mokyklai atsiuntė Kalinin-
grado reabilitacijos ir korekcijos 
centras (KRKC), kuris skirtas 
vaikams, turintiems ribotas svei-
katos galimybes. Tuomet niekas 
nesitikėjo, kad tik užsimezgusi 
draugystė virs tvirtu ir profesio-
naliu bendradarbiavimu. 

Klaipėdos Litorinos mo-
kyklos surdopedagogę ekspertę 
Sigitą Koroliovę (šių eilučių auto-
rę) į tarptautinę konferenciją pa-
sidalyti patirtimi apie sutrikusios 
klausos vaikų ugdymą praeitais 
metais pakvietė KRKC vadovė 
Tatjana Baklažanova.

Rusijoje yra rengiami iš-
važiuojamieji vizitai, kurių metu 
aptariamos šalies švietimo pro-
blemos, pristatomos naujovės, 
dalijamasi patirtimi. Toks renginys 
vyko Kaliningrade. Konferencijoje 
„Kaliningrado srities švietimo po-

Klaipėdiečių bendradarbiavimas su kaliningradiečiais 
litikos prioritetai“ dalyvavo ne tik 
tos srities švietimo ministrė, srities 
vicegubernatorius, bet ir Rusijos 
dūmos, Švietimo akademijos atsto-
vai. Sujaudino šiltas ir atviras Spe-
cialiosios pedagogikos ir psicholo-
gijos instituto Tarptautinio šeimos 
ir vaiko Raulio Valenbergo vardo 
universiteto rektorės Liudmilos 
Ščipicynos pranešimas „Integracija 
ir inkliuzija Rusijoje: už ir prieš“. 

Kitos dienos buvo skirtos 
darbui sekcijose, todėl į KRKC su-
sirinko surdopedagogai ir tėvai, au-
ginantys sutrikusios klausos vaikus. 
Konferencijoje buvo skaitomi pra-
nešimai apie naujausius pasiekimus 
dirbant su vaikais po kochlearinės 
implantacijos. 

Šį klausimą išsamiai išnag-
rinėjo specialistė iš Sankt Peter-
burgo mokslinio tyrimo instituto 
Olga Zontova, kuri organizuoja ir 
koordinuoja vaikų po kochlearinės 
implantacijos reabilitaciją. Ji supa-
žindino su reabilitacijos programa 
„Aš girdžiu pasaulį!“, skirta tėvams, 
lavinantiems savo vaikučius po 
kochlearinės implantacijos. 

Kaliningradiečiai pasidalijo 
įspūdžiais, kaip sekasi jų centre 
ugdyti vaikus, šviesti jų tėvus nau-

dojant minėtą programą. Apie „ste-
buklingąją“ reabilitacijos programą 
kalbėjo ir Tverės regiono tėvų 
organizacijos „Garsų vandenynas“ 
pirmininkė, žavios mergaitės So�-
jos, turinčios kochlearinį implantą, 
mama Irina Malceva. 

Pasirodo, Sankt Peterburgo  
specialistai tėvų lėšomis organizuo-
ja stovyklas, kuriose moko tėvus la-
vinti savo atžalas, suteikia galimybę 
pabendrauti ir jiems, ir jų vaikams 
neformalioje aplinkoje bei visiems 
kartu pailsėti. 

Viešnia iš Tverės papasakojo 
apie savo organizacijos veiklą, kuri 
prasidėjo 2007 m. nuo... trijų narių. 
Šiuo metu „Garsų vandenynas“ 
vienija net 60 šeimų, kuriose auga 
vaikai – kochlearinių implantų 
naudotojai. Draugija savo jėgomis 
subūrė kompetentingų specialistų 
tinklą, kuris dirba ir konsultuoja 
tėvus bei mokytojus, dirbančius su 
minėtais vaikais. O. Zontova pa-
pildė I. Malcevos kalbą faktu, kad 
pirmininkė ne tik vienija klausos 
negalią turinčių vaikų tėvus, bet ir 
atlieka psichologės vaidmenį šei-
mose, kuriose vienas iš sutuoktinių 
(dažniausiai vyras) gimus neįga-
liam vaikui neatlaiko psichologinio 

krūvio ir palieka šeimą. Taip nu-
tiko ir pačiai Irinai. Laimė, didžiulė 
meilė grąžino jos vyrą į šeimą, ir 
jis dabar yra vienas aktyviausių 
„Garsų vandenyno“ narių. Prisidėję 
prie draugijos nauji nariai labai nu-
stemba sužinoję, kad mažosios 
So�jos tėvelis neturi nieko bendra 
su pedagogika. 

Daug idėjų kilo išklausius 
Olštyno (Lenkija) internatinės 
mokyklos, ugdančios vaikus, kurių 
ribotos sveikatos galimybės, direk-
torės Moženos Dvornikovskos pa-
sakojimą apie jų įstaigoje vykdomą 
šunų terapiją. 

Litorinos ugdytiniai dalyvavo 
Kaliningrade vykusiame Tarptauti-
niame meno festivalyje „Mes kar-
tu“. Klaipėdiečių delegacija, lydima 
mokyklos direktorės Editos Andri-
jauskienės ir dailės bei technologijų 
mokytojos metodininkės Jolitos 
Stumbrienės, pristatė imituojamo-
sios dainos numerį, nuvežė meno 
dirbinių parodą Lietuvos kryžių 
tema. Festivalyje dalyvavo įvairių 
negalių atstovai. 

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

 
Sigita KOROLIOVĖ
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Mūsų žmonės

Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungos, LKD narys 
Mykolas Kručas neeilinį savo 
gyvenimo pavasarį pasitinka 
trečiu poezijos rinkiniu „Pa-
liūnės sodžius“. 

Kovo 29 d. Jonavos rajono 
Upninkų seniūnijos bendruome-
nės patalpose šurmuliavo ypatinga 
šventė: visuomenei pristatyta nau-
ja knyga, o jos autorius pasveikin-
tas 85 metų jubiliejaus proga. 

Rašyti senojo Lietuvos so-
džiaus tema autorių paskatino 
patys jo kūrybos gerbėjai, kurie 
palankiai įvertino trumpą poemą 
„Paliūnės sodžius“ antroje jo po-
ezijos knygoje „Senas ąžuolas“. 

M. Kručas ne tik valdo žodį, 
jis aktyviai dalyvauja Upninkų 
kultūros centro saviveikloje: groja 
kaimo kapeloje, šoka liaudiškus 
šokius, su draugais kuria šmaikš-
čius scenos vaizdelius. 

Pasigamino kankles, išmoko 
groti armonika, rašo romansus, 
dainuoja, smuikuoja, deklamuoja 
eilės... Ir visada su entuziazmu da-
lyvauja poezijos renginiuose. Jam 
tiesiog nėra laiko sirgti senatvę 
lydinčiomis ligomis!

Apie M. Kručo kūrybinę 
veiklą ne kartą rašyta šalies spau-
doje. LKD narių gretose - nuo 1996 
m. Jo klausa nusilpo peržengus 
penkiasdešimtuosius gyvenimo 
metus. Šiuo metu naudojasi klau-
sos aparatu. 

Gausios padėkos, nuošir-
dūs sveikinimai

Rašytojo pagerbti atvyko 
garbūs Jonavos rajono valdžios 
atstovai, poetai, Upninkų žmo-
nės, artimieji ir didelis būrys gi-
minaičių – visi jo gyvenimo būdo, 
kūrybos gerbėjai. 

Kurčiųjų literatų vardu jubi-
liatą sveikino, už kūrybiškumą ir 
bendradarbiavimą dėkojo R. Dieč-
kuvienė ir A. Stankevičienė. 

Patį autorių ne mažiau 
nudžiugino jo kaimynai, ben-
draminčiai, kurie pridovanojo 
gėlių, kaimiškų skanėstų, pagerbė 
prasmingais linkėjimais. Scenos 
draugai, pritariant gyvai muzikai, 
sudainavo jo sukurtas dainas.

Upninkai – graži gyvenvietė, 

Nauja M. Kručo knyga 
ir garbingi įvertinimai

ne tik puoselėjanti senas tradici-
jas, bet ir ieškanti naujovių, o 
svarbiausia – vertinanti kūrybiš-
kumą ir kuriantį žmogų! 

M.Kručas kilęs iš gausios 
šeimos. Jis didžiuojasi plačia savo 
gimine, nes ji labai draugiška ir 
vieninga - net su mažametėmis 
savo atžalomis susirinko pasvei-
kinti savo dėdės, pasidalijo prisi-
minimais.

Įspūdingą renginį paįvairino 
Upninkų kultūros namų saviveik-
lininkų kolektyvas - seni Mykolo 
bičiuliai ir draugai, su kuriais daug 
suvalgyta gyvenimo druskos, lai-
mėje ir nelaimėje būta kartu. 

Trumpas knygos pristaty-
mas skaitytojui

Knyga sudaryta iš trijų po-
emų. Pirmojoje - „Paliūnės so-
džius“ prototipu paimtas vienas 
iš buvusių jo krašto sodžių. Pasak 
autoriaus, senovėje kaimai buvo 
labai panašūs. 

Poemoje - daugiau mėgėjiš-
kas istorinis pasakojimas, pagrįs-
tas faktais, prisiminimais. Auto-
rius viliasi, kad solidaus amžiaus 
skaitytojas čia ras ir dalelę savo 
gimtojo sodžiaus...

Antroje poemoje „Metai 
senovės kaime“ bandyta perteikti 
sodiečių buitį, papročius, bendra-
vimo ypatumus, nemažai vietos 
skirta religinėms šventėms. 

Ir tik trečią poemą „Vasaros 
diena kaime“ galima įvardyti kaip 
autobiogra�nį kūrinį: prisiminęs 

jaunystę, eiliuotu žodžiu autorius 
bando perteikti vieną šienapjūtės 
dieną. 

Knyga parašyta paprasta so-
diečių kalba, nesilaikant griežtų 
kirčiavimo taisyklių, bet kaip pa-
likimą saugojant anų laikų šneką: 
/ Paliūnės sodžių, jeigu kas mena, 
/ Vidury sodžiaus ąžuolą seną? / 
Drūtas, šakotas šimtmečius stovi, / 
Matęs patyręs žilą senovę. / Kartą 
perkūno buvo įspirtas, / Tėviškės 
žemėn šaknimis tvirtas. /

Autorius prisistato kaip 
valstiečio sūnus, kuriam teko 
girdėti iš kartos į kartą perduoda-
mus protėvių prisiminimus: / Aš-
tuonioliktam šimtmety gyvenom, / 
Carų priespaudoj tada vergavom. 
/ Į dvaro lažą sodietis ėjo, / Tam-
sus užguitas vargą kentėjo. / Kiek 
vėliau visa Lietuva kėlėsi į viensė-
džius, būrėsi pirmieji savanoriai, 
virė kovos dėl Vilniaus krašto: / 
Dvidešimtaisiais sulaužę raštą, / 
Lenkai užpuolė Vilnijos kraštą. / 
Užėmė Vilnių, vis gilyn brovės. / 
Su savanoriais ir Domas kovės. / 
Kovose gavęs jau patyrimo, / Mušė 
lenkiukus – te biesas ima. / Lietu-
viai kovės petys į petį, / Dar tokio 
mūšio niekas nematė. / Drąsiai į 
mūšį mūs kariai ėjo, / Tūkstančiai 
vyrų galvas padėjo / - Sustabdėm 
niekšus, toliau nė kojos! - / Sušuko 
Domas žemės artojas. / Atgalios 
šliaužė, griovius matavo, / Kai ties 
Giedraičiais į kailį gavo. / 

Paprastiems sodiečiams kas-
kart teko išgyventi nerimą dėl ne-

sibaigiančių negandų: / Kol verda 
bulvės burokai šunta, / Klaupias 
maldoj prieš mūką šventą. / Kalba 
rožančių pagarbiai, tyliai, / Api-
eravoja maldas Marijai. / Meldžia 
malonės savo vaikeliams, / Kad 
sveiki grįžtų iš tolimo kelio./ 

Knygoje ir užgriuvusio 
maro aidai, pirmasis Seimas, 
„Jaunoji Lietuva“, karas, okupa-
cijos tvanas, parduota Lietuva, 
miško brolių grumtynės, tremtys, 
kolūkių kūrimas, sąjūdžio taifū-
nas – chronologine tvarka ištisa 
šalies istorija iki Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo. 

Autorius ryžtingai tvirtina, 
kad istorijos nevalia pamiršti. 
Įvykių aprašymus lydi ne tik 
„sodietiškas“ akcentas, neretai - ir 
švelnus humoras. 

Pačia skaidriausia lyrine gai-
da virpa poemos eilės apie gimtąjį 
sodžių: / Staiga šešėliai ima ilgėti, 
/ Saulelė leidžias naktin ilsėtis. / 
Karvutės mūkia, jau melžti prašo, 
/ Tešmenys sunkūs – iš lėto neša. / 
Bėrius paleido nakčiai ganyti, / Iš 
ryto sočius galės kinkyti. / Vyrai 
upelin panėrė plaukti, / Prakaitą 
sūrų dienos nuplauti. / Vištos 
sutūpę tvarte ant žardų, / Žąsys 
dar tvenkinyje plaukioja, nardo. / 
Vakaro ruoša sodyboj laukia, / Per 
dieną dirbus, į lovą traukia. / Ne-
gal sodietis eiti ilsėtis, / Kol gyvulė-
liai nesužiūrėti. / Ant stalo kvepia 
jau vakarienė, / Balta zacirka ar 
kukulienė. / Motulės virta, nuo ug-
nies – karšta, /Semiam iš dubens 
mediniu šaukštu. / (......) / Mano 
gimtinėj – / Svaigiausias oras. / Su 
vyturėliais / Dainuoti noris. / 

Reikia tikėti, kad dažnas 
skaitantis šią knygą ras ir savo 
gimtųjų vietų pavadinimų, kaž-
kada girdėtų žodžių, kaimynų 
vardų, galbūt naujai įvertins ir 
pagerbs jų atminimą... 

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt

 
Aldona Gema 

STANKEVIČIENĖ
Jubiliatą sveikina ir LNRS garbės nario pažymėjimą įteikia LNRS valdybos 
pirmininkas Vladas Buragas. 
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Mūsų žmonės

Panevėžio apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro vertėja 
Rasa Motekaitienė šiais me-
tais jau skaičiuos darbo šioje 
srityje dešimtmetį. Ji yra viena 
iš pirmųjų specialisčių, pra-
dėjusių dirbti Panevėžio gestų 
kalbos vertėjų komandoje. 

O iš tiesų Rasa šį darbą dirba 
daugiau nei trisdešimt metų, nes 
kurčiųjų šeimoje gimusiai mergai-
tei vertėjauti teko jau nuo ketverių 
metukų. Anot Rasos, pirmuosius 
vertėjos įgūdžius ji įgijo versdama 
mamos ir gydytojos pokalbius: gy-
dytojai sakydavo savo nusiskundi-
mus, išversdavo mamos klausimus 
bei gydytojos nurodymus mamai. 
Raselei augant, tie įgūdžiai gerėjo, ir 
mama ją vesdavosi  tvarkyti reikalų 
į įvairias įstaigas. Tuomet jai tekdavo 
versti net ir sudėtingus dokumen-
tus, kurių prasmės, versdama pa-
žodžiui, net nesuprasdavo. Dabar R. 
Motekaitienė su šypsena mena, jog 
vaikystėje ir paauglystėje to vertėja-
vimo ji būdavo tiek „atsikandusi“, 
tad kai jos klausdavo, ar užaugusi 
bus vertėja, atsakymas būdavo vie-
nareikšmis: ne,  jokiu būdu. 

Tačiau gyvenimas dažnai 
būna nenuspėjamas, pats žmogus 
ne visada žino, kas jam geriausia. 
Bet viskas susidėlioja taip, kaip 
turi būti. O yra taip, kad jau de-
šimt metų dirbdama vertėjos dar-
bą Rasa neįsivaizduoja, kur kitur 
galėtų geriau save išreikšti. 

„Kadangi labai mėgstu savo 
darbą, jau iš vakaro mintyse su-
siplanuoju, į kokią įstaigą vyksiu, 
su kuo reikės bendrauti kitą dieną. 
Aš taip gerai nesijaučiau jokiame 
kitame darbe. Galbūt taip yra dėl 
to, jog nuo vaikystės esu įpratusi 
bendrauti su kurčiaisiais. Ir lais-
valaikiu susitikusi visada paben-
drauju, nes man įdomu, ką jie vei-
kia, kaip jiems sekasi. Jie yra dalis 
mano gyvenimo – savi ir artimi“, 
-  pasakojo R. Motekaitienė. 

Rasos tėvai
Visada maloni, besišypsan-

ti, konkreti, kai reikia - griežta, 
labai atsakinga, kruopščiai atlie-
kanti savo darbą ir turinti tvirtą 
nuomonę Rasa sakė, jog šiuos 
bruožus ji paveldėjo iš savo tė-
velių. Iš mamos – užsispyrimą, 
iš tėčio - konkretumą, griežtumą 
ir atsakomybės jausmą. Dar Rasa 
juokėsi - gal šiuos bruožus lėmė 

R. Motekaitienė: „Kurtieji yra dalis mano 
gyvenimo, savi ir artimi“

ir tai, kad mama - tikra žemaitė, o 
tėtis - Rusijos vokietis.

R. Motekaitienės tėvai gimė 
girdinčiųjų šeimose, ir apie kurtumą 
bei jo priežastis buvo stengiamasi 
nekalbėti, nes turėti negalią soviet-
mečiu būdavo tarsi gėda. Iš tėvų 
pasakojimų ji prisimena, jog mamos 
močiutė taip pat buvusi kurčia. 

Tėčio šeimoje iš penkių 
vaikų jis vienintelis buvo kurčias. 
Rasa didžiuojasi, kad jos tėvams, 
net ir turintiems klausos negalią, 
pakako ryžto ir valios baigti mo-
kyklas ir įgyti specialybes. Mama 
8 klases baigė Telšių kurčiųjų 
mokykloje. Vilniaus kurčiųjų mo-
kykloje įgijo vidurinį išsilavinimą, 
o vėliau mokėsi siuvėjos amato. 
Tėtis kurčiųjų mokyklą baigė 
Rusijoje, paskui amatų mokykloje 
įgijo šaltkalvio specialybę. „Tėtis 
buvo tikras keliauninkas. Jam 
būdavo neįdomu  vienoje vietoje: 
mėgo kuo daugiau pamatyti ir su-
žinoti. Buvo nutaręs net apkeliau-
ti pasaulį. Smalsumas jį atvedė ir į 
Lietuvą. Sužinojęs, kad Lietuvoje 
yra daug kurčiųjų, o  Panevėžyje 
–  tokia įmonė „Elkada“, kurioje 
dirba daug klausos negalią turin-
čių žmonių, jis ryžosi čia atvykti“, 
- pasakojo R. Motekaitienė. 

Galbūt jos tėtis Viktoras 
Maureris ir būtų apkeliavęs pa-
saulį, jei iš Vilniaus į Panevėžį 
darbuotis toje pačioje „Elkadoje“ 
nebūtų atvykusi jo būsima žmona 
Onutė. Susituokę jiedu taip ir liko 
gyventi šiame mieste. Rasos gimi-

mas jaunai šeimai buvo it stebuk-
las, tačiau jis buvo dar didesnis, 
kad mergaitė gimė girdinti. 
„Mano gimtoji kalba buvo gestų, 
o lietuvių kalbos mokiausi iš vai-
kų, lopšelyje-darželyje“, –  sakė  R. 
Motekaitienė. Anot jos, tai jokių 
problemų nesukėlė. Su tėvais ir 
bendrabučio, kuriame gyveno, 
vaikais ji kalbėdavo gestais, o 
darželyje ir mokykloje – lietuvių 
kalba. Ji buvo taip įpratusi, ir tai 
atrodė normalu. 

Darbas „ją susirado“
Baigusi vidurinę mokyklą, 

kaip sakė Rasa, apie studijas, deja, 
negalėjo galvoti: išleisti ją studi-
juoti į kitą miestą tėvai neturėjo 
�nansinių galimybių. 

Kalbėdama apie darbą gestų 
kalbos vertėjų centre, R. Mote-
kaitienė šypsodamasi sakė, jog 
taip jau nutiko, kad darbas pats 
ją susirado: „2004 metais gavau 
netikėtą pasiūlymą per savo tėtį. 
Jis parašė žinutę, jog sutikęs Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinėje mokykloje 
(PKNPM) dirbančią mokytoją, 
kuri domėjosi: ar jo dukra gir-
dinti, ar moka gestų kalbą, ar 
yra dirbanti, gal norėtų dirbti 
gestų kalbos vertėja.“ Atvykusi į 
PKNPM ir susitikusi su mokyklos 
direktore Danute Kriščiūniene 
sužinojo, jog rengiamas projektas 
ir ruošiamasi įkurti gestų kalbos 
vertėjų centrą. Direktorė norėjo 
žinoti, ar Rasai būtų įdomus 

toks pasiūlymas. Ji sakė iki šiol 
menanti tą akimirką, kai sulaukė 
skambučio. „Mane kviečia į po-
kalbį dėl darbo! Grįžtame namo!“ 
– džiaugėsi tąsyk ji. Taip  prasidė-
jo Rasos darbas Panevėžio apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centre. 

Rasa džiaugėsi, kad dirb-
dama šį darbą susipažįsta su 
įvairių sričių specialistais, gauna 
labai daug įvairios informacijos 
ir įdomių žinių, kurias pritaiko ir 
asmeniniame gyvenime.

Atvirai apie darbo 
ir kitas problemas

Sunkiausia, anot jos, buvo dar-
bo pradžioje. Įvairių įstaigų specia-
listams būdavo keista, kad žmogus 
savo reikalų spręsti ateina su vertėja. 
Pasitaikė ir tokių, kurie nenorėjo, 
kad su kurčiuoju būtų ir vertėjas. 
Tokiu atveju Rasa sakė prašanti, kad 
leistų nors būti kabinete ir stebėti, ar 
kurčiasis ir girdintysis tikrai vienas 
kitą suprato. Ir beveik visada, kaip 
sakė ji, žmonės supranta, kad geriau 
pasikliauti vertėjo pagalba.

Dar viena problema, su kuria 
dažnai susiduria vertėjos, ta, kad jos 
dažnai tapatinamos su socialinėmis 
darbuotojomis. Pasak Rasos, kai 
kurie specialistai mano, jog vertėja 
turi ne tik išversti pokalbį, bet ir 
daug darbų padaryti už kurčiuosius. 
„Padėkite, nuveskite, sutvarkykite“, 
– tokius žodžius girdi vertėjos iš tų 
įstaigų, į kurias kreipiasi kurtieji, 
darbuotojų. „Tačiau dėl to reikia 
šviesti ne kurčiųjų, o girdinčiųjų 
visuomenę“, – pažymėjo R. Mote-
kaitienė.

Didžiąją savo gyvenimo dalį 
praleidžianti su kurčiaisiais Rasa 
tikino, kad jai susirūpinimą ir ap-
maudą kelia tai, jog kurtieji, ypač 
jauni žmonės, neturi motyvacijos 
siekti aukštojo išsilavinimo, dažnai 
jiems trūksta pasitikėjimo savimi. 
„Juk dabar kurtiesiems suteiktos 
visos galimybės pasikviesti vertėją 
net į paskaitas, tai kodėl tiek nedaug 
žmonių tuo naudojasi?“ – klausė 
ji. Rasa įsitikinusi, jog kiekvienas 
žmogus daug gali pasiekti, tik reikia 
to norėti.

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt

 
Laima LAPĖNIENĖ

 Rasa Motekaitienė su tėveliais – Onute ir Viktoru Maureriu.
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Balandžio 3 d. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centre 
vyko sporto klubo „Tyla“ atas-
kaitinis susirinkimas.

Klubo pirmininkas Algirdas 
Jurkša pateikė 2013 m. sportinės 
veiklos ir revizijos komisijos atas-
kaitas, išrinkti delegatai į gegužės 
15 d. vyksiančią Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto (LKSK) konfe-
renciją, aptarti einamieji reikalai, 
teikti pasiūlymai, vyko diskusijos. 

Sportinės ir �nansinės 
veiklos ataskaitos

2013 m. vyko 39 renginiai, 
sportininkai treniravosi 16 sto-
vyklų, dalyvauta dviejuose semi-
naruose, penkiuose LKSK posė-
džiuose, kas ketvirtį vyko sporto 
klubo „Tyla“ tarybos posėdžiai. 

Populiariausios klubo sporto 
šakos: vyrų, moterų, vaikų krepšinis, 
lengvoji atletika, plaukimas, sporti-
nė žūklė, šaškės, šachmatai, boulin-
gas ir biliardas. Sportinėje veikloje 

Sporto klubo „Tyla“ 
ataskaitinis susirinkimas

dalyvavo apie 300 narių, iš jų - 36 
vaikai. Paslaugas teikė 4 apmokami 
treneriai ir 4 visuomenininkai. 

A. Jurkša konkrečiai informa-
vo, kokias prizines vietas pavyko už-
imti klubo nariams ir komandoms. 

Siūlė patiems įvertinti klubo 
pasiekimus ir daryti išvadas. Klau-
sos negalią turintys sportininkai 
varžėsi ir tarp girdinčių sportininkų 
bei tarptautinėse arenose. 

2013 m. klubas nuomojosi 
tris sporto sales, kurias būtina 
išlaikyti ir šiais metais. 

Sportinės veiklos ataskaita ir 
revizijos komisijos aktas patvir-
tinti balsuojant.

Pirmininkas visiems pa-
dėkojo už sporto klubo „Tyla“ 
įvaizdžio gerinimą, jo vardo gar-
sinimą ir kvietė teikti pasiūlymus 
dėl sportinės veiklos gerinimo, 
susitelkti renkant konferencijos 
delegatus.

Delegatų rinkimai, 
diskusijos

Po netrumpų svarstymų ir bal-
savimų į  LKSK konferenciją išrinkti 
5 delegatai: Lina Agintaitė, Birutė 
Aleknavičiūtė, Remigijus Balaišis, 
Algirdas Jurkša ir Eglė Marcinke-
vičienė. 

Aptariant „Tylos“ klubo spor-
tininkų pasiekimus A.Jurkša pa-
žymėjo, jog kauniečiai kasmet pri-
traukiami į Vilniaus kurčiųjų sporto 
klubą „Gestas“. Jam pritardamas R. 
Balaišis teigė, jog dėl to Kaune krep-
šinio komandoms trūksta žaidėjų. 
Pvz., dviejų kauniečių šeimų vaikai 
mokosi Vilniuje ir ten sportuoja. 

LKSK prezidentas A. Jasiūnas 
siūlė burti vaikus į sporto būrelius, 
lavinti juos nuo mažens. A. Jurkša 
informavo, kad Lietuvos sporto uni-
versitetas (LSU) šiais metais nutarė 
organizuoti tiek neįgaliesiems, tiek 
sveikiems vaikams nemokamas bė-
gimo treniruotes, per kurias  vaikus 
treniruos profesionalūs treneriai.

Arūnas Bražinskas iškėlė klau-
simą dėl kurčiųjų sporto istorijos, 
pasiūlė, jog ją rinkti, sisteminti ga-
lėtų kad ir LSU studentas. Pasak A. 
Jasiūno, sporto istorija yra sena, ji 
perduota ir Sporto departamentui. 

A. Jurkša siūlė šį klausimą 
iškelti LKSK konferencijoje.

Klubo nario mokesčių iždi-
ninkas Gintautas Jančiauskas at-
skleidė, kad yra vengiančiųjų laiku 
susimokėti nario mokesčius (spor-
tuoti nori, bet trūksta atsakomybės 
ir vidinės drausmės). 

Jis pasiūlė naikinti sumažintą 
(10 Lt) nario mokestį studentams 
stipendininkams, kurie sportuoja 
rinktinėje ir gauna apie 2000 Lt. 
Jie taip pat privalėtų mokėti visą 
nario mokestį. Pasiūlymą palaikė 
ir LKSK prezidentas. Šio klausi-
mo galutinis svarstymas atidėtas 
rudeniui. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Balandžio 5–6 d. Klaipė-
doje surengtas Lietuvos kur-
čiųjų šachmatų čempionatas. 
Jame jėgas išmėgino 16 vyrų 

Kurčiųjų šachmatų čempionatas
ir 7 moterys iš penkių Lie-
tuvos kurčiųjų sporto klubų. 
Vyrai žaidė devynis turus 
šveicariška sistema, o mote-

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionato vyrų ir moterų prizininkai.

rys septynis turus vieno rato 
sistema.

Visi vyrai prizininkai at-
stovavo Vilniaus kurčiųjų šaškių 
ir šachmatų klubui „Rikis“. Tai 
Tomas Jankūnas (1 vieta), Gedi-
minas Petrauskas (2), Jonas Pa-
tackas (3).

Moterys pagal pajėgumą iš-
sidėstė taip: Eglė Marcinkevičienė 
(Kauno „Tyla“), Ona Vaišnorienė 

(Vilniaus „Rikis“), Vaida Luko-
šiūtė (Kauno „Tyla“).

Kitąmet tradicinis šachmatų 
čempionatas vyks Panevėžyje. Jį 
Lietuvos kurčiųjų sporto komite-
tui padės organizuoti Panevėžio 
kurčiųjų sporto klubas „Vėjas“

Marius MINKEVIČIUS
LKSK generalinis sekretorius

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionato akimirka.
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Kovo 22-23 d. Panevėžyje 
rungėsi keturios vyrų krepšinio 
veteranų komandos: Vilniaus 
,,Gestas“, Kauno ,,Tyla“, Pane-
vėžio ,,Vėjas“ ir svečiai iš Latvi-
jos - Rygos ,,RSK/Kurzeme“. 

Kiek netikėta, kad kaimynai 
latviai tapo Lietuvos čempionato 
nugalėtojais. 

Lietuvos kurčiųjų sporto 
komitetas svečių komandą apdova-
nojo turnyro taure. 

Šalies veteranų komandų 
rikiuotė tokia: Panevėžio ,,Vėjas“, 
Kauno ,,Tyla“, Vilniaus ,,Gestas“. 

Pagal rezultatus jie išsidalijo 
ir atitinkamos spalvos medalių 
komplektus. Pateikiame sužaistų 
rungtynių rezultatus.

1.Panevėžys - 60 : 51 Kaunas.
2.Ryga 56 : 20 Vilnius.
3.Ryga 57 : 52 Panevėžys.
4.Vilnius 41 : 64 Kaunas.
5.Kaunas 34 : 52 Ryga.
6.Panevėžys 55 : 30 Vilnius.

Mantas STANKEVIČIUS
LKSK sporto specialistas

Jėgas išbandė 
krepšinio 
veteranai

Kovo 1 d. Vytenis Ivaškevi-
čius (treneris Sigitas Liepinaitis), 
dalyvaudamas Tarptautinėse at-
virose  sporto klubo „Cosma“ var-
žybose, pasiekė Europos kurčiųjų 
uždarų patalpų rutulio stūmimo 
rungties rekordą. Jo rezultatas 
– 16 m 48 cm. 

Sveikiname!

“Akiračio” inf.

Rekordas Kovo 12-15 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centre surengtos 44-osios 
Baltijos šalių kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų moksleivių žaidynės. 
Prestižinėje jaunųjų sportininkų 
grūdinimo kalvėje geriausiai pa-
sirodę Lietuvos moksleiviai pelnė 
pirmą komandinę vietą. 

Mūsų jaunieji sportininkai 
pirmavo ir daugelyje atskirų sporto 
šakų. Krepšininkai, berniukai ir 
mergaitės, �nale įveikė latvius - ati-
tinkamai 78:38 ir 64:47. 

Geriausi buvo šachmatinin-
kai. Individualioje įskaitoje tarp 
merginų pirmavo Veronika Mi-
chailova (trečia vieta - lietuvaitei 
Dovilei Bradūnaitei); tarp vaikinų 
– Ignas Černiauskas (Rokas Kovec-
kas liko trečias). 

Taip pat pirmą vietą komandi-

Rungtyniavo Baltijos šalių jaunieji 
sportininkai

nėje įskaitoje pelnė stalo tenisininkai. 
Individualioje įskaitoje iš mergaičių 
stalo tenisininkių V.Michailova buvo 
pirma, Kristina Veitaitė – trečia; iš 
berniukų Mangirdas Kriauza – pir-
mas, Rokas Koveckas – antras. 

Šaškių bei plaukimo var-
žybose lietuvaičiai buvo antri. 
Šaškininkai Indrė Lementauskytė 
pelnė trečią vietą, Lukas Žvinklys 
ir Mangirdas Kriauza atitinkamai 
pasidalijo antrą ir trečią vietas. 
Lietuvių plaukikai taip pat pasiekė 
nemažai prizinių rezultatų. 50 m 
krūtine Deimantė Tamulionytė nu-
plaukė antra; 50 m nugara Kamilė 
Stonytė - antra. Estafetėje merginos 
taip pat �nišavo antros. Tai Laura 
Navikaitė, Kamilė Stonytė, Kristina 
Veitaitė, Dovilė Dringelytė. Berniu-
kai medalių skaičiumi mergaitėms 
nenusileido. 50 m ir 100 m laisvuo-

ju stiliumi Martynas Grigucevičius 
nuplaukė, atitinkamai pelnydamas 
trečią ir antrą vietas; 50 m krūtine 
Faustas Simaitis - 3 vieta; 50 m nu-
gara Benas Karneckas - 2 vieta. 
Estafetėje lietuvių - Beno Karnec-
ko, Fausto Simaičio, Aurimo Gra-
bausko, Martyno Grigucevičiaus 
- rezultatas buvo antras. 

Visose sporto šakose, išskyrus 
stalo tenisą, lietuviai keitėsi pirmo-
mis-antromis vietomis su latviais. 
Tik prie stalo teniso lentų estams 
pavyko įsiterpti tarp jaunųjų lietu-
vių ir latvių.  

Kitąmet tradicinės Baltijos 
šalių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
moksleivių žaidynės bus surengtos 
Estijoje.
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Kovo 29 d. Kaune buvo 
surengtas Lietuvos kurčiųjų 
uždarų patalpų lengvosios at-
letikos čempionatas. Jame jė-
gas išbandė kurtieji mokiniai 
ir suaugusieji. 

Komandų rezultatai
Mokiniai pagal amžių buvo 

suskirstyti į A (vaikai, gimę 1999 m. 
ir jaunesni) ir B (gimę 1998-1997 
m.) grupes. Į trečią, suaugusiųjų, 
grupę C, pateko visi, gimę 1996 m. 
bei vyresni. 

Mokiniai atstovavo keturioms 
mokykloms. 

Ugdymo įstaigos pasiskirstė 
komandų pozicijomis taip: Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centras (KKNUC, 589 tšk.), 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų ugdymo centras (LKNUC, 411 
tšk.), Klaipėdos Litorinos mokykla 
(KlLM, 155 tšk.), Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla (PKNPM, 135 tšk.). 

Suaugusieji lengvaatlečiai 
gynė taip pat keturių kurčiųjų 
sporto klubų spalvas. Jų ko-
mandų rikiuotė tokia: Vilniaus 
„Gestas“ (373 tšk.), Kauno „Tyla“ 
(244), Klaipėdos „Šermukšnis“ 
(164), Panevėžio „Vėjas“ (65). Iš 

Kaune rungėsi lengvaatlečiai
viso varžytasi 7 sporto rungtyse. 
Supažindiname su pirmų vietų 
laimėtojais.

Asmeninės varžybos
60 m bėgimas. Moterys: 

Emilija Bradūnaitė (A; KKNUC), 
Monika Balkytė (B; LKNUC), L. 
Voroneckaja (C; Vilniaus „Ges-
tas“). Vyrai: Marius Andrijauskas 
(A; KKNUC), Jaroslav Vasiuk (B; 
KKNUC), Tadas Šiaučiūnas (C; 
Vilniaus „Gestas“).

400 m bėgimas. Moterys: 
Eliza Dobilaitė (A; KKNUC), 
Milana Daugulytė (C; Vilniaus 
„Gestas“). Vyrai: Gabrielis Kata-
kinas (B; KKNUC), T. Šiaučiūnas 
(C; Vilniaus „Gestas“).

600 m bėgimas. Moterys: 
Laura Jūdvytytė (B; KKNUC). 
Vyrai: M. Andrijauskas (A; 
KKNUC).

800 m bėgimas. Moterys: 
Marta Ševcova (C; Vilniaus 
„Gestas“). Vyrai: G. Katakinas (B; 
KKNUC), Julius Zagorskis (C; 
Kauno „Tyla“).

Estafetė, 4 x 200 m. Mo-

terys: Gabrielė Minickaitė, E. 
Dobilaitė, Gabija Varenkevičiūtė, 
E. Bradūnaitė (B; KKNUC); M. 
Ševcova, M. Daugulytė, Neringa 
Gulbinskaitė, Greta Damševič 
(C; Vilniaus „Gestas“). Vyrai: J. 
Vasiuk, G. Katakinas, Šarūnas 
Zdanavičius, Laurynas Sankaus-
kas (B; KKNUC); Benas Karnec-
kas, Deivis Gindrūnas, Deividas 
Statauskas, T. Šiaučiūnas (C; 
Vilniaus „Gestas“).

Šuolis į tolį. Moterys: E. 
Dobilaitė (A; KKNUC), Kristina 
Veitaitė (B; KlLM), Vaiva Gu-
delytė (C; Kauno „Tyla“). Vyrai: 
Lukas Kvietkauskas (A; KlLM), 
Š. Zdanavičius (B; KKNUC), B. 
Karneckas (C; Vilniaus „Gestas“).

Rutulys. Moterys: Erika Jo-
čytė (B; KKNUC), L. Voroneckaja 
(C; Vilniaus „Gestas“). 

Vyrai: Š. Zdanavičius (B; 
KKNUC), V. Ivaškevičius (Vil-
niaus „Gestas“).
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Parengė pagal Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto 

medžiagą 
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Mes ir visuomenė

Vilnietė Indrė Šimulynaitė 
mokosi Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos Dizaino fa-
kultete. Ji yra Interjero dizaino 
studijų programos pirmo kurso 
studentė. Indrė daile domisi jau 
seniai, jai ypač patinka kinų 
tapyba.

Prieš dešimt metų mama ją 
nuvedė į dailės studiją ,,Bambuko 
sodai’’. Jos vadovė Elena Voverienė 
išmokė piešti ir atskleidė, kokia 
nuostabi kinų tapyba. Šią dailės stu-
diją Indrė lanko iki šiol. Studijoje ji 
yra vienintelė, turinti klausos nega-
lią, bet Indrė čia jaučiasi labai gerai. 
„Studijoje pasisemiu ramybės, 
harmonijos. Ją lanko labai šaunios 
moterys, o vadovė Elena visada nu-
stebina kuo nors nauju, pripildo 

I. Šimulynaitės tapyba
mus gerų emocijų. Mes tapome 
ant ryžių popieriaus ir šilko“, - apie 
širdžiai mielą pomėgį pasakojo I. 
Šimulynaitė.

Indrei patinka piešti gamtą. 
Pasak jos, piešdama persikelia į 
gražų ir harmoningą pasaulį. Jos 
svajonė - nuvykti i Kiniją ir ap-
silankyti muziejuose, pakeliauti 
po šalį, kuri turi tokią nuostabią 
gamtą ir talentingų žmonių.

Indrė yra dalyvavusi parodo-
se, surengtose Seime, Dailės galeri-
joje ,,Arka’’, Pranciškonų namuose, 
kitose dailės galerijose bei pačioje 
„Bambuko sodų’’ studijoje. Iš viso 
Indrė priskaičiavo net 13 parodų, 
kuriose eksponavo savo darbus.

„Akiračio“ inf.


