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TRADICINIS KURČIŲJŲ VELYKŲ RYTME-
TIS RASEINIUOSE. Velykų rytmetis - Raseinių 
krašto kurtiesiems laukiama šventė. Kasmet 
jie susirenka ne vieni, pasikviečia ir kito mies-
to kurčiųjų. Šįkart buvo nuspręsta pasikvi-
esti Panevėžio bočius, su kuriais sieja graži 
sena draugystė. Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė 
G. Eidukevičienė  pakvietė Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro 
kultūros darbuotoją V. Masalskienę pabūti kartu ir uždegti visus savo 
linksma nuotaika. Panevėžiečiai atsivežė įmantriai dažytų margučių, 
o svarbiausia - šiltas šypsenas ir nuoširdumą. Po sveikinimų buvo 
išrinkta komisija, kuri turėjo išrinkti gražiausius, stipriausius ir toliau-
siai nuriedėjusius margučius. Gražiausi margučiai buvo panevėžiečių 
L. Barisevičienės, D. Mažeikienės ir raseiniškės V. Tytmonienės. To-
liausiai nuriedėjo panevėžiečio E. Mažeikos margutis, stipriausias 
- kurčiosios P. Vaštakaitės mamos. Visi margučių rungčių prizininkai 
buvo pamaloninti pirmininkės G. Eidukevičienės  rankų darbo suveny-
rais. Raseinių kurtieji turi numatę dar daug gražių renginių, pažintinių 
išvykų. Jau ruošiamasi greitu laiku vykti į edukacinę kelionę ,,Auksinės 
rankos“ pas taip pat senus draugus klaipėdiečius. 

MOKSLEIVIŲ SUSITIKIMAS SU VAGKVC 
ATSTOVĖMIS. Kovo 21 ir 27 d. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre  
(LKNUC) lankėsi Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro (VAGKVC) atstovai. Jie susitiko 
su 5-8 ir I-IV gimnazijų klasių mokiniais. Tai 

pirmas toks susitikimas, kai centro darbuotojai moksleiviams papa-
sakojo apie gestų kalbos vertėjo darbą, jų funkcijas. Susitikime daly-
vavo centro direktorė D. Dragūnienė ir vertėja-ekspertė L. Lazauskaitė-
Ignatavičienė. Moksleivius jos supažindino su gestų kalbos vertėjų 
centro veikla, kaip teisingai užsakyti gestų kalbos vertėjo paslaugą, kaip 
elgtis vertimo nuotoliniu būdu metu ir kita svarbia informacija. Moks-
leiviai susidomėję klausinėjo apie gestų kalbos vertėjo profesiją. 

PROJEKTAS „54+“ SIEKS SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS VY-
RESNIEMS DARBINGO AMŽIAUS ASMENIMS. Bendrija PAGAVA  
laimėjo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos projektą „54+“ ir sieks sukurti palankias sąlygas vy-
resniems darbingo amžiaus asmenims, kurtiesiems ir girdintiesiems, 
aktyviai dalyvauti socialinėje ir pilietinėje veikloje, darbo rinkoje ir 
skatins savanoriavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos 
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šviečiamosios veiklos. Pasitelkus įvairius 
kompleksinius sprendimo būdus projekto 
dalyviams bus padedama įveikti socialinius, 
kultūrinius barjerus keičiant vertybes ir požiūrį 
į save ir kitą asmenį. Tai skatins kurti pozi-
tyvesnius ir glaudesnius santykius su aplinka, 
kelti pasitikėjimą savimi, didinti iniciatyvumą, 
aktyvumą bei poreikį būti naudingiems visuo-
menei. KVIEČIAMI asmenys nuo 55 metų iki 
pensinio amžiaus iš Vilniaus miesto, Vilniaus, 
Širvintų, Trakų ir Elektrėnų rajonų registruotis 
el. paštu pagava@pagava.lt ir pagavaben-
drija@pagava.lt , arba tel.: 8 5 212 0763, 
+370 465 5108, +370 679 69 334, ir su Jumis 
susisieks projekto vykdytojai pasiūlydami 
bendrųjų gebėjimų mokymus, individualias 
motyvavimo, informavimo, psichologo kon-
sultacijas, sudarys sąlygas įgyti žinių apie 
savanorystę ir dalyvauti savanoriškoje veikloje 
(vasaros poilsio stovyklos „Bėgant iš tylos pa-
saulio...“ savanoriai į ją vyks nemokamai bei 
bus aprūpinti apgyvendinimu ir maitinimu).

PASKUTINIAI PROJEKTO AKORDAI. 
Kovo 27 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos 2 - 4 klasių mokiniai, ly-
dimi mokytojų L. Lazdauskienės ir G. Gižienės, 
dalyvavo Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje 
baigiamajame projekto „Draugystės ratas“ 
renginyje. Prieš trejetą metų į projekto veik-
las įsitraukė dešimt Panevėžio miesto ir rajono 
mokyklų. Baigiamajame renginyje dalyvavo 
aštuonios projekto dalyvės, kurios nepabūgo 
kitokių draugų,  suprato ir priėmė kalbančius 
kitaip, tik ta pačia širdies kalba. Į sceną kilo 
ir PKNPM  mokinės – ketvirtokės Miglė 
Tamonytė ir Edita Gižaitė bei trečiokė Tina 
Lučinavičiūtė. Jos buvo ramios, jautėsi laisvai 
ir saugiai, nes aplink matė jau pažįstamus vei-
dus, žinojo, kad bus suprastos, o nulipant nuo 
scenos jas palydės ne plojimai, o pakeltų rankų 
jūra. Projekto sumanytojos ir organizatorės - 
Panevėžio rajono Velžio gimnazijos logopedė 
ekspertė Rima Juškienė-Bartkė ir Panevėžio 
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centro Švietimo 
pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Rasa 
Ramanauskienė. Nuoširdžiai ačiū joms už šią 
puikią idėją. 

IŠVYKA Į BURBIŠKIŲ DVARĄ. Lietuvoje 
yra vieta, kurioje tulpės, sodai ne mažiau 

nuostabūs nei Olandijoje! Burbiškio dvare, 
Radviliškio rajone, gegužės mėn. pražysta 
daugiau kaip 400 rūšių įvairiaspalvių tulpių 
žiedų. Yra galimybė Motinos dienos išvakarėse 
šį grožį pamatyti savo akimis! Pasikvieskite 
savo mylimas mamytes ir visą šeimą kartu 
apsilankyti Pakruojo ir Burbiškio dvaruose! 
Išvykstama gegužės 5 d. anksti ryte iš Vilniaus 
užsakytu autobusu, grįžtama vėlai vakare. 
Kelionės kaina 1 žmogui - 15 eurų, vaikui - 10 
eurų. Į kelionės kainą įskaičiuota kelionė au-
tobusu, ekskursijos, edukacinė programa bei 
pietūs Šeduvos malūne. Kelionėje dalyvaus 
gestų kalbos vertėjas. Vietų skaičius ribotas, 
todėl norintys keliauti kviečiami registruotis 
el. paštu pagavabendrija@pagava.lt arba 
tel.: + 370 646 55 108, + 370 679 69 334. 

NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA 
NEĮGALIESIEMS. Vilniaus universiteto (VU) 
Teisės klinika ir Lietuvos neįgaliųjų forumas 
(LNF) įsipareigojo bendradarbiauti gerinant 
Lietuvos neįgaliųjų teisinę apsaugą ir ginant 
LNF priklausančių organizacijų bei jų narių 
teisinius interesus.

VU Teisės klinika įsipareigojo teikti 
nemokamą teisinę pagalbą darbo, šeimos, 
paveldėjimo, viešosios teisės, ginčų sprendi-
mo, sutarčių, intelektinės nuosavybės ir kitais 
teisės klausimais. 

Bendrija PAGAVA yra LNF narė, todėl ben-
drijos PAGAVA nariai gali registruotis ir gauti 
nemokamą teisinę pagalbą. Asmuo, norintis 
pasinaudoti nemokama VU Teisės klinikos 
pagalba, gali užduoti klausimą internetu (el. 
paštu info@teisesklinika.lt), susisiekti su 
teisės konsultantu per „Skype“ (vaizdo konsul-
tacijai būtina išankstinė registracija el. paštu 

info@teisesklinika.lt), telefonu +370 670 25 
165 (darbo dienomis 11–16 val.). Taip pat 
galima užsiregistruoti į susitikimą VU Teisės 
klinikos biure Vilniuje, Vilniaus g. 25 (susi-
tikimui būtina išankstinė registracija tel. +370 
670 25 165 (darbo dienomis 11–16 val.) arba 
per bendrą užklausų platformą http://teis-
esklinika.lt/paslaugos/#ask).

AUTONOMINIAI DŪMŲ SIGNALIZATO-
RIAI. Nuo gegužės 1 d. privaloma gyvenamo-
siose patalpose įrengti autonominius dūmų 
signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvena-
mosiose patalpose įrengta stacionari gaisro 
aptikimo ir signalizavimo sistema. Kurtiesiems 
pritaikytą dūmų, gaisro signalizatorių „Jenile“, 
kuris aptikus dūmus informuoja vibruoda-
mas, šviesos signalu bei garsu, galima įsigyti 
Techninės pagalbos neįgaliesiems centre. 
Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą dūmų, gaisro 
signalizatorių, turi sumokėti 30 proc. šio įtaiso 
kainos (apie 86 eurus). Priemonė išduodama, 
jei klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau 
kaip 60 dB. Daugiau informacijos http://
www.tpnc.lt/index.php/lt/kortele/dumu-
gaisro-signalizatorius/229. 

Norint įsigyti šį dūmų-gaisro signalizatorių 
reikia kreiptis į Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centrą: būtina pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą ir neįgaliojo 
pažymėjimą bei užpildyti prašymą signaliza-
toriui gauti. Užpildžius prašymą asmuo gaus 
kvitą, kurį turės apmokėti bankiniu pavedimu 
arba kitose įmokas priimančiose vietose ir su 
čekiu grįžti į Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centrą, kuriame bus pasirašoma sutartis ir 
perduodamas dūmų-gaisro signalizatorius. 

„Akiračio“ inf.

Tradicija tapo, kad Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras „Mimika“ 
svarbiausių metų švenčių proga jauniesiems žiūrovams dovanoja spektaklio premjerą. 
Šiemet per Atvelykį balandžio 7 d.  mažieji vilniečiai su savo tėveliais ir seneliais išvydo 
pagal M. Martinaičio pjesę „Žemės dukra“ sukurtą spektaklį (režisierius Titas Varnas).  

Vaikų Velykėlės spektakliu nesibaigė. Vaikai su Velykų bobute rideno margučius, bandė jų 
stiprumą, žaidė įvairius žaidimus, margino popierinius kiaušinius. Didžiausias džiaugsmas vai-
kams - šokoladinis zuikutis iš bobutės rankų. Už tai VKRC kolektyvas dėkoja labdaros ir paramos 
fondui „Maisto bankas“.

Kurčiųjų vaikų Velykėlės Vilniuje
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AKTUALIJOS

  LRT atstovo atsakymas, kodėl „Panoramos“ neverčia į gestų kalbą

Respublikiniame valdybos posėdyje

Posėdyje dalyvavo aštuoni valdybos 
nariai iš dvylikos: V. Pivoras, K. Vaišnora, 
G. Ramanauskienė (UAB „Vikada“ vadovė), 
K. Prudnikienė, I. Minkevičienė, V. Valiauga, 
J. Pugačiauskienė, A. Bražinskas. Kviesti nių 
svečių teisėmis dalyvavo LKD įmonių va-
dovai bei atstovai: UAB „Atropa“ direktorė 
D. Kučinskienė, UAB „Elkada“ direktorius 
G. Gantarskis, UAB „Neveresta“ direkto-
rius K. Zybartas ir UAB „Vikada“ darbuotoja 
V. Vaitkutė. Posėdį stebėjo LKD Revizijos 
komisijos pirmininkė A. Šimkuvienė. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos įmonių 
meti nių balansų tvirti nimas. LKD įmonių 
„Vikada“, „Elkada“, „Neveresta“ ir „Atropa“ 
vadovai pristatė 2017 m. įmonių fi nansinę 
situaciją. Valdybos nariai visiems vadovams 
turėjo klausimų dėl praėjusių metų veiklos ir 
fi nansinių pokyčių, įmonių darbo organizavimo 
tvarkos, buvo verti namos ateityje numatomos 

įmonių veiklos kryptys bei planai, veiksmų 
strategija, iškilus nenumatytoms fi nansinėms 
situacijoms. Posėdyje taip pat buvo išreikšta 
padėka LKD įmonėms už skirtą paramą 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 80-mečio šventei. 

Nemažai diskutuota ir apie socialinių 
darbuotojų poreikį įmonėse. Jau anksčiau 
valdyboje buvo diskutuojama, kad įmonėse 
turėtų būti  steigiamas socialinio darbuotojo 
etatas. Šiame posėdyje su direktoriais buvo 
svarstomos galimybės, poreikis ir pajėgumai 
jį įsteigti . 

Išklausius įmonių vadovų, valdybos nariai 
patvirti no visų įmonių balansus.

LKD 80-mečio šventės aptarimas. 
Valdybos nariai prisiminė praėjusią LKD 
80-mečio šventę bei pasirengimo jai procesą 
ir pasidžiaugė, kad renginys praėjo puikiai. 
Valdybai buvo pateikta glausta ataskaita apie 
šventės fi nansinę dalį, aptartos nenumatytos 

situacijos bei klaidos, diskutuota, kaip ateityje 
jų išvengti . Valdybos nariai išreiškė didelę 
padėką LKD viceprezidentui K. Vaišnorai, kurio 
iniciatyva minėjimo renginys įvyko. 

LKD XXVII suvažiavimo aptarimas. 
Birželio mėnesį vyks LKD XXVII suvažiavimas, 
kuriame bus renkamas prezidentas, 
Respublikinė valdyba ir Revizijos 
komisija. Valdybos nariai aptarė delegatų 
apgyvendinimo ir aplinkos pritaikymo 
klausimą bei prezidento, valdybos, Revizijos 
komisijos rinkimų eigą. 

Posėdyje buvo planuota svarstyti  dar du 
klausimus, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių 
posėdis buvo nutrauktas. Šie klausimai 
bus svarstomi kitame posėdyje, kuris vyks 
gegužės 9 d. Būtent tą dieną įvyks paskuti nis 
šios kadencijos LKD Respublikinės valdybos 
posėdis. •

Balandžio 11 d. Seimo laikinoji komisija Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) veiklai tirti išklausė Specialiųjų tyrimų tarny-
bos (STT) direktoriaus pavaduotoją Egidijų Radzevičių, Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio 

vertinimo skyriaus viršininką Audrių Bereišį. Pasak laikinosios komisijos pirmininko Arvydo Nekrošiaus, daugelį metų 
LRT nebuvo jokios priežiūros institucijos, kuri viską sužiūrėtų, todėl LRT vykdytuose pirkimuose buvo šioks toks 
chaosas. Kultūros ministerija parengė įstatymo projektą, kuriame numatyta, kaip būtų galima tobulinti situaciją.

“Akiračio“ inf.

Balandžio 11 d. įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės valdybos posėdis, kuriame pagrindinė 
užduotis – patvirtinti LKD įmonių praėjusių metų balansus. 

 LKD inf. 

Laidų pritaikymas kurti esiems
Laikinajai komisijai  liudijo ir LRT Televizijos 

programų direkcijos Programų planavimo 
skyriaus vadovas Tadas Jačiauskas. Daugiausia 
klausimų komisijai kilo apie laidų pritaikymą 
regėjimo ir klausos negalios žmonėms. 
Programų planavimo skyriaus vadovo klausta, 

ar buvo skundų dėl LRT programų pritaikymo 
kurti esiems arba regos negalią turinti ems 
žmonėms. T. Jačiauskas  patvirti no, kad skundų 
turėjo, bet ti ksliai neprisiminė tų skundų 
pobūdžio. 

Jis informavo komisiją, kad 2017 m. per 
LRT televiziją ir LRT Kultūros kanalą subti truota 

6,4  proc. produkcijos ir 2 proc. jos versta į gestų 
kalbą. Skaičiuojama nuo bendro transliacijų 
laiko – 24 val. per parą, 7 dienos per savaitę. 
T. Jančiauskas tvirti no, kad per laikotarpį nuo 
2014 iki 2017 metų daugėja verti mų į gestų 
kalbą . 

Programų planavimo skyriaus vadovas 

LKD įmonių vadvai bei atstovai. LKD prezidentas V. Pivoras.
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informavo apie planus, kad LRT per mėnesį ar 
du planuoja įrengti  atskirą gestų studiją. Tai 
turėtų sudaryti  galimybes daugiau produkcijos 
ir lengviau versti  į gestų kalbą. Anot T. Jačiausko,  
dabar tai buvo daroma ti k iš Naujienų tarnybos 
studijos arba ati mant laiką iš kitų studijų.

Programų planavimo skyriaus vadovas 
nežinojo, ar LRT egzistuoja patvirti nti  atrankos 
kriterijai, kokias laidas subti truoti  arba versti  
į gestų kalbą. „Patvirti ntų atrankos kriterijų 
nežinau, ar turime, bet „Žinias“ (transliuojamas 
kasdien 17.30 val. ir papildomai – savaitgaliais 

15.45 val.) verčiame į gestų kalbą, taip pat ir 
visus valstybės renginius. Pagrindinis kriterijus 
yra toks, kad žmonės žinotų, kas vyksta 
Lietuvoje“, - sakė T. Jačiauskas. 

LRT komisijos nariams nebuvo aišku, kodėl 
į gestų kalbą verčiama ne „Panorama“, o 
anksčiau rodoma „Žinių“ laida. „Yra didelė dalis 
žiūrovų, kuriuos erzina – čia toks standarti nis 
atsakymas. Mes stengiamės atspindėti  ne 
ti k poreikius žmonių, turinčių negalią, bet 
yra ir žmonės, kurie… Todėl mes ti kimės, 
kad galės žiūrėti  LRT mediatekoje bet kada 

patogiu metu ir 17.30 val. per LRT televiziją. 
Stengiamės laviruoti  tarp dviejų polių“, - aiškino 
T. Jačiauskas. 

Paklaustas dėl „erzinimo“ LRT atstovas 
atsiprašė dėl tokio pavartoto žodžio ir pripažino 
neprisimenąs, kad būtų buvęs darytas tyrimas 
tokiai nuomonei pagrįsti .

Po šios diskusijos balandžio 16 d. pirmą 
kartą į LKD būsti nę atvyko LRT darbuotojai 
aptarti  šių problemų. Plačiau apie tai skaitykite 
gegužės mėnesio „Akiratyje“.  •

Kovo 24 d. Lietuvos kurčiųjų draugija paminėjo garbingą 80 metų jubiliejų. Draugija nuėjo ilgą ir vingiuotą kelią, 
ne kartą patyrė laimėjimo džiaugsmą ir praradimo kartėlį. Šventėje skambėjo padėkos draugijos kūrėjams ir 

puoselėtojams, paskelbti labiausiai nusipelnę žmonės bei svarbiausi kurčiųjų istorijos įvykiai. Šio renginio globėja - 
prezidentė Dalia Grybauskaitė atsiuntė sveikinimą, kuris buvo perskaitytas ir gestų kalba.

LKD inf.

Neįti kėti nai daug žiūrovų ir svečių 
Vytauto Didžiojo universiteto salėje vykęs renginys žiūrovų 

gausa pribloškė net šventės organizatorius: Kęstutį  Vaišnorą, 
Miglę Jaskūnienę, Dovilę Matulienę ir Mykolą Balaišį. Ši komanda 
net opti misti škiausiose šventės vizijose nenumatė, kad į renginį 
susirinks virš 800 žmonių. Tai ti k rodo, kokia ši šventė buvo svarbi 

mūsų bendruomenei ir kad mūsų žmonės yra aktyvūs, vieningi.                                                                                                                     
Į šventę Lietuvos kurčiųjų pasveikinti  atvyko garbingi svečiai: 
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckieti s, premjero patarėjas 
Juozas Bernatavičius, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė 
Vilma Augienė, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta 
Kandratavičienė, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos 
neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė ir Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė. Šie garbūs 
svečiai ne ti k tarė sveikinimo žodžius - jiems buvo pati kėta paskelbti  
aštuonių nominacijų nugalėtojus. Tarp renginio svečių buvo Seimo 
nariai, visuomenininkai, įvairių organizacijų vadovai bei kurčiųjų 
bendruomenei labiausiai nusipelnę asmenys ir jų arti mieji.

Džiugu, jog pasveikinti  mūsų atvyko ir kaimyninių Latvijos ir Esti jos 
kurčiųjų draugijų vadovai bei viceprezidentai.  Sveikinimo žodžiais 
videoįrašuose į Lietuvos kurčiuosius kreipėsi ir Pasaulio kurčiųjų 
asociacijos prezidentas Colinas Allenas, Europos kurčiųjų asociacijos 
vadovas Markku Jokinenas ir kurčiasis Europos Parlamento narys 
Adamas Kosa. Visi šie svečiai pabrėžė: „Lietuvos kurti eji, turite 
didžiuoti s turti nga savo šalies kurčiųjų istorija bei pasiekimais.“ >

Lietuvos kurčiųjų 
draugija iškilmingai 
paminėjo 80-metį 

Šventėje dalyvavo virš 800 žmonių.

Renginio vedėjai J. Jankutė ir P. Jurjonas bei mažieji Ugnius ir Kotryna.
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Genės Karklienės nuotr.
KULTŪRA

Padėkos geriausiems tarp geriausių
Tris valandas trukęs padėkos renginys žiūrovams ir svečiams 

dovanojo įvairių emocijų: juoko ir graudulio, nuostabos ir nostalgijos. 
Jo vedėjams - Jurgitai Jankutei-Meškinei, Pauliui Jurjonui ir mažiesiems 
Kotrynai bei Ugniui teko nelengva užduoti s, nes šis renginys - vienas 
didžiausių Lietuvos kurčiųjų istorijoje. Ir su šiomis užduoti mis vedėjų 
komanda susitvarkė kaip ti kri profesionalai. 

Renginio metu buvo išdalyta virš šimto padėkų labiausiai 
bendruomenei atsidavusiems ir didžiausią pokytį  sukūrusiems 
asmenims, kuriuos pasiūlė LKD miestų teritorinės valdybos. Šios keturių 
kategorijų padėkos buvo skiriamos “už viso gyvenimo nuopelnus 
Lietuvos kurčiųjų draugijai”, “už indėlį Lietuvos kurčiųjų bendruomenės 
gerovei”, “už aktyvią savanorišką veiklą” ir “už kultūros puoselėjimą, 
dalyvaujant meninėje veikloje”. Į sceną, lydimi žiūrovų plojimų, atsiimti  
savo veiklos įverti nimų žengė įvairaus amžiaus žmonės, nusipelnę ti ek 
dabarti es, ti ek praeiti es kurčiųjų gyvenimui.

Šis renginys buvo ypati ngas ne ti k žiūrovų gausa, bet ir išskirti ne 

kokybe: stebino techniniai dalykai - scenoje buvo trys dideli ekranai, 
kuriuose rodyti  videoįrašai bei veiksmas scenoje, taip pat buvo aukšto 
meninio lygio pasirodymų programa. Šventėje koncertavo kviesti nės 
grupės: energingą pasirodymą atliko Alytaus šokių studija „Alemana“, 
jaunatviškas šokių kolektyvas „Time to show“, baltų balandžių triukais 
stebino Šakių cirko mokyklos arti stė Erika Januševičiūtė. Publiką sužavėjo 
ir LKD viceprezidentas Kęstuti s Vaišnora, gestų kalba imitavęs Gyčio 
Paškevičiaus dainą „Žiūrovai“, spektaklio „Tyla - nieko baisaus“ ištraukos. 
Stebino ir aikčioti  vertė ir daugybė kitų atlikėjų. Šypsenomis švietė ir 
tyliais plojimais ūžė sausakimša salė.

Už tai, kad šis renginys pavyko, nuoširdžiai Ačiū reikia tarti  didelei 
savanorių komandai, kurie neatlyginti nai plušo ne ti k renginio metu, 
bet ir prieš jį. Taip pat renginys nebūtų pavykęs be gestų kalbos vertėjų, 
kurie užti krino, kad šventė būtų maloni visiems susirinkusiesiems. Šioje 
komandoje buvo ir kurti eji vertėjai, kurie savanoriškai visą renginį išvertė 
į tarptauti nę gestų kalbą užsienio svečiams.

 Nominacijos
Įtempčiausios ir labiausiai laukiamos renginio akimirkos buvo 

aštuonių nominacijų laimėtojų paskelbimas. Šios aštuonios nominacijos: 
„Organizacija“, „Lyderis“, „Renginys“, „Laimėjimas“, „Praradimas“, 
„Savanoris“, „Idėja“ ir „Už gyvenimo nuopelnus“ - simbolizavo 80 LKD 
gyvavimo metų. Renginio svečiams teko atsakinga užduoti s – paskelbti , 
ištraukus iš sidabrinių vokų, užrašytus nominacijų nugalėtojus. Juos 
kurčiųjų bendruomenė rinko net kelis mėnesius, dviems balsavimo 
etapais. Iš daugybės pasiūlytų kiekvienai nominacijai buvo išrinkti  
trys nominantai, iš jų ti k vienas renginio metu gavo statulėlę. Tad šie 
apdovanojimai - išti es pelnyti . 

Iškilmingas Lietuvos kurčiųjų draugijos 80-mečio renginys nebūtų 
įvykęs be rėmėjų, kurie dosniai prisidėjo ir pasirūpino, kad renginys taptų 
įsiminti nas. Tad tariame Ačiū renginio rėmėjams. Su jais galite susipažinti  
LKD ti nklapyje. •

„Už gyvenimo 
nuopelnus“

Nugalėtojas: 
Petras Gasiūnas

Nominantai: 
Aleksas Jasiūnas ;

Danutė Ramonienė.

„Laimėjimas“
Nugalėtojas: 

Gestų kalbos pripažinimas

Nominantai: 
Gestų kalbos verti mas LRT ;

Laura Valytė.

LKD 
80-mečio
nominacijų
laimėtojai

Renginio organizatoriai: D. Matulienė, K. Vaišnora, M. Jaskūnienė bei 
M. Balaišis.
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„Idėja“
Nugalėtojas: 

Tylusis skambuti s 033

Nominantai: 
“Viena diena su Seimo nariu“ ;

Tarptauti nė kurčiųjų savaitė 
Lietuvoje.

„Organizacija“
Nugalėtojas: 

Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacija

Nominantai: 
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas ;

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija.

„Renginys“
Nugalėtojas: 

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
Meno šventė

Nominantai: 
LGK 20-mečio minėjimas ;

“Tauti ška giesmė aplink pasaulį”.

„Lyderis“
Nugalėtojas: 

Monika Kumžaitė

Nominantai: 
Aleksas Jasiūnas ;
Mykolas Balaišis.

„Praradimas“
Nugalėtojas: 

Leonarda Paršelienė

Nominantai: 
Sofi ja Armonavičienė ;

Stasys Linkevičius.

„Savanoris“
Nugalėtojas: 

Mykolas Balaišis

Nominantai: 
Genutė Eidukevičienė ;

“Laisvės TV“ laidų ti travimo 
komanda.
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Šia iškilia proga interviu su nominantu: 
apie tai, kas jį įkvepia savanorystei ir ką ji 
jam duoda? Kuri iš įvairiapusės veiklos jam 
arčiausiai širdies? Kas  yra  jo ,,žmona” ir 
,,vaikai”? Apie šiuo metu jo išgyvenamą 
dvejonių ir nelengvo apsisprendimo 
laikotarpį: už nedidelį užmokestį  dirbti  širdžiai 
mielą darbą kurčiųjų sistemoje ar priimti  kitą 
pasiūlymą?

 Koks jausmas gavus  nominaciją 
,,Savanoris“?

Jaučiuosi pagerbtas. Džiaugiuosi, kad 
žmonės tai verti na.

Nuo kada savanorystė tapo tavo 
gyvenimo dalimi?

Turbūt nuo vaikystės. Gerbti  kitą žmogų, 
padėti  silpnesniam man įskiepijo močiutė. Ir 
dabar prisimenu, kad jei nepasisveikindavau 
su kuo nors, turėdavau stovėti  kampe. Tad 
iki šiol ir stengiuosi, kad taip nenuti ktų. 
(Juokiasi.) Iš ti esų, kadangi mano tėveliai 
negirdintys, tai močiutė, kuriai teko išgyventi  
tremtį , buvo mano pirmoji mokytoja ir ti krųjų 
vertybių skiepytoja. 

Esi Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos 
įkūrėjas. Kaip gimė minti s telkti  jaunimą ir 
kokius turėjai ti kslus?

Dar mokanti s mokykloje labai pati kdavo 
rengti  įvairius renginius, dalyvauti  visuo-
meninėje veikloje. Minti s suburti  jaunimą 
kilo spontaniškai 2005 m., kai Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės 
L. Gervinskienės pasiūlymu pagal programą 
,,Acti a catholia Patria“ nuvykau į Angliją. 
Ten iš visų pasaulio šalių buvo susirinkę 
žmonių, kurie dirba su jaunimu. Jie mane 
sužavėjo ir įkvėpė. O tada kilo minti s daryti  
ką nors panašaus ir man: kurti  organizaciją, 
kuri telktų jaunimą, skati ntų mokyti s, dirbti , 
integruoti s į visuomenę.

Tai darei be jokio užmokesčio.
Penkerius metus dirbome savanoriškai. 

Pradžia buvo nelengva, pasitaikydavo ir 
suklysti , tačiau turėjau didelį palaikymą 
ir Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorės Jūratės Pugačiauskienės, ir Kauno 
gestų vertėjų centro direktorės Ramunės 
Leonavičienės, labai sti priai palaikė draugai, 
kurie manimi ti kėjo. Būdamas organizacijos 
vadovu, tuo metu dirbau UAB ,,Rimi Lietuva“, 
nes reikėjo iš kažko gyventi . 2013 m., laimėję 
projektą, gavome fi nansavimą iš Neįgaliųjų 
reikalų departamento.  

Kokiose srityse dar savanoriauji?
Visada padedu organizuoti  renginius. 

Prisidėjau prie šio jubiliejinio renginio 
ruošimo. Jeigu reikia pagalbos, niekada 
neatsisakau padėti  klausos negalią turinti ems 
žmonėms ir po darbo valandų. Labai pati nka 
dainuoti  imituojamąsias dainas, ir to net 
nevadinu savanoryste, nes man pačiam tai 
labai malonu. Dainuodamas atsipalaiduoju, 
pasikraunu energijos.

Ką tau, jaunam žmogui, reiškia ir duoda 
savanoriškas darbas?

Pirmiausia duoda didžiulę pati rtį , 
žmonių šypsenas ir padėką. Nieko nėra 
nuostabiau, kaip matyti  ir jausti , kaip 
neįmanoma virsta įmanoma. ,,Negaliu“ – 
mano pats nemėgstamiausias žodis. Viskas 
yra įmanoma. Įstatymas – ne siena. Galima 
tarti s, derinti s, ieškoti  išeiti es. 

Iš kur tavyje ti ek entuziazmo ir 
iniciatyvos?

Manau, kad įkvėpė tėvų pavyzdys: jie 
yra labai aktyvūs. Be to, skati na žmonių 
pasiti kėjimas, noras pačiam tobulėti . Mane 
žavi iššūkiai. Siekiu, kad svajonės virstų 
realybe.

Daug metų skyrei, skiri studijoms. Turi 
ne vieną diplomą. Kuri iš įgytų profesijų tau 
arčiausiai širdies?

Dabar esu Vytauto Didžiojo universiteto 

Džiugiomis emocijomis bei  iškilmingais sveikinimais apipintas nuvilnijo LKD 80-mečio minėjimas. 
Šioje šventėje daug dėmesio skirta kurčiųjų bendruomenei labiausiai nusipelniusiems žmonėms. 

Džiugu, kad viena  iš aštuonių įsteigtų nominacijų – už savanorystę –  atiteko labiausiai  jos vertam  
kauniečiui Mykolui Balaišiui (31 m.).

Laima LAPĖNIENĖ

MŪSŲ ŽMONĖS 

M. Balaišis: 
„Nuostabu 

matyti , kaip 
neįmanoma 

virsta įmanoma“
Viena  iš aštuonių įsteigtų nominacijų – už savanorystę –  atiteko labiausiai  jos 

vertam  kauniečiui M. Balaišiui, nominaciją įteikė viceministrė V. Augienė.
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socialinio darbo programos magistrantas. 
Prieš tai šios studijų programos bakalauro 
laipsnį įgijau Kauno kolegijoje. Kultūros 
vadybos specialybės mokiausi Kauno paslaugų 
rengimo centre, o Kauno taikomosios dailės 
mokykloje baigiau kompiuterio maketuotojo 
programą. Arčiausiai širdies yra socialinis 
darbas, nes žmogus yra unikalus. Man 
pati nka padėti  spręsti  problemas ir matyti  
laimingus žmones.

Koks tavo pagrindinis darbas?
Nuo 2012 m. dirbu Prienų rajono kurčiųjų 

pirminėje organizacijoje asmeniniu asistentu 
ir Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre – 
meninių gebėjimų lavinimo organizatoriumi. 
Paprastai tariant, šioje įstaigoje esu 
atsakingas už kultūrą.

Ką veiki laisvalaikiu? Kaip leidi 
atostogas?

Labiausiai mėgstu keliones. Esu apkeliavęs 
visą Europą: nuo Lietuvos iki Ispanijos. Dar 
nebuvau ti k Balkanų šalyse. 

Artėja rinkimai į LKD prezidentus. Ar 
keti ni kandidatuoti ?

Nesu šimtu procentų apsisprendęs. 
Dvejoju, nes esu pasinėręs į magistrantūros 
studijas. Be to, turiu kitų darbo pasiūlymų. 
Iš ti esų išgyvenu sunkų dvejonių ir 
apsisprendimo laikotarpį: labai gaila palikti  
mėgstamą darbą kurčiųjų sistemoje, tačiau 
netenkina darbo užmokesti s. 

Esi įgyvendinęs ne vieną projektą su 
užsienio organizacijomis, aplankęs daug 
šalių. Ar nekilo minčių išvykti  iš Lietuvos, 

ten – kur turėtum daugiau galimybių ir 
užsiti krintum geresnę gyvenimo kokybę?

Tokių minčių buvo, tačiau per daug 
myliu savo šalį. Negaliu atsižadėti  cepelinų 
ir šakočių. (Juokiasi.) Labai mėgstu lietuvišką 
maistą. O jei rimtai –  tai pirmoje vietoje 
man yra ne pinigai, o laimė. Čia mano šeima: 
mama, tėvelis, brolis, visi geriausi draugai. 
Tokiam žingsniui ryžčiausi ti k esant labai 
blogai situacijai. Labai puikiai suvokiu, kad ir 
kaip gerai man sektųsi sveti moje šalyje, bet 
visada ten būčiau ti k emigrantas.

Mykolai, esi išsilavinęs, veiklus, žavus 
jaunas vaikinas. Turbūt ne viena mergina 
norėtų turėti  tokį draugą ar vyrą? Ar 
pamąstai apie savo šeimos kūrimą?

Esu labai užsiėmęs, todėl kol kas mano 
„žmona“ yra popieriaus lapas, o „vaikai“ – 
tušinukai. (Juokiasi.) 

LKD paminėjo gražų 80 metų veiklos 
jubiliejų. Ko šia proga palinkėtum visai 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenei, jaunimui 
ir sau?

Visiems kurti esiems pirmiausia linkiu 
vienybės, taip pat suprati mo, ryžto ir drąsos 
siekti  savo ti kslų. Sau – labiau mylėti  save. Juk 
sakoma: mylėk save ir tada mylėsi kitus.

‚,Akiračio“ redakcija dar kartą sveikina 
jus gavus verti ngą apdovanojimą ir linki 
daug naujų iššūkių, įdomių idėjų, verti ngos 
pati rti es, asmeninės laimės. O šiuo jums 
nelengvu dvejonių laikotarpiu – kad priimant 
sprendimą širdies balsas sutartų su racionaliu 
protu. •

Monos Paulos paskuti niai 
įspūdžiai iš Pietų Amerikos - 

šįkart iš Kolumbijos 
Po Pietų Amerikos žemyną jaunimo lyderė keliavo beveik 
septynis mėnesius. Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos 

garbės prezidentė Monika Kumžaitė buvo numačiusi keliauti 
ilgiau. Ji planavo aplankyti  Centrinę Ameriką ir užsukti į JAV, 

tačiau, pasak prezidentės, prisisotino kelionių ir ją apėmė 
namų ilgesys. Tad Lietuvos kurčiųjų draugijos 80 metų 
jubiliejų Monika šventė kartu su savo bendruomene.

Monos Paulos kelionės įspūdžiai publikuojami „Akiratyje“,  
Nr. 9 (380), Nr. 10 (381), Nr. 1 (382), Nr. 2 (383), Nr. 3 (384). 

Monika KUMŽAITĖ 

M. Balaišis su šeima.

Nardome su girdinčiu draugu San Andreso saloje. >
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Iš Peru nuskridau į Kolumbijos sosti nę 
Bogotą dviem savaitėms. Pasų kontrolė 
buvo labai griežta. Tikrino pasą, klausinėjo, 
reikėjo nurodyti  adresą, kur nakvosiu, ir 
dar lėktuvo bilietą, kada paliksiu Kolumbiją. 
Kokia priežasti s? Šalia Kolumbijos esančioje 
Venesueloje - ekonomikos krizė. Šalis, 
atsisakiusi tarptauti nių, politi nių ryšių su JAV 
ir kitomis valstybėmis, patyrė milijardinių 
skolų, nebegauna jokios paramos. Eiliniai 
venesueliečiai badauja, neranda darbo, todėl 
bėga į Kolumbiją ir kitas šalis ieškoti  geresnio 
gyvenimo.  

Mane pasiti ko draugai Miguelis ir 
Vladimiras. Atvykome į Miguelio namus su 
motociklais. Man dar neteko gyvenime ilgo 
nuotolio važiuoti  motociklu…

Bogotoje gyvena milijonai gyventojų, 
daug mašinų, motociklų ir motorolerių. 
Dauguma kurčiųjų į darbovietes važinėja 
motociklais. Neįprasta. 

Trumpai apie Kolumbiją
48 mln. Gyventojų turinčioje Kolumbijoje 

yra daug gražių vietovių, klimatas skirti ngas. 
Šiaurėje, kurią skalauja Karibų jūra, yra labai 
šilta, o Bogotoje nebūna karšta. Čia visada 
svyruoja nuo 10 iki 18 laipsnių šilumos, o 
vakarais - dar vėsiau.  Visi apsirengę rudeniškai. 

Bogotoje pabuvau savaitę, dar penkioms 
dienoms buvau nuskridusi į San Andreso 
salą. Čia nuostabi gamta ir vyrauja kultūrinė, 
tauti nė įvairovė.  

Kolumbijos kurti eji. Bogotoje aplanki-
au  kurčiųjų sistemos įstaigas.  Kolumbijoje 
gyvenimo lygis prastesnis nei Lietuvoje, bet 
kurti eji dirba ir mokosi kaip europiečiai. Suti -
kau daug išsilavinusių kurčiųjų, jų kompeten-
cijos aukštos. Daug kurčiųjų dirba mokyklose, 
švieti mo departamente, verti mo nuoto-
liniu būdu įstaigoje ir kitur. Kurti eji stengiasi 
įgyti  aukštesnį išsilavinimą, kad gautų gerą 
atlyginimą, todėl studijuoja. Jei nestudijuotų, 
tai dirbtų ti k fabrikuose už minimalų 
atlyginimą, kuris siekia 200 eurų (informacija 
gali būti  ir neti ksli, nes ją pateikė patys kurti -
eji – aut. past.). Kurti eji negauna pašalpų, nes 
valstybė į juos žiūri kaip į sveikuosius. 

Verti mo paslaugos nuotoliniu 
būdu. Įstaiga „Centro de RELEVO Colom-
bia“ įkurta prieš penkiolika metų, ji teikia 
verti mo paslaugas nuotoliniu būdu. Kolumbi-
joje gyvena apie 600 tūkst. kurčiųjų. Jei nori 

pasisamdyti  vertėją ir gauti  verti mo paslaugas 
ti esiogiai, kurčias turi pats susimokėti . O pa-
slauga nuotoliniu būdu yra nemokama. Todėl 
kurti eji ją renkasi. Šia paslauga per mėnesį 
pasinaudoja apie 40 tūkst. kurčiųjų. Įstaigoje 
dirba 40 vertėjų, dar yra komanda, kurioje 
dirba kurti eji ir girdintys. Kurti eji daro įvairius 
įrašus (paaiškina, kaip naudoti s paslauga, 
ir skleidžia informaciją). Kurti eji turi įdiegti  
APP programą, per kurią galima susisiekti  su 
vertėju. Vaizdo įrašai (kur vertėjai susisiekia 
su klientais ir verčia) visada įrašomi. Girdin-
ti s, turinti s vertėjo pati rtį , kartu su kurčiu ek-
spertu ti krina tuos įrašus, susisiekia  su kiekv-
iena vertėja, išsako pastabas arba pataisymus. 
Verti mų paslaugų  kokybė  - gera.  Vaizdo įrašai 
konfi dencialūs, ištrinami po trijų mėnesių. 

WIFI ryšys nėra visur geras. Pavyzdžiui, 
kaimuose, toli nuo Bogotos, dėl prasto WIFI 
ryšio kurti eji negali naudoti s verti mo paslauga. 
Buvo įdomu susipažinti  su tokia veikla. 

„Sin Palabras“ – tai kavinės pa-
vadinimas. Išvertus iš ispanų į lietuvių 
kalbą reiškia „be žodžių“. Kavinė pritaikyta 
kurti esiems. Pernai girdinti eji ati darė kavinę, 
įdarbino kurčius darbuotojus. Kavinėje 
bendraujama gestų kalba. Norint iškviesti  
barmeną, reikia įjungti  lemputę. Prie kiekvie-
no staliuko yra lempa su mygtuku. Čia lankosi 
kurti eji ir girdintys, besimokantys vertėjai. 

Kurčiųjų mokymas. Kurti eji mokosi 
integruotai su girdinčiais mokiniais. Jei yra 
didelė kurčiųjų grupė, tai sukuriamos atski-
ros klasės nuo girdinčių. Klasėse mokosi ti k 
kurti  vaikai. Kolumbiečiai jau taiko inkliuzinį  
ugdymą. Pradinio ugdymo mokinius moko 

MŪSŲ ŽMONĖS 

Kurčiųjų mokykloje.

„Sin Palabras“ kavinėje.

Su draugais Luisu ir Natalie  kavinėje „Sin 
Palabras“.
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Pasaulio kurčiųjų magai

Jubiliejinė šventė Ukrainoje
Kovo 31 d. Zaporožės (Ukraina) kurčiųjų 

kultūros namuose vyko ilgamečio iliuzionisto 
vadovo Anatolijaus Rezniko jubiliejinis vakaras, 
skirtas 45 metų iliuzionistų veiklai paminėti .  
Šventėje dalyvavo 150 kurčiųjų. A. Reznikas savo 
iliuzionisto veiklą pradėjo 1973 m. ir  parengė 48 
kurčiuosius magus.    

Ukrainoje gyvena 60  kurčiųjų iliuzionistų. 
Į jubiliejinį vakarą atvyko dvidešimt ir du cirko 
arti stai. Šventėje buvo pagerbti  septyni jau į 
Amžinybę iškeliavę iliuzionistai. A. Reznikas  45 
metus  ati davė iliuzionistų veiklai ir yra apdo-
vanotas Ukrainos kurčiųjų asociacijos padėkos 
raštais, medaliais ir piniginėmis premijomis. 
(Premija mokama kiekvienais metais po 30 
eurų, Ukrainos valiuta būtų 955,31 grivinos.) 
Šios gražios šventės proga ilgamečio Ukrainos 
mago nepamiršo pasveikinti  ir Panevėžio 
kurčiųjų iliuzionistų trupė. Buvo įdomu sužinoti , 
kad Zaporožės apskrityje gyvena 2000, o mieste 
- 1200 kurčiųjų.

PKMF prezidento pagerbimas
Neseniai buvo pagerbtas pirmasis Pasaulio 

kurčiųjų magijos festi valio (PKMF) įkūrėjas vokie-
ti s Horstas Bormannas. Vokieti jos Federacinės 
Respublikos prezidentas Frankas-Walteris 

Steinmeieris jam įteikė garbingą ordiną už ypat-
ingus nuopelnus bei pasiekimus socialinėje, 
kultūrinėje ir visuomeninėje srityse. H. Bor-
mannas padėjo kurti esiems suprasti  iliuzionistų 
kultūrą ir juos įtraukė į veiklą. Savo asmeninę 
karjerą jis pradėjo gimtajame Leipcigo  mieste 
(Vokieti ja) kaip mimas, ti k vėliau su kurčia žmona 
ėmė rengti  pasirodymus ir iki šiol džiugina magi-
jos mėgėjus. Negirdintys iliuzionistai yra patys 
didžiausi integracijos skleidėjai, nes jų pasiro-
dymus stebi apie 80 proc. girdintys žiūrovai. Jų 
kalba - triukai ir pantomima - tarptauti nė, ją gali 
suprasti  viso pasaulio žiūrovai. Vokieti s iliuzi-
onistas H. Bormannas - PKMF prezidentas. Jis 10 
metų vadovavo PKMF komitetui.  Magijos festi -
valiai kas antri metai organizuojami ne ti k Voki-
eti joje, bet ir kitose pasaulio valstybėse, tokiose 
kaip JAV, Suomija, Lietuva. 

Šių metų lapkričio 4-11 d. Limasolio mieste 
(Kipras) vyks 17-asis tarptauti nis kurčiųjų magi-
jos konkursas (šiais metais PKMF vadinsis 17-asis 
tarptauti nis kurčiųjų magijos konkursas  – aut. 
past.).

Knyga apie kurčiuosius magus
Po ketverių metų darbo 2017 m. gruodžio 

mėnesį biografas istorikas dr. Simonas J.Carmelis 
užbaigė savo trečiąją knygą „Iš magijos skraistės“. 
Joje aprašoma 62 kurčiųjų magų iš dvidešimt 
trijų šalių biografi jos nuo 1860 iki 2017 metų. 
Knyga bus išspausdinta 2018 m. balandžio 
mėnesį. S. J. Carmelis surinko 200 kurčiųjų magų 
iš 37 šalių biografi jas. Šį mėnesį knygos autoriui 
sukaks 80 metų. Panevėžio kurti eji iliuzionistai 
linki jam sveikatos ir sti prybės.

Lietuvos iliuzionistai
Šių metų kovo 22 d. Pasvalio kultūros na-

muose vyko respublikinis neįgaliųjų menų festi -
valis „Kai tu šalia“. Į šią šventę  buvo pakviesti  ir 
Panevėžio kurti eji magai Michailas Chovanskis ir 
V. Glušokas. Už kūrybingą pasirodymą jie buvo 
apdovanoti  padėkos raštais.

Rugsėjo 14 d. Panevėžio iliuzionistų trupė 
pakviesta dalyvauti  Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokyklos 25 metų jubiliejaus 
šventėje ir žada ten parodyti  naujų spalvingų 
triukų.

Kovo mėnesį Panevėžio miesto savivaldybė 
Panevėžio kurčiųjų kultūros centrui suteikė nau-
jas patalpas (Taikos g. 11). Ten sudarytos geros 
sąlygos puoselėti  kurčiųjų kultūros, istorijos ir 
kitas veiklas. Bus galima pabendrauti  geriant 
kavą ar arbatą, pasidalyti  kurčiųjų naujienomis 
Lietuvoje ir pasaulyje. Turime trispalvę Lietuvos 
vėliavą, kuri pirmą kartą plevėsavo 16-ajame 
pasaulio kurčiųjų magijos festi valyje Panevėžyje. 
Balandžio 17 d. trispalvė Lietuvos vėliava 
bus pašventi nta Šv. Apaštalo Petro ir Povilo 
bažnyčioje.  •

Balandžio pirmoji diena - neformali iliuzionistų šventė. Pasaulio kurčiųjų 
magijos komiteto narys Vilius GLUŠOKAS trumpai pristato pasaulio kurčius 

iliuzionistus ir jų veiklas.

Renginio plakatas.

kurti  pedagogai. Yra asistentai, aklųjų asistentai ir mediatoriai, gestų 
kalbos vertėjai. Valstybė mažai lėšų skiria metodinėms priemonėms, 
todėl klasėse nemačiau labai daug žaislų, mokymosi priemonių, ypač 
pradinėse klasėse, palyginti  su Lietuvos kurčiųjų mokyklomis. 

Kituose miesteliuose, kaimuose kurti eji dėl jų mažo skaičiaus 
mokosi kartu su girdinčiaisiais. 

Švieti mo departamente (Republica del Colombia Min-
isterio de Educacion Nacional INSOR) dirba dvidešimt 
kurčiųjų. Jie kuria mokymo programą, pritaikytą kurti ems vaikams. 
Važinėja po visas Kolumbijos mokyklas, ti krina, kaip kurčiuosius 
moko. Kurti  darbuotojai yra baigę universitetus. Galiu pasakyti , kad 
valstybės požiūris į kurčiuosius teigiamas. Kurti eji yra labai aktyvūs, 

visada kovoja už savo teises, todėl parodo gerų rezultatų. 
Rudoji cukraus plyta. Kolumbiečiai perka rudojo cukraus 

plytą. Kas tai? Norint pasaldinti  kavą, reikėtų dideliu peiliu nukirsti  
gabalėlį cukraus ir įdėti  į kavą. Man ti krai tai buvo nauja pati rti s. 
Norint arbatos, galima į vandens puodelį įdėt cukraus gabalėlį ir gerti  
kaip arbatą. Tikrai skanu. 

Visiems žinoma, kad Kolumbija garsi kokaino, narkoti kų gamyba 
ir prekyba. Tačiau mano suti kti  kurti eji nevartojo kokaino. Man 
parodė kelis rajonus, kuriuose galima įsigyti  kokaino arba narkoti kų. 
O daugiau kitur nėra... Būdama svečiuose Kolumbijoje nemačiau 
narkoti kų prekeivių ar kt.  •

Renginys skirtas 45 metų iliuzionistų veiklai 
paminėti.
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Mokslai ir savarankiško gyvenimo kelias
Petras Makutėnas gimė 1902 m. Petrapilyje (dabar Sankt 

Peterburgas). Būdamas dvejų metukų susirgo šiltine ir apkurto. 1909 
m., išlaikęs protinio lavinimo egzaminą, buvo priimtas į Petrapilio 
imperatoriškąjį kurčių-nebylių institutą - pirmąją specializuotą švietimo 
įstaigą Rusijoje. Tuo metu Lietuvos kurtieji beveik neturėjo galimybių 
įgyti net paprastą vidurinį išsilavinimą, tad mokytis institute buvo išties 
stebėtinas pasiekimas. 1918 m. sėkmingai baigė mokslus, įgijo puikų 
išsilavinimą, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, P. Makutėnas su šeima 
grįžo į gimtinę. 

 Po tėvo mirties kurčias jaunuolis, pažįstamų padedamas, atvyko į 
Kauną ir pradėjo mokytis spaustuvėse raidžių rinkėju. Dirbo įvairiose 
spaustuvėse: „Šviesos“, „Žaibo“, „Raidės“, „Švyturio“, „Atkočiūno“ 
ir „Vilties“. 1929 m. Makutėnas dirbo prie intertipo - teksto eilučių 
liejamosios ir rinkimo mašinos - tais laikais modernios technikos. Jaunuolis 
buvo atkaklus, imlus naujovėms, sugebėjo pramokti amato subtilybių. 
Profesinės patirties jis sėmėsi iš vieno amerikiečio instruktoriaus. Savo 
darbą jis atliko labai gerai ir užsidirbo pragyvenimui. Susipažino su 
girdinčia moterimi, vedė ją, susilaukė dviejų sveikų dukterų. Po karo (apie 
1945 m.) P. Makutėnas gavo darbą spaustuvėje „Vaizdas“  Vilniuje.

Kurčiųjų judėjimas Nepriklausomoje Lietuvoje
1928 m. P. Makutėnas apkeliavo beveik visą Europą ir susipažino su 

kitų kraštų kurčiųjų kultūriniu bei socialiniu gyvenimu. Buvo intelektualus 
ir išsilavinęs, puikiai mokėjo kelias užsienio kalbas. Matė Lietuvos kurčiųjų 
atsilikimą, dėl to sielojosi. Nuolat bendravo su kurčiaisiais, domėjosi jų 
socialiniais reikalais. Būdamas raštingas ir plačiai apsiskaitęs dažnai savo 
pažįstamus kurčiuosius informuodavo aktualiomis temomis, kvietė juos 
prisidėti prie kurčiųjų judėjimo. 

1938 m. buvo rimtai susirūpinta kurčiųjų švietimu, prie to daug 
prisidėjo vienas veikliausių Aklųjų sąjungos organizatorių – rašytojas, 
aklas ir apkurtęs karo invalidas, Lietuvos kariuomenės savanoris 

Pranas Daunys. Kurčiasis P. Makutėnas ir karo invalidas P. Daunys buvo 
bendraminčiai, taip susijungė jų keliai, juodu nuolat bendradarbiavo, 
rūpinosi kurčiųjų interesais ir jų geresniu būviu. Jų iniciatyva grupė 
gydytojų, pedagogų ir kitų visuomenės atstovų įsteigė organizaciją, 
pavadintą Lietuvos kurčių-nebylių globos draugija. Jos įstatai buvo 
įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos draugijų registre 1938 m. kovo 24 
d. 

Po šios organizacijos įsteigimo įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo 
(buvo ir beraščių) kurtieji rinkdavosi Kurčių-nebylių instituto patalpoje 
Kaune, Muravos g. 34.  Šios įstaigos auklėtinė buvo ir D. Volungevičienė. 
Kaip ji prisimena, dažnai matydavo P. Makutėną, žavėdamasi klausydavo 
jo optimistiškų kalbų. 

Jai likęs šiltas prisiminimas. Kartą, dar maža būdama, Danutė ėmė 
snūduriuoti. Tuomet P. Makutėnas pažvelgęs į ją paglostė galvelę 
ir švelniai tarė: „Mažute, tau laikas miegoti, būk gerutė.“ Moteris 
P. Makutėną prisimena kaip ypač šviesų, malonų žmogų.

P. Makutėnas okupacijos metais
1940 m. rusams okupavus mūsų šalį, visos Lietuvos gyvenimo sritys 

buvo pertvarkytos pagal sovietų modelį.  1941 m. birželio 14 d. pradėti 
masiniai trėmimai. Labiausiai nukentėjo inteligentija. Buvo ištremti  
politiniai veikėjai, partijų ir organizacijų vadovai, karininkai, gydytojai, 
mokytojai, ūkininkai ir jų šeimos. Kažkam nepatiko ir kurčiųjų aktyvisto 
veikla, dėl to P. Makutėnas buvo  įskųstas ir ištremtas su šeima. Išgyvenęs 
skaudžias netektis, jis sugrįžo į Lietuvą, jau į jos sostinę – Vilnių. 

Kurčiųjų draugijos organizacinis darbas 1944 - 1946 m.
Naujoje santvarkoje P. Makutėnui atsivėrė galimybė pačiam tvarkyti 

kurčiųjų gyvenimą, kurti jų organizaciją. P. Makutėnas tuo metu buvo 
aukščiausią išsilavinimą turintis kurčiasis, todėl ir stojo šito sąjūdžio 
priešakyje. Tapęs kurčiųjų lyderiu, P. Makutėnas kartu su Vilniaus kurčiųjų 
mokyklos surdopedagogu Jonu Glembockiu ėmėsi iniciatyvos kurti 
naują, aktyvesnį ir patogesnį, Lietuvos kurčiųjų gyvenimą bei mažinti šios 
grupės atskirtį. 

Kurčiųjų aktyvistai pasiekė pergalę - 1944 m. spalio 3 d. laikinai 
pareigas ėjęs LTSR liaudies komisaras Petras Veržbilauskas pasirašė 

Mažai kas žino apie Petrą Makutėną ir kuo jis 
nusipelnė kurčiųjų visuomenei. Tiksliai nusakyti P. 
Makutėno gyvenimą ir asmenybę yra sudėtinga. 

Užkamšyti informacijos spragas padėjo Lietuvos cen-
trinio valstybės ir Lietuvos kurčiųjų draugijos archyvų 

dokumentai bei autentiški liudijimai. Dėkinga Da-
nutei Volungevičienei ir Elenai Usavičienei, kurios 

sutiko pasidalyti prisiminimais. Kaip mūsų šaliai yra 
svarbi Jono Basanavičiaus asmenybė, taip kurčiųjų 

bendruomenei turėtų būti svarbus tarpukario ir 
pokario kurčiųjų šviesuolis P. Makutėnas. 

Ramunė BUIKAUSKIENĖ

MŪSŲ 100-MEČIO ISTORIJA 

P. Makutėnas – 
Lietuvos kurčiųjų 
sąjūdžio simbolis



2018 M. BALANDIS 13

įsakymą „Dėl organizavimo Kurčiųjų nebylių 
sąjungos prie LTSR socialinio aprūpinimo 
liaudies komisariato“. Sąjungos organizavimo 
biuro (komiteto) pirmininku jis paskyrė Vilniaus 
kurčiųjų aktyvo lyderį P. Makutėną. Tačiau 
kurčiųjų džiaugsmas netruko ilgai - šiuo įsakymu 
P. Makutėnui buvo iškeltos ypač sudėti ngos, 
beveik fi ziškai neįmanomos įgyvendinti  
užduotys: vos per vieną mėnesį parengti  Kurčių 
nebylių sąjungos nuostatų bei įstatų projektus; 
įvykdyti  Lietuvos TSR kurčių nebylių registraciją, 
išsiaiškinant jų skaičius; suorganizuoti  Kurčių 
nebylių sąjungos miestų skyrius; sudaryti  darbo 
planą iki metų pabaigos ir nustatyti  Kurčių 
nebylių sąjungos skyrių atstovų suvažiavimui 
tvarką. 

Įsakymas formaliai lyg ir atvėrė kelią 
Kurčiųjų sąjungos veiklai, tačiau dirbti  buvo 
sunku, nes 1944–1945 m. toje valdyboje 
dirbo ti k 2 žmonės – pirmininkas ir buhalteris. 
Organizacinis biuras, kuris buvo LTSR socialinio 
aprūpinimo liaudies komisariato pastate, 
A. Vivulskio gatvėje, neturėjo veiksmų laisvės, 
nes buvo sti priai kontroliuojamas komisariato. 
1945 m. vietoj P. Veržbilausko buvo paskirtas 
naujas socialinio aprūpinimo komisaras Juozas 
Sti mburys - Sovietų Lietuvos valdančiojo 
elito narys, jaunystėje žymus komunistų 
pogrindininkas (1925 m.). Vienas iš J. Sti mburio 
uždavinių buvo gerinti  politi nio švieti mą, taip 
pat auklėti  kurčiuosius besąlyginio atsidavimo 
Lenino ir Stalino reikalui dvasia. Naujasis 
komisaras nebuvo palankus savo pirmtako 
sprendimui skirti  P. Makutėną Kurčiųjų 
sąjungos pirmininku, todėl ilgai delsė tvirti nti  
sąjungos valdybos etatų sąrašą. J. Sti mburys 
viešai skelbė, kad Kurčių nebylių sąjunga – toks 
pat komisariato skyrius kaip ir visi kiti , kad jo 
vadovybės sprendimai skyriui yra privalomi. 
Nesusiprati mai ir konfl iktai dažniausiai kildavo 
dėl kadrų parinkimo ir lėšų skyrimo. Kartą, 
1946 m. pradžioje, komisaras J. Sti mburys, 
nepatenkintas P. Makutėno darbu, pasikvietė 
jį į savo kabinetą ir ilgai „auklėjo“. Pabaigoje 
pasiūlė jam pereiti  dirbti  pavaduotoju – į jo vietą 
numatyta skirti  sveiką žmogų. P. Makutėnas, 
nepaisant kurtumo, gana principingas, su 
tokiu pasiūlymu nesuti ko. Nepajėgdamas 
priešinti s, pasitraukdamas iš darbo išsinešė 
ir visą dokumentaciją, prie kurios jis dirbo 
negailėdamas savęs ir aukodamas savo laiką. 

Kurį laiką Lietuvos kurčiųjų veikla buvo 
priti lusi. 1946 m. J. Glembockis jau ėjo LTSR 
kurčiųjų nebylių sąjungos pirmininko pareigas 
vietoj pasitraukusio P. Makutėno. Nebuvo 
įvykdyti  reikalavimai, tai pavyko padaryti  ti k po 
kelerių metų. 

Kurčiųjų visuomeninė veikla P. 
Makutėno gyvenimo pabaigoje
Pasitraukęs iš pirmininko pareigų, 

P. Makutėnas nesustojo toliau rūpinti s kurčiųjų 
reikalais ir jų švieti mu, nuolat bendravo su 
kurčiaisiais. 1950 m. įvyko ilgai laukti  pokyčiai, 
pradėjo steigti s naujos Lietuvos miesto sričių 
skyriai, formuojamos jų vadovybės. 1951 m. 
gruodžio 7 d. P. Makutėnas buvo išrinktas 
LTSR Kurčių nebylių draugijos Centro valdybos 
prezidiumo nariu. Tuometi nis Centro valdybos 
primininkas buvo girdinti s  Nikodemas 
Čaikauskas, kurčiųjų amatų mokyklos 
mokytojas,  jo pavaduotojas Pranas Pelegrimas. 
Vilniaus sriti es skyriaus valdybos pirmininko 
pareigas ėjo Pranas Petrikauskas, kuris su 
Centro valdybos prezidiumo nariu P. Makutėnu 
važinėjo po Vilniaus sriti es rajonus, dalyvavo 
rajonų pirminių organizacijų steigiamajame 
susirinkime, beraščiams kurti esiems 
P. Makutėnas į gestų kalbą vertė P. Petrikausko 
pranešimus. Iš to matyti , jog P. Makutėnas 
buvo žmogus, kuris, net ir užimdamas aukštus 
postus, niekuomet nepamiršdavo paprastų 
kurčiųjų.

Vilniaus miesto kurti eji dar neturėjo savo 
pastato, rinkdavosi Socialinio aprūpinimo 
ministerijos patalpose. Drauge su kitais 
P. Makutėnas dalyvavo kurčiųjų šviečiamoje 
veikloje, skaitė paskaitas istorinėmis, 
politi nėmis temomis, sti prino Kurčiųjų 
draugijos narius, kėlė jų kolektyviškumo 
dvasią. P. Makutėnas organizavo ekskursijas 
po Lietuvos istorines vietas, kartą per savaitę 
knygas perteikdavo gestų kalba. Prezidiumo 
posėdžiuose jis keldavo klausimus dėl pirminių 
organizacijų veiklos mieste ir rajone, dėl 
kurčiųjų įdarbinimo. P. Makutėnas uždegė ir 
į kurčiųjų visuomeninę veiklą įtraukė jaunus, 
rašti ngus kurčiuosius aktyvistus, amatų 
mokyklos moksleivius: Leonardą Žagaitę-
Paršelienę, Praną Pelegrimą, Kazį Petronį, Zofi ją 
Songailaitę-Armonavičienę, iš Smolensko kilusį 
Michailą Varaksovą, kurie vėliau tapo kurčiųjų 
lyderiais.

Apibendrinant 1938-1960 m. šalti nių 
duomenis apie kurčiųjų gyvenimą, į akis krinta 
didžiulis savarankiškumo bei nepriklausomybės 
nuo kitų žmonių troškimas. Kurdami savo 
organizaciją, kurti eji nestokojo opti mizmo 
bei ti kėjimo savo galimybėmis. Nors kelias ne 
visuomet buvo ti esus ir lygus, kurčiųjų lyderius 
atkakliai į priekį vedė noras pati ems kurti  savo 
gyvenimą ir nebūti  kitų globojamiems. 

Apmaudu, tačiau neliko jokių žinių apie 
paskuti nius P. Makutėno gyvenimo me-
tus. Autorei pasisekė sužinoti , kad Lietuvos 
kurčiųjų bendruomenės steigėjas mirė 1958 
m., palaidotas Vilniuje, Antakalnio mikrorajo-
no Saulės kapinėse. Anot Elenos Usavičienės, 
po mirti es kapą tvarkydavo žmona, o kai 
ji dėl sveikatos to daryti  nebepajėgė, tuo 
rūpindavosi gera P. Makutėno draugė, jau da-
bar šviesaus atminimo Zofi ja Armonavičienė. 

Kaip E. Usavičienė prisimena, P. Makutėnas 
buvo ypač šviesi asmenybė: jis gerai kalbėjo 
keliomis kalbomis, o savo išminti mi ir eru-
dicija to meto kurti esiems kėlė nuostabą ir 
susižavėjimą.

Danutė Volungevičienė savo ruožtu 
pasakojo, kad po ilgų nesimatymo metų jiedu 
susiti ko 1952 m. Paklaususi, kur p. Makutėnas 
šitaip ilgai buvo dingęs, sužinojo, kad šis buvo 
ištremtas į Sibirą ir uždarytas į lagerį. Danutė 
iki šiol atsimena, kaip jai tuomet suskaudo širdį 
pamačius sunkių tremti es metų iškankintą, ne 
pagal amžių susenusį vaikystės atsiminimuose 
brangų žmogų viena nematančia akimi... 

Pabaigos žodis pamąstymui
Užgrūdintas dar vaikystėje ir jaunystėje 

P. Makutėnas sukūrė didelius kurčiųjų visuo-
meninius, politi nius ir idėjinius pokyčius 
tarpukario bei pokario Lietuvoje. Pelnęs 
kurčiųjų pasiti kėjimą ir suti kęs prisiimti  kurčiųjų 
bendruomenės lyderio naštą, jis susidūrė su 
ypač sudėti ngais uždaviniais bei nepalankiomis 
aplinkybėmis. Tačiau jo išminti nga ir 
toliaregiška politi ka kurčiųjų organizacijos 
atžvilgiu neleido įsiplieksti  konfl iktams ir 
išvengta galimų praradimų. Laikui bėgant 
P. Makutėnas įgijo didelę pati rtį , ją perdavė 
jaunosios kartos kurti esiems ir taip pradėjo 
auginti  kurčiųjų lyderius. Jis per anksti  išėjo 
iš šio pasaulio, palikęs kurti esiems troškimą 
būti  savarankiškiems ir pavyzdį, kaip to siekti . 
Jo pastangos ir darbas daugelį metų buvo 
pamiršti , o mūsų karta pagaliau turi galimybę 
įverti nti  tai, ko nenorėjo pripažinti  amžininkai. •

P. Makutėno kapas Saulės kapinėse, Vilniuje.
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Pirmąją vietą laimėjo T. Jankūnas iš 
Vilniaus (8 taškai iš 8 partijų), antrąją 
vietą užėmė kaunietis K. Dragūnas (6 
taškai iš 8 partijų), trečioji vieta atiteko 
A. Kniūrui iš Vilkijos (6 taškai iš 8 partijų). 
Iš moterų pirmąją vietą laimėjo kaunietė 

E. Marcinkevičienė (5 taškai iš 8), o bendro-
joje įskaitoje – 4 vieta iš 28 žaidėjų, antrąją 
vietą – panevėžietė J. Satkūnienė (4 taškai iš 
8) ir trečiąją vietą – vilnietė O. Vaikšnorienė 
(4 taškai iš 8 ). •

SPORTAS

 Tarp vyrų pirmąją vietą iškovojo Panevėžio 
kurčiųjų sporto klubo „Vėjas“ žaidėjas Julius 
Barisevičius, antrąją vietą užėmė Vilniaus 
kurčiųjų šaškių-šachmatų klubo „Rikis“ žaidėjas 
Antanas Gimžauskas, o trečioji vieta ati teko 

Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo „Šermukšnis“ 
žaidėjui Laimonui Šaulinskiui. 

Tarp moterų pirmąją vietą laimėjo Vilniaus 
kurčiųjų šaškių-šachmatų klubo „Rikis“ žaidėja 
Valerija Stanevičienė, antrąją vietą – Kauno 

kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ žaidėja Danutė 
Bandzevičienė ir trečiąją vietą – Klaipėdos 
kurčiųjų sporto klubo „Šermukšnis“ žaidėja 
Migla Kubilienė.•

Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionatas Panevėžyje

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas Kaune
Kaune viešbučio „Magnus“ 

konferencijų salėje vyko 
Lietuvos kurčiųjų šachmatų 
čempionatas. Jame varžėsi 
dvidešimt aštuoni žaidėjai, 
tarp jų - septynios moterys. 
Čempionate buvo žaidžiama 
pagal FIDE greitųjų šachmatų 

reglamentą. Varžyboms 
teisėjavo nacionalinės 

kategorijos teisėjai A. Rauduvė 
ir J. Ridzvanavičius.

Eglė MARCINKEVIČIENĖ

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko 
Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionatas. 
Jame dalyvavo šešiolika vyrų ir trylika 

moterų. 

Eglė MARCINKEVIČIENĖ

Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionato prizininkai (iš kairės):  D. Bandzevičienė, V. Stanevičienė, 
M. Kubilienė, A. Gimžauskas, A. Barisevičius ir L. Šaulinskis.

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionato dalyviai.

Geriausi mūsų šachmatininkai (iš kairės):  K. Dragūnas, T. Jankūnas ir 
A. Kniūras.

Geriausios mūsų šachmatininkės (iš kairės): J. Satkūnienė, E. Marcinkevičienė 
ir O. Vaikšnorienė.
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Skambantys judesiai uostamiestyje

Prieš Kalėdas šių eilučių autorė sulaukė Klaipėdos Vydūno gimnazijos 
direktoriaus Arvydo Girdzijausko pasiūlymo sukurti  meninį kūrinį, 
kuriame kurti eji vaikai galėtų dalyvauti  kartu su minėtos mokyklos 
mokinių choru ir atlikti  dainas gestų kalba. Ši idėja jam kilo pamačius 
pasirodymą Venesuelos choro, kuriame buvo kurčiųjų, plasti škai 
atliekančių muzikinius kūrinius gestais. Idėja direktoriui pasirodė 
patraukli ir visiškai reali įgyvendinti , tačiau man kilo abejonių: koks bus 
rezultatas? Šiek ti ek delsdama nutariau priimti  kvieti mą ir suorganizuoti  
aštuonių kurčių jaunuolių, nepabūgusių priimti  šį iššūkį, grupę, o sausio 
pradžioje pradėti  repeti cijas. Jau po pirmųjų susiti kimų per repeti cijas, 
kurias vedė garsusis mimas Aleksas Mažonas ir teatro mokytoja 
Karolina Etnerytė, mano abejonės buvo išsklaidytos. Pantomimos ir 
šokio judesius kūrė visi kartu, moksleiviai siūlė savo idėjas, minti s, o 
tai džiugino jų mokytojus. Daug pagelbėjo gestų kalbos vertėja Simona 
Rimkutė. Ji padėjo susikalbėti  mokytojams ir mokiniams.

Repeti cijos ilgainiui darėsi vis sunkesnės, nebe tokios įdomios, kai 
reikėjo vis šlifuoti  jau žinomus judesius, tačiau vis greičiau artėjo kovo 
29-oji, kai projekto rezultatas – koncertas „Skambantys judesiai“ bus 
pristatytas miesto žmonėms. Artėjant šiai dienai, didėjo ir mokinių 
jaudulys, noras pasirodyti  geriau. 

Kovo 29 d. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje, gausiai 
susirinkus žiūrovų, tarp kurių buvo ne ti k mokinių tėveliai, bet ir 
kviesti niai svečiai bei neabejingi muzikai miestelėnai, pasigirdus 
pirmiesiems muzikos akordams ir suskambus nuostabiems balsams, 
kurti  ir girdintys vaikai parodė, ko iš ti esų išmoko per tris mėnesius. 
Jausdami muzikos ritmą ir vedami mokytojų, vaikai šoko atsipalaidavę ir 
įsijautę, tad bendras rezultatas pranoko lūkesčius – buvo nuostabu! Tai 
patvirti no ir publikos reakcija – po koncerto žiūrovai ilgai plojo atsistoję, 
taip išreikšdami savo susižavėjimą bei dėkodami už nuostabų vakarą. 

Šių eilučių autorė, Klaipėdos apskriti es sutrikusios klausos vaikų 
ir jaunimo tėvų bendrijos „Aidas“ pirmininkė, Klaipėdos Litorinos 
mokyklos mokytoja Kristi na Rimkienė didžiuojasi Gabija, Faustu, Marija, 
Raminta, Arnu, Paulium, Edvinu ir Mantu už jų drąsą priimti  šį iššūkį ir 
kantrybę bei pastangas repeti cijų metu. Kolegėms Simonai Rimkutei 
ir Virgai Rimkuvienei taria ačiū už visokeriopą pagalbą repeti cijų ir 
renginio metu. Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriui A. Girdzijauskui 
dėkoja už idėją ir galimybę įtraukti  į meninę veiklą kurčiuosius vaikus. 
Na, o kūrybiški ir originalūs teatro mokytoja Karolina ir mimas Aleksas 
verti  pačių didžiausių aplodismentų! •

Kovo 29 d. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje vyko koncertas „Skambantys judesiai“, kuriame 
dalyvavo bendra kurčiųjų ir girdinčių mokinių grupė, vadovaujama žinomo mimo A. Mažono. 

Kristina RIMKIENĖ 

UGDYMAS

Klaipėdos kurtieji moksleiviai koncerte „Skambantys judesiai“.

Klaipėdos Vydūno gimnazijos ir uostamiesčio kurčiųjų moksleivių pasirody-
mas sužavėjo žiūrovus. 
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Technologijos šiandienos mokykloje

Įrašas, apie kurį kalbėsiu, skamba taip: „Kaip pas jus mokyklose 
su įranga ir priemonėmis – nieko netrūksta ar problemą sprendžiate 
kūrybingai?“ Prie klausimo taip pat įkelta nuotrauka, kurioje kažkokio 
skurdaus krašto (matyt,  Afrikos) mokytojas paprastoje juodoje 
lentoje kreida braižo ir aprašinėja „Word“ programos langą su visais 
įrankiais, meniu punktais ir smulkiais visų tų mygtukų funkcijų aprašais. 
Pustuštėje klasėje sėdi keli juodaodžiai vaikai, kurie, matyt, mėgina 
perprasti  mokytojo nupieštą kompiuterio ekrano vaizdą, ir jei gerai 
suprantu, tą patį  „Word“ lango vaizdą bando perpiešti  į savo sąsiuvinius.

Technologijos KKNUC
Ką gi, klausimas geras. Kaip ten su ta įranga Lietuvos mokykloje? 

Kolegų atsakymai komentaruose įvairūs. Pakomentavau ir aš, nes Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (KKNUC), mokykloje, kurioje 
dirbu, įrangos ir priemonių ti krai daug. Taigi rašau: „Mokykloje yra dvi 
interaktyviosios lentos, planšečių komplektas visai klasei, interaktyvusis 
ekranas, kompiuterių klasė, aibė plakatų ir kitokių priemonių. Esame 
aprūpinti  viskuo, apie ką galime ti k svajoti .“  Tuo labai džiaugiuosi ir 
su dideliu pasididžiavimu išsakiau savo nuomonę. Ir štai reakcija. 
Vienas narys atsako į mano ką ti k parašytą komentarą: „Jėgelė! Man 
ti k du klausimai rūpi. 1. Ar mokytojas sugebėtų turinį išdėstyti  be viso 
šito technikos arsenalo? 2. Ar visas tas turimas techninių priemonių 
arsenalas padeda daryti  pažangą mokiniams?“

Žinoma, ta „jėgelė“ turbūt ne dėl to, kad žmogus nuoširdžiai 
džiaugiasi tokia inovatyvia mokykla... Ta „jėgelė“ man iškart kelia mintį , 
kiek daug ironijos, net sarkazmo yra mūsų visuomenėje ir kaip greitai jis 
pademonstruojamas vien dėl to, kad kažkam ti esiog gerai.

Ar mokytojas sugebėtų savo dalyko turinį išdėstyti   be išvardytos 
įrangos?  Esu įsiti kinusi, kad „kietas“ mokytojas visada ras išeitį  ir 
sugebės išdėstyti  pamoką su minimaliais ištekliais. Juk tą įrodo ką ti k 
aprašyta nuotrauka. Tačiau taip pat esu  įsiti kinusi, kad technologijos 
šiandien ti esiog būti nos kaip ugdymo priemonė.  

Vaikų smalsumas - įgimtas
Technologijos smalsiam vaikui gali būti  tokios pat svarbios 

kaip ir mokytojas. Dar 1999 m. tai įrodė visame pasaulyje žinomas 
mokslininkas profesorius Sugata Mitra. Skurdžiame Indijos rajone 
jis atliko neįti kėti ną eksperimentą. Vaikams, neturinti ems galimybių 
lankyti  mokyklos, profesorius Sugata sukūrė erdves, kuriose tebuvo 
kompiuteris su interneto ryšiu. Niekas nepapasakojo vaikams, kaip 
juo naudoti s, tačiau rezultatai buvo stulbinantys: vaikai „atrado“ 
kompiuterį patys, net nemokėdami anglų kalbos! Šis eksperimentas 
įrodė, kad vaikų smalsumas yra įgimtas, kad mokanti s reikia minimalios 
pagalbos. Eksperimentas įkvėpė įvairias organizacijas tęsti  ir plėtoti  jį 
visame pasaulyje.

Žinau, kad daug žmonių ir net mokytojų labai skepti škai žvelgia 
į technologijas. Daugelis mano: jei duosi vaikui kompiuterį, jis ti k 
žaidimus žais. Tačiau taip nėra! Aš tuo nuolat įsiti kinu. Per pamokas 
vaikams leidžiu pati ems atrasti  įdomių dalykų ti esiog naudojanti s 
kompiuteriu. Duodu jiems užduotį  ir leidžiu viskuo naudoti s 
(kompiuteriais, planšetėmis, mobiliaisiais telefonais). Taip kaskart 
įsiti kinu, kad daugiausia 15 proc. mokinių tuo metu naršo feisbuke arba 
slapčia įsijungia žaidimus. Visi kiti  ieško informacijos internete ir labai 
džiaugiasi ją radę. Tai visai kas kita, nei užsirašyti  taisyklę iš vadovėlio. 
Mokiniai net paruoštukes maketuoja kompiuteriu. Ir tai daro daug 
mieliau, negu braižydami lenteles į sąsiuvinį. O elektronines pratybas 
atlikti  mano 6 klasės mokiniai prašo patys! 

Technologijų svarba kurti esiems
Mano darbe technologijos labai svarbios ir todėl, kad dirbu su 

klausos sutrikimų turinčiais vaikais. Ar galite įsivaizduoti , kaip kurčiam 
vaikui paaiškinti  sąvoką „sirpsta“ arba „noksta“?  Kaip tą padaryti  turint 
ti k juodą lentą ir kreidos? Dievas mato – aš bandžiau. Bandžiau tai 
padaryti  su popieriumi ir spalvotais pieštukais. Piešiau žalią vyšnią, 
paskui raudoną. Bet mokiniai matydavo baigti nį rezultatą ir manęs 
nesuprato. Kaip parodyti  virsmą? Taigi interaktyviojoje lentoje tai 

Feisbuke yra tokia „Mokytojų ir jų bičiulių“ grupė, kurioje pedagogai ir jiems prijaučiantys (arba 
neprijaučiantys) nariai skelbia įvairias su švietimu susijusias naujienas, dalijasi aktualia informacija, užduoda 

kolegoms klausimus ir visaip kitaip bendrauja kibernetinėje erdvėje. Šio straipsnio, ko gero, niekada ir 
nebūtų buvę, jei ne vieno kolegos įrašas, kuris įplieskė diskusiją apie šiuolaikinių technologijų naudojimą ir 

reikalingumą nūdienos mokykloje.

Justina AMBRAZAITIENĖ

UGDYMAS

Pamoka vienoje Afrikos žemyno mokyklų.KKNUC technologijos naudojamos kiekvienoje pamokoje.
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paprasta. Nupieši vyšnią, paveikslėlį „klonuoji“, turi dvi identi škas 
vyšnias. Tuomet vieną vyšnią nuspalvini žalia spalva, o kitą – raudona. 
Žalios vyšnios paveikslėlį uždedi ant raudonos, po truputį  blukini žalios 
vyšnios paveikslėlį iki visiškai skaidraus, ir vaikai mato nokstančią 
(raustančią) vyšnią. Jie mato pokyčio veiksmą, o ne ti k rezultatą, kaip 
mano baltame lape.

Naudodamiesi technologijomis per 15 sekundžių išsiaiškiname 
žodžio reikšmę gestais. Visada po ranka turiu mobilųjį telefoną su gestų 
kalbos žodyno programėle, o visai klasei net ir išti sų tekstų verti mus 
gestų kalba galiu demonstruoti  didžiuliame interaktyviajame ekrane. 
Ar susimąsto ti e technologijų skepti kai, kokia svarbi kurti ems vaikams 
yra vaizdinė medžiaga? Juk kiekvieną objektą, kiekvieną sąvoką vaikas 
turi pirmiausia suvokti , o kurčias vaikas tai pati ria ti k per regos pojūtį . 
Šis juti minio pažinimo procesas, kada kurčias vaikas pati ria pasaulį per 
matymą, sąlygoja vaiko suvokimą. O mes, mokytojai, privalome sutelkti  
visas jėgas ir pasitelkti  visas įmanomas priemones, kad tai, ką kurčias 
vaikas mato, kompensuotų tai, ko jis negirdi. Todėl esu 100 proc. 
įsiti kinusi, kad visas tas technikos arsenalas yra labai reikalingas. 

Apie pažangą 
Valstybinio audito, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti , ar Lietuvos 

mokinių pasiekimai gerėja, ataskaitoje teigiama, jog nuo 2006 m. 
mokymo išlaidos išaugo net 53 proc. ir 2016 m. iš viso sudarė daugiau 

nei pusę milijardo eurų. Bet mokymosi rezultatai negerėja. Suprask 
– prisipirko interaktyviųjų lentų, kompiuterių, o kaip velkamės pagal 
EBPO verti nimą žemiau vidurkio, taip ir velkamės. Tad ar vertėjo ti ek 
investuoti  į tą mokyklų modernizavimą, kuris dabar kelia ti ek bereikšmių 
diskusijų, ti k va rezultatų nekelia? 

Akivaizdu,  jog pažangos nebus vien dėl to, kad mokykloje 
kabo interaktyvioji lenta ir stovi kompiuteriai. Reikia leisti  vaikams 
tą techniką naudoti . Bet ar leidžiam? Ar Lietuvos mokytojas geba 
atsisakyti  kontrolės ir, pakišęs nežymią nuorodą į nuostabius dalykus, 
ti esiog atsitraukti ? 

Gal aš idealistė, bet kas gi tada mokytojas be ti kėjimo savo 
vaikais? Manau, kad mokytojas turi galvoti  apie pasaulį, kuriame jo 
mokiniai gyvens, kai baigs mokyklą. Pasaulis, kurį matau ateityje, 
pilnas technologijų. Nuolat klausiu savęs, kur ir kas mano vaikai 
ateiti es pasaulyje? Juk jie bus dizaineriai, programuotojai, fotografai, 
operatoriai! Jeigu pamokos bus be technologijų, be kompiuterių, be 
eksperimentų, jei jos bus be ti kėjimo žmogumi, kad jis technologijas 
naudos teisingai, tuomet tas pasaulis neturi ateiti es arba ji labai jau 
miglota.

Baigdama noriu pridurti , kad mūsų mokykloje technologijos 
naudojamos kiekvieną dieną, kiekvienoje pamokoje. Nuo to pamokos 
ti k lengvesnės ir įdomesnės, o mano mokinių motyvacija ir rezultatai, 
gal ir iš lėto, tačiau yra kintantys. Daugiausia – į gerąją pusę. •

Muzikavimo džiaugsmas

Studijos „Grock“ įkūrėjui ir vadovui, 
bardui, pedagogui Linui Švirinui įtraukti 
kurčiuosius į muzikos pasaulį nebuvo 
sudėtingas iššūkis ar nuostabą keliantis 
faktas. Jis ieškojo ir rado galimybių, kaip su-
dominti juos muzikavimo terapija. Pirmieji 
susitikimai buvo suorganizuoti Klaipėdos 
apskrities I. Simonaitytės viešosios bib-
liotekos Edukacinėse erdvėse praėjusių 
metų spalio ir lapkričio mėnesiais. Juose 
su džiaugsmu dalyvavo tiek mažieji klausos 
sutrikimų turintys, tiek suaugę klaipėdiečiai. 

Išsinešę geriausias emocijas apgailestavo, 
kad muzikavimo terapija baigėsi. Tačiau 
L. Švirinas, pamatęs kurčiųjų galimybes, 
nusprendė juos įtraukti į muzikinius 
užsiėmimus. Subūrė suaugusių klaipėdiečių 
grupę ir įrodė, kad kurtieji geba muzikuoti 
neką prasčiau nei girdintieji. Pasak dalyvės 
Ninos, svarbu, kad grupėje būtų lyderis, ve-
dantis visus. Taip lengviau pagauti melodiją 
ir įsilieti į bendrą ritmą.

Po keleto užsiėmimų liko tik aktyviausi 
ir didžiausią malonumą jaučiantys kurtieji: 

Karolis, Nina, Krestina, Gabija, Faustas ir 
Julius. Kryptingos ir nuoseklios repeticijos 
šiandien turi tikslą – planuojami net keli pa-
sirodymai visuomenei: gegužės 6 d. 17 val. 
Klaipėdos dramos teatre „Vilties koncer-
tas“, skirtas Motinos dienai, pasirodymas 
Klaipėdos JAZZ festivalyje birželio pradžioje, 
liepos mėn. – Jūros šventėje. Nekantriai 
laukiame pasirodymų ir kviečiame visus da-
lyvauti bei palaikyti mūsų muzikantus! •

Muzika - svarbi daugelio 
žmonių gyvenimo dalis. Ji 
padeda išreikšti  emocijas, 
nuotaikas, atsipalaiduoti, 

pasikrauti energijos. Tačiau 
girdintieji dažnai nustemba, 
kad muzika gali būti svarbi ir 
kurčiam žmogui. Pamirštama, 
kad galima ne tik girdėti, bet 

ir jausti vibraciją, ritmą, suvokti 
skleidžiamą nuotaiką, išreikšti 

emocijas. 

Kristina RIMKIENĖAktyviausi ir didžiausią malonumą jaučiantys muzikavimo užsiėmimo dalyviai ir jų mokytojas L. Švirinas.
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PKNPM – garbių svečių desantas 

Svečiai apžiūrėjo mokyklą, patalpas, JAV Gynybinio 
bendradarbiavimo štabo lėšomis statytą III aukštą, dovanotą 
mikroautobusą, baldus bei kitą inventorių. Susiti ko su bendrabutyje 
gyvenančiais mokiniais. Stebėjo mokytojos Laimutės Lazdauskienės 

parengtą mokinių programėlę,  kūno kultūros mokytojos Vijoletos  
Vanagienės vedamą  sporti nį užsiėmimą, dalyvavo lietuvių gestų kalbos 
pamokėlėje, kurią vedė mokytojas Vilius Glušokas.  Mokėsi lietuviškų ir 
tarptauti nių gestų. Mokyklos muziejuje apžiūrėjo metraščius ir buvusių 
ambasadorių įrašus, o metodiniame kabinete – Joanos Kazilionytės-
Stumbrienės siuvinėtų darbų parodą. Susiti kimo pabaigoje paliko įrašą 
svečių knygoje, palinkėjo tęsti  puikų darbą.

PKNPM nuo 1998 m. glaudžiai bendradarbiauja su JAV ambasada. 
Nuo 2002 m. mokykloje net po keletą kartų lankėsi penki JAV 
ambasadoriai: Johnas F. Tefft  as su žmona Mariella Tefft  , Stephenas 
D. Mullas, Johnas Cloudas su ponia Mary Cloud, Anne E. Derse bei 
Deborach McCarthy ir kiti  garbingi svečiai iš JAV ambasados: JAV 
Gynybinio bendradarbiavimo štabo viršininkai, savanoriai iš Teksaso 
bei Oregono valsti jų ir kt. 

Garbių svečių desantas tęsėsi ir balandžio 4 d. Šįsyk apsilankė 
gražaus jaunimo delegacija iš Nyderlandų.  Juos atlydėjo Panevėžio 
miesto  savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė Dalia Gurskienė. Septyni studentai iš Olandijos buvo labai 
smalsūs apžiūrėdami mokyklą ir stropūs mokiniai. Per trumpą laiką 
išmoko keletą lietuviškų bei olandiškų gestų. Kartu su gestų kalbos 
mokytoju V. Glušoku ieškojo bendrų sąsajų tarp lietuviškų, tarptauti nių 
ir olandiškų gestų. Turėjo daug klausimų gal todėl, kad net keturi iš jų 
porą mėnesių ruošiasi savanoriauti  mokykloje. Studentai su mokyklos 
ugdyti niais ir mokiniais dalyvaus  bendrabučio įvairiose veiklose, kūno 
kultūros užsiėmimuose. Mokys lietuvaičius olandiškų žaidimų bei 
olandų kalbos, o patys mokysis lietuviškų gestų. Užsieniečiai kasdien 
mokykloje pagal sudarytą tvarkaraštį  su mokiniais užsiiminės nuo 
3,5 iki 5 valandų. PKNPM su olandais jau yra turėjusi bendros veiklos 
2005 m. Tuomet Vilniuje vyko draugiškas susiti kimas su Karališkuoju 
BREDOS choru. Europos parke, esančiame Joneikiškių kaime, buvo 
eksponuojama mokinių siuvinėtų darbų paroda, specialiai surengta 
svečiams iš Olandijos. •

Kovo 28 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) lankėsi JAV amba-
sados Vilniuje antrasis sekretorius- vicekonsulas Jamesas Johnas Boydenas, JAV-LT ALUMNI asociacijos 

Panevėžio skyriaus prezidentė Rasa Širmulienė ir JAV ambasados viešųjų ryšių specialistė Miglė Grigienė.

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ

UGDYMAS / PASAULIO KURTIEJI

Studentų delegacija iš Nyderlandų.

Garbūs svečiai.

Kurti eji Indijoje
Jhoti Prajapati, gyvendama šalyje, kurioje yra 

daugiau nei 20 ofi cialių kalbų, visiškai nekalbėjo. Jos 
šeima, įsikūrusi Indijos kaime Maharaštros valstijoje, 
labai nerimavo. Kai Jhoti suėjo 3 metai, jos mama 

Rima nuvedė mergaitę pas gydytoją, o tada ir 
paaiškėjo tylos priežastis – Jhoti gimė kurčia.

Iš anglų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

Ši diagnozė paskati no mamą imti s ryžti ngų veiksmų. Moteris 
pasakoja, jog dvejus metus ji dėjo visas pastangas, kad Jhoti  gautų 
neįgalumo pažymėjimą, kuris reikalingas norint patekti  į kurčiųjų 
mokyklą. Indijoje yra ti k 338 kurčiųjų mokyklos, ir nė vienos nebuvo 
netoli jų namų. Kai Jhoti  sukako 5 metai, mergaitė kartu su mama 
persikėlė į Mumbajų.

Deja, pirmais metais ji dar negalėjo lankyti  mokyklos, nes kol gavo 
neįgalumo pažymėjimą, priėmimas į mokyklą  jau buvo pasibaigęs. 
Mama pasakoja, kad Jhoti  kartais sėdėdavo už mokyklos vartų ir 
žiūrėdavo ti kėdamasi ko nors išmokti  iš toli. Po metų Jhoti  buvo pri-
imta į mokyklą.

Visa tai vyko daugiau nei prieš 10 metų. Dabar Jhoti  yra 
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šešiolikmetė ir gali puikiai bendrauti  gestų 
kalba – taip ji ir kalbasi su savo dešimtmete 
seserimi Aarti , kuri taip pat gimė kurčia ir 
lanko tą pačią mokyklą. Joms abiem pasisekė, 
nes daugumai kurčių vaikų Indijoje tenka pa-
kovoti , kad gautų ti nkamą ugdymą. 

Trumpa stati sti ka
2011 m. gyventojų surašymo duomeni-

mis, Indijoje gyvena 1,3mln. žmonių, turinčių 
klausos sutrikimų. Šie skaičiai labai skiriasi 
nuo Indijos nacionalinės kurčiųjų asociaci-
jos turimų duomenų, pagal kuriuos Indijoje 
18 mln. asmenų – maždaug 1 proc. Indi-
jos gyventojų – yra kurti eji. (Net ir tai yra 
stebėti nai mažas skaičius, palyginti  su tuo, 
kad klausos netektį  turi, pavyzdžiui, 3,5 proc. 
amerikiečių ir 5 proc. pasaulio gyventojų.) 
Tai iš dalies lemia apklausos metodų ir „klau-
sos sutrikimo“ apibrėžimo skirtumai. Kartu 
tai atspindi ir tam ti krą tendenciją. Nau-
jausi surašymo duomenys rodo, kad Indijoje 
gyvena 2,2 mln. žmonių, turinčių negalią, o  
tų pačių metų pasaulio vidurkio duomeni-
mis, pasaulyje tokių žmonių yra apie 15 
procentų. Mažesni nei yra iš ti krųjų skaičiai 
Indijoje pateikiami dėl to, kad šeimos nenori 
atskleisti  negalios dėl socialinės sti gmos. Taip 
pat kai kurie surašinėtojai ne visada teisingai 
supranta ir pateikia duomenis apie negalią.

Sakyti nės kalbos ugdymas
Tokie neti kslumai turi rimtų pasekmių, 

ypač kalbant apie valstybės teikiamas paslau-
gas ir jų prieinamumą. Tai taip pat sulėti no ir 
Indijos gestų kalbos (ISL) plėtrą.

„Indija visada buvo žodinio ugdymo 
šalis, – sako kurčias rašytojas ir mokslinin-
kas Madanas Vasishta, kuris augo vien-
ame Šiaurės Indijos kaime. – Tik neseniai 
pradėjome sulaukti  šiokio tokio gestų kalbos 
palaikymo.“ Pedagogų debatai dėl žodinio ug-
dymo metodo (kai kurčiuosius moko skaityti  
iš lūpų ir kalbėti , taip pat neleidžia – ar netgi 
draudžia – vartoti  gestų kalbą) prasidėjo JAV 
XIX a. pabaigoje. Žodinį metodą ėmus ginti  
garsiam išradėjui Aleksandrui Grahamui Bel-
lui, jis kurčiųjų ugdyme įsitvirti no iki 1960 
metų, kai vis didesnį palaikymą pradėjo įgyti  
amerikiečių gestų kalba (ASL).

Indijoje ti e patys debatai vyksta dabar, 
praėjus dešimtmečiams, nes daugumoje 
kurčiųjų mokyklų tebenaudojamas (ar bent 
jau tvirti nama, kad naudojamas) žodinis me-
todas. „Mokyklose, kurios dirba pagal žodinį 
metodą, iš ti krųjų vartojama gestų kalba, 
tačiau jos to nepripažįsta, – sako M. Va-
sishta. – Mokytojai išmoksta kai kurių gestų 
iš mokinių ir juos vartoja.“

Tad kodėl teikiama pirmenybė žodiniam 
metodui, net jei mokyklose „slapta“ moko-

ma gestų kalba? Nacionalinis kalbos ir klau-
sos sutrikimų insti tutas (NISHD) pripažįsta 
prieštaravimus dėl žodinio metodo, bet lai-
kosi pozicijos, kad gestai yra nenuoseklūs ir 
kad trūksta įrodymų dėl bilingvinio metodo 
veiksmingumo.

Negalia slepiama
Tačiau kurti eji mano, jog pagrindi-

nis veiksnys yra giliai įsišaknijęs kultūrinis 
„bjaurėjimasis“ negalia. 

Anujis Jainas, Indijos nacionalinės 
kurčiųjų asociacijos sekretorius, prisimena, 
kaip jo tėvas elgdavosi bendraudamas su 
juo, kai šis buvo dar mažas. „Kalbėk! Kalbėk! 
Kalbėk!“ – šaukdavo tėvas. „Tėvas nuo visų 
slėpė, kad šeimoje yra kurčiųjų, slėpė ir nuo 
savo girdinčių dukterų būsimų giminių, bijo-
damas, kad jos neištekės. Indijoje manoma, 
kad kurčias žmogus yra kvailas“, – aiškina 
A. Jainas ir prisimena, kad nakti mis kartu su 
savo jaunesnėmis seserimis (kurios taip pat 
buvo kurčios) jis melsdavosi: „Dieve, prašau 
padaryti  ką nors, padaryk stebuklą, kad aš 
tapčiau girdinti s.“ 

Kadangi gestų kalba yra matomas kurtu-
mo ženklas, jos taip pat vengiama. Nacion-
alinio kalbos ir klausos sutrikimų insti tuto 
direktorė Varsha Gathoo pažymi, kad „gestų 
kalba yra didesnė sti gma negu pats kurtu-
mas“. 

Nikita Gupta, kurčių tėvų dukra, pri-
taria, kad vyrauja tokia nuostata. Būdama 
maža ji dažnai likdavo su močiute, nes tėvai 
dirbdavo. „Mano močiutė vis sakydavo: 
„Nekalbėk gestais! Nekalbėk gestais!“ – prisi-
mena mergina. – Kai esi maža mergaitė, jau-
ti esi pažeminta.“ O dabar ji taip nesijaučia. 
Važiuodama Delio metro ir kalbėdama su 
savo mama gestais, ji pastebėjo, kad moterys 
į ją žiūri; ji nenustojo bendrauti  gestais, o 
moterų paklausė: „Ar norėtumėte išmokti ?“

Pirmasis Indijos gestų 
kalbos žodynas

Kiekviena šalis turi savo gestų kalbą, 
taip pat kaip ir žodinę kalbą, pavyzdžiui, 
amerikiečių gestų kalba skiriasi nuo britų 

gestų kalbos. Taip pat yra ir Indijos gestų kalba, 
kuri pamažu susiformavo iš vieti nių dialektų 
mišinio. Indijoje yra didelė šnekamųjų kalbų 
įvairovė, todėl dažnai kyla komunikavimo 
problemų. 1977 m. M. Vasishta ir jo bendra-
darbiai keturiuose Indijos miestuose atliko 
lingvisti nę gestų analizę ir nustatė, kad kurti -
eji iš skirti ngų valsti jų 80 proc. supranta vieni 
kitų kalbą. „Buvo tam ti krų gestų skirtumų, 
bet ne ti ek, kad tai trukdytų bendrauti “, – 
ti kina mokslininkas. Indijos kurti esiems vis 
aktyviau bendraujant tarpusavyje, sparčiau 
vystėsi ir gestų kalba. „Kai žmonės iš skirti ngų 
regionų susiti nka ir bendrauja, kalba tampa 
labiau standarti zuota, – aiškina M. Vasishta. 
– Tai natūralus procesas.“

Tačiau ti k pastaruoju metu buvo pradėta 
gauti  parama iš valstybės. Didžiulis žingsnis 
padarytas 2017 m., kai buvo išleistas pirma-
sis Indijos gestų kalbos (ISL) žodynas. Tiesa, 
žodynas išleistas ti k hindi ir anglų kalbomis, 
taigi kitomis kalbomis kalbantys Indijos 
gyventojai vis dar tebėra „atstumti eji“. 

Nacionalinio kalbos ir klausos sutrikimų 
insti tuto direktorė bei didžioji dalis 
darbuotojų nemoka ir nevartoja gestų 
kalbos. Išimti s? Keturi kurti eji mokytojai, 
kurie dirba insti tuto Gestų kalbos skyriuje. 
Kiekvienas metais renkamas ti k vienas gestų 
kalbos vertėjų magistrantūros studijų kursas. 
O visoje šalyje yra ti k 250 serti fi kuotų gestų 
kalbos vertėjų. 

Ypač sudėti nga situacija yra kaimo 
vietovėse, ten kurti eji būna labai izoliuoti . 
M. Vasishta sako, kad po to, kai jis vienu-
olikos metų prarado klausą,  nesuti ko nė vie-
no kurčio žmogaus, kol jam suėjo dvidešimt 
metų. Dėl tos pačios priežasti es ir Rima Pra-
japati  su dukterimis persikėlė į Mumbajaus 
lūšnynus, kur dviejų kambarių bute gyveno 
su brolio šeima. Moteris paliko savo vyrą ir 
sūnų rūpinti s namais ir išvyko su dukterimis, 
kad šios turėtų „daugiau galimybių mokyti s 
ir rūpinti s sveikata“. O svarbiausia, kad dabar 
jos turi daugiau galimybių bendrauti . •

Šalti nis: 
www.npr.org

Kapų tyla ir juoda žemė amžinam poilsiui 
priglaudė mylimą Mamytę.

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos 
žodžius skiriame

Daliai Jurevičienei bei jos arti miesiems.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos bendruomenė
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