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Šiemet Tarptautinė kurčiųjų diena Lie-
tuvoje paminėta svarbiais renginiais. Seime 
surengtoje konferencijoje mus sveikino net 
penki garbūs valdžios atstovai, mūsų proble-
mų klausėsi įvairių institucijų darbuotojai, 
renginys pritraukė ir žiniasklaidos dėmesį. 

Ne mažesnio žurnalistų bei vietos val-
džios susidomėjimo sulaukė ir Tarptautinės 
kurčiųjų dienos minėjimas Panevėžyje . Jį � l-
mavo net trys televizijos. Tiesioginė renginio 
transliacija buvo rodoma per LRT televizijos 
laidą „Laba diena, Lietuva“, o reportažai 
– per „Žinias“  ir „Panoramą“. 

Mūsų renginiai su kaupu atsiliepė į Pa-
saulinės kurčiųjų federacijos raginimą stip-
rinti skirtingų žmonių ryšius, informuoti 
valdžios institucijas dėl informacijos neprie-
inamumo, gestų kalbos vertėjų trūkumo ir 
kitų dar neišspręstų klausimų. Tikėkimės, 
šįkart mus išgirdo.

Plačiau skaitykite 5-9 p.

Tarptautinės kurčiųjų dienos renginiai

Konferencijos Seime iniciatorė LKD prezidentė R. Klečkovskaja 
įdėmiai klausosi Seimo narės R. Popovienės patarimų, Seimo pir-
mininko pirmasis pavaduotojas V. Gedvilas rengiasi sveikinimo 
žodžiui.

Konferencijos Seime dalyviai.

Renginys Panevėžyje sulaukė didžiulio žiniasklaidos 
susidomėjimo. 
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Trumpai 
apie mus

Aktualijos
ATŠAUKIAMAS VASA-

ROS LAIKAS. Paskutinį spalio 
savaitgalį , naktį iš spalio 25-osios į 
26-ąją, laikrodžio rodykles turėsime 
pasukti valanda atgal. Nes Lietuva 
grįžta prie žiemos laiko. Pagal šį lai-
ką gyvensime penkis mėnesius – iki 
kitų metų kovo pabaigos.

DĖL TELEVIZIJOS LAI-
DŲ PRIEINAMUMO.  Prezi-
dento kanceliarija atsakė į LKD 
skundą. Ji, remdamasi surinkta 
informacija, pripažįsta, kad „tele-
vizijos per mažai kreipia dėmesio 
į klausos negalią turinčių asmenų 
poreikius“. Išsiaiškinusi, kad pro-
gramų mastą televizijos programoje 
nustato Lietuvos radijo ir televizijos 
taryba, atsižvelgdama į LRT � nansi-
nes galimybes, Prezidento kancelia-
rija įpareigojo tarybą informuoti ją 
apie priimtus sprendimus. 

Seimo pirmininkė L.Grauži-
nienė LKD atsiųstame atsakyme 
informavo, kad anksčiau aptarto 
klausimo svarstymą pavedė Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros ko-
mitetui.

LKD - NACIONALI-
NIO SKURDO MAŽINIMO 
ORGANIZACIJŲ TINKLO 
NARĖ. Tinklo valdybos sprendimu 
spalio pradžioje dvi naujos organi-
zacijos prisidėjo prie Nacionalinio 
skurdo mažinimo organizacijų tin-
klo: Lietuvos kurčiųjų draugija ir 
Tarptautinė žmogaus gerovės aso-
ciacija.  Vienas Lietuvos kurčiųjų 
draugijos tikslų – žmonių, turinčių 
klausos negalią, socialinė integracija. 
Draugija siekia gerinti kurtiesiems 
aplinkos prieinamumą, mažinti skur-
dą tarp jų ir socialinę atskirtį, keisti 
visuomenės nuostatas apie kurtumo 
negalią turintį žmogų. 

LGK VERTĖJŲ ETI-
KOS KODEKSAS.  Rugsėjo 
20 d. Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos (LGKVA) visuotinia-
me susirinkime patvirtintas LGK 
vertėjų etikos kodeksas.  Kodekse 
apibrėžtos dažniausiai vartojamos 
dokumento sąvokos bei aptarti 5 
vertybių principai, kurių turi laikytis 
visi Lietuvoje dirbantys LGK ver-
tėjai. Tai profesinis atsakingumas, 
profesinė kompetencija, pagarba 
klientams, pagarba kolegoms, pro-
fesinis tobulėjimas.

TARPTAUTINĖS IN-

SAFE KONFERENCIJOS 
DALYVIŲ VIEŠNAGĖ 
LKNUC. Rugsėjo 16-18 d. pir-
mą kartą Lietuvoje vyko Europos 
nacionalinių saugesnio interneto 
centrų tinklo INSAFE konferencija. 
Konferencijoje dalyvavo daugiau 
kaip 30 INSAFE atstovų iš įvairių 
pasaulio šalių. Tarp jų ir Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro (LKNUC) atstovės 
- saugesnio interneto ambasadorės 
Lietuvoje, IT mokytoja metodininkė 
J.Drazdauskienė ir socialinė peda-
gogė metodininkė R.Rusovičiūtė. 
Konferencijoje daugiausia dėmesio 
buvo skiriama vaikų ir jaunimo sau-
gumui internete. Konferencija vyko 
dvi dienas. Paskutinę konferencijos 
dieną dalis konferencijos dalyvių 
lankėsi LKNUC. 

SC KURSAI. Spalio 6-10 
d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos 
fakulteto patalpose surengti lietuvių 
gestų kalbos vertėjų kvali� kacijos 
tobulinimo kursai pagal LGK ver-
tėjų IV lygio mokymo programą 
(36 val.) ir metodinę medžiagą. 
Seminarų lektoriai – Vilniaus ko-
legijos dėstytojai Vytautas Pivoras 
ir Andrius Barisevičius. Mokymus 
išklausė 11 dalyvių.

PAGAVOS IR ĮMONĖS 
„LAIMA“ LABDAROS AK-
CIJA. Spalio 6 d. naujienų portalą  
www.15min.lt Lietuvos šeimų, au-
ginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, bendrijos PAGAVA pirmi-
ninkė R. Sitavičienė informavo apie 
antrus metus iš eilės bendrijos ir 
įmonės „Laima“ vykdomą labdaros 
kampaniją. Anot autorės, prisidėti 
prie gerų darbų paprasta visiems. 
Tereikia pirkti „Selgos“ ženklu pa-
žymėtą produkciją. Penkis centus 
įmonė nuo kiekvienos „Selgos“ 
pakuotės skiria PAGAVOS vaikams 
klausos aparatams įsigyti. Projektu 
siekiama atkreipti dėmesį į dažnai 
nepastebimą negalią – klausos su-
trikimą. Publikacija pavadinta „Pa-
dėkime neprigirdintiems vaikams 
išgirsti žodį“. 

EKSKURSIJA. Rugsėjo 17 
d. senjorų klubo „Bičiuliai“ nariai 
keliavo po Trakų rajoną. Pirmiausia 
senoliai aplankė Trakų Vokės dvarą 
ir pasivaikščiojo po dvaro teritorijo-
je plytintį parką. Vėliau pagal seno-
vinį receptą Dalgedų kaimo turimo 
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Rugsėjo 26–osios vakarą po 
ilgos ir sunkios ligos į Anapilį iš-
ėjo daugiau kaip 50 metų Lietuvos 
kurčiųjų draugijos veiklai atidavusi 
kurčiųjų kultūros puoselėtoja, poetė, 
Nepriklausomų rašytojų sąjungos 
(LNRS) narė Leonarda Žagaitė-  
Paršelienė. Gražų, aukso spalvomis 
žėrintį rudenį Velionė išėjo nesulau-
kusi dar vieno gimtadienio - spalio 9 
d. būtų sukakę 84 metai.

L. Paršelienė gimė Panevėžyje. 
Nors su gimtine siejosi skaudžios 
netektys - anksti neteko mylimo 
tėvo, vaikystėje mirė brolis, vėliau 
Amžinybėn išlydėjo motiną, vis 
gražėjantį savo vaikystės miestą Ji 
mylėjo visa atvira širdimi. Savo kū-
ryboje rašė, kad sugrįžusi į Panevėžį 
ne gatvėmis einanti, bet vaikščiojan-
ti po Rojų... 

Dar iš pradinės mokyklos su-
olo mergaitę išplėšė visiška klausos 
netektis. Kalbanti, jau mokanti 
skaityti ir rašyti toliau mokslus tęsė 
Kauno kurčiųjų mokykloje (dabar 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras), ten baigė 9 klases, 
o jau sukūrusi šeimą ir dirbdama 
– Kauno 7-ąją suaugusiųjų vakarinę 
vidurinę mokyklą. 

L. Paršelienės jaunystės metais 
kurčiųjų judėjimas Lietuvoje buvo 
tik prasidėjęs. Įgytas išsilavinimas jai 
ir daugumai bendro likimo draugų 
buvo patikima priemonė imtis 
iniciatyvos „aštriau“ ginti kurčiųjų 
reikalus. 

1950 m. pradžioje vykusiame 
Vilniaus kurčiųjų draugijos narių 
susirinkime atviru balsavimu ener-
ginga mergina išrenkama sekretore. 
Yra pasakojusi, kaip nelengva buvo 
tolimuose kaimuose ieškoti kurčių 
žmonių, telkti juos, nes nebuvo 
susisiekimo, pati rūpinosi nario 
bilietais. 

1950 m. rudenį ji paskiriama 
dirbti Vilniaus srities skyriaus val-
dybos pirmininke. Vėliau - Centro 
valdybos pirmininko pavaduotoja. 

Nuo 1956 m. iki išeinant į 
pensiją dirbo Kauno gamybos mo-
kymo kombinate (dabartinė UAB 
„Atropa“) direktoriaus pavaduotoja 

Pro memoria

kultūriniam darbui. Šiai įmonei, 
kurioje vėliau susitelkė labai daug 
klausos negalią turinčių žmonių, ji 
atidavė gražiausius savo gyvenimo 
metus. Čia buvo padėti tvirti istori-
niai kurčiųjų kultūros pamatai, čia į 
saulę kilo pirmieji Kauno kurčiųjų 
bendruomenės kultūros daigai – po 
darbų statyti spektakliai, būrėsi tau-
tinių šokių kolektyvai, organizuotos 
tolimos pažintinės kelionės, rūpin-
tasi žmonių savišvieta, turiningu 
laisvalaikiu, pradėta spręsti kitas 
socialines problemas. 

Leonarda kartu su aktyviausiais 
to meto kurčiaisiais LKD suvažia-
vimuose, plenumuose nuolat pri-
mindavo, kad jiems labai reikalingas 
laikraštis, kuris nušviestų LKD istori-
ją, laimėjimus ir kurčiųjų gyvenimą. 
Tik dėl jų atkaklumo kurčiųjų svajo-
nė išsipildė – išėjo kuklus pirmasis 
„Akiračio“ numeris. Ji labai vertino 
klausos negalios žmonėms skirtą 
laikraštį ir kol jėgos leido nuoširdžiai 

bendradarbiavo su redakcija.
Išėjusi užtarnauto poilsio iki 

sunkios savo vyro ligos (2007 m.) va-
dovavo Kauno kurčiųjų pensininkų 
klubui „Poilsis“.  Kol sveikata leido, 
šį darbą ji atliko su didžiuliu malonu-
mu, nes tai buvo dar viena galimybė 
padėti savo likimo draugams. 

Į literatūrinę veiklą Leonarda 
įsitraukė apie 1984-uosius, nors savo 
pirmąjį eilėraštį parašė dar vaikys-
tėje. Nuo tada eiles spausdino kas-
metiniai Lietuvos kurčiųjų literatų 
almanachai „Suskambusi tyla“, kū-
rybos rinktinės „Suskambusi tyla“ 
(1993, 2014), „Kai tylos per daug“ 
(2003), LNRS almanachai „Ten si-
dabro vingy...“ (2002, 2003–2004, 
2005).

L. Paršelienė savo ir rėmėjų 
lėšomis yra išleidusi keturias savo 
poezijos knygas. 2003 m. LNRS 
pirmininkas V. Buragas redagavo 
pirmąją - „Rudenėjančiais tylos ta-
keliais“, 2009 m. išleista „Užuovėja“, 

po metų – „Dar viena viltis“, 2013 m. 
šv. Kalėdų proga savo draugus jau 
sirgdama apdovanojo eilių rinkiniu 
„Praėjusių metų aidai“...

Jos kūryboje – daug autobio-
gra�nių elementų, dalis eilėraščių 
dedikuota iškiliems žmonėms, arti-
miesiems ir draugams. 

Paskutiniame poezijos rinki-
nyje L. Paršelienė tvirtino: „Poezija 
leido viską ištverti, o dabar atsiliepia 
aidu, kai praėjo visas gyvenimas. 
Truputį graudu, kad ilgas gyveni-
mas baigiasi, bet liga nepalaužė ma-
nęs, skatino rašyti. Buvau pagerbta, 
įvertinta, apdovanota.“

Tarp apdovanojimų - įvairios 
asmeninės, vardinės dovanos, suve-
nyrai, LKD pirmininko, prezidentės, 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorės padėkos raštai. 1999 m. 
LR prezidentas V. Adamkus už 
nuopelnus Lietuvos valstybei ir už 
pastangas garsinant Lietuvos vardą 
pasaulyje bei padedant jai integ-
ruotis į pasaulio valstybių bendriją 
L. Paršelienę apdovanojo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino 2-ojo laipsnio medaliu. 

Velionė buvo pirmojo ir 
daugumos kitų LKD suvažiavimų 
delegatė, atsakingų konferencijų 
dalyvė, viena iš tų, kurie stovėjo prie 
Lietuvos kurčiųjų literatų sambūrio 
ištakų, vėliau jam vadovavo (sulaukė 
30-ojo kurčiųjų „Poezijos pavasario“, 
bet jau neįstengė dalyvauti), „Poezi-
jos rudenėlių“ sumanytoja. Ji buvo 
poetė, kuri degė poezijos šviesa! 

Amžino poilsio atgulė irgi 
šviesią rugsėjo 29 d., Karmėlavos 
kapinėse šalia savo vyro Algimanto. 
Poetės kūryba, veržlios asmenybės 
atminimas ilgai liks Ją pažinojusiųjų 
širdyse.

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
bendruomenė skaudžiomis netek-
ties valandomis reiškia nuoširdžią 
užuojautą sūnums Linui ir Remigi-
jui su šeimomis bei kitiems artimie-
siems ir liūdi kartu su jais. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Netekome iškilios asmenybės

Leonarda Žagaitė-Paršelienė
(1930–2014)

sodyboje mokėsi duonos kepimo 
subtilybių. Paskui grįžo į Trakus, 
apžiūrėjo Trakų pilies ekspoziciją, 
kartu pietavo Senojoje kibininėje. 
Pabendravę ir atgavę jėgas, nuvyko 
į dar vieną –  Užutrakio dvarą. Pa-

sivaikščiojo ir apžiūrėjo čia esantį 
Angelų skulptūrų parką. 

ARTIMIAUSI REN-
GINAI. Lapkričio 6 d. 17.15 val. 
Vilniaus KRC aktų salėje Tomas 
Kuzminskis ir Rokas Koveckis  da-

lysis su vilniečiais kelionės aplink 
Lietuvą dviračiais įspūdžiais, atsakys 
į susirinkusiųjų klausimus.

Lapkričio 8 d. 17 val. Šv. Kazi-
miero g. 3 aktų salėje vilniečiai švęs 
Heloviną.
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Aktualijos
Netekome garbios LKD 

narės. Priešpaskutinės rugsėjo 
dienos LKD RV posėdis pra-
sidėjo tylos minute. Buvo pa-
gerbta rugsėjo 26 d. Anapilin 
iškeliavusi buvusi Lietuvos 
kurčiųjų draugijos pirmininko 
pavaduotoja, kitas atsakingas 
pareigas kurčiųjų sistemoje ėjusi  
lyderė, kurčioji visuomenininkė 
Leonarda Paršelienė.

Aptartas nenaudojamų 
patalpų pardavimo klausi-
mas. Apsvarstytas Panevėžio UAB 
„Elkada“ prašymas parduoti įmonei 
priklausančią maždaug 111 kv. m 
gamybinę patalpą bei dalį su ja bes-
iribojančio koridoriaus.  RV narė 
Mažeikių rajono kurčiųjų draugijos 
pirmininkė A. Šimkuvienė, įeinanti 
į įmonės valdybos sudėtį, supažin-
dino susirinkusiuosius su padėtimi 
„Elkadoje“. Pasak jos, padėtis tragiš-
ka. Įmonėje daugybę metų nekeisti 
langai, yra tuščių nenaudojamų 
gamybinių patalpų, kurios, beje, dar 
ir šildomos. Nemažas įmonei pri-
klausantis, bet nenaudingas žemės 
plotas, už kurį reikia nuomos mo-
kestį mokėti savivaldybei. Kalbėtoja 
teigė, jog parduodamos patalpos 
yra tokioje vietoje, kuri ribojasi su 
jau išnuomotu plotu, ir sunku būtų 
tikėtis, kad jomis galėtų susidomėti 
koks nors pašalietis, išskyrus tą 
nuomininką, kuris nori pasididinti 
jam išnuomotą gamybinių patalpų 
dalį. Po ilgų diskusijų, neradę visus 
tenkinančio sprendimo, pasėdžio 
dalyviai nutarė kol kas neduoti lei-
dimo patalpas parduoti. Iš savano-
rių (K. Vaišnoros, A. Jasiūno ir M. 
Minkevičiaus) buvo sudaryta darbo 

Respublikinės valdybos posėdyje
grupė, kuri vyks į Panevėžį ir domė-
sis patalpų reikalais vietoje. Vėliau 
šie asmenys, įvertinę padėtį, teiks 
savo siūlymą, o RV už jį balsuos.

Projektas ,,Tautiška gies-
mė“ gestų kalba“. Surdologijos 
centro darbuotoja I. Čereškaitė 
parengė ir Lietuvos kultūros ta-
rybai teikė paraišką dėl Lietuvos 
himno vertimo į gestų kalbą. Pro-
jektas buvo pripažintas tinkamu, 
jam įgyvendinti skirta 15 tūkst. 
litų. I.Čereškaitė pristatė projekto 
įgyvendinimo viziją. Darbuotoja 
siūlė sukurti projekto darbo grupę, 
kuri diskutuotų, kaip išversti „Tau-
tišką giesmę“ į gestų kalbą. Į darbo 
grupę koordinatorė rekomendavo 
patyrusius gestų kalbos specialistus: 
A.Bražinską, V. Pivorą, I.Pečiulytę-
Silaevą, A.Barisevičių. Šiuo klausi-
mu taip pat netrūko ginčų. Buvo 
siūlymas išversti himną į gestų 
kalbą ir į kalkinę kalbą. Pastarąjį 
variantą užginčijo A.Bražinskas. 
Taip pat buvo siūloma įrašyti visą 
„Tautišką giesmę“ ir sutrumpintą 
jos variantą; atlikėjams giedoti vil-
kint tautine apranga ir šventiniais 
drabužiais; giedoti tik skambant 
muzikai ir kartu su girdinčiųjų 
choru, ir t. t. Galų gale susitarta, kad 
galutinį žodį dėl priimtinų variantų 
tars projekto darbo grupė. Himną 
gestų kalba atliks kaunietis Kęstutis 
Vaišnora, nes būtent Kauno KRC 
saviveiklininkai laimėjo maždaug 
prieš dvejus metus skelbtą geriausio 
himno atlikėjo konkursą. Projektas 
turi būti baigtas iki šių metų pa-
baigos. Iki to laiko reikės himną iš-
versti į gestų kalbą, vaizdo medžiagą 
sukarpyti, sumontuoti, recenzuoti, 
LKD o� cialiai pripažinti jį tinkamu 

naudoti, įrašyti DVD formatu ir 
paskleisti suinteresuotoms įstai-
goms. Prezidentė R. Klečkovskaja 
labai gyrė I. Čereškaitę už iniciatyvą. 
Ankstesni paraiškų teikimai Kultū-
ros rėmimo fondo buvo atmesti, bet 
projekto koordinatorė nepasidavė ir 
įrodė jo svarbą.

Eiliniai reikalai. I. Čereš-
kaitė RV posėdyje taip pat teikė 
įvertinti dar vieną LKD vykdomo 
ir jos koordinuojamo Leonardo da 
Vinci programos partnerysčių pro-
jekto „Kurkime suaugusiųjų, turin-
čių specialiųjų poreikių, mobilumą“ 
vieną iš veiklų – lankstinuko leidy-
bą. Lankstinukas skirtas informuoti, 
kas yra kurčias žmogus, kaip su juo 
bendrauti, kas yra gestų kalba. RV 
nariai teikė nemažai siūlymų, kaip 
tobulinti lankstinuką.

Aptarta poilsio namų „Varpe-
lis“ Šventojoje būklė. Teks skubiai 
remontuoti virš įėjimo į pastatą 
įrengtą stogelį, nes jis gali bet ku-
riuo metu užgriūti ant lankytojų.  
Padiskutavus nutarta, kad stogelio 
keitimu turėtų pasirūpinti UAB 
„Neveresta“, kurios balanse yra pa-
statas.

Prezidentė informavo, kad 
gautos iš kurčiųjų asmeninių ar-
chyvų senos įrašų juostos su ben-
druomenės gyvenimo atspindžiais 
jau perrašytos nauju formatu ir vėl 
grįžo į LKD. O štai dviem Vilniaus 
kurčiųjų jaunimo organizacijos 
narėms dėl studijų ir asmeninio 
užimtumo atsisakius įsipareigojimo 
rengti LKD metraštį, ši veikla dar 
kartą sustojo. Posėdyje nutarta įpa-
reigoti I. Minkevičienę ir A. Jasiūną 
surasti aktyvių narių, suburti iš jų 
naują rengėjų grupę.

Suteikta naujos informacijos 
apie pastato Šv. Kazimiero g. 3 
keitimo variantus. Informuota, kad 
darbo grupė ir toliau svarsto visus 
įmanomus variantus.

Tartasi dėl Tarptautinei kur-
čiųjų dienai skirtos LKD Seime 
organizuojamos konferencijos: dėl 
aktyvaus rajonų kurčiųjų dalyva-
vimo, Seimo narių pritraukimo į 
renginį, atminimo dovanėlių LKD 
bičiuliams įteikimo ir kt.

Paprašyta jaunųjų daili-
ninkų pagalbos. Prezidentė su 
mobiliojo ryšio operatoriais toliau 
derasi dėl interneto ryšio nuolaidų 
bendraujant vaizdo skambučiais. 
Pvz., „Tele2“ sutiko taikyti nuolai-
dą su sąlyga, kad asmenys pateiks 
klausos negalią įrodantį pažymė-
jimą. LKD narė B. Bražinskienė 
sutiko sukurti naujo pažymėjimo 
dizainą. O štai LKD skelbtame  
naujo Lietuvos kurčiųjų bendruo-
menę reprezentuojančio ženklo 
sukūrimo konkurse nedalyvavo nė 
vienas asmuo. Todėl R. Klečkovska-
ja dėl jo sukūrimo tiesiogiai kreipė-
si į kitą Vilniaus dailės akademijos 
absolventą K. Simaitį. RV nariai 
nekantriai lauks dailininko darbo 
rezultato. Ženklo reikėtų daug kur: 
televizijose anonsuojant, kad laidos 
pritaikytos kurtiesiems, minėta-
me pažymėjime ir kt. Dabartinis 
ženklas kurčiųjų bendruomenės 
aktyvo netenkina.

Ir kita. Svarstyta, kaip euras 
paveiks LKD nario mokesčio dydį, 
atsilieps LKD egzistencijai ir kt.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ     

Rugsėjo 11 d. Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centro patal-
pose vyko susirinkimas-diskusija 
apie LKD organizacijų ir apskri-
čių gestų kalbos vertėjų centrų 
teikiamų paslaugų skirtumus. 

Tokie susitikimai – J. Puga-
čiauskienės, Respublikinėje valdy-
boje (RV) atsakingos už socialinį 
darbą, sumanymas. Radusi bendra-
minčių RV ir Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacijoje, J. Pugačiauskei-
nė subūrė grupę lektorių. Jie nutarė 
aplankyti visas teritorines kurčiųjų 

Kurtieji aiškinosi teikiamų paslaugų skirtumus
bendruomenes bei padiskutuoti, ko 
kurti asmenys tikisi iš vertėjų ir kur-
čiųjų reabilitacijos centruose (KRC) 
dirbančių asmenų. Panašių semi-
narų, tik su kiek kitokiais akcentais, 
ciklas planuojamas ir savivaldybių 
darbuotojams.

Kokias paslaugas teikia 
KRC? J.Pugačiauskienė vilniečiams 
pristatė kurčiųjų įstaigose gaunamų 
paslaugų spektrą. Pirmiausia tai in-
formavimas ir konsultavimas, tarpi-
ninkavimas ir atstovavimas, lankymo 
namuose ar gydymo įstaigose paslau-

gos, sociokultūrinės paslaugos, kom-
piuterinio raštingumo bei mokymo 
naudotis skaitmeninėmis technolo-
gijomis paslaugos. Pranešėja pabrėžė, 
kad atstovavimo paslauga dažniausiai 
teikiama kartu su gestų kalbos verti-
mo paslauga. Tuomet kurčiąjį lydi du 
asmenys: KRC darbuotojas ir lietuvių 
gestų kalbos (LGK) vertėjas. Dvi-
ejuose didžiuosiuose KRC – Vilniuje 
ir Kaune – šiuo metu teikiamos ir psi-
chologo paslaugos. J. Pugačiauskienė 
suprantamai paaiškino, kuo skiriasi 
reabilitacijos centrų ir gestų kalbos 

vertėjų centrų teikiamos paslaugos.
Gestų kalba – savita, 

graži ir turtinga. A. Bražinsko 
paskaita buvo apie tai, kas yra LGK 
vertėjas ir kuo ypatinga gestų kalba. 
Jis pradėjo nuo svarbiausių lietuvių 
gestų kalbai datų, vėliau pasitelkęs 
pavydžių palygino tikrosios ir kal-
kinės gestų kalbos skirtumus. Ne-
liko abejonių, kad gestų kalba – tai 
tikroji kalba, o kalkinė – pažodinis 
lietuvių kalbos vertimas. Klausiusie-
ji pranešimo tikriausiai gestų kalbą 
pamėgo iš naujo. Įsiminti daugelį 
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tezių, be abejonės, padėjo ir sub-
tilus kalbėtojo sąmojis, gebėjimas 
sudėtingus dalykus pateikti lengvai 
ir linksmai. 

Socialinės paslaugos dau-
gelio nuvertinamos. Trečiasis 
pranešėjas K. Vaišnora pristatė socia-
linių paslaugų paskirtį. Šmaikštumu 
lygiavosi į ankstesnį kalbėtoją. Jis tei-
ravosi, kas yra socialinis darbuotojas? 
„Ar tai asmuo, kurio pagrindinis dar-
bas keisti sauskelnes?“ - rimtai, o gal 
juokais lektorius klausė auditorijos. Ir 
siūlė apsvarstyti vis naujas siūlomas 
situacijas. K. Vaišnora supažindino su 
socialinio darbuotojo kasdienybėje 
kylančiomis aktualijomis, o vėliau 
apibrėžė, kas yra socialinė paslauga. 
Anot jo, socialinės paslaugos orien-
tuotos į klausos negalią turinčių as-
menų poreikius. Socialinių paslaugų 
tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui 
(šeimai) ugdyti arba stiprinti gebė-
jimus ar galimybes savarankiškai 
spręsti savo socialines problemas, 
palaikyti socialinius ryšius su visuo-
mene, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Klausimai, atsakymai, 
pasvarstymai. Susirinkimo pa-
baigoje lektoriai patikrino, kaip 
auditorija suprato ir ar įsiminė jų 
pateiktus teiginius. Jie siūlė situaciją, 
o susirinkusieji turėjo nuspręsti, ko-
kių paslaugų - vertimo ar kurčiųjų 
įstaigų specialistų, ar abiejų įstaigų 
darbuotojų joms išspręsti reikėtų. 
Dar lektoriai su� eravo neteisingus 
atsakymus, ir tai labai išjudino, gerai 
nuteikė auditoriją. Paskui vilniečiai 
lektoriams ir Vilniaus KRC vadovei 
uždavė daugybę klausimų. Į klau-
simą, ar negalima būtų užtikrinti 
didesnės apimties vertimo paslaugų 
aukštosiose mokyklose studijuo-
jantiems kurtiesiems, kilo atsakyti 
susirinkime dalyvaujanti LGKVA 
prezidentė R.Leonavičienė. Viešnia 
tvirtino, kad teigiamas atsakymas čia 
iš dalies priklausytų ir nuo pačių kur-
čiųjų. Jie esą turi padėti kovoti, kad 
būtų sukurta daugiau darbo vietų 
LGK vertėjams. 

Po renginio R.Leonavičienė 
neslėpė nuostabos, kad Vilniaus 
kurčiųjų bendruomenei KRC pa-
slaugas teikia vos keli asmeniniai 
asistentai ir įdarbinimo specialistai. 
Iš tiesų, jei beveik tūkstantį narių 
skaičiuojančią miesto bendruomenę 
aptarnauja vos keli asmenys, kaip 
tuomet galima KRC kokybiškai ir 
laiku tenkinti kurčių vilniečių po-
reikius?     

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Spalio 8 d. Lietuvos kurčių-
jų draugija, minėdama Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną, Seime 
surengė konferenciją „Klausos 
negalią turinčių asmenų infor-
macijos prieinamumo, sociali-
nių paslaugų, ugdymo bei už-
imtumo sprendimo galimybės“. 

Konferencijos darbui 
vadovavo moderatorė Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo ko-
miteto narė, Jaunimo ir sporto 
reikalų komisijos narė Raminta 
Popovienė. Konferenciją tie-
siogiai su vertimu į gestų kalbą 
transliavo televizija „Seimas 
– tiesiogiai“. 

Su svarbia kurtiesiems diena 
susirinkusiuosius sveikino Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Vydas Gedvilas. Jis teigė žinąs, kad 
kurčiųjų sistemos darbuotojai dirba 
prastai apmokamą darbą. Jis tikino, 
kad valdžios atstovai supranta, ko-
kia reikalinga ši veikla. Kita garbi 
viešnia – Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komiteto pirmininkė Kris-
tina Miškinienė gyrė LKD lyderę 
ir visą bendruomenę už aktyvumą 
ir pasirengimą ginti savo idėjas. 
Kalbėtoja teigė, kad tokia laikysena 
išskiria kurčiuosius iš kitų neįgaliųjų 
būrio. Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministras Algirdas Šešelgis 
perskaitė trumpą pranešimą, su-
pažindindamas, kokios kurčiųjų 
organizacijos remiamos iš SADM 
biudžeto, kokios paslaugos už lėšas 
perkamos. Įstaigoms šiemet skirta 
6 mln. litų.

Kritikos smaigalyje – � -
nansavimo modelis, televizija, 
paslaugų stygius. Pagrindinį 
pranešimą skaitė LKD prezidentė 
Roma Klečkovskaja. Ji didžiausia 
problema įvardijo pakeistą � nansa-

Tarptautinės kurčiųjų 
dienos minėjimas Seime

Pagrindinį pranešimą skaitė LKD pre-
zidentė R. Klečkovskaja.

Konferencijoje Seime dalyvavę 
valdžios atstovai:  Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto narė, Jau-
nimo ir sporto reikalų komisijos narė 
konferencijos moderatorė R.Popo-
vienė, Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas V.Gedvilas, Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmininkė 
K. Miškinienė, Socialinės apsaugos 
ir darbo viceministras A.Šešelgis, 
Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
narys A. Sysas.

Šventės aidai

Nukelta į 6 psl.

Atkelta iš 1 psl.

vimo tvarką ir išdėstė visas iš to kilu-
sias pasekmes. Dar vienas kurčiųjų 
bendruomenės skaudulių – tai, kad 
informacija neprieinama per te-
leviziją. LKD netenkina ir kurčių 
studentų padėtis švietimo sistemo-
je. Kalbėtoja ragino modernizuoti 
vertėjų centrus, viešąsias paslaugas 
teikiančias įstaigas, kad kurtieji 
gautų paslaugas ir nuotoliniu būdu. 
Kritikuotas pagalbos telefono 112 
neprieinamumas rajonuose ir vy-
resnio amžiaus asmenims. Kalbėtoja 
apgailestavo, kad dėl � nansavimo 
per savivaldybes tvarkos rajonų 
kurtiesiems nepasiekiama psicho-
logų pagalba, o nuotoliniu būdu 
veikiančios psichologinės pagalbos 
kurtiesiems nėra. 

Prezidentė nenutylėjo, kad 
biudžetinės įstaigos, savivaldybės 
dažnai LKD nuopelnus priskiria sau, 
o juodą, sunkų kasdienį darbą, beje, 
už mažiausią algą, palieka nudirbti 
kurčiųjų sistemos specialistams. Ji 
akcentavo, kad LKD puikiausiai 

žino, kad be LGK nė viena paslauga 
iš tikrųjų neprieinama kurtiesiems 
be kliūčių, todėl kalba yra geriausias 
testas pagyrūnams. Kliuvo valdžiai, 
ignoruojančiai Neįgaliųjų teisių 
konvencijos nuostatas. Dešimt metų 
nuolat kartojamą valdžios pažadą 
„pagal galimybes“ pranešėja „iš-
vertė“ į lietuvių kalbą kaip prisipa-
žinimą „niekada“.

Kauno rajono kurčiųjų or-
ganizacijos pirmininkas Kęstutis 
Vaišnora papildė prezidentės pra-
nešimą mintimis apie socialinių 
paslaugų teikimo situaciją kurčiųjų 
sistemoje. Vienas šokiruojantis 
faktas – Vilniaus KRC 900 kurčiųjų 
aptarnauja 2 asmeniniai asistentai. 
Ši pritrenkiama žinia nuvilnijo ir per 
šalies spaudą. 

„Kas yra kurčias žmo-
gus?“ Atsakymas pagal prane-
šėją A. Bražinską, Kauno AGKVC 
direktorės pavaduotoją, ne toks ir 
sudėtingas: jis - tiesiog žmogus. 
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Šventinę nuotaiką konferencijoje skleidė Klaipėdos ir Panevėžio kurčiųjų rea-
bilitacijos centrų saviveiklininkai.

Su savita kalba, jam būdinga kultūra 
ir turintis kuo praturtinti girdinčius 
žmones. Visa tai buvo išplėsta ir 
sustiprinta intriguojančiais pavyz-
džiais.

LGK vertėjų trūkumas. 
KAGKVC direktorė ir Lietuvių ges-
tų kalbos vertėjų asociacijos prezi-
dentė Ramunė Leonavičienė įrodė, 
kad tiek LGK vertėjų darbo vietų 
skaičius, tiek specialistams darbo 
užmokestis už paslaugas neatitinka 
poreikių. Negana to, stokojamos 
profesijos specialistai Vilniaus kole-
gijoje rengiami, o įsidarbinti neturi 
galimybių. Štai esą todėl trūksta ver-
tėjų kontaktinėms ir nuotolinėms 
paslaugoms bendruomenėse, slan-
kųjį darbo tvarkaraštį taikyti, o stu-
dentams - paskaitų metu. 

Ugdymo problemos. 
KKNUC direktorė, Lietuvos surdo-
pedagogų asociacijos pirmininkė 
Laimutė Gervinskienė kėlė tris 
problemas. Viena, ankstyvosios 
kompleksinės pagalbos sutrikusios 
klausos vaikams ir jų šeimoms ne-
buvimas. Kita, nesudaryta sąlygų 
surdopedagogams studijų metu 
išmokti nemokamai LGK ir ne-
galima jos išmokti tinkamai jau 
dirbant kurčiųjų ugdymo įstaigose. 
Trečia, nevienodas � nansavimas 
kurčiųjų ugdymo įstaigose. Vie-
nintelis LKNUC lėšų gauna pagal 
poreikius. Kitos ugdymo įstaigos 
– pagal mokinio krepšelio  bei ūkio 
lėšų metodikas. Žinia, kad kurtieji 
vaikai skirtingose Lietuvos vietose 
„nėra lygūs“, stipriai šokiravo net 
Seimo narius.

Gestų kalbos specialistų 
stoka. Surdologijos centro direk-
torė Nijolė Krasniauskienė kalbėjo 
apie gestų kalbos lingvistų stygių ir 

apie tai, kad nedidelės riboto biudže-
to organizacijos paliekamos vienos 
spręsti tokių specialistų rengimo 
klausimus. Joms viešieji pirkimai 
nenumato išimčių, reikalavimai 
keliami nepaisant realijų. Kalbėtoja 

siūlė variantus, kaip geriau panau-
doti 2014 m. pabaigoje būsiančius 
parengtus LGK mokytojus, įrodi-
nėjo gestų kalbos metodinio centro 
atsiradimo svarbą.

Naujagimių patikra, klau-

sos aparatai ir kt. PAGAVOS ben-
drijos pirmininkė Rima Sitavičienė 
ir džiaugėsi, ir apgailestavo. Nauja-
gimių klausos patikra įdiegta, bet 
sutrikusios klausos vaikų duomenų 
bazės kūrimas nejuda iš vietos. 
Kompleksinės pagalbos vaikui ir jo 
šeimai darbo grupių kūrimo nė vie-
na žinyba neinicijuoja, nors reikiamų 
specialistų yra. Šeimos, auginančios 
klausos negalią turinčius mažylius, 
vis dar paliktos išgyventi baisų 
stresą ir informacijos stygių vienos. 
PAGAVOS atstovė didžiausias viltis 
šiais klausimais deda į Sveikatos 
apsaugos ministeriją. Ir dėl klausos 
protezavimo ne viskas gerai. Štai 
valstybė du implantus po 80 tūkst. 
litų kompensuoja, o šeimos, kurioms 
reikia kuklesnės pagalbos – tinkamų 
klausos aparatų, tegauna 10 proc. 
kompensaciją.

Ir jaunimas ne viskuo 
patenkintas. Pranešėjai – Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo prezidentė 
Monika Kumžaitė ir tarybos narys 
Kęstutis Vaišnora tvirtino, kad stu-
dijos aukštosiose mokyklose nepri-
taikytos klausos negalią turintiems 
asmenims ir dėl esamo vertėjų 
stygiaus, ir dėl nejautraus akade-
minio sluoksnio atstovų požiūrio. 
Neišnyko ir socialinės integracijos 
sunkumai. Ir užsienio patirtis val-
dininkams nė motais: gestų kalba 
kaip sėkminga integracijos prie-
monė net nebandoma taikyti nei 
bendrojo lavinimo mokyklose, nei 
darželiuose. Kochleariniai implan-
tai kompensuojami, o reabilitacija  
– nenumatyta.

Parengta rezoliucija. Ren-
ginio pabaigoje R.Popovienė per-
skaitė rezoliucijos projektą. Po darbo 
grupės redakcijos, apibendrinus 
pasiūlymus, suderinus su kurčiųjų 
įstaigomis, dokumentas bus išsiųstas 
atitinkamoms žinyboms įgyvendinti.  
   

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ   

Kaune Tarptautinės kur-
čiųjų dienos proga buvo su-
rengtos dvi konferencijos.

Spalio 1 d. Kauno miesto 
savivaldybės salėje vyko kon-
ferencija „Klausos negalia - ne 
kliūtis gyventi“. Konferencijos 
tikslas buvo atkreipti girdinčiųjų 
visuomenės dėmesį į kurčiuo-

Tarptautinė kurčiųjų diena Kaune 
sius, supažindinta su gestų kalba, 
kurčiųjų kultūra, istorija, iškeltos 
problemos, surengta Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centro (KKRC) 
rankdarbių būrelio paroda, par-
odyta trumpa meninė programa, 
skaityti šeši pranešimai.

Spalio 4 d. KKRC vyko ant-
roji konferencija. Šventinę pro-

gramą parengė Šiaulių kurčiųjų 
reabilitacijos centro saviveiklinin-
kai – šaunus kolektyvas suvaidino 
linksmą komediją „Piršlybos“ 
(pagal A. Čechovo pjesę). Meni-
ne programa džiugino ir KKRC 
pantomimos bei imituojamosios 
dainos būrelių nariai. Šveicarijos 
Konfederacijos bendradarbiavi-

mo programos projekto „Stiprūs 
ir matomi būdami kartu“ veiklas 
pristatė Surdologijos centro dar-
buotoja I. Čereškaitė.  

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

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Atkelta iš 5 psl.

Šventės aidai

Konferencijos moderator R. Popovien su Kauno rajono savivaldybs ir ms ben-
druomens atstovais.
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Rugsėjo 26 d. Raseinių 
specialiosios mokyklos salėje 
vyko Tarptautinei kurčiųjų 
dienai paminėti skirtas renginys 
„Bendraukime“. Jį organizavo ir 
vedė Kauno teritorinės valdybos 
Raseinių pirminės organizacijos 
(p. o.) pirmininkė Genovaitė Eidu-
kevičienė, projekto vykdytoja Ilma 
Garšvienė. 

Akivaizdu, kad pasiteisino 
organizatorių sprendimas šį kartą 
ieškoti erdvesnės salės, nes lig šiol 
vykę panašūs renginiai Raseinių 
neįgaliųjų dienos užimtumo centro 
salėje jau nepajėgė sutilpti gausiai 
besirenkantys kurtieji. Malonu, kad 
į šventine nuotaika alsuojantį ren-
ginį su menine programa atvyko ne 
tik Kauno teritorinės valdybos visų 
p. o. nariai, bet ir gausus būrys iš 
VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centro (KlKRC) aktyvo, senjorų iš 
Panevėžio.

Rengiantis prasmingai šventei 
visos organizacijos buvo paragintos 
atsivežti būrelių rankdarbių, tad 
mokyklos fojė svečius džiugino gau-
si paroda. Savo tapytus paveikslus 
eksponavo ir Raseinių kurčiųjų p. o. 
šeimos narė tautodailininkė Elvyra 
Vaštakienė.

Šventiniai sveikinimai. 
Šventę atidarė lyg vėjuoto rudens sū-
kuryje besisukanti jauniausia šokėja 
raseiniškė Odeta Janušauskaitė. 

Kurčiųjų dienos proga pasvei-
kinusi visus susirinkusius Raseinių 
p. o. pirmininkė supažindino su 
2014 m. nuveiktais organizacijos 
darbais, demonstruotos skaidrės 
su už�ksuotomis gražiausiomis 
renginių akimirkomis. Sveikinimo 
kalbose 

LKD prezidentė Roma 
Klečkovskaja ir Kauno teritorinės 
valdybos pirmininkė Jūratė Puga-
čiauskienė džiaugėsi žmonių gausa, 
atkaklumu ir vienybe, tikėjimu ir 
pasitikėjimu, linkėjo stiprybės nu-
galint kliūtis. LKD – kaip medis, 
kurio grožis , stiprumas priklauso 
nuo kiekvienos šakos vešėjimo ir 
klestėjimo. Šis akcentas buvo ryškus 
per visą ilgą renginį. 

Renginį atvykęs pagerbė ir 
nuoširdžiausius sveikinimus bei lin-
kėjimus mūsų bendruomenei skyrė 
Seimo narys Gintautas Mikolaitis. 
Kvietė džiaugtis gyvenimu, pažadė-
jo kiek galėsiantis padėti, gėrėjosi 

Raseiniuose - šventinis renginys „Bendraukime“

draugijos žmonių atkaklumu ir 
ryžtu, dalijo komplimentus visoms 
susirinkusioms organizacijoms. 
Pašmaikštavęs, jog visų mieliausia - 
savo rajono, už aktyvią veiklą ir ben-
dradarbiavimą pirmininkei Genutei 
įteikė padėkos raštą ir gėlių. 

Susirinkusiuosius sveikino ir 
Raseinių rajono savivaldybės So-
cialinių paslaugų centro direktorius 
Arvydas Spurga .Viešnia, savivaldy-
bės tarybos narė Diana Kaupaitienė 
tvirtino, kad yra penkmečio darbų 
dalyvė, nuolat dalyvaujanti rajono 
kurčiųjų renginiuose, žinanti pro-
blemas, suprantanti  kad nors kur-
čias žmogus mūsų negirdi, bet jis 
klauso – „girdi širdimi“. Pasidžiaugė, 
jog organizatorėms pavyko visus su-
vienyti į šventę, jos labai daug pada-
rė, kad šis renginys būtų gražus. 

Tarp sveikinusių svečių buvo 
ir Raseinių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 
Loreta Laugalienė, vyriausioji spe-
cialistė Violeta Sinušienė, Neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro direktorė 
Asta Cicėnienė, Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Dijana Ušinskienė, 
Specialiosios mokyklos direktorė 
Angelė Linartienė ir kt.

Renginio organizatorė padė-
kojo pagrindiniams rėmėjams: UAB 
,,Izora, AB ,,Šatrija, AB Panevežio 
,,Linas“, AB ,,Danspin“, duonos ke-
pyklos savininkei G. Laurynienei, 
,,Svirnelio“ savininkui G. Bulotai, 
parduotuvės ,,Servira“ savininkui 
R.Lapkauskui, Krizės centro sava-
norei Staselei Damkevičienei - už 
nuoširdžią pagalbą gaminant vaišes, 
skoningai papuoštą stalą, projekto 
vykdytojai - už pastangas, kad ren-
ginyje būtų turiningas, visi šviestų 

gera nuotaika.
Kas yra kurčias žmogus? 

Vyko paskaita „Kas yra kurčias 
žmogus?“ Ją vedė Kauno apskri-
ties gestų kalbos vertėjų centro 
(KAGKVC) direktorės pavaduoto-
jas, Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versiteto gestų kalbos specialistas 
Arūnas Bražinskas. 

Lektorius klausimų ir atsaky-
mų forma nagrinėjo kurčio ir negir-
dinčio žmogaus elgesio skirtumus, 
informacijos neprieinamumą; buvo 
apžvelgti bendravimo ypatumai, 
kurčiųjų psichologija, kultūra, gestų 
kalba ir kt. 

Pasak pranešėjo, gestų kalba 
kurčiajam – vienintelis būdas iš-
trūkti iš baisios izoliacijos, tai - gim-
toji, natūraliai išmokstama kalba. 

Tačiau salėje besipraktikuo-
jantiems girdintiems, bandantiems 
pramokti kelis gestus, ši kalba anaip-
tol neatrodė kaip viena lengviausių.

Plati meninė programa, 
padėkos. Rudenį susirinkusios 
organizacijos stengėsi pademons-
truoti ir brandų meninės veiklos 
derlių. Kūrybingumu tryško visi 
kolektyvai. 

Džiugino, kad į programą 
įtraukiami vaikai. Prisiminkime 
seną, bet gerą liaudies patarlę 
– „Lenk medį, kol jaunas“. Scenoje 
subūrę vaikus, gal greičiau turėtume 
saviveiklininkų pamainą? 

Susirinkusiuosius gero juo-
ko doze apdovanojo raseiniškių 
sceninis vaizdelis „Vidmanto lėlė“, 
kauniečių „Bobulės“, „Ilgesys“. 

Prisiminta ir pačių kurčiųjų 
kūryba - kėdainiškiai raiškiai per-
skaitė buvusio savo bendruomenės 
nario, poeto Mykolo Kručo pasakė-

čią „Spygliai ir rožės“. 
Iš tolimo pajūrio atsivežę 

dar vasara dvelkiančios šilumos, 
originalumu tryško ir Klaipėdos 
saviveiklininkai, jaunyste spindėjo 
Kauno rajono, Prienų, Jonavos imi-
tuojamosios dainos atlikėjai.

Atsidėkodama už solidarumą, 
į šventę atsivežtą šviesą, šilumą 
renginio organizatorė G. Eiduke-
vičienė padėkas įteikė VšĮ KlKRC, 
KAGKVC kolektyvams, Kauno 
rajono, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių, 
Kėdainių, Marijampolės, Šakių, Vil-
kaviškio, p. o. nariams. Simbolines 
dovanas įteikė aktyviausiems Ra-
seinių organizacijos nariams, nuo-
latiniams pagalbininkams: Onutei ir 
Vidmantui Vitkauskams, Edvardui 
Baltrušaičiui, Editai Stonaitytei, 
Julijonui Eidukevičiui, Astai Jan-
kauskaitei, Tomui Jagminui, Stasiui 
Danauskui ir mažajai šeimos narei 
Odetai Janušauskaitei.

Simbolinėmis dovanomis 
dėkodama už atvykimą apdalijo ir 
kitus garbius svečius.

Už svetingumą organizatorėms 
klaipėdiečių vardu dėkojo KlKRC 
direktorė Nijolė Kaminskienė, Kau-
no teritorinės valdybos pirmininkė 
J. Pugačiauskienė ir rajonų p. o. 
pirmininkai. 

Daugumai buvo staigmena 
sužinojus, kad Jonavos kurčiųjų p. o. 
pirmininkė Gintautė Pugačiauskaitė 
dėl susiklosčiusių aplinkybių pereina 
į kitą darbą. Jai įteikta simbolinė ko-
legų dovanėlė. 

Jonaviškiams toliau vadovaus 
Gintarė Ciegytė. 

Toks Gintautės pasirinkimas 
buvo liūdna žinia ne tik Jonavos 
žmonėms, bet ir imituojamosios 
dainos kolektyvui - gerai mokanti 
gestų kalbą, turinti sceninių duome-
nų Gintautė buvo viena aktyviausių 
kolektyvo narių.

Kad gyvenimas būtų saldesnis, 
dauguma svečių prie kavos dovano-
jo saldumynų, šeimininkės pasirūpi-
no ir sotesniu vaišių stalu. 

Tačiau žmones sušilo ne vien 
nuo kavos ar arbatos. Bendruomenę 
šildė parodytas svečių dėmesys, jau-
ki aplinka, likimo draugų šypsenos. 
Ši šiluma yra didelė jėga, suteikianti 
norą gyventi ir eiti tik į priekį.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Šventės dalyviai.
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Šventės aidai
Rugsėjo 27 d. VšĮ Vilniaus 

kurčiųjų reabilitacijos centre 
(VKRC) vyko konferencija 
„Tarptautinės kurčiųjų dienos 
atspindžiai“, skirta Tarptauti-
nei kurčiųjų dienai paminėti. 
Šventiškai nusiteikę kurtieji ėmė 
plūsti dar gerokai prieš renginio 
pradžią.

Laikas iki šventės pradžios 
neprailgo, žmonės tarpusavyje šil-
tai bendravo, vaišinosi kibinais, ku-
riuos projekto „Stiprūs ir matomi 
būdami kartu“ lėšomis pagamino 
UAB „Indola“.

Renginys prasidėjo tylos mi-
nute. Susirinkusieji pagerbė šven-
tės išvakarėse amžinybėn išėjusią 
iškilią draugijos narę, kūrybingą, 
aktyvią visuomenininkę, poetę 
Leonardą Paršelienę. 1951–1953 
m. velionė dirbo neetatine Vilniaus 
kurčiųjų klubo vedėja.

Pirmoji šventinės programos 
dalis prasidėjo režisierės J. Ma-
žeikienės miniatūra „Gyvenimas 
už stiklo sienos“. Vienišą moterį 
(aktorė N. Karmazienė) tarp stiklo 

Šventiniai pasirodymai Vilniuje

Liaudies teatro „Mimika“ pasirodymas.

sienų slegia tyla ir vienatvė. Ji mato 
žmones, o visuomenė mato ją, bet 
jos nesupranta. 

Girdintiems žmonėms svarbu 
garsas, kurtiesiems – rankų, pirštų 
kalba. Moteris veržiasi į pasaulį, 
stumia, laužia sienas ir jai pavyksta. 
Daug kas skiria kurčiųjų ir girdin-
čiųjų pasaulius. 

Šalinti takoskyrą gali padėti 
bendravimas ir kalba – gestų kalba. 

Miniatūrą gražiai papildė 
liaudies teatro „Mimika“ mimai. 
Jie kvietė griauti mus skiriančias 
sienas, suprasti vieni kitus, būti vie-
ningus, o tada visi susikalbėsime.

Renginį vedė VKRC meninių 
gebėjimų užimtumo organizatorė 
Jovita Vasilevičienė. 

Sausakimšoje salėje į susi-
rinkusiuosius sveikinimo žodžiu 
kreipėsi prezidentė R. Klečkovska-
ja. Ji bendruomenei linkėjo pačių 
geriausių, gražiausių dalykų ir sakė, 
kad regionų kurčiųjų bendruome-
nėse plačiai minima Tarptautinė 
kurčiųjų diena primena visuomenei 
ir Vyriausybei kurčiųjų poreikius ir 

KKRC saviveiklininkai džiugino žiūrovus populiariomis imituojamosiomis 
dainomis.

VKRC direktorė J. Minkevičienė dėkojo klaipėdiečiams už gražų pasirodymą ir 
įteikė padėkos raštą, atminimo dovaną.

neišspręstas problemas.
Antroje programos dalyje 

koncertuojantys Klaipėdos kur-
čiųjų reabilitacijos centro (KKRC) 
saviveiklininkai džiugino žiūrovus 
populiariomis imituojamosiomis 
dainomis: „Toks gyvenimas“, „Už 
tuos, kurie...“, „Mano mieste“, „Ere-
lio brolis“, „Žemėj Lietuvos“, šokiu 
„Aš tikrai myliu Lietuvą“.

Kai maždaug pusantros va-
landos trukusi šventinė programa 
baigėsi, visi saviveiklininkai buvo 
pakviesti į sceną. VKRC direktorė 
J. Minkevičienė dėkojo klaipėdie-
čiams už gražų pasirodymą, atvyki-
mą, įteikė padėkos raštą, atminimo 
dovaną. 

Nuoširdžiai visus salėje susi-
rinkusius šventės proga pasveikino 
KKRC direktorė N.Kaminskienė. 
Ji pasidžiaugė bendradarbiavimu, 
tvirtėjančiais kontaktais, dviejų 

miestų draugyste. Dėkojo už kvie-
timą, šiltą priėmimą, įteikė vilnie-
čiams atminimo dovaną.

Po saviveiklininkų pasirody-
mų Surdologijos centro specialistė 
Ieva Čereškaitė pristatė LKD vyk-
domo LR ir Šveicarijos bendra-
darbiavimo programos projekto 
„Stiprūs ir matomi būdami kartu“ 
veiklas. Buvo pademonstruota 
konferencijos salės įranga.

Pasibaigus renginiui Vilniaus 
KRC direktorė J. Minkevičienė su-
kvietė saviveiklininkus pasidalyti 
patirtimi, pabendrauti prie vaišių 
stalo (jos buvo surengtos LKD vyk-
domo LR ir Šveicarijos bendradar-
biavimo projekto lėšomis). 

Centre ilgai netilo muzika ir 
bendravimo džiaugsmas. 

Vanda VAITKUTĖ

Šventiškai nusiteikę renginio dalyviai.
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„Tarptautinei kurčiųjų 
dienai paminėti Panevėžyje su-
rengtas Lietuvos kurčiųjų įstaigų 
renginys „Pajuskime bendravimo 
džiaugsmą“, sutelkęs net 2015 
dalyvių, įvyko ir pavyko!“ – bū-
tent tokia žinia po renginio nu-
vilnijo per daugelį žiniasklaidos 
priemonių bei socialinius tinklus. 

Renginys sulaukė didžiulio 
žiniasklaidos susidomėjimo  –  jį � l-
mavo net trys televizijos: LRT televi-
zija , Aukštaitijos RTR ir Panevėžio 
gerų naujienų televizija. Tiesioginė 
renginio transliacija buvo rodoma  
per  LRT  televizijos laidą „Laba 
diena, Lietuva“, o reportažai – per 
„Žinias“  ir „Panoramą“.

Šventės dalyviai ir svečiai 
pajuto neįkainojamą bendravimo 
džiaugsmą ir į šiais metais Lietuvos 
kultūros sostine tituluojamo Pa-
nevėžio miesto meninę programą 
įnešė kurčiųjų bendruomenės kul-
tūros dvasios. 

Pasak renginio idėjos autorės 
ir organizatorės Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos direktorės Danutės Kriš-
čiūnienės,  vieno šio renginio tikslų 
– siekti Lietuvos rekordo „Vienoje 
vietoje daugiausia žmonių,  kal-
bančių lietuvių gestų kalba“ -  teko 
atsisakyti. Mat direktorė nepritarė 
Lietuvos rekordų registravimo agen-
tūros „Factum” vadovo Vytauto Na-
vaičio pasiūlymui – pagerinti 2006 
metais Vilniuje „Siemens“ arenoje 
pasiektą rekordą  „Masiškiausias 
neįgalių žmonių renginys“. 

„Pasiūlymas iš neįgalių žmo-
nių atimti jų pasiektą rekordą buvo 
nepriimtinas ir nekorektiškas, todėl 
nutarėme su dar didesniu entuziaz-
mu sutelkti visas Lietuvos kurčiųjų 
įstaigas ir pristatyti Panevėžio miesto 
ir rajono visuomenei kurčiųjų kul-
tūrą ir jų gimtąją kalbą“, - pažymėjo 
D.Kriščiūnienė. Ji džiaugėsi, kad 
šventė sutelkė įvairių profesijų, veik-
los sričių bei amžiaus grupių žmo-
nes. Tai buvo akivaizdu iš renginio 
dalyvių registracijos duomenų.  „Tai 
labai aktualu, - sakė direktorė, - nes 
užsimezgę ryšiai nenutrūksta: kur-
tiesiems svarbu turėti kuo daugiau 
kontaktų su girdinčiaisiais, o gir-
dintiesiems – kad nebijotų „priimti“ 
kurčio žmogaus – pažinti jo kultūrą 
ir kalbą. “

Renginyje kurčiųjų gimtajai 

Tarptautinė kurčiųjų diena PanevėžyjeŠventės aidai
kalbai buvo skirta daug dėmesio: 
buvo pravestos net septynios pa-
trauklios ir įdomios lietuvių gestų 
kalbos pamokėlės. Vienas renginio 
uždavinių ir buvo supažindinti 
girdinčiųjų visuomenę su lietuvių 
gestų kalba, išmokyti pagrindinių 
gestų. Kitas uždavinys – Europos 
kalbų dienos išvakarėse priminti 
visuomenei, jog lietuvių gestų kalba 
yra lygiavertė su kitomis Europos 
šalių kalbomis, ir siekti, kad kalbos, 
užuot kėlusios nesusipratimus, taptų 
tarpkultūrinio dialogo ir supratimo 
raktu. „Jei mes, dirbantys su klausos 
negalią turinčiais žmonėmis, ne-
skatinsime, nepopuliarinsime šios 
kalbos, tai kas už mus tai padarys? 
“ - retoriškai klausė renginio orga-
nizatorė. Todėl neatsitiktinai šventės 
leitmotyvu buvo pasirinkti žodžiai 
„Išgirskite  mano gimtąją kalbą“. 

Simboliniu ir iškalbingu ren-
ginio akcentu buvo ir „čiulpinuko“ 
turinį ir formą įgavęs  kurčiųjų 
svarbiausias bendravimo įrankis 
– kalbančios rankytės. Net dešimt-
yje registracijos vietų, pažymėtų ge-
neralinio  šventės rėmėjo AB  „Linas 
Agro“ logotipu, dalyviai gaudavo 
dar vieno rėmėjo – UAB „Dagemos 
konditerija“ pagamintas saldžias 
rankytes. Kiti galėjo registruotis ant 
tam skirto didžiulio lapo, jame pa-
likdami savo rankos atspaudą. 

Ypatingą ir ypatingiems 
žmonėms skirtą šventę sveikino 
pats Panevėžio miesto savivaldybės 
meras V. Satkevičius, Panevėžio ra-
jono mero pavaduotojas A. Pocius, 
Panevėžio miesto tarybos narės G. 
Umbrasienė ir Z. Kukuraitienė, 
Panevėžio žydų bendruomenės 
pirmininkas G. Kofmanas, PKNPM 
mokyklos tikybos mokytojas, Pum-

pėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės 
parapijos klebonas D. Avellaneda.

D. Kriščiūnienė apgailestavo, 
kad dėl techninių kliūčių iš II tarp-
tautinės konferencijos „ProGestas“, 
skirtos specialistams, mokytojams, 
mokslininkams, kuriant ir nustatant 
bendrą gestų kalbos lygį, tiesiogiai 
šios šventės dalyvių negalėjo pa-
sveikinti PKNPM mokytojas, Pa-
nevėžio kurčiųjų kultūros centro 
vadovas Vilius Glušokas ir konfe-
rencijos organizatorius gestų kalbos 
specialistas profesorius Christianas 
Rathmanas.  Jų nuoširdžius sveiki-
nimus susirinkusiems perskaitė  pati 
renginio organizatorė. 

Spalvingą ir nuotaikingą meninę 
programą parodė jungtinė PKNPM ir 
Panevėžio moksleivių namų, Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro ir Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
ugdytiniai, VšĮ Vilniaus, Kauno, Pa-
nevėžio kurčiųjų reabilitacijos centrų 
saviveiklininkai, Panevėžio kurčiųjų 
kultūros centro iliuzionistas, Panevė-
žio gyvūnų globos draugija.

Renginio pabaigoje į dangų 

buvo paleisti aitvarai, kaip aukštumų 
siekio simbolis.

Renginio organizatorė PKNPM 
direktorė D. Kriščiūnienė džiaugėsi, 
kad prasmingai praleistas laikas 
įkvėpė  minčių ir naujiems pro-
jektams. Džiugino, anot jos, miesto 
bendrojo lavinimo mokyklų atsto-
vų pasiūlymas tokį renginį, kuris 
sujungtų kurčiųjų ir girdinčiųjų 
visuomenę, daryti kasmet, kad tokia 
šventė taptų tradicinė. 

Kad tokia šventė įvyktų, daug 
priklauso ir nuo rėmėjų geranorišku-
mo bei  paramos. Direktorė išreiškė 
didelį dėkingumą šventę dosniai 
parėmusiam pagrindiniam rėmėjui 
AB „Linas Agro“ ir jos atstovei,  šios 
bendrovės komunikacijos direktorei 
Jorintai Zolubaitei, rėmėjams: Seimo 
nariui Povilui Urbšiui, UAB „Dage-
mos konditerija“, UAB „Audrelina“,  
Liberalų sąjūdžio Panevėžio skyriui, 
Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų 
draugų bendrijai „ADAPTA“, UAB 
„Sagros reklama“, „Topo centrui“  
(UAB TC prekyba, Panevėžys).

Laima LAPĖNIENĖ

Kurčiųjų bendruomenės į šiemet Lietuvos kultūros sostine tituluojamo Pane-
vėžio miesto meninę programą įnešė ir savo kultūros dvasios. 

Pakilios nuotaikos renginio dalyviai mokėsi gestų.
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Šeimai

Rugsėjo 9 d. Lietuvos 
šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendrija 
PAGAVA surengė apskritojo sta-
lo diskusiją dėl pagalbos šeimai, 
diagnozavus vaikui klausos su-
trikimą.

Nuo šių metų sausio 1 d. pra-
dėtas visuotinis naujagimių klausos 
tikrinimas. Diagnozavus vaikui 
klausos sutrikimą, šeimai būtina 
pirminė kompleksinė pagalba: kom-
petentingų specialistų parama ir 
konsultacijos. Deja, Lietuvoje tokios 
pagalbos šeimos nesulaukia. 

Šiai problemai spręsti PAGA-
VA parengė ir įgyvendina Europos 
ekonominės erdvės � nansinio 
mechanizmo Nevyriausybinių orga-
nizacijų (NVO) programos projektą 
„Kurčių vaikų ir jų šeimų diskrimi-
nacijos mažinimo link“. Naudojantis 
kitų Europos šalių patirtimi bus 
siekiama, kad atitinkamos ministe-
rijos organizuotų pirminę pagalbą 
šeimoms, kurių vaikams diagno-
zuotas kurtumas.

 Minėtoje diskusijoje dalyvavo 
LR Seimo Sveikatos reikalų komite-
to, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir 
mokslo, Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijų, Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstaigos, medicinos ir 
kurčiųjų ugdymo įstaigų, tėvų, au-

Diskusija dėl pagalbos šeimai, 
diagnozavus vaikui klausos sutrikimą

ginančių kurčius ir neprigirdinčius 
vaikus, organizacijų atstovai, eksper-
tės iš Norvegijos. 

Susitikimo pradžioje buvo pa-
minėti pagrindiniai pastarųjų metų 
pasiekimai kurčių vaikų reabilitaci-
jos procese, aptarti teigiami poky-
čiai. Bendrijos PAGAVA pirminin-
kės Rimos Sitavičienės teigimu, to 
nepakanka. 

Sustoti ties pasiekimais ne-
galima, turi būti vykdomi tolesni 
darbai, reikia užtikrinti ankstyvąją 
reabilitaciją, o paslaugas orientuoti 
į šeimą. 

Lyginamoji analizė apie 
pagalbą. Per susitikimą buvo 
pristatyta bendrijos PAGAVA už-
sakymu atlikta lyginamoji Lietuvos 
ir kitų Europos šalių analizė apie pa-
galbą, teikiamą kurčio vaiko šeimai. 

Tyrimo išvados atskleidė, kad 
Lietuvoje, įvedus visuotinę naujagi-
mių patikrą, vis dar nesukurtas me-
chanizmas, kuris kontroliuotų, kaip 
patikra įgyvendinama, užtikrintų 
tolesnę pagalbą šeimai ir konsulta-
cijas tėvams. 

Taip pat buvo pabrėžtas vaikų, 
kuriems nustatytas klausos sutriki-
mas, duomenų bazės būtinumas, ji 
iki šiol Lietuvoje dar nėra sukurta. 

Tėvų nuomonė. Per susiti-
kimą klausos negalią turinčių vaikų 
mamos kalbėjo, kad sužinojus vaiko 
diagnozę stresą patiria visa šeima. 

Taip atsitinka ir dėl informaci-
jos stygiaus. Tėvai patys turi susirasti 
specialistus ir atsirinkti tinkamą 
informaciją, o paieškoms sugaištas 
laikas neatlygintinai svarbus vaiko 
reabilitacijai. 

Tėvai pabrėžė, kad jiems stinga 
kompetentingų specialistų paramos 
ir konsultacijų, čia reikalinga sude-
rinta informacija, trūksta specialistų 
bendradarbiavimo.  

Norvegijos patirtis. Ap-
skritojo stalo diskusijoje dalyvavo 
ekspertės iš Norvegijos. Jos pateikė 
modelį, kaip jų šalyje organizuojama 
skubi pagalba šeimai, diagnozavus 
vaikui klausos sutrikimą. 

Norvegijoje yra mobili specia-
listų komanda (ji vadinasi „Straks“ 
– greitai, neatidėliojant), kuri per 
savaitę po klausos sutrikimo vaikui 
diagnozavimo susisiekia su vaiko 
tėvais. Ši komanda susideda iš svei-
katos ir švietimo, o prireikus - ir kitų 
specialistų. 

Kompetentingų specialistų 
komanda atvyksta į namus ar kitą 
tėvų pasirinktą vietą ir suteikia 
šeimai visą reikalingą informaciją, 
išklauso, pataria ir pasidalija nau-
dingais kontaktais. 

Norvegių teigimu, šis modelis 
sėkmingai pasitvirtino. 

Bendrija PAGAVA įsitikinusi, 
kad Norvegijoje veikianti pagalbos 
šeimai sistema yra tinkamas pa-
vyzdys, kuris gali būti pritaikytas ir 
Lietuvoje.  

Profesorės keltos proble-
mos. Renginyje dalyvaujanti Vaikų 
ligoninės Neonatologijos centro di-
rektorė prof. N. Drazdienė atskleidė 
aktualiausias problemas, su kuriomis 
susiduria gimdymo namų gydytojai, 
pradėjus įgyvendinti visuotinę nauja-
gimių klausos patikrą. 

Daktarės teigimu, per pusę 
metų buvo patikrinta klausa daugiau 
nei 13 tūkstančių, arba 90 proc., nau-
jagimių, o tai rodo jog patikra prasi-
dėjo sėkmingai. 

Tačiau medikai neturi galimy-
bės sužinoti, ar šeima, patikros metu 
išgirdusi įtarimą, kad vaikui gali būti 
sutrikusi klausa, nuvyksta į klausos 
tyrimų centrą pakartotinai patikrinti 
vaiko klausą. 

Iki šiol neišspręsta duomenų 

perimamumo problema. Dėl to da-
liai naujagimių diagnozė nebus nu-
statyta laiku. 

Profesorė patvirtino, kad reikia 
sukurti bendrą duomenų bazę, kuri 
būtų prieinama atitinkamiems spe-
cialistams ir padėtų laiku susisiekti 
su šeimomis, kurioms reikalinga 
pagalba. 

Raštiškas kreipimasis į 
valstybines institucijas. Apskri-
tojo stalo diskusijos pabaigoje buvo 
pristatytas raštiškas Kreipimasis į 
valstybines institucijas dėl pirminės 
kompleksinės pagalbos šeimai, diag-
nozavus vaikui klausos sutrikimą. 
Bendrijos PAGAVA parengtas Krei-
pimasis su prašymu atkreipti dėmesį 
į dažnai visuomenėje nepastebimą 
klausos negalią ir palaikyti šeimas, 
auginančias kurčius ir neprigirdin-
čius vaikus, buvo paskelbtas viešojo-
je interneto erdvėje ir surinkta 1430 
parašų. Didelis skaičius neabejingų 
žmonių patvirtina, kad būtina ne-
atidėliotinai užtikrinti ankstyvąją 
pagalbą kurčio vaiko šeimai.

Susitikime dalyvaujantys vals-
tybinių institucijų atstovai pritarė, 
kad tokia pagalba reikalinga, tačiau 
nebuvo vieningo sutarimo, kuri iš 
ministerijų turėtų imtis iniciatyvos 
ir sudarytų darbo grupę dėl pagal-
bos šeimai modelio kūrimo. 

Po susitikimo bendrija PAGA-
VA parengė ir išsiuntė Kreipimąsi su 
piliečių parašais LR Seimui, Sveika-
tos apsaugos, Švietimo ir mokslo bei 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijai. Reikalaujama kuo skubiau 
sudaryti darbo grupę, kuri inici-
juotų ankstyvosios pagalbos šeimai 
komandos sudarymą ir užtikrintų, 
kad būtų sukurta klausos sutrikimų 
turinčių vaikų duomenų bazė.

 PAGAVOS inf. 

Sportas
Rugsėjo 6 d. vykusio Lie-

tuvos girdinčiųjų orientavimosi 
čempionato sprinto trasoje jau-
nimo M 20 grupėje pirmą vietą 
iškovojo Gedvilė Diržiūtė.

O rugsėjo 27 d. vykusio Lie-

Kurtieji orientacininkai 
nenusileidžia girdintiesiems

Lietuvos kurčiųjų orientavimosi 
sporto rinktinės treneris L. Drazdaus-
kas su auklėtinėmis A. Kulbokaite 
(kairėje) ir G. Diržiūte.

tuvos girdinčiųjų orientavimosi 
čempionato ilgojoje trasoje su-
augusiųjų grupėje vicečempione 
tapo Adrija Kulbokaitė. Tokio pat 
ilgio distancijoje jaunimo M 20 
grupėje G. Diržiūtė vėl buvo tarp 

prizininkų (trečia vieta).
 

Laimis DRAZDAUSKAS
Lietuvos kurčiųjų 

orientavimosi sporto 
rinktinės treneris
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FIBA KONGRESAS.  Rug-
pjūčio 28-29 d. Ispanijos mieste Se-
vilijoje buvo surengtas Tarptautinės 
krepšinio federacijos (FIBA) kongre-
sas. Jame dalyvavo 116 nacionalinių 
bei neįgaliųjų krepšinio federacijų 
vadovai.  Čia dirbo ir trys lietuviai: 
Lietuvos krepšinio federacijos prezi-
dentas Arvydas Sabonis ir generalinis 
sekretorius Mindaugas Špokas bei 
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
prezidentas Aleksas Jasiūnas. 

A. Jasiūnas svarbiausiame pa-
saulio krepšinio forume atstovavo 
ne Lietuvai, bet Tarptautinei kurčių-
jų krepšinio federacijai (DIBF) kaip 

Sporto naujienosSportas
džiaugėsi DIBF prezidentas.

Lietuvis puikiai išnaudojo ren-
ginį klausos negalią turinčių asmenų 
naudai:  kongreso pertraukų metu 
pabendravo su Amerikos NBA 
vadovybe ir užsitikrino jų paramą 
kurčiųjų krepšinio sportui: vaikų 
stovykloms ir teisėjų mokymams 
organizuoti. 

Kongrese naujuoju FIBA ved-
liu išrinktas argentinietis Horacio 
Muratore, kuris organizacijai vado-
vaus iki 2019 m. 

Renginyje nuspręsta, kad atei-
tyje reikia stiprinti moterų krepšinio 
bazę (pastaruoju metu gerokai su-

nusiminę – tarp 13 valstybių ko-
mandų mūsų tinklininkės tenkinosi 
11 vieta. Išvykstant tikėtasi įsiterpti 
tarp 5-8 vietas užėmusių komandų.  
Komandos lyderė Birutė Aleknavi-
čiūtė varžybose negalėjo dalyvauti 
– jai sutrukdė atsinaujinę operuoto 
peties skausmai. Čempionate ją pa-
keitė Deimantė Naruševičiūtė, kuri 
poroje su Ingrida Milkintaite  grupės 
varžybose pralaimėjo Turkijos 1 ir 
Ukrainos 2 komandai  ir pajėgė įveik-
ti tik Lenkijos 2 komandą. Grupėje 
užėmusi trečią vietą Lietuvos pora 
aštunt� nalyje susitiko su Turkijos 2 
komanda, pralaimėjo ir toliau tega-
lėjo tęsti kovą dėl 9-12 vietų.  

EUROPOS KURČIŲJŲ 
SPORTO KONGRESAS. Iškart 
po Europos kurčiųjų paplūdimio 
tinklinio čempionato Alanijos mieste 
surengtas 17-asis Europos kurčiųjų 
sporto organizacijos (EDSO) kon-
gresas, jame dalyvavo A. Jasiūnas 
ir M. Minkevičius. Svarbiausi ren-

neįgaliųjų sporto federacijoms). Be 
to, EDSO vadovybė nenoriai pri-
pažįsta naują vadovavimo principą: 
EDSO sprendimus priimti kartu su 
atskirų sporto šakų vadovais. Daugelį 
klausimų ji norėtų spręsti kaip anks-
čiau - autokratiškai. 

Vykusiuose EDSO valdybos 
rinkimuose prezidentu išrinktas 
norvegas Bjornas Roine. Viceprezi-
dentas ukrainietis Vasylis Sandugei, 
generalinis sekretorius suomis Juha 
Matti Aaltonenas, iždininkas italas 
Guido Zanecchia liko dirbti dar vie-
nai kadencijai, o štai eilinių valdybos 
narių sudėtis visiškai atsinaujino. 

Kitąmet Rusijoje, prie Uralo, 
vyks Pasaulio kurčiųjų žiemos olim-
pinės žaidynės. Keletą dienų prieš jas 
ten pat bus surengtas Tarptautinio 
kurčiųjų sporto komiteto (ICSD) 
kongresas. Ten bus tvirtinama pa-
koreguota ICSD konstitucija (taip 
kurtieji vadina komiteto įstatus). 
Jau žinoma, kad už čempionatų 

jos vadovas. Kurčiųjų jam patikėtą 
misiją A. Jasiūnas vykdė kartu su 
DIBF generaliniu sekretoriumi šve-
du Kjellu Gunna. Tai buvo ataskaitų 
ir rinkimų renginys. Išklausytos ne 
tik FIBA, bet ir DIBF bei kitų fede-
racijų vadovų ataskaitos. 

„Galiu pasakyti tik tiek: ka-
denciją baigęs FIBA prezidentas 
Yvanas Mainini buvo patenkintas 
mūsų ataskaita. Mes niekuo nenu-
sileidžiame girdintiesiems: laiku 
ir pagal taisykles organizuojame 
pasaulio ir žemynų čempionatus, 
klubų taurės turnyrus, veteranų var-
žybas, jaunimo čempionatus, vaikų 
krepšinio stovyklas, keliame teisėjų 
kvali� kaciją organizuodami mo-
kymus. Vienintelis dalykas, kuriuo 
skiriamės nuo girdinčiųjų, kad var-
žybas vykdome disponuodami daug 
kartų mažesnėmis lėšomis. Vis dėlto 
mūsų pastangos neliko nepaste-
bėtos. FIBA vadovybė artimiausiu 
metu žada didinti DIBF biudžetą“, 
- duodamas interviu „Akiračiui“ 

ginio darbai: dabartinių aktualijų 
aptarimas, EDSO įstatų pakeitimų 
svarstymas ir tvirtinimas, naujos 
valdybos rinkimai, Europos čem-
pionatų tvarkaraščių tvirtinimas. 
LKSK prezidentas A. Jasiūnas nėra 
patenkintas EDSO veikla. Pasak pa-
šnekovo, Europos kurčiųjų sporto 
vadovybė vis dar linkusi žvalgytis į 
praeitį, kai visiems sporto veiksmams 
iš centro vadovavo ankstesnioji CISS. 
Esą pamirštama, kad CISS nebėra, 
kad EDSO susikūrė trys šakinės 
Senojo žemyno kurčiųjų federacijos: 
krepšinio, futbolo, golfo. Jų pėdomis 
ketina pasekti lengvaatlečiai. Tiesa, 
kai kurioms sporto šakoms vis dar 
trūksta drąsos kreiptis į Europos 
olimpinio komiteto atitinkamas 
sporto šakų federacijas (tik jos turi 
teisę duoti leidimą kurtis šakinėms 

organizavimą, tarptautinių sporto 
turnyrų tvarkaraščių sudarymą, 
vadovaujamąjį darbą ir kt. bus at-
sakingos atskirų kurčiųjų sporto 
šakų federacijos. Ši nuostata ICSD 
konstitucijoje kitąmet bus įtvirtinta 
nediskutuojant.  Atskirų kurčiųjų 
sporto šakų federacijos autonomi-
niais pagrindais įeis į ICSD sudėtį.

PAGERBIMAS. Rugsėjo 
30 d. Kūno kultūros ir sporto depar-
tamente, o spalio 3 d. prezidentūroje 
kartu su kitais sportininkais pa-
gerbtos šiųmetės Pasaulio kurčiųjų 
krepšinio čempionato 3 vietos 
laimėtojos moterys bei Europos 
kurčiųjų badmintono čempionato 
prizininkai. Jie apdovanoti garbės 
raštais ir atminimo medaliais.

 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pasaulio kurčiųjų krepšinio federacijos prezidentas A. Jasiūnas (kairėje) kartu 
su naujuoju FIBA prezidentu argentiniečiu H. Muratore. 

mažėjo nacionalinių, tarptautinėse 
varžybose dalyvaujančių moterų 
krepšinio komandų) ir daugiau 
dėmesio skirti pasaulyje populiarė-
jančiam gatvės krepšiniui, kuriame 
žaidžiama trys prieš tris.

Po renginio FIBA kongreso 
dalyvius apipylė dovanomis. Vi-
siems atstovams buvo sudarytos 
galimybės stebėti tame pačiame 
mieste vykstančias pasaulio krepši-
nio čempionato B grupės varžybas. 
Nors A. Jasiūno širdis vis dėlto buvo 
Gran Kanarijoje, kur D grupėje tuo 
metu varžėsi lietuviai, daugybė prie-
žasčių lėmė, kad DIBF prezidentui 
teko likti Sevilijoje. 

TREČIASIS EUROPOS 
PAPLŪDIMIO TINKLINIO 
ČEMPIONTAS.  LKSK prezi-
dentas A. Jasiūnas (jis vadovavo 
Lietuvos kurčiųjų delegacijai) ir 
generalinis sekretorius Marius Min-
kevičius (komandos administrato-
rius) iš rugsėjo 12-17 d. Alanijoje 
(Turkija) vykusio čempionato grįžo 

Mūsų atstovai A. Jasiūnas ir M. Minkevičius kartu su naujuoju EDSO prezidentu 
norvegu Bjornu Roine (viduryje).
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Jaunimo žingsniai

Rugsėjį namo iš JAV grįžo 
buvęs Vilniaus dailės akade-
mijos architektūros specialybės 
absolventas Donatas POČE-
SIŪNAS. Jis įgyvendino turbūt 
visų Lietuvos kurčiųjų drąsiau-
sią svajonę - pirmas stažavosi 
Gallaudeto universitete (JAV), 
pasaulio kurčiųjų mekoje. 

Ir tai dar ne viskas. Jis dirbo 
su Silicio slėnio specialistais! Tai 
toks JAV labai garsus mokslininkų 
miestelis, kuriame gimsta didžiausi 
Amerikos ir viso pasaulio atradimai, 
inovacijos. Tik nedaugeliui girdinčių 
lietuvių teko garbė ten padirbėti. 

Jaunuolį kalbina „Aki-
račio“ korespondentė Nijolė 
KRASNIAUSKIENĖ.

Truputis priešistorės
N. K. „Akiratis“, www.lkd.lt 

jau rašė apie tave. Tuomet stu-
dijavai architektūrą Vilniaus 
dailės akademijoje. Sėkmin-
gai baigei mokslus, bet tėvy-
nėje nenustygai. Papasakok 
trumpai savo „odisėją“ po 
studijų iki pat išvykimo į 
Ameriką. 

D. P. 2011 m. baigiau Vilniaus 
dailės akademijoje architektūros ba-
kalauro studijas. Dar prieš tai rudens 
semestrą pagal ERASMUS progra-
mą studijavau Vokietijos Brėmeno 
universitete. Paskui dirbau įvairiose 
Lietuvos architektų kompanijose. 
Nuo 2002 m. dalyvavau kelete 
mainų projektų Europoje. 2009 m. 
savanoriavau Arkos bendruomenė-
je Briuselyje (Belgija). Skaičiau pra-
nešimus Lietuvoje, Belgijoje.

  
Pagaliau svajonės pildosi!

N. K. Na, ir priartėjome 
prie įdomiausios pokalbio 
dalies – kelionės į Ameriką. 
Kokių stebuklingų sutapimų 
reikėjo, kad tave „susirastų“ 
stažuotė Gallaudete?

D. P. Pirmieji man tokią mintį 
pakišo senjorai architektai, maždaug 
prieš dvejus metus lankęsi Baltijos 
valstybėse. Susipažinau su jais per 
feisbuką, kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų architektų tinklaraštyje.

„Užsikabinau“  už užsienio ko-
legos pasakytos minties. Kreipiausi į 
Gallaudeto universitetą Vašingtone 
raštu, paklausiau apie galimybę 

Pirmas Gallaudeto universiteto 
stažuotojas grįžo į Lietuvą

stažuotis. Po pusės metų gavau ne 
tik kvietimą – man skyrė stipendiją! 
Tad galėjau jaustis laisvas ir nepri-
klausomas. Tiesa, tėvai vis dėlto 
vėliau kas mėnesį man truputį atsi-
ųsdavo „kišenpinigių“ malonioms 
smulkmenoms. Tačiau studijoms, 
pragyvenimui ir dalykinėms ke-
lionėms lėšų pakako. Dokumentų 
tvarkymas ir vizos gavimas užtruko 
dar pusę metų. Stažuotė prasidėjo tik 
2013 m. rugsėjo mėnesį. Gallaudete 
buvau įtrauktas į komandą, kurios 
nariai buvo baigę garsias aukštąsias 
mokyklas, tokias kaip Harvardo, Ko-
lumbijos, Kalifornijos universitetai 
ir kt. Įgyvendinome projektą, kuris 
padėtų Gallaudeto universitetui iš-
siveržti iš saviizoliacijos, tapti komu-
nikabiliam, atviram, šiuolaikiškam 
ir inovatyviam. Vadovavomės Silicio 
slėnio siūlomomis strategijomis ir 
atsižvelgėme į bendrąją Vašingtono 
vystymo strategiją. Pagal pastarąją 
Gallaudetas turėjo plėstis Nomo 
regione, vienoje labiausiai klestinčių 
Vašingtono sričių. Svarbu žinoti, kad 
Vašingtonas siekia tapti vienu ekolo-
giškiausių Amerikos miestų, tad šis 
veiksnys buvo mūsų išeities taškas. 
Atlikdamas stažuotę dirbau dirbtu-
vėse, dalyvavau paskaitose ir grupi-
niuose darbuose, įsitraukiau į tokių 
verslių kompanijų kaip „Noma“, 
„Sustainable DC“, „WeWork“, 1776 
ir kt. komandas. Mano užduotis 
buvo lyginti Kolumbijos, Arizonos, 
Grigaliaus universitetų pasiekimus 
tam tikrose architektūros srityse, 
pasinaudoti pranašumais. 

Augo ir tvirtėjo kaip 
profesionalas

N. K. Trumpai apibū-
dink, ko tu per stažuotės me-
tus išmokai. Kokius ateities 
planus subrandinai?

D.  P. JAV praplėčiau inova-
cijų ir integracijos žinias, mokiausi 
projektuoti aplinkas pagal orumo, 
pagarbos, įvairovės ir klestėjimo 
kultūrą. Šias temas ketinu plėtoti 
savo būsimose magistro studijose. 
Amerikoje įsitikinau, kad galiu siekti 
profesinės ir akademinės karjeros.

Su komanda (kurčiais ir gir-
dinčiais architektais, dizaineriais 
ir akademikais) pradėjome kurti 
Pasaulio kurčiųjų architektų kon-
ferenciją JAV. Pirmą konferencijos 
sueigą planuojame surengti 2015 m. 
pavasarį. Siekiame tapti Amerikos 
architektūros instituto deleguotais 
nariais.

Pagarba žmogui
N. K. Ar nepakankamas 

kalbų mokėjimas nepakišo 
kojos?

D. P. Teko mokytis Amerikos 
gestų kalbos, kad neliktų kliūčių 
suprasti pranešimus. Gestų kalbos 
vertimo paslaugos JAV gana pro-
fesionalios. Visi girdintieji rimtai 
ir pagarbiai žiūri į negalią, suvokia 
tai ne kaip kliūtį, bet kaip tam tikrą 
skirtybę. Pavyzdžiui, man tapus 
Vašingtono architektų sąjungos na-
riu, visi kolegos į mane žvelgė kaip 
į žmogų , turintį savo nuomonę ir 
idėjų, kaip lygūs su lygiu dirbo tobu-

lindami projektus ir programas, įgy-
vendindami idėjas. Žinoma, mane 
gelbėjo gebėjimas laisvai kalbėti, 
skaityti ir rašyti angliškai. Užsienio 
kalbos pradėjau intensyviai mokytis 
dar vidurinėje mokykloje, maždaug 
prieš 15 metų. Prieš dvejus metus 
Vilniuje išlaikiau tarptautinį anglų 
kalbos testą (IELTS).

 
Amerika: vienokia 

ir kitokia
N. K. Norėtųsi iš pirmų 

lūpų išgirsti – kokia yra Ame-
rika? Tobula, mus už nugaros 
per šviesmečius palikusi vals-
tybė ar šalis, kurioje netrūksta 
savų rūpesčių ir iššūkių?

D. P. Per žiemos atostogas tris 
dienas autobusu keliavau atkarpą 
iš Vašingtono į Finykso miestą. 
Tuomet pamačiau kitokią Ameriką. 
Gamta keitėsi - nuo eglių iki kaktu-
sų, nuo žalios „skaros“ iki išdegintos 
iki rudumo plynės. Aplankiau 
daugybę miestų, tokių kaip Atlanta, 
Dalasas, Šarlotė, El Pasas ir kt. Su-
pratau, kad JAV yra neaprėpiamos 
įvairovės šalis. 

Nereikia manyti, kad JAV vis-
kas yra labai gerai. Maždaug apie 60 
mln. žmonių gyvena žemiau skurdo 
ribos ir neturi sveikatos draudimo 
(JAV be šio dokumento tu negali 
būti ramus, kad bus bent minima-
liai pasirūpinta tavo sveikata). Ten 
klesti nusikalstamumas: apie 5 proc. 
pasaulio gyventojų sėdi JAV kalėji-
muose. Yra daug nesaugių rajonų, 
nereti susišaudymai, daug apiplėši-
mų. JAV klesti reklamos, pinigų ir 
technologijų kultūra. Sakoma, jei 
JAV liktų be tradicinio kuro rūšių, 
šalies ekonomika smarkiai smuktų. 
Matyt, tai žinodama, ši šalis išeičių 
ieško jau dabar. Daugėja elektrinių ir 
vandens automobilių. Vyrauja kon-
centracijos, telkimosi samprata. Ap-
link dangoraižius, didelius prekybos 
centrus statomos gyvenamųjų namų 
grupės.  Sakyčiau, kad Europoje gy-
venimas vis dėlto kultūriškai turtin-
gesnis, vidutinė gyvenimo kokybė 
geresnė, tempas kiek lėtesnis ir daug 
tvarkingesnis visų pastatų, įskaitant 
ir verslo centrus, išdėstymas.

Duoklė Lietuvai
N. K. Ką tu po stažuotės 

Vilniaus dailės akademijos architektūros specialybės absolventas Donatas Poče-
siūnas Niujorke.
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gali pasiūlyti Lietuvai kaip jos 
sūnus ir architektūros pro-
fesionalas?

D. P. Mano manymu, keičian-
tis klimatui, prasidėjus ekologinei 
krizei gera architektūra išsiskirs nebe 
universalumu, o priešingai – unika-
lumu. Tai yra tvarioji architektūra, 
kuri remiasi vietos kultūra ir oru. 
Atsiradus greitoms ir mobilioms 
susisiekimo priemonėms, galimas 
grįžimas į kaimus.

Gali būti vystomas kaimiškas 
ir miestiškas gyvenimo modelis, 
kuriam sąlygas kuria greitas susisie-
kimas, inovacijos, artimas bendruo-
menės narių ryšys.

Žmonijai pasukus šiuo keliu, 
gali sulėtėti gyventojų populiaci-
jos augimas miestuose, bet būtų 
tobuliau suderinta modernizmo 
ir tradicijos sąveika. Lietuvai ne-
taikau išimties, bet matau šiame 
kontekste ir jos unikalumą, ypač 
dėl išsaugotų kultūrinių tradicijų, 
istorinio savitumo, geopolitinės 
padėties. Neketinu tėvynėje skelbti 
architektūrinės revoliucijos, bet 
būsiu laimingas galėdamas prisidėti 
prie jos atsinaujinimo, dalydamasis 
įgytomis užsienyje žiniomis, per-
duodamas geriausias, inovatyvias 
architektūros, projektavimo idėjas. 
Taip pat pasižadu, naudodamasis 
turimais ryšiais, rūpintis investicijų 
pritraukimu į Lietuvą.

N. K. Ačiū už įdomų po-
kalbį ir kuo geriausios kloties 
realizuojant savo svajones. 

Rugpjūčio 23 d. sukako 25 
metai, kai trijų Baltijos valstybių 
žmonės parodė savo drąsą, ryž-
tą, vienybę ir organizavo nepa-
prastą akciją – Baltijos kelią. 

Šį įvykį įamžinti mokinių 
rašiniais nusprendė Baltijos Asam-
blėja ir visose trijose Baltijos šalyse 
paskelbė rašinio „Ką man reiškia 
Baltijos kelias“ konkursą. 

Baltijos Asamblėja – tai tarp-
tautinė bendradarbiavimo organiza-
cija, kurią sudaro Lietuvos,  Latvijos 
ir Estijos Respublikų parlamentų 
atstovai.

Rašinius Asamblėjai pateikė 
net 32 Lietuvos moksleiviai. Tarp jų 
buvo Klaipėdos siuvimo ir paslaugų 
verslo mokyklos trečiakursio Kazi-
miero Tičkaus rašinys „Suvokimas 
ateina...“ Rašydamas jaunuolis nuo-
lat konsultavosi su lietuvių kalbos 
mokytoja Žydra Šmitiene. Jų ben-
dras darbas nenuėjo veltui – rašinys 
išrinktas geriausiu darbu. 

Rugpjūčio 23 d., minint Baltijos 
kelio 25-metį, Baltijos Asamblėjos 
iniciatyva Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje prie nacionalinių parlamentų 
buvo sodinami medeliai. Ceremonija 
visose Baltijos šalyse prasidėjo vienu 
metu. K. Tičkus su mokytoja buvo 
pakviesti dalyvauti šiuose renginiuo-
se ir pasodinti medelį prie Seimo II 
rūmų. Kazimierui įteiktas padėkos 
raštas už dalyvavimą ir tapus laureatu 
Baltijos Asamblėjos organizuotame 
rašinio konkurse „Ką man reiškia 
Baltijos kelias“.

Iš kiekvienos šalies po tris 
geriausių rašinių laureatus Baltijos 
Asamblėja pakvietė dalyvauti spalio 
23-24 d. vyksiančioje 33-iojoje Balti-
jos Asamblėjos sesijoje Taline. 

Kristina Rimkienė kalbi-
na rašinio autorių K. Tičkų ir 
jo lietuvių kalbos mokytoją Ž. 
Šmitienę.

Kaip kilo mintis dalyvau-
ti konkurse?

Ž.Šmitienė: Rašyti rašinį kon-
kursui pasiūliau aš. Domiuosi, kokie 
vyksta konkursai, stengiuosi, kad 
juose galėtų ir norėtų savo jėgas iš-
bandyti mano kurtieji mokiniai. Ma-
niau, kad šiame konkurse savo jėgas 
išbandys  keli mokiniai, tačiau tik vie-
nintelis Kazimieras pasakė, jog rašys, 
bet su sąlyga, kad galės konsultuotis 

Rašinių konkurse – kurčiojo 
moksleivio pergalė

su manimi. Kai jis atsiuntė medžiagą, 
kurią skaitė ruošdamasis darbui, su-
pratau, kad su šiuo mokiniu galėsime 
pasiekti puikų rezultatą.

K.Tičkus: Kai mokytoja Žydra 
man pasiūlė parašyti rašinį šia tema, 
pagalvojau, kad būtų įdomu pra-
plėsti savo žinias ir išbandyti save. 
Aš bendrauju gestų kalba, tačiau 
puikiai skaitau iš lūpų ir su moky-
toja konsultavausi daugiausia raštu. 
Man buvo puiki patirtis gilinti ne tik 
istorijos, bet ir lietuvių kalbos žinias.

Kaip sekėsi rašyti, įsi-
jausti į šį įvykį, kuriame ne-
teko dalyvauti?

K.Tičkus: Sutikęs rašyti rašinį, 
pirmiausia sėdau prie kompiuterio 
ir pradėjau ieškoti informacijos 
apie Baltijos kelią, juk esu jaunes-
nis už šį istorinį įvykį. Radau daug 
straipsnių, kuriuos skaičiau su di-
deliu susidomėjimu. Supratau, kiek 
mažai žinau, nepakako žinių, įgytų 
istorijos pamokose. 

Ž. Šmitienė: Kai susitikome 
aptarti rašinio plano, pirmiausia 
kalbėjome apie tai, kas yra Baltijos 
kelias, ką apie tai žino, kokia jo svar-
ba šiandieninėje situacijoje. Jis pa-
pasakojo man labai daug, pasijutau 
kaip tikroje istorijos pamokoje.

Kas buvo sunkiausia, 
rašant rašinį?

Ž.Šmitienė: Sunkiausia buvo 
pradžia. Mes kelias dienas ieškojo-
me, nuo ko pradėti rašinio mintį, 

kuri galėtų rutuliotis lengvai į tekstą. 
Būtent gera mintis suteikia rašiniui 
savitumo, išskirtinumo, sudomina 
skaitytoją. Jau buvome praradę viltį, 
manėme, kad mums nepasiseks. Tą 
mintį rasti ir buvo sunkiausia. Bet 
kai mums tai pavyko – prasidėjo 
didžiausias darbas: kūrėme, taisėme, 
keitėme žodžius, braukėme ir vėl 
rašėme. Mums pavyko! 

K. Tičkus: Šis darbas man buvo 
tikras iššūkis. Išsiaiškinau daugybės 
žodžių reikšmes (pvz., lietuviškoji 
tapatybė, pilietiškumas, gyvenimo 
prasmė, mankurtas ir kt.), bandžiau 
rasti tų žodžių atitikmenis gestų kal-
boje. Su mokytoja atlikome didžiulį 
darbą, kuris buvo mums abiem 
vertingas ir naudingas.

Kiek laiko truko šis kūry-
bos procesas?

K.Tičkus: Nemažai laiko pralei-
dau ieškodamas informacijos, aiškin-
damasis žodžių reikšmes, bandyda-
mas rasti jų atitikmenis lietuvių gestų 
kalboje. Visas mūsų bendravimo ir 
bendradarbiavimo procesas truko 
truputį daugiau nei savaitę.

Ž.Šmitienė: Mes kelias dienas 
vargome su rašinio pradžia, bet 
kai pavyko, viskas rutuliojosi labai 
lengvai ir rašinys buvo sukurtas per 
kelias dienas. Juk įdomiausioji dalis 
ir yra pats rašymo procesas.  

Ačiū už pokalbį, linkiu 
sėkmės  Baltijos Asamblėjos 
sesijoje, vyksiančioje Taline. 

K. Tičkui įteiktas padėkos raštas už dalyvavimą ir tapus laureatu Baltijos 
Asamblėjos organizuotame rašinio konkurse „Ką man reiškia Baltijos kelias“. 
Iš kairės: Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkė G. Purvaneckie-
nė, K. Tičkus ir Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoja Ž. Šmitienė. 

BALTIJOS KURČIŲJŲ 
JAUNIMO FESTIVALIS. Lap-
kričio 22 d. Kauno kultūros centre 
„Tautos namai“  (Vytauto pr. 79) 
vyks Baltijos kurčiųjų jaunimo fes-
tivalis. Dalyvių registracija prasidės 
12 val., programos pradžia - 13 val. 
Detalesnę informaciją tarptautine, 
lietuvių, latvių, estų gestų kalbomis 
galite rasti internetinėje Baltijos kur-
čiųjų jaunimo festivalio svetainėje: 
http://bdyf2014.wix.com/bdyf . 

LKJA INTERNETO 
SVETAINĖ. Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacija jau turi savo 
interneto svetainę, kurios adresas 
http://lkjasociacija.wix.com/lkja. 
Apsilankykite Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos tinklalapyje ir 
aktyviai sekite teikiamą informaciją! 

Trumpos 
aktualijos
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Ugdymas
Vilniaus kolegijos Pedago-

gikos fakultetas 2013 m. gruodį 
– 2014 m. gruodį vykdo projektą 
„Ryšių su socialiniais partneriais 
stiprinimas, suteikiant lietuvių 
gestų kalbos mokytojams kva-
li� kaciją“.  Svarbu tai, kad prie 
LGK mokytojų lietuvių lektorių 
būrelio 2014 m. vasaros pabai-
goje ir rudens pradžioje prisi-
dėjo užsienio lektoriai. Ir ne bet 
kokie, o pasaulyje ir Europoje 
kurčiųjų gerai žinomi asmenys. 
Skaitytojams siūlome susipa-
žinti su jais.

Dr. MARKKU JOKI-
NENAS: 8 metus – pasaulio 
kurčiųjų lyderis. Rugpjūčio 28 
d. būsimiems LGK mokytojams 
seminarą vedė suomis M. Jokinenas. 
Pedagogikos magistro diplomą jis 
įgijo 1991 m. Juveskiulės universi-
tete. Podiplominį darbą 1992–1993 
m. lingvistikos, psicholingvistikos 
bei gestų kalbos lingvistikos srityse 
vykdė Ročesterio universitete. 2012 
m. jam suteiktas Gallaudeto univer-
siteto garbės daktaro laipsnis.

2003–2012 m. M. Jokinenas 
buvo Pasaulio kurčiųjų federacijos 
prezidentas. Šiuo metu yra Suomijos 
kurčiųjų asociacijos prezidentas. 
Augęs dvikalbėje šeimoje jis mo-
kykloje mokėsi net 5 kalbų: suomių, 
švedų, anglų, vokiečių, rusų, beje, 
ugdėsi kartu su girdinčiaisiais. Todėl 
nesunku suprasti, kodėl pasirinko 
tokį podiplominį darbą. Lektorius 

Garsūs pasaulio kurtieji - Lietuvoje
išgarsėjo kaip kovotojas už tarptau-
tines kurčiųjų ir jų gimtosios gestų 
kalbos teises. Daugiausia dėmesio 
savo mokymuose jis skyrė aptarti, 
kas padaryta gestų kalbos statusui 
įtvirtinti, bei supažindino su tarp-
tautinių kurčiųjų organizacijų 
veiklomis.  

Profesorius CHRIS-
TIANAS RATHMANNAS: 
„Europoje per daug populiz-
mo“. Ch. Rathmannas šiuo metu 
vadovauja Hamburgo universiteto 
Kurčiųjų komunikacijos institutui. 
Taip pat yra gestų kalbos tyrimų 
bei gestų kalbos vertėjų bakalaurų ir 
magistrų programų bei gestų kalbos 
tyrimų krypties doktorantūros pro-
gramos vadovas. Be to, profesorius 
dirba prie trijų svarbių projektų. Jau 
15 metų vykdo gestų kalbos tyrimų 
(tekstyno) projektą. Šešeri metai, kai 
kartu su JAV, Turkija, Izraeliu bei 
Vokietija įgyvendina „Corpus“ pro-
jektą ir tyrinėja, kaip kurtieji vaikai 
išmoksta rašto kalbos, kokią gestų 
kalbą vartoja. Bendradarbiaudamas 
su Europos moderniuoju kalbų 
centru jis dalyvavo rengiant ir dirba 
plėtojant Bendruosius Europos kal-
bų mokymo metmenis. 

Pasak profesoriaus, prieš 8 me-
tus jis grįžo į Hamburgo universitetą, 
kuriame kažkada baigė bakalauro 
studijas. Dabar jo vaidmuo univer-
sitete jau kitoks. Įgijęs bakalauro 
diplomą  Ch.  Rathmannas išvyko 
į JAV. Austino miesto (Teksasas) 
universitete apgynė kalbotyros ma-

gistro diplomą. Vėliau dirbo Ohajaus 
universitete, kuriame apgynė diserta-
ciją ir jam buvo suteiktas profesoriaus 
vardas. Paklaustas apie disertacijos 
temą, tikina, kad dviem žodžiais būtų 
sunku tai apibūdinti. Daktaro darbe 
glaudžiai susipina bilingvizmas ir 
� loso� nis mąstymas. Po 11 metų, 
praleistų užsienyje, profesorius grįžo 
į Europą. Pirmiausia keletą metų 
dirbo Anglijoje, Bristolio universite-
te. Kai Hamburgo universitete buvo 
įdiegta gestų kalbos tyrėjų specialybė, 
persikėlė dirbti į tėvynę.

Rugsėjo 2-6 d. Vilniaus kole-
gijos vykdomo projekto dalyvius, 
būsimuosius LGK mokytojus, pro-
fesorius supažindino su Bendraisiais 
Europos kalbų mokymo metmeni-
mis (CEFR). Dėstė antrosios kalbos 
mokymo sampratą, organizavo dar-
bą grupėse, vertino savarankiškus 
klausytojų darbus, daug su jais dis-
kutavo. „Turi Dievo dovaną išmo-
kyti, kaip reikia mokyti“, - žavėjosi 
dėstytojo darbu klausytojai. „Man 
patiko dirbti su lietuviais studen-
tais, jie moka abstrahuotai mąstyti, 
yra smalsūs ir protingi“, - atsilygino 
komplimentu profesorius. 

Iš jo klausytojai sužinojo, kad 
Europoje dar niekam nepavyko 
gestų kalbos kaip antrosios kalbos 
išmokyti C1 lygiu (tai laisvai GK 
kalbantis asmuo, o C2 lygis (aukš-
čiausias) jau būtų tarsi kalbėjimas 
gimtąja kalba). Pasak profesoriaus, 
labai svarbu būsimiems LGK mo-
kytojams išmokti planuoti, tinkamai 
naudotis parengtomis mokymo 

Gallaudeto universiteto garbės daktaras, Suomijos kurčiųjų asociacijos prezi-
dentas Markku Jokinenas.

Hamburgo universiteto Kurčiųjų komunikacijos instituto profesorius  Christia-
nas Rathmannas. 

priemonėmis ir gebėti vertinti. Savo 
tikslų profesorius siekė paprastais, 
bet laiko patikrintais būdais: paaiš-
kinti, pakartoti, išbandyti praktiškai, 
dar kartą apmąstyti, išanalizuoti ir 
dar kartą pakartoti. 

Jis teigė sukaupęs daugybę 
įvairios patirties, užmezgęs daug 
tarptautinių kontaktų. Atkreipė 
dėmesį, kad tarptautiniai gestai 
nėra nusistovėjusi kalba. Ji nuolat 
kinta, prisitaiko prie ja kalbančių 
šalių atstovų, jų amžiaus, patirties. 
Jo teigimu, dviejų europiečių tarp-
tautiniai gestai bus kitokie nei tie, 
kuriais kalbėsis tarpusavy japonas 
ir amerikietis. Tai lemia kultūrinės ir 
kalbinės vartotojų patirties bendry-
bės ir skirtumai, jų bendra istorinė 
patirtis. Daugiausia tarptautiniai 
gestai esą perėmę iš britų gestų kal-
bos (BSL) ir Amerikos gestų kalbos 
(ASL), kurios, beje, yra labai skirtin-
gos. Pasak pašnekovo, kad užsienie-
čių tarpusavio bendravimas būtų 
visavertis, bendraujant labai svarbu 
gebėti „viduje pasikeisti“, sinchroni-
zuoti savo kalbinę patirtį. 

Kodėl mūsų pokalbyje tiek 
daug dėmesio skirta tarptautiniams 
gestams? Todėl, kad visi užsienio 
lektoriai paskaitas skaitė tarptauti-
niais gestais, kurie buvo verčiami į 
lietuvių gestų kalbą.

Paklaustas, ką galėtų patarti 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenei 
gestų kalbos vertėjų rengimo, 
kvali� kacijos tobulinimo, vertimo 
kokybės klausimais, Ch. Rathman-
nas nedelsė atsakyti. Anot jo, jokios 
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dalinės priemonės nepaspartins 
teigiamų procesų tol, kol nebus 
tinkamo valstybės požiūrio. O tai 
– LGK vertėjams rengti, kvali�kaci-
jai kelti ir paslaugoms teikti skiriami 
pinigai, ir niekas kitas. Jis palygino 
JAV ir Europos kurčiųjų padėtį. JAV 
nėra aiškiai apibrėžtas gestų kalbos 
statusas, bet čia griežtai laikomasi 
nediskriminavimo principo, lai-
komasi įstatymų, todėl kurtieji gali 
naudotis faktiškai tokiomis pačio-
mis kaip ir girdintieji galimybėmis. 
Europoje gestų kalbos įstatymais 
įtvirtinamos vis daugiau valstybių, 
bet kas iš to? Politikų deklaracijos, 
anot pašnekovo, dažniausiai taip ir 
lieka tik dokumentuose. Kiti, pa-
šnekovo nuomone, vertimo kokybę 
lemiantys veiksniai yra gerai su-
formuluotos LGK vertėjų taisyklės 
bei glaudus bendradarbiavimas 
kurčiųjų bendruomenės asociacijų 
ir vertėjų organizacijų tiek naciona-
liniu, tiek tarptautiniu lygiu.   

Dr. PADDY LADDAS: 
„Mes žinome, kas esame.“ 
Didžiosios Britanijos atstovas yra 
kurčiųjų kultūros ir savimonės 
(deaood) tyrinėtojas. Jis yra kny-
gos „Understanding Deaf Cultures 
in Search of Deaood“ (Kurčiųjų 

Kurčiųjų kultūros ir savimonės tyrinėtojas dr. Paddy Laddas.

šiol ir Lietuvos kurtieji ją turėtų sau 
atrasti. Be kurčiųjų savimonės („aš 
žinau, kas aš esu“, - taip būtų galima 
sąvoką suprasti) sąvokos, semina-
ruose dėstytojas pateikė ir kitų. Pvz., 
kolonizacijos sąvoką. Tai reikėtų 
suvokti kaip girdinčiųjų diktatą kur-
tiesiems. Esą kolonistai okupuoja 
valstybę ar tautą, siekdami mate-
rialinės naudos. Panašiai yra ir su 
kurčiaisiais. Girdintieji įsitikinę, kad 
geriau žino, ko reikia kurtiesiems ir 
kaip geriausiai jiems galima padėti, 
todėl dažniausiai sprendžia jų pro-
blemas už juos ir už tai gauna pinigų 
(t. y. darbo užmokestį). Ypač ydingas 
požiūris, pasak dėstytojo, kurčiųjų 
atžvilgiu gajus kurčiųjų mokyklose 
ir tarp socialinių darbuotojų. 

Kurčiųjų aukso amžiumi 
P.Laddas vadina XIX a. vidurį, kai 
Vakarų Europoje kurtieji rengė 
bendras sueigas, daug diskutavo 
prie pietų stalo ( t. y. susirinkimai 
kartu ir valgant). Ypač iš visų išsi-
skyrė Prancūzija. Milano kongresas 
nutildė kurčiuosius, ir aukso amžius 
negrįžo iki šiol. 

Gestų kalbą mokslų daktaras 
vadina vienintele natūralia tarptau-
tine kalba, o kurčiuosius „pirmai-
siais pasaulio piliečiais“, „globalia 

kultūros supratimas kurčiųjų savi-
monės paieškose – laisvas vertimas 
- aut. past.). Atkreiptinas dėmesys, 
kad kurčiųjų savimonės sąvoka 
mūsų klausytojams buvo nauja, net 
rasti visa apimantį jos vertimą buvo 
nelengva. Per ją dr. Paddy apibrėžė 
kurčiųjų bandymus geriau patiems 
save pažinti, pripažinti teigiamas 
kurtumo reikšmes. Daug kas teigia, 
kad dr. P. Laddo knyga sukėlė tikrą 
revoliuciją kurčiųjų sąmonėje. Nuo 

visuomene“. Būsimieji LGK mo-
kytojai teigia, kad po dr. P. Laddo 
seminarų apie kurčiųjų savimonę 
jiems tarsi atsivėrė akys.

Dr. P. Laddas taip pat žinomas 
kaip laidų BBC televizijoje gestų 
kalba vedėjas bei vertėjas grupės 
Grateful Dead dainų, kurių tekstus 
per koncertus verčia į gestų kalbą.

    
Parengė 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ       

Skaitant šį straipsnį moky-
tojams skirtos šventinės gėlės jau 
bus nuvytusios, bet juk tikrieji ne-
vystantys atminimo ir pagarbos 
žiedai mokytojams žydi mokinių 
širdyse. Tą tvirtina ir buvusio Vil-
niaus kurčiųjų mokyklos-interna-
to (dabartinio Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tro) 1980 m. laidos auklėtiniai. 

Žvilgsniu palydėdami su ru-
dens gėlių puokštėmis skubančius 
pedagogus spalio 5 d. jie visada 
prisimena savo pirmąją Mokytoją 
NIJOLĘ DEMSKIENĘ. Jos moki-
niai, dabar jau patys savo šeimose 
turintys mokinukų ar studentų ir 
savuosius auklėdami, vis naujai at-
randa puikių pedagogės savybių. 
Miela iš jų girdėti, kad meilę, šilumą 
visiems dalijusi po lygiai pedagogė 
lyginama su Mama. Mokykloje Ji 
buvo arčiausia jų - miela, visada 
žinojusi, kaip paguosti, mokėjusi 
patarti. 

„Auklėtojai keitėsi, o mūsų 
mokytoja su mumis buvo dvylika 
metų – nuo pat mokslų pradžios iki 
mokyklos baigimo. Tik šeši moki-
niai, atvykę mokytis iš Telšių kurčių-
jų mokyklos, prisidėjo prie mūsų jau 
IX klasėje. Visas kolektyvas džiaugė-

Širdžių žodžiai Mokytojai
mės, kai MŪSŲ MOKYTOJAI buvo 
suteiktas Nusipelniusios mokytojos 
vardas. Pasitikėdama mumis Ji visų 
pirma suteikė kiekvienam galimybę 
tobulėti. Su didele kantrybe mus 
visus, klausos negalią turinčius mo-
kinius, atkakliai vedė gilyn į žinių 
pasaulį, skatino mokytis, sudomino 
knygų skaitymu, visi laukdavome 
sumaniai organizuojamų ekskursi-
jų...“ - mena mokiniai.

Atsisveikindami su mokykla 
jie visi pasodino berželį. Metai bėgo, 
likimas išblaškė klasės draugus. 
Gerbiama Mokytoja - jau pensinin-
kė. O jie patys sukūrė šeimas. Labai 
svarbu, kad Mokytojos pasėta gėrio 
sėkla sudygo ir auga, kyla į šviesą. 
Dauguma mokinių toliau jau dirb-
dami siekė išsilavinimo. 

Sveikindami Mokytoją jie 
dėkoja už kantrybę, žinių troškulį, 
tikėjimą bręstančiu žmogumi, už 
išminties pamokas, linki dar daug 
gyvenimo metų, stiprios sveikatos, 
sėkmės ir ištvermės kasdienybėje.

Sveikiname visus mokytojus! 
Jūs - neužmiršti, gerbiami! Esantys 
kartu, gyvenantys širdyse ir prisi-
minimuose...

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro (KKNUC) 
mokiniai, dalyvaujantys projekte 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, 
keliavo po Lietuvą. 

Pirmieji išvyko aukštesniųjų 
klasių mokiniai. Jie keliavo į Vilnių. 
Daugelis jų pirmą kartą  įžengė į 
Valdovų rūmus, apžiūrėjo jų menes, 
sužinojo, kodėl juos atstatė, kuo jie 
svarbūs, ir dalyvavo edukacinėse 
programose. Kai didieji paliko rū-
mus, į juos atvyko mažieji centro 
auklėtiniai.  

Kita keliautojų grupė nuvyko 
į Energetikos ir technikos muziejų. 
Vaikinai iškart prilipo prie senovi-
nių mašinų kolekcijos. Apžiūrėję 
muziejaus eksponatus mokiniai 
dalyvavo edukacinėje programoje 
„Lietuvos technikos ir energetikos 
istorija“, žaidė interaktyvios ekspo-
zicijos salėje. 

Penktokai ir parengiamosios 

Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos

klasės mokiniai keliavo po Kauną. 
Jie lankėsi viename gražiausių, ba-
roko perlu vadinamame Pažaislio 
vienuolyne. Mokiniai sužinojo apie 
seną Lietuvos didikų Pacų giminę, 
vienuolių gyvenimą, pamatė nuo-
stabius meno kūrinius, kuriais iš-
dabintas Pažaislis... 

Patys mažiausieji nuvyko 
prie Kauno pilies. Mokytoja jiems 
papasakojo padavimą, kodėl mūsų 
miestas tokiu vardu pavadintas, kiek 
šimtmečių pilis stovi Nemuno ir Ne-
ries santakoje. 

Turime supažindinti vaikus 
su palikimu, kad jie žinotų, jog ne-
menki mūsų protėviai buvo, kad 
daug priešų nugalėjo, ne kartą savo 
šalį apgynė, didžias šventoves statė, 
išradimus kūrė. Galime jiems sekti 
padavimus ir pasakas, galime nu-
keliauti su jais ten, kur istorija dar 
gyva. 

  So�ja LIORANČIENĖ
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Mes ir visuomenė

Šią vasarą palangiškis Ro-
kas Koveckis ir orientacininkas 
Tomas Kuzminskis, keliaudami 
dviračiais aplink Lietuvą, ap-
lankė per 60 miestų ir miestelių, 
numynė apie 1625 kilometrus. 
Kelionės tikslas – pamatyti 
kuo daugiau Lietuvos miestų ir 
miestelių, pabendrauti su vietos 
gyventojais, pasigrožėti gimtojo 
krašto gamta ir tokiu būdu par-
odyti pagarbą savo Tėvynei.

Kelionės įspūdžius gestų 
kalba pasakojo R. Koveckis. 
Pasakojimą iš gestų kalbos į 
lietuvių kalbą išvertė ir užrašė 
Kristina RIMKIENĖ.

„Aš esu septyniolikmetis Ro-
kas Koveckis iš Palangos. Laisvalaikiu 
užsiimu orientavimosi sportu. Šiais 
metais Klaipėdos Litorinos mokyklo-
je baigiau 10 klasių, o prieš tęsdamas 
mokslus Vilniaus kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre norėjau 
ką nors įdomaus nuveikti per vasaros 
atostogas. Man į galvą šovė mintis pa-
bandyti apkeliauti Lietuvą dviračiu. 
Orientavimosi varžybų metu sutikau 
Tomą Kuzminskį, daugkartinį kur-
čiųjų olimpinių žaidynių, pasaulio ir 
Europos čempioną. Bendraudamas 
su juo lyg netyčia uždaviau klausimą 
apie tokią kelionę. Teiravausi, kokį at-
stumą būtų galima įveikti dviračiais. 
Jis, tarsi perskaitęs mano mintis, atsa-
kė, kad būtų labai smagu apvažiuoti 
Lietuvą. Šio pokalbio metu sponta-
niškai pradėjome planuoti kelionę, 
kurią kartu pradėjome ir sėkmingai 
baigėme, todėl norėčiau pasidalyti 
savo įspūdžiais.

Kelionės startui pasirinkome 
Vilnių. Nusprendėme vykti dviese. 

Per 16 dienų nuvažiavome 
apie 1625 km., aplankėme per 60 
miestų ir miestelių, o kaimų net 
neskaičiavome, nes mums atrodė, 
kad pravažiavome gal pro kokį 
tūkstantį jų!

Kelionei rengėmės labai at-
sakingai, stengėmės suplanuoti ir 

Dviračiais aplink Lietuvą

Dviratininkų maršruto žemėlapis.

pasiimti tik tai, kas būtiniausia. Ka-
dangi visas pasirengimas truko vos 
pusantros paros, prieš išvykdami 
miegojome labai mažai. Iš Vilniaus 
pajudėjome vėlai, tik pusę aštuonių 
vakaro.

Kelionėje supratau, kad Lie-
tuvos kaimuose gyvena paprasti, 
vaišingi ir nuoširdūs žmonės, kurie 
nieko negailėjo paprastiems, nors 
ir nepažįstamiems, keliautojams. 
Buvome vaišinami karvių, ožkų 
pienu, varške, kiaušiniais, daržovė-
mis, vaisiais, gaivinomės vandeniu 
iš daugybės šulinių ir šaltinių! Ačiū 
jums, gerieji kaimo žmonės, už par-
odytą širdies šilumą!

Baigdamas noriu pasidžiaugti, 
kad mudu su Tomu galbūt esame 
pirmieji kurtieji, apvažiavę Lietu-
vą palei jos teritorijos sienas dvi-
račiais. Tačiau tikiu, kad būsime 
ne paskutiniai, nes savo įspūdžiais 
tikrai užkrėsime ne vieną draugą ir 
pažįstamą, juk Lietuva yra be galo 
gražus ir įdomus kraštas.“

Plačiau apie įspūdingą kelionę 
dviračiais aplink Lietuvą, jos metu 
sutiktus nuoširdžius, geranoriškus 
žmones skaitykite LKD tinklalapyje 
www.lkd.lt. 

Pirmoji kurčiųjų dviratinin-
kų grupė aplink Lietuvą keliavo 
1960 m. Grupei vadovavo šviesios 
atminties aktyvus draugijos visuo-
menininkas Augustinas Zinius 
- redakcijos pastaba.

Rokas ir Tomas ant Palangos tilto.

Atokvėpio akimirka.

Sutiktų žmonių nuoširdumas ir pagalba džiugino dviratininkus ir kėlė jų nuo-
taiką. 


