
 

•	Dvidešimt	šešti	leidimo	metai	•	

Lietuvos	kurčiųjų	kino	festivalis

PAGAVOS	20-mečio	minėjimas

Skaitykite	8-9	p.

Nominuotų	filmų	kūrėjai,	aktoriai.

2014	m.	
lapkričio	mėn.	

Nr.	10(350)

Kaina	1,75	Lt	

L I E T U V O S  K U R Č I Ų J Ų  D R A U G I J O S  M Ė N R A Š T I S

GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite 
“Akiratį” 2015 metams!  

                  
Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 
0002) prenumeratos kaina 

12 mėn. – 21 Lt,  6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite vi-
suose “Lietuvos pašto” skyriuose. Laikraš-
tį galite užsisakyti ir Kauno bei Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centruose. Čia metų 

„Akiračio“ prenumerata – tik 15 Lt .
Seimo	pirmininkė	L.	Graužinienė	džiaugiasi	reikšmingais	PAGAVOS	darbais.	

Kino	 festivalio	 organizatoriai	 ir	 renginio	 vedėjas	 (iš	 kairės):	 LKJA	
tarybos	narė	N.	Šamakova,	A.	Bražinskas,	prezidentė	M.	Kumžaitė	 ir	
pirmojo	kino	festivalio	organizatorė	L.	Voroneckaja.

Skaitykite	11	p.
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RESPUBLIKINIS KON-
KURSAS „GESTŲ KALBOS 
VERTĖJAS 2014“.	 Lapkričio	
14	 d.	 Vilniaus	 karininkų	 įgulos	
ramovės	 salėje	 (Pamėnkalnio	 g.	
13)	 Lietuvių	 gestų	 kalbos	 vertėjų	
asociacija	 kartu	 su	Vilniaus	 aps-
krities	gestų	kalbos	vertėjų	centru	
bei	 LKD	 atstovais	 surengė	 kon-
kursą	„Gestų	kalbos	vertėjas –	lai-
ko	mašinoje“.	 Plačiau	 apie	 rengi-
nį	 skaitykite	 gruodžio	 mėnesio	
„Akiratyje“.

RAGINAMAS DALYVAUTI 
JAUNIMAS. 	 Lapkričio	 26	d.	 	 9	
val.	Vytauto	Didžiojo	universitete	
(S.	Daukanto	g.	28,	Kaune)	prasi-
dės	mokslinė-praktinė	 konferen-
cija	 „Jaunimas	 globalioje	 visuo-
menėje:	pokyčiai	ir	iššūkiai“.	

Renginio	 tikslas  –	 aptarti,	 su	
kokiais	 iššūkiais	 ir	pokyčiais	 glo-
balizacijos	 kontekste	 susiduria	
jaunimas,	bei	identifikuoti	jų	įvei-
kos	 galimybes	 kartu	 su	 moksli-
ninkais,	 praktikais	 ir	 sprendimus	
priimančiais	asmenimis.	

Konferencija	 vyks	 sekcijo-
mis.	 Penktoje	 sekcijoje,	 kurios	
tema	 „Jaunimo	 problemos	 ir	 jų	
sprendimų	 paieška“,	 praneši-
mą	 „Lietuvos	 kurčiųjų	 jaunimo	
bendruomenė	 globalioje	 visuo-
menėje:	 ypatingiems	 žmonėms	
ypatingi	 iššūkiai.	Nuo	problemos	
iki	sprendimo,	nuo	sprendimo	iki	
pokyčių	arba	vėl	 tas	pats“	 skaitys	
Lietuvos	 kurčiųjų	 jaunimo	 asoci-
acijos	 (LKJA)	prezidentė	Monika	
Kumžaitė	 ir	 LKJA	 tarybos	 narys	
Kęstutis	 Vaišnora.	 Registruo-
tis	 į	 konferenciją	 galima	 adresu	
http://jaunimotyrimai.mruni.
eu/?page_id=11

LIETUVIŲ GESTŲ KAL-
BA I. Lapkričio	10-14	d.	Vilniaus	
kolegijoje	 Surdologijos	 centras	
surengė	 LGK	 vertėjams	 kvalifi-
kacijos	 tobulinimo	 kursus	 tema	
„Teksto	kūrimo	strategijos“.	

Lektoriai –	Vytautas	Pivoras	ir	
Andrius	 Barisevičius.	 Pirmąkart	
tokia	 tema	 rengiamuose	 moky-
muose	dalyvavo	9	LGK	vertėjai.

LIETUVIŲ GESTŲ KAL-
BA II. 2014	m.	spalio	ir	lapkričio	
mėnesiais	 Surdologijos	 centras	
organizavo	 penkis	 nemokamus	
šviečiamuosius	seminarus	„Lietu-
vių	gestų	kalbos	vartojimas	aukš-
tosiose	 mokyklose“	 apie	 gestų	
kalbos	 paskirtį	 aukštosiose	 mo-
kyklose,	gestų	kalbos	vartojimą	ir	

kurčiųjų	 elgesio	 kultūrą,	 jie	 buvo	
skirti	 aukštųjų	mokyklų	 darbuo-
tojams	ir	studentams.	Seminaruo-
se	perskaityti	du	pranešimai.	Pir-
muoju  –	 „Gestų	 kalbos	 paskirtis	
aukštosiose	 mokyklose“	 aptarta:	
klausos	negalią	 turinčių	 studentų	
kaip	 kalbinės	mažumos	 kultūra;	
pristatyta	gestų	kalba	kaip	gimto-
ji	 kurčiųjų	 kalba	 bei	 jos	 reikšmė	
kurčiųjų	 gyvenime;	 duota	 pata-
rimų,	kaip	 sudaryti	 saugią	 ir	 tin-
kamą	 studijų	 aplinką	 gestų	 kalbą	
vartojantiems	studentams.	

Antrojoje	 temoje	 „Gestų	 kal-
bos	 vartotojai	 aukštosiose	moky-
klose	 ir	 elgesio	kultūra“	 atskleisti	
kurčiųjų	 bendravimo	 ir	 elgesio	
ypatumai;	 duota	 patarimų,	 kaip	
bendrauti	 su	 klausos	 negalią	 tu-
rinčiu	 asmeniu	 (realių	 situacijų	
aptarimas	 improvizuojant);	 pa-
teikta	 statistinių	 duomenų	 apie	
kurčiųjų	bendruomenę	 ir	kurčius	
studentus.	

LKNUC PRISIDĖJO PRIE 
KILNIOS AKCIJOS – SOLI-
DARUMO BĖGIMO. Šią	 akciją	
organizavo	 visuomeninė	 organi-
zacija	 „Gelbėkit	 vaikus“.	 Akcijos	
tikslas  –	 suburti	 Lietuvos	moky-
klų	moksleivius,	pedagogus	rinkti	
aukų	 ir	padėti	vargstantiems	Lie-
tuvos	ir	Afrikos	vaikams.	

Visos	 surinktos	 lėšos	 bus	
skirtos	 mokymosi	 priemonėms	
įsigyti	 vaikams,	 lankantiems	 vai-
kų	 dienos	 centrus	 Lietuvoje,	 bei	
moksleiviams,	 kurie	 lankys	naują	
mokyklą	Mikutos	 kaime,	Zambi-
joje.	Tai	bus	pirmoji	šiame	kaime	
mokykla,	kurią	statys	lietuviai.	

Spalio	15	d.	Lietuvos	kurčiųjų	
ir	 neprigirdinčiųjų	 ugdymo	 cen-
tre	 (LKNUC)	 vyko	 solidarumo	
bėgimas	 -	 dalyvavo	 visi	 1-4	 kl.,	
5-8	 kl.	 ir	 I-IV	 gimnazijos	 klasių	
mokiniai.	 Prie	mokinių	prisidėjo	
ir	dalis	mokytojų.	

Mokiniai	 ir	 pedagogai	 patys	
nusprendė,	 kiek	 gali	 paaukoti	
pinigų	 šiai	 akcijai.	 Visos	 akcijos	
metu	buvo	surinkta	600	litų.	

Po	bėgimo	visi	mokiniai	buvo	
pakviesti	 pasivaišinti	 dideliu	 gar-
džiu	 pyragu,	 kuri	 iškepė	 Centro	
valgyklos	darbuotojos.	

FESTIVALIS.	 Lapkričio	 22	
d.	Kauno	kultūros	namuose	 (Vy-
tauto	 pr.	 79)	 surengtas	 Baltijos	
šalių	 kurčiųjų	 jaunimo	 festivalis.	
Renginyje	dalyvavo	Lietuvos,	 La-
tvijos,	Estijos	bei	Europos	kurčių-
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jų	 jaunimo	organizacijų	nariai.	 Jų	
lyderiai	 skaitė	 pranešimų	 įvairio-
mis	 jaunimui	 aktualiomis	 temo-
mis	 (visi	 pranešimai	 buvo	 skai-
tomi	 tarptautiniais	 gestais),	 veikė	
darbo	 grupės,	 vyko	 teatrų,	 šokių	
kolektyvų	 pasirodymai,	 buvo	 de-
monstruojami	jaunimo	sukurti	fil-
mai.	Surengta	kurčiųjų	rankdarbių	
paroda.	Renginio	metu	 veikė	 vai-
kų	kambarys.	

HELOVINAS.	 Lapkričio	 8	
d.	 mūsų	 kurčiųjų	 bendruomenę	
į	 Vilniaus	 kurčiųjų	 reabilitacijos	
centro	salę	subūrė	Helovino	šven-
tė.	

„Mimikos“	 aktoriai	 suvaidino	
spektaklį	apie	ligoninę,	operacijas.	
Po	 spektaklio	 ir	 šokio	 iš	 salės	da-
lyvių	 išrinkti	4	kurtieji.	 Jie	 	 atliko	
penkias	įdomias	užduotis.	

Nuotraukų	konkurse	Helovino	
tema	 laimėjo	dvi	 šeimos:	Katučių	
ir	 Pilipavičių.	 Jie	 gavo	po	 „Akro-
polio“	čekius.

SUSITIKO ESAMI IR BŪ-
SIMI NARIAI.	 Lapkričio	 5	 d.	
Vilniaus	KRC	 administracijos	 at-
stovai	ir	darbuotojai	Lietuvos	kur-
čiųjų	 ir	 neprigirdinčiųjų	 ugdymo	
centre	 būsimiems	 savo	 nariams	
pristatė	 įstaigos	 veiklą	 ir	 atsakė	 į	
mokinių	bei	mokytojų	klausimus.	

Vilniaus	 KRC	 direktorė	 I.	
Minkevičienė	 viešai	 reiškė	 pa-
dėką	 ugdymo	 centro	 direktorės	
pavaduotojai	V.	Kilikevičienei	 už	
sklandų	renginio	darbą.

NAUJAMETĖS ŠVENTĖS. 
Vilniečiai	 jau	 gyvena	 šventiniais	
rūpesčiais.	

Didžiausia	 Lietuvos	 teritorinė	
kurčiųjų	 organizacija	 suplanavo	
gruodžio	 18	 d.	 12	 val.	 surengti	
kalėdinę	 senjorų	 šventę	 ir	 ragina	
visus	bičiulius	aktyviai	dalyvauti.	

Lygiai	 po	 dviejų	 dienų,	 gruo-
džio	 20-ąją,	 12	 val.	 susitikti	 su	
Kalėdų	Seneliu	kviečiami	Vilniaus	
bendruomenės	vaikai.

EURĄ PASITINKANT.	 Vil-
niaus	 KRC	 lapkričio	 12	 d.	 ben-
druomenei	 surengė	 ekskursiją	 į	
euro	parodą	Valdovų	rūmuose.

SPORTAS.	 Per	 Lietuvą	 ritasi	
respublikinių	 kurčiųjų	 čempiona-
tų	 banga.	 Lietuvos	 kurčiųjų	 spor-

to	 komiteto	 sporto	 specialistas	
M.	 Stankevičius	 informuoja,	 kad	
rugsėjo	 28	 d.	 Panevėžyje	 sureng-
tas	 kroso,	 spalio	 4	d.	 (Alytaus	 r.),	
spalio	10	d.	(Vilnius),	spalio	11	d.	
(Vilniaus	r.) –	orientavimosi	spor-
to,	 spalio	 18	d.	Klaipėdoje	 -	 bou-
lingo,	 spalio	 25-26	 d.	 Panevėžy-
je –	 salės	 futbolo,	 lapkričio	7-8	d.	
Vilniuje –	jaunimo	(U	19)	krepši-
nio	čempionatai.	Rezultatai	-	LKD	
interneto	svetainėje	www.lkd.lt.

Lapkričio	4-oji	Kauno	kurčių-
jų	 jaunimo	organizacijai	 nuo	 šiol	
bus	tarsi	antroji	gimimo	diena.	56	
narius	 turinti	 regioninė	 organiza-
cija	 tądien	 šventė	 darbų	 pabaig-
tuves.	 Ne	 tik	 pati	 šventė,	 bet	 ir	
sukvietė	daugybę	geradarių,	rėmė-
jų,	 visuomenės	 atstovų,	 kurčiųjų	
bendruomenės	narių	 parodyti,	 ką	
pavyko	nuveikti	kuriantis	savo	pa-
talpose,	 ir	 padėkoti	 visiems	prisi-
dėjusiems.	Už	tai,	kad	parėmė,	pa-
laikė,	tikėjo,	buvo	kartu.	Atnaujin-
tus	namus	pašventino	kapelionas.

Visada	 gyvenimo	pradžia	 ne-
lengva.	Ne	išimtis	-	ir	Kauno	KJO.	
Dar	2007	m.	susibūrusiems	į	orga-
nizaciją	 kauniečiams	 nebuvo	 pa-
prasta	 gauti	 nei	 lėšų,	 nei	 patalpų:	
norėjo	 kurtis	 vienur  –	 įstatymai	
užkirto	 kelią,	 bandė	 kitur  –	 pra-
šom,	bet	sąlygos	prastos.	Jaunimas	
nutarė	elgtis	 racionaliai	 -	kur	pri-
ėmė,	 ten	 ir	ėjo.	Tarsi	bitės	medų	 į	
korį	nešė	idėjas,	savo	rankų	darbą	
ir	 vis	 dairėsi	 rėmėjų.	 Ir	 pamažu	
Vilijampolėje,	 Panerių	 g.	 151,	 kur	
dabar	 įstaiga	 registruota	 (priėmė	
UAB	„Atropa“	į	savo	patalpas	),	ta-
po	šviesu	ir	jauku.			

2013	m.  –	 vienur	 paklotas	 li-
noleumas,	 šiemet  –	 kitur.	 Pirmą	
šių	metų	pusmetį	pakeistas	vienas	
langas,	antrą	pusmetį	-	kitas	(LKD	
nario	mokesčio	ir	rėmėjų	pinigai).	
2014	m.	iš	socialinės	reabilitacijos	
paslaugų	 neįgaliesiems	 bendruo-
menėje	 projekto	 inventoriui	 ir	
statybinėms	 medžiagoms	 įsigyti	
gavę	 vos	 1000	 litų,	 iš	 kurių	 pusę	
teko	pridėti	patiems,	jauni	žmonės	
sugebėjo	 realizuoti	 visai	 nema-
žą	 viziją.	 Skaičiuodami	 kiekvieną	
centą,	 investuodami	 savo	 darbą,	
pirkdami	 tik	 būtiniausius	 daly-
kus.	Dabar	jiems	priklausančiuose	
dviejuose	kabinetuose	viskas	nau-
ja:	pradedant	 langais	 ir	grindimis,	
baigiant	sienomis,	durimis,	 taupia	
šildymo	sistema.	Į	savo	vietas	stojo	
nauji	 baldai,	 ant	 jų	 įsitaisė	 firmos	
„Komota“	(Marijampolė)	dovanoti	

kompiuteriai.	Beje,	posėdžių	stalą,	
prie	 kurio	 telpa	 visa	 gausi	Kauno	
KJO	taryba	ir	net	svečiai,	pagami-
no	vienas	narys.	Jį	parėmė	bendro-
vė,	kurioje	 jis	dirba.	 	Būtų	galima	
vardyti	dar	daug	pavyzdžių,	ką	gali	
išradingumas,	 entuziazmas	 ir	 ko-
lektyvo	jėga.

Kauno	 KJO	 iš	 minėto	 ben-
druomeninio	 projekto	 gavo	 lėšų	
darbuotojams	įdarbinti.	Šiemet	pi-
nigų	užteko	5	specialistams:	asme-
niniams	 asistentams,	 savigalbos	
grupės	vadovui	(pagalba	integruo-
jantis	 ir	 ugdant	 savarankiško	 gy-
venimo	 įgūdžius),	 dailiųjų	 amatų	
būrelio	 vadovui,	 buhalteriui	 įdar-
binti.	Tad	darbas	 vyksta	 ir	 dieno-
mis,	 ir	 net	 vakarais	 -	Kauno	KJO	
nariai	 gali	 užsukti	 kada	panorėję,	
realizuoti	 savo	 pomėgius.	 Orga-
nizacijos	 pirmininkas	 Mykolas	
Balaišis	 jau	 planuoja,	 jog	 kitąmet	
reikėtų	 vienu	 specialistu	 daugiau,	
kad	 vestų	 dar	 vieną	 daugelio	 pa-
geidaujamą	būrelį.	Kai	 yra	 ant	 ko	
atsisėsti	 ir	 nešalta,	 drąsiau	 bran-
dinti	ir	didesnius	tikslus.

Svarbu	 ir	 tai,	 kad	 KKJO	 nei-
zoliavosi.	Mokėjo	 kreiptis	 ir	 pra-

šyti,	o	gavę	gražiai	padėkoti.	Apie	
tokias	 organizacijos	 savybes	 pa-
sakoja	 du	 filmukai:	 vienas	 jiems	
padėjo	pritraukti	rėmėjų,	o	kitame	
jie	pademonstravo,	kad	nepamirš-
ta	 nė	 vieno	 gero	 darbo.	 Vaizdo	
padėką,	 kurią	 galima	 vadinti	 ir	
atsiskaitymu	už	 suaukotas	bei	pa-
naudotas	 lėšas,	skaitytojai	gali	pa-
matyti	https://www.youtube.com/
watch?v=PKXMpYUNIKA.	

Įkurtuvių	 proga	 organizaci-
ja	 taip	 pat	 atidengė	 garbės	 lentą,	
kurioje	 įamžino	visus	rėmėjus,	o	 į	
fotostendą	 sudėjo	 gražiausias	 or-
ganizacijos	 gyvenimo	 akimirkas.	
Visa	 tai	 matė	 ir	 lapkričio	 4	 d.	 į	
Kauno	KJO	patalpas	UAB	 „Atro-
pa“	 sugužėję	 svečiai	 -	 meras	 A.	
Kupčinskas,	 jo	 patarėjai,	 viceme-
rai,	LKD,	jaunimo	organizacijų	są-
jungos	 „Apskritasis	 stalas“,	 Lietu-
vos	 kurčiųjų	 jaunimo	 asociacijos,	
Vilniaus	 KJO	 atstovai,	 nemažas	
būrys	rėmėjų	ir	kt.

Nijolė	KRASNIAUSKIENĖ

Mirtis – tai slenkstis, 
bet ne pabaiga.

Brangiausi žmonės 
eina ir palieka,

Tačiau nuo jų nusi-
driekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka.

Nuoširdžiai užjaučia-
me Ritą Diečkuvienę  

dėl vyro mirties. 

VšĮ Kauno kurčiųjų reabili-
tacijos centro kolektyvas ir 

kurčiųjų bendruomenė
LKD literatų sambūrio nariai

	Kauno	jaunimas	džiaugėsi	
naujomis	patalpomis

Atnaujintose Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos patalpose tvyrojo džiugi 
nuotaika.
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Neįgaliųjų	susitikimas	su	ministre	

LKD	socialinių	reikalų	darbo	grupė	įgauna	pagreitį

Lapkričio	 10	 d.	 socialinių	
reikalų	 ir	darbo	ministrė	Algi-
manta	Pabedinskienė	susitiko	su	
26-iomis	 skėtinėmis	neįgaliųjų	
organizacijomis	 ir	 aptarė	 2015	
m.	neįgaliųjų	poreikiams	skiria-
mas	lėšas.	

Ministrė	pasidžiaugė,	kad	pir-
mąkart	 po	 šešerių	metų	 2015	m.	
bus	 didinamas	 finansavimas	 so-
cialinės	 reabilitacijos	 paslaugoms	
bendruomenėje	 teikti	 (2014	m.  –	
15,1	mln.	 Lt)	 bei	 neįgaliųjų	 aso-
ciacijų	veikloms	remti	 (2014	m. –	
3,720	 mln.	 Lt)  –	 atitinkamai	 po	
500	 tūkst.	 Lt.	 Išlaidos	 neįgaliųjų	
būstams	pritaikyti	 yra	 dengiamos	
iš	biudžeto	ir	savivaldybių	biudže-
tų	lėšų.	Kitąmet	jos	didės	1	mln.	Lt	
(2014	m.	-	2,4	mln.	Lt).	

Aptartas	 neįgaliųjų	 aprūpini-
mo	 techninėmis	 kompensavimo	
priemonėmis	 klausimas.	 Kons-
tatuota,	 kad	 dabar	 suaugusiųjų	
poreikis	 priemonėms	 tenkinamas	
maždaug	 78	proc.,	 o	 vaikų –	 apie	

74	 proc.	 Kitąmet	 kompensavimo	
priemonių	 biudžetas	 didinamas	
600	tūkst.	Lt.		

Planuojama,	kad	iš	viso	neįga-
liųjų	reikmėms	2015	m.	bus	skirta	
2,6	mln.	 Lt	 daugiau	negu	 šiemet.	
Anot	 susitikimo	 dalyvių,	 didelio	
entuziazmo	 niekas	 nerodė  –	 iki	
prieškrizinio	 finansavimo	 atkūri-
mo	 neįgaliesiems	 vis	 dar	 trūksta	
mažų	mažiausiai	7,4	mln.	Lt	.

Neįgaliųjų	 organizacijų	 va-
dovai	A.	 Pabedinskienei	 turėjo	 ir	
daugiau	 klausimų.	 Pirmiausia	 jie	
rekomendavo	 ministrei	 pradėti	
burti	 tarpžinybinę	 grupę	 (įtrau-
kiant	į	ją	ir	neįgaliųjų),	kuri	reng-
tų	 2013–2019	 metų	 Neįgaliųjų	
socialinės	 integracijos	 programos	
priemonių	planą	 2016-2019	metų	
periodui.	

Taip	 pat	 susitikimo	 dalyvius	
domino,	 ar	 ieškoma	 Neįgaliųjų	
reikalų	 departamento	 bei	 Dar-
bingumo	 ir	 neįgalumo	 nustaty-
mo	 tarnybos	 vadovų.	 Neįgalieji	
informuoti,	 kad	 laikinieji	minėtų	

įstaigų	 vadovai	 bus	 neamžinai	 ir	
kad	bus	 skelbiami	 konkursai	 par-
eigoms	eiti,	o	į	 jas	bus	siūlomi	tik	
atitinkamą	 ir	 didelę	 patirtį	 turin-
tys	asmenys.

Skėtinių	 neįgaliųjų	 organiza-
cijų	 vadovų	netenkina	Neįgaliųjų	
reikalų	 tarybos	 (NRT)	 statusas.	
Ministrė	 pripažino,	 kad	 vienai	 ži-
nybai	pavaldi	NRT	palieka	 laisvas	
nuo	 įsipareigojimų	 kitas	 minis-
terijas.	 Be	 to,	 į	NRT	deleguojami	
viceministrai	pernelyg	dažnai	kei-
čiami.	

Neįgalieji	 nusprendė	 siekti,	
kad	 NRT	 būtų	 tiesiogiai	 pavaldi	
Vyriausybei.	 Pasak	 jų,	 tokį	 siekį	
netiesiogiai	 „remia“	 ir	 JT	Neįga-
liųjų	 teisių	 konvencija  –	 joje	 nu-
matyti	 nacionalinis	 Konvencijos	
įgyvendinimas	 ir	 kontrolė	 (33	
str.),	t.	y.	stiprus	ir	nepriklausomas	
stebėsenos	mechanizmas	 kiekvie-
noje	 Konvenciją	 ratifikavusioje	
šalyje.

LKD	prezidentė	R.	Klečkovs-
kaja	 ragino	 peržiūrėti	 socialinių	

paslaugų	katalogą.	Pagal	įsigalėju-
sią	 praktiką,	 esą	 vieniems –	 pini-
gai	 ir	 „teorinės“	 paslaugos,	 kurių	
iš	tiesų	negali	suteikti,	nes	negeba	
(čia –	 savivaldybės),	 kitiems –	 lė-
šos,	 liekančios	nuo	pirmųjų,	 ir	už	
jas	 paslaugų,	 nepripažįstamų	 so-
cialinėmis,	 teikimo	 našta	 ir	 dar	
visokie	 trukdžiai.	Kalbėtoja	reika-
lavo,	 kad	 daiktai	 būtų	 vadinami	
tikraisiais	vardais.	

Taip	 pat	 neįgalieji	 skundėsi,	
kad	 neįmanoma	 patekti	 pas	 mi-
nistrę.	A.	Pabedinskienė	teigė,	kad	
ji	 neatsako	 susitikimo	 nė	 vienai	
besikreipiančiai	įstaigai.	Be	to,	pa-
žadėjo	 analogiškų	 susitikimų	 su	
neįgaliaisiais	kas	pusmetį	ateityje.	

Susitikime	 taip	 pat	 dalyvavo	
Neįgaliųjų	 reikalų	 departamento	
darbuotojai,	 SADM	viceministras	
Algirdas	 Šešelgis,	ministro	pirmi-
ninko	 visuomeninis	 konsultantas	
neįgaliųjų	klausimais	Aleksandras	
Pacevičius.

Nijolė	KRASNIAUSKIENĖ

Socialiniams klausimams – 
ypatingas dėmesys.	Lietuvos	kur-
čiųjų	draugijos	(LKD)	prezidentės	
Romos	 Klečkovskajos	 iniciatyva	
ir	 Respublikinės	 valdybos	 (RV)	
narių	pritarimu	 šiais	metais	 buvo	
įsteigta	 darbo	 grupė	 socialiniams	
klausimams	 spręsti.	 RV	 darbo	
grupės	 vadove	paskyrė	 Jūratę	Pu-
gačiauskienę,	 o	 ji	 sudarė	 koman-
dą –	 tai	V.	Pivoras	 (LKD	vicepre-
zidentas),	 S.	 Astrauskaitė	 (LKD	
mokymų	 vadovė	 ir	 konsultavimo	
ekspertė),	A.	Šimkuvienė	 (RV	na-
rė),	K.	Vaišnora	 (RV	narys).	Dar-
bo	grupės	tikslas –	sutelkti	jėgas	ir	
kartu	spręsti	kurčiųjų	bendruome-
nės	socialinius	klausimus.

Pirmieji žingsniai.	Balandžio	
9	 d.	Kauno	kurčiųjų	 reabilitacijos	
centre	 (KKRC)	 surengtas	 pirma-
sis	 darbo	 grupės	 susitikimas.	Čia	
apibrėžti	darbo	grupės	 tikslai,	už-
daviniai,	 diskutuota	 apie	 veiklos	
viziją,	misiją,	pasiskirstyta	darbais.	
Nutarta,	 kad	 vienu	 iš	 prioritetų	
bus	 stiprinti	 LKD	 organizacijų	
veiklą.

Siekiant	 tikslo	 birželio	 4	 d.	
Kauno	KRC	 surengtas	 LKD	 įstai-
gų	 vadovų	 seminaras	 „Gerosios	
patirties	 pasidalijimas“.	Renginyje	

KRC	 vadovai	 pristatė	 teikiamas	
paslaugas,	 vykdomas	 veiklas,	 kal-
bėjo	apie	finansinius	išteklius,	pa-
sidalijo	 pasiekimais	 ir	 kasdieniais	
iššūkiais.	K.	Vaišnora	supažindino	
su	 atliktos	 apklausos	 apie	 sociali-
nės	 reabilitacijos	 paslaugų	neįga-
liesiems	 bendruomenėje	 projektų	
stebėseną	 rezultatais.	 Susitikimas	
baigėsi	 diskusijomis;	 pritarta,	 kad	
tokių	seminarų	reikia	daugiau.

Spalio	 30	 d.	 darbo	 grupė	 dar	
kartą	 susitiko	 Kaune.	 Šįkart,	 be	
LKD	 prezidentės	 R.	 Klečkovska-
jos,	KRC	 vadovių	 ir	RV	narių	 (J.	
Pugačiauskienė,	 I.	Minkevičienė,	
N.	Kaminskienė,	K.	 Prudnikienė,	
A.	 Juciuvienė,	A.	 Šimkuvienė,	K.	
Vaišnora,	V.	 Pivoras,	 A.	 Bražins-
kas),	 posėdyje	 dalyvavo	 ir	 kviesta	
atsiskaityti	Surdologijos	centro	va-
dovė	N.	Krasniauskienė.	 Ji	 papa-
sakojo	 apie	 įstaigos	 veiklą,	 priva-
lumus	ir	trūkumus.	Taip	pat	siūlė,	
kaip	būtų	galima	artimiausiu	metu	
apmokyti	 gestų	 kalbos	 kurčiųjų	
sistemos	specialistus.	

Surdologijos centras: siekiai 
ir kliūtys.	 Daugiausia	 dėmesio	
kalbėtoja	 skyrė	 galimai	 įstaigos	
plėtrai.	 Tam	 tikrai	 galėtų	 pasitar-
nauti	netrukus	gestų	kalbos	moky-

tojo	specialybę	Vilniaus	kolegijoje	
įgysiantys	 asmenys.	 Jeigu	 jie	 būtų	
įdarbinti	 pagal	 darbo	 sutartis,	 o	
ne	 taip,	 kaip	 dirba	 dabar,	 atsiras-
tų	 galimybė	 gestų	 kalbos	 moky-
ti	 ir	 pavienius	 asmenis,	 ir	mažas	
klausytojų	grupes.	Mat	dabar	sten-
giamasi	 suburti	kuo	didesnę	besi-
mokančiųjų	grupę,	nes	taip	pigiau	
atsieina	 trumpam	 laikotarpiui	
samdomų	LGK	mokytojų	 darbas.	
Deja,	 taip	 veiklą	 organizuoti	 nėra	
labai	efektyvu:	mokoma	ribotą	va-
landų	 skaičių,	 nėra	 galimybių	 in-
dividuliai	prisitaikyti	prie	besimo-
kančiųjų	 pageidaujamo	 laiko,	 jų	
pažangos	tempo	ir	kt.	Sumanymas	
pavyks,	jei	bus	pageidaujančių	bū-
simų	 LGK	 mokytojų	 dirbti	 tokį	
darbą	 ir	 jeigu	 bus	 padidintas	 įs-
taigos	finansavimas.	Įdarbinti	dar-
buotojams	pagal	darbo	sutartis	dėl	
mokesčių	prievolės	įstaigos	veiklai	
reikia	mažiausiai	30	proc.	daugiau	
lėšų,	negu	gaunama	iki	šiol.		

Lėšų	 stygius	 lemia	 ir	 tai,	 kad	
sunku	pritraukti	 ir	 išlaikyti	 aukš-
tos	 kvalifikacijos	 specialistus.	
Gestų	 kalbos	 specialistus,	 ypač	
kurčiuosius,	 tenka	 įstaigai	 pa-
rengti	 pačiai,	 nes	 gestų	 kalbos	
srityje	 iki	 šiol	 visi	 kurtieji	 patys	

save	 „augina“,	 yra	 savamoksliai.	
LGK	mokytojai	 bus	 pirmieji	 šios	
srities	 specialistai.	 Todėl	 kiekvie-
no	tokio	specialisto	netektis	skau-
džiai	atsiliepia	įstaigos	plėtrai.	Vis	
reikia	 parengti	 naujų	 darbuotojų.	
Kalbėtoja	 akcentavo,	 kad	 dirbant	
Surdologijos	 centre	 reikia	 ir	 tam	
tikrų	 savybių:	 pvz.,	 savarankiš-
ko,	 kūrybinio	mąstymo,	 gebėjimo	
dirbti	 komandinį	 ir	 savarankišką	
darbą,	 rankų	plastikos,	 teksto	 tu-
rinio	 gero	 suvokimo	 ir	 kt.	 Pokal-
byje	dalyvavęs	 buvęs	 Surdologijos	
centro	 darbuotojas	V.	 Pivoras	 at-
kreipė	dėmesį,	jog	čia	dirbti	sunku	
ir	 todėl,	 kad	daryti	 tenka	 „beveik	
viską“.	

Su	tuo	sutiko	ir	įstaigos	direk-
torė:	 kai	 negali	 pasisamdyti	 dau-
giau	kaip	du	kurčius	darbuotojus,	
jiems	 iš	 tikrųjų	 tenka	 dirbti	 prie	
kelių	priemonių.

Dar	 vienas	 Surdologijos	 cen-
tro	siekis	yra	tapti	metodiniu	cen-
tru.	 Anot	 pranešėjos,	 nėra	 pras-
mės	 siekti	 tokio	 statuso,	 jei	 lėšų	
nebus	daugiau.	Pirma,	nepasiūlius	
didesnio	atlyginimo	į	tokią	įstaigą,	
kurioje	darbas	ne	iš	lengvųjų,	neis	
dirbti	patirties	gestų	kalbos	srityje	
sukaupę	 asmenys;	 antra,	 neturint	
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aukštos	 kvalifikacijos	 specialistų,	
reikia	 gerai	 pamąstyti,	 kiek	 vei-
klos	sričių	pajėgs	aprėpti	įstaiga	ir	
ar	 pateisins	 padidėjusius	 kurčiųjų	
bendruomenės	lūkesčius.	Kalbėto-
ja	pažymėjo,	kad	atsiduriama	tarsi	
„voverės	 rate“ –	vienas	 trukdo	ki-
tam.

O	 dėl	 KRC	 girdinčių	 specia-
listų	gestų	kalbos	mokymo	kursų,	
tai,	 anot	N.	Krasniauskienės,	 rei-
kia	trijų	dalykų:	patalpų	(jas,	žinia,	
skirs	KRC),	 pakankamo	 skaičiaus	
klausytojų,	 o	 tam	 reikia	 pritrauk-
ti	 ir	 besimokančiųjų	 iš	 šalies,	 bei	
rasti	daugumai	klausytojų	priimti-
ną	mokymosi	laiką.	

Darbo grupės veiklų įverti-
nimas.	 Šiaulių	 ir	 Panevėžio	KRC	
direktorės	 K.	 Prudnikienė	 ir	 A.	
Juciuvienė	 gerai	 įvertino	 darbo	
grupės	 veiklą	 vesti	 seminarus	 ir	
skaityti	 pranešimus	 (skaitė	 J.	 Pu-
gačiauskienė,	A.	Bražinskas,	R.	Le-
onavičienė,	K.	Vaišnora)	 kurčiųjų	
bendruomenės	 nariams	 ir	 savi-

valdybių	 atstovams	 savivaldybėse	
apie	 paslaugas,	 kurias	 teikia	 kur-
čiųjų	reabilitacijos	centruose	soci-
alinį	 darbą	 dirbantys	 darbuotojai	
bei	gestų	kalbos	vertėjų	centruose	
dirbantys	 vertėjai.	 Aiškinta	 apie	
šių	paslaugų	ypatumus,	skirtumus.	

Klaipėdos	 KRC	 direktorė	

N.Kaminskienė	džiaugėsi,	 kad	 se-
minaras	 pajūrio	 bendruomenei	
padėjo	 lengviau	 atsirinkti	 reikia-
mų	 paslaugų	 teikėją,	 paslaugas	
diferencijuoti.	 Vadovė	 mato	 aki-
vaizdžius	 pasikeitimus.	 Ji	 žadėjo	
padėti	 surengti	 analogišką	 semi-
narą	Klaipėdos	miesto	 savivaldy-

bės	darbuotojams.	
Vilniaus	KRC	vadovė	 I.	Min-

kevičienė	taip	pat	teigiamai	įverti-
no	pranešimų	naudą,	bet	pažymė-
jo,	 kad	 sostinės	 darbuotojams	 tai	
nebuvo	ypač	nauja.

Ateityje	 darbo	 grupė	 ketina	
organizuoti	 susitikimą	 su	 lietuvių	
gestų	 kalbos	 vertėjų	 centrais	 ir	
Surdologijos	 centru	 siekiant	 glau-
desnio	bendradarbiavimo	tarp	šių	
įstaigų.	 Taip	 pat	 akcentuota,	 kad	
Surdologijos	 centrui	 būtina	 plės-
ti	 veiklas	 ir	 dar	 kartą	 informuoti	
LKD	bendruomenę	apie	įvykusius	
pokyčius.

Planuojama	surengti	 trijų	die-
nų	 mokymus	 LKD	 sistemos	 so-
cialinėje	 srityje	 dirbantiems	 spe-
cialistams	 ir	 suteikti	 naujų	 žinių,	
įgūdžių	 bei	 pasidalyti	 sukaupta	
patirtimi.

Kęstutis	VAIŠNORA
Nijolė	KRASNIAUSKIENĖ

Darbo grupės socialiniams klausimams spręsti susitikimo Kaune dalyviai.

Spalio	28	d.	į	„Europos	na-
mus“	Vilniuje	 susitikti	 ir	 pa-
diskutuoti	 rinkosi	 naujieji	 eu-
roparlamentarai	 ir	 neįgaliųjų	
organizacijų	atstovai.	

Iš	 11	 Lietuvos	 europarlamen-
tarų	 susirinkime	 dalyvavo	 trys:	
Bronius	Ropė,	Vilija	Blinkevičiūtė,	
Zigmantas	 Balčytis,	 taip	 pat	 Eu-
ropos	 Parlamento	 nario	 Rolando	
Pakso	padėjėja	Vitalė	Vinickienė.	
Renginys	 vyko	 asociacijos	 „Lie-
tuvos	 neįgaliųjų	 forumas“	 (LNF)	
iniciatyva.

LNF statusas ir misija.	 LNF	
prezidentė	 Dovilė	 Juodkaitė	 su-
pažindino	 su	 neįgaliųjų	 situacija	
Lietuvoje,	 pristatė	 LNF	 veiklą	 ir	
asociacijos	 tikslus.	 LNF	 šiuo	me-
tu	vienija	15	didžiausių	neįgaliųjų	
organizacijų.	 Svarbiausiais	 tikslais	
įvardijo	 negalios	 žmonių	 teisių	
gynimą	ir	lygių	galimybių	siekį	ne	
tik	Lietuvoje,	bet	ir	už	jos	ribų.	

LNF	 neturi	 oficialios	 stebė-
senos	 teisės	 Lietuvoje.	Neįgaliųjų	
teisių	 padėtį	 kontroliuoja	 Neį-
galiųjų	 reikalų	 taryba,	 suburta	 iš	
skėtinių	 neįgaliųjų	 organizacijų	
vadovų	bei	 įvairių	žinybų	atstovų,	
ir	 Lygių	 galimybių	 kontrolieriaus	
tarnyba.	

Kalbėtoja	 tiesiogiai	 kreipėsi	
į	 Lietuvos	 pasiuntinius	 Europos	
Parlamente	(EP)	 ir	kvietė	aktyviai	
burtis	į	vieną	seniausių	ir	didžiau-

sių	EP	 intergrupių –	Negalios	 in-
tergrupę.	Tada	būtų	galima	tikėtis,	
kad	 bus	 veiksmingiau	 sprendžia-
mi	neįgalių	 žmonių	 probleminiai	
klausimai.

Neįgaliųjų teisių konvenci-
ja ratifikuota, bet nevykdoma 
ir pažeidinėjama.	 Neįgaliųjų	
organizacijų	 atstovų	 nuomone,	
nors	 Lietuva	 2010	 m.	 yra	 ratifi-
kavusi	 JT	 Neįgaliųjų	 teisių	 kon-
venciją	 (toliau  –	Konvencija),	 kol	
kas	nė	 vienas	 jos	 straipsnis	 šalyje	
dar	 neįgyvendintas.	Neįgalieji	 tik	
maitinami	 aukščiausių	 valdžios	
institucijų	 pažadais	 užtikrinti	 rei-
kiamą	 gyvenimo	 ir	 paslaugų	 lygį.	
Nacionalinės	neįgaliųjų	 socialinės	
integracijos	 programos	 finansa-
vimas	 pasaulinės	 krizės	 pradžioje	
2008	m.	 sumažintas	 ir	 neatkurtas	
iki	šiol.	Neįgaliųjų	poreikiams	ski-
riama	 suma,	 palyginti	 su	 ikikrizi-

niu	 laikotarpiu,	 kasmet	 mažesnė	
daugiau	negu	10	mln.	litų.	Jau	pra-
nešta,	kad	padėtis	vargu	ar	gerės	ir	
kitąmet.	 Šalies	ministerijos	 skiria	
lėšų	 tik	 tęstinėms	 veikloms	 vyk-
dyti,	 bet	 nekuria	 ir	 nefinansuoja	
naujų	priemonių.	

Dėl	 nepakankamo	 finansavi-
mo	 ir	 pasikeitusios	 padėties	 rin-
koje	neįgaliesiems	skirtų	paslaugų	
apimtis	mažėja.	Štai,	pvz.,	Vyriau-
sybė	 padidino	minimalią	 algą,	 ir	
neįgaliųjų	 organizacijoms	 reikia	
daugiau	 lėšų	 darbo	 užmokesčiui.	
Didesnis	 atlyginimas	 reiškia,	 kad	
už	tuos	pačius	pinigus	bus	galima	
mažiau	 pasamdyti	 specialistų	 ir	
atitinkamai	 mažiau	 bus	 suteikta	
paslaugų.	

Valdžios	 institucijos,	 igno-
ruodamos	 faktą,	 kad	 pačios	 neį-
galiuosius	 įstūmė	 į	 kritinę	padėtį,	
pradėjo	 kalbėti,	 kad	Nacionalinė	

neįgaliųjų	 socialinės	 integracijos	
programa	 nepateisina	 lūkesčių,	
dažnai	 laukiami	 rezultatai	 lieka	
nepasiekti.	 Susirinkusieji	 neri-
mavo,	 ar	 tokios	 kalbos	 nėra	 pir-
mas	 ženklas,	 kad	 programos	 gali	
nelikti	 arba	 ji	 bus	 „susmulkinta“	
iki	 savivaldybių	 lygio?	 Taip	 pat	
neįgaliesiems	 neramu,	 ar	 ateityje	
dar	nesumenks	Neįgaliųjų	 reikalų	
tarybos	 (NRT)	 statusas.	 Neliktų	
NRT,	kiekviena	neįgaliųjų	organi-
zacija	 būtų	palikta	 atskirai	 spręsti	
savo	problemas	 ir	 pavieniui	 derė-
tis	su	valdžios	institucijomis.	

Neįgaliųjų	 geresnio	 gyvenimo	
viltį	 žlugdo	ne	 tik	 nepakankamas	
finansavimas.	 Neužtikrintas	 ob-
jektyvus	 ir	 privalomas	 neįgaliųjų	
teisių	 stebėsenos	 mechanizmas.	
Atmetami	neįgaliųjų	 bendruome-
nės	siūlymai	dėl	galimų	realių	pro-
blemų	 sprendimo	būdų.	Diskusi-
joje	 nuskambėjo	 teiginys,	 kad	 „...
dabartinis	 neįgaliųjų	 bendruome-
nės	aktyvumo	gesinimas	tereiškia,	
kad	 ši	 žmonių	 grupė	 vis	 sparčiau	
išgyvena	 socialinę	 atskirtį	 visuo-
menėje,	 o	 LNF	 šūkis	 „Nieko	 apie	
neįgaliuosius –	be	neįgaliųjų“	vals-
tybės	 aukščiausio	 lygio	 vadovų	
taip	ir	lieka	negirdimas“.

Plačiau	 skaitykite	 tinklapyje	
www.lkd.lt

Nijolė	KRASNIAUSKIENĖSusitikimo dalyviai.
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Lietuvos	 kurčiųjų	 draugijos	
aktualijose	 daugiausia	 minimi	
didžiųjų	miestų	 vardai	 ir	 aiški-
nama,	 kokias	 socialines	 paslau-
gas	 gauna	 čia	 gyvenantys	 klau-
sos	 negalios	 asmenys.	 Šįkart	
mūsų	 korespondentė	 aplankė	
tolimos	provincijos	 kurčiuosius,	
mėgino	išsiaiškinti	jų	poreikius.	

Neetatinė „Akiračio“ kores-
pondentė Aldona Gema Stanke-
vičienė kalbina LKD Vilniaus 
teritorinės valdybos Alytaus 
pirminės organizacijos (p. o.) 
pirmininkę ir Lazdijų skyriaus 
projekto vadovę Nijolę Kučins-
kienę. 

Pokalbis	 vyko	 Alytaus	 neį-
galiųjų	dienos	užimtumo	centre,	
kur	kurčiųjų	p.	o.	turi		patalpas.

Domino, kaip gyvena sutri-
kusios klausos žmonės Lazdijų 
rajone, tačiau susitikti mums 
Lazdijų socialinių paslaugų cen-
tre nepavyko. Kiek žinau, šiame 
rajone dirbate pagal projektą, 
kurį finansavo Lazdijų rajono 
savivaldybė. Kaip sekasi bendra-
darbiauti su savivaldybės atsto-
vais?

Pas	 Lazdijų	 rajono	 žmones	
vykstame	su	asmenine	asistente.	
Kurčiuosius	 pratinu	 prie	 naujo	
žmogaus.	Mane	 ten	 klausos	ne-
galios	žmonės	gerai	pažįsta.	Laz-
dijų	 rajone	 viešuoju	 transportu	
labai	sunku	pasiekti	kaimus.	Kai	
kurie	 yra	 toli	 nuo	 centrinių	 ke-
lių.	 Žmonėms	 nėra	 galimybės	
patiems	 atvykti	 pas	mus	 į	 kabi-
netą,	 esantį	 Lazdijų	 socialinių	
paslaugų	 centre.	 Tad	 jei	 pagal	
nurodytas	 darbo	 valandas	 sėdė-
sime	 kabinete,	 vadinasi,	 nieko	
nedirbsime...	 Dirbame	 	 žmo-
nėms,	 	 tad	 patys	 juos	 lankome,	
tariamės	dėl	susitikimo	vietos	 ir	
pan.

Projektą	 finansavo	 Lazdijų	
rajono	 savivaldybė.	 Šiais	metais	
gauname	 500	 litų	mažiau	 negu	
praėjusiais	 metais.	 	 Teko	 atsi-
sakyti	 laidinio	 telefono,	 fakso,	
kanceliarinių	 priemonių,	 pašto	
ženklų	ir	kitų	priemonių.	Džiau-
giuosi	 	 tuo,	kad	300	 litų	 	galima	
skirti	 degalams.	 (Automobiliai	
pagal	 panaudos	 sutartį.)	 Mat	
jei	 kai	 kurie	 kaimai	 iš	 ryto	 pa-
siekiami	 autobusu,	 tai	 suteikus	
žmogui	paslaugą	nėra	kuo	grįžti	

namo.	
Su	savivaldybės	atstovais	bū-

tinas	 ryšys	 palaikomas.	 Teikia-
me	ataskaitas,	klausiame,	 jei	kas	
neaišku.	Kadangi	 darbus	 riboja	
finansai,	atskirai	ypatingų	siūly-
mų	nebuvo.	

Apie	asmenis,	turinčius	klau-
sos	problemų,	 buvome	užklausę	
ir	 rajono	 seniūnijas.	 Atsakymų	
nesulaukėme.

Kiek sutrikusios klausos 
žmonių gyvena Lazdijų rajone? 
Ar užtenka vertimo į gestų kalbą 
paslaugų?

Projekte	 dalyvauja	 24	 asme-
nys.	Pačiuose	Lazdijuose	gyvena	
tik	 keletas.	Kiti	 -	 tolimuose	Pa-
partėlių,	 Karužų,	 	 Radvilonių,	
Jakonių,	 Būdviečio	 ir	 kituose	
kaimuose	Turiu	pasakyti,	kad	kai	
kurie	 jų	 -	 senyvi	 žmonės.	Dau-
guma	nemoka	lietuvių	gestų	kal-
bos	 arba	 vartoja	 savus,	 daugiau	
primityvius	 gestus,	 dar	 kitiems	
reikia	 parašyti	 raštu.	 Pas	 savus	
žmones	 vykstame	 su	 asmeniniu	
asistentu.	Nesinaudojame	 gestų	
kalbos	vertėjų	paslaugomis.	Mo-
ku	 gestų	 kalbą,	 bet,	 kaip	minė-
jau,	 čia	 teikiant	paslaugas	 reikia	
rasti	 ir	 kitų	 bendravimo	 prie-
monių,	jas	kiekvienam	pritaikyti	
pagal	girdėjimo	laipsnį.

Kokių paslaugų gali tikėtis 
Lazdijų rajono sutrikusios klau-
sos žmones?

Visų	 pirma	 žmonės	 gauna	
socialines	 paslaugas,	 kurios	 pa-
deda	 įveikti	 atskirtį	 su	 girdin-
čiųjų	visuomene.	Tai –	informa-

vimas,	 tarpininkavimas,	 kon-
sultavimas,	 lankymas	 namuose,	
gydymo	įstaigose,	padedant,	pa-
tariant	 dėl	 kompensuojamosios	
technikos	 įsigijimo,	 sutvarkant,	
užpildant	 dokumentus,	 pagal	
pageidavimus	nuperkant	klausos	
aparatams	elementus.	Tik	didieji	
reabilitacijos	 centrai	 teikia	 psi-
chologo	 paslaugas,	 o	 asmeninis	
asistentas	 rajone	 turi	 spręsti	 ir	
šias	 problemas.	Yra	 žmonių,	 vis	
dar	manančių,	kad	negirdėti	yra	
gėda...	 Dėl	 tokio	 požiūrio	 kyla		
uždarumas,	gyvenimo	tikslo	ne-
turėjimas,	nenoras	bendrauti	net	
ir	su	panašaus	likimo	žmonėmis.

Kokia padėtis dėl kompen-
suojamosios technikos? 

Jei	 dėl	 mobiliųjų	 telefonų,	
tai	 tie,	 kam	 reikia,	 juos	 įsigyja,	
išmoksta	 rašyti	 SMS	 ir	 naudo-
jasi.	 Telefonai	 rašant	 žinutes	 ir	
asmeniniam	 asistentui	 labai	 pa-
deda	palaikyti	su	žmonėmis	ryšį,	
kai	reikia	trumpos	informacijos.	
Tie,	 kurie	 apkurto	 jau	 būdami	
pensinio	 amžiaus,	 neturi	 teisės	
į	 specialiuosius	 poreikius,	 todėl	
negali	 tikėtis	 kompensacijos	 už	
šią	techniką.

Padėtis	 dėl	 klausos	 aparatų	
kaip	 ir	 visoje	 Lietuvoje	 čia	 kri-
tiška.	 Kaimiečiai	 ir	 neįgalumo,	
ir	 senatvės	 pensijas	 gauna	ma-
žas.	 Retas	 žmogus,	 padedant	
artimiesiems,	 gali	 už	 kelis	 tūks-
tančius	 litų	 įsigyti	 jam	 tinkantį	
klausos	aparatą.	Būtina	pasakyti,	
kad	kaimo	žmogui	bendros	išlai-
dos	 šiai	 priemonei	 dar	 padidėja	

dėl	brangių	kelionių		pas	gydyto-
jus	į	Kauno	klinikas,	Surdotech-
nikos	centrus	dėl	klausos	apara-
tų	 reguliavimo,	 taisymo.	Tačiau	
niekas	 į	kaimiečių	 išskirtinę	pa-
dėti	neatsižvelgia.	Visiems	atsei-
kėjama	 penkeriems	 metams	 ta	
pati	 juokinga	 kompensacija	 (10	
proc.!).	(2014	m.	Kauno	kliniko-
se	 į	 eilę	 nemokamai	 gauti	 klau-
sos	aparatus	jau	neberašo.)

Važiuojame	 į	 kaimus,	 infor-
muojame,	 raginame	 naudotis	
lengvatomis,	 kurios	 priklauso.	
Kartais	būna	 sunku	 įtikinti,	 kad	
vieną	ar	kitą	priemonę	negirdin-
tis	žmogus	gali	gauti	nemokamai	
(mobilieji	 telefonai,vibruojantys	
žadintuvai	ir	kt).	Yra	tokių,	kurie	
neįsileidžia	 į	 namus,	 bet	 vėliau	
per	 savo	 artimuosius	mūsų	 ieš-
ko.	Radome	 vieną	moterį	 ,	 kuri	
nieko	nežinojo	 apie	mūsų	orga-
nizacijos	veiklą,	nors	 į	 seniūniją	
kreipėsi	 dėl	 kažkokios	paramos,	
tačiau	pagalbos	nesulaukė.	 Šiuo	
metu	minėtai	moteriai	 padeda-
me	išspęsti	įvairias	problemas.	

Ar pasiekia LKD spaudos 
naujienos Lazdijų rajono sutri-
kusios klausos asmenis?

Mažas	 neįgalumo	 pensijas	
gaunantys	 rajono	 žmonės	 kur-
čiųjų	 spaudos	 neprenumeruoja.	
Neužsisako	 ir	 savo	 rajono	spau-
dos.	 Lankydami	 žmones	 patei-
kiame	 naujausių	 žinių	 iš	 mūsų	
bei	kurčiųjų	pasaulio	spaudos.

Ar negalima būtų ieškoti  
tikslinės, galbūt net pigesnės al-
ternatyvos: savivaldybė užpre- 
numeruotų „Akiratį“ kiekv-
ienam į namus? Tokiu būdu 
kurčias žmogus reguliariai gautų 
naujausią LKD informaciją.

Šiai	 problemai	 spręsti	 reikia	
finansinės	paramos.

Jau daug metų vadovaujate 
Alytaus kurčiųjų pirminei organ-
izacijai. Kiek čia turite žmonių?

Mieste	 prie	 draugijos	 yra	
prisirašę	 	 apie	 100,	 dar	 apie	 30	
klausos	negalią	turinčių	asmenų	
gyvena	Alytaus	 rajone.	 Čia	 be-
veik	visi	gerai	pažįstami –	kartu	
esame	 	 nuo	 1996	m.	 Šiuo	metu	
kurčiųjų	 bendruomenės	 bran-
duolį	 sudaro	 senjorai,	 jaunimas	
išvažiavo	 mokytis	 arba	 laimės	
ieškoti	 toliau…	Asmeninio	asis-
tento	darbai	 tie	patys	kaip	 ir	ki-
tuose	rajonuose.	Daug	esu	tarpi-
ninkavusi	 ir	 įdarbinant.	 Tačiau	

Regionų
aktualijos

Alytaus pirminės organizacijos pirmininkė ir Lazdijų skyriaus projekto vadovė 
N. Kučinskienė.
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Renginyje	pagerbti	ir	Panevėžio	kurtieji	senjorai

Dzūkijos	 sostinė	 Alytus	 negali	
pasigirti	 išvystyta	 šiuolaikine	
pramone,	darbo	vietų,	kur	galėtų	
dirbti	 kurčias	 žmogus,	 rasti	 ne-
lengva.	

Tačiau parodose alytiškių 
darbai traukia akį, išsiskiria 
kruopščia atlikimo technika.

Mūsų	senjorai	mielai	renkasi	
į	užimtumo	būrelį,	ką	nors	nau-
jo,	gražaus	vis	meistrauja...	Nors	
tam	 2014	 m.	 negauta	 lėšų.	 Jau	
keliolika	metų	iš	eilės	su	darbais	
dalyvaujame	 šventėje	 „Tau	 ,Vil-
niau“,	 taip	 pat	 esame	 dalyvavę	
parodose	Druskininkuose,	mu-
gėse-parodose	miestelių	 šventė-
se	 Dauguose,	 Veisiejuose,	 Aly-
taus	miesto	 dienos	 renginiuose	

(2014	 m.	 nedalyvavome,	 nes	
už	 vietą	 reikia	mokėti	 25	 litus),	
kiekvienais	metais	 dalyvaujame	
Alytaus	 amatų	 mokykloje	 ren-
giamose	mugėse	Kalėdų	ir	Vely-
kų	švenčių	temomis

Su kokiomis problemomis su-
siduriate?

Alytuje	yra	žmonių,	kuriems	
informaciją	 teikiu	 gestų	 kalba,	
naujai	įstojusiems	į	draugiją,	ku-
rie	klausos	neteko	pensinio	am-
žiaus,	nemoka	gestų	kalbos,	aiš-
kinu	 sakytine	 kalba	 arba	 tenka	
parašyti.	 Kompensuojamosios	
technikos	gavimo	ir	naudojimo-
si	 problemos	 panašios.	 Įsigijus	
tenka	ilgai	laukti	kompensacijos.	
Pvz.:	pati	 laukiu	 jau	4	mėnesiai.	

Įgyti	 kompiuterinį	 raštingumą	
gali	 kiekvienas	 organizacijos	
narys	 Tam	 yra	 specialistas	 neį-
galiųjų	dienos	užimtumo	centre.	
Sprendžiant	 įvairias	 problemas	
stengiuosi	padėtį	 vertinti	 objek-
tyviai.

Ar tenkina parama Alytaus 
miesto savivaldybės?

2014	 m.	 iš	 Alytaus	 miesto	
savivaldybės	pagal	projektą	gau-
ta	 10	 000	 litų.	 Tas	 lėšas	 reikia	
išdalyti,	 kad	 užtektų	 viskam.	 Iš	
jų	 mokame	 atlyginimus	 buhal-
terei,	 asmeniniam	 asistentui,	
mokesčius	 „Sodrai“,	 padengia-
me	 telefonų	 išlaidas,	 įsigyjame	
reikalingų	 kanceliariniųs	 prie-
monių.	Dėl	 prasto	 finansavimo	

šiais	 metais	 negalėjome	 vykti	 į	
kurčiųjų	meno	 festivalį	 Vilniu-
je.	Šiam	tikslui	prašėme	Alytaus	
savivaldybės	 papildomų	 lėšų	
transportui,bet	 gautas	 atsaky-
mas	nuvylė.	Motyvavo	 tuo,	 kad	
lėšas	 turime	numatyti	 projekte.	
Nors	 projekte	 šis	 renginys	 buvo	
įrašytas.	

Dažnai	 žmonėms	 sunku	
paaiškinti,	 kad	 nėra	 lėšų	 trans-
portui,	 kurio	 taip	 reikia	 visiems	
kartu	 nuvažiuoti	 į	 renginius,	
organizuoti	 išvykas.	 Pagaliau	
kiekvienas	 suėjimui	 ar	 šventei	
reikia	lėšų.	Apsiribojame	tuo,	ką	
turime.	

Ačiū už pokalbį.

Panevėžio	 dailės	 galeri-
joje	 vyko	 tradicinis	 renginys	
„Dėkoju	 Tau“,	 kurį	 surengė	
politikių	klubas	„Veiklios	mo-
terys.“		Į	renginį	,	lydimi	vaikų	
ir	 anūkų,	 susirinko	miesto	 ir	
rajono	senjorai.

Pasak	 šio	 renginio	 organi-
zatorės	 ir	 klubo	 prezidentės,	
Panevėžio	 kurčiųjų	 ir	 neprigir-
dinčiųjų	 pagrindinės	mokyklos	
direktorės	 Danutės	 Kriščiūnie-
nės,	 renginio	 tikslas	 buvo	 iš-
reikšti	 padėką	 Panevėžyje	 ir	 jo	
apylinkėse	 gyvenantiems	 senjo-
rams,	 kurie	 užaugino	 ir	 pavyz-
dingai	 išauklėjo	 vaikus,	 garsina	
miestą	 ir	 rajoną,	 prisideda	 prie	
įdomesnio	 ir	 šviesesnio	 gyveni-
mo	sielovados,	mokslo,	kultūros,	
švietimo,	 sporto,	 verslo,	 sociali-
nio	 vystymo	 bei	 kitose	 srityse,	
aktyvia	visuomenine	veikla	ugdo	
pilietiškumą,	gerumą,	filantropi-
ją,	pagalbą	silpnesniam.	Renginį	
„Veiklios	moterys“		skyrė	Šeimos	
metams	 ir	Tarptautinei	 pagyve-
nusių	žmonių	dienai	paminėti.	

Nebuvo	 pamiršti	 žmonės,	
kurių	indėlis	į	kurčiųjų	bendruo-
menę	 yra	 neįkainojamas.	 Tai:	
Aldona	Veronika	Vinkšnelienė,	
buvusi	mokyklos	 direktorės	 pa-
vaduotoja,	 apdovanota	 nomi-
nacija	 „Už	 katalikiškos	 kurčiųjų	
mokyklos	 įkūrimą	 Panevėžyje“,	
o	 buvusi	 šios	 	mokytoja	 Nijolė	
Žiukaitė-Švedarauskienė  –	 	 „Už	
meilę	 vaikui,	 nuoširdų	 pedago-
ginį	 darbą	 ir	 pasiektus	 rezulta-
tus,	 įdiegtas	 gražias	 gyvenimo	
vertybes“.	

Nominacijomis	 „Už	 meilę	
šokiui,	 imitacinei	 dainai	 ir	 vai-
dybai	 bei	 nenuilstantį	 entuzi-
azmą“	 apdovanoti	 Panevėžio	
kurčiųjų	 reabilitacijos	 centro	
(PKRC)	 šokėjai	 ir	 atlikėjai:	Ge-
nė	 ir	Zigmas	Adašiūnai,	Danutė	
ir	 Stanislovas	 Taraškevičiai	 bei	
Irena	 Jackūnienė.	 Nominacija	
„Už	 klausos	 negalią	 turintiems	
asmenims	 įdiegtą	meilę	 šokiui,	
imitacinei	 dainai,	 troškimą	 atsi-
skleisti	kaip	asmenybėms“	 įteik-
ta	to	paties	centro	meno	vadovei	
Genovaitei	Sipavičienei,	o	centro	
direktorei	 	 Alinai	 Juciuvienei	
skirta	 nominacija	 	 „Už	 meilę	
darbui	 su	klausos	negalią	 turin-

čiais		žmonėmis“.	
Senjorus	 renginiui	 „Dėkoju	

Tau“	siūlė	nevyriausybinės	orga-
nizacijos,	įmonės,	įstaigos,	orga-
nizacijos,	 individualūs	 asmenys.	
Iš	 visų	 pasiūlytųjų	 komisija	 at-
rinko	net	 keturiasdešimt	nomi-
nantų.	Nominacijų	 būta	 įvairių:	
už	vertybių	puoselėjimą	šeimoje	
ir	 visuomeninę	 veiklą,	 už	 ilga-
metį	 materialinių	 ir	 dvasinių	
vertybių	 kūrimą	 ir	 besąlygiškai	
darnią	 tarnystę	 šiam	kraštui	 bei	
savo	 šeimai,	 už	 jaunajai	 kartai	
paliktus	 tautos	 istorijos	 trupi-
nėlius,	 už	 išdalytą	 gyvenimą	ki-
tiems	ir	dar	daug	kitų.	

Renginį	 vedanti	 D.	 Kriš-

čiūnienė	 bandė	 išsiginti	 žodžio	
„politika“	ir	teigė,	kad	jų	veikloje	
jokios	politikos	nėra,	tačiau	savo	
apsilankymu	 senjorus	 pagerbęs	
ir	 renginį	 rėmęs	 Seimo	 narys	
Povilas	Urbšys	 prašė	 jos	 neišsi-
žadėti	 šio	 žodžio.	 „Savo	 veikla	
jūs	 parodote,	 kokia	 iš	 tikrųjų	
turi	 būti	 politika,	 nes	 	 valstybė	
nerodo	 žmoniško	požiūrio	 sen-
jorams.	 Tikroji	 politika	 ir	 yra	
ta,	 kurią	 jūs	 darote.	 Jūsų	 dėka	
mūsų	miestą	puošia	santarvės	ir	
gerumo	dvasia“,	-	sakė	politikas,	
įteikdamas	 jai	 padėkos	 raštą	 už	
aktyvią	 visuomeninę	 veiklą,	 už	
pastebėtus	žmonių	gerus	darbus,	
parodytą	 jiems	dėmesį,	 paskati-
nimą	ir	parėmimą.	

PKRC	atlikėjai,	vadovaujami	
G.	Sipavičienės,	renginio	svečius	
džiugino	imitacinėmis	dainomis	
bei	nuotaikingais	šokiais,	o	cen-
tro	direktorė	A.	 Juciuvienė	 -	 sa-
vo	kūrybos	eilėmis.	Visą	renginį	
į	 lietuvių	 gestų	 kalbą	 vertė	 Pa-
nevėžio	 apskrities	 gestų	 kalbos	
vertėjų	 centro	 vertėja	 Donata	
Grinevičiūtė.	 Senjorų,	 norinčių	
padainuoti,	 pašokti,	 pasidalyti	
prisiminimais,	 buvo	 ir	 daugiau.		
Šventės	pabaigoje	visi	būrėsi	prie	
bendro	suneštų	vaišių	stalo.			

2006	m.	 įsteigtas	 Panevėžio	
politikių	 klubas	 „Veiklios	mote-
rys“	kasmet	organizuoja	 įvairius		
vaikams,	 jaunimui,	 moterims,	
vyrams,	 šeimoms	 skirtus	 rengi-
nius,	rengia	paramos	vakarus	bei	
aukcionus.

Laima	LAPĖNIENĖ

Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ prezidentė Danutė Kriščiūnienė 
nominacijomis apdovanojo  PKRC saviveiklininkus: Danutę ir Stanislovą 
Taraškevičius.
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Lietuvos	kurčiųjų	jaunimo	
asociacija	spalio	25	d.	pakvietė	
šalies	kurčiųjų	bendruomenę	į	
antrąjį	Lietuvos	kurčiųjų	kino	
festivalį	 „Kinas	 gestų	 kalba	
2014“,	kuris	vyko	Vilniuje,	kino	
teatre	„Pasaka“.	

2014	 m.	 įkurta	 Lietuvos	
kurčiųjų	 jaunimo	 asociacija	
(LKJA) –	atvira	organizacija,	ku-
riai	 svarbus	 kiekvienas	 kurčiųjų	
bendruomenės	narys	bei	girdin-
čiųjų	visuomenė.	Todėl	renginy-
je	 galėjo	dalyvauti	 visi	norintys:	
maži	ir	dideli,	jaunimas	ir	vyres-
nio	 amžiaus	 žmonės	 bei	 girdin-
tys	visuomenės	nariai.	

Pirmasis	kurčiųjų	kino	 festi-
valis	 Lietuvoje	 vyko	 2010	m.	 Jį	
surengė	buvusi	Vilniaus	kurčiųjų	
jaunimo	organizacijos	pirminin-
kė	Larisa	Voroneckaja.	Po	ketve-
rių	metų	pertraukos	LKJA	prezi-
dentė	Monika	Kumžaitė,	tarybos	
narė	Nina	 Šamakova	 ir	 pirmojo	
kino	 festivalio	 organizatorė	 L.	
Voroneckaja	 surengė	 antrąjį	 ki-
no	 festivalį.	 Kurčiųjų	 bendruo-
menei	 tai	 buvo	 nepamirštamas	
renginys.	

Festivalyje	 buvo	 parody-

ti	 septyni	 filmai:	 „Stiklinis	 in-
das“,	 „SAMAN	mamos	 istorija“,	
„Aplink	 Lietuvą:	 žygis	 dvira-
čiais“,	„Be	istorijos –	be	ateities“,	
„Aš	 ir	BMW“,	 „Nuotykių	 kelio-
nė“,	 „Pagrobimas“.	 Filmus	 verti-
no	komisija,	kurią	sudarė	Seimo	
narė	Raminta	Popovienė,	 Lietu-
vių	 gestų	 kalbos	 vertėjų	 asocia-
cijos	 prezidentė,	Kauno	 apskri-
ties	 gestų	 kalbos	 vertėjų	 centro	
direktorė	Ramunė	Leonavičienė,	
Vytauto	 Didžiojo	 universiteto	
lietuvių	 gestų	 kalbos	 ir	 kurčių-
jų	 kultūros	 klubo	 „Gyva	 gestų	
kalba“	prezidentė	Rūta	Taraške-
vičiūtė,	 dizaineris	Giedrius	 Šar-
kauskas,	Vokietijos	lietuvė,	žino-
ma	kurčiųjų	bendruomenės	narė	
Laura	Valytė.	Po	ilgos	diskusijos	
komisija	 išrinko	 geriausius	 fil-
mus	 įvairiose	 kategorijose.	 Juos	
kartu	 su	 renginio	 organizatorė-
mis	 paskelbė	 festivalio	 vedėjas	
Arūnas	Bražinskas.

Nuotykių,	 komedijos,	 fan-
tastinio,	 romantinio	 filmo	 ka-
tegorijoje	 geriausiu	 pripažintas	
filmas	 „Aplink	 Lietuvą:	 žygis	
dviračiais“,	 jo	 kūrėjai  –	 Tomas	
Kuzminskis	ir	Rokas	Koveckis.

Biografinio,	 dramos,	 doku-
mentinio,	 istorinio	 filmo	 kate-
gorijoje	 nugalėtoju	 paskelbtas	

filmas	„Aš	ir	BMW“,	jo	kūrėjas –	
Arnoldas	Matulis.

Siaubo,	 veiksmo,	 trilerio,	
psichologinio	 filmo	kategorijoje	
geriausiu	 išrinktas	 filmas	 „SA-
MAN	 mamos	 istorija“  –	 Lina	

Kankevičiūtė.
2014	 m.	 kino	 festivalio	 ge-

riausiu	 aktoriumi	 nominuotas	
T.	 Kuzminskis,	 aktore  –	Gabija	
Šamakovaitė.	 Geriausias	 plaka-
tas	 pripažintas	 filmo	 „SAMAN	

Jaunimo	
žingsniai

Lietuvos	kurčiųjų	
kino	festivalis

Kino festivalio organizatoriai ir savanoriai.

Kino festivalis sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo.

Atkelta iš 1 p.
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Jaunimo	tvirti	žingsniai	pokyčių	link

mamos	istorija“.
Atėjo	 jaudinanti	 akimirka  –	

geriausio	 filmo	 paskelbimas.	
2014	m.	 geriausiu	 filmu	 nomi-
nuotas	 L.	 Kankevičiūtės	 filmas	
pagal	 Kassijos	 Yzotovos	 roma-
ną –	„SAMAN	mamos	istorija“.	

LKJA	 ir	 organizatoriai	 buvo	
puikus	pavyzdys	girdintiems	vi-

suomenės	nariams,	 televizijoms,	
nes	 filmų	 aktoriai	 kalbėjo	 gim-
tąja	 kurčiųjų  –	 gestų	 kalba,	 o	
kad	renginys	būtų	prieinamas	ir	
girdintiesiems,	 visi	 filmai	 buvo	
titruoti	lietuvių	kalba.	Organiza-
torius	ir	renginio	vedėją	įgarsino	
Panevėžio	 lietuvių	 gestų	 kalbos	
vertėjų	 centro	 vertėjos  –	 Rai-

monda	Vaičeliūnienė	 ir	Donata	
Grinevičiūtė.	Jos	teikė	vertimo	iš	
lietuvių	gestų	kalbos	į	šnekamąją	
lietuvių	kalbą	paslaugas.

Festivalio	rėmėjai –	Lietuvos	
kultūros	 taryba,	 UAB	 „IDW“,	
UAB	 „Birštono	 mineraliniai	
vandenys“	ir	KO	bei	UAB	„Rimi	
Lietuva“.

„Lietuvos	 kurčiųjų	 jaunimo	
asociacijos	 vardu	 dėkojame	 or-
ganizatoriams,	 savanoriams,	ko-

misijai,	 rėmėjams,	 svečiams,	 vi-
siems	dalyvavusiems	 ir	 tikimės,	
kad	 ateityje	 atsiras	 aktyvistų,	
kurie	 pratęs	 šią	 gražią	 tradiciją	
ir	 surengs	 trečiąjį	 kino	 festiva-
lį“,  –	 sakė	 LKJA	 prezidentė	M.	
Kumžaitė.	

Kęstutis	VAIŠNORA
LKJA	tarybos	narys –	viešų-

jų	ryšių	koordinatorius

Projektas	 „Integruotos	
jaunimo	 politikos	 plėtra“	
rugsėjo	 12–14	d.	 subūrė	Lie-
tuvos	 kurčiųjų	 jaunimo	 aso-
ciacijos	 (LKJA)	 narius	 į	 ke-
tvirtąjį	 Daliaus	 Beginsko	 ir	
Laimio	 Viganausko	 organi-
zuojamą	mokymų	seminarą.	

Projektą	įgyvendina	Jaunimo	
reikalų	departamentas	prie	Soci-
alinės	 apsaugos	 ir	 darbo	minis-
terijos.

Jis	 finansuojamas	 Europos	
socialinio	fondo	ir	valstybės	biu-
džeto	lėšomis.	

Seminare	 lietuvių	 gestų	 kal-
bos	 vertimo	 paslaugas	 teikė	
Panevėžio	 ir	 Šiaulių	 apskrities	
gestų	 kalbos	 vertėjų	 centrų	 ges-
tų	kalbos	vertėjos:	Edita	Garnytė	
(Šiauliai),	Kristina	Makarauskai-
tė	 (Šiauliai)	 ir	Raimonda	Vaiče-
liūnienė	(Panevėžys).

Mokymų	 seminarai	 beveik	
pasiekė	 finišą,	 nes	 liko	 tik	 pa-
skutinis	 -	 penktasis	 seminaras.	
Todėl	 dalyviai	 turėjo	 dar	 in-
tensyviau	 ir	 aktyviau	 atlikti	 už-
duotis,	 siekdami	 sukurti	 tvirtus	
asociacijos	 pamatus	 dabartinei	
kurčio	 jaunimo	 bendruomenei	
ir	ateities	 jaunimo	kartoms.	Da-

lyviai	 bendromis	 pastangomis	
sukūrė	 rekomendacijas,	 kurios	
padėtų	sustiprinti	„statomus	pa-
matus“	 ir	 reikalingų	 atlikti	 dar-
bų	planą	(misijos	ir	vizijos	sukū-
rimas,	 strategija,	 veiklos	 planai,	
finansiniai	planai,	tarybos	narių,	
administracijos	 bei	 kt.	 pareigi-

nių	nuostatų	formavimas	ir	t.	t.).	
Galima	 pasidžiaugti,	 nes,	

kaip	 teigia	 dalyviai,	 kiekvienas	
seminaras	 suteikia	 vis	 naujų	 ži-

nių	ir	skatina	tobulėjimą	bei	po-
kyčius.	Kartais	atliekamus	veiks-
mus	 ar	 planuojamas	 atsakomy-
bes	sunku	sau	 įvardyti	 ir	aiškiai	
apibrėžti,	 todėl	 seminare	 buvo	
akcentuotos	 keturios	 pagrindi-
nės	 sritys	 ir	 kryptys,	 kuriomis	
turėtų	 veikti	 Lietuvos	 kurčiųjų	

jaunimo	 asociacija,	 jos	 tarybos	
nariai,	 būsima	 administracijos	
darbuotojų	 komanda	 ir	 pagal	
tai	 kuriama	 strategija,	 veiklos	

planai	bei	kt.	 Išdėstyta	aiški	 sis-
tema,	 kaip	 turėtų	 būti	 vykdomi	
darbai.	

Tarybos	 nariai	 pasiskirstė	
pareigomis:	 Nina	 Šamakova  –	
veiklos	 koordinatorė,	 Karolis	
Simaitis  –	 finansų	 koordinato-
rius,	Indrė	Mikalauskaitė –	žmo-
giškųjų	 išteklių	 koordinatorė,	
Kęstutis	Vaišnora –	viešųjų	ryšių	
koordinatorius.	 Kiekviena	 par-
eiga	 turi	 tam	 tikrą	darbų	planą,	
todėl	 darbams	 atlikti	 pagal	 po-
reikį	 bus	 sudaromos	komandos,	
darbo	grupės	iš	savanorių	ir	atei-
tyje	-	iš	administracijos	darbuo-
tojų.

Einant	tvirtais	žingsniais	po-
kyčių	link,	reikia	tik	visiems	su-
siburti,	dirbti	kartu,	kiekvienam	
prisidėti	 prie	 Lietuvos	 kurčiųjų	
jaunimo	 asociacijos,	 imtis	 atsa-
komybės	ir	veiksmų.	

Viena	 iš	mokymų	metu	pri-
imtų	 vertybių,	 kuri	 bus	 siūloma	
patvirtinti	 Asamblėjai	 su	 kito-
mis	 vertybėmis,  –	 vienybė,	 tad	
būkime	vieningi,	nes	 tik	 vieny-
bė	 yra	 stiprybė.	Būkime	 stiprūs	
ir	eikime	pirmyn!

Kęstutis	VAIŠNORA

LKJA prezidentė M. Kumžaitė tikisi, kad ateityje atsiras aktyvistų, kurie pratęs 
šią gražią tradiciją ir surengs trečiąjį kino festivalį.

Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymų seminaro dalyviai.

Kino festivalio nominacijos.
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Mokymai	kurtiesiems	Vengrijoje
Spalio	5-11	d.	Lietuvos	kur-

čiųjų	jaunimo	tarybos	narė	Indrė	
Mikalauskaitė	ir	šių	eilučių	autorė	
Emilija	Kisnieriūtė	dalyvavo	kur-
čiųjų	studijų	sesijoje	Vengrijoje.

Mokymai	 kurtiesiems	 buvo	
surengti	 vykdant	Europos	kurčių-
jų	 jaunimo	 organizacijos	 (EKJO)	
projektą	 „Kurčiųjų	 edukacija“.	 Jo	
tikslas	 buvo	 skatinti	 kurčius	 stu-
dentus	pasidalyti	 informacija	apie	
kurčiųjų	mokymą	savo	šalyse,	pa-
tiems	 tobulėti,	 geriau	 spręsti	 šių	
studentų	 problemas,	 kovoti	 už	
žmogaus	 teises,	 įkurti	 kurčių	 stu-
dentų	 asociaciją	 ir	 išsiaiškinti	 ki-
tus	klausimus.	

EKJO	gavusi	finansavimą	pra-
dėjo	organizuoti	mokymus,	kvies-
dama	 kurčius	 žmones	 iš	 įvairių	
šalių.	Mane	su	Indre	suartino	ben-
dras	 tikslas	 dalyvauti	mokymuo-
se:	 kartu	 studijuojame	 Lietuvos	
edukologijos	 universitete	 (LEU)	
ir	 norėjome	kuo	daugiau	 sužinoti	
apie	 kurčiųjų	 edukaciją,	 nes	 LEU	
rengia	būsimus	mokytojus.	Ši	pro-
jekto	 tema	 labai	 tiko	mums,	 tada	
nusprendėme	dalyvauti	 atrankoje,	
siuntėme	 registracijos	 anketą	 ir	
motyvacijos	 laišką.	Visa	 tai	 buvo	
ne	veltui –	gavome	kvietimą	daly-
vauti	mokymuose.	

Vengrijoje	 sužinojome	 daug	
naudingos	informacijos,	todėl	no-
rime	ja	pasidalyti	su	Lietuvos	kur-
čiaisiais.	

Mokymuose	dalyvavo	15	mer-
ginų	 ir	 15	 vaikinų	 iš	 įvairių	 šalių.	
„Kurčiųjų	 edukacijos“	 projektui	
atstovavo	penki	atsakingi	žmonės:	
Europos	kurčiųjų	jaunimo	organi-
zacijos	 viceprezidentė	Ariane	Ari	

Gerber	 iš	Šveicarijos,	 šio	projekto	
vadovė	Micah	Grzywnowicz,	 	 ki-
lusi	iš	Lenkijos,	bet	šiuo	metu	gy-
venanti	Švedijoje,	ir	dar	trys	vyrai:	
Florianas	A.	Wibme	 iš	Austrijos,	
Berndas	Mojet	 iš	Olandijos	 ir	Ti-
mo	Rowiesas	iš	Škotijos.	

Europos	jaunimo	centre	Buda-
pešte	beveik	visą	savaitę	vyko	įvai-
rios	 ir	 labai	 naudingos	 paskaitos,	
darbo	grupės,	diskusijos,	žaidimai.	
Pavyzdžiui,	 apie	 įvairias	 kliūtis	
kurtiems	 studentams,	 informaci-
jos	 neprieinamumą	 universitete,	
kurčių	 studentų	 aktualias	 ir	 bū-
dingas	problemas	universitetuose.	
Supratome,	 kad	mūsų	 problemos	
yra	 panašios	 kaip	 visose	 šalyse.	
Kurtiems	 studentams	 pagrindinė	
problema	yra	vertėjų,	vertimo	ko-
kybės	ir	laiko	trūkumas.	

Darbo	 grupėse	 analizavome,	
kaip	 visa	 tai	 pagerinti,	 kaip	 būti	
aktyviems	sprendžiant	kurčių	stu-
dentų	problemas	universitete.	

Taip	pat	vyko	 įdomios	 ir	 įvai-
rios	 paskaitos,	 pavyzdžiui,	 „Koks	
yra	mano	 vaidmuo?“,	 ją	 skaitė	 B.	
Mojet	 iš	 Olandijos.	 Jis	 pasako-
jo	 apie	 iš	 Anglijos	 kilusį	 daktarą	
Meredithą	 Belbiną,	 kuris	 baigė	
Kembridžo	universitetą	 ir	 yra	 ty-
rėjas.	 Studijavo	 gerai	 dirbančių	
komandų	 sudarymo	 principus	 ir	
už	savo	idėjas	pelnė	visuotinį	pri-
pažinimą,	sukūrė	„Belbino	teoriją“	
arba	 „Koks	 yra	mano	 vaidmuo?“	
Atlikdamas	 savo	 tyrimus,	M.	Bel-
binas	 nustatė	 devynis	 naudingus	
komandinius	vaidmenis,	kurie	gali	
būti	įtraukti	į	jo	Team	Skills	(„Ko-
mandiniai	 įgūdžiai“)	 koncepcijos	
struktūrą.	 Anot	 M.	 Belbino,	 yra	
devyni	 komandinių	 vaidmenų	 ti-

pai:	 gamybininkas,	 stebėtojas	 ver-
tintojas,	 koordinatorius,	 formuo-
tojas,	 išteklių	 tyrėjas,	 komandinis	
darbuotojas,	 įgyvendintojas,	 už-
baigėjas,	 specialistas.	 Kiekvienas	
tų	 vaidmenų	 turi	 savo	 stiprybių,	
tačiau	būtent	 jose	glūdi	silpnybės,	
kurias	galima	toleruoti,	nes	jas	at-
sverti	padeda	kiti	komandos	nariai

Mokymuose	 dalyvavo	 la-
bai	 aktyvi	 kurčiųjų	 teisių	 gynėja	
mokslų	 daktarė,	 buvusi	 Pasaulio	
kurčiųjų	 organizacijos	 preziden-
tė	Liisa	Kauppinen	 iš	Suomijos.	 Ji	
skaitė	 labai	 įdomią	 paskaitą	 „Tei-
sės	edukacijoje“.	Be	to,	papasakojo	
apie	Neįgaliųjų	 konvenciją	 ir	 kitų	
įdomių	 dalykų	 panašia	 tema.	 Pa-
sak	 	 L.	 Kauppinen,	 Lichštenštei-
nas,	 Olandija,	 Airija	 ir	 Monako	
Kunigaikštystė	neratifikavo	Neįga-
liųjų	konvencijos.	

Kultūros	 naktyje	 dalyviai	 pri-
statė	savo	šalies	kultūrą.	Mudvi	su	
Indre	pristatėme	Lietuvos	kultūrą.	
Lankėmės	 centriniame	 Europos	
universitete,	 pasivaikščiojome	 po	
itin	 patrauklų	 Vengrijos	 sostinės	
Budapešto	 senamiestį,	 išvydome	
parlamentą,	kuriame	dirba	kurčias	
parlamento	narys,	ragavome	naci-
onalinį	Vengrijos	patiekalą	.	

Spalio	 10-osios	 vakarą	 vyko	
kurčiųjų	 studijų	 sesijos	uždarymo	
ceremonija.	Nepamiršti	 vieniems	
kitų	mums	padeda	 feisbukas,	 tai-
gi	bendraujame	ir	toliau.	Tikimės,	
kad	šią	įgytą	patirtį	ateityje	panau-
dosime	 praktiškai,	 rašydami	 kur-
sinį	 ar	 diplominį	 darbą.	O	 galbūt	
darbe,	kuris	bus	susijęs	su	kurčių-
jų	ir	vaikų	edukacija...	

Emilija	KISNIERIŪTĖ

Mokymų dalyviai.

Kurčiųjų	jaunimo	problemos	
išdėstytos	Seime

Spalio	 22	 d.	 Lietuvos	 kurčių-
jų	 jaunimo	 asociacijos	 prezidentė	
Monika	 Kumžaitė	 ir	 tarybos	 na-
rys	 Kęstutis	 Vaišnora	 bei	 Kauno	
kurčiųjų	 jaunimo	 organizacijos	
pirmininkas	Mykolas	Balaišis	 da-
lyvavo	 Seimo	 Jaunimo	 ir	 sporto	
reikalų	komisijos	posėdyje.	

Posėdyje	 buvo	 pristatyta	 Lie-
tuvos	 kurčiųjų	 jaunimo	 asociacija	
ir	Lietuvos	kurčiųjų	jaunimo	ben-
druomenės	problemos,	ieškota	ga-
limybių	joms	spręsti.	

Akcentuotos	 aukštosiose	mo-
kyklose	 studijuojančių	 kurčiųjų	
jaunimo,	 kurčiųjų	 ugdymo	 įstai-
gose,	mokyklose	 švietimo	proble-
mos,	 kurčiųjų	 reabilitacijos	 cen-
truose	 ir	 jaunimo	 organizacijose	
socialinių	 darbuotojų	 bei	 lietuvių	
gestų	 kalbos	 vertėjų	 trūkumas	 ir	
kitos	problemos.

Komisijos	 nariai	 džiaugėsi	
nauja	 asociacija,	 pasveikino	 už	
iniciatyvumą	ir	pabrėžė,	kad	būti-
nas	bendradarbiavimas	 tarp	 insti-
tucijų,	siekiant	išspęsti	problemas.	
Todėl	 komisija,	 susipažinusi	 su	
problemomis,	 kiek	 galėdama	 pa-
dės	jas	spręsti.	

Komisijos	 pirmininkui	 J.	 Po-
žėlai	buvo	įteikta	knyga	„Žuvėdros	
klyksmas“,	o	kitiems	komisijos	na-
riams	-	lankstinukas	„Kas	yra	kur-
čias	žmogus?“

Posėdyje	 dalyvavo	 ir	 Lietuvos	
jaunimo	organizacijų	 tarybos	 (Li-
JOT)	atstovai,	kurie	turėjo	galimy-
bę	susipažinti	su	Lietuvos	kurčiųjų	
jaunimo	asociacijos	problemomis.

Dėkojame	Seimo	ir	šios	komi-
sijos	narei	Ramintai	Popovienei	už	
tarpininkavimą	 ir	 palaikymą	 per	
posėdį.

Lietuvos	 kurčiųjų	 jaunimo	
asociacija	 iš	 Seimo	 Jaunimo	 ir	
sporto	 reikalų	 komisijos	 jau	 gavo	
raštą,	 kuris	 adresuotas	 ministrui	
pirmininkui	Algirdui	Butkevičiui.	
Rašte	išdėstytos	mūsų	problemos.	

Laukiama	atsakymo	ir	konkre-
čių	 veiksmų	dėl	 situacijos	 gerini-
mo.

Kęstutis	VAIŠNORA
LKJA	tarybos	narys

Konferencijos dalyviai (iš kairės): K. 
Vaišnora, R. Popovienė, M. Kumžaitė 
bei M. Balaišis. 

Jaunimo	
žingsniai
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PAGAVOS	20-mečio	minėjimas

Spalio	18	d.	Seimo	rūmuose	
įvyko	bendrijos	PAGAVA	orga-
nizuota	tarptautinė	konferencija	
„Visuotinė	naujagimių	 klausos	
patikra	ir	pagalba	šeimai“,	skirta	
bendrijos	 20	metų	 jubiliejui	
paminėti.	

Konferencijoje	 buvo	 aptartas	
prasmingas	 bendrijos	 PAGAVA	
darbas,	 ilgametis	 bendradarbiavi-
mas	su	įvairiomis	institucijomis	ir	
nevyriausybinėmis	 organizacijo-
mis	bei	įgyvendinti	projektai.

Į	 konferencijų	 salę	 susirinko	
daug	 garbingų	 svečių	 iš	 Lietuvos	
ir	Baltarusijos:	 Seimo	pirmininkė	
Loreta	 Graužinienė,	 Seimo	 na-
riai,	 Sveikatos	 apsaugos,	 Švietimo	
ir	mokslo,	 Socialinės	 apsaugos	 ir	
darbo	bei	Užsienio	 reikalų	minis-
terijų	 atstovai,	 Baltarusijos	 švie-
timo	ministerijos	 ir	Minsko	 kur-
čiųjų	mokyklos	 atstovai,	 ugdymo	
specialistai	 ir,	 žinoma,	 bendrijos	
nariai.	

Renginys	prasidėjo	netradiciš-
kai –	tarp	menininkės	J.	Mindery-
tės	pirštų	byrėdamas	„gyvas“	smė-
lis	 piešė	 20	metų	PAGAVOS	 isto-
riją	ir	sukūrė	iškilmingą	nuotaiką.	

Sveikinimo	kalbą	pirmoji	 tarė	
renginio	 globėja	 Seimo	pirminin-
kė	 L.	 Graužinienė,	 kuri	 pareiškė	
esanti	 neabejinga	 kurčius	 vaikus	
auginančių	šeimų	problemoms.	

Į	 konferenciją	 atvykusius	 sve-
čius	maloniai	 nustebino	 atidary-
mo	 ceremonijos	 akcentas	 -	 Lietu-
vos	 kurčiųjų	 ir	 neprigirdinčiųjų	
ugdymo	centro	moksleivių	pasiro-
dymas	su	imitacine	dainele	„Turiu	
laivelį	mažą“.	

Konferencijos	 pradžioje	 ben-
drijos	 PAGAVA	 atstovės	 pristatė	
pagrindinius	 pasiekimus	 ir	 aktu-
alius	klausimus	bei	problemas:	 tai	
pirminės	 kompleksinės	 pagalbos	
kurčių	 vaikų	 šeimoms,	 nustačius	
diagnozę	trūkumas;	bendros	duo-
menų	 bazės,	 kurioje	 būtų	 regis-
truojami	 gimę	kurti	 vaikai,	 nebu-
vimas	ir	klausos	aparatų	kompen-
savimo	 tvarka	 bei	 kompensacijos	
dydis.	Sveikatos	priežiūros	ir	švie-

timo	 įstaigų	 atstovų	 pranešimai	
patvirtino	esamas	problemas.	

Susidomėjimo	 sulaukė	 Balta-
rusijos	 švietimo	ministerijos	 Spe-
cialiojo	 ugdymo	 skyriaus	 vedėjos	
pranešimas	apie	kurčiųjų	ugdymo	
galimybes	Baltarusijoje.	

Konferencijoje	 kalbėdami	
kurčių	 vaikų	 tėvai	 ir	 kurtieji	 jau-
nuoliai –	ilgamečiai	bendrijos	PA-
GAVA	nariai	 išdėstė	 savo	 patirtį,	
papasakojo	 apie	 dalyvavimą	 ben-
drijos	veiklose	ir	asmeninę	naudą,	
kurią	 gavo	 iš	 PAGAVOS	per	 dvi-
dešimt	organizacijos	veiklos	metų.	

Konferencijos	 pranešėjai	 ir	
dalyviai	 sulaukė	 ir	 žiniasklaidos	 -	
televizijos	 bei	 radijo	 laidų	 žurna-
listų –	dėmesio.	

Susidomėjimą	 kėlė	 pristatytas	
pagalbos	 kurčių	 vaikų	 šeimoms	
modelis.	Jo	esmė –	suburti	specia-
listų	komandą,	kad	ši	kuo	skubiau	
suteiktų	 pagalbą	 šeimai,	 kurioje	
gimsta	kurčias	vaikas.	

Bendrija	 PAGAVA	deda	 daug	
pastangų,	kad	šis	modelis,	parem-
tas	 sėkmingu	 Norvegijos	 pavyz-
džiu,	būtų	įdiegtas	Lietuvoje	ir	kad	
visuotinė	 naujagimių	 klausos	 pa-
tikra	duotų	efektyvesnių	rezultatų	
ir	 užtikrintų	 tinkamą	 ankstyvąją	
kurčių	 ir	 neprigirdinčių	 vaikų	 re-
abilitaciją	

Kaip	 viena	 aktualiausių	 pro-
blemų	kurčių	 vaikų	 šeimoms	 taip	
pat	buvo	aptarta	klausos	aparatų

     
kompensavimo	 tvarka	 bei	 kom-
pensacijų	dydis.	Bendrijos	PAGA-
VA	 nariai	 pabrėžė,	 kad	 šiuo	me-
tu	 galiojanti	 Valstybinės	 ligonių	
kasos	 nustatyta	 kompensavimo	
tvarka	 neatitinka	 poreikių.	Klau-
sos	 aparatus	 vaikams	 dažniausiai	
tenka	pirkti	patiems	tėvams	ir	mo-
kėti	dideles	sumas,	o	valstybės	pa-
rama	 labai	menka.	 Žiniasklaidos	
dėmesys	rodo,	kad	kurčių	vaikų	ir	
jų	šeimų	problemoms	neabejingas	
platesnis	visuomenės	ratas.

Renginį	pagyvino	per	pertrau-
ką	prie	konferencijų	salės	atidary-
ta	 bendra	Lietuvos	 ir	Baltarusijos	
kurčių	 ir	 neprigirdinčių	 vaikų	bei	
jaunuolių	 fotografijų	 ir	 piešinių	
paroda,	 sukurta	 įgyvendinant	 LR	
URM	 Vystomojo	 bendradarbia-
vimo	 ir	 paramos	 demokratijai	
programos	 projektą	 „Lietuva	 ir	
Baltarusija	 per	 fotoobjektyvą“	 ir	
Lietuvos	kultūros	tarybos	projektą	
„Menas	+	sveikata“.	

Parodos	autorių	darbuose	atsi-
spindi	bendro	Lietuvos	ir	Baltaru-
sijos	 kultūros	 paveldo	 paminklai,	
žymūs	pastatai	bei	tautas	vienijan-
ti	istorinė	praeitis.	

Pažintinių	 kultūrinių	 kelionių	
metu	 sukurti	 darbai,	 eksponuoti	
parodoje,	 sulaukė	 didelio	 konfe-
rencijos	dalyvių	susidomėjimo.	

Konferenciją	 užbaigė	 daug	
nuoširdžių	sveikinimų	ir	geriausių	
linkėjimų	 bendrijai	 PAGAVA	 20	
metų	veiklos	jubiliejaus	proga,		
    

    
už	 juos	 kolektyvas	dėkoja	 visiems	
renginio	dalyviams.	

Konferencija	 patvirtino,	 kad	
tėvų	organizacijos	veikla	yra	pras-
minga	 ir	 kad	 tėvai	 pasiryžę	 ben-
dromis	 jėgomis	 siekti	 geresnio	
gyvenimo	savo	kurtiems	vaikams.	

Renginio	 pradžioje	 į	 konfe-
rencijų	 salę	 susirinko	daugiau	nei	
80	 skirtingo	 amžiaus	 vaikų	 iš	 vi-
sos	 Lietuvos.	Kol	 tėveliai	 klausėsi	
pranešimų,	 vaikams	 neteko	 nuo-
bodžiauti.	

Jauniesiems	 dalyviams	 buvo	
parengta	 atskira	 užimtumo	 pro-
grama,	todėl	konferencijoje	galėjo	
dalyvauti	visi	šeimos	nariai.	

Mažiausieji	 -	 ikimokyklinio	
amžiaus	 -	 vaikai	 konferencijos	
metu	 turiningai	 leido	 laiką	Lietu-
vos	 sutrikusios	 klausos	 vaikų	 iki-
mokyklinio	 ugdymo	 centre.	 Au-
klėtojos	jiems	pateikė	nuotaikingą	
užimtumo	 programą.	 Mažyliai	
piešė,	 sportavo,	 rungtyniavo,	 vai-
dino	 ir	 linksmai	 bei	 saugiai	 leido	
laiką	 prižiūrimi	 centro	 darbuoto-
jų.	

Vyresni	 vaikai	 po	 iškilmin-
go	 konferencijos	 atidarymo	 bu-
vo	padalyti	 į	 dvi	 grupes	 ir	 išvyko	
pasisemti	 žinių	 apie	 Lietuvos	 is-
toriją	 bei	 šiek	 tiek	 papramogauti.	
Jiems	 buvo	 surengta	 ekskursija	
po	 Seimą,	 vėliau	 vaikai	 lankėsi	
televizijos	 bokšte,	 kur	 jiems	buvo	
pravesta	 ekskursija,	 paskui	 žaidė	
boulingą.	

Vaikų	 užimtumo	 organiza-
torių,	 savanorių	 bei	 rėmėjų	 dėka	
jaunieji	 konferencijos	 dalyviai	
naudingai	 ir	 linksmai	 praleido	
įspūdžių	kupiną	dieną,	skaniai	pa-
pietavo	ir	saugiai	sugrįžo	pas	tėve-
lius	renginiui	pasibaigus.	

Konferencija	 iš	 dalies	 finan-
suota	Europos	ekonominės	erdvės	
finansinio	 mechanizmo	 2009-
2014	m.	periodo	NVO	programos	
Lietuvoje	 projekto	 „Kurčių	 vaikų	
ir	 jų	 šeimų	diskriminacijos	maži-
nimo	 link“	 ir	 Neįgaliųjų	 reikalų	
departamento	prie	SADM	2014	m.	
Neįgaliųjų	asociacijų	veiklos	rėmi-
mo	projekto	lėšomis.			

PAGAVOS	inf.

Šeima

Mažiausieji konferencijos dalyviai linksmai ir prasmingai leidžia laiką Lietuvos 
sutrikusios klausos ikimokyklinio ugdymo centre.
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				Būsimieji	LGK	mokytojai	toliau	mėgaujasi	
užsienio	lektorių	paskaitomis

Gyvenimas skirtas gestų kal-
boms.	 Spalio	 10-15	 d.	mokymus	
Vilniaus	 kolegijos	 gestų	 kalbos	
mokytojams	 vedė	 šveicarė	 prof.	
Patricia	Shores-Hermann.	Būsimų	
specialistų	 žinias	 ji	 plėtojo	 tokio-
mis	 temomis	 kaip	 kurčiųjų	 ben-
druomenės	 kultūriniai	 aspektai,	
sociokultūrinės	 ir	 tarpkultūrinės	
kompetencijos	 ugdymas	 mokant	
gestų	kalbos;	gestų	kalbos	kaip	an-
trosios	(L2)	mokymas:	įvairūs	me-
todai,	mokinio	autonomija	ir	kt.	

Patricios	 gyvenimas	 ir	 karjera	
iš	šalies	žvelgiant	atrodo	kaip	išti-
sa	sėkmės	istorija,	nors	iš	tiesų	vi-
sus	laimės	ir	atradimų	tiltus	tiesia	
ji	pati.

Patty	 gimė	 ir	 augo	 Pietų	 Af-
rikos	Respublikoje.	 Iki	 tėvams	 su	
šeima	persikeliant	gyventi	į	Kana-
dą	mokėsi	 Šv.	 Vincento	 kurčiųjų	
mokykloje.	 Vėliau	 mokslus	 tęsė	
Albertos	 kurčiųjų	mokykloje	 (To-
rontas,	Kanada).	Pirmą	bakalauro	
diplomą	 įgijo	Galaudeto	universi-
tete	Vašingtone	(JAV),	vėliau	grįžo	
į	Kanadą	 ir	 tęsė	 studijas	Albertos	
universitete.	 Čia	 pamečiui	 apgy-
nė	 du	 diplominius	 darbus  –	 pir-
miausia	mokytojos,	 vėliau	 -	 gestų	
kalbos	bei	vertimo	mokymo.	Taip	
pat	yra	baigusi	nuotolines	studijas	
Didžiojoje	 Britanijoje.	 Po	 studijų	
dirbo	 pedagoginį	 ir	 biurokratinį	
darbą.	Visos	 	 veiklos	buvo	 susiju-
sios	su	gestų	kalba.

Patricios	 gyvenimas	 labiau-
siai	 pasikeitė	 1982	m.,	 kai	 ji	 tapo	
„Mis	 kurčioji	Kanada“.	Gražuolės	
karūna	 pasidabinusi	 Patty	 savo	
iniciatyva	surengė	dviejų	mėnesių	

turą	 -	 viešųjų	 ryšių	 kampaniją	po	
Kanadą.	Jos	tikslas	buvo	visuome-
nei	 atskleisti	 kurčiųjų	 kultūrą	 ir	
parodyti	 girdintiesiems	 kurčiųjų	
pasaulio	matymą,	 kuris	 neatsieja-
mas	nuo	vizualumo.	Vėliau	 ji	vie-
šai	prisipažino,	kad	 šiose	kelionė-
se	 radosi	 supratimas,	 kad	 kurtieji	
geba	 ir	 konkuruoti,	 ir	 bendradar-
biauti.

1985	m.	 spalį	Patricia	 ištekėjo	
už	kurčiojo	šveicaro	Rolando	Her-
manno.	1991	m.	pora	persikėlė	gy-
venti	 į	 vyro	 tėvynę.	Čia	P.Shores-
Hermann	 tęsia	 ir	 dar	 plečia	 savo	
veiklų	 barus.	Nuo	 1992	m.	 ji	 yra	
Ciuricho	 taikomųjų	mokslų	 uni-
versiteto	 Ugdymo	mokslų	 fakul-
teto	 dėstytoja.	 Vadovauja	 gestų	
kalbos	 vertėjų	 bakalauro	 progra-
mos	studijoms,	yra	dėstytoja	gestų	
kalbos	mokytojams,	 kaip	pasiren-
kamąjį	 dalyką	 gestų	 kalbos	moko	
kitų	 specialybių	 studentus.	 1993	
m.	 jai	 suteiktas	profesorės	 vardas.	
Ji	 dalyvauja	 tarptautiniame	 pro-
jekte,	 kuriame	dirba	Europos	hu-
manitarinių	mokslų	 elitas –	kartu	
rengia	Bendruosius	Europos	kalbų	
metmenis.	 Taip	 pat	 dalyvauja	 ki-
tuose	nacionaliniuose	ir	tarptauti-
niuose	projektuose.	Yra	parengusi	
ir	publikavusi	leidinį,	publikacijų.	

1992	m.	Patricia	 paskelbė	 pa-
čios	 rengtas	 savitaigos	 nuostatas.	
Tai	tarsi	manifestas.	Pirmas	punk-
tas	 skelbia  –	 „Taip,	 aš	 galiu!”	To-
liau	 moteris	 apmąsto	 socialinio	
modelio	 sąvoką,	 bendradarbiavi-
mą,	 prieinamumą,	 nepriklauso-
mumą,	 daugiakalbystę,	maksima-
lizmą,	atvirumą	(sąvoka,	priešinga	

izoliavimuisi),	kultūrinė	įvairovę...	
Kad	 ir	 kuria	 tema	kalbėtų,	 profe-
sorė	 akcentuoja	 asmenybės	 jėgą.	
Anot	 jos,	 tik	 tokia	 koncentruota,	
kryptinga	 jėga	 padeda	 vertingai	
įsilieti	 į	 gestų	 kalbos	 vartotojų	
bendruomenę.					

Gestų kalbos poezija - per 
mokslininko ir kūrėjo prizmę. 
Lapkričio	 12-14	 d.	 LGK	mokyto-
jams	 paskaitų	 ciklą	 tęsė	 vokietis	
Jurgenas	 Endressas.	 Jo	 mokymų	
tema	lietuviams	nauja –	gestų	kal-
bos	poezija.

Paklaustas,	 ar	 įmanoma	 iš-
mokyti	 kurti	 poeziją,	 J.	 Endressas	
sako,	 kad	 ir	 taip,	 ir	 ne.	 Pasak	 jo,	
teorija,	kūrybos	technika	-	 tai	da-
lykai,	kurie	paklūsta	 taisyklėms	 ir	
mokymuisi.	Pati	kūryba,	be	abejo,	
standartams	 nepasiduoda	 ir	 pri-
klauso	nuo	kūrėjo	asmenybės.	Pa-
šnekovas	įsitikinęs,	kad	kiekviena-
me	 žmoguje	 glūdi	 kūrybinis	 pra-
das,	 tačiau	 vienų	 jis	 išsiskleidžia,	
išeina	į	viešumą,	o	kitų	taip	ir	lieka	
snūduriuoti.	Štai	Vokietijoje	gyve-
na	100	 tūkst.	 kurčiųjų.	 Iš	 jų	 -	 10-
11	profesionalių	poetų.	Jis	atkreipė	
dėmesį,	 kad	poezijos	 teorija	 	 taip	
pat	 yra	 kūrybinis	 procesas.	Todėl	
koks	kitas	 lektorius	pagal	 tą	pačią	
programą	dirbtų,	ko	gero,	kitaip.

Eidama	į	susitikimą	jau	buvau	
girdėjusi,	 kad	 J.	 Endressas	 yra	 iš-
kilus	kūrėjas	 ir	puikus	pedagogas.	
Pats	 Jurgenas	 įsitikinęs,	 kad	 jo	
istorija	 visai	 banali,	 o	 gyvenimo	
kryptį	 pakeitė	 atsitiktinumas.	 „Aš	

pats	 tikriausias	 natūralus	 kurčia-
sis,	 -	 pradeda	 pasakojimą	 pašne-
kovas.	 -	Mano	 proseneliai,	 sene-
liai,	 tėvai	 ir	mes	su	sese	-	kurtieji.	
Aš	 jau –	ketvirta	karta.	Kurtieji	 ir	
mano	 pusbroliai	 bei	 pusseserės.	
Baigiau	 vidurinę	mokyklą,	 įgijau	
elektriko	 specialybę	 ir	 pradėjau	
dirbti...“	Tačiau	vieną	dieną	viskas	
pasikeitė.	 Ir	 tarsi	 be	 jokio	 postū-
mio	 vaikinas	 savaime	 atsigręžė	 į	
gestų	 kalbą.	 Per	 renginį	 kurčiųjų	
klube	 stebėjo	 kurčio	 poeto	 pa-
sirodymą	 scenoje	 ir	 pagalvojo:	
„Kaip	 jis	 taip	 sugeba?	 Gal	 ir	 aš	
kurs	nors	galėčiau	išmokti	panašių	
dalykų?..“	 Ėmė	 susitikinėti	 su	 tai	
darančiais	 žmonėmis,	 klausinėjo,	
praktikavosi	 pats.	Galų	 gale	 atsi-
sveikino	su	elektriko	darbu	ir	išvy-
ko	į	Švediją.	Čia	poezijos	kūrybos	
pagrindų	 jį	mokė	 amerikietė,	 ku-
rią	meilė	 atviliojo	 gyventi	 į	Euro-
pą.	Grįžęs	 dar	 dvejus	metus	 įgū-
džių	 sėmėsi	 iš	 tėvynainių.	 Daug	
dirbo	savarankiškai.

Į	 poezijos	 pasaulį	 įžengė	 su	
trenksmu.	Tiesiog	 iš	 karto	 šoko	 į	
aukščiausią	 lygį.	 1999	m.	Berlyne	
kas	 ketveri	 metai	 vykstančiame	
kurčiųjų	 meno	 festivalyje	 „Auk-
sinė	 ranka“	 laimėjo	 pagrindinį	
prizą.	 Vėliau	 Jurgenas	 pelnė	 ne	
vieną	 nacionalinį	 ir	 tarptautinį	
apdovanojimą	 (Italija,	 Šveicarija,	
Prancūzija),	 tačiau	 esą	 pirmojo	
užgožti	negalėjo	nė	vienas	kitas.	Jo	
žvaigždė	 sužibo	 taip	 ryškiai,	 kad	
grasino	užgožti	 kolegų	pastangas.	

Ugdymas

Šveicarė prof. Patricia Shores-Hermann, kad ir kuria tema kalbėtų, visada 
akcentuoja asmenybės jėgą.

Vokiečio Jurgeno Endresso mokymų tema – gestų kalbos poezija.
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„Nedalyvausiu	konkurse,	Jurgenas	
vis	tiek	bus	geriausias“,	-	ėmė	nusi-
vilti	 kiti	 kūrėjai.	Todėl	 dabar	 vai-
kinas	daugelyje	regioninių	festiva-
lių	 jau	dalyvauja	 tik	kaip	žiūrovas	
arba	komisijos	narys,	kad	suteiktų	
galimybę	 atsiskleisti	 pradedantie-
siems.	 Vis	 dėlto	 „Auksinės	 ran-
kos“	 festivalių	 kaskart	 laukia	 tik	
kaip	varžovas.

Šiandien	 poetas	 ir	 pedagogas	
yra	 laisvai	 samdomas	 darbuoto-
jas,	užsiėmimų	netrūksta.	Pagal	jo	
parengtą	 programą	 gestų	 kalbos	
poezijos	 pagrindų	 mokėsi	 japo-
nai,	 italai,	prancūzai,	graikai,	aus-

trai,	šveicarai,	čekai...	Save	taip	pat	
laiko	 profesionaliu	 aktoriumi	 ir	
režisieriumi.	 Iš	 tiesų	 Jurgenas	 yra	
įgudęs	 filmuoti,	 apdoroti	 vaizdo	
medžiagą,	montuoti,	dirbti	 su	ap-
švietimu,	su	skirtingo	braižo	akto-
riais.	Ir	pats	vaidina.	Jo	kaip	akto-
riaus	paslaugomis	naudojasi	ne	tik	
kurčiųjų	 teatrai,	 bet	 ir	 girdinčiųjų	
trupės.	Trys	mėnesiai,	 pusė	metų,	
sutartis	 baigiasi  –	 ir	 Jurgenas	 jau	
keliauja	į	kitą	darbo	vietą.	Ten,	kur	
tuo	metu	yra	laukiamas.

Šiandieniniame	 skubos	 ir	
nerimo	 pasaulyje	 jis	 nė	 kiek	 ne-
sijaudina	 dėl	 nepastovumo.	 Tie-

siog	mėgaujasi	 gyvenimu,	 ir	 tiek.	
Niekam	neįsipareigojęs	 ir	 niekam	
neskolingas.	 Vienintelis	 dalykas,	
be	 kurio	 jis	 negali,  –	 tai	 kelionės.	
Jo	 sąraše	 jau	 55	 aplankytos	 šalys.	
„Nesutikau	 savo	 kelyje	 nė	 vieno	
blogo	 ir	 neįdomaus	 žmogaus,	 ne-
buvo	šalies,	kuri	man	nepapasako-
tų	 nuostabios	 ir	 nepakartojamos	
savo	 istorijos.	 Iš	 visur	parkeliauju	
su	 daugybe	 nuotraukų	 ir	 naujo-
mis	 jėgomis.	Mano	gyvenime	tiek	
pozityvumo,	 kad	 nežinau,	 kaip	 jį	
ištveriu“,	-	stebisi	vyras.

Ir	 dar.	 Pašnekovas	 sako,	 kad	
kurčiųjų	 poezija	 turi	 pranašumų	

prieš	girdinčiųjų.	Svarbiausia,	kad	
pirmąją	gali	suprasti	viso	pasaulio	
kurtieji,	 o	 štai	 girdinčiųjų	 kūrybą	
tenka	 versti.	 Girdintieji	 užrašo	
eiles	 ir	 nuolat	 kartoja	 standartą.	
Kurčiųjų	 poezija,	 išsaugodama	 tą	
patį	turinį,	turi	savybę	kiekvienoje	
scenoje	 skleistis	 kitaip  –	 tai	 pri-
klauso	 nuo	 atmosferos,	 aktoriaus	
savijautos,	akimirkos	nuotaikos.	O	
visų	 svarbiausia  –	 ji	 tokia	 vizuali	
ir	erdvinė,	kad	kūrėjas,	pasakoda-
mas	 savo	 istoriją,	 rankomis	 liečia	
ir	jaučia	orą.	

    
Nijolė	KRASNIAUSKIENĖ

Šiais	laikais,	kai	yra	didelis	su-
sisiekimo	priemonių	pasirinkimas	
ir	 atsiranda	 galimybė	 pakeliauti,	
dažnas	renkasi	tolimus,	egzotiškus	
kraštus.	Smalsu	išvysti	tai,	kas	dar	
nematyta,	ir	tai	pateisinama.	

Tačiau	 yra	 žmonių,	 kuriems	
nieko	nėra	mielesnio	 už	 gimtinę,	
tėvų	 ir	 senelių	 žemę,	 šventa	 par-
eiga	puoselėti,	 prisiminti	 ir	 gerbti	
neįkainojamus	 lobius  –	 jų	 paliki-
mą,	to	krašto	istoriją.	

Panašių	 minčių	 genama	Ma-
laišių	 apylinkes	 lanko	 ir	 LKD	na-
rė	 kaunietė	 (kilusi	 iš	Anykščių	 r.)	
Dalia	 Zita	 Rudokaitė,	 kuri	 šį	 ru-
denį	į	ekskursiją	po	senelių	žemės	
valdas	 pasikvietė	 ir	 savo	 likimo	
draugę	 Jūratę	 Prunskutę.	 Juolab	
kad	 ypač	 gražų,	 auksu	 spindintį	
rudenį	Malaišių	kaimas	minėjo	čia	
gimusio	rašytojo	kunigo	Juozo	Tu-
mo-Vaižganto	 145-ąsias	 gimimo	
metines.	

Dalios	 seneliai	 buvo	 Tumų	
kaimynai,	 tad	 ji	 iš	 savo	 motinos	
išsaugojo	ir	autentiškus	prisimini-
mus,	kitus	senojo	kaimo	gyvento-

jų	 pasakojimus,	 vietovardžių	 pa-
vadinimus,	 kurių	 dauguma	 vaiz-
džiai	aprašyti	ir	J.	Tumo-Vaižganto	
kūryboje.	

Netoliese	 buvusioje	 Kunigiš-
kių	mokykloje	 yra	 įkurtas	 rašyto-
jo	muziejus,	 ten	kiekvieną	 rugsėjį	
tradiciškai	 renkamasi	 į	 garsiąsias	
Vaišgantines.	 Jas	daugelį	metų	or-
ganizuoja	 šio	muziejaus	 direkto-
rius	Vytautas	 Bagdonas,	 žinomas	
kraštotyrininkas,	 fotomenininkas,	
žurnalistas.	

Vaižgantinės	 garsėja	 ir	 tuo,	
kad	organizatoriai	geba	suburti	vi-
sur	išsiblaškiusius	anykštėnus.	Su-
sitinka	 iš	šio	krašto	kilę	buvę	kai-
mynai,	 daugiau	 ar	mažiau	 žymūs	
rašytojai,	 menininkai,	 sportinin-
kai,	 visuomenės	 veikėjai	 pagerbti	
kraštiečio	rašytojo	atminimo,	kar-
tu	 pasidalyti	 savais	 laimėjimais,	
patirtimi,	 pasidžiaugti	 nuveiktais	
darbais.	

Atvykę	 svečiai	 gali	 maloniai	
nustebti,	kiek	daug	Anykščių	kraš-
tas	išaugino	garsių	žmonių!

    

J. Tumo-Vaižganto muziejuje – 
D. Z. Rudokaitės darbų paroda 

Per	šias	Vaižgantines	muzieju-
je	 surengtos	D.	Z.	Rudokaitės	 ta-
pybos	darbų	 ir	V.	Bagdono	meni-
nių	 fotografijų	 parodos.	Atskiroje	
patalpoje	 Dalia	 eksponavo	 apie	
penkiolika	 akvarele	 ir	 aliejiniais	
dažais	 tapytų	 paveikslų,	 kuriuose	
pavaizduoti	 tėviškės	 ir	 jos	 apylin-
kių	vaizdai.	

Ji	 jau	 anksčiau	 yra	 padovano-
jusi	 J.	 Tumo-Vaižganto	 muziejui	
savo	 tapytų	paveikslų,	 iš	 savo	ku-
klių	 pajamų	parėmusi	 vaižgantie-
čių	klubo	„Pragiedrulys“	ir	Svėda-
sų	 krašto	 (Vaižganto)	 muziejaus	
neperiodinį	 laidinį	 „Pragiedrulių	
žemė“.

Rudens	 gražūs	 orai	 sutraukė	
į	 šventę	 daug	 svečių.	 Skambėjo	
gyva	muzika,	akį	 traukė	 ir	apetitą	
žadino	gausaus	derliaus	vaišės,	de-
gė	 simbolinis	 draugystės	 laužas	 ir	
netgi	iššovė	tikra	patranka...

Daliai	 vis	 magėjo	 aprody-
ti	 Jūratei	 kuo	 daugiau	muziejaus	
eksponatų,	 paslaptingų	 kiemo	
kampelių,	supažindinti	su	žymiais	
kraštiečiais.	 O	 po	 turiningo	 ren-
ginio	 pavedžiojo	 po	 beveik	 visas	
rašytojo	 kūriniuose	minimas	 vie-
toves,	pasigėrėjo	rudens	spalvomis	
pražydusiais	 senaisiais	Malaišiais,	
pasivaikščiojo	 senelių	 žemės	 val-
dose,	prisiminė	artimuosius...	

Nakties	poilsio	dvi	keliautojos	
apsistojo	 senoje	 Malaišių	 kaimo	
troboje,	 kurią	 paveldėjo	 dailinin-
kė,	 mokslininkė	 edukologė	 Ri-
manta	Grižaitė-Adomaitienė.	Kai	
apytamsiuose	 kambariuose	 vėlų	
vakarą	tarsi	balanos	gadynėje	švie-
tė	tik	žvakė,	Jūratei	padvelkė	tikra	
senove.	Daliai	 tarp	 senų	 rakandų	

ir	 baldų	 aplinka	priminė	Rumšiš-
kių	 etnografinį	 muziejų,	 tačiau	
gimusi	ir	užaugusi	kaime	diskom-
forto	 nejautė.	 Tik	 Jūratė	 niekaip	
negalėjo	užmigti...	Rytojaus	dieną	
abi	 su	 šeimininke	p.	Rimanta	da-
lyvavo	 iškilmingose	Mišiose	 Svė-
dasuose	 Šv.	 Arkangelo	 Mykolo	
bažnyčioje.	

Ir	 čia	 dar	 ne	 viskas.	Moterys	
patraukė	 į	 grybais	 kvepiančius	
Anykščių	miškus.	Atgaivino	malo-
ni	medžių	draugija,	minkšti	sama-
nų	patalai,	tikra	egzotika	dvelkian-
tis	gražus	oras.	

Vakarop	Dalia	 su	 Jūrate	 į	 na-
mus	 vežėsi	 nepakartojamus	 įspū-
džius,	 natūralaus	 kaimiško	 me-
daus.	 Anksčiau	 sportavusi	 Jūratė	
nepraleido	 progos	 nusifotogra-
fuoti	su	iš	Anykščių	kilusiu	garsiu	
krepšininku	 Sergejum	 Jovaiša	 ir	
vis	 stebėjosi	 sportininko	 ūgiu  –	
buvo	visai	kitoks	įspūdis	negu	ma-
tant	televizijos	ekranuose...	

Negailėjęs	 gerų	 žodžių	 apie	
D.	Z.	Rudokaitės	 parodą	 susitiki-
mo	 Malaišiuose	 proga	 kraštietis	
mokslininkas	 bibliotekininkas	
Romualdas	 Vytautas	 Rimša	 pa-
dovanojo	 savo	 sudarytą	 knygą	
„Svėdasiškių	 draugija	 „Alaušas“	
(ištakos,	istorija,	veikla	2007–2012	
m.)“.	O	šių	metų	Lietuvos	rašytojų	
ir	 žurnalistų	 sąjungų	 Didžiosios	
Vaižganto	 premijos	 laureatas	Vy-
tautas	Bagdonas	pradžiugino	nau-
jausiomis	knygomis	su	autografais	
„Tumų	 Juozuko	 vaikystės	 pasaka“	
(2014)	 ir	 „Svėdasų	 kraštas	 seniau	
ir	dabar“(2014).

Aldona	STANKEVIČIENĖ

Knygos su autografais iš V. Bagdono rankų.

Pagarba	senelių	ir	tėvų	kraštuiMes	ir	
visuomenė
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Pastarąjį	 dešimtmetį	 ben-
drijos	 „Gestas“	 soduose	 įvyko	
ir	 vyksta	 geros	permainos.	 Su-
tvarkyta	gatvių,	namų	numera-
cija,	 išrinkta	 nauja	 sodininkų	
bendrijos	 pirmininkė,	 daugėja	
nuolat	gyvenančių	šeimų.	Sodi-
ninkų	bendrija	pamažu	 įgauna	
vis	daugiau	gyvenvietės	bruožų.	

Pagrindiniai	 statybos	 ir	 aplin-
kos	 tvarkymo	 darbai	 baigti.	 Pri-
sodinta	 daugybė	 įvairiausių	 au-
galų.	 Namai	 tarsi	 skęsta	 vešlioje	
augmenijoje.	 Darbštūs	 ir	 veiklūs	
sodininkai	 neįsivaizduoja	 pasy-
vaus	 poilsio	 žiūrint	 televizorių.	
Daugelis	 jų	net	neprašo	kelialapių	
į	 pajūrį,	 sveikatą	 palaiko	 judėji-
mu,	 darbu	 gamtos	 prieglobstyje.	
Kai	 kurie	 linksmuoliai	 sodininkai	
ne	 kartą	 sakė,	 kad	 turi	 viską:	 sa-
vo	 gestų	 kalbos	 vertėją,	 buvusių	
sportininkų,	 saviveiklininkų,	 gerų	
statybininkų	 ir	 net	 savo	 spaudos	
atstovą	 ryšiams	 su	 kurčiųjų	 ben-
druomene.

Daug	 straipsnių	 apie	 sodinin-
kų	 bendrijos	 nuveiktus	 darbus,	
parodas,	 šventes,	 rūpesčius,	 pro-
blemas	 mūsų	 mėnraščiui	 parašė	

buvęs	 neetatinis	 laikraščio	 „Aki-
ratis“	 korespondentas,	 aktyvus	
visuomenininkas,	 vienas	 pirmųjų	
sodininkų	bendrijos	 steigimo	 ini-
ciatorių,	 ilgametis	UAB	 „Vikada“	
darbuotojas	 A.	 Zinius.	 2004	 m.	
spalį	mūsų	draugijos	laikraštis	pu-
blikavo	paskutinį	šviesaus	atmini-
mo	kolegos	darbą –	 įdomesnių	 jo	
ir	 sodo	kaimynų	vasaros	džiaugs-
mų	bei	rūpesčių	fotoreportažą.

Gražų,	 ilgai	 puoselėtą	 sodą	
A.Ziniui	teko	parduoti,	nes	reikėjo	
slaugyti	sunkiai	susirgusią	žmoną.	
Vėliau	pats	 pasiligojo	 ir	 nuo	 sun-
kios	ligos	2008	m.	mirė.

Papuošė Sudervės apylinkes
Dar	 prieš	 vasaros	 pradžią	 so-

dininkų	 bendrijos	 „Gestas“	 bu-
halterė	 Rima	 Dargienė	 pakvietė	
draugijos	 laikraščio	 „Akiratis“	 re-
daktorę	G.	Karklienę	 ir	 neetatinę	
korespondentę	V.	Vaitkutę	 atvykti	
į		bendriją	„Gestas“	Rastinėnuose.

Sutartu	laiku	vasaros	pabaigo-
je	 vykome	 į	 Rastinėnus.	 Važiuo-
jant	atgijo	seni	prisiminimai.	Prieš	
34	 metus,	 vėlų	 1979	 m.	 rudenį,	
įmonės	autobusu	grupė	darbuoto-

jų,	 tarp	 kurių	 buvo	 ir	 šio	 straips-
nio	 autorė,	 tuometė	 direktoriaus	
pavaduotoja	 kultūriniam	 darbui	
važiavome	 apžiūrėti	 gauto	 žemės	
sklypo.	Vaizdas	nebuvo	jaukus.	Vi-
sas	žemės	masyvas	nusėtas	akme-
nimis,	 pelkėtas,	 kalvotas,	 neder-
lingas.	 1980	m.	 pavasarį	 išdalijus	
ir	 atmatavus	 6	 arų	 rėželiais,	 susi-
darė	 69	 sklypai.	 Tais	metais	 tapti	
sodininkais	pasiryžo	54	girdinčių-
jų	ir	15	kurčiųjų	šeimų.

Išliejus	 daug	 prakaito,	 vienas	
po	 kito	 iškilo	 didesni	 ir	mažesni	
mediniai	 bei	 mūriniai	 nameliai.	
Per	34	metus	atliktas	didžiulis	ko-
lektyvinis	darbas:	nusausintos	pel-
kės,	sutvirtinti	statūs	šlaitai,	įvesta	
elektra,	 vandentiekis.	Pastaraisiais	
metais	sutvarkytos,	sunumeruotos	
gatvės,	 namai,	 prie	 pagrindinio	
įvažiavimo	įrengtas	stendas –	pla-
nas.	Užaugę	 vešlūs	 sodai	 papuošė	
Sudervės	 apylinkes.	 Praeityje	 bu-
vęs	 skurdus,	 neišvaizdus	 žemės	
masyvas	neatpažįstamai	pasikeitė.

Namai medžių paūksmėje
Įvažiavus	 į	 kelią	 Rastinėnų	

link	 sunku	buvo	atskirti	 žalumoje	
skendinčių	 atskirų	 sodo	 bendrijų	
ribas.	 Nepasiklydome,	 nes	 Rima	
su	vyru	Algimantu	laukė	netoli	sa-
vo	namų	 esančioje	 stotelėje.	Kaž-
kada	šalia	kelio	stovintis	jų	namas	
buvo	matomas.	Prieš	daugelį	metų	
Rima	 šalikelėje	 pasodino	 visą	 ei-
lę	berželių.	Dabar	galingi	medžiai	
slepia	visą	sodo	pakraštį,	jų	ir	kai-
mynų	namus,	 puošia	 kelią,	 teikia	
pavėsį	praeiviams.

Sodininkų	 bendrijos	 buhalte-
re	moteris	dirba	 jau	22	metus.	Už	
simbolinį	 atlyginimą	 tvarko	 ko-
munalinių	paslaugų	apskaitą.	Ji	sa-
kė,	kad	geriausiai	ir	visuomet	laiku	
su	 mokesčiais	 atsiskaito	 kurtieji	
sodininkai.	Girdintieji	dažnai	del-
sia,	tarp	jų	esama	nemažai	įsiskoli-
nusių.	Ypač	sunku	būdavo	surinkti	
pinigus	už	elektrą.	Neseniai	suda-
rius	sutartį	su	LESTO	už	suvarto-
tą	 elektrą	 bendrijos	 nariai	 dabar	
patys	 sumoka	 pagal	 atsiskaitymo	
knygelę.	Paklausta,	koks	šiuo	metu	
yra	bendrijos	nario	mokestis,	mo-
teris	atsakė,	kad	jo	dydis	priklauso	
nuo	 turimo	 žemės	 sklypo	 ploto.	
Vieno	aro	kaina	12,5	lito.

Svetingi	 šeimininkai	 parodė	
savo	namus,	naują	prieš	 ketverius	
metus	per	visą	namo	ilgį	pastatytą	

priestatą  –	 erdvią,	 šviesią	 veran-
dą.	 Joje	 išvydome	 daug	meniškų	
keramikos	 darbų,	 kuriuos	 sukūrė	
Rimos	 mama	 Elena	 Jurevičienė.	
Fotoaparato	 objektyvu	 įvairaus	
dydžio	 skulptūrėles,	 vazeles,	 kitas	
keramines	 kompozicijas	 užfiksa-
vusi	redaktorė	G.	Karklienė	pasiū-
lė	 surengti	 parodą,	 parodyti	 dar-
bus	bendruomenei.

Toliau	 apžiūrėjome	 pagalbinį	
pastatą,	 jame	 -	 Algimanto	 dirb-
tuvė.	 Tvarkingai	 sudėti,	 sukabin-
ti	 įrankiai	 rodo,	 kad	 šeimininkas	
mėgsta	tvarką.	Nusileidome	į	rūsį.	
Bulvės	 jau	 nukastos,	 rūpestingai	
surūšiuotos,	 ant	 kiekvienos	 dėžės	
užrašyta	 jų	 veislė.	 Paskui	 ėjome	
tvarkingai	 uždengto	 šulinio	 link.	
Čia	 pat	 atskiri	 du	 šiltnamiai:	 vie-
name	 noko	 pomidorai,	 kitame	
paprikos,	 o	 sodo	pakraštyje	 prieš	
saulę	 uogas	 svarino	 vėlyvosios	
avietės.

Artimiausi	 šios	 veiklios,	 sim-
patiškos	 ir	 draugiškos	 poros	 kai-
mynai  –	 Rimos	 sesuo	 Marytė	
Juškienė,	 kartu	 su	 ja	 gyvenanti	 jų	
mama	Elena	 Jurevičienė	 bei	 šalia	
įsikūrusi	ir	nuolat	gyvenanti	jauna	
šeima.

Namą pastatė per dvejus 
metus

Savo	sklype	Marytė	ilgai	netu-
rėjo	pastogės.	Daug	metų	 su	 savo	
šeima	 ir	 vaikais	 glaudėsi	 sesers	
name.	Vyriausiam	 sūnui	Gintarui	
sukūrus	 šeimą,	 Vilniuje	 turėtas	
dviejų	 kambarių	 butas	 tapo	 per	
ankštas.	 2010	m.	Rima	paskatino	
seserį	 ryžtis	 imti	 banko	 paskolą	
namo	 statybai.	Kartu	 su	 vyru	Al-
gimantu,	 kvalifikuotu	 statybinin-
ku,	padėjo	ne	tik	patarimais.	Šiltą,	
šiuolaikišką	 dviejų	 aukštų	 namą	
auksinių	 rankų	 Algimantas,	 visų	
galų	 meistras,	 pastatė	 per	 dve-
jus	metus.	Vėliau	 atliekant	 vidaus	
apdailos	 darbus	 talkino	 Marytės	
sūnus	 Gintaras.	 Dabar	 Marytė	
čia	 nuolat	 gyvena.	 Kai	 ją	 ir	 ma-
mą	 aplankėme,	 radome	dar	 vieną	
viešnią  –	Marytės	marčią	Reginą.	
Už	namo	žemiausioje	sklypo	nuo-
lydžio	 vietoje	 iškastas	 nedidelis	
tvenkinys.	 Jame	 plaukiojo	 vėjo	
dvelksmo	 supama	 ančių	 šeimyna,	
kuri	 iš	 tolo	 atrodė	 kaip	 tikra.	 Pa-
darius	 keletą	 nuotraukų	 kartu	 su	
mūsų	gide	R.Dargiene	ėjome	 lan-
kyti	kitų	sodininkų.

RUNOS	taurę	laimėjo	kurtieji

Svečiuose	pas	bendrijos	„Gestas“	sodininkus

Vasarą	 Šlienavoje,	 prie	Kauno	
marių,	vyko	tradicinės	velkiavimo	
varžybos	 RUNOS	 taurei	 laimėti.	
Nugalėtojais	 tapo	 kurčiųjų	 ko-
mandos	„Vilniaus	gestas“	nariai	A.	
Undraitis	 ir	A.	Undraitienė.	 (Vel-
kiavimas –	vienas	seniausių	žūklės	
būdų.)

Varžybos	 vyksta	 jau	 ketverius	
metus	iš	eilės	ir	tapo	tradicine	vel-
kiavimo	mėgėjų	 sueiga.	 Susirinko	
rekordinis	 dalyvių	 (tiek	 įvairių	
klubų	 atstovų,	 tiek	 pavienių	 žve-
jų)	skaičius	-	beveik	40	komandų.	
Deja,	naktį	praūžė	didžiulė	audra,	
ir	 žuvys,	 matyt,	 išsislapstė,	 išsi-
gando	ir	nelabai	norėjo	kibti.	Tad	
žvejams	 teko	 gerokai	 pasistengti,	
kad	 įrodytų	 savo	 sugebėjimus,	
meistriškumą,	kantrybę.	Nugalėjo	
patirtis:	 pirmas	 dvi	 vietas	 užėmė	
nuolatiniai	 dalyviai.	 Mūsų	 ben-
druomenės	nariai	A.	Undraitis	 ir	
A.	Undraitienė	 sugavo	 kelis	 star-
kius	ir	ešerius,	kurie	svėrė	4,74	ki-
logramo.	Didžiausia	 iš	 jų	pagauta	
žuvis	buvo	1,3	kg	starkis.	

Antra	 vieta	 atiteko	 koman-

dai	 ,,Ant	 bangos	 ST.Croix“	 (H.	
Vinckevičius	 ir	 E.	 Lipinskas),	 o	
trečią	vietą	 su	didžiausia	varžybų	
žuvimi	 (3,445	 kg	 lydeka)	 užėmė	
R.	Armalis	 ir	K.	 Skiezgylas.	Beje,	
tarp	 antros	 ir	 trečios	 vietos	 buvo	
tik	5	gramų	skirtumas.

„Akiračio“	inf.

Pirmos vietos laimėtojai A. Undraitis 
ir A. Undraitienė su savo laimikiu.

Mes	ir	
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Ukrainietiškas riešutmedis
Eidami	 plačia	 sodo	 gatve,	 iš	

tolo	 pamatėme	 kelis	 sklypus,	 ku-
rie	 baigėsi	 didelio	 nuolydžio	 šlai-
tu.	 Kad	 neslinktų	 dirvožemis,	 iš	
akmenų	 sumūryta	 ilga	 graži	 už-
tvara  –	 siena,	 kurioje	 palikti	 tar-
pai	 laiptams.	Namai	 čia	 stovi	 ant	
aukštokos	 kalvos	 kartu	 su	 visa	
valda.	Dailiai	sumūrytais	patogiais	
laiptais	 pakilome	 prie	 pirmojo	
kalvos	 viršuje	nutūpusio	namelio.	
Jaukią	aplinką	čia	susikūrė	buvę	il-
gamečiai	liaudies	teatro	„Mimika“	
aktoriai	Audronė	ir	Nikolajus	Ski-
bai.	 Iš	 kiemo	matyti	 žalia	 pievelė,	
kurios	 viduryje	 iškastas	 nemažas	
tvenkinys	su	dviem	liepteliais,	vie-
nas	jų	papuoštas	senovinio	vežimo	
ratu.	Tvenkinio	krantai	 sutvirtinti	
supintais	 karklais,	 o	 pakrantė	 pa-
puošta	 įvairaus	 dydžio	 akmenų	
juosta.	 Čia	 atrodė	 laisviau	 ir	 er-
dviau.	Šeimininkas	paaiškino,	kad	
anksčiau	 šalia	 jo	 sklypo	 plytėjo	
pelkė.	 Ją	 patys	 sodininkai	 nusau-
sino,	 išsipirko,	 ir	 taip	 sklypas	 pa-
didėjo.

Dėmesį	 patraukė	 kita	 sodo	
puošmena –	didžiulis	aukštas	dvi-
kamienis	medis,	 kurio	 laja	 stelbė	
kone	pusę	 erdvės.	Nikolajus	 sakė,	
kad	 šį	 riešutmedį	 pasodino	 vos	
gavęs	 sodą.	 Taip	 jau	 sutapo,	 kad	
tais	metais	lankėsi	pas	giminaičius	
Ukrainoje	 ir	 iš	 jų	 parsivežė	mažą	
sodinuką.	Užaugęs	ne	 kartą	 džiu-
gino	 gausiu	 derliumi.	 Ir	 šiemet	
žydėjo,	bet	pavasaris	buvo	šaltas –	
nušalo	žiedai.

Randa laiko anūkams
Vientisa,	 palei	 gatvę	 sumūry-

tų	 akmenų	 siena	 aukščiausia	 yra	
ties	Rimutės	ir	Stasio	Kiesų	valda.	
Aukštokai	 pakilusio	 sklypo	krašte	
lygiagrečiai	 su	 mūrine	 siena	 pa-
sodintos	 ir	 jau	 užaugusios	 aukš-
tos	 tujos	 puošia	 bei	 saugo	 sklypą	
nuo	 vėjo.	 Kilome	 namuko	 link.	
Žvilgsnį	 patraukė	 takelio	 pakraš-
tyje	graži,	tanki,	neaukšta	ir	dailiai	
nukirpta	 bukmedžių	 gyvatvorė.	
Ji	 tęsiasi	 iki	pat	kiemo	ir	driekda-
masi	 toliau	 taisyklingu	puslankiu	
apkabina	šulinį.

Šeimininkus  –	 mūsų	 ben-
druomenės	 narius:	 VGKV	 cen-
tro	 vertėją	 R.	 Kiesienę	 ir	 buvusį	
kvalifikuotą	 statybininką	 S.	Kiesą	
-	 radome	ne	 vienus.	Kartu	 su	 jais	
tą	 dieną	 žaidimais	 sode,	 šalia	 na-
mo	įrengtomis	sūpynėmis,	senelių	
dėmesiu	džiaugėsi	jauniausias,	de-
šimtmetis,	anūkas	Arminas.

Čia	buvo	šviesu,	erdvu.	Saulės	
apšviestas	nemažas	kiemas	jungėsi	
su	 žaliuojančia	 pievele,	 papuoš-
ta	 sodo	 šeimininkų	 pagamintais	
įspūdingais	žibintais.	Stasys	paaiš-
kino,	 kad	 šalia	 jų	 sklypelio	 buvo	
didelė	menkaverčių	 krūmų	prižė-
lusi	 pelkė.	Patys	 savo	 lėšomis	nu-
sausino,	 išsipirko,	 ir	 turėtas	 šešių	
arų	sklypelis	padidėjo	iki	dvylikos	
arų.

Su	 šeimininkais	 ėjome	 buvu-
sios	pelkės	 link.	Prie	mūsų	mielai	
prisidėjo	mažasis	Arminas.	Iš	tolo	
pamatėme	 nemažą	 tvenkinį,	 o	 jo	
pakrantėse	 -	 sparnus	 išskleidusią	
gulbę,	dar	neišskridusį	gandrą.

Pievos	pakrašty	 Stasys	parodė	
labai	 aukštą	 palinkusį	medį.	 Prie	
jo	 kas	 pusmetrį	 pritvirtintos	 len-
telės –	kopėčios.	Paaiškėjo,	kad	tai	
atrakcija	 anūkui  –	 „Tarzano“	me-
dis.	Armino	paprašėme	parodyti,	
kaip	 jis	 užkopia.	 Iš	 pradžių	 ber-
niukas	 lipo	 stačias,	 staigų	medžio	
pasvirimą	 iki	 virvės	 įveikė	 ropo-
mis.	Nuleidęs	kojas	atsisėdo,	prisi-
traukė	virvę	ir	su	vėjeliu	nuskriejo	
žemyn.

Vaikštant	 po	 sodą	 berniukas	
įdėmiai	 klausėsi,	 ką	mums	 pasa-
kojo,	 aiškino	 senelis.	 Niekur	 ne-
atsiliko	 ir	 kaip	 kareivėlis	 stovėjo	
šalia.	 Jautėsi	 didelis	 prieraišumas,	
jo	 ir	 senelių	 dvasinis	 ryšys.	 Tarp	
daugybės	 darbų	mylintys	 seneliai	
randa	laiko	ir	anūko	poreikiams.

Visi	kartu	pasukome	prie	žalu-
mos	gaubiamo	nedidelio	dviaukš-
čio	 pastato  –	 pirties	 su	 erdvia	 te-
rasa.	 Ilgas	 patogus	 stalas,	 patogūs	
pinti	 baldai,	 gaivus	 oras,	 ramybė,	
puiki	vieta	poilsiui,	bendravimui.

Miesto šurmulio nepasiilgsta
Kartu	 su	 gide	 kitoje	 gatvėje	

aplankėme	 Aną	 ir	 Stasį	 Buivy-
dus.	Prieš	 pensiją	 juodu	 ilgai	 dir-

bo	 tuomečiame	Vilniaus	 „Dailės“	
kombinate.	 Ana  –	 emaliuotoja,	
Stasys	 keturiasdešimt	 trejus	 me-
tus	 dirbo	 atsakingą,	 ypač	 didelio	
kruopštumo	ir	kantrybės	reikalau-
jantį	 graverio-juvelyro	darbą.	Dar	
dirbdamas	 Stasys	 sodininkų	 ben-
drijoje	„Gestas“	nusipirko	sklypelį	
žemės.

Gyventi	 sode,	 gamtos	 prie-
globstyje,	jiems	abiem	patiko.	Pra-
džioje	 įsikūrė	 vagonėlyje,	 vėliau	
Stasys	 kartu	 su	 sūnumi	 pasistatė	
namuką.	 Jis	 -	 nedidelis,	 bet	 pato-
gus	 gyventi,	 yra	 patys	 būtiniausi	
reikmenys.	Darbšti	 pora	 visai	 ne-
pasiilgsta	miesto	 šurmulio,	 buto,	
kuriame	dabar	gyvena	nuominin-
kai.

Mažame	 kieme,	 tarp	 vagonė-
lio	ir	namuko,	iš	senos	storos	obels	
Stasys	 sumeistravo	 stalą,	 krėslą,	
suolus.	 Šiltomis	 dienomis	 abu	 čia	
skaito,	 geria	 arbatą,	 bendrauja	 su	
svečiais.	Nors	čia	ankštoka,	vietos	
nedaug,	prie	 įėjimo	yra	mažas	ar-
chitektūros	kampelis.	

Pirmiausia	 žvilgsnį	 patraukė	
medinė	 Rūpintojėlio	 skulptūra,	
kurią	 atsivežė	 iš	 giminaičio	 sody-
bos.	Čia	 daug	 nedidelių	 akmeni-
nių	skulptūrų	ir	kompozicijų.	

Įdomiai	 atrodo	 dvikamienio	
apversto	 šaknimis	 į	 viršų	medžio	
skulptūra	su	pritvirtintu	senovinio	
vežimo	 ratu.	 Arčiau	 takelio	 guli	
didesnis	 akmuo	 su	 įsriegtais	 vir-
bais,	ant	kurių	pritvirtinti	įvairaus	
dydžio	 akmenukai.	 Kūrybiniai	
darbai	 rodo,	 kad	 šeimininkas	 turi	
lakią	vaizduotę,	išmonę.

Atsisveikinant	 Stasys	 pakvietė	
užeiti	į	vagonėlį.	Parodė	ant	sienos	
sukabintus	 įrėmintus	 atminimo	
medalius,	 ordinus,	 skiriamuosius	
ženklus,	 kuriems	 jis	 pagaminda-
vo	 presą-štampą.	 Ant	 sienos	 bu-
vo	 ir	 keletas	 išlikusių	 emaliuotų	

žmonos	 darbų.	 Ši	maža	 išsaugota	
ekspozicija	mums	parodė,	 kad	 šie	
darbštūs,	 kūrybingi	 žmonės	 savo	
darbą	brangino,	vertino	ir	mėgo.

Naujoji sodininkų bendrijos 
pirmininkė

Gyvenime	 dažnai	 būna,	 kad	
keičiasi	 mūsų	 poreikiai	 ir	 lūkes-
čiai.	Vienas	dalykas	norėti,	kitas –	
pasiryžti.	

Prieš	 dešimt	metų	 buvę	 ilga-
mečiai	UAB	 „Vikada“	darbuotojai	
sandėlininkė	Valentina	 ir	 ekono-
mistas	 Antanas	 Bajorūnai	 paliko	
sostinę	 ir	 įsikūrė	 Rastinėnuose.	
Jie	 patenkinti	 gyvenimu	 sode,	 čia	
nėra	didelio	 šurmulio,	 skubėjimo,	
įtampos.

Abu	 šeimininkus	 radome	na-
mie.	 Prieš	 dvejus	metus	 sodinin-
kai	 Valentiną	 išrinko	 bendrijos	
„Gestas“	pirmininke.	

Paklausėme,	 kaip	 jai	 sekasi	
tvarkytis,	 administruoti	 teisinius,	
komunalinius	 ir	 kitus	 bendri-
jos	 reikalus.	 Pirmiausia	 pirmi-
ninkė	 pasidžiaugė	 buhalterės	
R.Dargienės	darbštumu,	pareigin-
gumu,	geru	jos	darbu.	

Vadovė	sakė,	kad	kitąmet	ben-
drijai	 „Gestas“	 sukaks	 35	 metai.	
Artėjanti	 sukaktis	 bus	 puiki	 pro-
ga	 pažvelgti,	 kas	 per	 tą	 laiką	 nu-
veikta,	suplanuoti	būsimus	ateities	
darbus. 

Moteris	aprodė	savo	erdvų	so-
dą	 ir	 jame	gausiai	užderėtą	obuo-
lių	derlių,	kartu	pasidžiaugėme	jos	
išpuoselėtais	 jurginais	bei	 kitomis	
vešliomis	rudens	gėlėmis.

Pasidomėjome,	 ar	 čia	 gyve-
nantys	 žmonės	 sulaukia	 komuna-
linių	paslaugų	 teikėjų	 bei	 būtinos	
medikų	pagalbos.	 Pirmininkė	 sa-
kė,	kad	dėl	paslaugų	ir	medikų	pa-
galbos	problemų	nekyla,	iškviestos	
tarnybos	 atvyksta.	Namai,	 gatvės	
sunumeruotos,	 yra	 bendras	 pla-
nas.	 Jį	 atvykstančios	 tarnybos	 ly-
gina	su	kitų	bendrijų	planais	ir	tei-
gia,	kad	bendrijos	„Gestas“	planas	
aiškiausias	 ir	 gražiausias.	 Kartu	
nuėjome	prie	 centrinių	vartų,	kur	
stovi	ryškus	spalvotas	stendas.

Sodai  –	 žmogaus	 ir	 gamtos	
kūriniai.	Šioje	žalioje	oazėje	kelios	
valandos	 ištirpo	 kaip	 pusvalan-
dis.	Atsisveikinome	 su	 svetingąja	
R.Dargiene,	 kuri	 moka	 priimti	
svečius,	 parodyti,	 kas	 sode	 gražu	
ir	vertinga.	

Vanda	VAITKUTĖ

Sodų bendrijos žemėlapis.
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Fotoreportažas	iš	bendrijos	„Gestas“	sodų

Nuolat gyvenantys sode Ana ir Stasys Buivydai 
miesto šurmulio nepasiilgsta.

R. Dargienė ir jos vyras Algimantas randa laiko ir spaudą paskaityti.

Naujoji sodininkų bendrijos „Gestas“ pirmininkė 
Valentina Bajorūnienė ir jos išpuoselėti jurginai.

Gestų kalbos vertėjos R. Kiesienės ir jos vyro Stasio pirtis su erdvia terasa - 
puiki vieta ilsėtis ir bendrauti (iš kairės): anūkas Arminas, R. Kiesienė, bendrijos 
buhalterė R. Dargienė ir S. Kiesa.

Mes	ir	visuomenė

Audronės ir Nikolajaus Skibų sodo gėrybės.


