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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

Kartu su delegatais į Šv. Kazimiero g. 3 aktų salę sugužėjo ir apie 50-70 piketuotojų. 

Plačiau skaitykite 4-5 p.

Sausio 17 d. buvo sušauktas neeilinis LKD suvažiavimas. Pirmiausia tokio renginio 
prireikė norint priimti sprendimą dėl žemės sklypo Sietyno g. (Vilnius) pirkimo ir 
naujo LKD pastato jo teritorijoje statybos.

Plačiau skaitykite  8 p.

Šių metų gruodžio 12-22 d. Vokietijoje, Berlyne, vyko 
pasaulinis kurčiųjų vyrų ir moterų grožio konkursas 
„Miss and mister deaf stars“. Jo nugalėtoja tapo 
18-metė lietuvė Vaiva Žymantaitė. 
    Iš vyrų trečią vietą laimėjo Andžėjus Voroneckis. 

Neeiliniame suvažiavime – nepaprasta padėtis 
ir sunkūs apsisprendimai 

Lietuvių sėkmė pasauliniame 
grožio konkurse

Suvažiavimą pradėjo LKD prezidentė 
R.Klečkovskaja, pirmininkavo LKD 
viceprezidentas V. Pivoras.
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6-7   Respublikinės valdybos posėdyje
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9   Tiesiamas kurčiųjų ir vertėjų bendradarbiavimo  
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10   LKNUC mokinių taryba – auganti aktyvių kur 

 čiųjų karta

Kultūra
11  K. Donelaičio jubiliejiniai renginiai Panevėžyje
11  Kinematografai atranda unikalią kurčiųjų 
 vaidybą

Gestų kalba
12  Tartasi dėl LGK sukakties įprasminimo
12  Lietuvos himno lietuvių gestų kalba gimimo   
 istorija
13  Lektorė iš Vokietijos: apie gestų kalbą – kaip   
 motinų kalbą
14  Kurčiųjų restoranas „Gestai“ siūlo „valgomas“  
 gestų kalbos pamokas

Mūsų žmonės
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Mes ir visuomenė 
16  Tradicinė paroda „Padėkime išgirsti“
16  Sėkmingas LKNUC gimnazistų debiutas

KLAIPĖDIEČIAI ATSI-
SVEIKINO SU BUVUSIA VA-
DOVE. 2014 m. gruodžio 24 d. 
Klaipėdos Joniškės kapinėse uos-
tamiesčio kurčiųjų bendruomenė 
atsisveikino su buvusia Lietuvos 
kurčiųjų draugijos Klaipėdos teri-
torinės valdybos pirmininke Biru-
te Šipariene.

VILNIAUS KRC GERO-
KAI ATNAUJINA UŽIMTU-
MO VEIKLĄ. Šiemet Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras 
(KRC) sostinės bendruomenei 
siūlo tęstinių ir daug naujų lais-
valaikio leidimo ir savarankiškų 
įgūdžių ugdymo formų. Būrelių 
vadovais tampa arba kurtieji, arba 
sistemos darbuotojai, gerai pažįs-
tantys kurčiųjų bendruomenę ir 
neblogai mokantys gestų kalbą. 
Štai dailiųjų amatų būreliui (veiks 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
maždaug nuo 16 val.) nuo šiol 
vadovaus dailininkė Silvana Hac-
king. Maisto kultūros ir ruošimo 
pagrindų (renkamasi pirmadie-
niais ir trečiadieniais 15 val.) mo-
kys Galina Žavoronok. Imituoja-
mųjų dainų atlikimo gebėjimus 
ugdys Orinta Zuzo (užsiėmimai 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 17 val.). Įdomu, kad nuo šiol 
kurtieji, neleisdami pinigėlių, tu-
rės galimybę pramokti ar susti-
printi anglų kalbos žinias – Joana 
Vanagienė vadovaus anglų kalbos 
būreliui (veiks pirmadieniais nuo 
15.30 val. ir trečiadieniais nuo 
13.30 val.).

PRIIMAMOS PARAIŠKOS 
SOCIALINEI STIPENDIJAI 
GAUTI. Sausio 20–vasario 20 
dienomis Valstybinis studijų fon-
das (VSF) priims studentų paraiš-
kas socialinei stipendijai gauti. 
Nustačius naują bazinės socialinės 
išmokos dydį padidėjo išmokama 
suma. Dabar ji siekia 114 eurų 
(393,62 Lt). Šiais metais keitėsi ir 
paramos skyrimo tvarka. Esant lė-
šų, studentų prašymai bus priima-

mi kiekvieną mėnesį.
Stipendija skiriama studen-

tams, gaunantiems socialinę pa-
šalpą, turintiems 45 proc. ar ma-
žesnį darbingumo lygį arba tiems, 
kuriems dar nesukako 26 metai ir 
jų abu tėvai yra mirę arba studen-
tui iki pilnametystės buvo nusta-
tyta globa (rūpyba).

Siekiantys gauti paramą stu-
dentai iki nustatyto termino pa-
baigos Fondo tinklalapyje www.
vsf.lt privalo užpildyti elektroninę 
paraišką. 

PROJEKTO SKLAIDA. 
Sausio 8 d. Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centre tarptautinio tęs-
tinio projekto „Skleiskime gestą 
– profesinės gestų kalbos sklaida 
Europoje“ naujo etapo pasieki-
mus bei naudojimosi turinio ir 
techninėmis galimybėmis sostinės 
kurčiųjų bendruomenei pristatė 
vieni iš partnerių – Kauno kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro atstovai. Projektas jau ke-
letą metų vykdomas Leonardo da 
Vinci programos Partnerystės tin-
klų projekto lėšomis ir yra pelnęs 
tarptautinės bendruomenės pripa-
žinimą.

ATMINTIS GYVA, NES 
LIUDIJA. Klaipėdos kurčiųjų re-
abilitacijos centro bendruomenė, 
palaikydama tradicinę pilietinę 
akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, 
sausio 13 d. 8 val. savo būstinės 
languose įžiebė atminimo liepsne-
les – žvakes. Akcija skirta žuvusie-
siems už Lietuvos laisvę pagerbti.

VĖL MINĖS MEILĖS DIE-
NĄ. Vasario 14 d. 17 val. vilniečiai 
ir miesto svečiai, kaip ir kasmet 

Trumpai apie 
mus

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia-
me Arūną KUBAITĮ, Vilniaus kurčiųjų sporto 

klubo „Gestas“ pirmininką, Amžinybėn išlydėjusį             
mylimą Tėvelį.

Lietuvos kurčiųjų draugija ir Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas

Aktualijos
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panašiu laiku, raginami atvykti į  
Šv. Kazimiero g. 3 aktų salę ir kar-
tu švęsti Šv. Valentino dieną.

ViKJO VISUOTINIS SUSI-
RINKIMAS - PADĖKOS VA-
KARAS. Vasario 6 d. 17:30 val. 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro salėje Vilniaus kurčiųjų 
jaunimo organizacija rengia vi-
suotinį susirinkimą, kurio metu 
įvyks naujos Tarybos rinkimai, 
metinė ataskaita ir padėkų įteiki-
mas prisidėjusiems prie organiza-
cijos veiklos. ViKJO kviečia visus 
narius aktyviai dalyvauti!

LEIDINIAI. Surdologijos 
centras turi galimybę pradžiu-
ginti kurčiųjų bendruomenę bei 
sistemos specialistus  2014 m. pa-
rengtais ir išleistais leidiniais. Tai 
LGK vertėjams atestuoti parengta 
teksto ir vaizdo medžiaga „Kva-
lifikacijos tobulinimas lietuvių 
gestų kalbos vertėjams. Vyriau-
siojo gestų kalbos vertėjo kvalifi-
kacinė kategorija“. Tiksliniai šios 
priemonės vartotojai yra III-V 
lygio kvalifikacijos lietuvių gestų 
kalbos vartotojai, turintys atitin-
kamų kompetencijų bei gebėjimų. 
Šis leidinys – tai svarbiausias da-
lykas LGK profesionalams pasi-
rengti atestacijai ir taip susikurti 
platesnes profesines galimybes bei 
pasiūlyti paslaugų gavėjams koky-
biškesnes paslaugas.

Seniai dviejų modulių ribas 
viršijo ir dar viena tikslinė grupė 
– socialiniai darbuotojai, kurčiųjų 
šeimos ir kiti visuomenės nariai. 
„Lietuvių gestų kalba socialiniams 
darbuotojams. III lygis“ – tai prie-
monė, kuri sudarys galimybes 
gestų kalbos pagrindus turintiems 

vartotojams pamažu siekti tapti 
savarankiškais LGK vartotojais. 
Leidiniu siekiama tobulinti pra-
dedančio gestų kalbos vartotojo 
gebėjimus ir įgūdžius, plėsti ben-
dravimo tematiką. Pamokomis 
siekiama įvairinti gramatinės 
raiškos priemones, tobulinti as-
mens apibūdinimo, tarpkultūrinio 
bendravimo, pomėgių, socialinių 
aktualijų supratimą. Leidinį taip 
pat sudaro vaizdo (DVD) ir teksto 
(mokytojo vadovas) medžiaga.

Nauja tematika papildytas ir 
2014 m. Lietuvių gestų kalbos pa-
šnekesių žodynėlis. Šiemet prade-
dantieji LGK vartotojai – viešąsias 
paslaugas teikiantys specialistai, 
kurčiųjų šeimų ir kiti visuomenės 
nariai - savarankiškai gali moky-
tis naujos leksikos, frazių, dialogų 
sudarymo štai tokiomis temomis: 
„Šeima“, „Šventės“, „Švietimas“, 
„Kalba ir Kalbėjimas“. Žodynas 
parengtas dviem formatais – elek-
tronine versija (jį galima rasti 
LKD interneto svetainėje adresu 
http://lkd.studio.lt) ir skaitmeni-
niais diskais (tiražas 150 egz.).

Tenkindama kurčiųjų ben-
druomenės ir gestų kalbos vertėjų 
poreikį turėti išverstas į lietuvių 
gestų kalbą Kelių eismo taisykles, 
įstaiga 2014 m. parengė pageidau-
jamą leidinį vaizdo skaitmeniniu 
formatu. Kurčiųjų bendruomenės 
nariai galės naudotis leidiniu kaip 
pagalbine priemone savarankiškai 
mokydamiesi Kelių eismo taisy-
klių, gestų kalbos vertėjai – kaip 
metodine priemone aiškindami 
šių taisyklių nuostatas ir versda-
mi su jomis susijusius tekstus. Jį 
raštu ir gestų kalba galima rasti 

LKD interneto puslapyje www.
lkd.lt adresu http://ket.nfs.lt. Jis 
yra nemokamas, prieiga prie jo 
laisva. Naujiena ta, kad leidinio 
koncepcija buvo pritaikyta ir mo-
biliesiems įrenginiams.

Visos minėtos priemonės 
parengtos, išleistos ir paskleis-
tos įgyvendinant Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų paslaugų teikimo 
2013-2017 metų priemonių planą 
ir naudojant jam įgyvendinti skir-
tas valstybės biudžeto lėšas.

BENDRAS LKD IR KUR-
ČIŲJŲ MOKYKLŲ RENGI-
NYS. Sausio 21 d. Lietuvos kur-
čiųjų draugija kartu su Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centru (susitikimas vyko 
KKNUC, Uosio g.7) organizavo 
susitikimą su kurčiųjų ugdymo 
įstaigų atstovais. Darbotvarkėje 
buvo numatyta aptarti Neįgalio-
jo mokinio krepšelio lėšų, tėvų 
pageidavimo ilginti mokymosi 
vidurinėje kurčiųjų mokykloje 
trukmę, gestų kalbos mokymosi 
surdopedagogams, rezoliucijos 
projekto rengimo ir kreipimosi 

į Švietimo ir mokslo ministeriją 
klausimus. 

Plačiau apie renginį – kitame 
„Akiračio“ numeryje. 

KALĖDINĖ POPIETĖ RA-
SEINIUOSE. Raseinių kurčių-
jų pirminės organizacijos (p.  o.) 
nariai kasmet susirenka palydėti 
senuosius metus. Šiemet kalėdinė 
šventė vyko gruodžio 29 d. Rasei-
nių neįgaliųjų dienos užimtumo 
centro salėje. 

Šventę pradėjusi asmeninė asis-
tentė Genutė  Eidukevičienė infor-
mavo, kas nuveikta 2014 m. Pirmi-
ninkė apžvelgė nuveiktus darbus, 
iškilusias problemas ir jų sprendi-
mo būdus. Paskui Kalėdų Senelis 
pasveikino visus su šventėmis, da-
lijo dovanas, o  Snieguolės  pokšta-
vo, linksmino ir vedė įvairius žaidi-
mus. Visi aktyviai dalyvavo, vyravo 
džiaugsminga nuotaika.

Džiugu,  kad  ir Raseinių sa-
vivaldybės tarybos  narė Diana  
Kaupaitienė  nepamiršo  kurčiųjų. 
Ji atvyko su gražiais linkėjimais ir 
saldžiomis dovanomis, mielai da-
lyvavo ir šventiniuose žaidimuose.PADĖKA

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras nuoširdžiai dėkoja 
rėmėjams -

 • UAB „IDW“;
 • UAB „Senukų labdaros ir paramos fondas“;
 • UAB „Lesta“;
 • UAB „BSS grupė“;
 • UAB „PAT sprendimai“;
 • Automobilių kelių direkcija prie SM;
 • Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“;
 • UAB „Druskininkų Rasa“
- suteikusiems finansinę pagalbą organizuojant naujamečius 
renginius senjorams ir kurčiųjų bendruomenės narių vaikams.  
Jūsų dosnumas ir širdies šiluma, gerbiamieji, padovanojo 

kurtiesiems nuostabią šventę! 

GERBIAMI SKAITYTOJAI!
Užsiprenumeruokite “Akiratį” 2015 metams!

Laikraščio „Akiratis“ (indeksas 0002) 
prenumeratos kaina:

10 mėn. – 5,1 Eur, 6 mėn. – 3,06 Eur
Užsiprenumeruoti laikraštį galite visuose            

“Lietuvos pašto” skyriuose. 
Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno bei Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centruose.  Čia metų „Akiračio“ 

prenumerata – 4 Eur.

Linksmai nusiteikę Kalėdinės popietės Raseiniuose dalyviai.
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Neeiliniame suvažiavime – nepaprasta padėtis 
ir sunkūs apsisprendimai 

2010 m. suvažiavimas 
davė leidimą Šv. Kazimie-
ro g. 3 pastatą parduoti ir 
pirkti naują, bet dabar, ne-
radus tinkamo varianto, 
tenka pirkti sklypą ir jame 
statyti. 2014 m. pabaigoje 
dėl pasikeitusių aplinkybių 
Respublikinė valdyba nuta-
rė šiuo klausimu gauti su-
važiavimo pritarimą. 

Dėl pastato pardavimo 
nesutinka dalis kurčiųjų 
jaunimo. Todėl tądien jie 
surengė piketą.

Piketuotojų reikala-
vimai ir... nenoras pasi-
rašyti. Suvažiavimo delegatai 
neliko abejingi kurčio jaunimo, 
kurio didžiausią dalį sudarė kau-
niečiai, akcijai. Balsų dauguma 
nutarė pusvalandį suvažiavimo 
laiko skirti piketo dalyvių reika-
lavimams išklausyti. Daugiausia 
jų vardu kalbėjo A. Matulis. Kal-
bėtojas teigė, kad jie, susirinku-
sieji, nepasitiki prezidente, nes ji 
keičia savo nuomonę, yra „paža-
dų laužytoja“ . Esą  2008 m. per 
tuomet organizuotą piketą žadė-
jo pastato Vilniuje neparduoti, o 
2015 m. jau rengia jo pardavimą. 

Esą ji kerštinga, „yra marionetė“. 
Akcijos dalyviai net turėjo pasi-
ėmę už virvučių tampomą lėlę, 
kad galėtų pademonstruoti neži-
nantiems, ką tas žodis reiškia. Be 
to, buvo teigiama, kad R. Kleč-
kovskaja negerbia jaunimo, nein-
formuoja jo apie savo veiksmus, 
imasi iniciatyvos visus klausimus 
spręsti pati viena ir t. t. Piketuo-
tojai leido vaizdo įrašų ištraukas. 
Pvz., 2008 m. kurčiųjų piketo 
fragmentą, kur R. Klečkovskaja 
ramina įsiaudrinusius mitinguo-
tojus pastato neparduosianti, taip 
pat a. a. L. Paršelienės įrašytą 
interviu, kuriame atskleidžiama, 
kada ir kokiomis aplinkybėmis 
Šv. Kazimiero g. 3 pastatas tapo 
LKD nuosavybe.

Raštu išdėstytus reikalavimus 
jie įteikė portalo www.15min.
lt reporteriams, neeilinio suva-
žiavimo pirmininkui (juo buvo 
išrinktas LKD viceprezidentas 
V. Pivoras.). 

Kiek vėliau į tribūną kalbėti 
kilusi LKD suvažiavimo delega-
tė, buvusi LKD viceprezidentė 
S.  Litvinaitė-Beniušienė netruko 
išsiaiškinti, kad peticija niekieno 
nepasirašyta. Kalbėtoja teigė, jog 
dokumentas be parašų yra nieki-
nis, ir piktinosi, kad piketuotojai 
tik sugaišino suvažiavimo dele-
gatų laiką. Akcijos dalyviai atsi-
kirto, kad taip jie elgiasi bijodami 

prezidentės keršto. Po šio teigi-
nio nemažos dalies delegatų vei-
dais nuvilnijo šypsena – suprask, 
jiems toks argumentas nepasiro-
dė įtikinamas.

Piketuotojai turėjo ir plakatų. 
Su jų turiniu skaitytojai gali susi-
pažinti LKD interneto svetainėje, 
ir www.facebook.com tinklapy-
je. Paaiškėjo, kad apskritai pro-
testo akcija rengta ne dėl pastato, 
bet buvo nukreipta prieš dabarti-
nę kurčiųjų vadovę. 

Tarpusavio aiškinimai-
si ir abipusiai kaltinimai. 
R. Klečkovskaja teigė, kad dau-
guma išsakytų minčių ji laikanti 
šmeižtu ir su jomis nesutinkanti. 
Vadovė priminė, kad yra išrinkta 

LKD suvažiavimo ir jam kasmet 
atsiskaitanti. Iki šiol priekaištų 
dėl darbo nesulaukė. Kalbėtoja 
klausė: „Ar tikrai nieko nepa-
daryta dėl kurčiųjų bendruome-
nės?!“ Ji priminė 2010 m., kai su-
važiavimas davė leidimą Šv. Kazi-
miero g. 3 pastatą parduoti, ir tei-
gė, kad tuomet prieštaraujančiųjų 
nutarimui neatsirado. Nebuvo 
kritikos ir vėliau, pvz., vadina-
majame Saulėtekio g. susitikime 
su jaunimu. Taip pat ji ramino 
piketuotojus, kad niekada nebū-
na taip, jog vienas asmuo ar koks 
nors sprendimas būtų visiems 
priimtinas. Suvažiavimas sušauk-
tas tam, kad būtų nustatyta do-
minuojanti nuomonė. 

Papildydami vadovės atsako-
mąją kalbą, kai kurie kalbėtojai 
ragino piketo dalyvius atidžiai 
išklausyti delegatus. Esą sueigo-
je jie išgirs daug atsakymų į savo 
keliamus klausimus. Be tiesiogi-
nių delegatų pagyrų (kaip gerai, 
kad jaunimas aktyvus), buvo pa-
teikta ir nemaskuojamų kritiškų 
pastebėjimų. Sutrumpintai juos 
galima atpasakoti taip: dalis pike-
to dalyvių – net ne LKD nariai, 
o dalis LKD narių tik nuolat kri-
tikuoja ir nedalyvauja LKD vei-
kloje. Kai kurie net neatlieka savo 
pagrindinės pareigos – nemoka 
LKD nario mokesčio.  

Kliuvo ir pastato darbo 
grupei. Darbo grupės pastato 
klausimu atstovai A. Jasiūnas ir 
M. Minkevičius (į ją dar įeina 
LKD prezidentė R. Klečkovskaja, 
RV narys V. Pivoras, LKD juris-
tas L. Vinickas) supažindino su-

Aktualijos

Stebėti suvažiavimo kartu su piketuotojais atvyko ir policijos pareigūnai.

Piketuotojų priekyje žengė Arnoldas Matulis, kuris atsakė ir į žurnalistų 
klausimus.

Atkelta iš 1 p.
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sirinkusiuosius su pastaraisiais 
metais nuveiktu darbu. Paaiškė-
jo, kad LKD atstovai apžiūrėjo ir 
įvertino 22 galimus naujo pastato 
variantus. Jie akcentavo pastaro-
jo varianto, statybos Sietyno g., 
pranašumus. Tai sklypo autono-
miškumas nuo miesto bruzdesio 
ir kartu strategiškai patogi vieta 
(netoli yra aplinkkelis, darželis, 
mokykla, gaisrinė), yra galimybė 
pastate įrengti liftą kurtiesiems, 
sėdintiems  vežimėliuose, ir pas-
tatą nuo pat brėžinių etapo pri-
taikyti savo poreikiams, taip pat 
galimi mažesni komunaliniai 
mokesčiai, šalia esantis parkelis 
pritaikomas visuotinėms suei-
goms, tikimybė ateityje šalia nu-
sipirkti dar sklypelį žemės ir kt. 
L. Vinickas akcentavo sutarties 
projekte sudėliotus „saugiklius“ 
LKD šaliai: galimybę apsaugoti 
prezidentę, taip pat RV nuo per 
didelės asmeninės atsakomybės, 
taip pat įtvirtintą visuose projek-
tiniuose dokumentuose nuostatą 
RV toliau derėtis dėl geresnių 
sutarties sąlygų ir pan. Nemažai 
kalbėta apie senojo pastato bū-
klę ir dėl jos saugumui kylančias 
grėsmes.

Būrelį delegatų papiktino, 

anot jų, metų metus pasikarto-
jantys teiginiai, tokie kaip „šal-
ta, drėgna ir nesaugu senajame 
pastate“. Jie tikino norėję išgirsti 
objektyvią pastato Karoliniškėse 
pranašumų ir trūkumų analizę. 

S.  Beniušienė „įsiklausė“ į 
oponentų poreikį ir iš tribūnos 
paminėjo du naujos „vietos“ 
trūkumus: apie 100 m iki galbūt 
naujo pastato grįsta žvyrkeliu, 
todėl laukia derybos dėl asfalto 
dangos su savivaldybe, bei kol 
kas nesuplanuotą ūkinę-finansi-
nę veiklą Sietyno g. Po pastarojo 
teiginio S. Beniušienė paaiški-
no, kad šiuo metu sprendžiamas 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
likimas. Jei atsitiktų taip, kad jo 
neliktų, neįgaliųjų padėtis smar-
kiai suprastėtų. Anot jos, tokiu 
atveju, neieškant išeičių iš anksto, 
kurčiųjų bendruomenės reikalai 
vienodai greitai komplikuotųsi 
tiek sename, tiek naujame pasta-
te, be to, ir visoje Lietuvoje.

Susirinkusiųjų neliko nepa-
stebėta, kad pastato pardavimu 
labiausiai buvo nepatenkinti 
Kauno teritorinės valdybos dele-
gatai. Jie daugiausia ir kritikavo 
L. Vinicko pateiktą suvažiavimui 
tvirtinti nutarimo pastato klausi-
mu projektą. Kai pasigirdo opo-
nentų teiginių, jog jie esą negali 
savo balsais pritarti nutarimui 
(kurio esmė – įpareigoti LKD 
prezidentę pasirašyti bendradar-
biavimo sutartį su verslininkais 
bei vykdyti būsimo sandorio 
veiksmus nuosekliai prižiūrint 
RV nariams) todėl, kad su jo turi-
niu nebuvo supažindinti iš anks-
to, čia pat sulaukė atkirčio. Jiems 
buvo priminta, kad 4 dienomis 
anksčiau šiam suvažiavimo klau-
simui parengti sušauktas RV po-

sėdis, į kurį konsultuoti buvo at-
vykęs LKD samdytas advokatas. 
Jie buvo iš dalies net kaltinti pa-
syviai vykdantys pareigas. Jei esą 
eiliniams delegatams LKD su-
važiavime trūksta informacijos, 
galimas dalykas, RV nariai ne-
atlieka „namų darbų“, per mažai 
bendrauja su jų kandidatūras te-
ritorijose iškėlusiais LKD nariais.    

Balsavimas. Pasirinktas 
slaptas balsavimas. Suvažiavime 
dalyvavo 44 delegatai (kvorumas 
buvo). Pagal LKD įstatus, išsky-
rus juose atskirai aptartus kelis 
atvejus, esant delegatų kvorumui, 
paprasta balsų dauguma prii-
mamas atitinkamas sprendimas. 
Šiuo atveju tai turėjo būti apsis-
prendimas dėl sklypo pirkimo ir 
naujo pastato jame statybos.  Su-
skaičiavus balsus paaiškėjo, kad 
22 nariai pritarė tokiam spren-

dimui, 9 susilaikė, 13 pasisakė 
prieš. 

Bet tuomet suvažiavimo pir-
mininkas pareiškė nežinąs, ar 
sprendimas priimtas laikantis 
LKD įstatų. 

Paskui vyko paini, sudėtinga, 
bet bevaisė diskusija. 

Galiausiai V. Pivoras nutarė 
kreiptis į nepriklausomą advo-
katą, pateikti jam LKD įstatus ir 
balsavimo rezultatus, bei gauti 
šiuo klausimu jo išvadą.

LKD nario mokestis 
eurais. Net ir šiuo palyginti 
paprastu klausimu neapsieita be 
diskusijų. Vieni delegatai ragino 
diskutuoti dėl 3-10 eurų dydžio 
LKD nario mokesčio, kiti tik 
traukė pečiais, nes stebėjosi, kad 
iki šiol kasmetė nario mokama 
suma buvo vos 2,9 euro, bet ir ši 
dažnai likdavo nesumokėta. Vis 
dėlto svarstyti nario mokesčio di-

dinimo neprireikė. 
Pradėjus balsavimą nuo pa-

siūlymo LKD nario mokestį 
apvalinti iki 3 eurų ir sulaukus 
tam daugumos delegatų prita-
rimo, kiti variantai net nebuvo 
svarstomi. Skolos dydis už anks-
tesnius metus pagal įstatymus 
liko nepakitęs. Perskaičiuotas 
dabartinės valiutos kursu sudarys 
2,9 euro.

Kreipimasis į NRD ne-
parengtas. Trečiu darbotvar-
kės klausimu buvo ketinta pa-
tvirtinti kreipimąsi į Neįgaliųjų 
reikalų departamentą (NRD) dėl 
2015 m. LKD įstaigų finansavi-
mo. Tokia būtinybė atsirado to-
dėl, jog dalies teritorinių kurčiųjų 
organizacijų biudžetas taip sti-
priai sumažintas, kad jiems kyla 
veiklos stabdymo arba smarkaus 
apribojimo grėsmė. 

Tačiau tiesa yra ir kitas daly-
kas: kai kurioms organizacijoms 
finansavimas pagerėjo. Vis dėlto 
toks kreipimasis nebuvo priimtas 
dėl kitos priežasties - jo turinys 
nebuvo parengtas, tad ir derinti 
nebuvo ko. 

Įpareigojimas parengti rezo-
liuciją atiteko tarp suvažiavimų 
veikiančiai LKD Respublikinei 
valdybai. 

Paskelbti Lietuvių ges-
tų kalbos metai. Suvažiavimo 
delegatas RV narys A. Bražinskas 
visiems dar kartą priminė, kad 
šiemet gegužės pradžioje mini-
mas lietuvių gestų kalbos pripaži-
nimo 20-metis. Ta proga pasiūlė 
2015-uosius kurčiųjų sistemoje 
paskelbti Lietuvių gestų kalbos 
metais. Siūlymui pritarta.  
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Aktyviausias suvažiavimo delegatas 
Raimundas Jankus.

Vyksta slaptas balsavimas.

Balsavimo biuletenis.
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Šaukti ar nešaukti ne-
eilinį suvažiavimą. Iš anksto 
sausio 17 d. planuoto neeilinio 
suvažiavimo ir jo nutarimo pri-
reikė apsisprendžiant, ar tęsti 
derybas dėl žemės sklypo pirki-
mo Karoliniškėse bei jo teritori-
joje naujo LKD pastato statybų 
sandorio su viena nekilnojamojo 
turto (NT) bendrove sudarymo. 
Prieš keletą metų suvažiavimas 
buvo davęs leidimą Šv. Kazimie-
ro g. 3, Vilniuje, pastatą parduoti 
ar išmainyti. Tačiau šiuo metu 
rengiamoje sutartyje atsirado 
anksčiau nenumatytų dalykų – 
sklypo pirkimas bei naujo pas-
tato statyba.

Pasisamdė nekilnoja-
mojo turto srityje besispe-
cializuojantį advokatą. RV 
nepatiko 2014 m. pabaigoje gali-
mų partnerių parengtas sutarties 
projektas. Daugumai atrodė, kad 
verslininkai sudėjo saugiklius, 
apsaugančius nuo nesėkmių ir 
piktybinių veiksmų tik juos, o 
LKD „pusė“ liko neapdrausta. 
Todėl netrukus LKD savo ruož-
tu pasisamdė teisininkų firmą, 
atstovaujamą advokato Žilvino 
Beržansko, kuri parengė alterna-
tyvą – nešališkesnį dokumentą, 
jį sausio 13 d. posėdyje pats tei-
sininkas ir komentavo.

LKD nariai elektroniniu 
paštu gavo advokato rengtą do-
kumentą iš anksto. Todėl posė-
dyje jie turėjo dėl ko diskutuoti. 
Pirmiausia tarpusavyje jie kėlė 

klausimą, kodėl mūsų pastatas 
šiuo metu vertinamas pigiau 
nei prieš keletą metų. Nuomo-
nių būta įvairių. Vis dėlto po 
diskusijos posėdžio dalyviai lyg 
ir buvo linkę pripažinti, kad ne-
kilnojamojo turto rinką paveikė 
neseniai praūžusi ekonomikos 
krizė, ir būstų kainos iki šiol ne-
atkurtos. Kita vertus, vilniečių 
pastatas per tuos keletą metų 
„nepajaunėjo“. Tad įtarimas, kad 
vertinimo kaina gali būti neo-
bjektyvi, atmestas. 

Diskusijos dėl įkainių, 
verslininkų patikimumo 
ir kt. Ypač visiems kėlė nerimą, 
kas bus, jeigu verslininkai pas-
tato nepastatys. Tarkim, firma 
bankrutuos – taip juk nutinka 
net ir stiprioms bendrovėms. 
Kas bus, jeigu per užsibrėžtą lai-
ką pastatas nebus spėtas baigti? 
Verslininkų parengtame sutar-
ties projekte kaip išeitis buvo 
minimas kraustymasis į laikinas 
patalpas. Šito niekas nepageida-
vo. 

Vienas LKD nariui ypač ne-
rimavo dėl šiai veiklai vykdyti 
naujai įsteigtos firmos patikimu-
mo. Tiesa, verslininkai per anks-
tesnius susitikimus su RV nariais 
teigė, kad jie atstovauja ilgai vei-
kiančiam, finansiškai stipriam ir 
gerą vardą susikūrusiam koncer-
nui. Tiesiog jie kiekvieno naujo 
statybos objekto atveju įsteigia 
naują antrinę įmonę konkrečiam 
projektui vykdyti. Analogiška 
firma buvo sukurta ir galimam 
sandoriui su LKD įgyvendinti. 
Reikia pripažinti, kad tokie ga-
limų partnerių teiginiai tik iš da-
lies įtikino kurčiuosius.

RV nariams kilo klausimų, 
kaip pavadinti Ž. Beržansko 
parengtą dokumentą – jis šiuo 
metu mažai kuo primena sutar-
tį. Tai geriausiu atveju sutarties 
„įžanga“. Tad LKD atstovai rū-
pinosi, kaip pasiteisins suva-
žiavimo delegatams, kuriems 
neakivaizdžiai buvo įsipareigoję 
pateikti svarstyti naują sutarties 
projekto variantą. RV nariai dis-

kutavo ir dėl darbo užmokesčio 
dydžio (verslininkų numatyto 
preliminarioje sąmatoje) gali-
mam statybų projekto vadovui 
bei dar dviem kitiems specialis-
tams. Jų nuomone, suplanuoti 
pinigai per dideli. Bent vietoj 
vieno šių specialistų LKD norėtų 
pasamdyti nešališką ekspertą.

Tiesioginės juristo kon-
sultacijos RV suteikė vil-
ties ir ryžto. Atvykusiam į 
posėdį juristui Ž. Beržanskui pa-
vyko bent iš dalies prasklaidyti 
susirūpinimo debesį. Sužinojęs, 
kas neduoda ramybės RV na-
riams, jis patikino, kad, apdraus-
damas klientus, kuriems atsto-
vauja (t. y. LKD),  rekomenduos 
į sutartį įtraukti punktą, kuria-
me bus įvardyti statybų projekto 
perėmėjai, jei dabartiniai par-
tneriai taptų nemokūs. Be to, 
bus reikalaujama iš partnerio 
dėl sandorio patikimumo pa-
teikti kito juridinio asmens (šiuo 
atveju, tikėtina, banko) garanti-
ją. Posėdžio dalyviai nuraminti, 
kad naujame sutarties varian-
te jie bus apdrausti nuo galimo 
laikino kraustymosi tokiu atve-
ju, jei vykdytojas laiku nebaigs 
objekto statybos darbų. Išeitis 
- LKD partneriai verslininkai už 
vilniečių buvimą senose patal-
pose ilgiau nei planuota mokėtų 
nuomą naujiems savininkams. O 
kad taip tikrai būtų, bus įtraukta 
į būsimo aukciono (Šv. Kazimie-
ro g. 3 pastatas bus pardavinėja-
mas tokiu būdu) sąlygas. 

Ž. Beržanskas taip pat pati-
kino, kad nuosekliai gins LKD 
interesus tiek žemės sklypo 
pirkimo, bendradarbiavimo su 
verslininkais sutartyse, tiek, kaip 
minėta, aukciono sąlygose.

RV narius domino, kodėl 
buvo parengtas ne sutarties pro-
jekto variantas, o tik jos apmatai. 
Sužinoję, kiek kainuoja advoka-
tų darbo valanda, kuri papras-
tam žmogui gali pasirodyti ir ne 
visai reali, tarsi iš kito pasaulio 
(beje, paaiškėjo, kad Ž. Beržans-
kis Vilniuje nėra brangiausiai 
vertinantis savo darbo valandą 
advokatas),  šitos temos susirin-
kusieji nebeplėtojo. Advokatas, 
norėdamas sutaupyti LKD pini-
gų, siūlė, kad verslininkai rengtų 

sutartį, o LKD atkakliai derėtųsi 
su verslininkais ir taisytų ją pa-
gal savo poreikius. 

Ž. Beržanskas rekomendavo, 
kad suvažiavime galėtų būti pri-
imtas nutarimas, kurio pagrindu 
LKD prezidentė R. Klečkovskaja 
būtų įpareigota pasirašyti sutar-
tį su verslininkais tam tikromis, 
konkrečiai apibrėžtomis sąly-
gomis. Jei aplinkybės klostytųsi 
taip, LKD vadovė ateityje, no-
rėdama apsidrausti nuo neti-
kėtumų dėl konkrečių sutarties 
punktų, vėl galėtų konsultuotis 
su RV ir šaukti šiems klausi-
mams svarstyti posėdžius. Suva-
žiavimo pritarimo jau nereikėtų.

Diskusija su galimais 
partneriais. Vėliau atvyku-
siam verslininkų atstovui G. Ga-
brielaičiui taip pat buvo užduota 
rūpimų klausimų. Pvz., tarkim, 
LKD disponuoja tam tikra pini-
gų suma. Už ją atliekami staty-
bos darbai, bet staiga medžiagų 
ir darbų kainos rinkoje ima kilti 
ir pinigų ima nebepakakti - kas 
tada? Verslininkas tikino, kad 
jie negali prisiimti įsipareigoji-
mo išleisti daugiau, negu pagal 
sutartį gaus už savo darbą. Sve-
čias taip pat teisinosi, kodėl jie 
į sutarties sąlygas įtraukė tam 
tikrus „saugiklius“ savo „pusei“. 
Pvz., jie bijojo, kad sutarties įgy-
vendinimo metu LKD šalis ims 
taisyti nuostatas ir taip pabran-
gins darbus bei gaišins projekto 
laiką. Ne visi teiginiai įtikino RV 
narius. Kai kuriais klausimais jie 
privertė svečią „atsitraukti“, nu-
matė derybų tęsinį ateityje.

Neeilinės sueigos datos ne-
pakeitė. Svečiams palikus po-
sėdžių salę, RV nariai nuspren-
dė neeilinį suvažiavimą šaukti 
planuotu laiku – sausio 17 d. 

Aktualijos

Advokatas Ž. Beržanskas.

Verslininkų atstovas G. Gabrielaitis.

Respublikinės valdybos posėdyje

Sausio 13 d. buvo surengtas pirmasis 2015 m. Respu-
blikinės valdybos (RV) posėdis. Daugiausia dėmesio jame 
skirta Šv. Kazimiero  g. 3 pastato reikalams ir su tuo susi-
jusiems procedūriniams veiksmams atlikti. 
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Kiek ilgiau užtruko rasti bendrą 
nuomonę, ar suvažiavimo posė-
dis turi būti atviras, ar uždaras. 
Galų gale nubalsuota, kad posė-
dyje galės dalyvauti visi norin-
tys stebėtojai. Tačiau jie neturės 
teisės kištis į suvažiavimo darbą 
ir reikšti savo nuomonės, be to, 
sėdės aktų salės pakraštyje, ats-
kirai nuo suvažiavimo delegatų. 

Rengiamasi ir ataskai-
tiniam suvažiavimui. RV 
patvirtino ataskaitinio (2014 m. 
rezultatų) suvažiavimo datą. Jis 
planuojamas surengti balandžio 
30 d. R. Klečkovskaja įsiparei-
gojo parengti ir paskelbti asoci-
acijos veiklų ataskaitą. Taip pat 
paprašė, kad RV suformuotos 
darbo grupės, tokios kaip so-
cialinių, įmonių, gestų kalbos, 
informacijos sklaidos, jaunimo 
klausimų, atsiskaitytų už savo 
darbus. 

Niekas nesiėmė atsakomy-
bės apibendrinti ir suvažiavimo 
delegatams pateikti bendruome-
ninių projektų veiklos ataskaitą. 
Tad šita užduotis vėl patikėta 
LKD projektų koordinatorei. Be 
to, numatyta, kad visos ataskai-
tos turi būti parengtos iki suva-
žiavimo, išverstos į gestų kalbą ir 
paskelbtos LKD interneto pus-
lapyje, kad būtų prieinama su 
jomis susipažinti. Suvažiavime 
pranešėjams bus tik užduodama 
papildomų klausimų. Preziden-
tė RV nariams nurodė parengti 
2015 m. veiklų gaires ir delega-

tams jas pateikti svarstyti kaip 
rezoliuciją.

Pasigendama tarpusa-
vio bendravimo kultūros. 
Aptarti ir kiti klausimai. Pvz., 
kaip elgtis, kad pirminių orga-
nizacijų pirmininkai galėtų ak-
tyviau dalyvauti LKD gyvenime, 
juos laiku pasiektų daugiau in-
formacijos. Taip pat svarstyta, ką 
daryti, kad įmonių vadovai jaus-
tųsi įpareigoti su LKD nariais 
bendrauti korektiškiau, aktyviau 
vykdytų profesinio orientavimo 
darbą ir taip pritrauktų į kurčių-
jų įmones daugiau negirdinčių 
darbuotojų, ir pan. Diskutuota, 
kodėl nesiklosto LKD santykiai 
su kurčiųjų jaunimo organiza-
cijomis ir ką daryti, kad padėtis 
pradėtų keistis.

Ar tikrai neįgaliųjų ži-
niasklaidos laukia esmi-
niai pokyčiai? Prezidentė RV 
narius supažindino su neįgaliųjų 
žiniasklaidos, įskaitant ir LKD 
mėnraštį, laukiančiais pokyčiais 
nuo 2016 m. vasaros. Galimas 
dalykas, kad neliks „Akiračio“ 
spaudinio, bus tik elektroninis 
laikraščio variantas. Susirinku-
sieji informaciją vertino kritiš-
kai. Didelio įspūdžio faktas, kad 
tokią poziciją remia Lietuvos 
prezidentė D. Grybauskaitė, su-
sirinkusiesiems nepadarė. Jie esą 
turi savo nuomonę. RV nariai 
siūlė R. Klečkovskajai pavesti šį 
klausimą aptarti teritorinių ben-
druomenių susirinkimuose ir re-

miantis jų sprendimais parengti 
kreipimąsi į Neįgaliųjų reikalų 
departamentą bei dar aukštesnes 
instancijas. Kalbėtojai piktino-
si, kad neįgaliesiems nežinant, 
su jais nepasitarus, numatomos 
vykdyti reformos; paliekami be 
informacijos senjorai, kurie ne-
turi kompiuterio bei interneto, 
jais nesinaudoja. 

Skaitytojų raštingumas 
ir supaprastintas straips-
nių turinys. Ilgametis RV na-
rys, LKSK prezidentas A. Jasiū-
nas užstojo kurčiųjų žiniasklai-
dos darbuotojus dėl jiems mesto 
kaltinimo, esą „Akiratyje“ rašo-
ma per sudėtingai. LKD narys 
papasakojo, kad, bendraudamas 
su kurčiųjų pagrindinės moky-
klos mokiniais, suprato, jog šie 
nežino tokių žodžių kaip „auk-
sas“, „varis“, net „radiatorius“ 
reikšmės. Kalbėtojas netiesiogiai 
leido suprasti, kad, esant tokiam 

menkam skaitytojų žodynui, nė 
vienas žurnalistas negalės pa-
rengti jokio išsamesnio, jų lygį 
atitinkančio rašinio. Buvo pa-
teikta ir daugiau argumentų, ko-
dėl reikia „popierinės“ laikraščio 
versijos ir kodėl žurnalistai ne 
visada pajėgūs prisitaikyti prie 
skaitytojų suvokimo galimybių.

Dėmesys „Varpeliui“. 
Taip pat peržiūrėtos LKD buhal-
terės apskaičiuotos vasaros poil-
sio kelialapių kainos „Varpelyje“ 
eurais, svarstyti kiti su poilsio 
namais susiję klausimai. Apsi-
spręsta dar šiemet vieną RV po-
sėdį skirti „Varpelio“ reikalams 
aptarti. Kurtieji svarstė, kad 
ateityje galbūt jiems vertėtų sek-
ti neregių pavyzdžiu  – negalios 
broliai Šventojoje, šalia „Varpe-
lio“ esantį savo poilsio komplek-
są ketina parduoti. 
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Vilniaus kurčiųjų šachmatų 
klubas „Rikis“ oficialiai įregis-
truotas 1994 m. gruodžio 15 d.  

Į lietuvių surengtą turnyrą 

buvo atvykę garbingi  svečiai: 
naujasis Tarptautinio kurčiųjų 
šachmatų komiteto (ICCD) pre-
zidentas P. Gardneris iš Angli-

jos ir naujasis ICCD generalinis 
sekretorius Ivanas Kulakovas iš 
Ukrainos. Jie nuo 2015 m. sausio 
1 d. ICCD tarybai vadovaus ke-
tverius metus.

Turnyre dalyvavo 16 žaidė-
jų, tarp jų buvo du iš Anglijos, 
trys aklieji žaidėjai ir keturios 
moterys. Pusė šachmatininkų 
turėjo FIDE (Pasaulinė šachma-
tų federacija) Elo reitingus, todėl 
šis turnyras buvo registruotas 
FIDE. Varžyboms teisėjavo tarp-
tautinis teisėjas Jonas Sidabras. 
Jis yra žinomas mūsų šachmatų 
žaidėjams, nes teisėjavo Pasaulio 
kurčiųjų šachmatų komandinia-
me čempionate 2002 m. Vilniuje.  

Varžybose buvo žaidžiama 
pagal FIDE greitųjų reglamen-
tą, tai yra 40 min., pridedant 5 
sekundes kiekvienam ėjimui 

vienai partijai, 9 turus per tris 
dienas. Pirmą vietą iškovojo Vil-
niaus kurčiųjų šachmatų klubo 
„Rikis“ žaidėjas Tomas Jankū-
nas, surinkęs 9 taškus iš 9 gali-
mų. Antroje vietoje su 6,5 taško 
liko „Rikio“ žaidėjas Gediminas 
Petrauskas, o trečioje – Vilniaus 
aklųjų sporto klubo „Šaltinis“ 
narys Anatolijus Kuvšinovas su 
6,5 taško. 

Iš moterų pirmą vietą užė-
mė Kauno kurčiųjų sporto klu-
bo „Tyla“ žaidėja Eglė Marcin-
kevičienė, surinkusi 4,5 taško, 
antrą vietą  – Vilniaus kurčiųjų 
šachmatų klubo „Rikis“ narė 
Liudmila Samoilova su 4 taškais, 
o trečią – to paties klubo žaidėja 
Zita Dambrauskienė su 3 taškais.

Eglė MARCINKEVIČIENĖ

Valdymos nariai sprendė svarbius klausimus.

„Rikio“ 20-mečio šachmatų turnyras
Gruodžio 12-14 d. Vilniuje vyko Tarptautinis kurčiųjų 

šachmatų turnyras, skirtas Vilniaus kurčiųjų šachmatų 
klubo „Rikis“ 20-mečiui paminėti.

Tarptautinio kurčiųjų šachmatų turnyro prizininkai sėdi pirmoje eilėje (iš 
dešinės): A. Kuvšinovas, G. Petrauskas, T. Jankūnas, E. Marcinkevičienė, L. 
Samoilova ir Z. Dambrauskienė. Centre stovi (iš kairės) ICCD prezidentas 
P.Gardneris,  ICCD generalinis sekretorius I. Kulakovas. 
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Neetatinė „Akiračio“ ko-
respondentė Rasa Buikauskaitė 
kalbėjosi su Vaiva apie  grožio 
konkurse patirtus įspūdžius ir 
ateities planus.

Vaiva, iš kur sužinojai apie 
šį konkursą?

Jame dalyvauti man pasiūlė 
A.  Voroneckis. Jis sakė, jog šiam 
konkursui aš tikrai tikčiau. Buvo 
daug svarstymų, bet visgi sutikau 
vykti.

Ar prieš vykdama jaudinai-
si, bijojai?

Žinoma, šiek tiek jaudinausi. 
Kai gavau pasiūlymą iš Andžėjaus, 
buvo likusios vos dvi savaitės iki 
konkurso pradžios. Reikėjo labai 
greitai apsispręsti, ar vykti. Jaučiau 
stiprų palaikymą iš draugų ir šei-
mos, jie sakė, jog tai gera patirtis, 
taip galėčiau pamatyti Vokietiją, 
sutikti daug naujų žmonių iš skir-
tingų šalių. 

Buvo daug žmonių, kurie ma-
nimi tikėjo ir palaikė. Dizaineris 
Giedrius Šarkauskas ir jo dukra 
Rūta labai pagelbėjo rengiantis 
konkursui, padėjo išsirinkti man 
tinkamas sukneles. Tautinius dra-
bužius konkursui paskolino Vil-
niaus kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras. Didelį palaikymą jaučiau ir 

iš šeimos, mamos Vitalijos, drau-
go Deivido, savo draugų bei kitų 
žmonių. Už tai jiems visiems esu 
labai dėkinga.

Į Vokietiją tave palydėjo šei-
ma?

Vykau viena, tačiau paskutinę 
dieną, per patį konkursą, manęs 
palaikyti atvyko mama ir draugas. 

Kiek laiko truko konkursas?
Konkurso finalas buvo gruo-

džio 20 d., bet Berlyne reikėjo būti 
prieš aštuonias dienas. Pasitaikė 
taip, kad bilietą į Vokietiją jau tu-
rėjau - jį per Kalėdas man buvo 
padovanoję draugo tėvai. Tačiau 
bilietas buvo datuotas gruodžio 
17 dienai, o aš Vokietijoje turėjau 
būti gruodžio 12 d.. Pakeisti datą 
brangiai kainavo, tačiau buvo ver-
ta.

Vokietijoje iki konkurso buvo 
aštuonios dienos treniruočių – 
mokėmės taisyklingos laikysenos, 
kaip vaikščioti scenoje, taip pat 
tarptautinės gestų kalbos, nes bu-
vo tokių, kurie jos nelabai mokėjo.  
Vyko ir gestų kalbos poezijos pa-
mokos. Treniruotės trukdavo nuo 
ryto iki vakaro, joms pasibaigus 
būdavome labai pavargę. 

Vieną dieną turėjome ekskur-
siją po Berlyną. Miestas gražus, 
tačiau pasitaikė prastas oras, todėl 
konkurso organizatoriai, saugoda-
mi visų dalyvių sveikatą, neleido 
mieste būti iki vėlumos. Juk per 
konkursą svarbu gražiai atrodyti, 
o su raudonomis nuo slogos nosi-
mis gražūs nebūtume. (Juokiasi.)

Kaip sekėsi sutarti su kitais 
dalyviais?

Visi buvo labai draugiški, šilti 
žmonės. Su kiekvienu bendravau 
vienodai, išskirtinių favoritų netu-
rėjau. 

Konkurse dalyvavo kurtieji 
iš viso pasaulio. Buvo atvykusių 
net iš Meksikos, Tailando, Alžyro, 
Irano ar Pietų Korėjos. Moterų 
konkurse buvo 13 dalyvių, o vy-
rų – 10. Konkurso organizatoriai 
planavo, kad dalyvių būtų po du 
iš kiekvienos šalies. Deja, ne visos 
šalys išpildė šį prašymą.

Vyrai ir moterys daugiausia 
būdavome kartu, o per repeticijas 
mus atskirdavo, kad vieni kitiems 
netrukdytume. Tačiau repetavome 
toje pačioje salėje, tad per pertrau-
kas visi draugiškai susirinkdavo-
me pabendrauti. 

Buvo baisu per finalą stovėti 
scenoje?

Iš pradžių ėmė jaudulys, bet 
įsibėgėjus konkursui jis dingo, 
nebebijojau. (Šypsosi.) Finale kie-
kviena šalis turėjo pristatyti savo 
kultūrą, tautinius rūbus, taip pat 
visi dalyviai turėjo prisistatyti, pa-
rodyti savo individualų aprangos 
stilių – ši konkurso dalis man la-
biausiai patiko. Kaip ir visuose mis 
konkursuose, dalyviams reikėjo 
pasirodyti ir bikinio bei vakarinių 
drabužių rungtyse. Buvo ir talentų 
rungtis, čia aš sujungiau kurčiųjų 
poeziją ir savo mėgstamą badmin-
tono sportą.

Kai buvau paskelbta nugalė-
toja, negalėjau patikėti, kad ti-
krai išrinko būtent mane. Tačiau 
džiaugiuosi įrodžiusi, jog Lietuva, 
tokia maža šalis, gali tiek pasiekti. 
Juk Lietuvoje yra labai daug gražių 
merginų, kurios gali dalyvauti ir 
nugalėti tokiame konkurse!

Laimėjusi gavau dovanų kupo-
ną, žinoma, karūną bei kitų prizų. 

Sulaukiau kvietimų 2015 me-
tais dalyvauti įvairiuose konkur-
suose kaip komisijos narė, taip pat 
mokysiu konkursų dalyvius, per-
duosiu savo patirtį.

Ar nujautei, kad gali laimė-
ti?

Galbūt šiek tiek, nes vos tik 
man atvažiavus kiti dalyviai iškart 
pradėjo sakyti, jog tapsiu nugalė-
toja. Buvo malonu tai girdėti, bet 

kai iš tikro laimėjau, buvau tikrai 
nustebinta.

Kaip sekėsi bendrauti su 
Andžėjumi? Kaip jis jautėsi, kai 
laimėjo trečią vietą?

Andžėjus tikrai malonus, da-
lyvauti šiame konkurse buvo vie-
nas jo tikslų, o laimėti prizinę vie-
tą, kaip mačiau, jam buvo džiugus 
netikėtumas.

Kuo užsiimi gyvenime, kokie 
tavo ateities tikslai?

Šiuo metu esu moksleivė, mo-
kausi Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centre, pasku-
tinėje, 4-oje, gimnazijos klasėje. 
Baigusi mokslus planuoju studi-
juoti kolegijoje aprangos dizainą.

Laisvalaikiu mėgstu susitikti 
su draugais, fotografuoti.

Didelę savo gyvenimo dalį 
skiriu badmintono sportui, juo 
užsiimu nuo pat vaikystės. Treni-
ruojuosi kartu su girdinčiaisiais, 
esu laimėjusi nemažai taurių bei 
medalių, pastarieji buvo iš pasau-
lio kurčiųjų čempionato, vykusio 
prieš dvejus metus Pietų Korė-
joje – jame laimėjau trečią vietą 
komandinėje rungtyje, taip pat iš 
praėjusių metų rugsėjo mėnesio 
Turkijoje vykusio Europos kurčių-
jų čempionato – ten taip pat pel-
niau komandinio sporto, moterų 
dvejetų bei mišrių dvejetų rungty-
se, bronzos medalius. 

Taip pat mąstau apie modelio 
karjerą. Abi sritys man patinka, 
bet šiuo metu man svarbesnis ba-
dmintonas, jam skiriu daug laiko. 
Jeigu ateityje atsirastų laisvo laiko, 
būtų smagu pamėginti tapti mo-
deliu.

Ačiū už interviu!

Lietuvių sėkmė pasauliniame grožio konkurse

Konkurso pirmos-trečios vietos nugalėtojai. Pirmasis iš kairės - A. Voroneckis, 
centre iš dešinės - V. Žymantaitė.
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Konkurso dalyviai iš Lietuvos: 
V. Žymantaitė bei A. Voroneckis.

2014 m. gruodžio 12-22 d. Vokietijoje, Berlyne, vyko pa-
saulinis kurčiųjų vyrų ir moterų grožio konkursas „Miss 
and mister deaf stars“, o jo nugalėtoja tapo 18-metė lietuvė 
Vaiva Žymantaitė.  Iš vyrų trečią vietą laimėjo Andžėjus Vo-
roneckis. 

Jaunimo 
žingsniai

Atkelta iš 1 p.



9

Tiksliai kaip ir prieš 
metus – tą pačią dieną to-
je pačioje vietoje: 2014 m. 
gruodžio 13 d. Kaune įvyko 
Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos (LKJA) asam-
blėja ir paminėtas asoci-
acijos vienų metų veiklos 
gimtadienis. 

Asamblėjos metu nariams pri-
statytos ir jų patvirtintos: veiklos 
ir finansų metinė ataskaita, juridi-
nių asmenų stojimo į LKJA narius 
(Vilniaus, Kauno, Klaipėdos kur-
čiųjų jaunimo organizacijos) klau-
simas, juridinių asmenų – LKJA 
nario metinis narystės mokestis, 
vizija, misija, vertybės, LKJA po-
zicija aktualiais klausimais, stra-
teginis ir veiklų planas, logotipas, 
įstatų keitimo klausimas, tarybos 
narių pareiginės funkcijos. 

Dėl asmeninių priežasčių iš 
tarybos pasitraukus Dovilei Ma-

tulienei, Ninai Šamakovai, Violetai 
Kamarovskajai įvyko naujų tary-
bos narių rinkimai. Slaptu balsa-
vimu į atitinkamas tarybos nario 
pareigas išrinkti nauji tarybos na-

riai: veiklos koordinatoriai – La-
risa Voroneckaja, Rokas Koveckis, 
viešųjų ryšių koordinatorė – Ra-
mune Triušytė, kuri komandoje 
dirbs su tarybos nariu – viešųjų 

ryšių koordinatoriumi Kęstučiu 
Vaišnora. Taip pat išrinkti nauji 
tarybos nariai prisideda prie jau 
metus savanoriškai veikiančių fi-
nansų koordinatoriaus Karolio Si-
maičio, vidaus reikalų koordinato-
rės Indrės Mikalauskaitės ir LKJA 
prezidentės Monikos Kumžaitės. 

Po asamblėjos ir sunkaus visos 
dienos darbo salėje tvyrojo šventi-
nė nuotaika. Tą dieną visi prisimi-
nė, kaip lygiai prieš metus tuo pa-
čiu laiku buvo įsteigta asociacija, 
ir negalėjo patikėti tokia greita lai-
ko tėkme ir per tą laiką nuveiktais 
dideliais ir kartu mažais darbais, 
kurie virto dideliais laimėjimais. 
Asociacijos vienų metų veiklos su-
kaktį paminėjo ne tik asamblėja, 
buvo ir šventinis tortas. Suvažia-
vęs jaunimas iš visų Lietuvos kam-
pelių iki vėlyvo vakaro dalijosi 
savo kasdieniais rūpesčiais, laimė-
jimais, lūkesčiais ir idėjomis.

Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos vardu dėkojame: asoci-
acijos logotipo kūrėjai Indrei Kriš-
čiūnaitei, jai buvo įteiktas LKJA 
tarybos įsteigtas prizas (dovanų 
čekis); asamblėjos pirmininkei 
Danguolei Dragūnienei, asamblė-
jos sekretoriatui – Mantui Rada-
vičiui, Rokui Koveckiui ir visiems 
aktyviai dalyvavusiems, nes Jūsų 
dalyvavimas mums tikrai svarbus! 

Kęstutis VAIŠNORA

Gruodžio mėnesį Aukš-
tadvaryje Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacija su-
rengė seminarą „Kalbų til-

tas“ apie kurčiųjų ir gestų 
kalbos vertėjų bendradar-
biavimą. 

Pagrindinis šio seminaro tiks-

las - išspręsti įvairias problemas 
tarp kurčiųjų ir vertėjų, pasida-
lyti nuomonėmis bei patirtimi. 
Dalyvavo 10 gestų kalbos vertėjų 
– po du iš visų didžiausių Lietu-
vos miestų, taip pat 10 kurčių jau-
nuolių iš visos Lietuvos. Projektą 
finansavo Kauno miesto savival-
dybė.

Seminare buvo nagrinėjamos 
įvairios temos, tokios kaip bendra-
vimo psichologija, socialinis dar-
bas kurčiųjų visuomenėje, vertėjų 
etikos kodeksas. Pranešimus skai-
tė: Ramunė Leonavičienė, Monika 
Kumžaitė, Kęstutis Vaišnora, Arū-
nas Bražinskas, Donata Mikne-
vičiūtė. Dalyviai turėjo galimybę 
aptarti vertėjo ir kurčiojo bendra-
darbiavimo problemas: jie išsakė 
savo patirtį, kuri leido abipusiš-
kai pamatyti ir suprasti situaciją. 

Visos paskaitos buvo siejamos su 
praktinėmis užduotimis: kurtieji 
turėjo galimybę pajusti, ką reiškia 
būti vertėjais, taip pat  žaidė psi-
chologinius žaidimus, padedan-
čius plėsti akiratį ir geriau pažinti 
save bei kitus.

Vakarais po seminaro vyko 
diskusijos įvairiausiomis temomis, 
jose aktyviai dalyvavo tiek vertėjai, 
tiek kurtieji. Šios diskusijos taip 
pat prisidėjo prie seminaro tikslo 
– sutvirtino jungtį tarp kurčiųjų ir 
vertėjų, leido pažinti vieniems ki-
tus neformalioje aplinkoje.

Visi dalyviai po seminaro išvy-
ko įgavę daug naujos ir naudingos 
patirties bei informacijos, kuri ge-
rokai pakeitė požiūrį tiek į vertėjų 
darbą, tiek į kurčiųjų kultūrą bei 
bendravimą. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Tiesiamas kurčiųjų ir vertėjų bendradarbiavimo tiltas

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijai  – vieni metai

Naujoji LKJA Taryba (iš kairės): L. Voroneckaja, K. Vaišnora, M. Kumžaitė, 
K. Simaitis, I. Mikalauskaitė, R. Triušytė ir R. Koveckis. 

Linksmai nusiteikę seminaro „Kalbų tiltas“ dalyviai. 

LKJA asamblėjos dalyviai.

LKJA logotipas.
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 Labai smagu, kad susirin-
kome pabendrauti. Pirmiausia 
prisistatykite, kas esate. Kas jus 
paskatino stoti į mokinių tary-
bą?

G. B.: Aš - Giedrius, pirmos 
gimnazijos klasės mokinys. Mo-
kinių taryboje esu atsakingas už 
renginių organizavimą. Pernai pa-
stebėjau, jog mūsų mokinių tary-
ba yra visai neaktyvi, norėjau tai 
pakeisti, todėl su klasės draugu 
Donatu ir iškėlėme savo kandida-
tūras.  

N. G.: Esu Neringa, šiuo metu 
mokausi trečioje gimnazijos kla-
sėje. Kaip ir Giedrius, pastebėjau, 
jog mokyklos mokinių aktyvumas 
ir motyvacija buvo stipriai suma-
žėję. Jaučiau, kad galiu ir noriu tai 
pakeisti. Jeigu mokinių tarybos 
nebūtų, visi sėdėtų palinkę prie 
kompiuterių ir telefonų. Taip pat 
man buvo įdomu pamatyti, ką 
reiškia būti tarybos nare, sužinoti 
naujų dalykų.

D. K.:  Aš - Donatas, Gie-
driaus bendraklasis ir mokinių 
tarybos pirmininkas. Norėčiau 
pasiekti, kad mokyklos mokytojų 
gestų kalbos žinios būtų tobulina-
mos - sumažinus kalbos barjerą, 
galbūt pagerėtų ir mokinių moty-
vacija mokytis. Taip pat mokykloje 
visai neseniai buvo įdiegtos naujos 
taisyklės, kurios man nelabai pri-
imtinos. Būdamas taryboje norė-
čiau pakeisti esamą tvarką.

S. B.: O aš - Samanta iš antros 
gimnazijos klasės. Taryboje esu 
Giedriaus pagalbininkė, kartu su 
juo organizuoju renginius. Man 
patinka dalyvauti įvairiose šventė-
se, tad siekiu, kad mūsų renginiai 
būtų smagūs ir įdomūs.

Kiek narių šuo metu yra ta-
ryboje? Iš kokių jie klasių?

Visi: Septyni.
N. G.: Du mokiniai iš pirmos 

gimnazijos klasės, du - iš antros ir 
trys - iš trečios.

G. B.: Besimokantys ketvirto-
je gimnazijos klasėje į tarybą ne-
gali kandidatuoti, nes to neleidžia 
mokyklos taisyklės – jie turi susi-

kaupti egzaminams.
Kaip jums sekasi darbuotis? 

Ar sunku būti tarybos nariais, 
atstovauti mokyklai?

N. G.: Normaliai. Nėra sunku, 
bet nėra ir lengva. 

G. B.: Mano akimis, ganėti-
nai sunku. Didelė mūsų moky-
klos problema yra ta, jog moki-
niai labai neaktyvūs. Atsimenu, 
pernai mūsų šeštokai organizavo 
mokyklos Helovino renginį, ma-
čiau, kad jie labai stengėsi, bet 
vyresnieji mokiniai, vos išgirdę, 
kas renginį organizuoja, iškart 
nusprendė neiti vien dėl jų jauno 
amžiaus. Jų nuomone, „mažiukų“ 
renginyje nebus ką veikti. Aš pats 
renginyje dalyvavau, ir jis man ti-
krai patiko: matėsi, kad buvo įdėta 
daug pastangų ir nuoširdumo. De-
ja, žiūrovų susirinko vos 20–30 iš 
maždaug 100 mokyklos mokinių... 
Buvo tikrai labai gaila.

Mokytojai, jausdami vaikų ne-
norą mokytis ir jų nesmalsumą, 
ir patys praranda motyvaciją. Iš 
to kyla daugybė kitų didelių mo-
kyklos problemų. Dėl to nereikia 
kaltinti vien mokytojų, mokiniams 
taip pat būtina kai ką keisti.

Manau, mūsų mokykloje labai 
trūksta lyderio. Reikia žmonių, 
kurie mokėtų įtikinti, būtų auto-
ritetas kitiems. Atsimenu, seniau 
mūsų mokykloje mokėsi Arnoldas 
Matulis – jis buvo puikus moky-
klos lyderis, sugebantis įtikinti ir 
pakeisti kitų mokinių nuomonę. 
Jeigu toks lyderis atsirastų ir rody-
tų teigiamą pavyzdį kitiems, mo-
kykla visiškai pasikeistų. 

Kokie Jūsų tarybos tikslai? 
Galbūt turite kokių nors planų?

S. B.: Mūsų pagrindinis tiks-
las - kad vaikams mokykloje būtų 
smagu ir gera! (Šypsosi.)

N. G.: Visuomet išklausome 
mokinių problemas ir stengiamės 
jas išspręsti. Jeigu koks mokinys 
turi problemų, ateina pas mus, 
mes taryboje pasitariame ir turė-
dami savo poziciją einame kalbėtis 
pas mokyklos pavaduotojas ar di-
rektorę. Pastebėjau, jog daugumą 

problemų yra išsprendžiamos, ir 
tikrai geranoriškai. 

Vaikai gana vangiai daro namų 
darbus – mūsų taryba tikrina ir 
ragina mokinius, jeigu reikia, pa-
deda jiems.

Taip pat svarbu išlaikyti mo-
kyklos tradicijas, kad ir toliau bū-
tų organizuojamos įvairios šven-
tės. Juk geriau vaikams patirti gy-
vų įspūdžių, negu leisti laiką prie 
kompiuterio. Juk renginių galima 
sugalvoti tikrai daug! Štai kad ir 
kitais mokslo metais turėtų įvykti 
didelė šventė - tradicinis moky-
klos merginų mis konkursas.

Esate tikrai šaunūs, protingi 
gimnazistai. Kaip manote, kuo 
jūs patys galėtute prisidėti prie 
sėkmingos tarybos veiklos? Ko 
galbūt tikėtumėtės iš mokyklos 
mokinių?

G. B.: Na, sunku save vertinti, 
tačiau manau, jog esu gana inici-
atyvus bei atsakingas. Kadangi 
mano darbas taryboje yra susi-
jęs su renginių organizavimu, tai 
ir stengiuosi savo darbą padaryti 
kuo geriau. O iš mokyklos moki-
nių, žinoma, labiausiai tikėčiausi 
aktyvumo ir pasitikėjimo mokinių 
taryba. 

S. B.: O aš atnešu gerą nuotai-
ką. Juk šypsena visuomet yra ge-
riausias ginklas bei vaistas. 

D. K.: Norėčiau, kad kurtieji 
būtų lygūs girdintiesiems, moty-
vuoti bei aktyvūs, tad stengiuosi 
rodyti kitiems pavyzdį.

Kaip manote, ar buvimas 
mokinių taryboje gali padaryti 
įtakos jūsų ir mokyklos ateičiai? 
Kokie pliusai yra būti mokinių 
taryboje?

S. B.: Ateityje bus lengviau, 
žinosime, kaip reikia organizuoti 
renginius, tai yra naudinga patir-
tis.

G. B.: Būdami mokinių tary-
boje mes savo darbu turime gali-
mybę palikti geresnę ir gražesnę 

mokyklą ateinančioms kartoms. 
Galbūt planuojate baigę mo-

kyklą (o gal dar mokydamiesi 
joje) savo patirtį panaudoti sto-
dami į Vilniaus, Kauno ar Klai-
pėdos kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijas, o gal net ir į Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociaciją?

G. B.: Turiu planų stoti į Vi-
KJO. Šiek tiek jaudinuosi, nes tai 
yra atsakingas darbas, bet, manau, 
nugalėsiu savo baimę. 

D. K.: Dar pažiūrėsiu, kaip 
ateitis parodys: jeigu turėsiu pa-
kankamai laiko, manau, taip pat 
būtų įdomu pabandyti dirbti Vil-
niaus kurčiųjų jaunimo organiza-
cijoje.

O kokie jūsų asmeniniai 
ateities planai? Ką ketinate 
veikti baigę mokyklą?

S. B.: Norėčiau ateityje tobu-
linti gestų kalbą, galbūt stoti jos 
mokytis. 

G. B.: Sukurti šeimą, pastatyti 
namą. (Juokiasi.)  Vienas didžiau-
sių mano gyvenimo planų - atei-
tyje dirbti kurčiųjų teisių, jų gali-
mybių gerinimo srityje. Labai no-
rėčiau padėti kurtiesiems pasiekti 
savo svajones, nes tikrai viskas 
gyvenime yra įmanoma.

D. K.: Man patinka dizainas, 
baigęs mokyklą į jį stosiu, tačiau 
dabar sunku pasakyti, ar kolegijo-
je, ar dailės akademijoje to moky-
siuosi. Ateitis parodys.

N. G.: Teisingai, ateitis paro-
dys. Šiuo metu jokių tikslų nesu 
užsibrėžusi. Juk niekada negali 
žinoti, kas bus rytoj. Pagyvensim, 
pamatysim. 

Galbūt norite ką nors palin-
kėti mūsų skaitytojams? 

D. K.: Būti aktyviems ir nie-
kada nepasiduoti. Visada kovoti 
už savo nuomonę ir teises.

G. B.: Linkiu maloniai skaityti 
„Akiratį“! 

Ir jums linkime to paties! 
Ačiū už pokalbį! 

Mokinių Tarybos nariai: S. Budžytė, D. Kolosovas, G. Buikauskas ir 
N. Gulbinskaitė. 

LKNUC mokinių taryba – auganti aktyvių kurčiųjų karta
Vaikai – labai svarbi kurčiųjų bendruomenės dalis, nes 

jie yra mūsų pamaina, tęsianti pradėtus darbus ir formuo-
sianti mūsų identitetą bei kultūrą. 

„Akiračio“ neetatinė korespondentė R. Buikauskaitė kal-
bina Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
(LKNUC) mokinių tarybos narius: Neringą Gulbinskaitę, 
Donatą Kolosovą, Giedrių Buikauską ir Samantą Budžytę,  
kurie galėtų būti puikus pavyzdys kitiems.
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Minint grožinės lietuvių 
literatūros pradininko K. 
Donelaičio 300 metų jubi-
liejų Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos mokiniai da-
lyvavo vaikų šventėje ,,Do-
nelaitis mūsų metuose‘‘. 
Renginys vyko Panevėžio 
muzikiniame teatre.

Vadovaujami šokių mokytojos 
metodininkės Reginos Liutkevi-
čienės, surdopedagogės metodi-
ninkės pradinių klasių mokytojos 
Laimutės Lazdauskienės ir vyr. 
lietuvių kalbos mokytojos Laimu-
tės Beinarauskienės mokiniai pa-
rodė literatūrinę-muzikinę kom-
poziciją ,,Jau saulelė...“

Jo tęsinys – šventinis renginių 
maratonas mokykloje. Atidarytos 
dvi parodos: vienoje buvo eks-
ponuojami mokinių ir auklėtojų 
piešiniai, iliustruojantys ,,Metų“ 
vaizdus, kitoje – K. Donelaičio 
draugijos Panevėžio skyriaus pir-
mininko Rimgaudo Banio surink-
ti dailės darbai apie rašytoją, lite-
ratūros pradininką. 

Garsus kolekcininkas suža-
vėjo renginio dalyvius pasakoda-
mas apie 50 savo gyvenimo me-
tų, kuriuos skyrė K. Donelaičio 
asmenybei ir kūrybai tyrinėti. 
Nepraleisdamas nė vienos žinios 
apie lietuvių literatūros pradinin-
ką, ieškodamas, domėdamasis, 
pirkdamas, keisdamas R. Banys 
sukaupė didelę ir vertingą kolek-

ciją, kurią padovanojo Panevėžio 
apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 
bibliotekai.

Po parodų atidarymo aukštes-
niųjų klasių mokinių mokyklos 
muziejuje laukė bendravimas su 
auklėtojos Lijanos Čiplienės sese-
rimi Jurgita Stankaityte, dirban-
čia knygų restauratore. Ji parodė 
restauruotą vaikišką knygutę su 
,,Metų“ ištraukomis, papasakojo 
apie senų ir jau suplyšusių knygų 
prikėlimą naujam gyvenimui. 

Paskui restauratorė Jurgita ir 
tikybos mokytojas kunigas Do-
mingo Avellaneda itališkai skaitė 
,,Metų“ ištraukas iš knygos, kurią 
į renginį buvo atsinešęs ir mums 
pirmiems parodęs R. Banys.

Išklausę istorijos mokytojos 
Vidos Liberienės parengtą prane-
šimą ,,Mažoji Lietuva prieš 300 
metų‘‘, pažiūrėję filmą apie senąjį 

Karaliaučių bei Tolminkiemį, mo-
kiniai atsakinėjo į lietuvių kalbos 
mokytojos vyr. surdopedagogės 
Danutės Matuzienės parengtos 
viktorinos klausimus. Pasibai-
gus renginiui muziejuje, visi ėjo 
į klases ir ten į pradinių klasių 
mokytojos vyr. surdopedagogės 
Irenos Matuzevičienės kruopščiai 
parengtus lapus rašė dailyraštį – 
ištraukas iš poemos ,,Metai“. 

Tuo metu dešimtokai, vado-
vaujami vyr. surdopedagogės Pal-
miros Stančauskienės, mergaičių 
technologijų kabinete ruošė būrų 
patiekalą - grucę, kitus to meto 
užkandžius: pjaustė naminę duo-
ną, lašinius, skilandį, raugintus 
agurkus. Jais buvo vaišinami visi 
mokiniai ir mokyklos darbuotojai.

Renginių maratoną vainikavo 
Kalėdinis renginys, kuriam atsa-
kingai ruošėsi visų klasių moki-

niai su klasių vadovais ir tėvais 
(globėjais, rūpintojais). 

Renginyje dalyvavo Septinto-
sios dienos adventistų bažnyčios 
pastorius Virginijus Radžius su 
viešniomis iš Vokietijos, jos ap-
dovanojo mokinius vertingomis 
dovanomis. Net Kalėdų Senelis į 
renginį atvyko nešinas K. Done-
laičio „Metais“.

Pasibaigus renginių ciklui, 
skirtam K. Donelaičio 300-osioms 
gimimo metinėms paminėti, mo-
kyklos direktorė Danutė Kriščiū-
nienė dėkojo ne tik tėvams (glo-
bėjams, rūpintojams), mokyto-
jams už prasmingo renginio orga-
nizavimą, bet ir mokiniams, kurie 
keletą mėnesių aktyviai dalyvavo 
įvairiose K. Donelaičiui atminti 
skirtose veiklose. Įteikė padėkų 
raštus dailyraščio nugalėtojams. 

„Mokiniai  ne tik vaidino, šo-
ko, rašė, bet ir mokėsi išklausyti, 
pažinti, pasitikėti, o tai ir yra svar-
biausia. Suprato, kad tik bendrai 
dirbant galima patirti malonių 
emocijų ir išgyvenimų. 

Galbūt ne kiekvienas, pa-
klaustas apie Kristijoną Donelaitį, 
žinos tikslias jo biografijos datas, 
kūrybos apimtį ar kitas detales, 
bet po šių renginių ciklo rašytojo 
svarbiausią kūrinį – poemą „Me-
tai“ ir kūrinio pradžią „Jau saulelė 
vėl atkopdama budino svietą...“,  
būrų valgius prisimins, be abejo, 
visi“, – tikino direktorė.

            Vyr. surdopedagogė  
Palmira STANČAUSKIENĖ

PKNPM dešimtokai, vadovaujami vyr. surdopedagogės P. Stančauskienės, 
ruošia būrų patiekalus.

Kinematografai atranda unikalią kurčiųjų vaidybą
Pernai gruodžio 15 d. 

portale „Delfi“ buvo įdė-
ta publikacija „Europos 
atradimu pripažinto filmo 
„Gentis“ aktorė: „Mes, 
kurtieji, esame stiprūs ir 
kine galintys dirbti žmo-
nės“. 

 Žurnalistas Karolis Vyšniaus-
kas informavo, kad vos prieš porą 
dienų Rygoje vykusioje Europos 
kino akademijos apdovanoji-
mų ceremonijoje metų atradimo 
(„European Discovery“) pri-
zas įteiktas ukrainiečių dramos 
„Gentis“ kūrėjams. Režisieriaus ir 
scenarijaus autoriaus Miroslavo 

Slabošpickio filme vaidina vien 
kurtieji. 

„Gestų kalba nėra verčiama, 
tačiau tragiška istorija apie Ukrai-
nos kurčiųjų internatą papasakota 
taip, kad viskas aišku ir jos nemo-
kančiam žmogui“, - tikina žurna-
listas.

Iš publikacijos sužinome, kad 
režisierius subūrė į komandą iki 
tol beveik nevaidinusius kurčius 
žmones iš Rusijos, Ukrainos, Bal-
tarusijos ir su jais sukūrė vieną 
paveikiausių metų filmų.

Filme pasakojama skurdžios 
kurčiųjų internatinės mokyklos, 
kurioje tarp mokinių reketas ir 

smurtas yra įprasti dalykai, isto-
rija. 

Vieną pagrindinių ir sudė-
tingiausių vaidmenų jame sukūrė 
baltarusė Jana Novikova (21 m.). 
Jai šis filmas buvo vaikystės sva-
jonės – būti aktore - išsipildymas. 
Korespondentas su kurčiąja ben-
dravo raštu, rusų kalba. Jos sukur-
tas personažas sudėtingas ir prieš-
taringas. Tai paauglė, kuri norėda-
ma išgyventi internato aplinkoje, 
verčiasi prostitucija. Mergina pa-
pasakojo, su kokiais iššūkiais su-
sidūrė vaidindama sekso ir aborto 
scenose; kaip atėjo supratimas, 
kad apsinuoginimas ekrane gali 

būti ne tik vulgaru, bet ir tam ti-
kra meno forma. Aktorė girdintie-
siems pasiuntė žinią, kad „mums 
(kurtiesiems - red. past.) nereika-
lingi žodžiai“. Anot jos, viskas gali 
būti atskleista per emocijas.

Pergalė Europos kino akade-
mijos apdovanojimuose nėra vie-
nintelis „Genties“  2014 m. trofė-
jus. Pernai ši drama pelnė per 30 
skirtingų kino festivalių prizų vi-
same pasaulyje. 

Festivalis „Kino pavasaris“ šį 
filmą rodys konkursinėje progra-
moje „Nauja Europa – nauji var-
dai“.
  Parengė 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kultūra K. Donelaičio jubiliejiniai renginiai Panevėžyje



2015 m. sausio mėn.  Nr. 1 (352)12

  Tartasi dėl LGK sukakties įprasminimo
Šiemet gegužę sukan-

ka 20 metų, kai Lietuvoje 
buvo įteisinta lietuvių ges-
tų kalba; ji įgijo gimtosios 
kurčiųjų kalbos statusą. 

Sausio 15 d. LKD patalpose 
surengtas pirmasis sistemos įstai-
gų pasitarimas dėl dviejų dešim-
tmečių sukakties paminėjimo. Be 
pačių šeimininkų, atvyko jame 
dalyvauti LGK vertėjų centrų at-
stovai, gausiai susirinko kurčiųjų 
jaunimo organizacijos nariai, Sur-
dologijos centro, Metodinių prie-
monių ir gestotyros skyriaus dar-
buotojai, viešnia iš Vilniaus kole-
gijos Pedagogikos fakulteto ir kt. 

Tądien visi gestų kalbos ba-
ro darbininkai sutelkė dėmesį į 
ją, brangiausiąją – lietuvių gestų 
kalbą. Tris valandas truko disku-
sija, kaip dar plačiau ir įtaigiau 
paskleisti informaciją apie ją, ja 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad 
išliktų žinia apie tai amžininkams 
ir ateities kartoms, būtų nutiesti 
tiltai į tarpusavio supratimą, kul-
tūrinę erdvę ir pražystų toleranci-
jos gėlės.  

Šventės koncepcija. Gi-
mė planas, kurio esmė - sukaktį 
minėti visus metus. Tokiai idėjai 
nebuvo nė vieno prieštaraujan-
čiojo. Priešingai, pasipylė pasiū-
lymų lavina: nuo tokių kaip metų 
paskelbimo gestų kalbos metais 

(jei nepavyktų Lietuvoje, tai bent 
Draugijos mastu), siekio, kad me-
tus ir svarbiausią renginį globotų 
žinomas asmuo, iki to, jog kur-
čiųjų bendruomenės, kurčiųjų 
mokyklos ir LGK vertėjų centrai 
įsitrauktų į renginių, akcijų, vieši-
nimo ir reklamos teritorines kam-
panijas. Vėliau, kai proginiai su-
manymai išsilies iš rajonų krantų, 
sumaniai atitinkama vaga visa tai 
derėtų nukreipti iki respublikinės 
reikšmės renginių, išliekamojo lei-
dinio apie gestų kalbą. Užsibrėžta 
pasiekti, kad apie įvykį neišven-
giamai sužinotų visa visuomenė, 
meno ir politikos veikėjai. Spalio 
pirmoje dekadoje planuojama Sei-
me surengti 1-2 dienų konferenci-
ją, kuri galbūt taps metų minėji-
mo kulminacija. Kol kas idėjos ir 
mintys dar gana padrikos ir laukia 
savo valandos, kai bus susistemin-

tos. Daug sumanymų dar bus tiks-
linami, gludinami ir, be abejo, taps 
patrauklesni. 

Darbo grupė, veiklos, 
pareigos. Tądien suburtas dar-
bo grupės branduolys, įvardyta 
dauguma veiklos sričių, pradėta 
skirstytis pareigomis. Tikimasi, 
kad netrukus LKD interneto sve-
tainėje bei specialiai gestų kal-
bai skirtoje feisbuko grupėje bus 
įvardyti asmenys, atsakingi už 
konkrečias veiklas. Kurčiųjų ben-
druomenė, žinodama, kas už ką 
atsakingas, galės tiksliai adresuoti 
savo pasiūlymus, pastabas ir taip 
papildyti idėjų banką. Susitiki-
me pasigesta bendrijos PAGAVA, 
sporto atstovų, teritorinių kurčių-
jų organizacijų vadovų, kurčiųjų 
mokyklų atstovų. Sutarta, kad jie 
taip pat neliks be dėmesio ir par-
eigų. Pvz., tėveliai gerai žino, kas 

labai nudžiugintų mūsų mažuo-
sius, tai kodėl jie negalėtų tų sva-
jonių įgyvendinti? Tiesa, prisidėti 
prie to turėtume mes visi. Arba 
štai sportininkai. Jų pasiekimai 
tarptautinėje arenoje kelia pasi-
didžiavimą. Puiki proga suteikti 
jiems tribūną ir t. t.  Ne tik kurtieji 
turi ten eiti. Apsispręsta ir kviesti 
– politikus, užsienio lektorius, ži-
nomus žmones čia, pas mus. Svar-
biausia - pakviesti taip, kad jiems 
norėtųsi atsiliepti. Trumpai būtų 
galima pasakyti: 2015 m. bus daug 
visko apie kurčiuosius ir patiems 
kurtiesiems. Metų pabaigoje lau-
kia dovanos tų, kurie daugiausia 
nusipelnė gestų kalbai ir kurtie-
siems. Pirmieji eilėje čia bus patys 
kurtieji.

Jau aptarti spartaus keitimosi 
nuomonėmis tarp darbo grupės 
narių būdai, net išrinktas žinučių 
peradresuotojas. 

Pirmieji metų žings-
niai. Kai laikraštis išvys dienos 
šviesą, turėtų (taip suplanuota) jau 
būti pasirinktas metų logotipas, 
šūkis – pirmiausia gestų kalba, o 
paskui išverstas į lietuvių kalbą bei 
numatytas konferencijos Seime 
pavadinimas. Netrukus po to turė-
tų paaiškėti metų renginių globėjo 
vardas bei 2015 metų statusas.
   
 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ  

Pirmojo pasitarimo dėl lietuvių gestų kalbos 20-mečio paminėjimo dalyviai.        

2012 m. lapkričio mėn. 
Lietuvos kurčiųjų draugija 
kartu su Surdologijos centru 
paskelbė konkursą geriau-
siam Lietuvos himno atlikė-
jui gestų kalba atrinkti. 

Konkurse dalyvauti galėjo bet 
kuris bendruomenės atstovas. Da-
lyviams reikėjo „Tautišką giesmę“ 
atlikti lietuvių gestų kalba, įrašy-
ti ir pateikti socialiniame tinkle 
(„YouTube“, „Facebook“ ar kt.) 
bei atsiųsti nuorodą elektroniniu 
adresu centras@lkd.lt. Himno 
variantus buvo galima siųsti iki 
gruodžio 22 d. Konkurso nuga-
lėtojui buvo žadama garbė atlikti 
himną gestų kalba, jis būtų profe-
sionaliai nufilmuotas pritaikytoje 
filmavimo studijoje dalyvaujant 
operatoriui, montuotojui, girdin-
čiam gestų kalbos vertėjui. Iš vi-

sų konkurso dalyvių, kurių buvo 
išties nedaug, geriausiu buvo pri-
pažintas Kauno kurčiųjų bendruo-
menės narys Kęstutis Vaišnora. 

Projektui įgyvendinti trūko 
lėšų, todėl Surdologijos centras 
parengė ir Lietuvos kultūros tary-
bai pateikė projektą, prašydamas 
finansuoti priemonę. 2014 m. 
birželio mėn. paaiškėjo, kad pra-
šymas bus tenkinamas. Projektą iš 
dalies parėmė ir Lietuvos kurčiųjų 
draugija. 

Praėjusių metų vasarą prasi-
dėjo darbas. Respublikinės valdy-
bos posėdyje buvo patvirtinta, kad 
dėl himno vertimo į lietuvių gestų 
kalbą diskutuos darbo grupė, į ku-
rią įeis Metodinių priemonių ren-
gimo ir gestotyros skyriaus gestų 
kalbos specialistė Ieva Pečiulytė-
Silaeva, Lietuvos kurčiųjų jauni-

mo asociacijos prezidentė Monika 
Kumžaitė, Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro direktorės 
pavaduotojas, VDU gestų kalbos 
dėstytojas Arūnas Bražinskas, Vil-
niaus kolegijos lektorius Andrius 
Barisevičius, Vilniaus kolegijos 
lektorius, Lietuvos kurčiųjų drau-
gijos viceprezidentas Vytautas Pi-
voras. 

Atlikėjas K. Vaišnora išklausė 
darbo grupės narių patarimų ir 
koregavo pirminį himno atliki-
mo variantą. Šis variantas buvo 
nufilmuotas ir įrašytas DVD for-
matu. Buvo nutarta, kad atliekant 
himną gestų kalba fone skambės 
muzika. Naudotasi CD „Karvelėli 
mėlynasis. Muzika, eilės, atsimi-
nimai“ (sudarytojas D. Sadauskas, 
Vilnius, 2008.). Himną groja Lie-
tuvos nacionalinės filharmonijos 

simfoninis orkestras (dirigentas J. 
Domarkas, aranžuotė R. Racevi-
čiaus).

DVD viršelio dailininkė – Vil-
niaus dailės akademijos diplo-
mantė Birutė Bražinskienė. Sur-
dologijos centras džiaugiasi, kad 
verčiant himną ir leidžiant DVD 
aktyviai dalyvavo ir dėl vertimo į 
gestų kalbą sprendė kurtieji, nes 
šis leidinys skirtas būtent jiems. 

2006 m. Surdologijos centras 
išleido DVD ,,Skaitiniai I kl.“. 
Tai bilingvinė priemonė kurčiųjų 
mokyklų mokiniams. Šioje prie-
monėje buvo ir Lietuvos himno 
gestų kalba aiškinimas. Surdolo-
gijos centro DVD Tautiška giesmė 
lietuvių gestų kalba skiriasi tuo, 
kad himnas yra atliekamas, o ne 
aiškinamas.

  
Ieva ČEREŠKAITĖ

  Lietuvos himno lietuvių gestų kalba gimimo istorija

Gestų kalba
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2013 m. – 2014 m. 
gruodžio mėnesiais Vil-
niaus kolegijos Pedago-
gikos fakulteto vykdytas 
projektas „Ryšių su soci-
aliniais partneriais stipri-
nimas, suteikiant lietuvių 
gestų kalbos mokytojams 
kvalifikaciją“ baigėsi. Už-
sienio lektorių paskaitų 
ciklą, likus porai savaičių 
iki 2014 m. Kalėdų, vaini-
kavo Humboldtų universi-
teto Berlyne lektorės Sabi-
ne Fries seminarai. Skai-
tytojų dėmesiui – pažintis 
su dėstytoja. 

Studijų pradžia nesė-
kminga. S. Fries gimė ir augo 
kurčiųjų šeimoje, bet mokėsi gir-
dinčiųjų mokykloje. Nepaisant 
įvaldytos dvikalbystės, pirmosios 
studijos universitete nesusiklostė. 
Ją žeidė girdinčių bendramokslių 
požiūris į ją kaip į neįgaliąją. 

Vienintelė kurčioji pa-
storė Vokietijoje. Sabine pe-
rėjo į studijas Teologijos universi-
tete Berlyne ir 1994 m. sėkmingai 
jas baigė. Po metų pradėjo dirbti 
sielovados darbą vienoje Berlyno 
evangelikų liuteronų bažnyčių, į 
kurią renkasi melstis sutrikusios 
klausos asmenys, taip pat ir gir-
dintys žmonės, vartojantys gestų 
kalbą. Kitaip nei mūsų tikėjime, S. 
Fries, net ir būdama moteris, turi 
teisę tikintiesiems suteikti Krikšto 
ir Komunijos sakramentus (evan-
gelikai tik šiuos du pripažįsta), 
skaityti pamokslus, nagrinėti su 
tikinčiųjų bendruomene Biblijos 
tekstus, Kristaus gyvenimą ir kt.

Įgyta specialybė neuž-
gožė prigimtinio pedago-
gės talento.  „Aš visuomet lin-
kusi ugdyti kurčiuosius“, - šypsosi 
pašnekovė. Per dvasinius dalykus 
ji stengiasi pasiekti, kad kurtieji 
tobulėtų, kuo daugiau sužinotų, 
būtų ne mažiau išprusę.  S. Fries 
pamaldas bažnyčioje gestų kalba 
pakaitomis laiko su vienu girdin-
čiu pastoriumi – jis yra kurčiųjų 
vaikas. Ji yra vienintelė pastorė 
moteris Vokietijoje, bet jau suži-
nojo, kad šiuo metu šią specialybę 
yra pasirinkę dar bent du kurtie-
ji. Tad netrukus ir kituose šalies 
miestuose dirbs kurčiųjų kunigų. 

Pašnekovė supranta negirdinčius 
Lietuvos tikinčiuosius, apgailes-
taujančius, kad jie bendrai mal-
dai gali jungtis tik talkinami ges-
tų kalbos vertėjo. Dėl to, kad čia 
nėra kurčiųjų kunigų, ji „kaltina“ 
skirtingą mūsų istorinę patirtį. 
Pasak jos, Rytų Europos šalių ti-
kintieji beveik pusę XX amžiaus 
kentė religinę diskriminaciją. Va-
karams labiau pasisekė: čia seniai 
egzistuoja tikėjimo laisvė. Visa tai 
nepraėjo be pėdsakų. Reikia laiko, 
kol religinė praktika susilygins. 
Didelis dalykas, kaip teigia pašne-
kovė, kad ji „Tėve mūsų“ tikintie-
siems gali perteikti tikrąja gestų 
kalba. Tiesioginis kreipimasis 
malda į Dievą suteikia bendravi-
mui su Aukščiausiuoju gelmės ir 
leidžia patirti neapibūdinamą ma-
lonumą.

Aktyvi visuomeninin-
kė, patyrusi dėstytoja. S. 
Fries – daugialypė asmenybė. Jos 
gyvenime dar taip nebuvo, kad 
vyrautų tik viena veikla. Dar bū-
dama teologijos studentė 1986 m. 
ji ėmė bendradarbiauti su Hum-
boldtų universitetu, prisidėjo įgy-
vendinant bent kelis gestų kalbos 
tyrimo mokslinius projektus. Nuo 
1997 m. ji lygiagrečiai Alberto 
Gutzmanno kurčiųjų mokyklo-
je vedė religijos pamokas, vėliau, 
2000-2003 m., mokytojavo Wil-
helmo Turko neprigirdinčiųjų 
mokykloje, buvo vokiečių gestų 
kalbos mokytoja. S. Fries - aktyvi 
Vokietijos kurčiųjų draugijos narė. 
Ji yra svarbiausių VKD valdymo 
organų narė, o nuo 2005 m. – at-
sakinga  už gestų kalbą ir kurčiųjų 
komunikaciją VKD  valdyboje.

Praėjus 20 metų nuo pirmo 
ketinimo tapti pedagoge, savo sva-

jonę S. Fries vis dėlto įgyvendino. 
2006 m. Pedagogų švietimo insti-
tute Hesene ji įgijo vokiečių gestų 
kalbos dėstytojos diplomą. 

Prioritetai keičiasi. Pa-
šnekovė teigia, kad viskas, ko 
siekė, jai pildosi. Štai kai Berlyno 
universitete dar tik buvo buria-
ma gestų kalbos specialistų gru-
pė ir šioji pradėjo rengti pirmąją 
Vokietijoje gestų kalbos mokymo 
programą, Sabine turėjo galimybę 
įsilieti į jos veiklą. Nuo tada iki šių 
dienų ji Humboldtų universitete ir 
dirba. 

Minėtoje aukštojoje moky-
kloje buvo pradėti smurto prieš 
moteris tyrimai. S. Fries buvo pa-
kviesta į komandą kaip asistentė. 
Ji su kurčiosiomis moterimis darė 
interviu ir jas konsultavo. 

Iki šiol ji jau yra apibendrinusi 
apie 80 smurto atvejų Vokietijoje. 
Tyrėjos surinkta medžiaga darbo 
grupei pasirodė įdomi, jos buvo 
paprašyta plėtoti šią temą. Nejučia 
brendo mintis susitelkti vien į šį 
darbą ir jo pagrindu parengti dak-
taro disertaciją. 

Pašnekovė rimtai žada, kad  
2015 m. pradžioje vyks į Ams-
terdamą (Olandija) dalyvauti eu-
ropiniame gestų kalbų mokymo 
projekte (šiuo metu tai jau trečias 
jo etapas), o grįžusi iškart gerokai 
sumažins sielovados ir pedagogi-
nio darbo apimtį, kad parengtų 
savo mokslinį darbą. 

Gestų kalba girdinčių-
jų ir kurčiųjų rankomis. 
Apžvelgusios S. Fries darbo ba-
rus, susitelkiame į vizito Vilniuje 
tikslus. Dėstytojos paskaitų tema, 
kaip ir prieš tai buvusių lektorių, 
– gestų kalbos didaktika. Vis dėl-
to yra ir skirtumų. Savo šalyje Sa-

bine moko gestų kalbos kurčiųjų 
vaikus. Ji atkreipia dėmesį, kad jos 
mokymo objektas yra gestų kalba 
kaip motinų kalba. 

Lektorė negaili gerų žodžių 
lietuvių auditorijai. Pašneko-
vė teigia, kad jai nepatinka sau-
sai „atidudenti“ savo paskaitas. 
Priešingai, imponuoja emocinis 
ryšys, neatmestinas kontaktas. 
Pasidžiaugia, kad mūsų klausyto-
jai mielai atsiliepė į jos pasiūlytą 
bendravimo modelį. Sabine gerai 
vertina ir mūsų kurčiųjų vertėjų iš 
tarptautinių gestų į lietuvių gestų 
kalbą ir atvirkščiai darbą. Esą jie 
nemažai prisidėjo prie visaverčio 
bendravimo sėkmės.

Svarbiausia dėstytojai 
– jos šeima .Lektorė prisipažįs-
ta labai pasiilgusi namų. Mat prieš 
atvykdama į Lietuvą skaitė pas-
kaitas Sienoje (Italija) apie smur-
to atvejus prieš kurčias moteris. 
Namie jos nekantriai laukia vyras 
ir jauniausioji, penkiolikmetė, du-
kra. Vyresnieji – dukra ir sūnus 
- studijuoja ir šiuo metu gyvena 
atskirai. 

Pašnekovė dėkoja Dievui už 
darnią ir mylinčią šeimą. Ypač už 
visada palaikantį, skatinantį ir jos 
siekius suprantantį vyrą. S. Fries 
vyras profesoriauja kitame Berly-
no universitete, moko būsimuo-
sius gestų kalbos vertėjus. Tad šei-
moje nuolat aptariami profesiniai 
klausimai, dalijamasi patirtimi. 
Vyras – taip pat aktyvus lektorius 
ir visuomenininkas, dalyvauja 
daugybėje projektų, nemažai ke-
liauja. Nerašytas susitarimas – iš-
vykti iš namų ne abiem iš karto. 

Nuo pat pradžių, kai dar visi 
vaikai buvo mokyklinio amžiaus, 
iki dabar jie nepalieka savo atžalų 
vienų. 

Jei jau tenka leistis į kelionę 
tuo pačiu metu, kviečia į kompa-
niją vaikams vieną kurį nors sene-
lį. Visi trys jų vaikai – girdintys, 
bet visi kalba ir gestų kalba.

Štai pavyzdys, kokia ši šeima 
susitelkusi. Kalėdas ir Naujuosius 
metus vyras, žmona ir visi trys jų 
dideli vaikai sutiko Izraelyje. „Bus 
dvi savaitės, kai atsiribosime nuo 
visų mokslo ir darbo reikalų, ir jas 
skirsime tik vienas kitam“, - dar 
prieš būsimą kelionę su ilgesiu  
kalbėjo viešnia.
    

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ 

Lektorė iš Vokietijos: apie gestų kalbą – kaip motinų kalbą

Humboldtų universiteto Berlyne lektorė S. Fries.
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2014 m. liepos 16 d. atidary-
tame naujajame bare-restorane, 
„kur triukšmas susitinka tylą“, kli-
entai skatinami valgius ir gėrimus 
užsisakyti gestų kalba, padedant 
„pokalbių knygelei“, kurioje visas 
meniu pavaizduotas gestais. 

Norite vištienos salotų? Su-
glauskite ir vėl atleiskite smilių ir 
nykštį, tarsi rodydami snapą, ir 
abiem rankomis sumaišykite sa-
lotas. Pageidaujate triušienos? Pa-
kelkite rankas delnais į vidų ties 
smilkiniais ir pajudinkite du iškel-
tus pirštus (smilių ir didįjį), tarsi 
rodydami triušio ausis. 

Jokios abejonės, kad valgy-
dami įgausite įdomios patirties ir 
išmoksite visiškai naujų dalykų. 
Negana to, „Gestų“ savininkas 
Anjanas Manikumaras teigia, kad 
atidarydamas naująjį restoraną jis 
pradeda teikti ir bendruomenines 
paslaugas kurtiesiems, kurie dėl 
savo negalios pobūdžio dažnai su-
siduria su sunkumais, ieškodami 
darbo „kalbinėje“ rinkoje.

Kai A. Manikumaras dirbo 
„Bostono picos“ vadovu, jis pa-
stebėjo, kad vienas nuolatinių jo 

klientų yra kurčias. Padavėjai ne-
mokėjo gestų kalbos ir nežinojo, 
kaip su juo bendrauti, todėl užsa-
kymo priėmimas būdavo panašus 
į žaidimą: bakstelėjimas pirštu, 
galvos linktelėjimas ir patiekalo 
atnešimas.

A. Manikumaras galvojo, kaip 
tai pakeisti. Jis ėmė mokytis ame-
rikiečių gestų kalbos (ASL). Pra-
dėjo nuo „labas“ – tai į karišką 
pasisveikinimą panašus gestas, ir, 
žinoma, išmoko patį reikalingiau-
sią gestą „skanaus“ – ranka per-
braukiant per pilvą ir krūtinę.

„Klientas buvo labai paten-
kintas. Kitą dieną jis atsivedė sa-
vo draugų“, – pasakojo A. Mani-
kumaras. Nuo to laiko jis gerokai 
praplėtė savo gestų kalbos žodyną, 
bendraudamas su kurčiųjų ben-
druomene – grupe, kurią jis dabar 
vadina šeima.

Būtent tada A. Manikumarui 
ir kilo idėja įkurti „Gestų“ restora-
ną, kuriame ne tik kurtieji galėtų 
dirbti ir ateiti pavalgyti bendrau-
dami savo gimtąja gestų kalba, bet 
ir girdintieji galėtų daugiau suži-
noti apie kurčiųjų bendruomenę. 

Jo restorane dirbantiems kurtie-
siems (jie sudaro daugiau nei pusę 
darbuotojų, o padavėjai beveik vi-
si yra kurtieji) restoranas „Gestai“ 
tapo retai pasitaikančia proga.

„Tai ne tik šiaip restoranas. Tai 
visai kitokio darbo pobūdžio kur-
tiesiems pradžia“, – sakė vadovo 
padėjėja Rachel Shemuel. Jos ma-
nymu, restoranui gali iškilti šiokių 
tokių trikdžių. Dauguma naujų 
atidaromų restoranų turi iš ko 
semtis veiklos patirties, o „Gestai“ 
susidurs su naujais iššūkiais.

„Mes neturime pavyzdžio. 
Niekas iki šiol to nedarė“, – aiš-
kino virtuvės šefas  Marcas Bre-
tonas. Pasak jo, virtuvė turės būti 
labai lanksti, nes virėjams reikės 
dirbti tiek su girdinčiu, tiek su 
kurčiuoju personalu. „Gestai“ siū-
lys „šiuolaikišką meniu“, patiekalų 
iš kanadiečių ir kitų šalių virtuvės. 
Planuojamas ir išskirtinis vyno 
pasirinkimas.  

Reikia pažymėti, kad „Gestai“ 
nėra pirmas kurčiųjų restoranas 
pasaulyje. San Fransiske veikia 
„Mozzeria“ – picų restoranas, 
kurio savininkas ir darbuotojai 
yra kurtieji. Tačiau „Gestai“ yra 
pirmasis Kanadoje kurčiųjų res-
toranas (aptarnaujantį personalą 
sudaro beveik vien kurtieji)  ir 
pirmasis, kuriame siekiama įdieg-

ti bendravimą išskirtinai gestų 
kalba. Restorano klientus pasitin-
kanti girdinti šeimininkė (ji yra 
ir vertėja) supažindina svečius su 
personalu, kurį sudaro kurtieji. 
Atsisėdusiam prie staliuko klien-
tui bendrauti su padavėjais turėtų 
padėti „pokalbių knygelė“ su ges-
tų iliustracijomis. Pageidaujamą 
patiekalą bus galima parodyti ir 
pirštu, jeigu tai visiškai neišven-
giama. 

Prieš porą metų Palestino-
je, Gazos Ruože, buvo atidarytas 
restoranas, kuriame dirba vien 
kurtieji. Restoranas vadinasi taip 
pat kaip ir pelno nesiekianti Pa-
lestinos organizacija, kovojanti už 
kurčių ir neprigirdinčių vaikų tei-
ses, – Atfaluna.

Italijoje veikia restoranas 
„Senza nome“, kuriam taip pat va-
dovauja ir jame dirba kurtieji, bet 
laukiami visi norintieji apsilanky-
ti. „Senza nome“ įsikūręs sename 
Italijos universitetiniame mieste – 
Bolonijoje. Savininkai sugebėjo šį 
„kurčiųjų restoraną kurtiesiems“ 
paversti konceptualia kūrybine 
platforma – čia koncertuoja gru-
pės, rengiamos parodos, vyksta 
kūrybiniai vakarai.  

Iš rusų ir anglų kalbų vertė 
Ieva VANAGAITĖ

Kurčiųjų restoranas „Gestai“ siūlo „valgomas“ 
gestų kalbos pamokas

Gyvenimą įprasmina dalydama žinias, 
patirtį, iniciatyvas

„Aš visada  šitaip, nes kie-
kvienas naujas darbas man yra 
įdomus. Tai naujas iššūkis, naujas 
išbandymas ir naujos pamokos“, -  
sakė J. Milerienė. 

Nedidukė, liekna, švytinčio-
mis akimis ir su šypsena lūpose, 
nuolat vaikų apsuptyje – tokią, šią 
antrus metus mokykloje dirbančią 

mokytoją, mato mokiniai ir kole-
gos. 

Tačiau tikrai ne visi žino, kad 
ši jauna moteris vien pedagogi-
niu darbu neapsiriboja. Jos idėjų 
ir veiklos laukas kur kas platesnis. 

Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė mokytoją J. Mile-
rienę palygino su perlų ieškotoja, 

kuri, nekeldama jokio triukšmo, 
ramiai skverbiasi į dar nepažintų 
gelmių dugną , ieškodama bran-
gakmenių. „Jurga – tai toks žmo-
gus, kokių šiandien laukia klasėse 
vaikai: visada pilna idėjų, kūrybi-
nių sumanymų, geros nuotaikos, 
o svarbiausia – didelės meilės kie-
kvienam. 

Kiekvienas vaikas jai – bran-
gakmenis ir didžiausia vertybė, 
kokia begali būti šioje žemėje“, - 
teigė direktorė.

Kūrybinis darbas – 
pats geriausias poilsis. Be 
darbo mokykloje,  J. Milerienė dar 
yra ir Panevėžio rajono Šilagalio 
kultūros centro projektų koordi-
natorė. Ten ji kuria projektus, or-

ganizuoja renginius, vykdo kultū-
rinę veiklą. 

Atrodytų,  dirba gana intensy-
vų darbą, tačiau Jurga tik juokėsi 
ir tvirtino, jog kūrybinis darbas  
jai yra pats geriausias poilsis. 

Reikia pažymėti, kad už tokį 
puikų „poilsiavimą“ šioje srity-
je  2012 metais Jaunimo reikalų 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos jai 
suteikė Jaunimo darbuotojo var-
dą. Tokio įvertinimo  už aktyvią 
kūrybinę veiklą su jaunimu yra 
sulaukę nedaug  kultūros darbuo-
tojų. 

O į kultūrinę veiklą Jurga pa-
sinėrė  2004  m., pradėjusi dirbti 
Panevėžio kraštotyros muziejuje. 

Gestų kalba

Mūsų žmonės

Naujame Toronto restorane jūsų užsakymo kurtieji 
padavėjai neišgirs, bet tai nėra blogai. Tiesą sakant, tai ir 
yra „Gestų“, pirmojo Kanadoje restorano, kuriame pada-
vėjais dirba kurtieji, išskirtinumas. 

Muzikos ritmikos mokytoją Jurgą Milerienę būtų ga-
lima įvardyti kaip didelę  likimo dovaną Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM)  
mokiniams. Nuo pat pirmų darbo dienų mokykloje pel-
niusi ne tik mažųjų mokinukų, bet ir kolegų pagarbą,  
meilę ir pasitikėjimą, mokytoja prisipažino, jog sužinojusi 
apie galimybę dirbti kurčiųjų mokykloje, ilgai nesvarsčiu-
si: sutikti ar ne? Tiesiog vienas du –  ir apsisprendė.  



15

Ten ji rengė edukacines progra-
mas, jas pati ir vesdavo.  „Teko 
mokytis prisitaikyti prie įvairios 
auditorijos: vienaip informaciją 
pateikti vaikams, kitaip - suaugu-
siesiems. Vėliau ta veikla plėtėsi,  
vis giliau  lindau į kultūrą“, - pasa-
kojo J. Milerienė. 

Iniciatyvoms įgyven-
dinti Kultūros ministerija 
dukart skyrė stipendiją. 
Darbuodamasi kultūros baruose  
Jurga, kaip individuali kūrėja, du 
kartus buvo gavusi Kultūros mi-
nisterijos stipendiją. Pirmoji buvo 
suteikta 2008 m., kuriant Tradici-
nį aukštaičių muzikavimo klubą. 
Antroji – 2012 m., kuriant edu-
kacinę programą kulinarinio pa-
veldo tradicijų puoselėjimui. Tu-
rėdama didžiulę patirtį kultūros 
projektų rengimo ir įgyvendinimo 
srityje, J. Milerienė yra įkūrusi ir 
viešąją įstaigą  „Gyvas Aukštaitijos 
kaimas“. Šios įstaigos įkūrimas at-
vėrė Jurgai kelią užsiimti projektų 
konsultavimu visame Panevėžio 
rajone.  Ji įeina į Panevėžio rajono 
vietos veiklos grupę. Šios grupės  
vienas prioritetų  – suburti Pane-
vėžio rajono gyventojus bendrai 
veiklai, ugdyti iniciatyvią ir atsa-
kingą bendruomenę.  J. Milerienei 
tenka teikti konsultacijas dauge-
liui rajono kultūros centrų, kurie 
rengia projektus. „Visų siūlomų 
projektų nesiimu. Nepajėgčiau fi-
ziškai. Visi  jie yra naudingi, geri-
na žmonių gyvenimo kokybę, ta-
čiau renkuosi išskirtinai kultūros 
projektus“, - pažymėjo moteris.

J. Milerienė džiaugėsi puikiai 
pavykusia ir rajono gyventojų bei 
svečių gerų atsiliepimų sulaukusia 
Sūrio švente, kuri vyko Bernato-
nyse (Panevėžio r.), bei jau šešetą  
metų rengiamu Šiaudinių skulp-
tūrų parku Naujamiestyje (Pane-

vėžio r.), kuris kiekvieną rudenį, 
liepsnomis pakildamas į dangų, 
sukuria nepakartojamą įspūdį.

Dvidešimt pedagogi-
nio darbo metų atiduota 
Panevėžio moksleivių na-
mams. Be kultūrinės veiklos, 
kuriai Jurga skiria daug laiko ir 
energijos, ji jau dvidešimt metų  
Panevėžio moksleivių namuose 
moko vaikus muzikos subtilybių. 
„Tai nuolatinė mano darbo vieta, 
čia nedirbau tik tuo laikotarpiu, 
kai būdavau vaikų auginimo atos-
togose. Tačiau vaikams ūgtelėjus 
pajutau, kad man vėl kažko trūks-
ta. O trūko tos gražios galimybės 
– dalytis ir džiaugtis, nes dirb-
dama su mokiniais ne tik daug 
duodi, bet ir daug gauni“, – sakė 
J. Milerienė. 

Nauja patirtis dirbant 
su kurčiais vaikais. Darbą 
PKNPM  ji įvardija kaip naują pa-
tirtį. ,,Labai įdomu, nes tai kitokie 
vaikai nei tie, su kuriais man iki 
šiol teko dirbti. Vėl gaunu naujų 
įspūdžių, įgūdžių, atradimų. Daug 
kam atrodo, kad kurti vaikai ir 
muzika – tai  kažkas  nesuvokia-
ma, tačiau jie yra labai muzikalūs,  
turi vidinę pulsaciją ir yra puikūs 
atlikėjai“, –  pažymėjo mokytoja. 
Jos teigimu, vidinį muzikos pajau-
timą turi kiekvienas žmogus, nes 
net ir negirdintis vaikas niūniuo-
ja melodiją. Nors kurčias vaikas 
dainuoti tikrai negali, bet išmokti 
groti instrumentu jis gali puikiai.

 Kalbėdama apie darbą su 
kurčiais vaikais ji prisipažįsta, 
jog mokosi gyvenime nebeturėti 
nuostatos kuo nors stebėtis, bet, 
kaip sako, dar pasitaiko, kad nu-
stemba: kaip negirdintis vaikas 
taip sugeba jausti muziką, taktą, 

ritmą? 
Didžiausias pomėgis – 

gardaus maisto ruošimas 
ir džiaugsmas vaišinant. 
Paklausta, ar   pasinėrus į peda-
goginę ir kultūrinę veiklą dar lie-
ka laiko sau,  Jurga su džiaugsmu 
ima pasakoti, kad didžiausias jos 
pomėgis -  maisto ruošimas. Ji 
sako, jog nuo pat mažens nemė-
gusi lauko darbų,  ypač bulvia-
kasio. Bulvių lauke ištverdavusi 
ilgiausiai dvidešimt minučių, o 
paskui pareikšdavusi, kad einan-
ti močiutei padėti gaminti valgio. 
Močiutė, anot Jurgos, ir buvusi 
jos pirmoji kulinarijos mokytoja. 
,,Maisto gaminimas man visada 
buvo ir  iki šiol yra  didžiausias 
malonumas. Patiekdama svečiams 
valgį, jaučiuosi taip, lyg kokį gėrį 
dalyčiau“, – šypsodamasi pasako-
jo J. Milerienė. Ji džiaugėsi, jog iki 
šiol yra išsaugojusi savo močiutės 
duonkubilį, kuriame jau daug me-
tų raugia ir minko pačios kepamą 
duoną. O tos duonos jaunai mo-
teriai tenka nemažai iškepti, nes 
reikia pamaitinti vyrą Žygimantą 
ir tris sūnus: šešiolikmetį Stepo-
ną, aštuonerių Motiejų ir šešerių 
Rapolą. 

Vyriausiajam sūnui da-
vė garbingiausio giminės 
nario vardą. Gražius seno-
vinius vardus sūnums davusi J. 
Milerienė džiaugiasi, jog vyriau-
siąjį sūnų pavadino savo senelio 

vardu, kuris net sulaukęs šimto 
metų dar buvo stiprus ir turėjo 
šviesų protą. O svarbiausia, kad 
pačiam berniukui jį dar teko  pa-
žinti ir bendrauti.  Sakydama, 
jog  didžiuojasi savo seneliu ir 
tuo, kad vyriausiajam savo sūnui 
davė jo vardą,  ji pabrėžė, jog šis 
žmogus, pelnęs didžiulę visos gi-
minės pagarbą, per visą amžių net 
tris kartus savo gyvenimą kūrė iš 
naujo. Pirmą kartą, būdamas vos 
dvylikos metų, jis ryžosi išpirkti 
iš kreditorių patėvio praloštą savo 
mirusio  tėvo ūkį. Metęs mokyklą, 
vos į paauglystę įkopęs vaikinukas 
sugebėjo susitarti su skolintojais 
ir per keletą metų, kantriai dirb-
damas, sugebėjo atiduoti skolas ir 
savo rankose išlaikyti ūkį. Antrą 
kartą iš naujo gyvenimą jam te-
ko kurti Sibire. Ir ten šis be galo 
darbštus žmogus sugebėjo sau ir 
savo šeimai sukurti gerovę. Trečią 
kartą – grįžus iš Sibiro į Lietuvą. 
Pasak Jurgos, šis kartas – Tėvynėje 
radus suniokotus namus –  sene-
liui buvęs pats sunkiausias.

Gerovė kuriama ant 
pagarbos pamato. Ką dary-
ti, kad būtume tvirtesni,  geresni 
ir  doresni, klausiau šios stiprias 
šaknis turinčios, puikias atžalas 
auginančios, meilę ir muzikos 
supratimą ugdančios, tautos etno-
kultūrą puoselėjančios ir dosniai 
savo patirtimi bei žiniomis su 
visais besidalijančios jaunos mo-
ters? J. Milerienė nedvejodama at-
sakė, kad labiausiai reikia išmok-
ti pagarbos vieno kitam. ,,Dabar  
dažnai girdime, jog vaikai yra la-
bai žiaurūs, bet  nesusimąstome, 
kad patyčios pirmiausia prasideda 
nuo suaugusiųjų. Pažiūrėkime, 
kokie projektai dabar rodomi per 
televiziją: ar ten mažai patyčių? 
Patys suaugusieji ,,įkrauna“ vaikus 
nepagarbai. Vaikai imlūs – labai 
greitai mokosi. O juk kuo daugiau 
pagarbos supa vaikus, tuo labiau 
jie gerbia šalia esančius“, –  sakė 
J. Milerienė. Baigdama ji pabrėžė, 
kad kol neišmoksime gerbti vieni 
kitų, tol gerai negyvensime.

Laima LAPĖNIENĖ

Vaikams mokytoja J. Milerienė dalija 
žinias, meilę, atveria etnokultūros 
vertybes.

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame 
mokytoją Laimutę Lazdauskienę  ir jos artimuosius.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės               
mokyklos bendruomenė

Dalytis – toks kūrybingos ir iniciatyvios mokytojos J. Milerienės moto.
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Neeilinis Kalėdinis rengi-
nys  vyko Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tre. Įdomiausia tai, kad šventę 
organizavo pirmos gimnazi-
jos klasės mokiniai: Giedrius 
Buikauskas, Donatas Kolo-
sovas, Monika Balkytė, Žan 
Simčionok, Laurynas Švedas, 
Julijana Makovska, Aistė Ju-
ciūtė, Aistė Vitonytė.

Moksleiviai įspūdingai pa-
puošė salę: pastatė didžiulę eglę, 
sceną padabino vaikų rankų dar-
bo dekoracijomis, primenančio-
mis jaukių namų svetainę. Orga-
nizatoriai paruošė vaidinimą apie 
Kūčių vakarą bei Kalėdų rytą, ir 
čia atsiskleidė vaikų aktoriniai 
sugebėjimai. 

Pasibaigus vaidinimui žiū-
rovų bei dalyvių laukė turininga 
programa: jie sprendė kryžiažo-
džius, vyko protų mūšis - mo-
kiniai turėjo galimybę palyginti 

savo žinių bagažą, taip pat jį pa-
pildyti naujais faktais. Paskui visi 
peržiūrėjo per ankstesnį Kalėdinį 
renginį vykusio filmukų konkur-
so nugalėtojų darbą, taip pat spė-
liojo filmų pavadinimus pagal jų 
ištraukas.

Renginio metu įteikta ne-
mažai apdovanojimų. Trečios 
gimnazijos klasės mokiniai ap-

dovanojo šauniausius mokytojus, 
suteikdami jiems įvairias nomi-
nacijas, tokias kaip „metų bėgi-
kė“, „linksmiausia mokytoja“ ir 
panašias. 

Moksleiviai taip pat nebuvo 
pamiršti – gausus jų būrys ėjo ant 
scenos atsiimti sau skirtų nomi-
nacijų. LKNUC pavaduotoja Vik-
torija Kilikevičienė savo ruožtu 

taip pat atsinešė nemažą maišą 
dovanėlių šauniausiems moky-
klos mokiniams. Buvo paminėti 
geriausiai besimokantieji, tvar-
kingiausieji, aktyviausieji, links-
miausieji. Gavus iš pavaduotojos 
rankų įvertinimą už pavyzdingą 
elgesį praėjusiais metais, vaikų 
veiduose švietė plačios  šypsenos.

Paklausti, kaip sekėsi organi-
zuoti šventę patiems, be moky-
tojų pagalbos, vaikai sutartinai 
teigė, kad buvo sunku, bet labai 
smagu. Jiems buvo įdomu pajus-
ti, ką reiškia nelengvas organiza-
cinis darbas, bet ateityje vėl imtis 
to paties neatsisakytų. „Žinoma, 
kodėl gi ne?“ – šypsodamiesi 
linksėjo galvomis gimnazistai.

Smagu matyti tokius iniciaty-
vius vaikus, kurie, tikimės, ateity-
je taps svarbia ir aktyvia kurčiųjų 
bendruomenės dalimi.

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Artėjant gražiausiai metų 
šventei Kalėdoms Kaune buvo su-
rengtas tradicinis labdaros rengi-
nys - paroda „Padėkime išgirsti“, 
skirta pristatyti visuomenei kur-
čiųjų menininkų darbus. 

Parodos globėjos parlamen-
tarės D. Teišerskytės iniciatyva 
paroda surengta ir Seime. Čia 
darbai buvo eksponuojami iki 

gruodžio 30 d. 
Anot parodos sumanytojos 

ir organizatorės Džildos Valai-
tienės,  šios iniciatyvos tikslas - 
sukurti tiltą tarp dviejų atskirų 
pasaulių: kurčiųjų ir girdinčiųjų.

„Akiračio“ inf.

Paroda - LKD tinklapio virtualioje 
meno galerijoje.

Paroda „Padėkime išgirsti“

Sėkmingas LKNUC gimnazistų debiutas

Mes ir
visuomenė

Parodos „Padėkime išgirsti“ atidarymas Seime (iš kairės): L. Podiriaka 
ir I. Augaitytė, parodos globėja D. Teišerskytė ir organizatorė  
D.Valaitienė, tautodailininkas R. Simaitis. 

Gimnazistų surengto Kalėdinio renginio akimirkos.

Žaidimų konkurso pirmos vietos nugalėtojų komanda.


