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Sausio 28 d. atsistatydinus LKD 
prezidentei R. Klečkovskajai, jos 
pareigas laikinai perėmė Vytautas 
Pivoras. 

Atsistatydinusi LKD prezidentė Roma 
Klečkovskaja apžvelgia atliktus 
darbus, nenutyli nesėkmių, įvardija 
atsistatydinimo priežastis ir taria 
atsisveikinimo žodį.

Naujasis LKD vadovas nėrė 
į darbų sūkurį

R.Klečkovskaja: „Veikiau tei-
siškai, atsistatydinau dėl ben-

druomenės vienybės“

GERBIAMI 
SKAITYTOJAI!
Užsiprenumeruokite 

“Akiratį” 2015 metams!

Laikraščio „Akiratis“ 
(indeksas 0002) 

prenumeratos kaina:

9 mėn. – 4,59 Eur, 
6 mėn. – 3,05 Eur.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite 
visuose “Lietuvos pašto” 

skyriuose. 
Laikraštį galite užsisakyti ir 
Kauno bei Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos centruose. 
Čia metų „Akiračio“ 

prenumerata – 4 Eur.
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2015 M. BENDRUOMENI-
NIŲ IR ASOCIACIJOS PRO-
JEKTŲ FINANSAVIMAS. Paaiš-
kėjo 2015 m. lėšos LKD įstaigoms, 
jas skirsto Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas prie SADM. 

Vilniaus teritorinė valdyba. 
Vilniaus r. kurčiųjų poreikiams skir-
ta 4500 Eur, Vilniaus KRC  – 83 990 
Eur, Šalčininkų r. – 3178 Eur, Trakų 
r. - 1165 Eur, Ukmergės rj. – 2607 
Eur. 

Alytaus pirminė organizacija 
šiemet veikloms vykdyti gavo 2375 
Eur, Lazdijų r. savivaldybė jai dar 
pridėjo 1450 Eur (Alytaus p. o. pati-
kėta įgyvendinti ir Lazdijų r. projek-
tą – red. past.). 

LKD Kauno teritorinė valdy-
ba. Kauno KRC skirta 55 030 Eur, 
Kauno r. savivaldybė kurčiųjų ben-
druomenei skyrė 11 339 Eur, Kai-
šiadorių r. sav. – 8659 Eur, Prienų 
r. sav. – 7241 Eur, Raseinių r. sav. – 
4950 Eur, Šakių r. sav. – 4199 Eur, 
Jonavos r. sav. – 8170 Eur,  Kėdainių 
r. savivaldybė – 6082 Eur. Vilkaviš-
kio kurčiųjų pirminė organizacija 
metų veikloms gavo 6028,44 Eur 
lėšų.

LKD Klaipėdos teritorinė 
valdyba. Klaipėdos r. kurčiųjų ben-
druomenei šiemet skirta 21 913 Eur, 
Klaipėdos m.  – 16 300 Eur, Kretin-
gos r.  – 16 667 Eur, Šilalės r. – 4489 
Eur, Šilutės r. – 6153 Eur.

Mažeikių rajono kurčiųjų 
draugija šiemet gavo 6224 Eur fi-
nansavimą.

Panevėžio teritorinė valdyba. 
Panevėžio r. bendruomenei skir-
ta 2190 Eur, Panevėžio m. - 23 749  
Eur, Biržų r.  – 4350 Eur, Kupiškio 
r. – 1448 Eur, Pasvalio r. – 1448 Eur, 
Rokiškio r.  – 2896 Eur, Anykščių r. 
– 1738 Eur, Molėtų r.  – 1160 Eur. 
Utenos pirminė kurčiųjų organiza-
cija gavo 7244 Eur.

Šiaulių teritorinė valdyba.  
Šiaulių r. kurtiesiems šiemet pa-
tvirtintas 2896 Eur finansavimas, 
Šiaulių KRC - 12 454 Eur,  Joniškio 
r. – 2200 Eur, Kelmės r. – 4836,7 
Eur, Plungės r.  – 2027 Eur. Telšių 
kurčiųjų draugijai ,,Tyla“ skirta 13 
583 Eur.

LKD. Kurčiųjų asociacijos 
veiklos rėmimo projektui 2015 m. 

įgyvendinti skirta 108 144 Eur (tęs-
tinėms veikloms) ir 15 466 Eur pa-
pildomai. Pirmąkart po krizės aso-
ciacijos veikloms įgyvendinti skirta 
šiek tiek daugiau lėšų. Taip pat LKD 
informavo, kad iš papildomai asoci-
acijos projektui skirtų lėšų NRD ne-
leidžia didinti administravimo išlai-
dų. Argumentuojama, kad paprastai 
organizacijos papildomų lėšų prašo 
trūkstamoms veikloms įgyvendin-
ti, o ne administravimo išlaidoms. 
Tai taikoma ne tik LKD, bet visoms 
neįgaliųjų asociacijoms. Čia paaiš-
kėjo prieštaravimas: asociacijų pro-
jektų administravimo išlaidoms iki 
šiol skiriama 10 proc. nuo bendros 
finansavimo sumos, o štai analogiš-
koms KRC išlaidoms galima nau-
doti 20 proc. sumos. Nejučia kyla 
klausimas: kurias pareigas – atsto-
vauti šalies ar teritorijos bendruo-
menei - valdžios atstovai laiko su-
dėtingesnėmis ir reikalaujančiomis 
daugiau patirties bei kompetencijų?

K U R Č I Ų J Ų  K U LT Ū -
ROS, UGDYMO, TRADICIJŲ 
SKLAIDA INTERNETO ER-
DVĖJE. „Akiračio“ redakcija 2015 
m. įgyvendins Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondo (SRTRF)  
iš dalies finansuojamą projektą 
„Kurčiųjų kultūra, švietimas, tradi-
cijos – virtualioje erdvėje 2015 m.“. 
Projekto tikslai – pristatyti kurtie-
siems ir neprigirdintiesiems svar-
biausius Lietuvos, pasaulio ir Euro-
pos kurčiųjų kultūrinius renginius, 
ugdymo aktualijas, naujas knygas, 
kurčiųjų tautodailininkų bei profe-
sionalių dailininkų surengtas par-
odas; supažindinti su aktyviausiais 
kurčiųjų bendruomenės žmonėmis, 
propaguojančiais kurčiųjų kultūrą; 
atskleisti kurčiųjų bendruomenės 
savitumą, propaguoti jos gimtąją 
kalbą – lietuvių gestų kalbą; pri-
statyti klausos negalios žmonių 
ugdymo pasiekimus ir problemas; 
supažindinti visuomenę su kurčių-
jų kultūriniu ir meniniu savitumu, 
formuoti teigiamą kurčiųjų įvaizdį 
visuomenėje. Šioms veikloms vyk-
dyti SRTRF skyrė 10 tūkst. Eur.

VILNIEČIAI SKATINS 
LKD NARYSTĘ. Nuo šiol, patek-
dami į renginius, dalyvaudami ki-
tokioje Vilniaus KRC veikloje, dau-
giau privilegijų turės ne visi kurtieji, 
bet tik LKD nariai, kuriems išduo-
tas pažymėjimas ir kurie tvarkingai 
moka nario mokestį. Pvz., į renginį 
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jie galės patekti nemokamai arba su tam tikra 
nuolaida, nelygu, kokios tąkart taikomos taisy-
klės, bus kitaip skatinami. Tokiu žingsniu siekia-
ma sostinės kurčiuosius suinteresuoti stoti į LKD 
gretas ir laikytis asociacijoje priimtos tvarkos.

KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMAS. 
Neįgaliųjų reikalų taryba (NRT), veikianti prie 
Neįgaliųjų reikalų departamento, suka galvą, 
kaip pasiekti, kad Neįgaliųjų teisių konvenci-
ja pagaliau iš tikrųjų būtų pradėta įgyvendinti. 
Jungtinių Tautų paskelbtas ir 2010 m. Lietuvos 
ratifikuotas tarptautinis dokumentas, galima sa-
kyti, kaip popierius tebėra stalčiuje. Numatoma 
kurti tarpžinybinį darinį. Taip siekiama nuo So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos nupurtyti 
atsakomybės už visų ministerijų veiklas neįgalių-
jų srityje naštą. Neabejojama, naujai struktūrai 
pinigų valstybės biudžete neatsiras, todėl ketina-
ma ją formuoti visuomeniniais pagrindais, kaip 
iki šiol veikė NRT. Pusę Tarybos narių sudaro 
ministerijų viceministrai ir pusę - neįgaliųjų or-
ganizacijų vadovai. Pasigirdo siūlymų vietoj vi-
ceministrų deleguoti į NRT pačius ministrus. Iš 
jos į tarpžinybinį darinį delegavus aktyviausius 
NRT narius, būtų galima išjudinti Konvencijos 
įgyvenimą. 

Neįgaliuosius šiuo klausimu stipriai remia 
Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF): organizuoja 
diskusijas, susitikimus ir savo išvadas, siūlymus 
teikia Vyriausybei bei pan. 

REGISTRACIJA Į KURSUS. Vasario 2 d. 
Surdologijos centras paskelbė registraciją į LGK 
kursus. Registruotis užpildydami anketą, ku-
rios nuoroda įdėta į LKD tinklalapį, gali įvairios 
tikslinės grupės visuose miestuose ir rajonų cen-
truose. Registracija bus nutraukta, kai susidarys 
tikslinės grupės iš 12-17 dalyvių pagal gyvena-
mąją vietą. Įstaiga tikisi surinkti reikiamą skaičių 
LGK klausytojų ir dalyvauti Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos skelbiamame konkurse mo-
kymo, švietimo ir kitokioms su gestų kalba susi-
jusioms paslaugoms teikti.

DIDĖS LĖŠOS KLAUSOS TECHNINĖS 
PAGALBOS PRIEMONĖMS. Kaip informa-
vo Techninės pagalbos neįgaliesiems metodinio 
skyriaus vedėja D. Sabaliauskaitė, 2014 m. klau-
sos techninės pagalbos priemonių buvo supla-
nuota pirkti už 138 tūkst. Lt. Sutrumpėjus mo-
biliųjų telefonų naudojimo terminui, nemažas 
būrys kurčiųjų gavo galimybę atnaujinti šią nuo-
tolinio bendravimo kompensuojamąją priemo-
nę anksčiau. Todėl 2014 m. techninės pagalbos 
priemonėms įsigyti panaudota 314 tūkst. Lt. At-
sižvelgus į padidėjusį poreikį, analogiška suma, 
truputį daugiau kaip 91 tūkst. eurų, suplanuota 
kurčiųjų poreikiams skirti ir 2015 m. 

Tarp populiariausių kurčiųjų įsigyjamų prie-
monių, be mobiliojo telefono, dar minimos plan-
šetės bei „auklės“. D. Sabaliauskaitė patikino, kad 
planuojama suma gali būti negalutinė. Jei paaiš-
kėtų, kad poreikis kompensuojamosioms prie-
monėms didesnis, Techninės pagalbos centras 
turi galimybių reaguoti, prisitaikyti prie poreikių 
bei per metus tikslinti suplanuotą sumą. Atkreip-
tinas dėmesys, kad didėja bendra kompensacijų 
suma neįgaliųjų grupei, bet ne priemonėms ats-

kirai. 
Laikinasis LKD vadovas V. Pivoras, dalyva-

vęs posėdyje dėl neįgaliesiems techninės pagal-
bos priemonių biudžeto svarstymo, „Akiračiui“ 
sakė, kad pasitarime problemine priemone buvo 
įvardyta „auklė“. Esą centras gavo nusiskundimų, 
kad jos vibracijos stiprumas yra nepakankamas, 
kad pernelyg greitai išsenka prietaiso baterijos. 
Kadangi „auklių“ gamybos pasiūla šalyje nedi-
delė (specializuojasi tik dvi firmos), ketinama 
kokybiškesnių analogų ieškoti pirkti užsienyje. 

LKNUC GIMNAZISTAI DALYVAVO 
PARODOJE „STUDIJOS 2015“. Vasario 5–7 
d. LITEXPO rūmuose vyko XIII tarptautinė 
mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda 
„Studijos 2015“. Vasario 6 d. Lietuvos kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro dalis II ir IV 
gimnazijos klasės mokinių drauge su socialine 
pedagoge R. Rusovičiūte ir lietuvių gestų kalbos 
vertėja A. Nikelė apsilankė šioje parodoje. Šiais 

metais joje, be Lietuvos profesinių, aukštųjų 
(universitetinių ir neuniversitetinių) mokyklų, 
dalyvavo 15 mokyklų iš kitų šalių. Paroda išaugo 
į naujas erdves – „kūrybines industrijas“, „pažink 
save“ zonas, „inovacijų alėją“. Šioje parodoje mū-
sų gimnazistai susipažino su aktualia informaci-
ja: kokios yra aukštųjų mokyklų – universitetų, 
kolegijų siūlomos specialybės ir studijų sąlygos, 
reikalingiausios profesijos ir amatai, išmoko ge-
riau pažinti save, sudaryti tikslus, planuoti savo 
ateitį.

Sveikiname tautodailininką A. Bagačiūną 
90-mečio proga

Vilniaus KRC bendruomenė, UAB „Vikados“ kolektyvas garbingo 
90 metų jubiliejaus proga sveikina Antaną Bagačiūną ir 

Linki energijos, sveikatos 
Ir šypsenos plačios. 

Tegul Jums skiriamus „Ilgiausių metų“ 
                           Dar daug daug kartų vasaris pakartos. 

Tautodailininkui, ilgamečiam 
LKD nariui Antanui Bagačiūnui va-
sario 27 d. sukaks 90 metų.

Jo gyvenimo kelias prasidėjo 1925 m. Ute-
nos apskrities Leliūnų valsčiaus Sabelkų kai-
mo ūkininkų šeimoje. Karo metais po sunkios 
ligos neteko klausos. Darbštus, ramus vaiki-
nas atsidūrė tarsi gyvenimo užribyje. Stiprūs 
išgyvenimai padėjo atrasti naują erdvę savitai 
kūrybai. Jaunuolis lavinosi savarankiškai, daug 
skaitė, domėjosi fotografija, satyra, drožyba 
– kūrė skulptūrėles. Daugelyje jų įamžinta se-
nojo kaimo buitis, etnografija, kitose išreikšta 
pašaipa žmonių ydoms.

Pokario ir laiko verpetuose teko atlaiky-
ti santvarkų kaitą, įvairias visuomeninio gy-
venimo permainas. 1964 m. atvyko į Vilnių, 
įsidarbino LKD Vilniaus įmonėje (dabar UAB 
„Vikada“) baldų ceche staliumi. Vėliau tos 
pačios įmonės siuvimo ceche iki pat išėjimo 
į senatvės pensiją dirbo gatavos produkcijos 
pakuotoju.

Buvo dažnas respublikinių liaudies meno, 
Utenos rajono, Lietuvos kurčiųjų draugijos bei 
LKD Vilniaus įmonės parodų dalyvis.

Plačiau apie A. Bagačiūno gyvenimą ir kū-
rybą skaitykite kitame „Akiračio“ numeryje.

„Akiračio“ inf.

Tautodailininkas A. Bagačiūnas šalia savo darbų.
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Respublikinės valdybos posėdyje

Atsistatydinimai.  Sausio 
28 d. susirinkimas prasidėjo LKD 
prezidentės R. Klečkovskajos per-
skaitytu atsistatydinimo pareiški-
mu. 

Atsistatydinimo priežastys: 
sausio 17 d. suvažiavimo metu 
surengtas jaunų žmonių piketas, 
vėliau pakartotinis, bet mažesnis, 
sausio 22 d. piketas ir feisbuke 
kaip vadovę įžeidžiantys, grasi-
nantys.... komentarai dėl pastato. 

Ji atsiprašė visų už klaidas ir 
nesusipratimus, nespėtus pasiek-
ti užsibrėžtus tikslus, RV linkėjo 
sėkmingo darbo.  Vadovaudama-
si įstatais, pareigas laikinai eiti 
perdavė viceprezidentui Vytautui 
Pivorui. Po savo perskaityto pa-
reiškimo buvusi vadovė paliko RV 
posėdžių salę.

Apie savo atsistatydinimą pa-
skelbė ir RV narė mažeikiškė Au-
dronė Šimkuvienė. Savo atsistaty-
dinimą kalbėtoja grindė sveikatos 
pablogėjimu. 

Susidariusios padėties 
aptarimas. Paskui RV nariai, 
laikydamiesi darbotvarkės, kalbė-
josi apie susidariusią padėtį.  Štai 
viena RV narė sakė, kad su buvusia 
vadove buvo susidorota nepagrįs-
tai. Žinodama, kad pokyčiai su-
lauks tam tikro atgarsio ir valdžios 
institucijose, ji nerimavo, kaip tai 
atsilieps LKD asociacijos ir ben-
druomeninių projektų finansa-
vimui ateityje. Taip pat kalbėtoja 
klausė, ar RV nariai yra įsitikinę, 
kad dabar tinkamas laikas keis-
ti vadovą, nes pati sakė negalinti 
įvardyti nė vieno RV nario, kuris 
būtų tinkamai pasirengęs perimti 
atsakomybės naštą. Ji džiaugėsi, 
kad net esamomis aplinkybėmis 

R. Klečkovskaja pasisiūlė V. Pivorą 
įvesdinti į veiklų sūkurį. 

RV narių, palaikančių R. 
Klečkovskają, nebuvo dauguma. 
Nemaža dalis kalbėtojų vengė tie-
siogiai vertinti buvusios vadovės 
darbą ir klausimą stengėsi nuo 
personalijos kreipti Šv. Kazimiero 
g. pastato link. Tačiau buvo ir to-
kių, kurie teigė, kad R. Klečkovs-
kaja atsistatydino laiku, o dar kiti 
net neslėpė, kad jos kandidatūrai, 
o vėliau ir programai, nepritarė 
nuo pat pradžių. 

RV nariai pripažino, kad LKD 
vadovybė ir RV nariai neturi rei-
kiamų ryšių su bendruomene. 
Iš pradžių kažkas užsiminė, kad 
jaunimas nebuvo tinkamai infor-
muojamas, paskui kitas kalbėtojas 
papildė, kad ir su senjorais nebuvo 
dalykiškai kalbamasi. 

RV nariai pripažino buvusį 
prieštaravimą: informacijos lyg ir 
netrūkę (R. Klečkovskaja su ne-
didelėmis bendruomenės narių 
grupėmis ne kartą yra diskutavusi 
apie pastatą, veiklas, informaciją 
viešinusi LKD svetainėje ir t. t.) ir 
tuo pat metu trūkę (pasak susirin-
kusiųjų, gal viskas buvo daroma ne 
taip, trūko nuoseklumo, sudėtin-
gesnių dalykų aiškinimo, dėmesio 
detalėms). Kai kurie kalbėtojai at-
kreipė dėmesį, kad bendruomenę 
skaldė nenoras išklausyti skirtin-
gas nuomones, negebėjimas „susi-
draugauti“ su kompromisais.“  

Dėmesys vilniečių pas-
tato reikalams. Anksčiau. 
Susirinkusieji iš dalies pripažino, 
kad priimti sprendimą dėl pastato 
buvo leista ne LKD suvažiavimo 
delegatams, bet piketuotojams. Tai 
esą akivaizdu: piketuotojai buvo 

prieš pastato pardavimą, delega-
tai nubalsavo priešingai, bet ap-
sispręsta paisyti piketuotojų nuo-
monės.  RV nariai teigė pastebėję 
piketuose dalyvavus „svetimų“ 
žmonių. Kai kurie gailėjosi nesusi-
pratę iš jų pareikalauti LKD nario 
pažymėjimo. Kalbėtojai nerima-
vo, kokie ir kieno interesai atvedė 
šiuos piketuotojus į Šv. Kazimiero 
g. 3. Kiti žvelgė paprasčiau: pažy-
mėjimų reikalauti reikėjo jau vien 
todėl, kad atsidavimą LKD pir-
miausia reikia įrodyti ne „ginant“ 
pastatą, bet susimokant LKD na-
rio mokestį. Pasirodo, LKD nario 
rinkliava yra nemažas sistemos 
rūpestis.

Ateityje. Pradėjęs pareigas 
eiti laikinasis LKD prezidentas 
V.  Pivoras visų primygtinai klau-
sė, ar jie pasirengę nepaisyti aukš-
čiausio valdymo organo (t. y. su-
važiavimo) balsavimo rezultatų. 
Jis pripažino, kad „buvo jo klaida“ 
suvažiavime nepaskelbti pertrau-
kos apsvarstyti parengtą projekto 
nutarimą, nesuteikti galimybės 
delegatams tarpusavyje pasikon-
sultuoti. Po renginio V. Pivoras ak-
tyviai konsultavosi su nepriklau-
somu advokatu ir dabar gali drą-
siai teigti, kad vykęs balsavimas 
yra teisėtas, jo rezultatai aiškūs. 

Tądien buvo priimtas sprendi-
mas pastato klausimu pakartotinai 
balsuoti ataskaitiniame suvažiavi-
me, rengiamame balandžio 30 d. 
Esą to reikia todėl, kad dalis anks-
tesnio suvažiavimo delegatų „ne-
žinoję, už ką balsavo“. Jiems buvo 
tarsi pakišta „keturi viename“ (t. 
y. dokumentas buvo iš 4 punktų), 
o iš tikrųjų esą tereikėjo, kad būtų 
balsuojama dėl leidimo pirkti že-
mę ir statyti pastatą.

Daug kritikos sulaukė darbo 
grupės pastato klausimais veikla. 
Buvo sakoma, kad suvažiavime 
jos pateikta veiklos ataskaita bu-
vo tik „minusų vardijimas kalbant 
apie dabartinį pastatą“ ir „pliusų 
skaičiavimas kalbant apie būsimą 
pastatą“. Darbo grupės atstovai at-
rėmė, kad Šv. Kazimiero g. 3 pas-
tato būklės ekonominė ir techninė 
analizė gali būti ekspertų reikalas.

Dabar. Savo ruožtu vilniečiai 
skubino RV narius priimti bent 
dalinius sprendimus dėl Šv. Ka-
zimiero g. pastato nedelsiant. Jie 
teigė, kad šis stovi tarsi ant parako 

statinės: viename jo „sparne“ per-
degė elektros instaliacija, bet kada 
gali sprogti šalto vandens vamzdy-
nas, vos gyvas esąs šilumos maz-
gas, baudas skiria savivaldybės 
atitinkamų tarnybų atstovai, nes 
ir pastato išorė, ir vidus neatitinka 
reikalavimų. 

Po šių teiginių kilo dar viena 
dilema: kokį remontą pasirinkti 
– kapitalinį (toks paskiausiai da-
rytas 1982 m.) ar vadinamąjį kos-
metinį - ir kiek bet kuris kainuotų. 
Apsispręsta samdyti du ekspertus 
atskirai: vieną iš statybų srityje 
besispecializuojančios bendrovės 
„Neveresta“, o kitą nepriklausomą. 
Jie įvertins Šv. Kazimiero g. pasta-
to būklę. 

Visuomeninė iniciaty-
va – kaip testas. Paaiškėjo 
dar vienas dalykas: LKD pastatas 
neapdraustas. Rekomenduota, kad 
jis būtų apdraustas visų Vilniuje 
veikiančių 8 organizacijų lėšomis. 

Posėdyje buvo paviešinta in-
formacija, kad Lietuvoje žinomas 
drabužių dizaineris Giedrius Šar-
kauskas yra agitavęs jaunimą pra-
dėti rinkti lėšas Šv. Kazimiero g. 3 
pastatui gaivinti. A. Jasiūnas siūlė 
tokią akciją kuo skubiau pradėti ir 
lėšas panaudoti ekspertams sam-
dyti. 

Kadangi pastatas pastaruosius 
8 metus beveik neremontuotas, 
nutarta veikti. Ketinama atidaryti 
pastato remontui sąskaitą, pagal 
ekspertų išvadas sudaryti remon-
to sąmatą. Remonto darbų atlikti 
reikėtų pirmiausia kviesti statybos 
darbus gebančius atlikti kurčiuo-
sius, ieškoti pigesnių, bet koky-
biškų medžiagų būtiniausioms 
remonto reikmėms ir kt. Be to, 
neatmetama, kad, pvz., prie vamz-
dyno remonto lėšomis prisidės ir 
nuomininkas, kavinė „Artistai“. 
Kalbėta ir apie tai, kad netrukus 
bus matyti, ar kurtieji dėl savo 
turto išsaugojimo pasirengę tik 
akcijoms, ar gali ir sunkiai dirbti. 
Pirmiausia bus susitelkiama į nea-
tidėliotiną remontą. 

Verslininko siūlymas. 
Į posėdį atvykti panoro kavinės 
„Artistai“ savininkas A. Žydelis 
(dalį patalpų jis iš LKD nuomo-
ja). Jis skundėsi, kad prieš tai bu-
vusi vadovė ignoravo jo siūlymus 
remontuoti pastatą. RV nariai 
domėjosi nuomininko siūlomo-

Aktualijos

LKD Respublikinės valdybos nariai. 
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R. Klečkovskaja: „Veikiau teisiškai, 
atsistatydinau dėl bendruomenės vienybės“

„Akiračio“ korespon-
dentė N. Krasniauskienė 
kalbina sausio 28 d. atsi-
statydinusią LKD prezi-
dentę Romą Klečkovskają. 
Korespondentė paprašė 
pašnekovės apžvelgti at-
liktus darbus, nenutylėti 
nesėkmių, įvardyti atsista-
tydinimo priežastis ir tarti 
atsisveikinimo žodį.

Koks jūsų darbo stažas kur-
čiųjų sistemos baruose? Prašo-
me smulkiau apžvelgti pastarąjį 
LKD vadovavimo laikotarpį, 
nuo 2008 m. Kas sekėsi? Kaip 
vertinate savo veiklą?

Kurčiųjų sistemoje iki šiol 
dirbau 35 metus. Į LKD vadovus 
atėjau sudėtingu laikotarpiu. Kaip 
tik Lietuvoje prasidėjo finansų 
krizė. Neįgaliųjų bendruomenėms 
beveik 12 mln. buvo sumažintas 
finansavimas. Netrukus kartu su 
kitomis neįgaliųjų organizacijomis 
teko išgyventi struktūrinę refor-
mą. Skėtinių neįgaliųjų organiza-
cijų nebeliko, kiekvienas padalinys 
pradėjo kovoti už savo išgyvenimą 
atskirai. Iš pradžių seikėjant lė-
šas buvo paisoma toje teritorijoje 
gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus, 
o paskui situacija tapo neprogno-
zuojama. Stengiausi neleisti mūsų 
įvaryti į kampą. Iš visų tribūnų 
kartojau, kad neįgaliųjų nevyriau-
sybinės organizacijos dirbtinai 
silpninamos, kad tik fikcija yra 
jų parengtų projektų ekspertizės. 
Kaip taip gali būti, kad vienais me-
tais tas pats Kurčiųjų reabilitacijos 
centras (KRC) parengia gerą, o 

dar kitais metais - prastą projektą? 
Telkiau aplink save vienminčius. 
Ne kartą buvau prašoma apleis-
ti posėdžių sales. Na, ir kas? Man 
svarbiausia buvo bendruomenės 
interesai. 

Man vadovaujant pasiekta, 
kad kurtieji Lietuvoje gali dirbti 
daugybę darbų. Apribojimų liko 
nedaug. Didžiavausi nelengva per-
gale. Tuomet atsirado kita bėda. 
Esą jei tiek daug galite, tai gal kur-
tumas – beveik ne negalia? Nepa-
sidaviau, ir įrodėme, kad sutrikusi 
klausa, nepaisant sveikų rankų, 
akių ir kojų, paveikia visas žmo-
gaus gyvenimo sritis ir jos padari-
nių paprastai neištrinsi. 

Per mano darbo laiką virė ar-
šūs mūšiai dėl informacijos pri-
einamumo. Nei didžiuojuosi, nei 
skaičiuoju, su kiek ministrų, pre-
zidentų, Vyriausybės vadovų ta 
tema diskutavau. Faktiškai su vi-
sais, buvusiais valdžioje. Ar susi-
tikimai rodo rezultatą? Tikrai ne. 
Na, o pavyko iš LRT „atsikovoti“ 
vis daugiau eterio laiko su titrais. 
Kito vadovo pareiga bus išsiderė-
ti, kad nacionalinis transliuotojas 
daugiau laidų verstų į LGK.

Susidraugavome su privačiu 
transliuotoju – TV3. Biudžetinių 
lėšų mūsų bendradarbiavimui sti-
printi Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija neskyrė, tačiau ši 
televizija iki šiol rodo titruojamus 
penktadienio filmus savo iniciaty-
va. TV3 esame dėkingi už pagalbą 
įtvirtinant planšetes kaip kompen-
suojamąją priemonę kurtiesiems. 
Televizijos laidoje taip išreklama-
vome planšečių naudą, kad abejoti 
jų nauda tapo tiesiog „nepadoru“. 
Kartais valdininkus galima įveik-
ti tik gudrumu. Taip ir padariau. 

LKD jau pasiekė informacija, kad 
kurčiųjų kompensuojamosioms 
priemonėms 2015 m. lėšų bus 
daugiau, tarp jų ir išmaniesiems 
telefonams, ir planšetėms. Tikiu, 
kad netrukus ryšiai su komerci-
nėmis televizijomis dar sustiprės. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
pripažino mūsų parengto projek-
to reikalingumą. Planuojama, kad 
2016 m. LKD  pasieks kino stu-
dijos įranga. Čia bus verčiamos į 
gestų kalbą komercinių televizijų 
transliuojamos aktualios laidos. 

Aistringai įrodinėjau ir tikiu, 
kad esu teisi: darbo biržos pasiima 
pinigus, o neįgaliųjų įdarbinimo 
rūpesčius suverčia nevyriausybi-
nėms neįgaliųjų organizacijoms. 
Turi būti kitaip: darbo biržos arba 
turi įdarbinti mūsų  specialistus, 
arba perduoti įdarbinimo paslau-
gą KRC. Tą pakartojau ir ES darbo 
reikalų komisarui. Tik tuomet bu-
vau išgirsta. Dabar šituo klausimu 
jau diskutuojama ir NRD.

Daug pastangų pareikalavo 
pagalbos sistemos 112 pritaikymas 
kurtiesiems. Nuo „neįmanomo“ 
projektas vis dėlto tapo galimas. 
Šiandien kurtiesiems pritaikyta 
programa jau masiškai diegiama. 
Liko lengvesnė darbo dalis – pro-
gramos pritaikymas pagal specia-
liuosius kurčiųjų poreikius. 

Užsimezgė ir tvirtėjo ryšiai su 
kitomis neįgaliųjų ar joms arti-
momis organizacijomis: kurčiųjų 
ugdymo įstaigomis, Lietuvos neį-
galiųjų forumu ir t. t.

Apie mūsų pastangas ir inicia-
tyvas sužinojo visa Lietuva. Anks-
čiau straipsnis apie kurčiuosius 
respublikinėje žiniasklaidoje pri-
lygo sensacijai, o dabar jų visų ir 
nebesuskaičiuojame. Tai rodo, kad 

izoliacijos barjerą peržengėme.
Buvome gestų kalbos moky-

tojų specialybės atsiradimo inici-
atoriai. Netrukus džiaugsimės pir-
mąja specialistų laida. Apmaudu, 
jog taip ir nepavyko pasiekti, kad 
LGK taptų pasirenkamuoju daly-
ku, kurio mokytų šie specialistai 
šalies aukštosiose mokyklose. Ne 
kartą buvome suderinę net LGK 
programų turinį, bet staiga uni-
versitetai atsitraukdavo, pritildavo, 
pradingdavo. Aišku, jiems talkino 
vangi Švietimo ir mokslo ministe-
rijos (ŠMM) pozicija. Su ŠMM ne 
kartą planavome susitikimus, bet 
visus juos žinyba pati ir sužlugdė.  

LKD tinklalapyje pradėta 
skelbti informacija gestų kalba, 
įdarbinti atitinkami specialistai. 
Tapo norma, kad kurčiųjų žinias-
klaida informaciją skelbia dviem 
kalbomis. Pasiekiau, kad nuotoli-
nės paslaugos per „Skype“ progra-
mą būtų pripažintos tinkamomis.

Negyvenome vien iš biudžeto 
lėšų. Mano vadovavimo laikotar-
piu parengtų nebiudžetinių pro-
jektų vertė siekia apie 4 mln. litų. 
Ypač stipraus tarptautinio atgar-
sio sulaukė įdarbinimo projektas 
„Darbo link“.  

 

mis paslaugomis ir jų įkainiais. Visi siūlymai 
buvo teikti A. Žydelio mokamų nuompinigių 
sąskaita. Paklaustas, ar nemanantis, kad ir 
taip sostinės senamiestyje jis per pigiai mo-
kantis už nuomą ir ar neketintų prisidėti prie 
remonto savo lėšomis, A. Žydelis suko kalbą į 
šalį. Pvz., jis teigė, kad lėšų pastato remontui 
būtų galima gauti iš ES struktūrinių fondų. 

Padėkoję „Artistų“ savininkui už siūly-
mus, RV nariai neskubėjo visko priimti už 
gryną pinigą. Tąkart kalbėta, kad praeityje 
jau buvę tokių ir panašių to paties asmens 
pažadų, bet lemiamą minutę jie būdavo atsi-
imami. RV nariai, sužinoję, kiek kavinė „Ar-
tistai“ sumoka nuomos LKD per metus, tik 

rankomis skėsčiojo. Tiek galbūt atsieina buto 
Vilniuje ar biuro kuriame nors mažesniame 
mieste nuoma. Ateityje visi žadėjo kelti klau-
simą dėl sutarties sąlygų su nuomininku per-
žiūrėjimo.

Aptartas laikinojo LKD prezi-
dento statusas. Pagal LKD įstatus, negalin-
tį eiti pareigų LKD prezidentą keičia viceprezi-
dentas. Jis tas pareigas gali eiti iki artimiausio 
rinkimų suvažiavimo (vyks po 3 m.) arba iki 
tol, kol eiliniame suvažiavime keliamas rinki-
mų klausimas (artimiausias šaukiamas balan-
džio 30 d.). RV nariai buvo linkę rinktis antrą 
variantą. 

Vieningai sutarta, kad apie pasikeitimus 

LKD vadovybėje, pastato bei kt. klausimais rei-
kia informuoti bendruomenę. Šių pareigų ėmė-
si V. Pivoras. A. Bražinskas pasiūlė tai daryti 
specialiai šiems klausimams sukurtoje feisbuko 
grupėje. „Akiračio“ redaktorė G. Karklienė pri-
minė, kad specialiai šiam tikslui yra sukurtas 
LKD tinklalapis, čia taip pat patogu rengti tiek 
atviras, tiek uždaras diskusijas. Ji ragino didinti 
svetainės lankomumo reitingus. RV nariai pa-
sirinko feisbuką.    

Nutarta į vasarą vyksiančią PKF genera-
linę asamblėją Stambule (Turkija) deleguoti 
V. Pivorą ir A. Bražinską.

  Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Buvusi LKD prezidentė Roma Kleč- 
kovskaja kurčiųjų sistemoje dirba jau 
35 metus.

Atkelta iš 1 p.

Nukelta į 6 p.
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Naujasis LKD vadovas nėrė į darbų sūkurį

Kalbėjome apie tai, kas pa-
vyko? O kas ne?

Visos neįgaliųjų organizacijos 
turime prisiimti atsakomybę, kad 
2010 m. Lietuvoje ratifikuota Ne-
įgaliųjų teisių konvencija vis dar 
tebėra tik popierinė idėja. Į talką 
dabar stoja LNF, gal su jų pagalba 
seksis geriau? 

Neįgaliųjų organizacijų struk-
tūrinė reforma kol kas daro dau-
giau žalos, negu teikia naudos. 
„Įsijautė“ valdžia į europinį mo-
delį, mėgdžioja Vakarų šalis, o 
kad Lietuvoje jis gali netikti, at-
sisako net diskutuoti. Nerimau-
ju traukdamasi, kas laukia mūsų 
teritorinių organizacijų ateityje. 
Finansavimas, sakyčiau, daugeliui 
organizacijų  prastėja, aižėja ben-
dradarbiavimo ryšiai tarp rajo-
nų, bendruomenių jėga silpsta. Iš 
pat pradžių bandžiau įrodyti, kad 
LKD organizacijos dėl sudėtingos 
komunikacijos turi likti paval-
džios Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentui, bet nieko nepasiekiau. 
Buvo nuspręsta visiems neįgalie-
siems taikyti tą patį modelį.

Tik man nutraukus darbą pa-

siekė finansavimas nuotolinės psi-
chologinės pagalbos kurtiesiems 
darbo vietai.  

Pavyko susitarti su vienais 
globos namais dėl senelių ir naš-
laičių, kuriuose dirbtų gestų kalbą 
mokantys specialistai, priėmimo. 
Bet ir vėl - iniciatyvą blokuoja sa-
vivaldybės. 

Kas jus privertė priim-
ti kraštutinį atsistatydinimo 
sprendimą?

Atsakingai pareiškiu, kad ati-
daviau visas jėgas LKD preziden-
to pareigoms. Tikiu, kad padariau 
viską, kas buvo esamomis aplin-
kybėmis įmanoma. Kovojau už 
geresnes LKD pozicijas ir tuo pat 
metu siekiau, kad žmonės gautų 
kuo daugiau informacijos ir nebi-
jotų ateiti, tartis, klausti, diskutuo-
ti, kad galėtų naudotis ne tik tuo, 
kas siūloma už biudžetines lėšas. 
Keliaudama po kitas šalis įsitiki-
nau: ir darbuotojai, ir bendruome-
nė gali turėti daug geresnes darbo 
ir susitikimų sąlygas. To siekiau 
ir čia. Buvau apkaltinta aferomis, 
nors nepateikta nė vieno tokių tei-
ginių įrodymo. Bendruomenė su-
siskaldė į stovyklas. To mažiausiai 
reikia, todėl traukiuosi. 

Kai kam šis pastatas pirmiau-
sia yra iš 16 amžiaus mus pasiekęs 
suvenyras, istorinis paminklas, bet 
ne objektyvaus žvilgsnio vertas 
objektas. Kam jame gerai ir ką su 
tokia apleista brangenybe daryti? 
Nualinti, kol liks bevertė? Norė-
čiau, kad mano atsistatydinimas 
dėl pastato būtų pirmas ir pasku-
tinis, kad bendruomenė liautųsi 
skaldžiusis ir atsitokėtų. Blaiviai 
įvertintų mūsų finansines galimy-
bes likti Šv. Kazimiero g. 3 pastate. 
Lėšas galime panaudoti geriau nei 
vien „kišdami“ komunaliniams 
mokesčiams, o jėgas - naudingiau, 
nei pasyviai stebėdami, kaip pas-
tatas yra. 

Noriu priminti, kad jo išsau-
gojimui išbandėme daugybę kelių, 
bet realių neradome. Nepriėmiau 
sprendimų už uždarų durų viena, 
nuolat dirbo mano suburta darbo 
grupė. Ji informuodavo RV narius 
apie padėtį. 

Todėl pagrįstai sakau, kad 
einamąja informacija RV nariai 
nepakankamai dalijosi su vietos 
bendruomenėmis, nors jos turėjo. 
Ir dar. Dėl pastato senamiestyje 
išsaugojimo garsiausiai šaukė tie, 
kurie čia beveik nesilanko. 

Sausio suvažiavimas parodė, 
kad naujo pastato statybos idėją 
daugiau delegatų palaiko, negu 
nepalaiko. Na, o delegatai – kur-
čiųjų bendruomenės rinkti atsto-
vai.  Todėl išties jaučiuosi sutriku-
si dėl sprendimo sustabdyti LKD 
suvažiavimo nutarimo Vilniaus 
pastato klausimu įgyvendinimą. 
Jeigu mes galime negerbti savo 
LKD „Konstitucijos“, aukščiausios 
valdžios sprendimų, tai kas mus 
gali sustabdyti nuo savivalės?

Ką planuojate daryti toliau? 
Ką pasakyti bendruomenei?

Šiuo metu esu LKD projektų 
vadovė. Kurį laiką dar vykdysiu 
šitas pareigas. Ketinu įgyvendin-
ti dar vieną anksčiau suplanuotą 
projektą. Idėjų turiu ir daugiau. 
Neskubu trauktis. Bėgti man nerei-
kia. Visada laikiausi LKD įstatų, LR 
įstatymų. Dėl grasinimų feisbuke 
kreipiausi į policiją. Reikia paga-
liau suprasti, kad negalima šmeižti 
žmogaus ir grasinti jam šiaip sau. 

Tikiu, kad bendruomenė ras 
jėgų nutraukti beprasmes akcijas, 
susitelks ir sieks bendrų, šviesių 
tikslų. Tokiems geriems dalykams 
ir linkiu sėkmės. 

Ačiū už interviu.

 Darbo pradžią kurčiųjų sis-
temoje naujasis vadovas skai-
čiuoja nuo 1997 m. Tuomet jis 
pirmąkart dalyvavo Surdologijos 
centro vykdomame projekte ir 
rengė mokymo priemonę kur-
čiųjų ugdymo įstaigoms. Po še-
šerių metų Surdologijos centras 
tapo ir iki 2014 m. rudens buvo 
pagrindinė V. Pivoro darbovie-
tė. Čia dabartinis vadovas vykdė 
įvairias veiklas. Buvo operatorius 
ir montuotojas, vėliau projektų 
vykdytojas: atliko kurčio vertėjo 
funkcijas, buvo metodinių prie-
monių rengėjas, seminarų ir kur-
sų lektorius, kurį laiką laikinai 
vadovavo įstaigai.

 Nuo 2013 m. V. Pivoras ly-
giagrečiai pradėjo dirbti Vilniaus 
kolegijoje. Nuo 2014 m. rudens 
ši įstaiga tapo pagrindine jo 
darboviete. Čia jis yra dėstytojo 
asistentas. LGK specialybės stu-
dentams dėsto vertimo teoriją ir 
praktiką, vertimo į LGK dalyką, 

moko studentus tarptautinių ges-
tų. Taip pat laikinasis LKD pre-
zidentas Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centre yra  
lietuvių gestų kalbos mokytojas.   

„Akiračio“ korespon-
dentė Nijolė Krasniauskie-
nė kalbėjosi su naujuoju 
vadovu apie dabartines vei-
klas ir ateities planus.

Ar naujos pareigos nustebi-
no savo apimtimi ir pobūdžiu, 
ar tai Tau buvo jau neblogai pa-
žįstama sritis?

Visko gal ir nežinojau, bet ir 
ko nors naujo nėra labai daug. Pir-
miausia man pareigos atiteko me-
tų pradžioje, kai formuojama LKD 
kaip asociacijos projekto įgyven-
dinimo komanda. Man nereikia 
daryti jokių „revoliucijų“, negaliu 
aš ir daryti ką sugalvojęs, bet pri-
valau imti ir pasamdyti darbuoto-
jus konkrečioms, dar pernai supla-
nuotoms veikloms. Tą šiuo metu ir 
darau. Buvo šiek tiek abejonių dėl 
to, kuris mūsų – R. Klečkovskaja 
ar aš - turėtume atstovauti LKD 
Neįgaliųjų reikalų taryboje (NRT) 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (SADM). NRT tvirti-
nama socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro įsakymu. Į jos sudėtį 
įtraukta R. Klečkovskaja. Taryba - 
svarbus neįgaliųjų interesų gyni-
mo įrankis. Pusę jos narių sudaro 
neįgaliųjų organizacijų vadovai, 
pusę – svarbiausių ministerijų 
viceministrai. Štai kodėl svarbu, 
kad būtų užtikrinta jos sudėtis, 
nebūtų savavališkų pasikeitimų. 
R. Klečkovskajai tarpininkaujant, 
vis dėlto pavyko susitarti, kad tris 
mėnesius, iki ataskaitinio LKD 
suvažiavimo, vietoj jos LKD ats-
tovausiu aš. Po suvažiavimo jau 
bus galima į NRT narius teikti 
nuolatinio LKD vadovo pavardę 
ir prašyti ją tvirtinti.

Ketvirtis metų nėra ilgas 
laikotarpis, bet vis dėlto kokius 
tikslus sau šiam laikui keli?

Be minėtos veiklos – biudže-
tinio projekto įgyvendinimo, vyk-
dysiu informacijos sklaidą. Nese-
niai paaiškėjo, kad dalis bendruo-
menės narių net nežino, kokią 
reikšmę LKD gyvenime turi suva-
žiavimo priimti nutarimai, nežino, 
kas yra delegatas, kokias funkcijas 

atlieka Respublikinė valdyba, ką 
daro ir kaip į ją atrenkami nariai. 
Svarbu bus paaiškinti, kokia yra 
LKD struktūra, išversti į gestų 
kalbą LKD įstatus, paaiškinti, kad 
visuomeninėje veikloje mes vado-
vaujamės būtent jų nuostatomis.  

Keliu sau dar vieną svarbų 
tikslą – sustiprinti pasitikėjimą 
LKD. Šiuo metu jis yra susvyravęs.

Jau paskelbta žinia, kad šiemet 
Draugija švenčia lietuvių gestų 
kalbos pripažinimo 20-metį. Svar-
bu bus LKD vardu visuomenei ir 
patiems kurtiesiems naujoje švie-
soje parodyti, kas yra LGK, kaip 
jos pripažinimas, vartojimas ir vis 
platesnis įtvirtinimas veikia mūsų 
visų gyvenimus.

Neignoruosiu pastato rei-
kalų. Feisbuke jau kreipiausi į 
bendruomenę, stengdamasis nu-
raminti, paaiškinti, kad iki suva-
žiavimo nutarta su verslininkais 
derybas sustabdyti, per tą laiką 
bandyti išsiaiškinti Šv. Kazimiero 
g. 3 būsto būklę ir perspektyvas. 
RV posėdyje nuspręsta samdyti 
2 ekspertus – vieną iš sistemos, 
kitą „išorinį“, jie turėtų padėti 

Atkelta iš 5 p.

Atkelta iš 1 p.

Aktualijos
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susidaryti aiškesnį vaizdą. 
Beje, LKD vykdė Šveicarijos 

finansinių mechanizmų projektą, 
jame yra pastato būklės analizė. 
Jos išvadų taip pat neignoruosi-
me. Svarbiausia dabar surinkti ir 
suvažiavime pateikti argumentus 
bet kuriam galimam atvejui – jei 
pastatą nuspręstume pasilikti ir jei 
nuspręstume parduoti ir statytis 
naują. 

Suprantu oponentus, kuriems 
nesvarbu, kad vilniečiams dar-
buotojams jame šalta, kad svei-
katą veikia grybelis. Teks surinkti 
duomenis, kaip šie veiksniai veikia 
pastato būklę ir turto išsaugojimo 
perspektyvas.

Neįgaliųjų reikalų departamen-
te formuojama darbo grupė, dirb-
sianti prie naujo Nacionalinio neį-
galiųjų socialinės integracijos pro-

jekto. Jo esmė – veiklų, apimties ir 
lėšų planavimas kitiems 3 metams 
kiekvienai neįgaliųjų organizacijai.

Na, ir, žinoma, stengiuosi tvar-
kyti visus kasdienius, planuotus ir 
netikėtai atsiradusius reikalus.  

Mačiau, kad kai kuriems 
aktyvistams Tavo kreipimasis 
feisbuko grupėje pasirodė per 
trumpas, neišsamus. Jie vis pra-
šo papildomų duomenų. Akivaiz-
du, kad atsakymus gali duoti tik 
tam tikros srities specialistai. 
Suprantama, kad laukti negali ir 
kiti reikalai. Ką ketini daryti?

 LKD įstatai nereglamentuoja, 
kaip reaguoti į feisbuke pateiktas 
gestų kalba užklausas. Tačiau ži-
nau, kad, pvz., Europos kurčiųjų 
sąjunga į feisbuke vykstančias dis-
kusijas nereaguoja. LKD nariai, 
norintys gauti atsakymus, taip pat, 

manau, privalo juos surašyti raštu 
ir kreiptis tiesiogiai į LKD. Juk ne-
suspėsime reaguoti į kiekvieną bet 
kur pateiktą pastabą. Beje, yra įdo-
mus dalykas. Feisbuke veikia Lietu-
vos kurčiųjų draugijos ir Lietuvių 
gestų kalbos grupės. Keista, bet 
aštriausios diskusijos vyksta LGK 
grupėje. 

Netrukus bus į darbą priimti 
diktorius (gestų kalba informaciją 
teikiantis žurnalistas), operatorius, 
tuomet rekomenduosiu daugiau 
informacijos skelbti LKD tinklala-
pyje (jie atlyginimą gaus kaip LKD 
tinklalapio darbuotojai) arba bent 
jau pastato klausimais diskutuoti 
feisbuke Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos grupėje. Taip bus logiškiau.

Dar noriu pasakyti, jog džiugu, 
kad žmonės nori žinoti daugiau. 
Štai prieš savaitę LKD grupėje buvo 

700 registruotų narių, dabar - jau 
1100; LKG grupėje vartotojai per-
šoko 1200 ribą. 

„Akiračio“ vardu ačiū už po-
kalbį, linkiu entuziazmo ir sėk-
mės.

Sausio 28 d. atsistatydino 
LKD Respublikinės valdybos 
(RV) narė Audronė Šimkuvienė.

1999 m. ji buvo išrinkta Ma-
žeikių rajono kurčiųjų draugijos 
pirmininke ir vadovauja jai iki 
šiol. Turi kurčią sūnų Justiną. 

RV visuomeniniais pagrin-
dais ji dirbo pirmą kadenciją, 
apie 1,5 metų. Ji vadovavo LKD 
įmonių stebėsenos darbo grupei, 
buvo Panevėžio UAB „Elkada“ 
valdybos narė. 

A. Šimkuvienė turi ekono-
mistės išsilavinimą. Ji visada pa-
brėždavo skaičiavimo ir protingo 
taupymo naudą ir savo darbe pati 
vadovavosi šiais principais. 

RV buvo viena atkakliausių 
kurčiųjų pastato Vilniuje finan-
sinių interesų gynėjų.

 Korespondentė N. Kras-
niauskienė pakalbino at-
sistatydinusią RV narę 
A. Šimkuvienę.

Gal atskleistumėte atsistaty-
dinimo priežastis?

Mane ypač paveikė pastarojo 
suvažiavimo atmosfera ir rezulta-
tai. Tiesiog buvo skaudu. Tai, kas 
ten vyko, nelabai sutapo su mano 
nuostatomis ir vertybėmis. Matyt, 
tai ir paveikė sveikatą. Kuriam 
laikui traukiuosi. Neišsižadu akty-
vios visuomeninės veiklos. Galbūt 
po pusmečio ar po metų, jei dele-
gatai manimi pasitikės, vėl grįšiu į 
RV. Dabar save taupysiu tiesiogi-
niam darbui. Esu Mažeikių dienos 
centro direktorė, vadovauju ketu-
rioms neįgaliųjų įstaigoms. 

Ką jūs norėtumėte pasakyti 
ir ko palinkėti bendruomenei, 
RV nariams?

Nerimauju dėl to, koks po 
pastarųjų įvykių formuosis LKD 
įvaizdis išorėje ir kaip tai paveiks 
LKD projektų finansavimą. Ne-
abejoju, kad mūsų vidaus riete-
nos bus pastebėtos ir įvertintos. 
Dar noriu paklausti: ar šiandien 
mes turime išsiugdę naują lyderį? 
Niekas turbūt neabejojame, kad 
mūsų visų pareigas ir postus turės 
perimti jaunimas. Bet spręsdama 
iš dabartinio elgesio, gebėjimų, 
darau išvadą, kad jaunimui dar 
reikia mokytis ir augti. Vadovui 
reikia daug ko – nuo charizmos 
ir elgesio kultūros iki projektų ir 
bendruomenės valdymo įgūdžių. 
Šiandien tokių brandžių asmeny-
bių mūsų gyvenime pasigendu. 
Čia įžvelgiu ir dabartinių kurčių-
jų vadovų veiklos spragų. Pirma 
vadovavimo pakopa – teritorinės 

valdybos, pirminės organizacijos. 
Iš jų atstovų formuojama suvažia-
vimo delegatų sudėtis.  Jei vietose 
mes renkame vien senjorus, tai ir 
respublikinėse valdymo struktūro-
se bus tik pagyvenę žmonės. Jau-
niems, aktyviems žmonėms taip 
ir nebus progų atskleisti savo po-
tencialą. Raginu nuo šiol amžiaus 
cenzui įvesti proporcijas. Štai ma-
no pavyzdys. Buvau aktyvi vietos 
veikloje, paskui išrinko LKD suva-
žiavimo delegate, čia mane paste-
bėjo ir atėjo laikas, kai pakvietė į 
RV. Taip aš galėjau tobulėti.

RV linkėčiau nesiremti vien 
aktyviausiais RV nariais, visa RV 
turi būti vieni lyderiai. Kiekvie-
nam atskirai linkėčiau ne atsto-
vauti Vilniaus, Kauno ar Klaipė-
dos interesams, bet nuoširdžiai rū-
pintis visų reikalais. Linkiu visiems 
sėkmės.

Prašau pateikti savo veiklos 
vertinimą.

Tai gali padaryti tik kiti. Aš 
būčiau šališka. Turiu pripažinti, 
kad esu reikli sau, bet ne mažiau 
reikalauju ir iš kitų. Labai norė-
čiau tikėti, kad prisidėjau for-
muodama dalykiškus santykius su 
įmonėmis.  Ir palikdama RV dar 
spėjau pasidomėti, ar visos įmonės 
įvykdė pernykščius įsipareigoji-
mus LKD. Sužinojau, kad taip, ir 
nusiraminau. Tai buvo mano siū-
lymas kurčiųjų įmonėms finansiš-
kai remti LKD pastoviu procentu 
lėšų nuo pelno. Ateityje siūlyčiau 
dar kitokių sprendimų, RV apie 
juos jau informuota. Apmaudu, 

kad nespėjau pabuvoti visose LKD 
įmonėse, susipažinau tik su „Elka-
dos“ veikla, RV atsiskaičiau apie 
ten susidariusią padėtį. Todėl ap-
gailestauju, kad kitame suvažiavi-
me atsiskaityti už įmonių stebėse-
nos darbo grupės veiklą negalėsiu.

Ar teisybė, kad labiausiai 
jus paveikė priimti sprendimai 
dėl pastato, ir ar sutiktumėte 
apie tai pakalbėti?

 Abiem atvejais – taip. Pir-
miausia neaišku, kodėl suvažia-
vimui pavestas sprendimo pri-
ėmimas - pritarti ar nepritarti 
naujo pastato statyboms - išvirto 
į sprendimą pastato neparduoti, 
nors suvažiavimas balsų dauguma 
nusprendė priešingai? Gerai bent 
tiek, kad nuspręsta pastato būklei 
įvertinti samdyti ekspertus, bet ir 
taip plika akimi matyti, jog čia rei-
kalingos milžiniškos investicijos. 

Ar tikrai verta imtis kapitali-
nio remonto? Ką gi, tai dar kartą 
spręs suvažiavimas, reikės surinkti 
daugybę įvairių duomenų, rasti lė-
šų. Aš visada laikiausi nuomonės, 
kad ekonomiškiau įsigyti naują 
pastatą. Delsti ir nieko nedaryti 
pavojinga. Pastatas kasdien nuver-
tėja. Noriu atkreipti dėmesį, kad 
būtina įvertinti ne tik dabartinę 
jo būklę, bet ir numatyti jo vertę 
po 1-2 metų. Jei paaiškėtų, kad 
rodikliai staigiai prastėja, geriau 
nerizikuokime. Kitaip, ką paliksi-
me kitai kartai? Negriaukime LKD 
pamatų.

 Ačiū už pokalbį. 

Laikinai einantis LKD prezidento 
pareigas V. Pivoras.

A. Šimkuvienė: „Pasitraukiu, nes nesutapo nuostatos“

Buvusi Respublikinės valdybos narė 
A. Šimkuvienė. 
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Per  sus i r in k imą  buvo 
pristatytos praėjusių metų 
veiklos ir finansinė ataskai-
ta. Buvusi organizacijos pir-
mininkė Ada Z abul ionytė 
trumpai apžvelgė praėjusiais 
metais nuveiktus darbus, pa-
sidžiaugė, jog jų buvo tikrai 
nemažai. Daug diskusijų bei 
klausimų sulaukė finansiniai 
ViKJO reikalai.  Už įvairias 
svečių ir narių pastabas orga-
nizacija jaučiasi dėkinga, nes 
tai yra paskata tobulėti ir eiti 
pirmyn. 

Po ataskaitos buvo 30 mi-
nučių šypsenų bei daug kar-
tų kartoto nuoširdžiai „ačiū“ 
– buvo įteikti padėkos raštai 

aktyviausiems savanoriams, 
sportininkams, pelniusiems 
medalius ViKJO organizacijos 
vardu, bei organizacijoms ir 
asmenims, prisidėjusiems prie 
ViKJO augimo. Visi šie žmo-
nės bei organizacijos padėjo 
ir, tikėkimės, toliau padės Vil-
niaus kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijai žengti mažus žings-
nelius stiprios organizacijos 
link.

Daug laiko pareikalavo or-
ganizacijos įstatų pakeitimai. 
Buvusios tarybos nariai pa-
siūlė keisti kelis įstatų punk-
tus ir pridėti naujus skyrius. 
Svarbių pasiūlymų t ikslas,  
kad organizacijos veikla vyk-

tų sklandžiau.
Susirinkimo dalyviai ak-

tyviai reiškė savo nuomonę 
ir balsavimu nusprendė dalį 
siūlomų įstatų pakeitimų pa-
tvirtinti. Nuo šiol kandidatai 
į ViKJO pirmininkus nepri-
valės turėti 3 metų narystės 
organizacijoje stažo, taip pat 
nuspręsta, jog balso teisę vi-
suotiniame ViKJO susirinki-
me turės tik 18-29 metų na-
riai, o eilinis visuotinis susi-
rinkimas bus šaukiamas ne 
keturis, o vieną kartą per me-
tus. Tiesa, kai kurie klausimai 
taip ir liko diskutuotini. 

Buvo ilgai svarstoma ir apie 
numatomą naująjį organizacijos 
stojamąjį bei nario mokesčius 
eurais. 

Naujos tarybos rinki-
mai

Po ilgų diskusijų buvo prieita 
prie įdomiausios renginio dalies: 
ViKJO tarybos ir pirmininko 
rinkimų. Kadangi iš buvusios 
tarybos nusprendė pasitraukti 
dauguma: trys jos nariai ir pir-
mininkė, prireikė išrinkti naują 
tarybą. 

Šį kartą rinkimai vyko nauju 
formatu: norintys įstoti į tarybą 
turėjo teikti savo kandidatūras į 
vieną arba dvi iš keturių siūlo-
mų pareigybių: viešųjų ryšių, 
finansų, veiklos bei narių ko-
ordinatorių. Slaptu balsavimu 
buvo nuspręsta, jog finansų 
koordinatoriaus pareigas eis 
Nerijus Dauskurtas, veiklos 
koordinatore tapo Agnė Bra-
žiūnaitė, viešųjų ryšių koordi-
natore - Miglė Simokaitytė, o 
narių koordinatoriumi - Dona-
tas Kolosovas. 

ViKJO maloniai nustebino 
į tarybą nepatekusių kandidatų 
Giedriaus Buikausko ir Gabrie-
lės Valaitytės  aktyvumas bei 
drąsa. Organizacija tikisi šiuos 
du šaunius žmones matyti sa-
vanorių gretose, o ateityje – ir 
kaip tarybos narius. 

Buvo pateikta ir viena kan-
didatūra į ViKJO pirmininko 
postą – pirmininke tapo buvusi 
tarybos narė Rasa Buikauskai-
tė.

Svečiai ir pagalbinin-
kai

Renginyje dalyvavo nema-
žai svečių, tarp jų buvo VKRC 
direktorė Inga Minkevičienė, 
laikinasis LKD prezidentas 
Vytautas Pivoras, Kauno kur-
čiųjų jaunimo organizacijos 
pirmininkas Mykolas Balaišis 
bei Lietuvos kurčiųjų jauni-
mo asociacijos tarybos nariai: 
Karolis Simaitis, Indrė Mika-
lauskaitė, Larisa Voroneckaja, 
Ramunė Triušytė.  Visuoti-
niam susirinkimui pirminin-
kavo sporto klubo „Gestas“ 
pirmininkas Arūnas Kubaitis, 
o sekretoriavo Surdologijos 
centro darbuotoja Ieva Čereš-
kaitė. Renginiui talkino Vi-
KJO savanoriai, o savo balsą 
svarbiais klausimais pareiškė 
daugiau nei 20 ViKJO narių.

Visiems renginio daly-
viams organizacija yra dėkin-
ga už dalyvavimą. Tikimės, 
kad naujoji ViKJO komanda 
aktyviai ir atsakingai dirbs 
organizacijos labui,  ir mes 
visi sulauksime dar daugiau 
įdomių renginių bei projektų. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Vilniaus jaunimas išrinko naują tarybą, 
atnaujino įstatus

Naujieji ViKJO Tarybos nariai (iš kairės): M. Simokaitytė, D. Kolosovas, 
pirmininkė R. Buikauskaitė, N. Dauskurtas ir A. Bražiūnaitė.

Naujai išrinkta ViKJO Taryba kartu su svečiais iš LKJA Tarybos: K. Simaičiu, 
R. Triušyte, L Voroneckaja bei I. Mikalauskaite.

Vasario 6-osios vakarą Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro salėje vyko Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos 
(ViKJO) visuotinis susirinkimas. Jo metu buvo įteiktos pa-
dėkos visiems, kurie 2014 m. prisidėjo prie ViKJO veiklos, 
bei išrinkta nauja taryba. 

Jaunimo 
žingsniai

Gražaus jubiliejaus proga UAB „Neveresta“ 
direktorių Kazimierą ZYBARTĄ nuoširdžiai 
sveikina Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ir 

„Akiračio“ redakcija.
Dėkojame Jums už dosnią ir plačią širdį.

Ne skaičiai ženklina metus,
O mūs darbai, mūs siekiai, mintys -

Tai, kuo praturtinam kitus,
Kuo mokam su kitais dalintis...
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Konkurso priešistorė 
Apie „Zanussi kambario“ 

konkursą Deimantė ir Gintarė 
sužinojo būdamos pirmakursės. 
Deimantė pasakojo prisimenan-
ti, jog bendrakursių feisbuko 
grupėje buvo raginimų palaikyti 
dvi  grupės drauges, kurios ban-
dė laimėti „Zanussi kambarį“ 
– gaila, joms nepavyko. Plačiau 
pasidomėjusi šiuo konkursu, ji 
surado kambario nuotraukas ir 
nustebo, koks jis gražus ir pra-
bangus. 

Praėjus metams, antrakur-
sės merginos apsigyveno kartu 
paprastame Vilniaus kolegijos 
bendrabučio kambaryje ir vis 
prisimindavo  „Zanussi kam-
barį“ – kaip būtų smagu jame 
gyventi. Pasitarusios nusprendė 
bandyti laimę, tačiau iki kon-

kurso pradžios buvo likusios vos 
kelios dienos,  iki jo dar reikėjo 
parengti įdomų prisistatymą, o 
tam reikėjo nemažai laiko. Bū-
damos atsakingomis studentė-
mis, jos nusprendė geriau skirti 
laiką mokslams. 

Tačiau svajonė neišnyko. Jau 
būdamos trečiakursės, taigi pas-
kutiniaisiais mokslo metais, jos 
tvirtai apsisprendė – dalyvausi-
me

 
Konkurso eiga

Vos tik konkursas buvo pa-
skelbtas, spalio mėnesį, merginos 
susisiekė su vertėja Anželika Ni-
kele, su jos pagalba atsakė į kon-
kurso rengėjų pateiktus klausimus 
ir sukūrė ilgą bei gražų prisistaty-
mą. Kai prasidėjo pirmasis kon-
kurso etapas - internetinis balsa-
vimas, dalyvių buvo kaip niekad 
daug – apie penkiolika porų. 

Pirmasis etapas vyko vos ketu-
rias dienas –  dalyviai turėjo feisbu-
ke surinkti kuo daugiau „patinka“ 
paspaudimų bei savo prisistatymo 

komentarų. Į pusfinalį iš penkio-
likos galėjo patekti tik aštuonios 
poros, tad konkurencija buvo ne-
maža. Šios keturios dienos buvo 
labai įtemptos – aktyviai, su draugų 
pagalba, merginos prašė visų palai-
kymo. Nors ir jaudinosi, jos tikėjo, 

kad pavyks.
Praėjo keturios dienos, 

kai rezultatai buvo paskelbti, 
Deimantė su Gintare šokinėjo 
iš laimės – jos jau pusfinalyje! 

Kurčios studentės – konkurso „Zanussi kambarys“ nugalėtojos 

D. Lementauskytė (kairėje)  bei G. Jasmontaitė „Zanussi kambaryje“.

Prabangiausio Lietuvoje studentų bendrabučio kambario interjeras.
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Konkurso akimirkos.

Konkurso dalyvės dėkingos joms 
pagelbėjusiai gestų kalbos vertėjai 
A. Nikelei. (kairėje) .

Gražios sukakties proga Lietuvos kurčiųjų draugijos Res-
publikinė valdyba, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro dar-
buotojai, Kauno kurčiųjų bendruomenė nuoširdžiai sveikina 

KKRC direktorę Jūratę PUGAČIAUSKIENĘ.

Peržengus gražaus Jubiliejaus slenkstį, 
Tegul Jus lydi sveikata, sėkmė, stiprybė, 

Ištikimi bendrakeleiviai, 
Visada šviečia Vilties švyturys,
O brandūs metai dosniai seikėja 
tikros laimės akimirkas, turtingą 

patirtį ir kilnius siekius.

Studentai, gyvenantys bendrabutyje, nebūtinai turi ten-
kintis mažu ir nuobodžiu kambarėliu. Tai įrodė dvi Vilniaus 
kolegijos trečio kurso studentės: būsimoji aprangos dizai-
nerė kurčioji Deimantė Lementauskytė ir neprigirdinčioji, 
būsima šukuosenų dizaino specialistė Gintarė Jasmontaitė. 
Jos nugalėjo „Zanussi kambario“ konkurse ir iškovojo ga-
limybę pusę mokslo metų gyventi prabangiausiame Lietuvos 
studentiškame bendrabučio kambaryje.

Nukelta į 10 p.

Jūratę PUGAČIAUSKIENĘ.

Peržengus gražaus Jubiliejaus slenkstį, 
Tegul Jus lydi sveikata, sėkmė, stiprybė, 

tikros laimės akimirkas, turtingą 
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Kurčiųjų akademikų konferencijos idė-
ja kilo trisdešimt penkiems asmenims po 
TISLR (Theoretical Issues in Sign Language 
Research – Teoriniai gestų kalbos tyrimų as-

pektai) konferencijos, kuri vyko 2000 m. lie-
pos 26 d.

Konferencijoje dalyvavo apie 180 kurčiųjų 
(doktorantų, magistrantų, bakalaurų ir stu-
dentų). Pranešėjai vartojo tarptautinę gestų 
kalbą. Konferencijoje galėjo dalyvauti tik 
mokantieji tarptautinę gestų kalbą, kad visi 
galėtų semtis ar dalytis informacija tiesiogiai, 
be vertėjų. 

Prieš konferencijos atidarymą jos organi-
zatoriai patvirtino, kad šiais metais susirinko 
rekordinis skaičius akademikų, palyginti su 
ankstesnėmis konferencijomis. 

Akademikų tikslas yra pristatyti savo 

profesines idėjas ir tyrimų rezultatus, geriau 
suvokti  problemas, su kuriomis susiduriama 
akademinėje aplinkoje, bei palaikyti tarpusa-
vio ryšius. 

2015 m. konferencijos tema buvo „Kur-
čiųjų etnografija ir politika“.

(Etnografija -  mokslas, tiriantis mate-
rialinę ir dvasinę tautos kultūrą.) Buvo per-
skaityta daug pranešimų, kiekvienas lektorius 
turėjo po 30 minučių glaustai pristatyti savo 
darbą, pagrįstą tyrimais ir faktais.

 Kitame „Akiračio“ numeryje skaitykite 
kai kurių pranešimų  santraukas.

Monika KUMŽAITĖ

Nors džiaugsmo širdyse buvo begalė, jos tu-
rėjo susikaupti ir pasirengti kitam etapui.

Laukė kulinarinis konkursas, tema – 
„studentiški priešpiečiai“. Prieš jam pra-
sidedant reikėjo sugalvoti receptą ir idėją, 
kaip originaliai maistą patiekti. Idėja atėjo 
lengvai – užteko prisiminti, kokie yra kas-
dieniai, mėgstamiausi merginų patiekalai, 
ir taip kilo jų patiekalo pavadinimas „Ža-
liosios studentės“. 

Merginos sukūrė salotų su ananasais 
receptą, sugalvojo originalią jų pateikimo 
formą. Prieš prisistatymą komisijai mergi-
nos salotas pasigamino namie – skonis pa-
sirodė tiesiog fantastiškas. Pasitikėdamos 
savo jėgomis jos ėmė nekantriai laukti ku-
linarinio konkurso dienos. 

Po kelių dienų jos kartu su vertėja An-
dželika su jauduliu širdyse jau stovėjo 
„Kulinarijos studijoje“ ir kartu su kitais 
konkurso dalyviais ruošė savo salotas bei 
žaliąjį kokteilį su kriaušėmis, ananasais ir 
alavijais. Gaminimas užtruko ilgai, apie va-
landą, paskui - patiekalų fotografavimas, o 
tada atėjo lemtingoji akimirka – komisijos 
įvertinimas. Deimantė su Gintare juokiasi 
prisiminusios, kiek daug jaudulio jos tada 
patyrė! 

Belaukdami įvertinimų visi dalyviai ga-

lėjo pabendrauti tarpusavyje, susipažinti, 
pasidalinti įspūdžiais, taip pat paragauti 
vieni kitų patiekalų. Kokie skirtingi buvo jų 
skoniai! Vieni aštrūs, kiti saldūs, treti – „per 
viduriuką“. 

Dar laukiant įvertinimų prie merginų 
priėjo viena komisijos narių – profesionali 
kulinarė Elžbieta Monkevič su receptų kny-
ga. Deimantė su Gintare liko maloniai nu-
stebintos, kai sužinojo, jog knyga – tai spe-
cialus prizas joms už geriausiai subalansuotą 
kokteilį. 

Deja, bendra komisijos nuomonė nebuvo 
tokia teigiama. Jos žodžiais, salotų su anana-
sais receptas buvo geras, tačiau trūko pries-
konių – druskos ar paprikų. Merginoms toks 
įvertinimas pasirodė keistokas, juk ne tik 
pačios ragavo savo salotų, jas taip pat puikiai 
įvertino ir kiti dalyviai. Nors įvertinimu liko 
nusivylusios, jos supranta, jog tai – tik ko-
misijos nuomonė, kurią reikia priimti.  

Deja, kulinariniame konkurso etape jos 
liko paskutinėje vietoje su 30-čia komisijos 
balų iš 60-ies. „Na, gaila, bet nieko baisaus, 
svarbu dalyvauti, o ne nugalėti.“ – nuspren-
dė merginos. 

Konkurso finalas
Trečiasis etapas – „Zanussi kambario“ 

konkurso laimėtojų paskelbimas - vyko 
klube „Grand Club Lietuva“. Merginos jau 
buvo nusiteikusios ten nevykti – manė, jog 
konkursą dėl kambario jau pralaimėjo. Ta-

čiau netikėtai prieš pat konkursą jos sulau-
kė organizatorių žinutės: „Ar tikrai turėsite 
vertėją?“ 

„Keista žinutė“ , – pamanė merginos. 
Anželika sutiko pabūti jų vertėja finale, tai-
gi, nieko kito nebeliko, kaip tik dalyvauti fi-
naliniame renginyje. 

Kokia didelė staigmena ten jų laukė! Ne-
paisant viso džiaugsmo ir nusivylimo, kurį 
patyrė, Deimantė su Gintare tapo konkurso 
nugalėtojomis. Bendru visų etapų balų skai-
čiumi jos liko pirmoje vietoje ir gavo „Za-
nussi kambario“ raktus.

Svajonė tapo realybe – dabar, paskutinį 
savo studijų kolegijoje pusmetį, merginos 
gyvena prabangiuose, dizainerių suprojek-
tuotuose dviejų kambarių studentiškuose 
apartamentuose, kur yra visi būtini pato-
gumai, ir džiaugiasi ramybe bei kūrybiška 
atmosfera, leidžiančia puikiai pasirengti 
baigiamiesiems egzaminams, o visas kon-
kurso jaudulys liko tik gražiais prisimini-
mais.

Mūsų straipsnio herojės savo pavydžiu 
parodė, kad klausos negalia tikrai nėra 
kliūtis siekti savo svajonių. Tereikia tik la-
bai norėti, pasistengti ir tikėti – taip atsive-
ria visos pasaulio galimybės. 

Daugiau informacijos ir konkurso nuo-
traukų galite rasti tinklalapyje www.face-
book.com/zanussikambarys.

Rasa BUIKAUSKAITĖ 

Konferencijos plakatas su M. Kumžaitės  ir 
L. Kankevičiūtės nuotraukomis.

Belgijoje, Leveno miestelyje, netoli Briuselio, vyko Tarptautinė kurčiųjų akademikų konferencija 
„Kurčiųjų etnografija ir politika“.

Tarptautinė kurčiųjų akademikų konferencija

Jaunimo žingsniai

Vasario 5-7 d. Belgijoje, Leveno 
miestelyje, vyko Tarptautinė kurčiųjų 
akademikų konferencija. Joje dalyva-
vo Lietuvos atstovės Monika Kumžaitė 
(šių eilučių autorė)  ir Lina Kankevi-
čiūtė.

Atkelta iš 9 p.
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Didelio žiūrovų susidomėjimo su-
laukęs ir analogų Lietuvoje neturin-
tis projektas Gestų kalbos televizija, 
skirtas klausos negalią turintiems 
žmonėms, grįžta į eterį.

Panevėžyje užgimęs internetinės tele-
vizijos projektas gestas.tv po metus laiko 
trukusios pertraukos persikelia į Kauną ir 
atnaujina savo veiklą. Internetinės televizi-
jos projekto grąžinimą į eterį inicijavo Lie-
tuvių gestų kalbos vertėjų asociacija. Prie 
laidų vertimo į gestų kalbą sklaidos priside-
da ir TV3 televizija.

Gestų kalbos televizija - tai interne-
tinė televizija, kurioje pateikiamos ne tik 
svarbiausios naujienos, bet ir rengiamos 
pramoginės laidos visai šeimai gestų kal-
ba. Laidas į gestų kalbą nuo šiol vers Kauno 
apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertė-

jos. Į kūrybinę projekto veiklą bus įtraukti 
ir klausos negalią turintys žmonės. Jiems 
bus suteikta galimybė patiems kurti ir vesti 
laidas, ieškoti aktualių temų ir kitaip prisi-
dėti prie gestų kalbos televizijos veiklos. Už 
visų projekte dalyvaujančių žmonių veiklą 
nėra mokama.

Šiuo metu planuojama į gestų kalbą 
versti TV3 transliuojamas laidas „Beatos 
virtuvė“, „Mamyčių klubas“ ir „Svajonių so-
dai“. Patys mažiausieji žiūrovai ir visi no-
rintys išmokti gestų kalbos jau dabar gali 
žiūrėti pasakas, kurias gestų kalba pateikia 

Monika Kumžaitė. Ateityje laidų su vertimu 
į gestų kalbą, tikimasi, bus daugiau.

Gestų kalbos televizija – tai projektas, 
skirtas visiems mokantiems gestų kalbą, 
neišskiriant kurčiųjų, neprigirdinčiųjų ar 
girdinčiųjų, mokančių ar norinčių išmokti 
gestų kalbą – mums jie visi lygūs. Ir vienas 
šio projekto pagrindinių tikslų – didinti tą 
lygybės ženklą.

Jei turite pasiūlymų ar klausimų, galite 
kreiptis į projekto vadovę Agnę Sakalaitę 
tel. +370 645 68 389 arba rašykite el. paštu 
agne@gktv.lt

Apsilankyti Gestų kalbos televizijos 
internetiniame puslapyje galite paspaudę 
nuorodą http://gktv.lt/ .

LGKVA.lt inf.

Gestų kalbos televizijos logotipas.

Startuos TV laidų ciklas „Tylos pasaulis – 
bijai, nes nepažįsti“

Šiuo metu derinami interviu su pašne-
kovais, pradedami filmavimo darbai, vyksta 
kūrybinis procesas. Laidų ciklą planuojama 
pradėti rodyti nuo šių metų rugsėjo mėne-
sio per TV8 kanalą.

Aukštaitijos RTR kūrybinė grupė, ben-
dradarbiaudama su medikais, psichologais, 
surdopedagogais, gestų kalbos vertėjais, 
šiuo projektu siekia prisidėti prie klausos 
negalią turinčių žmonių integracijos į vi-
suomenę – girdinčiųjų visuomenei atverti 
kurčio žmogaus vidinį  pasaulį, jo psicho-

logiją, kultūrą, kalbą. Taip kalbinant pačius 
kurčiuosius, minėtus specialistus norima 
padėti sulaužyti nusistovėjusį stereotipą, 
kad turinčio negalią žmogaus reikia gailė-
tis.

Kad pavyktų tai įgyvendinti, kiekvie-
noje laidoje bus skiriama laiko įvairioms 
kurčiųjų bendruomenės aktualijoms. No-
rint atskleisti kurčio vaiko /žmogaus vidinį 
pasaulį, problemas, bus kalbinami kurtieji, 
jų tėvai, medikai, psichologai, surdopeda-
gogai. Kiekvienoje laidoje bendraujama su 

kurčiais iš prigimties arba vėliau šios nega-
lios ištiktais žmonėmis, kurie nepalūžo, bet 
ryžtingai siekia  savo tikslų mokslo, meno, 
sporto srityse. 

Bendradarbiaudama su Lietuvos edu-
kologijos universiteto, Šiaulių universiteto 
Socialinės gerovės ir negalės studijų fakul-
teto Socialinės pedagogikos ir psichologi-
jos katedros specialistais, Lietuvos kurčių-
jų draugija,  Surdologijos centru, Lietuvos 
surdopedagogų asociacija, Panevėžio pe-
dagogine-psichologine tarnyba, Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mo-
kykla, Panevėžio apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centru, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centru, Panevėžio kurčiųjų kultūros centru, 
kūrybinė grupė užsibrėžusi įvardyti kurčiųjų 
integracijos problemas, atskleisti jų psicho-
logiją, parodyti šio mikrosociumo kultūrą ir 
jos ypatumus. 

Kiekvienos laidos pabaigoje, talkinant 
Panevėžio gestų kalbos vertėjų centrui, gir-
dinčiųjų visuomenė bus supažindinama su 
kurčiųjų pirštų abėcėle, pagrindiniais ges-
tais, taip bus suteikiama  galimybė tėvams, 
medikams, policijos, teismų darbuotojams, 
darbdaviams, buitinių ir kitų paslaugų teikė-
jams  išmokti  bent minimaliai komunikuo-
ti su klausos negalią turinčiais žmonėmis. 
Kad geriau įsimintų, kiekvienos laidos metu 
bėgančioje eilutėje žiūrovai matys kurčiųjų 
pirštų abėcėlę. Laidos bus verčiamos į lietu-
vių gestų ir lietuvių kalbas.

Laima LAPĖNIENĖ

Televizija Gestų kalbos televizija grįžta į eterį

Eina metai... 
Vieni kažką nusineša, kiti kažką dovanoja. 

Tegul ateinantys metai atneš vien tik džiaugsmą, svei-
katą, laimingas dienas ir paprastą žmogišką laimę.

Gražaus 90 metų jubiliejaus proga ilgametę kurčiųjų draugijos narę 
Juliją Šablinskienę sveikina Vilniaus KRC bendruomenė ir 

UAB „Vikados“ kolektyvas.

Panevėžio regione veikianti prodiuserinė kompanija VšĮ Aukštaitijos RTR (rekla-
ma, televizija, radijas) šiais metais įgyvendins unikalų 12 laidų ciklo šviečiamojo pobū-
džio projektą „Tylos pasaulis – bijai, nes nepažįsti“. Projektą iš dalies remia Spaudos 
radijo ir televizijos rėmimo fondas ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje.
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Pedagogų ir bendruomenės atstovų 
pasitarimas Kaune

Per mažas mokinio 
krepšelis. Pasitarimas vyko 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centre (KKNUC). 
Centro direktorė L. Gervinskie-
nė ragino kurčiųjų bendruomenę 
prisidėti prie surdopedagogų ir 
jau nežinia kurį kartą kreiptis į 
Švietimo ir mokslo ministeriją 
(ŠMM) dėl mokinio krepšelio 
(MK) lėšų kurčiųjų ugdymo įs-
taigoms didinimo. Renginio šei-
mininkė teigė, kad MK lėšų skai-
čiavimo ir skirstymo metodika 
nuo pat pradžių buvo ydinga. Ji 
tinka tik girdinčiųjų mokykloms, 
kurių klasėse yra daug mokinių. 
Sudarant MK, nebuvo įskaičiuo-
tos išlaidos privalomoms indivi-
dualioms surdopedagogų praty-
boms, lėšos pagalbos mokiniui 
specialistų darbo užmokesčiui. 
Nutarta ateityje ŠMM siūlyti MK 
lėšų koeficientą didinti.

Per pasitarimą  KKRC direk-
torė J. Pugačiauskienė domėjosi, 
kaip mokymo kokybei atsiliepia 
jungtinių klasių atsiradimas. Ži-
nia, tokie junginiai radosi dėl 
demografinės padėties šalyje. Pe-
dagogai pripažino, kad jungtinė-
je klasėje dirbančiam mokytojui 
tenka dar daugiau iššūkių, tačiau 
su jais neblogai susitvarkoma, 
dėl to iš tėvų priekaištų negau-
ta. 

Ar reikia ilginti kur-
čiųjų mokymosi trukmę? 
Šį klausimą į darbotvarkę įtraukė 
kurčiųjų bendruomenės atstovai. 
Čia jų nuomonės nesutapo. Pasi-
tarime dalyvaujantys kurtieji pe-
dagoginį darbą dirbantys tėvai, 
KKRC vadovė palaikė ilgesnės 
trukmės mokymosi idėją. Kauno 

kurčiųjų jaunimo organizacijos 
nariai laikėsi priešingos nuo-
monės. Esą jų  patirtis rodo, kad 
naujoms žinioms įgyti mokymosi 
laiko pakanka. 

Atskirai  diskutuota apie 
mokslo metų kurso kartojimo 
galimybę. L. Gervinskienė tei-
gė negirdėjusi, kad užtektų tėvų 
prašymo palikti vaiką antriems 
metams. Anot jos, pirmiau-
sia paisoma mokinio pažymių. 
Be to, praktika rodo, kad tokia 
taktika neretai duoda priešin-
gą rezultatą, nei tikėtasi. Vaikas 
netenka motyvacijos mokytis, 
ima kompleksuoti. Galų gale pa-
tys idėjos šalininkai garsiai ėmė 
svarstyti, kam lėšų labiau reikia 
– MK koeficientui didinti ar pa-
pildomiems mokslo metams. 

KKNUC specialistai ramino, 
kad galbūt problema savaime iš-
sispręs. Lietuvoje artimiausiu me-
tu ketinama mėnesiu trumpinti 
mokinių vasaros atostogas. Be to, 
parengiamoji klasė kurtiesiems 
taps privaloma. Tuomet ugdymas 
pailgėtų.

Nejučia kalba krypo į buvu-
sių ir esamų mokinių gebėjimų 
lyginimą. Pedagogai teigė, kad to 
padaryti beveik neįmanoma. Pa-
sirinkę apibendrinančias, manda-
gias frazes jie leido suprasti, kad 
dabartiniai mokiniai savo inte-
lektu, žiniomis, emocine branda, 
mokymosi motyvacija gerokai 
atsilieka nuo tų, kurie mokė-
si prieš 20 ar 10 metų. KKNUC 
vaikų psichologė D. Miknevičiūtė 
susirinkusiesiems pateikė savo di-
plominio darbo rezultatus. Kauno 
ir Vilniaus kurčiųjų mokyklose 
atliktas tyrimas parodė, kad sutri-

kusios klausos vaikai dažnai tiek 
intelektine, tiek emocine branda, 
tiek kitais parametrais nemažai 
atsilieka nuo bendraamžių. Kiek 
geresni yra vaikų iš kurčiųjų šei-
mų rezultatai. 

Dar vienas rakursas vedė prie 
gestų bei lietuvių kalbų pamokų 
skaičiaus aptarimo. Paaiškėjo, kad 
į mokymo planus įtraukta gestų 
kalba pirmiausia šiek tiek valan-
dų per savaitę „atsiriekė“ iš lietu-
vių kalbos „pyrago“. Ateityje nei 
vienų, nei kitų pamokų skaičiaus 
didinimas beveik neįmanomas 
(nors ir pageidautinas) dėl pagal 
vaikų amžių taikomų higienos 
normų – mokymosi krūvių „kiek 
norima“ didinti negalima.   

LGK mokymas. Lietu-
vos surdopedagogų asociacijos 
pirmininkė L. Gervinskienė dar 
kartą akcentavo siekį kurčiųjų 
mokytojus ne tik mokyti, bet ir 
išmokyti gestų kalbos. Kalbėto-
jos manymu, ne mažiau svarbu, 
kad specialistai būtų mokomi ne 
po pamokų ar prieš jas, bet atsi-
traukę nuo darbo. Pasitarime pa-
aiškėjo, kad šio reikalavimo tarsi 
net nėra kam adresuoti. Anksčiau 
kartu vykdžiusios LGK vartojimo 
programas ŠMM ir Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija nuo 
2013 m. jas įgyvendina atskirai. 

Surdologijos centro direkto-
rė N. Krasniauskienė informavo, 
kad nuo 2014 m. SADM nutrau-
kė LGK kursų surdopedagogams 
konkursų skelbimą iš savo pro-
gramos lėšų. ŠMM savo progra-
moje iš viso jų iki 2017 m. nesu-
planavo. Kadangi Surdologijos 
centras yra ne verslo įmonė, bet 
dalyvauja skelbiamuose temati-
niuose konkursuose dėl paslaugų 
teikimo, tai negali nupirkti teik-
ti paslaugas, kurioms konkursai 
neorganizuojami. Kitaip tariant, 
pinigų šiai tikslinei grupei mokyti 
niekas šiuo metu neplanuoja. Dėl 

susidariusios padėties kalbėtoja 
siūlė kreiptis į abi minėtas minis-
terijas, nes kurtiesiems svarbus 
rezultatas, o ne žinybiniai ginčai. 
Juolab abi ministerijos savo biu-
džetą formuoja iš tų pačių valsty-
binių lėšų.

Buvo siūlymas LGK nuose-
kliai mokyti bent dabar studijuo-
jančius surdopedagogus. N. Kras-
niauskienė informavo, kad Šiaulių 
universitetui (ŠU), rengiančiam 
tokius specialistus, analogiškas 
siūlymas nuo LKD jau teiktas ir 
gautas atsakymas, jog kelerius 
pastaruosius metus ŠU nesusi-
daro surdopedagogų specialybės 
grupė.

Nuspręsta aktualias temas 
dar kartą aptarti susirinkus gau-
sesniam būriui suinteresuotųjų, 
įtraukiant visų kurčiųjų moky-
klų, bendrijos PAGAVA atstovų. 
Planuojama atlikti tikslines aukš-
tesnių klasių mokinių, tėvų bei 
pedagogų apklausas apie ugdymo 
mokykloje trukmę, gestų kalbos 
mokymosi poreikį ir kt. Kai bus 
išgrynintos pozicijos, siūloma 
kurčiųjų bendruomenei kreiptis į 
ŠMM ir rengti plačią diskusiją. 
    

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kurčių ir girdinčių jaunuolių bendravimo potyriai 

Renginio šeimininkė KKNUC 
direktorė L. Gervinskienė ragino 
kurčiųjų bendruomenę prisidėti prie 
surdopedagogų ir kreiptis į ŠMM 
dėl mokinio krepšelio  lėšų kurčiųjų 
ugdymo įstaigoms didinimo.

Kiekvienam mokytojui rūpi, 
kokį gyvenimo kelią pasirinks jo 
mokiniai. Tačiau nelengva sugau-
dyti po Lietuvą, o vis dažniau ir po 
Europą išsibarsčiusius jaunuolius.

Klaipėdos Litorinos mokyklos 
2014 m. dešimtokų laida pasirinko 

jau įprastą uostamiesčio apskrity-
je gyvenantiems kurtiesiems kelią 
– Klaipėdos siuvimo ir paslaugų 
verslo mokyklą, kurioje nuo 2004 
m. kurtieji ir neprigirdintieji gali 
įgyti interjero apipavidalintojo spe-
cialybę. 

Jaunuoliai pasirinko 
sunkesnį kelią

Tačiau šį kartą pasakosime ne 
apie šiose grupėse besimokančius 
kurčiuosius, o apie du buvusius 
Litorinos mokyklos auklėtinius 
– Igną Rezniką ir Roką Koveckį, 

pasiryžusius kartu su girdinčiais 
bendraamžiais įgyti kompiuterinio 
projektavimo operatoriaus specia-
lybę ir vidurinį išsilavinimą.

Abudu turėjo galimybę pasi-
rinkti studijas kurčiųjų grupėje ar-

Ugdymas
Sausio 21 d. LKD ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-

čiųjų ugdymo centro iniciatyva surengtas pasitarimas. 
Suinteresuoti Kauno ir Vilniaus kurčiųjų bei Kauno ir 
Panevėžio pedagogų bendruomenių atstovai bandė spręsti 
aktualias švietimo problemas. 
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ba mokytis Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje, 
bet jie pasuko sunkesniu keliu. Įdomu tai, kad 
sunkumų nepabūgę abu jaunuoliai yra spor-
tininkai. Vadinasi, be nelengvų studijų, reikia 
rasti laiko ir treniruotėms, ir nors trumpam 
poilsiui. Norėdama sužinoti, kaip sekasi kopti 
į dar nepatirtas mokslų aukštumas, pašnekinau 
ne tik Roką ir Igną, bet ir jų grupės auklėtoją, 
skaitytojams jau pažįstamą Žydrą Šmitienę, 
taip pat ir bendramokslius, kurie pirmą kartą 
gyvenime susidūrė su klausos negalią turinčiais 
žmonėmis.

Kurso draugų nuomonė
Būsimasis kompiuterių specialistas Emi-

lis Beržinskas sakė, kad žinią apie kurčius 
bendramokslius sutiko be jokių emocijų. Jam 
nesvarbu, kaip atrodo žmogus: girdi jis ar 
ne; vaikšto dviem kojom ar rieda su neįga-
liojo vežimėliu; kalba aiškiai ar neištaria ko-
kio garso; rašo dešine ar kaire ranka, ir pan. 
Žmogus, pasak Emilio, vertinamas ne už tai, 
ko jis yra netekęs, o už tai, ko jis nori ir kaip 
geba siekti savo tikslų. 

Kurso draugė Raimonda Baužytė prisipa-
žino, kad jai ir dar keliems jaunuoliams žinia 
apie neįprastus kurso draugus sukėlė šoką. 
Paklausta kodėl, mergina pasakė, kad dabar-
tinis jaunimas nemėgsta jų įprastą kasdieny-
bę trikdančių naujovių. Pirmą reakciją greitai 
pakeitė baimė – kaip reikės su kurčiaisiais 
bendrauti. Raimonda papasakojo, kad dve-
jones ir nerimą išsklaidė patys šio straipsnio 
herojai – jie pasiūlė bendrauti rašteliais. 

Toks bendravimo būdas išlikęs iki šiol, 
nors ne vienas mokinys nedrąsiai prasitarė, 
jog norėtų pramokti gestų kalbos. Paklaususi, 
kas jiems trukdo tai daryti, išgirdau tradicinį 
atsakymą, kad gestų kalba jaunuoliams atrodo 
be galo sunki. Kad tai buvo ne paprastas atsi-
kalbinėjimas, man tuoj pat įrodė Raimonda. 
Ji pasakė, kad net menkiausia klaidelė rodant 
gestą gali nulemti visą pokalbį. Žavi mergi-
na tuoj pademonstravo du panašius gestus, iš 
kurių vienas lietuvių gestų kalba reiškia ačiū, 
o kitas, suklydus gesto rodymo kryptį, virsta 
rusišku gestu, prašančiu... nusimauti kelnes.  

Sunkiausia – lietuvių kalba
Paklausus I. Rezniko, ar nesigaili savo pasi-

rinkto kelio, vaikinas tik plačiai nusišypsojo ir 
energingai papurtė galvą. Tiesa, pasidomėjus, ar 
nesunku mokytis kartu su girdinčiaisiais, Ignas 
atsakė, kad ypatingų pastangų reikalauja lietu-

vių kalbos disciplina, nes ir jis, ir Rokas mokosi 
pagal tą pačią ugdymo programą kaip ir visa 
grupė. 

Rokas taip pat džiaugiasi savo apsisprendi-
mu mokytis kartu su girdinčiaisiais. Jis, kaip ir 
Ignas, išskyrė lietuvių kalbos discipliną sakyda-
mas, kad kurčiųjų mokykloje kalbos dėstymo 
metodika labai skiriasi nuo dėstymo dabartinė-
je ugdymo įstaigoje. 

Kadangi abu vaikinai sportuoja, jiems ten-
ka tikrai nemenkas krūvis. Sunkumų sukelia ne 
tik specifinė kalbos raida, bet ir laiko trūkumas. 

Mokymosi skirtumai
 I. Reznikas kurčiųjų bendruomenei yra 

gerai pažįstamas, nes jis nuolat gina šalies 
garbę badmintono kortuose. R. Koveckis 
pasirinko didelės ištvermės reikalaujantį 
orientavimosi sportą. Matyt sportas, už-
grūdinęs abu jaunuolius, padeda ir moky-
klos suole, nes jiedu vieningai tvirtino, kad 
patinka čia mokytis. Tiesa, Rokas pirmąjį 
mokslo metų mėnesį bandė pritapti Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, 
bet jam nepavyko, todėl vieną vėlyvą vakarą 
susikrovė daiktus ir grįžo į sau mielą miestą. 

Pasidomėjus, kuo dar Klaipėdos siuvi-
mo ir paslaugų verslo mokykla skiriasi nuo 
pagrindinės mokyklos, Ignas paminėjo pro-
filiuotą mokymąsi, kuris palengvina visą 
ugdymo procesą leisdamas labiau gilintis į 
pasirinktus dalykus. Rokas, visada mokyto-
jus žavėjęs savo lakia fantazija, pasakė, kad 
visos mokyklos ir gimnazijos skiriasi taip, 
kaip skiriasi kiekvienos spalvos atspalviai. 
Vaikinas pridūrė, kad naujoje mokykloje 
reikia turėti ypač stiprią valią. 

Litorinos mokykloje, pasak jo, buvo 
griežtesnė tvarka, visi mokytojai spaudė mo-
kytis, o aukštesnioji mokykla leido suprasti, 
kad esi jau suaugęs ir mokytis privalai savo 
noru. Tik nuo tavęs paties priklausys, ko-
kie bus mokymosi rezultatai, tik tu pats esi 
atsakingas už savo gyvenimo kryptį. Tokia 
laisvė, kaip prisipažino Rokas, lengvai gali 
apsvaiginti ir padaryti daug žalos. 

Popamokinė veikla
Tačiau ne tik sunkūs ir neįprasti mokslai 

pasitiko du buvusius Litorinos mokyklos ug-
dytinius. Jiedu visa galva pasinėrė į neįprastą 
studentišką gyvenimą, kur, be pamokų, yra 
be galo daug ne tik kalendorinių, bet ir pro-
fesinių švenčių, įvairių renginių bei užsiė-
mimų. 

Tiesa, Ignas aktyviau įsitraukė į popamo-
kinę grupės veiklą. Galbūt tam turėjo įtakos 
nauja draugystė?! Igno mama Elena Rezni-
kienė pasidžiaugė, kad sūnus nuo pat studijų 
pradžios artimai draugauja su grupės draugu 
Oskaru. Gaila, bet pokalbio dieną jaunuolio 
nebuvo mokykloje. Igno noras visur ir visa-
da būti su savo naujais mokslo draugais pa-
stūmėjo jį pasisiūlyti dalyvauti kuriant kalė-
dinį šokį. Apstulbę jaunuoliai ilgai negalėjo 
patikėti, kad negirdintis žmogus gali šokti! 

Jau po pirmų repeticijų visos jų abejonės 
išsisklaidė. O auklėtojos Žydros, pamačiu-
sios, kaip Ignas juda reaguodamas į muzikos 
vibraciją, galvoje gimė dar vienas sumany-
mas – kartu su Ignu ir Roku išmokti šokti...  
stepą. Stepas buvo pirmasis žmonių šokis, 
kurį šoko senovės Egipto žyniai. Norėdami 
susisiekti su dievu Ra, jie užsilipdavo ant 
didžiulių būgnų ir mušdavo kojomis ritmą. 
Todėl stepas, mokytojos manymu, labai tiktų 
jos auklėtiniams.

Dėstytojai nenuolaidžiauja
Bet grįžkime prie mokslų. Pasidomėjus, 

ar kurso draugai nemano, jog dėstytojai nuo-
laidžiauja jų kurtiesiems draugams, būrelis 
vaikinų iš karto atsakė, kad Ignas ir Rokas 
neturi jokių lengvatų. Girdintieji sakė, kad 
kartais būna gaila vaikinukų, nes jie puikiai 
mato, kokių pastangų reikia norint neišsiskir-
ti ir neatsilikti nuo visų. 

Romas Jankus ir Viktoras Rinchevičius 
net pasipiktino, kad kurtiesiems niekas ne-
palengvina mokomosios medžiagos. „Kartais, 
– sakė Viktoras, – pačiam kyla noras pakeisti 
sunkius terminus, painias sąvokas į buitiš-
kesnius žodžius, kad tik nesimatytų nerimo 
draugų akyse.“ 

Kad vaikinas neveidmainiavo, patvirtino 
etikos pamokoje įvykęs epizodas po vieno fil-
mo peržiūros. Tiesa, tiek Ignas, tiek Rokas tą 
dieną buvo išvykę į varžybas ir filmo nematė. 
Tačiau mokytojai paklausus mokinių nuomo-
nės apie matytus vaizdus, vienas vaikinas pa-
sakė, kad trūko titrų. Nustebusiai mokytojai 
pasiteiravus, ar jis nesuprato, ką rodė ekrane, 
jaunuolis atsakė puikiai viską supratęs, tačiau 
titrai būtų buvę reikalingi Ignui ir Rokui. 

Po šio epizodo mokyklos darbuotojai su-
prato, jog mokslo metų pradžioje girdinčiam 
jaunimui ištarta frazė, kad jie turi unikalią 
galimybę susipažinti su kurčiųjų pasauliu, 
savo tikslą pasiekė – ne kurtieji integravosi 
į būsimų kompiuterininkų klasę, o girdin-
tieji žengė pirmuosius žingsnius inkliuzinio 
ugdymo(si) link. Jie parodė, kad skirtybės yra 
ne problema, o privalumas.  

Sigita KOROLIOVĖ

Ignas Reznikas (kairėje) ir Rokas Koveckis 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje 
kartu su girdinčiais bendraamžiais mokosi 
kompiuterinio projektavimo operatoriaus 
specialybės ir siekia įgyti vidurinį išsilavinimą.

Ignas Reznikas kartu su vertėja Dagmara Jasevič 
pamokoje.
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                  Truputis Vilniaus 
kurčiųjų istorijos: veidai ir 

vardai

Kultūra

Į mokyklos salę oriai dvira-
tį įsivarė keistai apsirengęs gar-
bingo amžiaus vyriškis. ,,Tokio 
svečio dar neturėjome, - pristatė 
atvykėlį mokyklos direktorė Da-
nutė Kriščiūnienė. - Tai ratuotų 
oro pajėgų generolas.‘‘ 

Svečias pirmiausia pasiteiravo, 
kiek iš susirinkusiųjų turi dvira-
čius ir jais važinėja. Pakilus daugy-
bei rankų, aktyvaus gyvenimo bū-
do propaguotojas liko patenkintas 
ir ėmė pasakoti apie dviratį – pui-
kią transporto priemonę, važiavi-
mo ja pranašumus.

Nepamiršo pademonstruoti ir 
savo aprangos, kurios beveik kie-
kviena detalė – diržo sagtis, antpe-
čiai, krepšelis prie diržo, medaliai, 
kepurė ir kt. aksesuarai yra paga-
minti iš dviračių detalių. Vaikai 
atpažino ratų žvaigždutes, pompą, 
atšvaitus, pedalų dalis. Labiausiai 
svečią puošė kepurė, padaryta iš 
dviejų odinių dviračių sėdynių.

Pakvietęs iš salės porą pagal-
bininkų, supažindino su savo dvi-
račiu. Vaikams labai patiko, kad 
sukant priekinį ratą stipriai švietė 
priekinis žibintas, ant vairo esan-
tys stabdžiai stabdė ne tik priekinį, 
bet ir užpakalinį ratus. Nuo ilga-

pirščių, kurie tyko ,,pasiskolinti‘‘ 
šią puikią transporto priemonę, 
ponas Alfonsas turi du užraktus: 
vienas - įprastas lankstus, o kitas 
surakina užpakalinį ratą ir grandi-
nę. Mažiesiems klausytojams ge-
nerolas leido paskambinti skam-
bučiu.

Daugiausia dėmesio svečias 
skyrė saugaus važiavimo dviračiu 
taisyklėms priminti. Kalbėjo, kad 
be šalmo, kurį tuojau pasimatavo 
septintos klasės mokinys Jonas 
Švalbonas, ir šviesą atspindinčios 
liemenės iš kiemo išvažiuoti ne-
galima. Mieste galima važinėti tik 
dviračių takais arba šaligatviais, 
kuriuose yra dviratininkams skir-
tos juostos. Privažiavus sankryžą, 
būtina nulipti ir per gatvę dviratį 
persivesti. Mokiniai buvo supa-
žindinti su informaciniu Panevė-
žio miesto dviračių takų žemėla-
piu, kurį padovanojo mokyklos 
bibliotekai.

Aktyviausiems klausytojams 
svečias padovanojo atšvaitų, įvai-
rių lankstinukų. Baigus dvirati-
ninkui pasakoti vaikai, apstojo 
ratu, matavosi jo kepurę, išbandė 
signalą, stabdžius, čiupinėjo ori-
ginalius medalius bei kitas smul-
kmenas.

Mokyklos direktorė D. Kriš-
čiūnienė, dėkodama ir apdovano-
dama svečią padėkos raštu, atkrei-
pė dėmesį, kad tokie prasmingi 
susitikimai su įdomiais žmonėmis, 
jų išsakyti patarimai  – puikiausia 
prevencijos priemonė. Vaikai ilgai 
prisimins, ko juos mokė 81 metų  
žmogus, kaip ir jie, turintis klausos 
negalią.

Surdopedagogė 
Palmira STANČAUSKIENĖ

Ratuotų oro pajėgų 
generolo viešnagė

Vasario 7 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos atviras kur-
čiųjų šaškių čempionatas, 
kuriame  varžėsi 29 šaškių 
mėgėjai, tarp jų 8 moterys iš 
penkių Lietuvos miestų.

Šaškių varžybose buvo žaidžia-
ma šveicariška sistema 7 turus, 
laiko kontrolė - 10 min. vienam 
žaidėjui.

Geriausiai pasirodęs šaškių 
mėgėjas Julius Borisevičius iš Pa-
nevėžio surinko 6 taškus iš 7 ga-
limų, antroje vietoje liko Arvydas 
Kišonas (5,5 taško) iš Šiaulių, tre-

čioji vieta pagal geresnį koeficien-
tą atiteko vilniečiui Antanui Gim-
žauskui (5 taškai) 

Iš moterų pirmąją vietą užė-
mė Galina Meiliuvienė iš Vilniaus 
(4,5 taško), antrąją – vilnietė Ona 
Vaikšnorienė  (4 taškai), trečiąją – 
Liudmila Samoilova  (3,5 taško) iš 
Vilniaus. 

Vyrų ir moterų prizininkai 
buvo apdovanoti medaliais. Varžy-
boms teisėjavo tarptautinės kate-
gorijos arbitras  Jonas Sidabras.

                                                                                 
Eglė MARCINKEVIČIENĖ 

,,Ruošk roges vasarą, o 
dviratį žiemą...‘‘ - senolių 
išmintį sau pritaikė Panevė-
žio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) mokiniai. Vieną 
sausio mėnesio popietę į 
mokyklą atvyko klubo ,,Dvi-
račiai‘‘ pirmininkas, akty-
vaus gyvenimo būdo propa-
guotojas, dviračių takų Pa-
nevėžyje tiesimo iniciatorius 
Alfonsas Barauskas. 

Lietuvos atviro kurčiųjų šaškių čempionato dalyviai, organizatoriai, teisėjas.

Baigus dviratininkui pasakoti, vaikai išbandė signalą, stabdžius, čiupinėjo 
originalius medalius bei kitas įdomybes.

Ugdymas

1939–1950 m.  Lietuvoje veikė 
Kurčių-nebylių sąjunga. 1950 m. 
sausio 29 d. vykusiame visuotinia-
me susirinkime nuspręsta organi-
zaciją pavadinti Lietuvos kurčiųjų 
draugija (LKD). Tais pat metais 
įsteigtas pirmasis organizacijos pa-
dalinys - LKD Vilniaus sritis.

Pirmąja jos pirmininke paskir-
ta Leonarda Paršelienė (mer-

gautinė pavardė Žagaitė). Tai 
jauniausia visų laikų kurčiųjų sis-
temos vadovė – pareigas pradėjo 
eiti būdama vos 20 metų. Vilniaus 
organizacijai vadovavo trejus me-
tus. Kurčiųjų reikalams ji paskyrė 
daugiau kaip 50 savo gyvenimo 
metų. Buvo nuosekli kurčiųjų 
kultūros puoselėtoja, poetė, Ne-
priklausomų rašytojų sąjungos 

2014 m. pabaigoje Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos cen-
tras nutarė įamžinti visų čia dirbusių vadovų atminimą. 
Prieš Kalėdas gausiame draugų ir bičiulių būryje pagerbda-
mi jų atminimą vilniečiai atidengė garbės lentą. 

Tądien susirinkę darbuotojai ir svečiai išgirdo 64 metų 
vilniečių organizacijos gyvavimo istoriją, pamatė ir įsiminė 
veidus tų, kurie dirbo, kūrė ir vedė į priekį sostinės kurčiųjų 
bendruomenę.

Sportas
Lietuvos atviras kurčiųjų 

šaškių čempionatas
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narė. 1999 m. prezidentas V. 
Adamkus už nuopelnus Lietuvai 
ir LKD L. Paršelienę apdovanojo 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino 2-ojo laipsnio 
medaliu. 

Nuo 1953 m. LKD Vilniaus 
kurčiųjų klubo vedėja buvo So-
fija Armonavičienė (Songai-
laitė). Vadovaujamas pareigas 
pradėjo eiti būdama 25 metų, 
dirbo dešimt metų. Prezidento 
V. Adamkaus buvo apdovanota 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu. Ji užaugino būrį dorų ir 
garbingų vaikų. 

1963 m., būdamas 29 metų, 
LKD Vilniaus miesto kurčiųjų 
valdybai pradėjo vadovauti Hen-
rikas Juchnevičius. Šias parei-
gas ėjo penkerius metus. Tai ne 
paskutinės jo vadovaujamos par-
eigos. Aukščiausias užtarnautas 
postas dar laukė ateityje – LKD 
pirmininko pavaduotojas. 

Nuo 1968 m. valdybai va-
dovavo Genovaitė Vladislova 
Bagačiūnienė. Vadove išrinkta 
būdama 43-ejų; dirbo trejus me-
tus. Iškili ir kūrybinga asmeny-
bė, literatų sambūrio sumanyto-

ja. Pensininkų klubo „Bičiuliai“ 
įkūrėja. 

1971 m. įsteigta LKD Vil-
niaus tarprajoninė valdyba, jos 
pirmininku išrinktas Aleksas 
Jasiūnas. Jis organizacijai va-
dovavo iki šiol ilgiausiai - net 20 
metų. Vėliau vienas iš Lietuvos 
kurčiųjų sporto federacijos (pas-
kui pervadinta į komitetą) įkūrė-
jų, dabar – ilgametis jos vadovas.

Panašiu metu, 1971 m., įkur-
ti ir Vilniaus kurčiųjų kultūros 
namai, jiems nuo pat pradžių va-
dovavo Genovaitė Sabukienė. 
1991 m. abi minėtos organizaci-
jos sujungtos ir vietoj jų įsteigta 
LKD Vilniaus teritorinė valdyba. 
Jai vadovauti išrinkta 49 m. pir-
mininkė G. Sabukienė. 2000 m. 
kurčiųjų vilniečių reikalais besi-
rūpinanti organizacija pervadinta 
į VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centras. G. Sabukienė taip 
pat buvo ir jos direktorė. Vadovo 
postuose išdirbo 10 metų, iki pat 
mirties. 

2001 m. netekusi vadovės, 
sostinės kurčiųjų bendruomenė 
į LKD Vilniaus teritorinės val-
dybos pirmininko postą iškėlė 

Romą Klečkovskają. Moteris 
šiame poste išbuvo iki beveik 
2007-ųjų pabaigos, kol lapkri-
čio mėn. vykusiame Lietuvos 
kurčiųjų draugijos suvažiavime 
buvo išrinkta Lietuvos kurčiųjų 
draugijos prezidente ir šias par-
eigas ėjo iki 2015 m. sausio 28 d. 

2008 -2009 m. organizacijai 
vadovavo Jovita Vasilevičienė 
(Konstantinavičiūtė). Poste ji 
tedirbo vienus metus. 

Dabartinė vadovė Inga Min-

kevičienė Vilniaus teritorinei 
valdybai ir jos pagrindu veikian-
čiam Vilniaus KRC vadovauja 
nuo 2009 m. Iki 2012 m. pareigas 
ėjo kaip laikinoji vadovė; 2013 m. 
buvo išrinkta nuolatine vadove.

Keturių buvusių vadovų 
šiandien jau nėra tarp mūsų. Tai 
L.  Paršelienė, H. Juchnevičius, 
G. V. Bagačiūnienė, G. Sabukienė. 

  Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Džiugiai nusiteikę renginio dalyviai šalia garbės lentos.

Pasiūlymai, kaip tobulinti sistemą GPIS 112 
Lietuvos kurčiųjų drau-

gijos sudaryta darbo grupė 
(laikinai einantis prezi-
dento pareigas V. Pivoras 
ir nariai I. Minkevičienė, 
A. Bražinskas, K. Vaišno-
ra) atliko Pagalbos krei-
pimosi sistemos GPIS 112 
analizę ir Bendrajam pa-
galbos centrui pateikė pa-
siūlymus dėl programos 
gerinimo.

Rašto autoriai nurodė, kad 
asmuo, kurio gimtoji kalba yra 
gestų kalba, privalo turėti gali-
mybę išsikviesti pagalbą vaizdo 
skambučiu. Bendrauti su girdin-
čiaisiais tokiu būdu galima susi-
siekus su gestų kalbą mokančiu 
operatoriumi arba gestų kalbos 
vertėju. 

Todėl, anot darbo grupės, 
prioritetinis ir privalomas Pa-
galbos kreipimosi sistemos GPIS 
112 tobulinimas – programos 
prieinamumas lietuvių gestų kal-
ba. 

Kreipimesi siūloma, kad, 
įjungus GPIS 112 programą, 

telefono ekrane atsirastų trys 
pasirinkimo variantai: vaizdo 
skambutis (galimybė bendrauti 
su operatoriumi lietuvių gestų 
kalba), teksto rašymas (ši funk-
cija yra dabartinėje programos 
versijoje) ir vedlys (šiuo metu 
juo galima naudotis pasirinkus 
teksto rašymo funkciją). Tokiu 
atveju programą įsijungęs varto-
tojas turėtų tris pasirinkimus ir, 
atsižvelgdamas į savo poreikius 
bei situaciją, galėtų pasirinkti sa-
vo poreikius labiausiai atitinkan-
čią funkciją. 

Vaizdo skambučių naudo-
jimo galimybėms smulkiau ap-
tarti darbo grupė siūlė surengti 
dar vieną susitikimą, kuriame, 
be minėtų dviejų šalių, dalyvau-
tų Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos atstovai, TEO įmonių 
grupei priklausančios bendrovės 
„Lintel“ atstovai.

Taip pat rašto rengėjai atkrei-
pė dėmesį, jog, norint naudotis 
Pagalbos kreipimosi programa 
GPIS 112, būtina, kad veiktų 
GPS funkcija. Nors ši ir įjungta, 
asmeninėje informacijoje nuro-
džius savo gyvenamosios vietos 

adresą ir kreipiantis pagalbos, 
operatorius pakartotinai klausia 
vartotojo buvimo vietos adreso. 
Asmeniui, negalinčiam nurodyti 
savo adreso, vietos nurodymas 
GPS lieka vienintele informacija, 
todėl būtina atnaujinti technines 
GPS galimybes.

Jie prašė, kad pagalbos lau-
kiančiam programos vartoto-
jui būtų nurodyta, kada atvyks 
pagalba ir žemėlapyje būtų ro-
domas pagalbos vykimo marš-
rutas link vartotojo. Anot besi-
kreipiančiųjų, programą galima 
diegti remiantis „eTAKSI“ pa-
vyzdžiu. Būtina pritaikyti že-
mėlapio įjungimo ir išjungimo 
funkciją.

Dar vienas reikalavimas – 
Bendrajam pagalbos centrui 
pagrįsti, kodėl privaloma pro-
gramoje įvesti asmeninę infor-
maciją apie save. Esą daugelis 
kurčiųjų bendruomenės narių 
nenori teikti asmens duomenų. 
Vietoj šių duomenų LKD atsto-
vai siūlė kaip programos apsau-
gos priemonę naudoti  tam tikrą 
slaptažodžių lentelę, kurią turėtų 
programą platinantis asmuo ir 

suteiktų slaptažodį kiekvienam 
naujam kurčiųjų bendruomenės 
nariui, prisijungusiam prie siste-
mos.

Darbo grupė tikisi, kad po 
sistemos tobulinimo lietuvių 
gestų kalba taps viena iš pasiren-
kamųjų kalbų (greta dabar esan-
čių lietuvių, rusų ir anglų). Nau-
dojimosi programa instrukcija 
turėtų būti išversta į gestų kalbą 
ir taip pat įtraukta į programą.

Be to, siūloma mažinti vedlio 
funkcijoje užduodamų klausimų 
skaičių nuo dabar esamų keturių 
iki trijų. 

Atkreipiamas dėmesys, kad 
naudotis programa reikia moky-
ti ne tik kurčiuosius. Esą būtina 
parengti metodinę medžiagą arba 
organizuoti seminarus visiems Pa-
galbos kreipimosi sistemos GPIS 
112 operatoriams, kurie teiks pa-
galbą raštu, pasirinkus teksto rašy-
mo funkciją arba vedlio funkciją. 
Informuojama, kad per seminarus 
operatoriai bus supažindinami su 
kurčiųjų kultūra, kad galėtų su-
teikti efektyvesnę pagalbą.
   

Parengta naudojantis LKD 
informacija
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Sausio 26 d. Lietuvos dailininkų sąjungos parodų sa-
lėje buvo atidaryta Vytauto Vanago ir Vytauto Vanago 
jaunesniojo kūrybos darbų paroda, kuri veikė iki vasario 
11 d. Tai pirmoji bendra tėvo V. Vanago ir sūnaus Vytauto 
paroda. 

Vytautas Vanagas 1978 m.  baigė Vilniaus dailės akademijos 
Tapybos fakultetą. Nuo 1978 m. yra Lietuvos dailininkų sąjun-
gos narys. Dirba tapybos, skulptūros, grafikos srityse. V. Vana-
gas surengė keletą personalinių parodų. Jo darbų yra Lietuvos 
dailės muziejuje, taip pat privačių asmenų kolekcijose Lietuvoje 
ir užsienyje. Šioje parodoje buvo eksponuojami darbai, sukurti 
ekspromtu. 

Vytautas Vanagas jaunesnysis gimė 1983 m. gruodžio 29 d. 
Vilniuje. Menininkas lankė vaikų ir jaunimo kūrybos centrą 
,,Dailės kalba“, dalyvavo centro surengtose parodose, baigė Vil-
niaus Justino Vienožinskio dailės mokyklą. Jaunesnysis Vytautas 
2005 m. baigė Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
trą, vėliau buvusiame Vilniaus kurčiųjų profesinio reabilitacijos 
mokymo centre įgijo staliaus specialybę. 2010 m. Vilniaus dai-
lės akademijoje (VDA) įgijo molbertinės tapybos restauratoriaus 
specialybę, bakalauro laipsnį. Šiuo metu tęsia studijas VDA ma-
gistrantūroje (molbertinės tapybos restauravimas). Savo darbus 
yra eksponavęs ne vienoje parodoje.

„Akiračio“ inf.

V. Vanago ir V. Vanago jaunesniojo kūrybos 
darbų paroda

Mes ir
visuomenė

V. Vanago jaunesniojo (kairėje) ir V. Vanago kūrybos darbai.

V. Vanagas jaunesnysis. V. Vanagas.

V.Vanago ir V. Vanago jaunesniojo parodos atidarymo akimiros. A. Juodpusio ir G. Karklienės nuotr.


