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Šieme t  ne įga l ių jų  l e id in ių 
finansavimas sumažintas 30 procentų. 
Dėl to šiemet „Akiračio“ redakcija 
vietoj dvylikos galės išleisti tik dešimt 
mėnraščio numerių, skaitytojus 
pasieks nespalvoti leidiniai. O kitąmet 
siūloma naikinti Periodinių leidinių 
neįgaliesiems leidybos ir platinimo 
finansavimo programą, pagal kurią 
buvo skiriamos lėšos ir LKD mėnraščiui 
„Akiratis“. 

Kodėl valdžios sprendimai tokie drastiški 
neįgaliųjų leidinių atžvilgiu, Akiračio“ redaktorė 
Genė Karklienė kalbėjosi su socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės patarėju ryšiams su visuomene 
Arūnu Malinovskiu.

Visuomenės informavimui - neįgaliųjų leidinių lėšos

Plačiau skaitykite 4 p.

Gimtoji kurčiųjų gestų kalba neturi rašomosios formos, todėl „Akiratis“ yra ir bendruomenės metraštis.

Pasak A. Malinovskio, ar kitais metais klausos 
negalios žmonės turės savo mėnraštį „Akira-
tis“, kuris kurčiųjų bendruomenę informuoja 
daugiau nei ketvirtį amžiaus, spręs Lietuvos 
kurčiųjų draugijos asociacija.
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Kovo 27 d. Vilniaus kolegijos 
Pedagogikos fakultete (Palydovo 
g. 29, Vilnius) vyks konferenci-
ja „LGK mokymo perspektyvos“.  
Tai „Vilniaus kolegijos Pedagogi-
kos fakulteto ryšių su socialiniais 
partneriais stiprinimas, suteikiant 
lietuvių gestų kalbos mokytojams 
kvalifikaciją“ projekto baigiamoji 
konferencija, kurios metu bus ap-
tariami projekto rezultatai, projek-
to dalyviai pasidalins per dvejus 
metus įgyta patirtimi, bus numa-
tytos tolesnės perspektyvos. Apie 
konferenciją plačiau skaitykite ki-
tame „Akiračio“ numeryje.

PRADEDAMA TEIKTI 
PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
KURTIESIEMS INTERNE-
TU. Į LKD specialistus gali kreip-
tis pagalbos kurtieji, kurie nori iš-
mokti reikšti emocijas, pasikalbėti 
apie problemas šeimoje, su vaikais, 
draugais, darbe ar visuomenėje. 
Jeigu tau liūdna, turi bendravimo 
sunkumų (problemų) ar nori tobu-
linti savo asmenybę, paskambink 
Skype adresu saves.ugdymas. Visi 
pokalbiai konfidencialūs! Pagalba 
teikiama pirmadienį ir trečiadienį 
8-16 val. bei antradienį ir ketvir-
tadienį 12-20 val. Kitu laiku gali-
te rašyti el. paštu saves.ugdymas.
lkd@gmail.com .

LKD TINKLALAPYJE – 
NAUJAS VEIDAS. Nuo vasario 
mėnesio 23 dienos LKD tinklala-
pyje www.lkd.lt vaizdo įrašuose 
gestų kalba naujienas pristato Vai-
da Ivanauskienė. Ji laimėjo LKD 
skelbtą konkursą tinklalapio dik-
torės pareigoms eiti. Interviu su 
Vaida skaitykite kitame „Akiračio“ 
numeryje.

LABDARINGAS MU -
ZIKOS IR POEZIJOS VA-
KARAS.  Kovo 27 d. Šv. Jono 
krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir 
evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 
12, Vilnius) vyks labdaringas mu-
zikos ir poezijos vakaras, skirtas 
Pasaulinei Žemės dienai paminėti. 
Ypatingą dieną, kai šviesus ir tam-
sus paros metas tampa vienodas 
visuose Žemės kampeliuose, kvie-
čiame paminėti drauge, susiburti 
ir aukoti kilniam tikslui. Koncerto 
metu surinktos lėšos bus skiria-
mos klausos aparatams nepri-
girdintiems vaikams įsigyti. 

Renginio atlikėjai J. Landsber-
gytė, V. Oškinis, S. Kondrotaitė, 

G. Merkelienė ir kt. sukurs pakilią 
nuotaiką dovanodami jausmingas 
melodijas ir eiles. Vakaro dalyvius 
pradžiugins linksmas muzikinis 
kurčiųjų vaikų pasirodymas. Įė-
jimas į renginį – Jūsų aukojama 
suma. Renginio organizatoriai – 
Jungtinių Tautų Lietuvos asocia-
cija ir Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 
bendrija PAGAVA. 

LKD KVIEČIA REMTI 
PASTATO RENOVACIJĄ. 
LKD pastatas Kazimiero g. 3 iki 
šiol nebuvo apdraustas, jo remon-
tas nebuvo vykdomas jau 8 metus. 
Valdybos nariai nusprendė pastatą 
apdrausti. Taip pat žadama pradėti 
remonto darbus. Šiuo metu svar-
biausia -  sutvarkyti pastato elek-
tros instaliaciją bei vandentiekio 
vamzdynus. LKD  prašo visų ga-
linčiųjų paremti remonto darbus 
bet kokia suma. Paramą galite per-
vesti šiuo sąskaitos numeriu: LT80 
7044 0600 0801 4544. 

KURČIASIS - RAŠINIO 
KONKURSO LAUREATAS. 

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos 
klausos negalios abiturientas Vy-
tautas  Gelumbickis, paskatintas 
lietuvių kalbos mokytojos Žydros 
Šmitienės, dalyvavo rašinio kon-
kurse ,,Lietuvos ateitis – kokia ji? 
Koks bus Tavo indėlis?” ir tapo 
laureatu. Šį konkursą organiza-
vo Seimo narė Dalia Teišerskytė. 
Vytautas su mokytoja kovo 18 d. 
dalyvavo laureatų pagerbimo ren-
ginyje Seime.

KURČIŲJŲ STAŽUOTĖ 
SUOMIJOJE. Kovo 22 - balan-
džio 11 d. keturi Klaipėdos siuvi-
mo ir paslaugų verslo mokyklos 
mokiniai (K. Tičkus, S. Stanys, 
V.  Savickas ir A. Savickaitė), įgy-
vendinant Leonardo da Vinci 
projektą, stažuosis Suomijoje. Sta-
žuotės metu tobulins profesinius 
įgūdžius Helsinkio Invalidisäätio/
Keskuspuisto profesinėje moky-
kloje. 

Trumpai apie 
musAktualijos
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APTARTI SOCIALINIŲ ĮMONIŲ 
PLĖTROS, SUBSIDIJAVIMO KLAU-
SIMAI.  Kovo 2 d. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijoje vykusiame susitikime su 
neįgaliųjų organizacijų atstovais ministrė A. 
Pabedinskienė aptarė neįgaliųjų užimtumo bei 
profesinės reabilitacijos klausimus. Susitikime 
daugiausia dėmesio skirta socialinių įmonių 
plėtros, subsidijavimo klausimams aptarti. 
Diskutuota, kaip asmenims, turintiems nega-
lią, kuo ilgiau išlikti darbo rinkoje. Šiuo metu 
Darbo biržoje neįgaliųjų integracijai užtikrinti 
vykdomi Europos socialinio fondo projektai, 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. 
2015 m. planuojama į darbo rinką padėti inte-
gruotis 9487 negalią turintiems asmenims, tam 
skirtas finansavimas – 27,8 mln. EUR.

Taip pat susitikime diskutuotos galimybės, 
kaip didinti profesinės reabilitacijos sistemos 
efektyvumą, siekiant užtikrinti, kad kuo dau-
giau asmenų gautų tikslines, pagal jų poreikius 
pritaikytas paslaugas bei sėkmingai įsitvirtintų 
darbo rinkoje. 

Susitikimo metu aptarti siūlymai ir tolesni 
bendri sprendimai dėl neįgaliųjų užimtumo, 
integracijos ir dalyvavimo visuomenėje prisi-
dės prie efektyvesnio Jungtinių Tautų neįgalių-
jų teisių konvencijos įgyvendinimo.

LKNUC PRISIDĖJO PRIE AKCIJOS 
„LIETUVAI IR MAN“. Kovo 11 d. sukako 
25 metai, kai buvo priimtas Aukščiausiosios 
Tarybos- Atkuriamojo Seimo aktas „Dėl Lie-
tuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 
Šios sukakties proga buvo inicijuota akcija 
„Lietuvai ir man“. Jos tikslas – netradiciškai 
paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo 25-ąsias metines. Mokiniams, studentams, 
pedagogams ir visai visuomenei pasiūlyta nu-
pinti po dvi apyrankes: vieną sau, kitą – Lie-
tuvai. Akciją paskelbė jos globėja – prezidentė 
D. Grybauskaitė. Prie šios akcijos prisidėjo ir 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras. Visi mokiniai draugiškai pynė apy-
rankes. 

Vasario 17 d. pradinių klasių mokiniai su 
mokytojais nuvyko į Nacionalinę dailės gale-
riją ir ten savo pintomis apyrankėmis papuošė 
specialiai šiai akcijai paruoštą Gediminaičių 
stulpų konstrukciją. Mokiniai, ryšintys tris-
palvę draugystės apyrankę, nuo vasario 10 d. 
iki kovo 11 d. galėjo nemokamai lankytis mu-
ziejuose. Kovo 6 d. dalis centro mokinių vyko 
į baigiamąjį akcijos renginį ir koncertą Nacio-
nalinėje dailės galerijoje. 

TRISPALVĖMIS APYRANKĖMIS 
PUOŠĖSI IR BALTIJOS ŽAIDYNIŲ 
DALYVIAI. Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 
mokiniai, vadovaujami dailės ir technologijų 
mokytojos R. Kasparienės, taip pat įsitraukė į 
akciją „Lietuvai ir man“.

Trispalves draugystės juosteles-apyrankes 
mergaitės pynė su didžiausiu užsidegimu. Iš 
viso buvo nupinta per šimtą juostelių, jas Ko-
vo 11-osios išvakarėse užrišo kiekvienam ben-
druomenės nariui. 

Ši prasminga akcija PKNPM mokinius 
įkvėpė dar vienai gražiai iniciatyvai. Vaikai,  
paskatinti kūno kultūros mokytojos V. Vana-
gienės,  dalelę šios mūsų tautai svarbios šventės 
nuotaikos,  nusprendė nuvežti ir į Tartu (Esti-
ja), kur  kovo 13-15 d.  vyko Baltijos šalių kur-
čiųjų moksleivių žaidynės. Tik per tris dienas 
buvo nupinta 130 juostelių-apyrankių, kuriose 
atsispindėjo Lietuvos, Estijos, Latvijos vėliavų 
spalvos. Tai buvo PKNPM mokinių dovana vi-
sų trijų šalių dalyviams. 

„Labai džiaugiuosi, kad į tokią mažą juoste-
lę, turinčią reikšmingas mūsų tautai simbolines 
spalvas, vaikai įpynė savo meilę,  širdies šilumą,  
patriotizmą ir  geras mintis.  Ypač džiugu, kad 
šią akciją perkėlėme ir į tarptautinį lygį: pra-
džiuginome  ir pasidalijome mūsų tautos šven-
tine nuotaika su kitų Baltijos šalių atstovais“, 
– džiaugėsi direktorė D. Kriščiūnienė.

DAILYRAŠTIS NEPRIKLAUSOMY-
BĖS ATKŪRIMUI PAMINĖTI. Vasario 12 
d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ben-
druomenė dalyvavo respublikiniame dailyraš-
čio konkurse ,,Rašom 2015.” Tekstai, kuriuose 
atsispindėjo  tautiškumo idėjos, labai tiko Va-
sario 16-ajai, Lietuvos nepriklausomybės die-
nai paminėti. 

Dalyvavo visa mokyklos bendruomenė: di-
rektorė, pavaduotoja, mokiniai ir mokytojai bei 
kiti mokyklos darbuotojai. Į konkursą atrinkta 
13 darbų. Iš mokinių grupės dailiausiai para-
šė 8 klasės mokinė Toma Audickaitė. Himnas 
su vertimu į gestų kalbą, istorijos mokytojos 
Vidos Liberienės pasakojimas apie Lietuvos 
valstybės atkūrimą 1918 metais ir dailyraščio 
tekstai skatino mylėti gimtąją kalbą, savo kraš-
tą, ugdė atsakomybę bei pilietiškumą.

VASAROS LAIKAS. Šio mėnesio pa-
skutinį sekmadienį, kovo 29 d., Lietuvoje 
septyniems mėnesiams bus įvestas vasaros 
laikas. Vasaros laikas įvedamas kasmet - 
paskutinį kovo sekmadienį trečią valan-
dą nakties laikrodžių rodyklės pasukamos 
vieną valandą į priekį. 

Vasaros laikas atšaukiamas spalio mė-
nesio paskutinį sekmadienį ketvirtą va-
landą nakties, tada laikrodžio rodyklės 
sukamos vieną valandą atgal. 

Išrinktas naujas Neįgaliųjų reikalų tarybos 
pirmininkas

Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdyje 
išrinktas naujas jos pirmininkas. 
Surinkęs absoliučią daugumą balsų 
juo tapo Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančauskis. 

2014 m. Tarybai vadovavo Socialinės ap-
saugos ir darbo viceministras A. Šešelgis. Vi-
ceministras siūlydamas Z. Jančauskio kandi-
datūrą atkreipė dėmesį į jo gebėjimą vienyti, 
bendradarbiauti, surasti kompromisą.

Pirmininko pavaduotoju išrinktas valsty-
bės institucijos atstovas – socialinės apsaugos 
ir darbo viceministras A. Šešelgis. 

Taryba yra kolegiali institucija, kuri su-
daroma visuomeniniais pagrindais lygiateisės 
partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų 
ir neįgaliųjų asociacijų atstovų. Tarybos narius, 
atstovaujančius neįgaliųjų asociacijoms, dele-
guoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, 
Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos invalidų 
draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“, Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrija, Lietuvos parolimpinis 
komitetas – po vieną atstovą: prezidentą, vice-
prezidentą, asociacijos pirmininką ar tarybos 
pirmininką. Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švieti-
mo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, 
Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų mi-
nisterija, Ūkio ministerija deleguoja po vieną 

viceministrą Taryboje atstovauti valstybės ins-
titucijoms.

Tarybos uždavinys – nagrinėti svarbiau-
siuosius neįgaliųjų socialinės integracijos klau-
simus ir padėti socialinės apsaugos ir darbo 
ministrui ir už kitas sritis atsakingiems minis-
trams įgyvendinti neįgaliųjų reikmes atitinkan-
čią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.

„Akiračio“ inf.

Naujasis Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkas 
Z. Jančauskis. 
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Visuomenės informavimui - neįgaliųjų 
leidinių lėšos

Neįgaliųjų asociacijų veiklai remti šie-
met skirta 13,4 proc. daugiau lėšų nei 2014 
metais. Kodėl liko nuskriausti neįgaliųjų 
leidiniai, jų finansavimas sumažintas 20-30 
proc., palyginti su praėjusiais metais? 

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos 
ir platinimo finansavimui skirtos lėšos nema-
žėja, tačiau dalis jų bus skirta visuomenei in-
formuoti apie neįgaliuosius. Jau prieš dvejus 
metus buvo pradėta ir dabar tęsiama ši diskusi-
ja, kaip efektyviau informuoti ne tik neįgaliųjų 
bendruomenes, bet ir visuomenę. Problema yra 
ta, kad visuomenė mažai žino apie neįgaliuo-
sius. Per 25 metus tokia sistema daugiau atsky-
rė šias grupes. Tikslas yra tas, kad visuomenė 
būtų daugiau informuojama apie neįgaliuosius. 
Buvo siūloma, kad to imtųsi pačios redakcijos, 
teiktų priemones, kaip daryti, pusantrų metų 
vyko diskusijos. Šiuo metu prieita prie nuomo-
nės, kad reikia ir kitų kanalų, ne tik laikraščių 
ar žurnalų. Jie pasiekia neįgaliuosius, bet ne-
pasiekia visuomenės. Reikia suartinti šias dvi 
žmonių grupes, o ne skirti. To bus siekiama in-
formuojant visuomenę.

Tiesa, neįgaliųjų organizacijų veiklai buvo 
papildomai skirta apie 579 tūkst. eurų (2 mln. 
litų). Kokioms veikloms šias lėšas paskirstyti, 
nusprendė pati Neįgaliųjų reikalų taryba. 

Paaiškinkite konkrečiai, kaip tie 30 
proc. eurų, nurėžtų nuo neįgaliųjų leidinių 
finansavimo, bus panaudoti?

Šios lėšos bus skiriamos visuomenei infor-
muoti apie neįgaliuosius. Bus siekiama išnau-
doti visuomenėje populiariausius portalus ir 
juose viešinti informaciją. Bus sukurta redak-
cinė kolegija, kurioje, tikimasi, dirbs įvairių 
neįgaliųjų leidinių atstovai. Jie rašys neįgaliųjų 
problemomis straipsnius, kurie bus skelbiami 
viename iš portalų. 

Gal galite įvardyti portalą?
Kadangi laukia viešųjų pirkimų procedū-

ros, tai kol kas negaliu. Procedūros jau pradė-

tos, rengiama techninė užduotis. Tik mažoji 
pinigų dalis bus skirta portalo vieno skyrelio 
nuomai. Kiek lėšų bus skirta, taip pat negaliu 
pasakyti, nes laukia viešųjų pirkimų konkur-
sas. Likusi pinigų dalis bus skirta redakcinės 
kolegijos darbui. Pagal Neįgaliųjų reikalų de-
partamento parengtą tvarką bus sukurta redak-
cinė kolegija, kurioje dirbs neįgaliųjų leidinių 
žurnalistai. Taigi bus viena redakcija. Bet mes 
nesiruošiame skirti patalpų redakcijai. Mūsų 
tikslas, kad kiekvieną savaitę išnuomotame 
(išpirktame) portale atsirastų bent po vieną 
straipsniuką apie kiekvienos negalios žmonių 
grupę . 

Prieš kelerius metus buvo jau įkurtas 
neįgaliesiems skirtas portalas UNRIIS. Tam 
skirta nemažai pinigų. Šiandien jis jau ne-
veikia. Ar nepasikartos panaši istorija? Pi-
nigai išleisti, tačiau jokios akivaizdžios nau-
dos neįgaliesiems. Ar tokiu būdu nenorima 
kieno nors verslą paremti? 

Nieko negaliu šiuo klausimu atsakyti (dėl 
portalo UNRIIS – aut. past.)

Mes nekuriame naujo portalo, nes neturime 
tam resursų. Jei norime, kad tinklalapį lankytų 
300 - 400 tūkst. unikalių lankytojų, tai tam rei-
kia reklamuoti, tam reikia investicijų. Paprastas 
puslapis pritraukia 10-15 tūkst., ir tai yra labai 
gerai. Naujienų portalai kas savaitę pritraukia 
daugiau negu pusę milijono unikalių lankytojų. 
Mūsų tikslas yra tas, kad didžioji dalis tų lan-
kytojų pamatytų naujienas ir apie neįgaliuosius. 

Šiais metais pasiūlytas modelis yra bando-
masis. Jei pasitvirtins, kad sugebama sukurti 
aktualią informaciją interneto erdvėje ir infor-
muoti visuomenę, tas modelis ir išliks. Jei nepa-
siteisins, jis keisis ir bus kitoks. 

Kaip sužinosime, ar jis pasiteisino?
Šiuolaikinės technologijos tam ir yra. Por-

talas pateiks statistiką, kiek žmonių lankosi 
mūsų skyriuje ir kiek perskaito kiekvieną in-
formaciją. Jei nebus problemų su viešųjų pirki-
mo procedūromis, tai liepos 1 d. projektas tu-
rėtų pradėti startuoti. Taip per pusmetį bus jau 

matomas rezultatas. Tai yra biudžeto pinigai ir 
mūsų tikslas - efektyvumas. Kuo efektyviau pa-
naudoti turimas lėšas ir kuo daugiau informa-
cijos pateikti visuomenei. 

Klausantis jūsų apie visuomenės infor-
mavimą, susidarė įspūdis, kad taip siekiate 
gerinti ministerijos įvaizdį?

Kuo visuomenė mažiau žino apie neįgalių-
jų problemas, tuo valdžiai geriau. Tada mažiau 
problemų. Aš užaugau su mama, kuri turi ne-
galią. Tad man nekilo klausimų ar abejonės, kai 
mano sūnaus darželyje buvo klausiama, ar gru-
pėje gali būti vaikas su negalia. Deja, kitiems, 
kurie neturėjo tos patirties, kilo daug klausimų. 
Informavimas - tai žmonių priartinimas. Kuo 
daugiau žmonės žino apie neįgaliuosius, tuo 
mažiau bijo. Kaip atsiras tas bendravimas, jeigu 
neisime į visuomenę.

Jūs daugiau kalbate apie visuomenės in-
formavimą, o kaip dėl neįgaliųjų? 

Praėjo 25 metai, ir nuo rašytinės žinias-
klaidos mes visi pereiname prie internetinės. 
Tendencija ta, kad žmonės daugiau skaito 
internete negu žurnalą ar laikraštį. Jūsų au-
ditorijoje jaunimas tikriausiai taip pat dau-
giau naudojasi naujausiomis technologijomis: 
kompiuteriais, telefonais, planšetėmis.   

Ateina nauji Neįgaliųjų reikalų departa-
mento vadovai, jie, matyt, ir spręs šį klausimą. 
Dabar yra tokia situacija: yra atskira eilutė 
(Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir 
platinimo finansavimo projektas – aut. past.), 
neįgaliųjų spaudiniai turi nuolatinį skaitytoją, 
kuris skaito, todėl noro keisti ir siekti daugiau 
kaip ir nėra. Labai suprantu. Panašiomis ten-
dencijomis gyvena ir regioninė spauda.

Sutrikusios klausos žmonių pagrindinės 
negalios problema – informacijos stygius. 
Ar neturėtų būti sudarytos sąlygos, kad 
sutrikusios klausos žmonėms informacija 
būtų teikiama visais jiems prieinamais bū-
dais. Juolab kad vyresnio amžiaus kurtieji 
naujųjų technologijų dar neįvaldę arba jų 
tiesiog neturi. Jiems radijo ir dauguma te-
levizijos informacija neprieinama. Ir dar 
atimamas informacijos šaltinis apie kurčių-
jų bendruomenės gyvenimą. Tai visiška jų 
izoliacija. Tai vis dėlto kas laukia LKD mėn-
raščio „Akiratis“?  

Niekas nesiruošia panaikinti vieno ar ki-
to laikraščio. Norime atskirti du dalykus: dalį 
pinigų skirti visuomenės, dalį - neįgaliųjų in-
formavimui. Asociacijos gauna nemažas lėšas 
savo veiklai. Tai vidaus komunikacija turi būti 
vykdoma ir iš jų. Bet kurios nevyriausybinės 
organizacijos pirmas tikslas turi būti komuni-
kuoti ir su savo nariais. Todėl, mano nuomone, 
tas lėšas, kurios skiriamos leidybai ir platini-
mui, turi būti atiduodamos asociacijai, ir jos 
turi spręsti, ar leisti laikraštuką, ar almanachą, 
ar naujienlaiškį, ar kt. 

Aktualijos

Aktualios informacijos sklaida mėnraštyje „Akiratis“ padeda sujungti giminingas organizacijas – Lietuvos 
kurčiųjų draugiją, kurčiųjų ugdymo įstaigas, gestų kalbos vertėjų centrus, šeimų, auginančių kurčius ir 
neprigirdinčius vaikus, bendriją PAGAVA, Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociaciją.

Atkelta iš 1 p.
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Klaipėdos apskri-
ties gestų kalbos vertėjų   
centras perkeltas į nau-
jas patalpas, esančias 
uostamiesčio „Vitės“ 
mokyklos trečio aukšto 
dalyje (Švyturio g. 2). 

Čia atvykę kurtieji aptar-
naujami kiek kitaip nei anks-
čiau.  Kol kas tik pradžia, todėl 
klientai supažindinami su pasi-
keitusia centro tvarka, prie jos 
pratinasi ir pačios centro dar-
buotojos. 

Pasak įstaigos vadovės Ni-
jolės Kaubrienės, šis modelis 
nusižiūrėtas lankantis Švedijoje 
ir nuspręsta jį taikyti Lietuvoje. 
Ten įspūdį padarė kruopščiai 
suplanuotas vertėjų darbas, at-
sakingas kitų institucijų požiūris 
į vertimo kokybę (pvz., visada 
pateikiama iš anksto vertimo 
medžiaga, o Lietuvos vertėjos 
negali tuo pasidžiaugti ir tin-
kamai bei kokybiškai pasirengti 
darbui), puikios darbo sąlygos. 

ES projektas padėjo mo-
dernizuoti centrus

Kai didžiųjų Lietuvos mies-
tų gestų kalbos centrų vadovai 
(išskyrus Vilnių) rengė  centrų 
modernizavimo ir atnaujinimo 
projektus, vieningai nuspręsta 
pritaikyti kolegų švedų patirtį.

Klaipėdos apskrities gestų 
kalbos vertėjų centras pasirašė 
trišalę sutartį dėl projekto „Klai-
pėdos apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro infrastruktūros 
plėtra“ finansavimo ir adminis-
travimo su Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija ir VšĮ Cen-
trine projektų administravimo 
agentūra. Šis projektas vykdo-
mas Europos regioninės plėtros 
fondo ir LR valstybės biudžeto 
lėšomis pagal 2007 – 2013 m. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos II prioriteto „Viešųjų 
paslaugų kokybė ir prieinamu-
mas: sveikatos, švietimo ir soci-
alinė infrastruktūra“ priemonę 
„Paslaugas, tarp jų socialinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems tei-
kiančių įstaigų plėtra“. Šio pro-
jekto vertė – iki 1 201 000 Lt 
(apie 350 tūkst. Eur). Įgyven-
dinimo terminas numatytas iki 
2015 m. liepos 1 d. 

Analogiškus projektus sėk-
mingai baigia įgyvendinti ir Pa-
nevėžio bei Šiaulių gestų kalbos 
vertėjų centrai. Siekta gerinti 
vertimo paslaugų kokybę, didin-
ti operatyvumą vykdant užsaky-
mus, tada atsiras didesnės gali-
mybės vertėjams tobulėti.

Naujos galimybės centre
Projektas jau eina į pabaigą, 

tačiau jo rezultatais galima pra-
dėti džiaugtis dabar. Modernus 
centras susideda iš kelių dalių: 
administracijos zonos, gestų 
kalbos vertėjų darbo ir poilsio 
zonos, 10 vietų modernios mo-
kymų klasės (šiuo metu beliko 
užbaigti šios klasės aprūpinimą 
naujausia kompiuterine techni-
ka) bei trijų kabinų, skirtų in-
dividualiam vertėjo bei kliento 
pokalbiui. 

Įstaigos vadovė labiausiai 
džiaugiasi ir daugiausia nau-
dos savo darbuotojams tikisi iš 
mokymų klasės. Šioje patalpo-
je numatyta organizuoti vaizdo 
mokymus, vaizdo konferencijas, 
vesti šviečiamuosius semina-
rus ne tik centro darbuotojams, 
bet ir klientams, girdinčiųjų vi-
suomenei, tikslinėms grupėms 
(pvz., medikams, mokytojams, 
studentams ir pan.). 

Planuojama kurti mokomuo-
sius vaizdo siužetus ar repor-
tažus, skleisti informaciją apie 
gestų kalbą ir vertėjų paslaugas, 
tobulinti gestų kalbos vertė-
jų kvalifikaciją. Technologijos, 
kurios bus nupirktos ir sumon-
tuotos mokymų klasėje ir šalia 
esančioje montažinėje, suteiks 
galimybių įvairiai ir įdomiai vei-
klai, svarbu, kad patys darbuoto-
jai nestokotų idėjų ir nebijotų jų 

įgyvendinti.

Naujoji tvarka
Įėjus į vidų, pirmiausia su-

sitinkama su registratore. Ji 
priima pirminę informaciją, iš-
siaiškina, į kokį vertėją norima 
kreiptis. Paskui iškviečiamas 
pageidaujamas ar pasiūlytas 
vertėjas. Šis kartu su klientu ei-
na į specialią, konfidencialiems 
pokalbiams skirtą kabiną, kur 
klientas gali nebijoti pašalinių 
stebėtojų. Tokių kabinų centre 
yra trys. Jei jos visos užimtos, 
kiti atėjusieji galės palaukti ant 
minkštasuolių laukiamojoje zo-
noje. 

Pirmieji klientai jautėsi kiek 
neįprastai, juos šiek tiek trik-
dė kitokia tvarka. Pasak vertė-
jų, skiriasi jaunųjų ir vyresnio 
amžiaus kurčiųjų interesai bei 
požiūriai. Jaunimas, visada sku-
bantis, bėgantis, džiaugiasi, kad 
gali greitai ir be pašalinių akių 

susitvarkyti reikalus ir ramiai 
palikti centrą. O štai vyresnioji 
karta, ramesnė, santūresnė, la-
biau norėtų ilgiau pabendrauti, 
pasilabinti su kitais vertėjais, 
pakalbėti ir aptarti naujienas ar 
tiesiog pabūti centre.

Atsinaujinęs ir modernus 
Klaipėdos apskrities gestų kal-
bos vertėjų centras siekia ne tik 
tobulinti ir plėsti teikiamas gestų 
kalbos vertimo paslaugas, bet ir 
planuoja didinti savo darbuotojų 
skaičių, nes turimos galimybės 
verčia labiau pasitempti, didin-
ti priimamų užsakymų skaičių, 
daugiau bendradarbiauti su kito-
mis įstaigomis, tobulinti vertėjų 
profesinius ir asmeninius įgū-
džius. 

Svarbu ne tik suteikti dar-
buotojams puikias darbo sąlygas, 
bet ir rūpintis jų asmeniniu bei 
profesiniu tobulėjimu, tai numa-
toma tolesnėje centro veikloje. 
Tik augantis, siekiantis kelti kva-
lifikaciją, besidomintis savo dar-
bo naujovėmis ir jas pritaikantis 
darbinėje veikloje, – tokį vertėją 
galime vadinti profesionalu.

Kristina RIMKIENĖ

Klaipėdos vertėjams – modernus centras

Registratūra ir laukiamasis.

Darnus Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro kolektyvas (pirma iš 
kairės centro direktorė N. Kaubrienė). 

Penki Lietuvoje vei-
k iantys  ges tų  kalbos    
centrai bus išsaugoti , 
kovo 13 d. pranešė Sei-
mo pirmininkė Loreta    
Graužinienė.

„Sutarėme, kad gestų centrai 
bus išsaugoti, ir kurčiųjų ben-
druomenė gali nusiraminti. Vi-
si supratome, kad tai dar yra ir 
socialinė dalis, kurią vykdo tie 
centrai“, - žurnalistams Seime 
sakė ji.

Parlamento vadovė pabrėžė, 
kad tokių centrų tėra penki, to-
dėl jų sujungimas didelės finan-
sinės naudos neatneš.

„Jų nėra daug, tik penki. Čia 
kažkokios apčiuopiamos nau-
dos, kaip (socialinės apsaugos ir 
darbo) ministrė sakė, finansine 
prasme mes neturėsime, o ben-
druomenei būtų tikrai skaus-
mingas tas optimizavimas“, - tei-
gė L.Graužinienė.

Pernai Vyriausybė savo pasi-
tarime buvo nusprendusi į vieną 
juridinį asmenį sujungti gestų 
kalbos vertėjų centrus.

Šiuose centruose dirba per 
90 vertėjų, jie per metus suteikia 
per 30 tūkst. vertimo paslaugų.

www.delfi.lt inf.

Gestų centrai bus išsaugoti
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Gestų kalbos mokymuisi - internetinis žodynas 
www.spreadthesign.com   

Gestų kalba populiarėja ir užima vis tvir-
tesnes pozicijas girdinčiųjų visuomenėje – 
miestuose veikia lietuvių gestų kalbos vertėjų 
centrai, teikiantys nemokamas vertimo paslau-
gas kurtiesiems, įgyvendinama lietuvių gestų 
kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 
programa, patvirtinta lietuvių gestų  kalbos 
pradinio ir pagrindinio ugdymo bendroji pro-
grama, pagal kurią gestų kalbos mokoma su-
trikusios klausos vaikų ugdymo įstaigose, or-
ganizuojami gestų kalbos kursai studentams ir 
tikslinėms visuomenės grupėms, kuriama vis 
daugiau priemonių gestų kalbai mokytis. Viena 
tokių priemonių – nemokamas interneto tin-
klalapis - gestų kalbos žodynas www.spreadt-
hesign.com. 

Jis yra didžiausias tokio tipo gestų kalbos 
žodynas pasaulyje ir apima pusę Europos bei 
daug kitų savanoriškai prisijungusių šalių. 
Šiame žodyne laisvai prieinamos apie dvide-
šimties skirtingų šalių gestų kalbos. Žodynas 
nuolat plečiamas. Jame yra daugelio gyvenimo 
sričių gestų, rankų pirštų abėcėlės, vaikų gestai, 
įvairių šalių vietovardžiai gestų kalba.

Žodyno sukūrimo pradžia - 2006 metai, 
kai Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdy-
mo centro pedagogai prisidėjo prie bandomojo 
Švedijos koordinuojamo projekto „Skleiskite 
gestą - skatinkite bendravimą profesine gestų 
kalba“ ir ėmėsi iniciatyvos kurti nemokamą 
internetinį gestų kalbos žodyną Lietuvoje. Pa-
grindinis pirminio projekto tikslas buvo sukur-
ti nemokamą internetinį profesinių gestų žody-
ną, kuris padidintų gestų kalbos prieinamumą, 
sudarytų galimybę mokytis užsienio šalių ges-
tų kalbų ir palengvintų gestų kalbos vartotojų 
mainus visame pasaulyje.

2008 m. projektas peraugo į Leonardo da 

Vinci programos inovacijų perkėlimo projektą 
„Skleiskite gestą - skatinkite bendravimą naci-
onaline gestų kalba“.

2009 m. kovo 31 d. Švedijos užsienio reika-
lų ministerijoje projektas ir žodynas buvo ofici-
aliai pristatyti Jos Didenybei karalienei Silvijai 
ir kitiems vyriausybės atstovams, užsienio šalių 
ambasadoriams.

2010 m. projektas Briuselyje buvo pasiūly-
tas „Geriausios praktikos 2010” nominacijai, o 
tais pačiais metais Čekijoje projektas laimėjo 
Europos gestų kalbų apdovanojimą.

Per ketverius abiejų etapų projekto gyva-
vimo metus (2006-2010) sukurtas tinklalapis 
ir internetinis gestų kalbos žodynas kokybiškai 
kito: daugėjo užsienio šalių partnerių, prasiplė-
tė gestų kalbos žodyno sritys, žodynas tobulėjo 
įgydamas naujų funkcijų, garso ir vaizdo gali-
mybių.

Šiandien www.spreadthesign.com nuo-
savybė perleista Europos gestų kalbų centrui 
Švedijoje.  2012-2015 m. laikotarpiu žodynas 
kuriamas įgyvendinant Leonardo da Vinci tin-
klų projektą „Skleiskite gestą -profesinės gestų 
kalbos sklaida Europoje“ („Spread the Sign-
Dissemination in Europe of Vocational Sign 
Language“), kuriame dalyvauja 16 Europos 
Sąjungos šalių. Lietuvoje žodyno kūrimą ko-
ordinuoja Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras.

Nemokamame gestų kalbos žodyne yra 
įvairių gyvenimo sričių gestų švedų, anglų (bri-
tų gestų, Amerikos gestų), vokiečių, prancūzų, 
ispanų, portugalų, rusų, estų, lietuvių, islandų, 
latvių, lenkų, čekų, japonų, turkų, vokiečių 
(Austrijos), italų, bulgarų, ukrainiečių kalbo-
mis. Juo kas mėnesį naudojasi apie 60 000 lan-
kytojų iš viso pasaulio.

Žodyno naudojimo principas paprastas - 
paieškos laukelyje įrašius norimą žodį jis au-
tomatiškai išverčiamas į pasirinktos šalies ges-
tų kalbą. Žodyne gestai pateikiami teminėmis 
grupėmis, teikiami ir žodžio paaiškinimai, sa-
kiniai, iliustracijos, vaizdo pavyzdžiai,  galima 
palyginti kelių skirtingų šalių gestų kalbas. 

Tinklalapyje taip pat galima rasti informa-
cijos apie projekto narius, straipsnius ir me-
džiagos apie projekto veiklą. 

Žodyno kūrimo procese dalyvauja tiek gir-
dintys Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro pedagogai, tiek kurtieji lietuvių 
gestų kalbos mokytojai ir mokiniai. Projektui 
vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Rasa Jankevičienė, projektą koordinuoja sky-
riaus vedėja Renata Valaitytė Ramuckienė, ges-
tus filmuojant dalyvauja lietuvių gestų kalbos 
mokytojai Eglė Neringa Marcinkevičienė, Vy-
tautas Valiauga, mokytojo padėjėja Lina Agin-
taitė. Filmuotą medžiagą techniškai tvarko ir 
į serverį nusiunčia mokytoja Gintarė Slavins-
kienė. 

Iš pateikto angliškų žodžių sąrašo pedago-
gai angliškus žodžius verčia į lietuvių kalbą. 
Išverstas lietuviškų žodžių sąrašas perduoda-
mas lietuvių gestų kalbos mokytojams, kurie 
filmuodamiesi verčia žodžius į lietuvių gestų 
kalbą. Į filmavimo procesą įtraukiami ir aukš-
tesniųjų klasių mokiniai. Lietuvių gestų kalbos 
mokytojai bendradarbiauja ir tariasi su kitais 
gestų kalbos specialistais, konkrečioje srityje 
dirbančiais kurčiaisiais, siekdami žodyne pa-
teikti tikslų žodžio atitikmenį gestų kalba. 

Nufilmuoti gestai yra redaguojami ir siun-
čiami į www.spreadthesign.com serverį. Pro-
jekte dalyvaujantys komandos nariai be atlygio 
ir savanoriškai dirba bei įdeda daug pastangų ir 
laiko, kad Lietuvoje egzistuotų tokio tipo gestų 
kalbos žodynas.

Projektą vykdančių šalių atstovai organi-
zuoja tarptautinius susitikimus, kurių metu 
dalijasi patirtimi apie projekto įgyvendinimą, 
aptaria žodyno tobulinimo klausimus. Susiti-
kus vis kitoje projekto partnerių šalyje sutei-
kiama unikali galimybė iš arti pažinti vietos 
gestų kalbą, aplankyti tos šalies kurčių ir 

Ugdymas

Mūsų bendruomenė šiemet švęs lietuvių gestų kalbos pripažinimo 
dvidešimtmetį. 1995 m. gegužės mėnesį lietuvių gestų kalba oficialiai 
buvo pripažinta gimtąja kurčiųjų kalba. Nuo to laiko pakito visuome-
nės požiūris į kurčiuosius, kaip į kultūrinę mažumą, turinčią savo kal-
bą, kultūrą, tradicijas. 

Internetinis žodynas www.spreadthesign.com .

Projekto „Skleiskite gestą - profesinės gestų kalbos sklaida Europoje“ partneriai. Lietuvoje žodyno kūrimą 
koordinuoja Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.  
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neprigirdinčių vaikų ugdymo įs-
taigas bei dalytis patirtimi apie 
ten taikomus ugdymo metodus 
ir priemones. Projektas suteikia 
puikias galimybes tarpkultūrinės 
kompetencijos plėtotei, padeda 
susipažinti su įvairių Europos ša-
lių švietimo, kultūros, bendravi-
mo ypatumais.

Daug dėmesio skiriama ir 
projekto viešinimo veikloms - 
partneriai savo šalyse organizuo-
ja projekto sklaidos renginius, 
kuriuose supažindina visuome-

nės grupes su gestų kalba ir jos 
mokymosi galimybes naudojan-
tis internetiniu žodynu www.
spreadthesign.com.

Ateityje ketinama tobulinti 
žodyną, įdiegti gestų kalbos pa-
sirinkimą Google vertėjo pro-
gramoje internete, versti vieto-
vardžių pavadinimus gestų kal-
ba Google žemėlapyje, sukurti 
internete esančio teksto vertimo 
gestų kalba funkciją, taip pat 
gestų kalba versti internetinės 
enciklopedijos Wikipedia infor-

maciją.
Žodynas yra puiki nemo-

kama savarankiško gestų kalbų 
mokymosi priemonė. Juo sė-
kmingai naudojasi tiek girdin-
tys asmenys, studentai, norintys 
plėsti savo gestų kalbos žinias, 
tiek ir kurtieji, vykstantys į už-
sienį mokytis, dirbti ar gyventi ir 
norintys išmokti tos šalies gestų 
kalbą. 

Tereikia turėti kompiuterį ir 
prieigą prie interneto arba į iš-
maniuosius telefonus parsisiųsti 

programėlę Spread Signs. 
Visus, kurie domisi gestų 

kalba, mielai kviečiame naudotis 
nemokamu gestų kalbos žodynu 
internete www.spreadthesign.
com   

Renata VALAITYTĖ-
RAMUCKIENĖ

KKNUC Neformaliojo 
švietimo ir švietimo pagalbos 

skyriaus vedėja

Labdaros vakare,  ku-
riame dalyvavo daug 
garbių svečių, buvo ren-
kamos lėšos naujai Pa-
nevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos (PKNPM) 
tvorai įsigyti. Renginį 
kartu su PKNPM direk-
tore Danutė Kriščiūnie-
ne organizavo nagų di-
zaino studijos TinaRosi 
Panevėžyje savininkė 
Kristina Jakšienė.

PKNPM direktorė D. Kriš-
čiūnienė valdžios institucijoms 
buvo parašiusi kalnus prašymų, 
tačiau finansavimo naujai tvorai 
įsigyti nesulaukė. Ir tik gera-
noriškų ir veiklių žmonių dėka 
labdaringame renginyje buvo 
surinkta 445 eurai mokyklai 
aptverti. Pirmieji 90 eurų šiam 
tikslui buvo surinkti 2014 m. 
rugsėjį vykusiame renginyje „Pa-
juskime bendravimo džiaugsmą“. 

Taip pat labdaros vakaras bu-

vo reikšmingas postūmis, kuris 
įkvėpė Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų partijos Panevėžio skyriaus 
pirmininkę, miesto savivaldybės 
tarybos narę Gemą Umbrasie-
nę kreiptis į savivaldybės tary-
bą su siūlymu 2015 m. biudžete 
numatyti lėšų mokyklos tvorai. 
Po savaitės mokyklą pasiekė 
džiugi žinia – savivaldybės ta-
ryba  naujai tvorai įsigyti skyrė 
10 tūkst. eurų. Ir tai ne pabaiga: 
G. Umbrasienė su mokyklos di-
rektore D. Kriščiūniene nusitei-
kusios rimtam žygiui į Švietimo 
ir mokslo ministeriją –  likusiai 
sumai gauti. 

 „Idėja kuo nors prisidė-
ti prie klausos negalią turinčių 
žmonių gerovės galvoje kirbėjo 
seniai“, – sakė K. Jakšienė. Pasak 
jos, į  grožio namus dažnai krei-
piasi klausos negalią turinčios 
moterys, kurios  kitose kirpyklo-
se būna neaptarnaujamos dėl pa-
prasčiausios priežasties: kirpėja 
nesupranta ir taupydama laiką 
nenori rašyti raštelių bei gilintis 
į tai, ko pageidauja klientės. 

Kurį laiką puoselėjusi savo 

mintį kuo nors pagelbėti klau-
sos negalią turintiems žmonėms, 
ji savo sumanymu pasidalijo su 
drauge, o ši pasiūlė jai kreiptis į 
PKNPM direktorę D. Kriščiūnie-
nę. Direktorei išsakius šiuo metu 
svarbiausią mokyklos problemą, 
prasidėjo mėnesį trukęs intensy-
vus organizacinis darbas. 

Labdaros renginį „Kai niekas 
nemato, kai niekas negirdi...“ su-
darė kelios dalys: PKNPM moki-
nių fotosesija, meninė programa 
ir aukcionas. Įžanginė renginio 
dalis – fotosesija vienuolikai 
mokyklos mokinių suteikė daug 
džiugių akimirkų ir naujos pa-
tirties. Vaikus šukavo kirpėja sti-
listė Donata Švelpaitė, makiažą 
darė stilistė Rolanda Jonelienė. 
Rūbus ir aksesuarus paskolino  
drabužių salonas „Remix“. Vie-
nuolika laimingųjų fotografavo 
jaunoji fotomenininkė Justina 
Jakšytė. „Iš  šių vaikų akių sklido 
toks džiaugsmas ir šviesa, ir tai 
man buvo didžiausias atpildas ir 
patvirtinimas, kad einu teisingu 
keliu“, – sakė ponia Kristina.

Moteris džiaugėsi, kad lab-
daros vakarui, kurį vedė ji pati ir 
Panevėžio Juozo Miltinio dramos 
teatro aktorius Laimutis Sėdžius, 
salę nemokamai suteikė pokylių 
namai „Vasaris“, garso aparatū-
rą paskolino įmonė „Garsopro-
jektas.lt“, reklaminį stendą, prie 
kurio galėjo nusifotografuoti visi 
vakaro svečiai, nemokamai paga-
mino įmonė „Reklamos ryklys“, 
prizus bei padėkas atlikėjams 
įsteigė įmonė „Cascada“, renginio 
vedėjus puošė vestuvinių rūbų sa-
lonas „Pas Mariją“. 

Vakaro šventinę atmosferą 
kūrė atlikėjai: projekto „Lietuvos 
balsas“ dalyvės Greta Aukštuolytė 
ir Lijana Pušnova, saksofoninin-

kas Renatas Bedalis, atlikėjai Ti-
tas ir Benas bei Vaidas Dzežuls-
kis. Uždegančiais šokiais žavėjo 
PKNPM mokinių šokių grupė 
„Liepsna“, Panevėžio moksleivių 
namų šokių studijos „Selevy“ šo-
kėjos (vadovė Regina Liutkevi-
čienė), Panevėžio kurčiųjų reabi-
litacijos centro atlikėjai (vadovė 
Genovaitė  Sipavičienė), šokių 
studijų „Fiva“ ir „Project Extre-
me“ šokėjai. 

Ponia Kristina džiaugėsi visų 
geranoriškumu, nes nė vienas šių 
atlikėjų už pasirodymą nepaprašė 
atlygio. Moteris prisipažino įsi-
tikinusi ir suvokusi, kad jei turi 
tikslą nuveikti ką nors gero, vis-
kas tampa įmanoma, tik nereikia 
bijoti prašyti pagalbos – žmonės 
nori daryti gerus darbus. Tuojau 
po renginio savo socialiniame 
tinklalapyje užrašė: „Nuostabus 
vakaras. Jausmingi šokiai, širdį 
veriančios dainos, žmonių šilu-
ma man dar kartą įrodė, kad gerų 
žmonių yra. AČIŪ VISIEMS, ku-
rie prisidėjote prie šio spalvingo 
labdaros vakaro.“

Direktorė D. Kriščiūnienė 
yra be galo dėkinga  K. Jakšienei 
ir jos komandai už didžiulį dar-
bą organizuojant renginį. „Koks 
gražus būna gyvenimas, jei pada-
rai ką nors gera ir teisinga, o ypač 
žmonėms su negalia.  Ši puiki ko-
manda sužavėjo jaunyste, entuzi-
azmu, organizuotumu ir pačiais 
nuoširdžiausiais norais padėti 
kurtiesiems. Juk sena išmintis by-
loja, kad pirmiausia turime būti 
geri patys, o kai tai pamato kiti 
- gerumas nuginkluoja daugumą 
žmonių. Tai gerumo pasekmę ir 
turime“, - džiaugėsi direktorė.

Laima LAPĖNIENĖ

Labdaros vakaras, skirtas PKNPM tvorai įsigyti

Mokiniai su vadove R. Liutkevičiene laukia pasirodymo.
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Sakoma, kad darbas jubi-
liejų nepaiso. Ką reiškia jums 
asmeniškai ta metų virtinė, ar-
tėjanti prie gyvenimo brandos? 
Dar nesakykime, kad tai našta! 
Greičiau - tai gerai apgalvotų 
ieškojimų, kaip niekad lig šiol 
didelių galimybių metai…

Apie savo metus negalvoju, ži-
nau, kad dirbu Kauno kurtiesiems 
ir stengiuosi. Antra kadencija, 
daugiau patirties, bet negaliu pa-
sakyti, kad jau viską žinau. Visada 
iškyla naujų užduočių, visada rei-
kia ieškoti sprendimų...

Esate kilusi iš veiklios kur-
čiųjų šeimos, tad gestų kalba 
natūraliai yra ir jūsų gimtoji 
kalba? 

Esu gimusi kurčiųjų šeimoje, 
tačiau iki septynerių metų augau 
pas girdinčius senelius. Negaliu 
sakyti, kad gestų kalba man yra 
gimtoji kalba, bet ji mane lydi visą 
gyvenimą. Esu neprigirdinti, klau-
sa vis silpsta, todėl be gestų kalbos, 
be vertėjų negalėčiau išsiversti.

Dar jaunystėje ilgus metus 
dirbote gestų kalbos vertėja. Tai 
irgi didelis pranašumas – jūsų 
gestų kalbą bendruomenė gerai 
supranta. Šis pirmas darbas jus 
surado ar pati jį radote?

Šis darbas mane surado. Ma-
ma pasiūlė dirbti gestų kalbos 
vertėja tuometiniame Kauno ga-
mybos mokymo kombinate (dabar 
UAB „Atropa“). Džiaugiuosi, jog 
sutikau pabandyti, nors tada buvo 
nedrąsu. Džiaugiuosi, kad mano 
pirmosios mokytojos ir mano dar-
bo vadovės buvo LKD aktyvistės: 
a. a L. Paršelienė ir D. Ramonienė. 
Jų patarimų, pamokymų nepamir-
šiu niekada. Esu dėkinga joms.

Kaip trumpai galėtumėt api-
būdinti metus einant gestų kal-
bos vertėjos pareigas?

Visiems sakau, kad vertėjos 
darbas yra įdomus, naudingas. 
Nežinau ar man pritars gestų kal-
bos vertėjos, dirbančios šį svarbų 
darbą šiandien? Man asmeniškai 
vertėjos darbas buvo galimybė 
daug sužinoti, tobulėti. Kiekviena 
paskaita, vertimas įvairiose įstai-
gose suteikdavo naudingų žinių. 
Patiko dirbti vertėja, todėl savo 
dukrai patariau rinktis gestų kal-
bos vertėjos darbą. 

Dirbdama vis studijavote. 
Tai buvo būtinybė, brandinti 
sprendimai ir įrodymai sau, kad 
galite daugiau? 

Dirbdama vertėja mokiau-
si Vilniaus lengvosios pramonės 
technikume ir jį baigiau. Viduri-
nio išsilavinimo man buvo maža, 
norėjosi siekti daugiau. Kaip tu-
rinti didelę darbo patirties gestų 
kalbos vertėja Vilniaus kolegijoje 
gestų kalbos vertėjos specialy-
bės siekti negalėjau, nes buvo tik 
dieninės studijos (nėra ištęstinių 
studijų ir šiuo metu, taigi mūsų 
vertėjos, turinčios darbo patirties, 
vis dar neturi galimybės įsigyti di-
plomo). Tokia realybė... Bet mudvi 
su kolege Vilma Liukenskiene nu-
sprendėme, kad reikia turėti aukš-
tąjį išsilavinimą. Todėl Vytauto 
Didžiojo universitete (VDU) bai-
giau edukologijos studijas. Įgytos 
žinios šiandien praverčia. Vadova-
vausi tiesa, kad siekti mokslo būti-
na. Mes sakome, kad trūksta lėšų, 
trūksta laiko. Bet to laiko niekada 
nebūna per daug, reikia pasiryžti, 
užsispirti ir... pirmyn

Kas nulėmė šiandienines jū-
sų pareigas? 

Klausa silpo. Vertėja dirb-
ti buvo vis sunkiau... Natūraliai 
kilo klausimas dėl ateities – kur 
galėsiu dirbti? Tuometinė pirmi-
ninkė M  Stankauskienė pasiūlė ją 

pakeisti. Kadangi kurčiųjų pro-
blemos man artimos, tikėjau, kad 
galėsiu dirbti šį darbą.

Dabartinėse jūsų valdose 
- Kauno m. ir Kauno rajono, 
Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, 
Raseinių, Kėdainių, Birštono, 
Marijampolės, Šakių, Vilkaviš-
kio, Kalvarijos,  Kazlų Rūdos 
savivaldybių klausos negalią 
turintys asmenys. Atstovaujant 
šiai bendruomenei įvairiose sri-
tyse kokios yra pagrindinės pro-
blemos?

Pagrindinė problema – infor-
macijos trūkumas. Žmogus, turin-
tis klausos negalią, kad gautų bent 
vidutinio lygio informaciją, turi 
pats būti labai smalsus. Blogai, jog 
kurtieji taip pripranta nežinoti, 
kad tampa lyg ir normalu! Dažnas 
pasiteisinimas - man niekas nesa-
kė... Bet ar pats domisi, ar lanko-
si LKD reabilitacijos centruose? 
Neretas atvejis, kai kreipiasi pavė-
luotai – iškilus didelių problemų, 
kurių galėjo ir išvengti.

Sena tiesa – darbas su žmo-
nėmis yra vienas sunkiausių. 
Neįgalus žmogus dar turi ir 
specifinių poreikių. Ko labai 
trūksta, kad žmonių siekiai bū-
tų tenkinami? Galbūt yra min-
čių, kas galėtų padėti, talkinti? 
Kur labai trūksta informacijos 
apie kurčiuosius, kad iš esmės 
keistųsi visuomenės požiūris? 
Tikėkime, kad negrįžtamai pra-
ėjo tie laikai, kai visus kurčius 
vadino nebyliais...

Man gaila, bet šis žodis dar 
dažnai vartojamas. Suprantama, 

dėl to piktinamės, bet pasitaiko 
atvejų, kai neprigirdintys žmonės 
ir jų šeimos nariai sako... nebyliu-
kai... Kaip galime reikalauti, kad 
girdinti visuomenė mūsų nevadin-
tų nebyliais, jei net savo vaikų ar 
tėvų to neišmokom? Išgirdusi šį 
žodį visada pataisau. Norėtųsi, kad 
nereiktų tokių pastabų tarti, deja...

O informacijos kurtiesiems ir 
apie LKD vis dar trūksta. Manau, 
kad pačioje bendruomenėje turi 
atsirasti daugiau žmonių, kurie ge-
ba vesti seminarus, skaityti paskai-
tas apie kurčiųjų kultūrą, istoriją, 
kurtiesiems teikiamas paslaugas. 
Mūsų centruose taip pat reikalingi 
žmonės, kurie galėtų skleisti vi-
suomenei šią informaciją. Fiziškai 
vienas pirmininkas net nepajėgus. 
Tačiau mažinant centrų finansavi-
mą, ribojami ir etatai, darbuotojų 
darbo trukmė. Taigi vis mažėja ga-
limybė teikti daugiau informacijos 
ir kurtiesiems, ir apie kurčiuosius. 

Bendruomenė jus perrinko 
jau antrai kadencijai. Ar kie-
kvieną kartą per rinkimus tikite 
savo jėgomis ir pasitikite žmo-
nėmis?

Kiekvieną kartą jaudinuosi. 
Žinau, kad visiems gera negaliu 
būti. Vis tiek yra žmonių, kam ga-
liu nepatikti, kas nepasitiki mano 
darbu. Tiesiog manau, jei dauge-
lis už mane balsavo, turiu dirbti, 
stengtis. Jei atsiras geresnių už 
mane - džiaugsiuosi.

Kaip manote, ar vadovui 
reikia būti visapusiškai tvirtai 
asmenybei, ar užtenka turėti 
tvirtą komandą?

J. Pugačiauskienė: „Jei bendruomenė nori 
pokyčių, kažką darome neteisingai“ 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė J.Pugačiauskienė savo darbo su 
kurčiaisiais trukmę jau skaičiuoja dešimtmečiais.

Kauno teritorinės valdybos pirmininkė, vieno iš 
penkių LKD reabilitacijos centrų direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė savo darbo su kurčiaisiais trukmę 
jau skaičiuoja dešimtmečiais. Jubiliatė, vasarį minė-
jusi ir savo gražių metų sukaktį, sutiko atsakyti į ne-
etatinės „Akiračio“ korespondentės Aldonos Gemos 
Stankevičienės klausimus, prisiminti kelius, atvedu-
sius į šio darbo sritį, pasidalyti šiandienos patirtimi, 
kaip sutarti su žmonėmis, sprendžiant socialines, or-
ganizacines problemas, palietė asmeninį gyvenimą ir 
nūdienos aktualijas.

Mūsų žmonės
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Reikia abiejų dalykų. Be geros komandos 
nieko nenuveiksi - stigs idėjų ir jėgų, nebus su 
kuo pasidžiaugti sėkme, pralaimėjimo atveju – 
su kuo aptarti klaidų.

Esate LKD valdybos narė. Kokia jūsų 
nuomonė apie padėtį draugijoje pastarai-
siais mėnesiais? 

Valdybos narė esu antrą kadenciją. At-
sakinga už darbo grupę socialiniams klausi-
mams. Vienas pagrindinių šios grupės užda-
vinių – stiprinti draugijos organizacijų veiklą. 

Apie padėtį draugijoje pasakysiu trumpai: 
jei bendruomenė nori pokyčių, reiškia kažką 
darome ne taip. Valdžią išsirinko kurtieji, tai 
mes ir dirbkime jiems. Šio principo visada lai-
kausi. Neišklausę bendruomenės pageidavimų, 
dirbdami kaip mums atrodo geriau, skaldome 
ją. Aiškinti, teikti informaciją - taip, tai yra mū-
sų darbas, bet aiškinti tik vienos pusės naudai 
- netinkama pozicija. Visada reikia išklausyti 
kelias nuomones. 

Negerbiu, nemyliu abejingų žmonių, kurie 
sako: ai, man nesvarbu! Kas vyksta draugijoje, 
kiekvienam jos nariui turi būti svarbu! Ir ne 
vien kraštutinumų atveju, kai jau organizuoja-
mas mitingas. Jei nariai aktyviai lankytųsi įvai-
riuose renginiuose, susirinkimuose, domėtųsi 
LKD įstatais, žinotų valdybos narių, suvažia-
vimo delegatų veiklos barus, kreiptųsi į juos 
su pageidavimais, pasiūlymais, problemomis, 
tikiu, kad šiandien nebūtų tiek daug nepaten-
kintųjų.

Visuose bendruomenės renginiuose jūs 
kviečiate žmones vadovautis gyvenimo de-
vizu – visur dalyvauti ir spėti, būti vienin-
giems, susitelkusiems. Ar pasiteisino lūkes-
čiai?

Ir pati stengiuosi visur dalyvauti, nes no-
rint teisingiau vertinti įvykius reikia juos ma-
tyti savo akimis. Kuo daugiau pamatome, tuo 
objektyviau gebame vertinti.Tikiu, kad draugi-
jos stiprybė yra vienybė ir susitelkimas.

Jūsų aktyvi veikla draugijoje trun-
ka daug metų. Darbo tema pokalbyje              

neišsemiama...
Tikrai negaliu pasakyti, kiek metų mano 

aktyvios veiklos draugijoje. Man atrodo, kad 
visada buvau aktyvi, smalsi, turinti savo nuo-
monę ir ją reiškianti. Gal kartais reikėtų patylė-
ti? Bet tuomet nebūčiau kovotoja už tiesą. Nors 
žinau, jog kiekvienas žmogus turi savo tiesą. 
Vis dėlto geriau turėti savo tiesą, nei gyventi 
kitų galva. Nors gal patogiau – tada jokios atsa-
komybės. Bet man tai neatrodo gerai.

Gražiuose jūsų metų vingiuose turėjo 
atsirasti vietos ir asmeniniam gyvenimui. 
Bent trumpi jo fragmentai būtų įdomūs ir 
„Akiračio“ skaitytojams.

O, aš labai turtinga! Turiu klausos negalią 
turinčius tėvelius, labai jais didžiuojuosi, myliu 
ir gerbiu. Augome ir draugaujame su jaunesniu 
broliu. Turiu savo šeimą: vyrą ir dvi suaugusias 
dukras. Abi moka gestų kalbą. Gintautė – ilga-
metė KKRC imituojamosios dainos kolektyvo 
narė, bendruomenei gerai pažįstama. Yra dir-
busi Jonavos kurčiųjų pirminėje organizacijoje, 
VDU baigė viešosios komunikacijos studijas, 

dirba Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. 
Dukra Julija ne visu etatu dirba Kauno aps-
krities gestų kalbos vertėjų centre, studijuoja 
VDU. Džiaugiuosi dukromis, myliu savo vyrą.

Kokią LKD norėtumėte matyti ateities 
vizijose?

Manau, visi aktyvūs draugijos nariai no-
ri draugiją matyti stiprią, ginančią kurčiųjų 
teises, vieningą. Kokia ji bus, priklausys nuo 
mūsų pačių, ypač jaunimo. Jis - mūsų ateitis. 
Todėl visada kviečiu jaunimą būti aktyvų, o 
patirties semtis iš mūsų senjorų. Vyresniųjų 
patirtis, jaunimo energija, polėkis... Štai kur 
matau puikią draugijos ateitį. 

Kalbėti apie pokyčius reikia. Taip, kaip gy-
vename šiandien, visada nesitęs... Reikia ieš-
koti kitų sprendimų, finansavimo šaltinių. Ieš-
kojimų kelyje neturime teisės sustoti. Ir tyloje 
turime vytis slapčiausias svajones. Jas pavyti ir 
įgyvendinti.

Ačiū už pokalbį. Tegul jubiliejiniai 
metai jus lydi užsibrėžtų tikslų ir gra-
žiausių svajonių link...

A. Bagačiūnas nuoširdžiai dėkojo už pa-
rodytą dėmesį, o ant palangės ir stalo padėtos 
knygos, laikraščiai liudijo mūsų šviesuolio 
ypatingus bruožus: norą skaityti, analizuoti, 
domėtis, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.

Prisiminimuose – gimtinė
Antano gyvenimo kelias prasidėjo Aukš-

taitijoje, Utenos rajone. Jis gimė prieškario 
nepriklausomos Lietuvos ūkininkų šeimo-
je. Tėvas, Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, 
turėjo 20 ha žemės, vienintelis kaime pre-
numeravo laikraščius. Trejus su puse metų 
vokiečių nelaisvėje praleidęs žmogus mokė-

jo meistrauti – darė vežimus ir kitus žemės 
ūkio padargus. Mama, namų šeimininkė, 
turėjo gražų balsą, giedojo bažnyčios chore. 
Juodu augino keturis vaikus: dvi dukras ir 
du sūnus.

Iš tų dienų Antanas išsaugojo pačius šil-
čiausius prisiminimus ir sakė, kad vaikystė 
buvo šviesi ir nerūpestinga. Aplinkui buvo 
daug pievų, slėnių, ežerų, pušynėlių, kuriuo-
se uogaudavo, grybaudavo. Niekada neraki-
namame svirne statinaitėse buvo laikomas 
medus. Vaikai čia užeidavo keliskart per die-
ną  -  kabino ir valgė šio skanėsto kiek norėjo.

Pradinė mokykla buvo už trijų kilome-

trų. Žiemą, tėvai pasikeisdami su kaimynais, 
vaikus nuveždavo ir parveždavo rogėmis.

Mokykloje tuo metu vyravo smetoninių 
laikų dvasia: drausmė, atjauta silpnesniam 
vaikui, tvarka, pagarba mokytojui. Grįžę iš 
mokyklos vaikai padėdavo tėvams atlikti 
ūkio darbus, o vakare prie žibalinės lempos 
ruošdavo pamokas.

Karo pavojai ir traumos
Ramų gyvenimą sujaukė karas. 1941 

m. žiemą penkiolikmetis Antanas sun-
kiai susirgo. Liga komplikavosi, ir iki 
tol  gerai girdėjęs berniukas apkurto. 
Karo negandų ir nepriteklių varginami 
tėvai vežė sūnų pas Kauno, Panevėžio 
gydytojus, bet jie nieko negalėjo padėti. 

Vasario mėnesį tautodailininkas, ilgametis LKD narys Antanas Baga-
čiūnas šventė 90 metų jubiliejų. Sukaktuvininką sostinės Gerontologijos 
ir reabilitacijos centre aplankė ir pasveikino Vilniaus KRC, senjorų klubo 
„Bičiuliai“ atstovai, giminaičiai, draugai.

Visi juk linki meilės, laimės, turtų,
Visi norėtų kerinčios sėkmės,
Linkime surast lazdelę burtų,

Kuri lydėtų link tokios versmės:
Kad ji parodytų lengviausią kelią,

Kad nepailstų nerami širdis,
Kad rastum gražų pasakų namelį,

O viduje rusentų židinys.

Nukelta į 10 p.

Liną Bartnykienę, direktoriaus pava-
duotoją ugdymui, jubiliejaus proga 
sveikina Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 

bendruomenė.

Kūrybos darbais įprasmintas gyvenimas
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Praradęs visavertį bendravi-
mo džiaugsmą vaikinas savo sun-
kią būklę lengvino įvairiais dar-
bais ūkyje, skaitydavo laikraščius, 
knygas.

Baigiantis karui šeima vos ne-
pateko į bėdą. Naktimis sovietų 
kariai plėšikaudavo. Vieną vasaros 
naktį uniformuoti plėšikai pasiro-
dė ir tėvų vienkiemyje. Tėvas savo 
sodybą apgynė iššovęs į orą senu 
surūdijusiu šautuvu. Jie paspruko, 
tačiau rytojaus dieną atvyko būrys 
kareivių. Laimei, jų vadas pasirodė 
žmoniškas. Tėvas pasiaiškino, pasi-
kalbėjo, juos pavaišino, ir šie atsi-
sveikinę išvyko.

Nurimus karo audroms, žmo-
nės laukė geresnio gyvenimo pra-
giedrulių. Tačiau rytojus nieko 
gero nežadėjo. Keitėsi santvarka, 
visus kaimo gyventojus suvarė į ko-
lūkius. 

Gyvenimo permainos
Pradžia besikuriančiame kolū-

kyje buvo sunki. Naujoji valdžia iš 
pavaldinių reikalavo atsakomybės 
ir paklusnumo. Dažnai iki vėlumos 
be poilsio dienų teko dirbti įvairius 
žemės ūkio darbus. Kolūkiui eko-
nomiškai stiprėjant gerėjo ir žmo-
nių gyvenimas. Daug metų kolū-
kyje dirbęs vyras sakė, kad nebuvo 
skriaudžiamas dėl negalios.

Jam kaip kurčiajam nelengva 
buvo prisitaikyti, pritapti, trūko 
geranoriško palaikymo, paprasto 
žmogiško bendravimo. Visai ne-
girdintis vaikinas domėjosi, kas 
vyksta aplinkui, ir kaip įmanyda-
mas vijo nuo savęs skaudų vieni-
šumo jausmą. Atkakliai lavinosi 
savarankiškai, domėjosi fotogra-
fija, daug skaitė, rašė straipsnius, 
buvo rajono laikraščio neetatinis 
korespondentas.

Kūryba
Nors gyvenimas tapo lengves-

nis, įdomesnis, Antanui to neuž-
teko. Tylus, bet kartu ir smalsus 
jaunuolis pradėjo domėtis liaudies 
menu – piešimu, lipdyba, drožinė-

jimu.
Jau pirmąją molinių skulptū-

rėlių kolekciją, eksponuotą Utenos 
kraštotyros muziejuje, lydėjo sė-
kmė. Muziejaus darbuotojai, speci-
alistai ypač gerai įvertino išraiškingą 
skulptūrą „Čerčilis“. Šis specialistų 
atrinktas kūrinys buvo eksponuo-
jamas Rusijoje, Maskvos liaudies 
ūkio pasiekimų parodoje. Skulptūra 
sulaukė lankytojų dėmesio, buvo ge-
rai įvertinta ir nominuota diplomu. 
Kraštotyros muziejaus darbuotojai, 
bendro likimo draugas tautodaili-
ninkas S. Karanauskas ragino nenu-
leisti rankų, kurti ir dirbti toliau.

Antanas daug laiko skyrė ir 
piešimui. Gyvenimo negeroves, 
žmonių ydas šmaikščiai, su humo-
ru vaizdavo karikatūrose, kurias 
dažnai spausdino rajoninis laikraštis 
bei respublikinis satyros žurnalas 
„Šluota“. Sėkmė jį lydėjo ir respu-
blikiniame agitacinio plakato kon-
kurse. Jo plakatas „Mokytis niekada 
nevėlu“ laimėjo pirmąją vietą – di-
plomą ir premiją.

Dažnai dalyvaudamas parodo-
se pastebėjo, kad molis nepatvari 
medžiaga. Meninių gebėjimų tu-
rintis vyras pradėjo „kalbinti“ medį. 
Sukūrė išraiškingas, aktualumu ir 
šmaikščia satyra dvelkiančias skulp-
tūras – „Stileiva“, „Veltėdis“, „Pirš-
lys“ ir daugelį kitų.

Ilgainiui A. Bagačiūno vardas 
tapo žinomas. Jo meistriškais pie-

šiniais, karikatūromis, skulptūrė-
lėmis iš molio, medžio dirbiniais 
ėmė domėtis kultūros ir švietimo 
įstaigos. Jos kvietė dalyvauti paro-
dose, kursuose, seminaruose.

Tarp profesionalių 
skulptorių

Tuomet Vilniaus kūrybos rū-
mai (dabar Respublikinis techninės 
kūrybos centras) organizuodavo 
respublikinius kūrybinius kursus, 
seminarus. Visi dalyviai atsiveždavo 
savo kūrybinių darbų. Draugiško-
je, jaukioje aplinkoje profesionalūs 
skulptoriai savo patirtį, žinias dalijo 
savamoksliams liaudies meninin-
kams  - padrąsindavo, padėdavo.

Antanas gerai prisimena semi-
narą, kurį vedė žymus skulptorius, 
dailininkas, pedagogas G. Jakūbo-
nis. Tąkart vyras atsivežė pirmą savo 
drožybos darbą – skulptūrą „Stilei-
va“. Seminaro atidarymo metu žy-
musis skulptorius paėmė kūrinį nuo 
stalo, viešai pristatė ir gerai įvertin-
damas suteikė Antanui didesnį sti-
mulą, paskatinimą toliau dirbti.

Antanas dirbo ir kūrė daug. 
Liaudies kūrybos rūmai savamoks-
lius menininkus nuolat paremdavo. 
Iš parodų dalį kūrinių nupirkdavo 
ir juos paskirstydavo šalies muzie-
jams. Parodų lankytojai taip pat 
pirkdavo, tačiau buvo ir nesėkmių. 
Kelios įdomios skulptūrėlės pra-
dingo ir jų nepavyko surasti.

Nuoširdžiu, kruopščiu kūry-
biniu darbu vyras pelnė daugybę 
apdovanojimų: padėkų, proginių 
sveikinimų, garbės raštų, diplomų. 
Kūryba ne tik įprasmino Antano 
gyvenimą, bet ir dovanojo nau-
jų permainų. Geriausių skulptūrų 
nuotraukas spausdino to meto pe-
riodinė respublikinė spauda: lai-
kraštis „Tiesa“, žurnalai „Jaunimo 
gretos“, „Švyturys“. Būtent pasta-
rasis leidinys, publikavęs Antano 
kūrybos, išgyvenimų dėl negalios 
aprašymą, nulėmė jo asmeninio 
gyvenimo permainą.

Šeima, darbas
LKD narė šviesuolė, vilnietė 

poetė Genovaitė Masiulytė „Švy-
turio“ žurnale publikavo savo kū-
rybos eilėraščius, straipsnius litera-
tūros, socialiniais, visuomeniniais 
klausimais. Pastebėjusi žurnalo 
puslapiuose publikaciją apie A. Ba-
gačiūno kūrybą parašė jam. Taip 
žurnalas „Švyturys“ suvedė du ben-
dro likimo žmones. Bendros pažiū-
ros į esmines vertybes sutapo. Jie 
susidraugavo, vėliau sukūrė šeimą.

1964 m. Antanas atvyko gyven-
ti į Vilnių pas žmoną. Įsidarbino 
tuometėje Vilniaus kurčiųjų įmo-
nėje. Atsikėlus į sostinę pamėgtos 
drožybos teko atsisakyti, nes tam 
čia nebuvo sąlygų.

Todėl gyvendamas mieste lais-
valaikiu daugiausia piešė karikatū-
ras ir pasinėrė į mėgėjų fotografiją. 
Buvo dažnas respublikinių liaudies 
meno, Lietuvos kurčiųjų draugijos 
bei LKD Vilniaus įmonės parodų 
dalyvis.

1984 m. savo bute priglaudė 
pirmąjį likimo draugų „Poezijos 
pavasarį“. Inteligentiškas, dėmesin-
gas vyras visuomet padėjo ir rėmė 
žmonos Genovaitės visuomeninę 
veiklą.

2003 m. pablogėjus žmonos 
sveikatai abu apsigyveno Vilniaus 
Gerontologijos ir reabilitacijos 
centre. Gyvenimo draugei sunkiai 
susirgus su neišsenkama kantrybe 
trejus metus ją slaugė.

2013 m. kurčiųjų literatų sam-
būrio įkūrėja Genovaitė Bagačiū-
nienė apleido šį pasaulį šviesiam 
prisiminimui palikusi išleistas savo 
poezijos knygas.

Niekas nežino, kaip būtų su-
siklostęs Antano gyvenimas, jeigu 
nebūtų praradęs klausos. Jis išlaikė 
sunkius gyvenimo egzaminus, o 
nueitą ilgą kelią įprasmino kūrybos 
darbais.

Vanda  VAITKUTĖ

Atkelta iš 9 p.

Tautodailininką, ilgametį LKD narį A. Bagačiūną, gyvenantį sostinės 
Gerontologijos ir reabilitacijos centre, aplankė ir su garbingu jubiliejumi 
pasveikino Vilniaus KRC, senjorų klubo „Bičiuliai“ atstovai.

Sunkią netekties ir skausmo valandą dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame „Akiračio“ redakcijos korespondentę, poetę, LKD draugijos narę 

Aldoną Gemą STANKEVIČIENĘ.
      

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvas ir kurčiųjų bendruomenė
Kurčiųjų literatų sambūrio nariai
„Akiračio“ redakcijos darbuotojai
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Lietuvos kurčių-
jų  draugijos veteraną     
Alvydą Girdžių dauge-
lis bendruomenės narių 
pažįsta kaip aktyvią, 
išsilavinusią asmeny-
bę. Visas jo gyvenimas 
glaudžiai susijęs su Lie-
tuvos kurčiųjų draugi-
ja.

Vyras per visą savo profe-
sinę karjerą turi tik vieną įrašą 
– LKD Vilniaus įmonė (dabar 
UAB „Vikada“), kurioje išdirbo 
beveik keturiasdešimt metų.

Veteranas  buvo aktyvus 
praėjusio amžiaus penktojo-
devintojo dešimtmečių kurčių-
jų draugijos svarbiausių įvykių 
dalyvis – vienas pirmųjų tuo-
met dar tebesikuriančios sosti-
nės kurčiųjų gamybos baro va-
dovų, aktyvus saviveiklininkas, 
visuomenininkas.

Vaikystė – Šiaurės Ose-
tijoje, Rusijoje

Alvydas -  karo vaikas. Vyras 
sutiko pasidalyti prisiminimais 
apie nelengvą gyvenimą karo, 
pokario metais ir pastarųjų įvy-
kių kasdienybę.

Jis gimė Vilniuje karininko ir 
tarnautojos šeimoje, kurioje au-
go ir jaunesnė sesuo Danguolė. 
Kilus karui šeima pasitraukė į 
Šiaurės Osetiją, apsistojo Ordžo-
nikidzės mieste. Sveikas, guvus 
berniukas netikėtai susirgo ty-
mais. Liga komplikavosi, smar-
kiai sutino ir skaudėjo kaklo, au-
sų srityje. Jauni, nepatyrę vietos 
medikai atliko operaciją, kuri 
buvo nesėkminga. Iki tol gerai 
girdėjęs vaikas apkurto, prarado 
visavertį bendravimo džiaugsmą. 
Vėliau tėvai persikėlė į Maskvą 
ir dėl sūnaus negalios kreipėsi 
į sostinės medikus. Po apžiūros 
paaiškėjo, kad vaiko Osetijoje 
operuoti nereikėjo. Dėl pažeistų 
klausos nervų Maskvos ir Sankt 
Peterburgo gydytojai niekuo ne-
begalėjo padėti.

Dėl karo ir negalios 
mokyklos nelankė

Tolimame krašte, Ordžoniki-
dzės mieste, Alvydas mokyklos 

slenksčio neperžengė. Čia ne-
buvo tinkamos specialios moky-
klos. Tad mažo, negalią turinčio 
vaiko pirmais mokytojais tapo 
mylintys tėvai. Kantriai auklė-
jo, ugdė, aiškino, pirko knygas, 
mokė ir vertė daug skaityti. Tėvų 
pastangos nenuėjo veltui: plėtėsi 
žodynas, lavėjo regimoji atmin-
tis, atsirado polinkis prie knygų.

Karo debesys pamažu sklai-
dėsi. Vienus metus motina su 
vaikais gyveno Maskvoje, tėvas 
tuomet kovėsi fronte, kuris vis la-
biau tolo į Vakarus. 1944 m. karo 
negandų išvarginta šeima grįžo į 
Vilnių. Sugriautame mieste neat-
siradus, kur gyventi, apsigyveno 
Ukmergėje, bet laimė lankyti mo-
kyklą vėl nenusišypsojo. Kol pra-
tinosi prie naujų namų, aplinkos, 
tėvai ėmė tolti, svetimėti. Po sky-
rybų mama su paaugliais vaikais 
išvyko gyventi į Jurbarką. Čia 
jaunuolis daug laiko skyrė saviš-
vietai, sulaukė pilnametystės.

Profesinė mokykla, 
darbas

Aukštaūgiam, tvirtam jau-
nuoliui kaimynas pasiūlė darbą 
Jurbarko girininkijoje. Apie to-
kį sūnaus planuojamą gyvenimo 
posūkį sužinojęs tėvas užprotes-
tavo. Jis siekė, kad Alvydas įstotų 
mokytis, įsigytų profesiją. Tėvas 
sužinojo Lietuvos, Rusijos kur-
čiųjų mokyklų adresus ir galbūt 
dėl didesnių galimybių, ilgesnio 
profesijų sąrašo išrinko Rusijos 
kurčiųjų mokyklą. Sutvarkė do-
kumentus ir ruošėsi sūnų išvežti į 
Maskvą. Tačiau vienas iš Lietuvos 
kurčiųjų judėjimo pradininkų, 
mokytojas Jonas Glembockis įti-
kino tėvą palikti vaikiną mokytis 

Lietuvoje.
Vilniaus kurčiųjų amatų mo-

kyklos specialistai Alvydui pasiū-
lė mokytis tuo metu paklausios 
batsiuvio specialybės. Po trejų 
mokslo metų baigęs amatų moky-
klą, 1958 m.  įsidarbino Vilniaus 
kurčiųjų įmonėje, avalynės ce-
che, tačiau pagal specialybę dirbo 
trumpai.

Tuomet tinkamos įrangos 
trūko, vyravo rankų darbas. At-
lyginimai buvo menki ir darbo 
užmokestis dar ilgai nedidėjo – 
buvo sunkūs organizaciniai me-
tai.

Dirbdamas Alvydas ieškojo 
naujovių ir kiek galėdamas pa-
dėjo kitiems bendradarbiams. 
Pateikdavo vertingų racionalių 
pasiūlymų, kaip pagerinti, pa-
lengvinti darbą. Lankė vakarinę 
mokyklą, dalyvavo meno savivei-
kloje. Jau tada įmonės vadovai 
atkreipė dėmesį į didesnius vai-
kino gebėjimus, tikslo turėjimą, 
motyvuotumą. Tuometė LKD 
pirmininkė Elena Zabielienė 
paskyrė jį dirbti avalynės cecho 
vedėju.

Iki tol cechas, vykdęs indi-
vidualius klientų bei invalidų ir 
senelių globos namų užsakymus, 
pradėjo tiekti produkciją į pre-
kybą.

Atlikti didėjančias gamybos 
užduotis rankomis ir pasenusia 
technologija darėsi vis sunkiau. 
Alvydas teikė pasiūlymų, ragi-
no administraciją bent iš dalies 
gamybą mechanizuoti. Tuomet 
buvo nupirktos kelios elektri-
nės odos siuvimo mašinos, padų 
šlifavimo įrenginys. Dėl  ankštų, 
tamsių patalpų modernizuoti visą 
gamybą buvo sudėtinga, o plėstis 

nebuvo kur.
1972 m. įmonė persikėlė į nau-

ją, šiuolaikišką pastatą Kauno g. 
32. Erdviose, šviesiose patalpose 
įsikūręs avalynės cechas neatpažįs-
tamai pasikeitė. Gamyba palaips-
niui buvo modernizuota, įdarbinta 
daug naujų žmonių.

Visuomeninė veikla, 
ekonominės permainos

Draugijos įmonių kilimo me-
tais trūko išsilavinusių, kvalifi-
kuotų kurčiųjų darbuotojų. 1961 
m. 18 kurčiųjų buvo surinkti į  
grupę studijuoti aukštesniojoje 
mokykloje. Pasirinktas lengvo-
sios pramonės technikumas, ren-
gęs siuvimo ir avalynės specialis-
tus. Alvydas, nuolat raginęs jau-
nimą mokytis, taip pat įsitraukė į 
grupę. Pirmi dveji mokslo metai 
didelių problemų nekėlė. Bet tre-
čiaisiais  metais, prasidėjus pri-
valomam rusų ir vokiečių kalbų 
kursui bei pradėjus dėstyti aukš-
tąją matematiką, metalų techno-
logiją, pramonės planavimą, 12 
moksleivių neatlaikė krūvio ir 
pasitraukė. Nors dirbti ir mokytis 
buvo nelengva, 1966 m.  Alvydas 
šventė studijų pabaigtuves. Tais 
metais 6 atkakliausi, darbščiausi 
absolventai įgijo odos dirbinių 
techniko-technologo specialybę.

Alvydas niekad neapsiribojo 
vien gamybine veikla. Po darbo 
ir pamokų vakarinėje mokykloje 
skubėdavo į dramos būrelio repe-
ticijas, kurios neretai baigdavosi 
vidurnaktį. Be vaidybos, spekta-
klių, gastrolių, bendro kūrybinio 
darbo, turėjo ir kitų visuomeninių 
pareigų.

Metas, kai galima džiaugtis gyvenimu

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.

Lai būsimieji metai būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

80 metų jubiliejaus proga Lietu-
vos kurčiųjų draugijos veteraną Alvydą            

Girdžių nuoširdžiai sveikina Vilniaus KRC        
bendruomenė, UAB „Vikados“ kolektyvas,   

senjorų klubas „Bičiuliai“. 

Mūsų žmonės

Nukelta į 10 p.
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1962 m. vienus metus ėjo 
LKD centro valdybos pirmininko 
pavaduotojo pareigas. Įmonės ir  
vietinės kurčiųjų bendruomenės 
narių valia buvo renkamas prof-
sąjungos pirmininku, į LKD cen-
tro ir Vilniaus teritorinės valdybų 
narius, konferencijas, respubliki-
nius kurčiųjų draugijos suvažia-
vimus.

Praėjus 18 metų cechą vėl rei-
kėjo reorganizuoti, bet tam nebu-
vo lėšų. Vis labiau įsigalint rinkos 
ekonomikai, įmonėje ėmė mažėti 
užsakymų ir avalynės ceche trūko 
darbo. Dėl pasenusių technologi-
jų ir susidėvėjusių mechanizmų 
avalynės cechas buvo uždarytas. 

Alvydas perėjo dirbti į elektro-
technikos gaminių cechą pamai-
nos meistru.

1995 m. išėjęs į užtarnautą 
poilsį toliau dalyvavo visuomeni-
nėje veikloje.

Šeima
Su būsima žmona Elena Al-

vydas susipažino mokydamasis 
Vilniaus amatų mokykloje. Baigę 
mokyklą abu įsidarbino LKD Vil-
niaus įmonėje. Vėliau Elena perėjo 
dirbti į „Lelijos“ siuvimo fabriką.

Vyras buvo vienas iš tų, kurie 
kūrė mūsų įmonę ir draugiją. Tad 
jaunai šeimai likimas atseikėjo 
kur kas sudėtingesnį gyvenimą. 
Suderinti profesinę, visuomeninę 
veiklą ir šeimos gyvenimą nebu-
vo lengva ir paprasta, kai šeimoje 
augo du maži vaikai. 

Žmona aukojosi dėl šeimos 

ir vyro, leido jam dirbti adminis-
tracinį, visuomeninį darbą, siekti 
išsilavinimo.

Juodu neužsidarė vien šeimos 
rate, domėjosi draugijos ben-
druomenės problemomis, dalyva-
vo renginiuose. 

Užaugino sūnų Arvydą, kuris 
yra verslininkas, o dukra Aida 
dirba medicinos     srityje.

Svarbios sukaktys, 
jubiliejai

Visuomet pasitempusio, žva-
laus, inteligentiško vyro gyveni-
mas buvo kupinas neužmirštamų 
įvykių, neįkainojamos patirties. 

Kartu su žmona jau penkias-
dešimt penkerius metus yra kur-
čiųjų draugijos nariai. Abu turi il-
gametį bendro darbo stažą ir dau-
giau nei pusę amžiaus šalia vienas 

kito varge ir džiaugsme. Dabar 
atėjo metas, kai gali džiaugtis gy-
venimu, daugiau laiko skirti savo 
pomėgiams.

Alvydas iki šiol daug skaito, 
perka laikraščius ir knygas, domisi 
pasaulio ir šalies politika. Abiem 
gyvenimą sušildo ir daug džiaugs-
mo teikia geri, rūpestingi vaikai 
bei užaugusios trys anūkės: Justi-
na, Aurelija, Giedrė.

2013 m. draugijos veteranų 
šeima paminėjo garbingą bendro 
gyvenimo penkiasdešimt penke-
rių metų sukaktį. Šiemet Alvydas 
balandžio mėnesį švęs brandų 
80-mečio jubiliejų. Veteranas savo 
nuoširdžiu darbu įspaudė ryškų 
pėdsaką draugijos istorijoje, vi-
suomeniniame, organizaciniame, 
kultūriniame gyvenime.

Inf. šaltinis: www.lkd.lt

Tarptautinė kurčiųjų mokslininkų konferencija

Paddy Laddo (Jung-
tinė Karalystė) praneši-
mas „Naujas žvilgsnis 
– kurčiųjų surdopedago-
gikos kryptys ir nepripa-
žintoji mokymo progra-
ma“. 

Per du šimtus penkiasdešimt 
metų nebuvo parašyta nė vienos 
knygos apie kurčius mokytojus ir 
jų pedagoginę praktiką, o tai aki-
vaizdus liudijimas, kokiu mastu 
kurčių vaikų mokymą yra „pasi-
savinę“ girdintieji. Pradedant šiuo 
amžiumi buvo parašyti keli svar-
būs straipsniai ir apgintos kelios 
disertacijos, kur pradedama nagri-
nėti kurčių mokytojų pedagoginė 
praktika. Savo pranešime pateikiu 
tyrimų, kuriuos atliko Jungtinės 
Karalystės ir JAV kurti mokytojai, 
analizę ir bandau sukurti tam ti-
krą šių kurčių mokytojų pedagogi-
nės praktikos struktūrą. 

Lyginant tyrimus, atliktus ki-
tose šalyse, paaiškėjo, kad daugu-

ma šių praktikų yra nepaprastai 
panašios, o tai leidžia daryti išva-
dą, kad egzistuoja bendrieji kur-
čiųjų pedagogikos principai. 

Silvia Andreis Wit-
koski  (Brazi l i ja)  – 
„Etnografinis tyrimas 
Brazilijos kurčiųjų mo-
kykloje, kuri žinoma 
kaip dvikalbė mokykla: 
kokie rezultatai?“ 

Išvados, kurias pateikiu šia-
me pranešime, buvo gautos atlie-
kant tyrimą daktaro disertacijai 
vienoje Brazilijos federalinių 
aukštųjų mokyklų; disertacija 
buvo apginta 2011 metais. 

Tyrimas parodė, kad daugu-
ma kurčiųjų, metų metus pralei-
dusių mokyklos suole, išeina iš 
jos funkciškai neraštingi. 

Tyrimui buvo pasirinkta vie-
na Brazilijos kurčiųjų mokykla, 
vadinanti save ugdymo įstaiga, 

kurioje vadovaujamasi dvikalbio 
ugdymo nuostatomis. Tyrimas 
atskleidė labai prastus kurčiųjų 
ugdymo rezultatus. 

Tyrimo dalyvių grupę sudarė 
keturiolika kurčių moksleivių ir 
jų mokytojai, kurie mokė vaikus 
portugalų ir brazilų gestų kalbos. 

Analizės  duomenys bu-
vo renkama stebint pamokas 
2010-aisiais mokslo metais. Jie  
parodė, jog, nepaisant mokyklos 
deklaruojamų dvikalbio kurčiųjų 
ugdymo nuostatų, kurti mokiniai 
negaudavo visiškai jokių kva-
lifikuotų ir diferencinių paaiš-
kinimų bei užduočių. Mokymo 
praktika buvo paremta iš esmės 
žodiniu metodu tiek portugalų 
kalbos, tiek ir brazilų gestų kal-
bos pamokose, o tai reiškia, kad 
kurti moksleiviai buvo nepajėgūs 
suvokti mokymo turinio. 

Kas vykdavo per pamokas? 
Mokant portugalų kalbos, dau-
giausia dėmesio buvo skiriama 
mechaniškam turinio kopijavi-
mui, o tai rodo, kad mokytojai 
visai nesupranta, koks yra natū-
ralus kurčiųjų mokymosi pro-
cesas. Per gestų kalbos pamokas 
mokytojai apsiribodavo tuo, kad 
gestų kalbą vartojo vien tik por-
tugalų kalbos žodžiams versti.  
Remdamiesi šiuo tyrimu galime 
teigti, jog nepakanka vien to, kad 
egzistuoja fizinė erdvė, kuri va-

dinasi dvikalbė mokykla, jeigu 
mokymo praktika tebelieka pa-
grįsta žodiniu metodu.

Būtina iš esmės pertvarkyti 
įprastą mokymo praktiką ir pa-
rengti kvalifikuotų mokytojų, 
kurie suvoktų kurčių mokslei-
vių mokymosi procesą,  tuomet 
galima būtų parengti ir ugdymo 
programą, pagrįstą vaizdiniu 
mąstymu ir atitinkančią kurčiųjų 
kultūrą. Tik šitaip būtų įmanoma 
paneigti požiūrį, kad kurtieji yra 
nepajėgūs mokytis.

Sunil Sahasrabudhe 
(Indija) – „Problemos, 
su kuriomis susiduria 
kurti tėvai, ugdydami 
kurčius vaikus Mumba-
juje“

Šis tyrimas skirtas panagri-
nėti, su kokiais konkrečiais sun-
kumais susiduria kurti tėvai, ku-

Atkelta iš 9 p.

Mūsų žmonės

Kai kurių mokslininkų pranešimų santraukos
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rių vaikai mokosi Mumbajuje ir 
jo apylinkėse. 

Mumbajaus mieste ir jo apy-
linkėse yra maždaug 25 kurčiųjų 
mokyklos. Kai kuriose šių moky-
klų mokosi kurti vaikai, kurių ir 
tėvai yra kurti. 

Visos problemos, su kurio-
mis susiduria kurti tėvai, augi-
nantys sutrikusios klausos vai-
kus, buvo dokumentuotos. 

Girdintiems tėvams, kurių 
šeimose gimsta kurčias vaikas, 
dažnai tenka pereiti įvairius so-
cialinius, emocinius ir psicholo-
ginius išbandymus. 

Taip pat ir kurti tėvai susidu-
ria su daugybe įvairių problemų, 
tačiau jos skiriasi nuo girdinčių 
tėvų problemų. Kurti tėvai, pa-
lyginti su girdinčiais tėvais, tu-
ri vieną didelį pranašumą – jie 
turi patirtį, kaip užauga kurčias 
asmuo ir ką reiškia mokytis kur-
čiųjų mokykloje. 

Todėl, palyginti su girdin-
čiais tėvais, kurčių tėvų lūkes-
čiai dėl kurčiųjų mokyklų ir dėl 
išsilavinimo, kurį jos teikia kur-
tiems vaikams, būna kur kas re-
alistiškesni.

Apklausiau 12 kurčių tėvų, 
kurių kurti vaikai šiuo metu mo-
kosi įvairiose kurčiųjų mokyklo-
se. 

Klausimai apėme šias sritis: 
kurčių vaikų mokymo(si) aspek-
tai, įskaitant mokyklos adminis-
traciją, bendravimą su mokyto-
jais, kontaktus su kitais (kurčiais 
ir girdinčiais) tėvais bei kitais 
šeimos nariais, ir problemos, ku-
rios iškyla priimant sprendimus 
dėl jų kurčių vaikų mokymosi ir 
ugdymo. 

Paaiškėjo, jog didžiausia 
problema, su kuria susiduria šie 
kurti tėvai, yra ta, kad trūksta 
tėvų paramos sistemos  kurčių 
vaikų ugdymo procese, nes gir-
dintys mokytojai ir girdintys tė-
vai labai mažai bendraudavo su 
kurčiais tėvais. 

Todėl kurti tėvai ėmėsi prie-
monių ir padavė mokyklas į teis-
mą, palaikydami vieni kitus vai-
kų ugdymo klausimais. 

J u h a n a  S a l o n e n 
(Suomija) – „Kaip atra-
dau savo kaip kurčiojo 
tapatybę?“

Šiame darbe pateikiu auto-
etnografinį savo gyvenimo tyri-
mą. Aš esu kurčiasis, jaunystėje 

patyręs sunkių psichikos proble-
mų dėl to, kad nieko nežinojau 
apie savo, kaip kurčio asmens, 
tapatybę ir gyvenimo prasmę. 
Taip pat daug kentėjau dėl silpnų 
socialinių ir emocinių įgūdžių. 

Šio tyrimo tikslas - atvirai 
aptarti mano gyvenimą dviem 
pagrindiniais požiūriais: socia-
liniu kultūriniu (kurčiojo tapa-
tybė, kurtumas, gestų kalba) ir 
medicininiu (gerovė, socialinis 
ir emocinis gyvenimas, psichikos 
sveikata). 

Šį tyrimą atlikau kartu su sa-
vo mama Sisko-Margit Syväoja, 
kuri yra girdinti psichiatrė.

Autoetnografinis tyrimas - 
tai kokybinis tyrimo metodas, 
pagrįstas manęs pačio ir mano 
ryšių su kitais žmonėmis anali-
zavimu. Šio tyrimo medžiagą su-
daro mano pačio prisiminimai, 
savirefleksija (savęs stebėjimas, 
apmąstymas, vertinimas) bei 
išorinė medžiaga; tyrimo me-
džiagos forma yra dienoraščiai, 
interviu ir dokumentai. Per juos 
mes analizavome individualius 
ir kolektyvinius aspektus, o ypač 
klausimus, ką reiškia būti kur-
čiam, bei socialinius ryšius su 
šeima ir aplinkiniais. 

Tyrimas parodė, kaip svar-
bu atidžiai ištirti atskiro kurčio 
asmens pasakojimus ir pasako-
jimus žmonių, gyvenančių labai 
arti šio žmogaus. 

Paauglystėje išgyvenau kelias 
sunkias socialines, emocines ir 
psichikos sveikatos krizes. Di-
džiulėmis pastangomis man pa-
vyko atrasti savo tapatybę ir su-
stiprinti savo socialinius ir emo-
cinius įgūdžius. 

Šiame procese man padėjo 
tai, kad išmokau suvokti, kas yra 
kurčio asmens tapatybė, kas yra 
kurtumas ir gestų kalba. 

Reikia dar daugiau ir detales-
nių diskusijų apie tai, kaip žinios 
apie kurčio asmens tapatybę gali 
prisidėti prie socialinio kultū-
rinio suvokimo, ką reiškia būti 
kurčiuoju. 

Kai kurčias asmuo bei jam 

artimiausi žmonės žinos, kaip tai 
padaryti, kurčiasis sugebės išsi-
ugdyti socialinius ir emocinius 
įgūdžius. 

Autoetnografinis požiūris 
leidžia suderinti skirtingose kul-
tūrose egzistuojančius sociali-
nius kultūrinius ir medicininius 
požiūrius. Visi jie turi vieną tiks-
lą – sukurti kurčio vaiko gerovę. 

Deirdre Schleho-
fer (JAV) – „Žmogaus     
teisės ir pasaulio kur-
čių moterų sveikatos          
apsauga“

Šiame pranešime pateikiama 
literatūros apie kurčių moterų 
sveikatą besivystančiose ir išsi-
vysčiusiose šalyse apžvalga lei-
džia daryti išvadą, kad šių mo-
terų patirtis yra kitokia ir kad ji 
nepakankamai ištyrinėta. 

Mažumų bendruomenės išsa-
miai ištirtos, daug dėmesio ski-
riama moterims iš besivystančių 
ir išsivysčiusių šalių, o kurčiųjų 
bendruomenės tyrimai, ypač 
kurčių moterų, yra labai reti. 
Sveikatos problemos, susijusios 
su rimtomis pasekmėmis, labai 
dažnai kyla dėl socialinių veiks-
nių, tokių kaip skurdas ir diskri-
minacija.  

Straipsnių apie kurčias mo-
teris visame pasaulyje buvo ieš-
koma šiose svetainėse: Web of 
Science, Psych Abstracts ir Pu-
bMed. Buvo nurodomi šie reikš-
miniai žodžiai: kurčios, moterys, 
sveikata ir nelygybė (deaf, wo-
men, health and inequality). 

Nors žodžiai „neįgalios mo-
terys“ arba „moterys su negalia“ 
(women with disabilities) nea-
titinka socialiai sukonstruotos 
kurčiųjų bendruomenių pras-
mės, kuri istoriškai siejasi su 
gestų kalba kaip kalbine teise, 
jie taip pat buvo vartojami kaip 
reikšminiai, kad apžvalga būtų 
kuo išsamesnė. Be to, visa infor-
macija buvo pagrįsta įrodymais, 
o tais atvejais, kai tai reikalinga, 

papildyta tų atvejų tyrimais.  
Atliekant literatūros apžval-

gą išryškėjo tokios pagrindinės 
temos: suvokta stigma, atskirtis 
arba marginalizacija ir buvimas 
auka patiriant seksualinę prie-
vartą. 

Be to, kurčios moterys iš iš-
sivysčiusių ir besivystančių šalių 
turi panašių patirčių dėl savo 
partnerio smurto, nepriklauso-
mai nuo juridinių ir sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamu-
mo. 

Nepaisant 2009 metais Pa-
saulio kurčiųjų federacijos 
(World Federation of the Deaf 
–WFD) įgyvendinto vieno svar-
biausių projektų „Kurtieji ir 
žmogaus teisės“ bei jame pateik-
tų rekomendacijų, medžiagos 
gestų kalba ir lyčių klausimu pa-
vyko rasti palyginti nedaug. 

Tyrimą apsunkino ir tai, kad 
duomenys apie pasaulio kurčiųjų 
bendruomenes yra gana riboti, 
jų patikimumą taip pat riboja 
skirtumai tarp kalbų, infras-
truktūrų, visuomenių ir tyrimų 
struktūrų. 

2011 m. Pasaulio kurčiųjų 
federacija atliko reikšmingą tyri-
mą „WFD Sveikatos išteklių ini-
ciatyva“ (WFD Health Resour-
ces Initiative), kai pirmą kartą 
pasauliniu mastu buvo atlikta 
apklausa apie kurčiųjų sveikatos 
problemas.

Šiandien kurčios moterys 
visame pasaulyje vis labiau susi-
pažįsta su žmogaus teisėmis per 
įvairius kanalus. Tačiau joms vis 
dar tenka susidurti su apriboji-
mais, pavyzdžiui, su sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamu-
mo stoka. 

Todėl reikia atlikti kuo dau-
giau mokslinių tyrimų ir iša-
nalizuoti kurčių moterų padėtį 
įvairiose kultūrose ir žemynuose 
(pvz., kultūros praktikos ir glo-
balizacija). 

Taip pat labai svarbu, kad šių 
moterų istorijoms būtų suteik-
tas žodis įstatymų leidybos ir 
sveikatos apsaugos srityse  –  tai 
išplėstų jų teises ir leistų imtis 
konkrečių veiksmų. 

Žmogaus teisės yra moterų 
teisės, o moterų teisės yra žmo-
gaus teisės.

Iš anglų kalbos vertė 
Ieva LUKOŠEVIČIENĖ
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 Studentai du mėnesius lankėsi 
įvairiose Lietuvos kurčiųjų moky-
mo įstaigose ir kurčiųjų reabilita-
cijos centruose,  ten pristatė savo 
kultūrą ir susipažino su šių centrų 
veikla. 

Studentams lankantis VKRC 
Vilniaus kurčiųjų jaunimas trum-
pai pristatė savo organizaciją. To-
dėl ViKJO surengtame susitikime 
užsieniečiai buvo supažindinti su 
pagrindine kurčiųjų bendruome-
nės ašimi – kurčiųjų identitetu ir 
kultūra. Jie įdėmiai klausėsi pasa-
kojimų apie kurčiųjų gramatiką, 
kultūros, elgesio ypatybes, šiek 
tiek susipažino su žymiausiais Lie-
tuvos kurčiaisiais – sportininkais, 
mis konkursų dalyviais bei laimė-
tojais, taip pat dizaineriu Giedriu-

mi Šarkausku. 
Paskui į paskaitą susirinkę 

kurtieji įdėmiau sužiuro  – už-
sieniečiai pradėjo savo šalių pri-
statymą. Tai truko  ilgai, tačiau 
susirinkusieji buvo kupini geros 
nuotaikos, naujų žinių, juoko bei 
nuostabos. Juk ne kasdien brazilas 
pasakoja apie spalvų jūroje skęs-
tančius sambos karnavalus, Brazi-
lijos dykumas, kuriose kartais taip 
smarkiai palyja, kad ima telkšoti 
ežerai, laisvėje skraidančias spal-
vingas papūgas ir  Amazonės miš-
kus, daugumai lietuvių matytus tik 
internete ar per televiziją. 

Linksmieji indoneziečiai, gy-
venantys iš  17 500 salų sudaryto-
je šalyje, sakė jokio daikto kitam 
neduodantys kaire ranka, nes tai 

rodo didelę kultūros stoką, o pra-
eidami pro vyresnio amžiaus žmo-
nes visados nusilenkiantys – kuo 
žemiau nusilenkiama, tuo dides-
nė pagarba parodoma. Be to, jie 
šmaikščiai patarė nesilankyti jų 
šalyje liūčių sezono metu (Indo-
nezijoje yra tik du metų laikai: 
karštasis ir lietingasis), mat tuo-
met tektų irtis per potvynio upes 
judraus miesto gatvėse. 

Gruzinė, teisės studentė, pri-
statė mums artimesnę istoriškai, 
magišką temperamentingų bei 
svetingų žmonių, skanaus maisto 
(jų tradicinis patiekalas chačia-
puris buvo išrinktas skaniausiu 
pasaulyje) savo gimtąją šalį, kalnų 
supamą. 

Kuklioji kinė pristatė Kiniją, 
kaip arbatos šalį, kurioje Naujieji 
metai sutinkami švenčiant baltą 
pavasario šventę, skirtą vyres-
niems šalies gyventojams pagerbti, 
o kiekvieno nominalo banknote 
vaizduojamas tas pats portretas 
– Mao Zedongo, buvusio Kinijos 
komunistų partijos politinio lyde-
rio. 

Tailandietės pristatymo metu 

buvo patvirtintas faktas, jog Tai-
lande labai populiarios plastinės 
operacijos, visi ViKJO paskaitos 
dalyviai su šypsenomis spėliojo, 
kurioje iš dviejų pateiktų nuotrau-
kų vaizduojama moteris, o kurioje 
– vyras. Taip pat žavėtasi nuosta-
biai gražiomis Tailando gamtos 
nuotraukomis.

O štai rinkodarą studijuojantis 
kolumbietis visus užbūrė savo ne-
paprastai gera nuotaika, šmaikš-
čiais Lietuvos bei Kolumbijos kul-
tūros palyginimais, liaupsėmis lie-
tuvių merginų grožiui, prisipažini-
mu, kad jam Lietuvoje tikrai šalta, 
nes gimtinėje temperatūra per 
visus metus retai nukrinta žemiau 
20 laipsnių padalos, bei pastango-
mis susikalbėti su kurčiaisiais nau-
dojant gestus bei kūno kalbą. 

Paskaita baigėsi vėlai, bet vi-
si dalyviai skirstėsi kupini geros 
nuotaikos, naujų žinių apie pasaulį 
bei gerokai praplėtę savo akiratį. 
ViKJO tikisi, jog ši paskaita paska-
tino kurčiuosius keliauti, aplankyti 
įvairias šalis, domėtis jų kultūra – 
juk pasaulis toks didelis ir margas!

Rasa BUIKAUSKAITĖ 

ViKJO narių bendrystė su įvairių šalių studentais

Tikslinės išmokos studentams

Vasario pabaigoje Vilniaus kurčiųjų jaunimo or-
ganizacija (ViKJO) ir Vilniaus kurčiųjų reabilita-
cijos centro (VKRC) psichologė Rūta Mackanienė 
organizavo paskaitą, kurios tikslas buvo pasidalyti 
šalių kultūrine patirtimi. Susitikti su sostinės kurčių-
jų jaunimu atvyko pagal AIESEC mainų programą 
Lietuvoje stažuotes atliekantys girdintys studentai iš 
Tailando, Kolumbijos, Gruzijos, Kinijos, Indonezijos 
ir Brazilijos.

Į Lietuvą stažuotis atvykę studentai buvo susitikę ir su laikinuoju LKD 
prezidentu V. Pivoru.

Jaunimo žingsniai

Prasidėjus pavasario 
semestrui aukštosios mo-
kyklos priima studentų, 
norinčių ir turinčių tei-
sę gauti tikslinę išmoką, 
prašymus ir dokumen-
tus. 

152 eurų per mėnesį parama 
skiriama pirmą kartą studijuo-
jantiems atitinkamoje studijų pa-
kopoje pažangiems studentams, 

kurie yra Lietuvos piliečiai arba      
deklaravę nuolatinę gyvenamąją 
vietą Lietuvoje ir kuriems nusta-
tytas 45 proc. ar mažesnis darbin-
gumo lygis. Prašymų priėmimo 
terminus nustato aukštosios mo-
kyklos.

Tikslinės išmokos skiriamos 
įgyvendinant Europos socialinio 
fondo remiamą projektą „Studijų 
prieinamumo užtikrinimas speci-
aliųjų poreikių turintiems studen-
tams“. 

Šį semestrą paskirta parama 
studentams bus mokama iki pro-
jekto pabaigos – rugpjūčio mė-
nesio, o paskutinio kurso studen-
tams – iki studijų pabaigos.

Projekto tinklalapyje www.
studijuoktobulek.lt studentai ras 
prašymo formą, kurią turi užpil-
dyti ir pateikti savo aukštajai mo-
kyklai. 

Specialiųjų poreikių turintys 
studentai, nepateikę prašymo per 
savo aukštosios mokyklos nustaty-

tą terminą, tą padaryti gali ir vė-
liau. Tokiu atveju parama bus ski-
riama ne nuo semestro pradžios, o 
likusiai semestro daliai. 

Projektą „Studijų prieinamu-
mo užtikrinimas specialiųjų po-
reikių turintiems studentams“ įgy-
vendina Valstybinis studijų fondas 
su partneriais – 36 Lietuvos aukš-
tosiomis mokyklomis. 

Valstybinio studijų fondo 
inf.

Džiugiai nusiteikę renginio dalyviai.
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Kovo 7-ąją Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro Moterų klu-
bo narės tradiciškai  paminėjo      
Moters dieną.

Šventiškai nusiteikusias įvairaus am-
žiaus moteris daina „Raudona rožė“ pasvei-
kino VKRC imituojamųjų dainų būrelio na-
rys Remigijus Geležius. Renginį organiza-
vo ir jį vedė Moterų klubo įkūrėja Ramunė 
Buikauskienė. Jai talkino Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centro darbuotojai. 

Renginyje psichologė Rūta Mackanienė 
kalbėjo skaudžia, bet svarbia tema: papasa-
kojo moterims apie smurtą šeimoje. Jos su-
žinojo apie smurto rūšis, kaip jas atpažinti 
ir kaip elgtis patiriant jį. 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro (LKNUC) auklėtoja bei il-
gametė Moterų klubo narė Rūta Rentelie-
nė parodė nuotraukų ciklą iš savo mėnesio   
trukmės kelionės po Australiją, kai ji lan-
kė ten gyvenantį savo sūnų. Visos įdėmiai 
ir emocingai klausėsi pasakojimo apie šalį, 
esančią kitame pasaulio krašte, jos gamtą, 
miestus, kultūrą. 

Įdomu tai, kad Australijoje kurčiųjų 
problemos yra panašios kaip Lietuvoje: se-
nas kurčiųjų klubo pastatas Melburne buvo 
parduotas, nepakankant lėšų jam išlaikyti. 
Klubas bei vertėjų centras persikėlė kitur, 
tačiau dėl nepatogios vietos bei prasto su-
sisiekimo kurtiesiems nauja vieta nepatiko. 
Šiuo metu vėl ieškoma naujo pastato, kur 
galėtų persikraustyti kurčiųjų klubas.

R. Rentelienė trumpai papasakojo apie 
kurčiąją Verą, kuri porą metų gyveno Lietu-
voje ir mokėsi LKNUC mokykloje, bet kartu 
su savo šeima emigravo į Australiją ir ten 
sukūrė šeimą. Ji, kaip ir R. Rentelienės sū-

nus Ramūnas Rentelis, dirba kurčiųjų mo-
kykloje Melburne. 

Pasisėmusios naujų žinių moterys prie 
arbatos ir kavos puodelių susėdo pasišne-
kėti apie gyvenimą, pasidalyti bėdomis ir 
džiaugsmais bei pasidžiaugti, jog Moterų 
klubas vis dar gyvuoja. Jos ten užsisėdėjo 
iki vėlumos... 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Kultūra LNRS jubiliejiniame renginyje dalyvavo 
ir mūsų atstovai

Kurčiųjų moterų klubas šventė Moters dieną

Kovo 6 d. Lietuvos nepriklau-
somų rašytojų sąjunga (LNRS) 
paminėjo veiklos 25-metį. 

Sekant istoriniais faktais, LNRS išta-
kos siekia 1935 - 1938 m. 1990 m. kovo 6 d. 
Kaune buvo įkurta LNRS. Lietuvos kultūros 
fondo iniciatyva tų pačių metų gegužės 10 d. 
ši sąjunga įregistruota kaip nauja respubliki-
nė kūrybinė grupė. Nuo 2004 m. LNRS turi 
asociacijos statusą, jos gretose – 250 narių 
(daugiausia - mokytojai lituanistai, žurnalis-
tai, dailininkai, dvasininkai, medikai, kultū-
ros darbuotojai). Organizacija turi patvirtintą 
emblemą, pašventinta vėliava, sukurtas him-
nas.

Tačiau visų svarbiausia - LNRS turi tvirtus 
prioritetus. LNRS narys, tikras lietuvybės rite-
ris, pedagogas, muzikas Vytautas Naraškevi-
čius pasakė: „...Mums kas lietuviška yra labai 
gražu ir saugotina. Mes mylime Lietuvą ir jos 
žmones. Tauta turi tautėti, pažinti save, gerbti 
save. VYTIES, RŪPINTOJĖLIO, ŽALIOSIOS 
RŪTOS ŠALIS – didžioji mūsų meilė ir am-
žinasis įkvėpimo šaltinis. Tik Jai mes esame 
atsakingi savąja kūryba.“

Dėkodamos už bendradarbiavimą su kur-
čiųjų bendruomene, paramą ir paskatinimą 
kūryboje, LNRS valdybos pirmininkui V. Bu-

ragui padėkos raštą ir gėles Kauno kurčiųjų 
teritorinės valdybos vardu įteikė Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centro direktorė Jūratė Pu-
gačiauskienė bei socialinė darbuotoja kultūrai 
Vida Eskertienė. Renginyje dalyvavo kurčiųjų 
literatų sambūrio nariai: Mykolas Kručas, Ri-
ta Diečkuvienė, Sonė Abromaitienė, Aldona 
Stankevičienė. 

Derėtų prisiminti, kad LKD literatų sam-
būrio narių pažintis su LNRS užsimezgė apie 
1998 metus. Tuometė sambūrio vadovė švie-

saus atminimo kurčioji poetė Leonarda Par-
šelienė „Kauno dienoje“ aptiko šios sąjungos 
renginio skelbimą. Tąkart į „Vasaros poezijos“ 
šventę Vikingės (G. Stulpinienės) sodyboje 
vyko tik keli eiles rašantys kauniečiai. Susi-
tarta dėl tolesnio ryšio palaikymo. Nuoširdžių 
kurčiųjų kūrybos vertintojų ir globėjų dėka, 
nors ir nedrąsiai, klausos negalią turintys lite-
ratai įsiliejo į bendrą kūrybos chorą. 

Pagal galimybes kurčiųjų eilės spausdintos 
šios sąjungos leidžiamame almanache „Ten, 
sidabro vingy...“, įvairiose poezijos šventėse iš-
kovoti garbingi diplomantų vardai. Tai – svar-
bus darbo paskatinimas. O visos LNRS aukštu 
lygiu organizuotos šventės, įvairūs renginiai, 
patarimai – turiningos pamokos ateičiai. 

Deja, dėl solidaus sambūrio narių amžiaus 
kurčiųjų literatų gretos retėja. Veikla LNRS 
narių gretose pulsuoja vis lėčiau... Norėdami 
sutvirtinti sambūrio kūrybines galias, turime 
dėti pastangas, ieškoti jaunimo. Jauni moka 
greičiausiai svajones paversti realybe. Lietuva 
– lyrikų, menininkų kraštas. Reikia tikėti, jog 
ir mažu lašeliu galime prisidėti prie bendro 
kūrybos aruodo. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Aldona Gema STANKEVIČIENĖ

Gražaus jubiliejaus proga rašytojus pasveikino 
ir LNRS valdybos pirmininkui V. Buragui 
padėkos raštą ir gėles įteikė KKRC direktorė 
J. Pugačiauskienė bei socialinė darbuotoja 
kultūrai V. Eskertienė. 

Renginio pagrindinė iniciatorė ir vedėja, moterų 
klubo įkūrėja Ramunė Buikauskienė.

Renginyje dalyvavusios moterys džiaugėsi VKRC 
meno būrelio narių išlankstytomis popierinėmis 
gėlėmis.
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Pirmą kartą Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinėje mo-
kykloje surengta Kaziu-
ko mugė  ne tik atskleidė 
mokinių meninius, ku-
linarinius, skaičiavimo 
sugebėjimus, bet ir davė 
pirmuosius verslo bei rin-
kodaros pagrindus. 

Mokyklos direktorė Danutė 
Kriščiūnienė prisipažino, kad 
nutarus mokykloje surengti to-
kį renginį būta ir baimės: kaip 
reaguos vaikai ir tėvai (globė-
jai, rūpintojai), nes tai renginys, 
kuriame neįmanoma apsieiti be 
pinigų. Tačiau matant, su kokiu 
entuziazmu vaikai ruošėsi ir 
kaip pritarė tam tėvai (globėjai, 
rūpintojai), baimės ir abejonės 
išsisklaidė. 

Kad mugės buvo laukta ir jai 
nuoširdžiai ruoštasi,  buvo gali-
ma suprasti jau tos dienos rytą: 
vaikai šurmuliavo ir nekantravo, 
o mugei prasidėjus akys raibo 
nuo įvairiausių išdėliotų dirbi-
nių: pačių išdrožtų suvenyrų, 
popierinių gėlių, nėrinių, pa-
puošalų, medžio dirbinių, gar-
džiausius kvapus skleidžiančių 
gardėsių.

Didžiausio susidomėjimo 
sulaukė prekių gausumu išsi-
skyręs aštuntos klasės mokinio 
Gyčio Petrausko prekystalis. 
Jaunasis prekybininkas sakė, jog 
šiam renginiui ruošėsi iš anks-
to ir dirbinių gaminimui skyrė 
daug laiko. Taip pat akis traukė 
ir artyn viliojo įspūdingo dydžio, 
saldainiais „inkrustuotos“ po-
pierinės gėlės, kuriomis prekiavo 
trečiokė Sonata Grincevičiūtė. 
Mergaitė siūlė ir grybukų bei iš 
želatinos pagamintų saldainių. 
Sonata prisipažino, kad gėles ir 
saldumynus jai padėjo paruošti 
mama Kristina, ji padėjo ir pre-
kiauti.

Sveikuoliškais saldainiais 
prekiavo trys draugės: septinto-
kės Erika Lunskytė, Alvina Nar-
butaitė ir aštuntokė Toma Au-
dickaitė. Joms mugei pasiruošti 
padėjo technologijų mokytoja 
Rita Kasparienė.

Vieni už kitą gardesnius sal-
dėsius siūlė ir parengiamosios 
-  pirmos klasės mokinukai su 
savo mokytoja Irena Matuzevi-
čiene, penktokai su klasės va-
dove Laimute Beinarauskiene. 
Prekyba gerai sekėsi ir šeštokui 
Arminui Stanikūnui. Jis kvietė 
visus paragauti kartu su močiute 
keptų blynų - širdelių. Prie de-
vintokių Karolinos Janikūnaitės 
ir Agnės Eidukaitytės,  prekia-
vusių skanumynais, bei trečioko 
Marijaus Vinciūno su mama taip 
pat būriavosi pirkėjai. Mergaitės 
domėjosi devintoko Igno Latvė-
no kartu su sesute pagamintomis 
puošniomis segėmis bei ketvir-
toko Naglio Stočkūno drauge su 
mamyte Neringa sukurtais pa-
puošalais, o berniukai – šeštoko 
Mato Butkevičiaus pagamintais 
suvenyrais. 

Prie prekiautojų noriai prisi-
dėjo ir auksarankė vyr. auklėtoja 
Rūta Morozienė. Ji kvietė įsigy-
ti pačios skoningai pagamintų 
knygų skirtukų. Gautus eurus už 
parduotus skirtukus Rūta skyrė 

naujai mokyklos tvorai įsigyti. 
Mugėje dalyvavo ir kiemsar-

gė Dalia Jurevičienė, garsėjanti 
savo dailiais nėriniais visoje Lie-
tuvoje. 

Mokyklos direktorė taip pat 
sakė norėjusi būti kartu folklo-
ro  mugėje, todėl atėjo nešina 
pilnais padėklais anksti ryte pa-
gamintų „uodeguotųjų“ spurgų. 
Padėklai akimirksniu liko tušti, 
o paragavusieji dar ir spurgų re-
cepto panoro.

Apibendrindama šį renginį 
direktorė D. Kriščiūnienė sakė, 
kad nori išskirti keletą svarbių 
akcentų. Pirmiausia, anot jos, tai 
buvo puiki etnokultūros, meno, 
estetikos, etikos, matematikos, 
ekonomikos integruota pamoka 
per kitokią veiklą. Antra, mo-
kiniai turėjo galimybę imtis iki 
šiol neįprasto prekybininko vai-
dmens, pajusti realaus pinigo 
vertę, realiai mąstyti, kai reikia 
suskaičiuoti ir atiduoti grąžą. 

Anot direktorės, labai svar-
bu, kad vaikai turėjo progą įgyti 
pirmąsias verslumo ir rinkoda-
ros pamokas: jie pamatė, kad iš 
vienų perkama daugiau, o iš ki-
tų - mažiau. Mokiniai, norėda-
mi parduoti, ieškojo įvairių ga-
limybių: siūlė savo prekes, taikė 
nuolaidas. 

Mugės metu buvo atkreip-
tas dėmesys ir į etnokultūros 
elementus. Renginio puošme-
na buvo Olandijoje pagamintos 
lietuviškos klumpės. Jas pado-
vanojo su mokykla daug metų 
bendradarbiaujanti tarptautinių 
projektų koordinatorė Odetė 
Abromavičiūtė. Kaziuko mugės 
svarbiausius akcentus buvo ga-
lima pamatyti rodomose skai-
drėse, kurias parengė sekretorė 
Jolita Glemžienė. 

Prekes, kurių dar liko, buvo 
nutarta padovanoti šeimoje ar 
giminėje esantiems Kazimie-
rams ir Kazimieroms.

Laima LAPĖNIENĖ

Kaziuko mugėje – pirmosios verslumo pamokosMes ir visuomenė

Derybos. I iš dešinės: Marijus Vinciūnas (3 kl.), Arminas Stanikūnas (6 kl.), 
Matas Butkevičius (6 kl.).

Akis traukė įspūdingo dydžio 3 kl. mok. S. Grincevičiūtės su mama Kristina 
pagamintos popierinės gėlės.


