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Gegužės 4-oji – lietuvių gestų kalbos gimtadienis

LKD prezidentas V.Pivoras tądien 
visus kvietė švęsti. 

Pasibaigus renginiui klaipėdiečiai neskubėjo skirstytis, džiau-
gėsi savo švente...Šventės atgarsiai publikuojami 7-14 p . 

Gegužės mėnesį per visą Lietuvą 
nuvilnijo kurčiųjų gimtosios kalbos 
pripažinimo 20-mečio jubil iej iniai 
renginiai. Kurtieji demonstravo savo 
meninius gebėjimus, mokė girdinčiuosius 
svarbiausių gestų, dalijo lapelius su 
pirštų abėcėle, informacinę medžiagą apie 
kurčiuosius ir gestų kalbą. 

Vilniuje lietuvių gestų kalbos 20-mečio jubiliejuje dalyvavo ir šalies 
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Kaune mokytis atskirų gestų buvo kviečiami renginį sau-
gantys policininkai, savivaldybės atstovai...

Panevėžio gestų kalbos vertėjų šventinis sveikinimas.
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TURIM NAUJĄ VADOVĄ. 
Balandžio 30 d. LKD 23-ajame 
suvažiavime prezidentu išrinktas 
Vytautas Pivoras. Interviu su nauju 
vadovu – kitame „Akiračio“ nu-
meryje. 

KONGRESAS. Gegužės 14-
17 d. Europos kurčiųjų sąjunga 
surengė generalinę asamblėją, se-
minarą bei organizavo darbą gru-
pėse Rygoje. Lietuvai svarbiausia-
me Europos kurčiųjų metiniame 
renginyje atstovavo LKD preziden-
tas V.  Pivoras ir RV narė Vilniaus 
KRC direktorė I. Minkevičienė.

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ 
DEPARTAMENTE. Gegužės 
12  d. skėtinių neįgaliųjų organiza-
cijų atstovai susitiko su vos prieš 
kelias savaites pareigas pradėju-
siu eiti Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos (NDNT) di-
rektoriumi Manfredu Žymantu. 
Naujas vadovas pristatė tarnybos 
veiklą, dalijosi ateities planais bei 
perspektyvomis. Svečias akcentavo 
bendradarbiavimo tarp NDNT ir 
neįgaliųjų organizacijų svarbą, at-
sakė į posėdžio dalyvių klausimus, 
išklausė pastabas ir siūlymus. Neį-
galiųjų organizacijų vadovai neslė-
pė, kad nėra visai patenkinti dabar 
galiojančia negalios vertinimo 
tvarka. Taip pat tądien pasigirdo 
siūlymų reformuoti Ginčų komi-
siją (GK) arba jungti ją su NDNT. 
GK veikia prie SADM ir nagrinėja 
fizinių asmenų apskųstas NDNT 
priimtas neįgalumo lygio nustaty-
mo išvadas.

TRADICINĖ MENO ŠVEN-
TĖ. Birželio 20 d. LKD kartu su 
Klaipėdos KRC organizuoja res-
publikinę meno saviveiklos šventę. 
Renginys vyks Melnragės spor-
to salėje, Klaipėdos badmintono 
sporto klube, Burių g. 5, Klaipėda. 
Pradžia - 13 val.

DAUGIAU GALIŲ. Tarptau-
tinė kurčiųjų krepšinio federacija 
(DIBF) tapo Tarptautinės krepši-
nio federacijos (FIBA) centrinės 
valdybos nare.

ORGANIZATORIAI  – 
LKSK. Gegužės 22-24 dienomis 
Vilniuje vyko Šiaurės ir Baltijos 
šalių kurčiųjų sporto federacijos 
šalių narių susitikimas. Tarp svar-
biausių klausimų – pasirengimas 
2016 m. Alandoje (Suomija) vyk-
siančiam sporto festivaliui bei kitų 

2016-2018 metų sporto renginių 
aptarimas.

„MIMIKOS“ SERTIFI-
KATAS. Lietuvių liaudies kultū-
ros centras suteikė Vilniaus KRC 
liaudies teatrui „Mimika“ (vadovė 
Janina Mažeikienė) Mėgėjų meno 
kolektyvų I kategorijos sertifikatą. 
Jo numeris 944. Taip pat patvir-
tino, kad kolektyvas atitinka ka-
tegorijų suteikimo mėgėjų meno 
kolektyvams nuostatų kriterijus. 
Sertifikatas galioja iki 2018 m. 
spalio 23 d.

TEATRAS DALYVAUS 
FESTIVALYJE „BEGASAS“. 
„Mimika“ Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos pakviesta ir da-
lyvaus gegužės 28-29 d. vyksian-
čiame Neįgaliųjų teatrų festivalyje 
„Begasas“. Kurčių aktorių kolekty-
vas rodys 10 min. trukmės ištrau-
ką iš naujo savo spektaklio „Ne-
santaikos kaina“ (pagal V. Šekspy-
ro dramą „Romeo ir Džuljeta“, re-
žisierė ir scenarijaus autorė J. Ma-
žeikienė). Visą spektaklį vilniečiai 
ir miesto svečiai pirmą kartą galės 
išvysti rugsėjo mėnesį per Tarp-
tautinės kurčiųjų dienos minėjimą.

EUROVIZIJA. 2015 m. Eu-
rovizijos pusfinaliai, vykę gegužės 
19 ir 21 dienomis buvo verčiami į 
gestų kalbą. Vertimus galite per-
žiūrėti lkd.lt tinklapyje.

ORANŽINIAI  DVIRA-
ČIAI. Gegužės 13 d. Vilniaus KRC 
bendruomenės nariams surengė 
informacinę paskaitą apie Vilniaus 
mieste veikiančią oranžinių „Ja-
cobs 3in1“ dviračių sistemą. Į su-
sitikimą atvyko sostinės savivaldy-
bės užsakymu sistemą įdiegusios ir 
prižiūrinčios tarptautinės firmos 
„JCDecaux“ filialo „CycloCity Vil-
nius“ atstovas. Tądien vilniečiai 
sužinojo daug naujų dalykų. Pvz., 
tai, kad Vilnius yra pirma Rytų 
Europoje miestas, kuriame įdiegta 
„JCDecaux“ sistema. Be Vilniaus, 
analogiška sistema veikia dar dau-
giau negu 60 pasaulio miestų. Kaip 
naudotis dviračių savitarnos pa-
slauga ir kaip padaryti, kad ji būtų 
kuo pigesnė ir patogesnė, kaip už 
ją atsiskaityti, nuo kokio amžiaus 
leista važinėti miesto dviračiais,  
ir kt., - visa tai buvo gegužės 13 d. 
susitikimo darbotvarkėje.  

SKUNDAS. Lietuvos kurčių-
jų jaunimo asociacijos prezidentė 

Trumpai apie 
musAktualijos

SKELBIMAS

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 
skelbia vaikų, turinčių klausos sutrikimą, priėmimą į 
priešmokyklinę, parengiamąją ir aukštesnes klases. 
2015 m. birželio 1–5 d. Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre tradiciškai organizuojama 
susipažinimo ir bendravimo su būsimais mokiniais 

ir jų tėvais savaitė. Tėvelius, auginančius sutrikusios 
klausos vaikus, kartu su vaikais kviečiame atvykti pas 

mus susipažinti su ugdymo centru, mokytojais, 
mokiniais.

Centro adresas: Uosio g. 7, Kaunas. 
Tel.: pasiteirauti (8 37) 33 25 03, 8 683 677 10

www.nim.kaunas.lm.lt
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M.  Kumžaitė ir dar keli fiziniai 
asmenys NRD, LKD, Lietuvių ges-
tų kalbos vertėjų asociacijai pa-
siskundė dėl juos netenkinančių 
Vilniaus apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro (VAGKVC) vertimo 
paslaugų. Rašto autoriai teigė, kad 
jų netenkina aptarnavimo cen-
tre tvarka, laikas, o ypač vertimo 
paslaugų apimtis kurtiems studen-
tams. 

VAGKVC buvo adresuotas ir 
nepasitenkinimas vertimo pas-
laugomis LRT televizijoje. Dėl to 
NRD buvo surengtas pasitarimas, 
kuriame dalyvavo visų suintere-
suotų šalių atstovai. Nuspręsta 
maždaug iki birželio vidurio atlik-
ti ne tik Vilniaus, bet ir visos Lie-
tuvos paslaugų gavėjų apklausą bei 
išsiaiškinti, kaip vertinamos verti-
mo paslaugų kokybė ir apimtis. Su 
apklausos rezultatais skaitytojus 
supažindinsime kituose „Akira-
čio“ numeriuose.  

VĖL KVIEČIA „TYLIOJI 
PASAKA“. Liepos 1-10 d. orga-
nizuojama vaikų vasaros poilsio 
stovykla ,,Tylioji pasaka 2015“. Ji 
veiks stovykloje ,,Raganė“, Mon-
ciškėse, Palangoje. Kviečiami daly-
vauti kurti ir neprigirdintys vaikai 
nuo 12 iki 17 metų. Stovyklavietė 
yra už Palangos, maitinimas pen-
kis kartus per dieną. Kelialapio 
kaina - 45 eurai. Išsami informa-
cija ir registracija VšĮ Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centre. 
Registracija vyks iki birželio 22 
d. Stovyklą organizuoja Lietuvos 
kurčiųjų draugija ir  Vilniaus kur-
čiųjų reabilitacijos centras.

MOKINIŲ DALYVAVIMAS 
EDUKACINĖJE STOVYKLO-
JE ŠVENTOJOJE. Gegužės 
6–10 d. Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro 20 
mokinių kartu su pedagogais vyko 
į edukacinę stovyklą Šventojoje. 
Penkių dienų stovykla vyko svei-
katos centre „Energetikas“. Per šias 
dienas mokiniai ne tik ilsėjosi ir 
žaidė, bet ir sportavo, iškylavo, vy-
ko į edukacines išvykas Palango-
je ir Klaipėdoje. Mokinius lydėjo 
pedagogai J. Čebylaitė, R. Ruso-
vičiūtė, K. Jasnauskas, A. Mitkus. 
Dėkojame Sveikatos centro „Ener-
getikas“ savininkei Ritai Matule-
vičienei už pagalbą ir suteiktą ga-
limybę centro mokiniams nemo-
kamai dalyvauti šioje edukacinėje 
stovykloje Šventojoje. 

EUROPOS EGZAMINAS. 
Gegužės 7 d. Lietuvoje jau šeštą 
kartą vyko Europos egzaminas, 

kurį organizavo mokyklos, vie-
šojo ir privataus sektorių įmonės, 
nevyriausybinės organizacijos 
(NVO), aukštosios mokyklos. Visi 
norintys gyventojai galėjo pasiti-
krinti savo žinias apie Europos 
Sąjungą.

Panevėžio „Europe Direct“ 
organizuotame pirmajame Euro-
pos egzamino etape dalyvavo  60 
asmenų. Kaip informavo „Europe 
Direct“ vadovė Panevėžyje, eg-
zaminą išlaikė visi. Džiugu, kad 
egzamine dalyvavusių Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pa-
grindinės mokyklos direktorės 
Danutės Kriščiūnienės ir šios mo-
kyklos auklėtojos Laimos Lapėnie-
nės egzaminų rezultatai yra tarp 
geriausiai įvertintųjų.  

DUONOS KELIAS. Visą ba-
landžio mėnesį  Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje vyko  projektas „Duo-
nos kelias...“ Buvo organizuota 
viktorina „Nuo grūdo iki stalo“,  
mokinių, gyvenančių bendrabuty-
je, piešinių paroda, išvyka į duo-
nos kepyklą - UAB „Runika ir Ko“, 
surengta popietė, skirta projektui 
apibendrinti.

Pasak mokyklos direktorės 
D. Kriščiūnienės, tokie renginiai 
suartina mokyklos bendruome-
nės narius, nes ilgalaikio projekto 
metu vienas kitą geriau pažįsta. 
„Tikiu, kad projekte dalyvavę mo-
kiniai ne tik patys nedrįs numes-
ti duonos riekelės, bet ir kitiems 
primins, koks yra sunkus ir ilgas 
duonos kelias iki mūsų stalo“, - 
teigė direktorė. Ji dėkojo visiems, 
ir projekto organizatoriams, ir 
dalyviams, už puikią viktoriną, 
nuostabius mokinių piešinius, už 
bendrą nuoširdų darbą. Direktorė 
džiaugėsi auklėtojų kūrybiškumu, 
mokėjimu palaikyti gerą nuotaiką, 
atsidavimu ir meile klausos nega-
lią turintiems ugdytiniams. Pla-
čiau skaitykite LKD tinklalapyje 
www.lkd.lt .

LKD veterano nuomonė dėl 
„Akiračio“

Pastaruoju metu „Akiratis“ tapo aktualiu diskusijų objektu. Atmin-
tyje dar išlikę, kiek vargo, bėdų patyrė LKD veteranai: šviesaus atminimo 
A. Zinius, L. Paršelienė, H. Juchnevičius ir kiti aktyvūs bendruomenės 
nariai, kol buvo išleistas pirmasis 
kurčiųjų periodinio laikraščio „Aki-
ratis“ numeris. Jų pastangomis klau-
sos negalios žmonėms buvo pradėta 
teikti jiems aktuali informacija, su-
pažindinama su LKD nutarimais, 
kurčiųjų gyvenimu regionuose.

Sulaukėme Lietuvos nepriklau-
somybės 20-mečio, šviesesnio gyve-
nimo, tačiau kurtieji liko nuskriaus-
ti: apribota vienintelio jų periodinio 
laikraščio leidyba, o kartu ir vienas 
iš informacijos šaltinių klausos ne-
galios žmonėms. Nesulaukėme rei-
kiamo dėmesio iš Neįgaliųjų reikalų departamento, pamatėme jo bejėgiš-
kumą apginti kurčiuosius.

„Akiratis“ padeda palaikyti ryšį po visą Lietuvą išsisklaidžiusiems 
kurtiesiems. Tai leidinys, kuris nušviečia  kurčiųjų įvykius net atokiau-
siuose provincijos kampeliuose gyvenantiems žmonėms. Deja, valdinin-
kai neįsigilino į esamą padėtį ir sumažindami mūsų mėnraščiui finansa-
vimą pažeidė kurčiųjų teisę gauti jiems aktualią informaciją. Juk kurčiųjų 
negalios esmė – informacijos stygius, ir būtent ji turi būti teikiama visais 
jiems prieinamais būdais.

Daug buvo diskutuojama dėl televizijos subtitrų, jų stygio, tačiau 
„Akiratis“ buvo pamirštas. Būsimieji kandidatai į prezidentus apie „Aki-
ratį“ taip pat kalbėjo aptakiai, neišsakė aiškios nuomonės. O juk jis - taip 
pat mūsų informacijos šaltinis, kurčiųjų laukiamas. Belieka tikėtis ryžtin-
gų naujojo prezidento veiksmų šiuo klausimu. 

Tegu LKD veteranų viltys kas mėnesį išvysti spalvotą „Akiratį“ su 
aktualiais straipsniais tampa tikrove.

LKD veteranas Alvydas Girdžius

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos kolektyvams ir LKD nariams, pareiškusiems 

„Akiratyje“ užuojautą dėl žmonos mirties.

LKD veteranas Alvydas Girdžius

Žmogaus gyvenimas - tartum drama.
Jo prologas - nekaltos vaiko ašaros,

O epilogas - byrantis smėlis ant karsto...

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė nuoširdžiai
užjaučia mokytoją Ireną Matuzevičienę, mirus brangiam tėveliui, 

mokyklos vyriausiąją buhalterę Nijolę Lipnevičienę, mirus mylimai mamytei,
 buvusią mokytoją Bronislavą Danutę Ridikienę, mirus mylimam vyrui.

Stiprybės Jums ir jūsų artimiesiems.

A. Girdžius. 
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Ataskaitos
Suskaičiavę, kad turi kvoru-

mą (dalyvavo 47 iš 62 delegatai), 
padiskutavę dėl stebėtojų teisės 
dalyvauti suvažiavime, dėl pastato 
Vilniuje klausimo įtraukimo, išsi-
rinkę balsų skaičiavimo komisiją, 
delegatai pradėjo darbą.

2014 m. veiklų ataskaitą pa-
teikė buvusi LKD prezidentė 
R.  Klečkovskaja. Ji informavo, 
kad pastaruoju metu patikslintas 
kurčiųjų skaičius šalyje yra 6124 
(t. y. paslaugų gavėjai), iš jų – 3200 
LKD nariai. Statistika rodo, kad 
kurčiųjų bendruomenė mažėja. 
Pasidžiaugusi nuveiktais darbais 
(visą ataskaitą galima rasti LKD 
interneto svetainėje www.lkd.lt), 
R. Klečkovskaja akcentavo, kad 
dar daug teks padaryti ateityje: di-
dinti informacijos prieinamumo 
galimybes per LRT ir komercines 
televizijas, rasti geriausią sprendi-
mą dėl skubios pagalbos numeriu 
112 prieinamumo, skatinti savival-
dybių įmones savo darbe daugiau 
pasitelkti skaitmeninių technolo-
gijų kurtiesiems aptarnauti, spręsti 
kurčiųjų įdarbinimo klausimus, 
persiorientuoti į pigesnius nuo-
tolinio bendravimo būdus, tęsti 
derybas su mobiliojo ryšio opera-
toriais, toliau kovoti už supapras-
tintą viešųjų pirkimų tvarką neį-

galiųjų įstaigoms ir kt. 
R. Klečkovskaja informavo, 

kad LKD aktyviai dalyvavo Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo veikloje. 
Kartu rengė Lietuvos „šešėlinę“ 
Neįgaliųjų teisių konvencijos atas-
kaitą, kurią rudenį teiks Jungti-
nėms Tautoms. Paviešino oficialiai 
nepatvirtintą žinią, kad ateityje 
ketinama mažinti etatų skaičių 
neįgaliųjų skėtinėse organizacijo-
se. Jei taip atsitiks, asociacijos vai-
dmuo bendruomenių gyvenime 
tik menks. Naujų nebiudžetinių 
projektų 2014 m. LKD nerengė, 
baigė du pradėtus anksčiau. Dau-
giausia LKD dirbo informacinės 
aplinkos pritaikymo ir 112 paslau-
gos prieinamumo srityse. Kaip di-
džiausi 2014 m. privalumai - įro-
dytas poreikis ir numatomos gauti 
lėšos LKD kino studijai steigti bei 
LKD įvaizdžio stiprinimas vie-
šojoje erdvėje. R. Klečkovskajos 
ataskaita buvo patvirtinta.

Suvažiavime ataskaitas teikė, į 
klausimus atsakė socialinių klau-
simų (vadovė J. Pugačiauskienė), 
gestų kalbos klausimų (A. Bra-
žinskas), LKD įmonių stebėsenos 
(A. Šimkuvienė) darbo grupės. 
Buvo keliamas siūlymas, kad apie 
atliktus darbus suvažiavimą infor-
muotų kiekvienas RV narys, tačiau 
jis nepalaikytas. Tokių ataskaitų 

klausymas planuojamas nuo kitų 
metų.

Revizijos komisijos ataskaita 
sulaukė ypač didelio suvažiavimo 
delegatų susidomėjimo. Iš jos pa-
aiškėjo, kad iš 13 LKD organiza-
cijų į asociacijos biudžetą 5 proc. 
mokestį nuo surinkto nario mo-
kesčio pervedė vos 5 asocijuotos 
narės. Viena delegatė gėdijo susi-
rinkusiuosius dėl rodomo prasto 
pavyzdžio ir nepagarbos visuoti-
nai nustatytai tvarkai. Juolab kad 
sumokama simboliška suma, o iš 
LKD vėliau gaunama daug dides-
nė: patalpų remontui, kompiuteri-
nei įrangai įsigyti ir pan. 

Susirinkusiuosius domino, 
kas formuoja metinį preziden-
to ir RV biudžetą (jis tvirtinamas 
suvažiavime; lėšos būna tikslinės, 
o ne pagal asmeninius poreikius). 
Taip pat skelbta, kad abu minėti 
biudžetai pernai buvo viršyti, bet 
dėl pateisinamų priežasčių. Pavie-
šintas bendrovių vadovų pageida-
vimas žinoti, kaip LKD naudoja 
įmonių pervestas lėšas. Buvo at-
remta, kad tokios ataskaitos LKD 
įstatai nenumato, ir pan. Ataskaita 
balsų dauguma buvo patvirtinta. 

Suformuotas 2015 m. prezi-
dento ir RV lėšų naudojimo rezer-
vas: atitinkamai 5 tūkst. eurų ir 10 
tūkst. eurų. Sumos didesnės nei 
anksčiau dėl šiemet planuojamų 
LGK 20-mečio sukakties renginių. 
Revizijos komisijos narių kelio-
nėms į tikrinimo vietą apmokėti 
numatyta 600 eurų suma.

Prezidento rinkimai
Kandidatų į prezidentus ir RV 

narius prisistatymas buvo skelb-

tasLKD svetainėje, todėl kalbėto-
jai stengėsi nesikartoti. Programas 
jie pristatė atsakydami į užduotus 
klausimus, kurie ne visada buvo 
patogūs. Pvz., kodėl kandidatai į 
prezidentus lankėsi ne visų terito-
rinių valdybų ataskaitinėse konfe-
rencijose? Ką jie ketina daryti su 
LKD darbuotojais, kuriuos „pa-

Aktualijos

LKD 23-iasis suvažiavimas vyko  Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro salėje.

Balandžio 30 d. vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos 
(LKD) 23-iasis suvažiavimas. Jo darbotvarkėje buvo 
reikšmingi bendruomenei klausimai: 2014 m. veiklų, 
Revizijos komisijos ataskaitos bei jų tvirtinimas, Res-
publikinės valdybos (RV) darbo grupių ataskaitos, 
LKD prezidento ir RV narių į dvi laisvas vietas rinki-
mai, Šv. Kazimiero g. 3 pastato klausimas ir kt.

LKD suvažiavime – naujos valdžios rinkimai, 
diskusijos dėl pastato

Revizijos komisijos ataskaita, kurią 
pateikė D. Dragūnienė, sulaukė 
ypač didelio suvažiavimo delegatų 
susidomėjimo.

2014 m. veiklų ataskaitą 
pateikė buvusi LKD prezidentė 
R. Klečkovskaja.

Suvažiavimui pirmininkavo Lietu-
vos gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė R. Leonavičienė. 
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veldės“: atleisti, leisti dirbti toliau, 
keisti darbo pobūdį? Buvo teigia-
ma, kad feisbuke pateikiamos ben-
druomenės atstovų kalbos dažnai 
nemandagios, tendencingos, skal-
do bendruomenę. Teirautasi, ko-
kiais būdais kandidatai su tuo ko-
votų. Klausta, ar savo pareigas pre-
tendentai planuoja vykdyti kaip 
nepriklausomi vadovai, ar remda-
miesi giminiškais ryšiais. Abiejų 
atsakymai ne visada sutapo. Kai 
tik kuris kandidatas žadėdamas 
peržengdavo savo galimybių ri-
bas, aštriau atsikirsdavo, jam tuoj 
pat būdavo replikuojama. Pvz., ar 
žinai, kiek kainuos atleidžiamų 
darbuotojų kompensacijos? kodėl 
žadi didinti atlyginimus, kai NVO 
vadovas tokių galių neturi? 

Apsisprendę balsuoti slaptai 
delegatai savo balsus atidavė taip: 
už V. Pivorą – 31, už M. Balaišį – 
16. Prezidentu išrinktas V. Pivo-
ras.

Valdybos narių 
rinkimai

2015 m. pradžioje atsistatydi-
nus R. Klečkovskajai ir RV narei 
A. Šimkuvienei, liko 2 laisvos RV 
narių vietos. Į jas pretendavo 4 
nariai: A. Šaukeckas, R. Balaišis, 
R.  Klečkovskaja, R. Jankus. Dele-
gatus domino, kokie būtų kandi-
datų prioritetai, į kokią RV darbo 
grupę pageidautų įsitraukti, kokia 
kalba RV posėdžiuose kalbės gir-
dintis ir neprigirdintis kandidatai 
bei pan. Vieno kandidato teirau-
tasi, kodėl organizavo piketą dėl 
pastato, motyvuodamas informa-
cijos stoka, bet prieš tai nesikreipė 
į šiam klausimui spręsti sudarytą 
darbo grupę, kuri tokios infor-
macijos galėjo suteikti. Auditori-
ja nevienodai geranoriškai elgė-
si pretendentų atžvilgiu: vienus 
klausinėjo be išankstinių nuosta-
tų, kitus, galima sakyti, „papurtė“. 
Daugiausia balsų surinkę A. Šau-
keckas ir R. Klečkovskaja tapo RV 
nariais. 

Diskusija dėl pastato 
buvo aštri

Priminsime, kad 2010 m. su-
važiavimo delegatai pritarė pastato 
pardavimui ir naujo pastato paieš-
koms, o šių metų sausio mėnesio 
suvažiavimo delegatai patikslino 
nutarimą dėl pastato pardavimo 
bei sklypo įsigijimą skolintomis 
lėšomis ir naujo pastato statybos. 
Jau renginio pradžioje keletas da-
lyvių reiškė nepasitenkinimą, kad 
nevykdomas sausio 17 d. vykusio 
LKD suvažiavimo nutarimas. Esą 
per tris mėnesius nieko nepadary-
ta. „Ar RV aukščiau už suvažiavi-
mą?“ - priekaištavo kritiškai nusi-
teikę delegatai. 

Dėl to, kad RV nesugebėjo iš 
nuomininko kavinės „Artistai“ iš-
siderėti geresnių nuomos sąlygų 
ir papildyti LKD biudžeto, buvo 
siūlymas visą RV atstatydinti. Kai 
kurie RV nariai teisinosi, kad ven-
gė priimti sprendimus, informuo-
ti savo bendruomenes, nes jiems 
patiems daug kas suvažiavimo nu-
tarime buvo neaišku. Oponentai 
netruko replikuoti, kad tokiems 
„nežiniukams“ valdžioje ne vie-
ta. Ypač kai balsuodami svarbiais 
klausimais nuolat susilaiko (susi-
laikiusieji paprastai prilyginami 
balsavime nedalyvavusiems – red. 
past.).  

Priešingų „stovyklų“ nepa-
laikantieji piktinosi, kad ginčams 
tuščiai švaistomas laikas, ir ragino 
greičiau priimti sprendimus. Neu-
tralieji neigė, kad ankstesniame 
suvažiavime balsavo nesupras-
dami nutarimo esmės. Po pakar-
totinai išsakytų raginimų pastatą 
parduoti vėl pasigirdo kalbų apie 
galimus piketus. Tačiau pardavi-
mo šalininkai nepasidavė. Jie tvir-
tino, kad ne informacijos piketuo-
tojams trūksta, bet yra per daug 
užsispyrę, ir siūlė liautis gąsdinti 
piketais, netgi ragino RV narius, 
kurie stabdys priimto sprendimo 
įgyvendinimą, duoti į teismą ir 
išieškoti nuostolius, nes jie bus pa-

tirti šiemet dėl prastėjančios pas-
tato būklės. 

Vienos įmonės direktorė ra-
gino oponentus atsikvošėti. Esą 
internetinėse diskusijose, kuriose 
dalyvauja daugiausia jaunimas, 
girdisi raginimų išsaugoti Šv. Ka-
zimiero g. 3 pastatą net siūlant 
parduoti „Vikadą“ ir „Varpelį“. „Ar 
jūs suvokiate, kad įmonėse dirba 
tie patys bendruomenės nariai? 
Koks jūsų požiūris į savo negalios 
brolius?“ - piktinosi kalbėtoja. 

Tie, kurie siekia pastatą išsau-
goti, nuoširdžiai stengėsi rasti išei-
tį. Jie siūlė siekti ES struktūrinių 
fondų paramos. Skeptikai bandė 
juos nutildyti teigdami, kad fon-
dai remia tik valstybinės paskirties 
objektų renovaciją, bet ne priva-
čių pastatų, koks yra LKD turtas. 
Dėl šalyje nustatytos finansavimo 
tvarkos buvo atmesti ir kiti tądien 
teikti lėšų pritraukimo būdai. 

Siūlymas visą pastatą išnuo-
moti ir taip užsidirbti pinigų irgi 
nesulaukė palaikymo. Esą, kur vi-
soms Vilniaus kurčiųjų įstaigoms 
dėtis? Išsivaikščioti? 

Galų gale pavyko situaciją su-
valdyti, apsispręsta balsuoti dėl 
dviejų variantų: praeito suvažiavi-
mo sprendimo panaikinimo arba 

stabdymo iki 2015 m. gruodžio 
1 d. Delegatai nutarė sprendimą 
stabdyti. Per tą laiką naujas prezi-
dentas įpareigotas sudaryti naują 
darbo grupę pastato klausimams 
spręsti, ieškoti įvairiausių priimti-
nų išeičių. 

Respublikinę valdybą ir prezi-
dentą įgaliojo surasti tinkamą išei-
tį dėl pastato, parengti nutarimo 
projektą ir po gruodžio 1 d. arba 
apsisprendus anksčiau jį teikti su-
važiavimui svarstyti. 

LKD juristas pasiūlė LKD in-
terneto puslapyje paskelbti eks-
pertų išvadą apie pastato būklę. 
Tai vienas iš būdų sumažinti infor-
macijos stygių šiuo klausimu.

Kiti klausimai 
Pavieniai suvažiavimo delega-

tai dar spėjo pateikti svarstyti kitų 
klausimų, tokių kaip dėl našlaičių 
vaikų vasaros poilsio ir integraci-
jos į kurčiųjų bendruomenę, ben-
drų kurtiesiems senelių globos 
namų, laikraščio „Akiratis“ išsau-
gojimo. 

Deja, tądien jiems aptarti pri-
trūko laiko.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Suvažiavime ataskaitas teikė ir atsakė į klausimus (iš kairės):  A. Bražinskas, 
J. Pugačiauskienė, A. Šimkuvienė.

Suvažiavimo svečiai.

Prieš baigiant skaičiuoti balsus naująjį prezidentą V. Pivorą jau sveikino 
šalia sėdintys RV nariai.
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Respublikinės valdybos posėdyje

Įmonių finansinė atskai-
tomybė. UAB „Atropa“ 2014 m. 
baigė turėdama per 18,7 tūkst. litų 
pelno ir šiek tiek didesnę apyvartą 
nei 2013 m. „Džiaugiuosi, kad me-
tus baigėme pelningai, nors tikrai 
buvo ir labai netikusių mėnesių“, 
- neslėpė direktorė D. Kučinskie-
nė. Kalbėtoja akcentavo, kad jos 
„paveldėtą“ per 400 tūkst. Lt skolą 
pavyko sumažinti iki 386 tūkst. Lt. 
Tad, nors ir labai lėtai, bendrovė 
kopia aukštyn.  

„Atropa“, kaip ir anksčiau, 
gauna pajamas iš dviejų – siuvi-
mo gamybos ir patalpų nuomos 
– veiklų. Su nuomininkais buvo 
susitarta, kad jie mokės mažus 
nuompinigius, bet mainais padės 
remontuoti įmonės pastatą. Va-
dovė informavo, kad pavyko par-
duoti „Atropos“ balanse buvusius 
Viešvilės poilsio namus bei gauti 
pajamų pardavus metalo laužą. Už 
gautas lėšas įmonė ketina pirkti 
ar remontuoti labiausiai susidėvė-
jusią siuvimo techniką. “Atropa“ 
yra vienintelė kurčiųjų įmonė, jau 
daug metų turinti socialinės neį-
galiųjų įmonės statusą. Šiuo metu 
čia dirba 89 darbuotojai, iš kurių 
net 52 – neįgalieji, o tarp šių yra 
29 kurtieji.

UAB „Neveresta“ gyvena iš 
prekybos ir komunalinių, remonto 
paslaugų teikimo. Vadovas K.  Zy-
bartas taip pat turėjo kuo pasi-
džiaugti: jų turima parduotuvė su-
gebėjo išlikti rinkoje ir atsilaikyti 
prieš gyvenvietėje esančią didesnę 
parduotuvę. Įmonė pernai dir-

bo pelningai – turėjo 12,7 tūkst. 
Lt pelno. Bendrovei sutikus, į jos 
balansą įtraukti kurčiųjų poilsio 
namai „Varpelis“. Dėl to „Neveres-
ta“ kasmet vienam poilsio bazės 
darbuotojui moka darbo užmo-
kestį bei „Varpelio“ žemės mokestį. 
2014 m. tai sudarė apie 10 tūkst. 
Lt. Vienkartinę paramą įmonė dar 
yra skyrusi Kauno KRC. Respubli-
kinė valdyba gyrė rūpestingą, vi-
sada  pasirengusį į pagalbą ateiti 
vadovą. Juolab kad „Neveresta“ iš 
Darbo biržos negauna jokių subsi-
dijų, nes neturi socialinės įmonės 
statuso. 

UAB „Vikada“ – išskirtinė 
Draugijos bendrovė. Jos pelnas 
pernai buvo didesnis nei užpernai 
ir siekė 206,85 tūkst. Lt. Įmonės 
veiklos: siuvimas, metalo apdir-
bimas, patalpų nuoma. Čia 2014 
m. dirbo 93 asmenys, iš jų 40 ne-
įgaliųjų. Pasak direktorės G. Ra-
manauskienės, gerokai padidinus 
siuvimo apimtį, padidėjo ir pelnas. 

Pagrindinis įmonės prioritetas 
– didinti savo kolekcijos pardavi-
mą. Prieš keletą metų bendrovė 
bandė sukurti ir realizuoti pačių 
sukurtą drabužių kolekciją. Veikla 
pasiteisino. Kolektyvas įgavo dau-
giau pasitikėjimo, daliai geriausių 
įmonės darbuotojų atsirado gali-
mybė didinti atlyginimą. „Parda-
vinėti gaminius labiau apsimoka, 
negu pardavinėti siuvimo paslau-
gas“, - apibendrino direktorė. Vis 
dėlto „Vikada“ neatsisako siūti ir 
užsakovams. Metalo baras nedi-
delis, bet jame dirba vien kurtieji. 

Pagaliau „Vikadai“ viešuosiuose 
pirkimuose pavyko įveikti pagrin-
dinį savo varžovą – Panevėžio ka-
lėjimą. Tad nuo dabar iešmus šaš-
lykams metalo bare jie gamins dar 
didesniais kiekiais. Pasak direkto-
rės, įmonės uždirbtas pelnas bus 
skirtas įvairių patalpų remontui, 
pastato išorei atnaujinti, kiemo re-
montui, apyvartinėms lėšoms.  Be 
privalomo 10 proc. pelno sumos 
pervedimo į LKD sąskaitą, ben-
drovė dar parėmė „Akiratį“. Už jos 
skirtas lėšas 70-čiai sunkiai besi-
verčiančių kurčiųjų 2015 metams 
užprenumeruotas laikraštis.

UAB „Elkada“ 2014 m. bai-
gė turėdama 54 tūkst. Lt pelną. Čia 
dirba 110 darbuotojų, iš jų 67 ne-
įgalieji, tarp jų – 22 kurtieji. Įmo-
nė gyveno iš dviejų veiklų - siuvi-
mo gamybos ir surinkimo darbų: 
rogių, stalo žaidimų. Surinkimo 
bare nuo šiemet bus pradėti su-
rinkinėti ir triratukai. Pradedama 
trečia veikla –  štampuojamos de-
talės surinkimo darbams. Direk-
torius G.  Gantarskis vardijo, kam 
bus naudojamas pernai uždirbtas 
pelnas: daugiausia techninei įran-
gai pirkti ir remontuoti, pastatui 
renovuoti, darbo sąlygoms bei inf-
rastruktūrai gerinti. Susirinkusieji 
pasidžiaugė, kad finansų krizės lai-
kotarpiu „susiruošusi“ bankrutuoti 
Panevėžio kurčiųjų įmonė išliko, 
per dvejus metus atsikratė skolų 
kupros ir toliau sėkmingai dirba.

Stereotipai, motyvacijos 
stoka, geri pavyzdžiai. Įmo-
nių vadovai prašė LKD paramos 
keičiant stereotipą apie prastas 
darbo sąlygas kurčiųjų įmonėse. Jie 
pavyzdžiais įrodė, kad bandomąjį 
laiką pradirbę žmonės paskui patys 
nenori palikti įmonės. Taip pat jie 
nerimavo dėl tarp kurčiųjų jauni-
mo plintančios „mados“ gyventi iš 
neįgalumo pensijų. Visi tarėsi, kaip 

skatinti jaunimo motyvaciją dirbti, 
kaip atskleisti darbo kurčiųjų įmo-
nėse patrauklumą. Buvo gerai įver-
tinta „Vikados“ iniciatyva įdarbinti 
kurčią asmenį darbui su neįgaliai-
siais. Pagal galimybes tai rekomen-
duota ir kitoms įmonėms ateityje. 

Visų įmonių balansai buvo pa-
tvirtinti. Balsų dauguma palikta ir 
toliau galioti 2014 m. RV patvirtinta 
nuostata 10 proc. metinio įmonės 
pelno pervesti į LKD sąskaitą. Taip 
pat nubalsuota, kad nuo šiol įmonės 
RV nariams balansus susipažinti tu-
rės teikti iki einamųjų metų balan-
džio 10 d.  

Kavinės „Artistai“ pa-
talpų nuomos sąlygos. UAB 
„Etmonai“ savininkas A. Žyde-
lis buvo pakviestas pokalbio pir-
miausia dėl jo kavinei išnuomotų 
Šv. Kazimiero g. 3 patalpų įkainių 
peržiūrėjimo. Toks poreikis atsira-
do dėl sutarties tarp LKD ir UAB 
„Etmonai“ ilgalaikiškumo (2006 
m. pasirašyta ir galioja iki 2017 
m.). Per tą laiką kvadratinio metro 
nuomos kaina sostinės senamies-
tyje smarkiai kito. A. Žydelis tik su 
išlygomis sutiko peržiūrėti sutar-
ties sąlygas. Jis daugiau mokėtų, 
jei gautų garantiją būti „nejudina-
mas“ iki sutarties pabaigos. Be to, 
nuomos kainos didinimui siūlė al-
ternatyvą – bendromis jėgomis re-
montuoti šildymo sistemą, o dėl to 
nuomininkui mažinti nuomos kai-
ną. RV labiau buvo linkusi svars-
tyti pirmąjį variantą. Apsispręsta 
pirmiau gauti suvažiavimo delega-
tų sprendimą dėl pastato likimo, 
o paskui pastato darbo grupei dar 
kartą susitikti su bendrovės vado-
vu ir derėtis konkrečiau. RV davė 
sutikimą nuomininkui 2015 m. 
šiltuoju laikotarpiu naudotis Šv. 
Kazimiero g. 3 kiemu.  

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Aktualijos
Balandžio 28 d. Respublikinės valdybos posėdyje bu-

vo svarstomi du pagrindiniai klausimai: uždarųjų ak-
cinių bendrovių 2014 m. veiklų ir finansinės ataskaitos 
bei Lietuvos kurčiųjų draugijos nuomininko – kavinės 
„Artistai“ (UAB „Etmonai“) esamos nuomos sąlygos ir 
bendradarbiavimo perspektyvos. 

UAB „Atropa“ direktorė 
D. Kučinskienė.

UAB „Neveresta“ direktorius 
K. Zybartas.

UAB „Vikada“ direktorė 
G. Ramanauskienė. 

UAB „Elkada“ direktorius 
G. Gantarskis. 

UAB „Etmonai“ savininkas 
A. Žydelis. 
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TV laidoje - sveikini-
masis gestų kalba

Lietuvos kurčiųjų bendruome-
nei 2015 m. gegužės 4-osios rytas 
aušo ypatingas. Pagaliau! LKD 
prezidentas Vytautas Pivoras per 
LRT televizijos pirmojo kanalo 
laidą „Labas rytas, Lietuva“ turėjo 
galimybę visą šalį pažadinti ir labo 
ryto palinkėti gestų kalba. Ši ypa-
tinga teisė suteikta šalies kurčių-
jų bendruomenei minint lietuvių 
gestų kalbos pripažinimo gimtąja 
kurčiųjų kalba 20-metį. 

Istorinis, nepamirštamas fak-
tas – 1995 m. gegužės 4 d. Vy-
riausybė nutarimu Nr. 630 „Dėl 
kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo 
gimtąja kalba“ atvėrė kelius kur-
čiųjų bendruomenei augti, stiprėti, 
integruotis per gestų kalbą. Vis-
ko buvo per tuos 20 metų. Tačiau 
prezidentas V. Pivoras, paklaustas, 
ar palanki šiuo metu gestų kalbai 
situacija Lietuvoje ir, jei ne, ką rei-
kėtų keisti, atsakė labai paprastai: 

esą visi įpratę tik skųstis. Iš tiesų, 
anot LKD prezidento, nėra jau taip 
blogai. Lietuvoje kurtieji gali gauti 
LGK vertimo paslaugas, turi gali-
mybę bendrauti tarpusavyje, inte-
gruotis. Visų kurčiųjų vardu vado-
vas kvietė tądien pirmiausia švęsti, 
o ne dejuoti.  Ne tik kurčiuosius, 
bet ir girdinčiuosius. Jis paskel-
bė apie 12 val. numatomą šventę 
Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje, ir 
užminė mįslę apie laukiančią stai-
gmeną.

Atgarsiai 
žiniasklaidoje

Iš tiesų nurodytu laiku šventė 
vyko net penkiuose didžiuosiuose 
šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipė-
doje. Kurtieji demonstravo savo 
meninius gebėjimus, mokė girdin-
čiuosius svarbiausių gestų, dalijo 
lapelius su pirštų abėcėle, infor-
macinę medžiagą apie kurčiuosius 
ir gestų kalbą. 

Na, o LKD prezidento žadė-
ta staigmena – šalies prezidentės 
D. Grybauskaitės dalyvavimas 
renginyje, jos sveikinimas ir ges-
tų demonstravimas kartu su kur-
čiaisiais. Po renginio kurtieji gyrė 
plastiškas prezidentės rankas, juo-
kavo, kad baigusią darbą prezi-
dentūroje mielai ją kviestų į darbą 
kurčiųjų sistemoje. Toks pirmųjų 
asmenų dėmesys kurtiesiems ne-
liko be atgarsio. Reportažai iš 
renginių persikėlė į LRT televi-
zijos aktualijų laidą „Šiandien“ ir 
„Panoramą“, į beveik visas komer-
cines televizijas, regionines tele-
vizijas. Į laidą „Laba diena, Lietu-
va“ buvo pakviesta Vilniaus KRC 
direktorė I. Minkevičienė, į „Info 
TV“ – V.  Pivoras. LRT radijui, 
Žinių radijui interviu davė mūsų 
bendruomenės lyderiai, lingvistas 
M.  Danielius, LGK vertėjų dėsty-
tojas A. Barisevičius, LGK vertėjų 
asociacijos prezidentė R. Leonavi-
čienė ir daugelis kitų. 

Ypač  įsimintinas buvo senų 
mūsų bičiulių – TV3 darbuotojų 
sveikinimas gestų kalba, įdėtas į 
gestų kalbos televizijos tinklalapį. 
Daugeliui gerai pažįstami „veidai“ 
išmoko po sakinį gestų kalba, juos 
sujungė į rišlų tekstą ir paskelbė. 
Gestais iš Gestų kalbos televizijos 
ekrano į kurčiuosius kreipėsi Sei-
mo narė R. Popovienė.

Šventę - mini seminarą kurtie-
siems darbuotojams surengė vado-
vai ir kolegos iš socialinės įmonės 
UAB „Ari-Lux“ (kitaip – „Vilniaus 
baldai“), pasikvietė LKD atstovų, 
sveikino kurčiuosius kolegas, o 
patys išklausė paskaitėlę. Šventė 
sukėlė atgarsį internetinėje žinias-
klaidoje, vėliau pasirodė rašinių 
spaudoje.  

LKD prezidento 
kreipimasis

Na, ir, suprantama, ne ma-
žiau svarbus LKD lyderio V. Pi-
voro kreipimasis ir sveikinimas 
bendruomenei socialinio tinklo 
„Facebooke“ paskyroje „Lietuvos 
kurčiųjų draugija“, giminingų kur-
tiesiems organizacijų sveikinimai. 
Kurčiųjų žiniasklaidos darbuotojai 
netruko visas su švente susijusias 
žiniasklaidos nuorodas sudėti į 
vieną vietą. Juk žinome, kad bet 
koks pagarbos ženklas kurčiųjų 

bendruomenei labai svarbus, ji 
neišlepinta dėmesio. Redakcija 
pastebėjo, kad žmonės dar ilgai 
paskui lankėsi tinklalapiuose, so-
cialiniuose tinkluose, vis keliavo 
per duotas nuorodas ir žiūrėjo re-
portažus pakartotinai, džiaugėsi, 
aptarinėjo...

Kada atsirado gestų 
kalba?

Jeigu norime būti visai tikslūs, 
tai gestų kalba gimė, be abejo, ne 
prieš 20 metų. Anot V. Pivoro, ges-
tų kalba pradėta vartoti, kai atsira-
do žmonės. Pirmąkart rašytiniuo-
se šaltiniuose ji paminėta garsaus 
filosofo Sokrato  422 m. pr. Kr. 
Nuo tada turėjo praeiti daug laiko, 
kol kurtieji pradėti laikyti žmonė-
mis, kol patikėta jų galimybėmis, 
nustota negalią vertinti kaip Dievo 
bausmę, likimo ženklą. Dar dau-
giau vandens turėjo nutekėti, kol 
gestų kalbos pradėjo įgyti kalbų 
statusą, tapo visavertėmis komu-
nikacijos priemonėmis, tyrinėjimo 
ir mokymo objektais.

O kas toliau?..
Ar tai jau viskas, ko norėtume 

siekti? Anaiptol. 21-aisiais gestų 
kalbos pripažinimo metais Lietu-
vos kurčiųjų bendruomenė kyla į 
„šturmą“ už aukštesnį gestų kal-
bos statusą. 

Šiemet ji sieks, kad gestų kal-
bai būtų suteiktas valstybinės kal-
bos statusas, ši nuostata būtų įra-
šyta į Lietuvos Konstituciją. Jei iki 
šiol abejojote, kad tai gali pavykti, 
jau galite liautis. 

Prieš 20 metų visuomenės at-
stovai vadino naiviais tuos (tai 
buvo taikoma ir šių eilučių auto-
rei), kurie sakė, kad gestų kalba 
įsitvirtins kurčiųjų mokyklose, 
kad girdintys žmonės jos mokysis. 
O juk šiandien tai jokia naujiena. 
Kaip ir kurtieji mokytojai, kurtieji 
LKD lyderiai ir kt. Tad kodėl rei-
kėtų abejoti tais, kurie turi didelių 
ateities planų? 

Belieka sukakties proga palin-
kėti LKD nariams ir gestų kalbai 
kuo geriausios kloties, pasitikėji-
mo ir tikėjimo savimi, drąsių sva-
jonių ir rytdienos.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Gegužės 4-oji – lietuvių gestų kalbos 
gimtadienis

LKD prezidento žadėta staigmena – šalies prezidentės D. Grybauskaitės 
dalyvavimas renginyje, jos sveikinimas ir gestų demonstravimas kartu su 
kurčiaisiais. 

Gestų kalba, 
renginiai
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Renginio pradžia buvo pažy-
mėta šurmuliu – į aikštę, nešini 
vėliavėlėmis, balionais ir didžiule 
Lietuvos vėliava, rinkosi gausus 
būrys kurčiųjų ir tų, kas domisi 
gestų kalba. Aikštė net raibulia-
vo nuo judančių rankų. Visi supo 
aikštės viduryje stovinčią moterį 
balta suknele ilgu šleifu („Mimi-
kos“ aktorė Nijolė Karmazienė). 
Ji pristatė žiūrovams gestų kalbos 

svarbą ir pažymėjo, kad „tai – kur-
čiųjų kultūra“. Aplink ją dviem 
eilėmis buvo išsirikiavę Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centro (LKNUC) mokiniai, 
vilkintys oranžiniais marškinėliais 
su ant nugaros išspausdintu visa-
me pasaulyje žinomu gestu „Aš 
tave myliu“. 

Atvykus prezidentei renginys 
prasidėjo N. Karmazienės tea-

trališku sveikinimu ir mokinių 
pasirodymu. Sustoję ratu jie rodė 
įvairius gestus: „mama“, „Lietuva“, 
„meilė“ ir kitus. Prezidentė džiu-
giai stebėjo renginį, atidžiai sekė 
jo programą ir nuoširdžiai kartojo 
rodomus gestus. 

Lietuvių gestų kalbos kursų 
studentai gestų kalba atliko sim-
bolišką dainą „Savanorių himnas“. 
Ji kvietė visus pasaulio žmones 
būti viena stipria bendruomene, 
kuri kartu gali pasiekti daugiau 
nei po vieną. Studentams   „Sava-
norių himną“ gestų kalba padėjo 
parengti Vilniaus kurčiųjų reabi-
litacijos centro darbuotojai Orinta 
Zuzo ir Arūnas Šaukeckas. 

Pabaigoje visi renginio žiūro-
vai ir dalyviai turėjo progą kartu 
nusifotografuoti su Lietuvos prezi-
dente. Taip buvo įamžinta sukak-

ties svarba ir parodyta meilė savo 
gimtajai gestų kalbai. 

Renginys sulaukė didelio at-
garsio – jis transliuotas per įvairių 
televizijų aktualijų naujienas, žur-
nalistai kalbino LKD prezidentą 
Vytautą Pivorą. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Jubiliejiniame renginyje Vilniuje dalyvavo ir šalies 
prezidentė 

Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje, vykęs renginys 
buvo išskirtinis – čia pasveikinti kurčiųjų atvyko ir 
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies va-
dovė pasveikino kurčiųjų bendruomenę ir įsitraukė 
į šventinę programą, plastiškai atkartodama rodo-
mus gestus. Kurčiųjų bendruomenė jautėsi pakylė-
ta prezidentės rodomu dėmesiu lietuvių gestų kalbos 
20-mečio jubiliejui.

Renginys prasidėjo „Mimikos“ teatro aktorės N. Karmazienės ir LKNUC 
mokinių atliekamu teatrališku pasirodymu.

Kurčiųjų bendruomenė jautėsi pakylėta prezidentės rodomu dėmesiu lietuvių 
gestų kalbos 20-mečio jubiliejui.

Lietuvių gestų kalbos kursų studentai gestų kalba atliko simbolišką dainą 
„Savanorių himnas“.

Lietuvos prezidentė įsitraukė į šventinę programą, plastiškai atkartodama 
rodomus gestus. LGK 20-mečio renginių logotipas.

Gestų kalba, 
renginiai
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LGK 20-mečio šventė Kaune

Garbingo protėvio - Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto - skulptūros pašonėje į 
susirinkusius kurčiuosius bei girdinčius pra-
eivius eilėraščiu, sukurtu gestų kalba, kreipėsi 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centro ug-
dytinė E. Jočytė. Jis vadinosi „Vienatvė“. Mer-
gina menine forma pasauliui pasakojo savo 
godas ir išgyvenimus užplūdus vienatvei.  Visą 
eilėraščio grožį ir prasmę iki galo suprasti ga-
lėjo turbūt tik patyrę gestų kalbos vartotojai. 
Tačiau ir nesuprantantys posmų prasmės ga-
lėjo grožėtis merginos rankų ir kūno plastika, 
„plaukti“ jaunosios poetės padiktuotu ritmu. 

Ir vėliau, kai dainą imitavo KKNUC moki-
nė B. Toleikytė, Kauno kurčiųjų reabilitacijos 
centro saviveiklininkai: K. Vaišnora, G. Puga-
čiauskaitė, M. Balaišis, taip ir traukė prisidėti 
prie atlikėjų ir kartu dviem kalbomis dainuo-
ti visai Lietuvai žinomas bei tokia proga itin 
tinkamas dainas: „Jaunystės dainą“ (Kauno 
KNUC), „Palaimink, Dieve, mus“ ir „Tu gali“ 
(Kauno KRC saviveiklininkai).

Kauno KRC direktorė J. Pugačiauskienė, 
gestų kalbos puoselėtojas, bendruomenės na-

rys A. Bražinskas sveikino bendruomenę su 
ypatinga švente, džiaugėsi gestų kalbos pri-
pažinimo atvertomis galimybėmis, linkėjo 
gestų kalbai ateities, klestėjimo ir didesnio su-
sidomėjimo ja. Už tai, kad kurtieji tokie yra, 
kad turtina savo šalį ir miestą darbais, savita 
kultūra ir kalba, sveikino ir dėkojo miesto vi-
cemeras V. Popovas. Padėkos raštą jis įteikė 

mero V. Matijošaičio vardu.
Po saviveiklininkų pasirodymų vyko gestų 

kalbos pamokėlė. Renginį saugantys polici-
ninkai ir praeiviai patys stojo ar buvo kvie-
čiami prie „mokytojų“ stalelio. Čia „lektoriai“ 
jiems rodė korteles su parašytais žodžiais ir 
gestais demonstravo lietuviškų žodžių atiti-
kmenis. Visiems renginio svečiams puikiai 
sekėsi kartoti. Kitaip ir negalėjo būti – žmonės 
susikalba, kai patys to nori.

Į šventinį sąjūdį kurtieji atsinešė plakatų 
su užrašais: „1995-05-04 gestų kalba pripažin-
ta“, „Kurtieji turi savo kalbą – nevadinkite jų 
kurčnebyliais“, „Lietuvių gestų kalba – tapaty-
bės pagrindas“, „Paskutinis rugsėjo sekmadie-
nis – Tarptautinė kurčiųjų diena“ ir pan. 

Į renginį atėjo darbingo amžiaus kurčiųjų, 
nemažas pulkas šviesiom akim ir širdim sen-
jorų, vietoje nenustygstančių Kauno KNUC 
mokinių bei jų mokytojų, kurčių studentų, 
jaunimo, KRC darbuotojų ir Kauno AGKVC 
vertėjų. 

Net mitingui pasibaigus bendruomenės 
nariai, sistemos specialistai neskubėjo skirsty-
tis, džiaugėsi galintys būti kartu ir bendrauti.

 Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Kauniečius atskirų gestų moko Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centro ugdytinė E. Jočytė.

Su ypatinga švente bendruomenę sveikina Kauno KRC direktorė J. Pugačiauskienė ir KAGKVC direktorės 
pavaduotojas A. Bražinskas. 

Šventės dalyviai Kaune.

Už tai, kad kurtieji tokie yra, kad turtina savo šalį 
ir miestą darbais, savita kultūra ir kalba, sveikino 
ir dėkojo miesto vicemeras V. Popovas.

Kauniečiai rinkosi Laisvės alė-
joje, prie miesto savivaldybės pas-
tato. 
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Gestų kalba dažnai laikoma gestikuliavimu, 
primityvia ar buitine kalba, tačiau toks apibū-
dinimas nėra tinkamas, nes tai lygi su kitomis 
kalbomis ir laisva kalba – toks gestų kalbos 20-  
mečio šūkis, kuriam pritardami į Kauno rajono 
savivaldybės tarybos salę rinkosi Kauno rajono 
savivaldybės atstovai ir kurčiųjų bendruome-
nės nariai.

Minėjimas prasidėjo imituojamąja daina 
„Mūsų dienos kaip šventė“, kurią atliko Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos saviveiklininkas My-
kolas Balaišis. Ši daina sujungė visus dalyvius: 
jie šypsodamiesi susikibo už rankų ir dar kartą 
parodė, kad Kauno rajono kurčiųjų bendruo-
menės bei savivaldos atstovų stiprybė yra vie-
nybė.

Kauno rajono kurčiųjų pirminės organiza-
cijos pranešimas „Kurtumas – savita kultūra, 
veikianti socialinių paslaugų poreikį“ supa-
žindino dalyvius su lietuvių gestų kalbą, jos 
svarba, kurčiųjų kultūros ypatumais, atskleidė, 

kodėl politikams būtų naudinga mokytis ges-
tų kalbos, bei pristatė klausos negalią turinčių 
asmenų poreikį socialinėms paslaugoms. LKD 
Respublikinės valdybos narys Vytautas Valiau-
ga perskaitė pranešimą „Kurtieji Europoje“. 
Jis atskleidė, kad kurtieji turi daug potencialo, 
gabumų, talentų, jeigu jiems sudaryta tinkama 
aplinka bei informacijos prieinamumas. Prane-
šimas palygino Lietuvos kurčiųjų bendruome-
nės situaciją Europos kontekste.

Asmeniškai ir Kauno rajono kurčiųjų ben-
druomenės vardu džiaugiuosi bei nuoširdžiai 
dėkoju Kauno rajono savivaldybės merui Va-
lerijui Makūnui, mero pirmajam pavaduotojui 
Kęstučiui Povilaičiui, administracijos direkto-
riaus pavaduotojai Angelei Ščiukauskienei ir 
Seimo narei Ramintai Popovienei, kad jie prisi-
dėjo prie šios akcijos bei renginio metu pasvei-
kino kurčiuosius gimtąja gestų kalba: „Šiandien 
gestų kalbos 20-mečio jubiliejus, sveikinu!“ 

Kauno rajono kurčiųjų bendruomenei tą 
dieną rodomas dėmesys dar kartą įrodė, kad 
mes esame svarbūs, tad glaudus ilgametis ben-
dradarbiavimas įtvirtino stiprų ryšį. 

Tai akcentavo ir šventėje dalyvavusi Seimo 
narė R. Popovienė: „Glaudus ir gražus bendra-
darbiavimas tarp Kauno rajono savivaldybės ir 
Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės vyksta 
jau nebe pirmi metai. Pirmininkas Kęstutis 
Vaišnora aktyviai dalyvauja projektų veikloje, 
buria kurčiųjų bendruomenę, ieško konstruk-
tyvių sprendimų, kaip gerinti socialinių paslau-
gų prieinamumą žmonėms, turintiems  klausos 
negalią. Šiandien, minint gestų kalbos 20-metį, 
Kauno rajono savivaldybėje Kęstutis surengė 
susitikimą, kuriame pristatė kurčiųjų gyveni-
mo, bendravimo ypatumus. Jis pažymėjo, jog 
būtina suprasti kalbinės ir kultūrinės kurčiųjų 
bendruomenės ypatumus, kad suprastume jos 
unikalumą ir išskirtinumą, kuris suteikia ne 
medicininį, o kultūrinį ir socialinį pažinimą.“ 

R. Popovienė nudžiugino visą Lietuvos kurčių-
jų bendruomenę kartu su Gestų kalbos televizi-
ja sukūrusi sveikinimą šia proga. 

Taip pat šventėje dalyvavo Kauno rajono 
socialinių paslaugų centro direktorė Lina Ma-
rozaitė-Čapienė, Socialinės paramos skyriaus 
vedėjos pavaduotoja Rima Jusienė bei specia-
listė Evelina Davainienė, kurių šilti sveikinimo 
žodžiai, nuolatinė pagalba ir bendradarbiavi-
mas – tai didelis indėlis sprendžiant Kauno ra-
jono kurčiųjų bendruomenės problemas.

Organizatoriams bei lietuvių gestų kalbos 
vertėjams savivaldybės atstovai skyrė dovanas, 
o susirinkusiems - šilčiausius sveikinimo žo-
džius. Po minėjimo visi rinkosi pabendrauti 
gerdami arbatą arba kavą ir apžiūrėti Kauno 
rajono  dailiųjų amatų būrelio parodą (vadovė 
Rūta Motiejūnienė). 

Kauno rajono savivaldybės mero V. Makū-
no laukė staigmena: rajono kurčiųjų bendruo-
menės pirmininkas dėkodamas savivaldybei 
už nuolatinę pagalba, paramą, palaikymą įteikė 
dailiųjų amatų būrelio narių rankų darbo veltą 
paveikslą – Kauno rajono savivaldybės herbą.

Gestų kalba – kurčio žmogaus teisė, tad di-
džiuokimės, saugokime, puoselėkime ir bran-
ginkime savo kalbą.

  
 Kęstutis VAIŠNORA

Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės 
pirmininkas

Ypatingas renginys Kauno rajono 
savivaldybėje

Šventinėje nuotraukoje Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės ir savivaldybės atstovai. 

Seimo narė R.Popovienė ir Kauno rajono 
savivaldybės atstovai.

Kauno rajono savivaldybės meras V. Makūnas 
sveikina kurčiuosius.

Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės pirmininkas 
K.Vaišnora įteikia dovaną Kauno rajono 
savivaldybės merui V. Makūnui.

Kauno rajone renginys, skirtas 
lietuvių gestų kalbos 20-mečiui 
paminėti, išsiskyrė savitumu. Jį 
organizavo Kauno rajono kurčių-
jų pirminė organizacija ir Kauno 
rajono savivaldybė. 

Gestų kalba, 
renginiai
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Šia ypatinga proga šventinį 
renginį pradėjo ir visus akcijos 
dalyvius bei svečius sveikino Pa-
nevėžio kurčiųjų reabilitacijos 
centro (PKRC) direktorė Alina 
Juciuvienė. „Džiaugiuosi švente, 
visiems linkiu sėkmės gyvenime ir 
kantrybės kovojant už savo teises“, 
– sake ji.  

Sveikinimo žodį tarusi Pa-
nevėžio apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorė Sandra 
Kemeraitienė priminė reikšmin-
gus žinomo humanisto, švietėjo 
Mikalojaus Daukšos žodžius apie 
tai, jog tautą vienija trys svarbiau-
si dalykai –  tėvų žemė, papročiai 
ir gimtoji kalba. Anot jos, lietuvių 
gestų kalbos pripažinimas kur-
čiųjų gimtąja kalba turi didžiulę 
reikšmę, nes gimtoji kalba duoda 
galimybę siekti išsilavinimo bei at-
skleisti savo tapatumą. „Tausokite, 
puoselėkite ir skleiskite savo gim-
tąją kalbą aplinkui“, – kurtiesiems 
linkėjo Gestų kalbos vertėjų cen-

tro direktorė. 
„Kalba –  tai miestas, į kurio 

statybas, kiekvienas žmogus, gy-
vendamas žemėje, atneša savo 
akmenį“, – JAV filosofo, poeto R. 
V. Emersono sentencija į susirin-
kusius akcijos dalyvius kreipėsi 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos direk-
torė Danutė Kriščiūnienė. Ji užda-
vė hipotetinį (pagrįsta spėjimu) 
klausimą: „Kas būtų, jeigu būtų?“  
Tiksliau – jei prieš 20 metų lietu-
vių gestų kalba nebūtų paskelbta 
gimtąja kurčiųjų kalba?  Galbūt, 
sakė ji, šiandien neturėtume ga-
lybės knygų, žodynų, mokymo 
priemonių, metodinės medžiagos, 
pritaikytos kurtiesiems. Kurtie-
ji negalėtų reikšti savo minčių ir 
jausmų, bendrauti vieni su kitais 
gestais, kurie šioje kalboje reiškia 
ne žodžius , o sąvokas. Nebūtų ir 
specialiųjų mokyklų, gestų kalbos 
vertėjų centrų,  kurie dabar yra 
visuose Lietuvos didžiuosiuose 

miestuose.  Galbūt kurtieji neturė-
tų ir savo vienintelės žiniasklaidos 
priemonės „Akiračio“? „Tačiau 
prieš 20 metų  priimtas įstatymas 
dėl lietuvių gestų kalbos pripažini-
mo gimtąja kurčiųjų kalba atvėrė 
daug galimybių, ir kurtieji visa tai 
dabar turi”, – pažymėjo D. Kriš-
čiūnienė. Ji linkėjo, kad kurčiųjų 
bendruomenė nestokotų valsty-
bės dėmesio, kad priimti sprendi-
mai įneštų į jų gyvenimą daugiau 
teigiamų pokyčių, o svarbiausia 
–  kad kiekvienas klausos negalią 
turintis žmogus labai vertintų ir 
gerbtų savo gimtąją kalbą.

D. Kriščiūnienė pasidžiau-
gė, kad  dar prieš visuotinę akciją 
miesto centre  į iškilmingą ir jau-
trų gestų kalbos 20-mečio minėji-
mą mokykloje visą bendruomenę 
buvo sukvietę lietuvių gestų kalbos 
mokytojai Vilius Glušokas ir  Li-
jana Čiplienė bei auklėtoja Janina 
Valienė. Jie priminė lietuvių gestų 
kalbos istoriją, pristatė šiai progai 
skirtą knygų,  mokymo priemo-
nių ir LKD mėnraščio „Akiratis“ 
parodą. Renginio pabaigoje artis-
tiniais gabumais pasižymintis mo-
kytojas V. Glušokas parodė iliuzio-
nistinį numerį.

Pakalbinta  PKRC direktorė  
A. Juciuvienė  pažymėjo, kad per 
20 metų nuo gestų kalbos pripaži-
nimo kurčiųjų gimtąja kalba daug 
kas pasikeitė kurčiųjų naudai. Ta-
čiau, anot jos, norėtųsi, kad į gestų 
kalbą būtų verčiamos ne tik žinių 
laidos, bet ir svarbios politikų bei 
prezidentės kalbos ir kt. „Būtina,  
kad per savivaldybių organizuoja-
mus valstybinių švenčių renginius  
taip pat būtų gestų kalbos vertėjų, 
nes kurtieji nenori būti izoliuoti 
nuo to, kas vyksta  miestuose bei 
valstybėje”, –  sakė A. Juciuvienė.

Akcija, skirta gestų kalbos 
20-mečiui paminėti, nepaliko abe-
jingų ir skubančių pro šalį  mies-
telėnų bei  miesto svečių. Žmonės 
mielai stabtelėdavo pasigrožėti 
Panevėžio apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro, Kurčiųjų reabilita-
cijos centro bei Kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
artistų atliekama menine progra-
ma, domėjosi, kas čia per rengi-
nys, skaitė, kas parašyta plakatuo-
se, mielai mokėsi gestų. 

Akcijos pabaigoje visų akys 
krypo į dangų kylančius spalvin-
gus  balionus. Ne vienas mąstė, 
kaip gerai būtų, kad ir problemos, 
susijusios su kurčiaisiais, taip len-
gvai spręstųsi, kaip balionų kili-
mas. 

Kalbinti panevėžiečiai tvirti-
no, kad žino apie kurčiuosius, jų 
kalbą bei kultūrą, bet nepakanka-
mai. Daug kam buvo naujiena, kad 
lietuvių gestų kalba jau 20 metų 
yra pripažinta gimtąja kurčiųjų 
kalba.

Laima LAPĖNIENĖ

PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė 
linkėjo, kad kurčiųjų bendruomenė 
nestokotų valstybės dėmesio.

Šventiniai pasirodymai Panevėžyje.

Panevėžiečius sveikina PKRC 
direktorė A. Juciuvienė. 

Lietuvių gestų kalbos mokytojos 
L. Čiplienės sveikinimo žodis. Darnus Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro kolektyvas  (pirma iš 

kairės direktorė S. Kemeraitienė).

Nuotaikingai, spalvingai ir trankiai – taip saulė-
tą gegužės 4-osios vidurdienį pačioje miesto širdyje 
– Laisvės aikštėje Panevėžio  kurčiųjų bendruomenė  
kvietė miestelėnus ir svečius į akciją, skirtą jų gimtosios 
lietuvių gestų kalbos 20- mečiui paminėti.

Šventė Panevėžyje 
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Šventė Klaipėdoje

Į šventę uostamiesčio kurtieji 
ir svečiai rinkosi šalia Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro.

Jubiliejinę šventę vedė Siuvimo ir paslau-
gų verslo mokyklos surdopedagogė Kristina 
Rimkienė.

Renginio metu buvo siekta klaipėdiečius 
supažindinti su gestų kalba ir kurčiųjų ben-
druomene. Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė Nijolė Kaminskienė papasako-
jo apie gestų kalbą, jos padėtį sovietinėje san-
tvarkoje, palygino su šiandienine situacija, kai 
kurčiųjų gyvenimo kokybė jau kur kas geres-
nė. Keitėsi požiūris, plėtėsi galimybės, atsirado 
vertėjų centrai, teikiantys gestų kalbos vertimo 
paslaugas. 

Savo vertėjavimo patirtį prisiminė pirmieji 
Klaipėdos kurčiųjų vertėjai Ulijana Petraitienė  

ir Vytautas Lukšas. Kurčiųjų meno kolektyvas 
atliko keletą imituojamųjų dainų. 

Šventės dalyvius pasveikino Klaipėdos 
miesto tarybos narys Arūnas Barbšys, Litori-
nos mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė, 
Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direk-
torė Daina Vitkauskienė. Trumpą gestų kalbos 
pamokėlę pravedė mokytojos Rita Navitskė  ir 
K. Rimkienė.

Renginį organizavo Klaipėdos kurčiųjų re-
abilitacijos ir Klaipėdos apskrities gestų kalbos 
vertėjų centrai, Litorinos ir Siuvimo ir paslau-
gų verslo mokyklos.

Kristina RIMKIENĖ

Gegužės 4 d. miesto centrinė-
je aikštėje, kur būna didžiausias 
miestelėnų judėjimas, šurmuliavo 
Šiaulių kurčiųjų bendruomenės 
nariai. Ant stalo buvo išdėliotos 

brošiūros, knygutės apie kurčių-
jų veiklą ir gyvenimą. Puikavosi 
„Lietuvių gestų kalbos žodynas“, 
vadovėliai. Didžiulis plakatas pra-
eiviams skelbė susibūrimo temą. 
Kurtieji kalbino praeivius ir jiems 
dovanojo informacinius lanksti-
nukus, lietuvių gestų kalbos pirštų 
abėcėlę, popierines baltas piršti-

nes. 
Kai kuriuos praeivius nuste-

bino tokia akcija, o buvo ir tokių, 
kurie domėjosi gestų kalbos žody-
nu, klausė, kur galima įsigyti jų.  
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos cen-
tro (ŠKRC) judesio teatras „Saulė“ 
parodė ištrauką iš pjesės „Ameri-
ka pirtyje“.

Renginyje dalyvavo Šiaulių 
sutrikusios klausos vaikų ugdymo 
centro mokytojos su mokiniais, 

Šiaulių apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorius su vertėjo-
mis. 

Laikraščio „Šiaulių kraštas“ 
korespondentė ėmė interviu iš 
ŠKRC direktorės K. Prudnikienės, 
mokyklos direktorės pavaduotojos 
J. Uljanovienės ir vertėjų centro 
direktoriaus R. Maciulevičiaus, o 
fotografas užfiksavo įdomiausias 
šventės akimirkas.

ŠKRC inf.

Lietuvių gestų kalbos 
20-mečio minėjimą šiau-
liečiai surengė prie P. Vi-
šinskio paminklo. 

Šventiškai nusiteikę šiauliečiai.

Bendra šventės dalyvių nuotrauka. 

Renginį veda Siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos 
surdopedagogė K. Rimkienė, jai talkina vertėja 
V. Rimkuvienė.

Pirmieji vertėjai Ulijana Petraitienė ir Vytautas 
Lukšas.

Šventė Šiauliuose

Gestų kalba, 
renginiai
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Gegužės 7d. Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centre 
(LKNUC) įvyko šventinė 
konferencija. 

Pranešimus šioje konferenci-
joje skaitė LKD prezidentas Vytau-
tas Pivoras, LKNUC Gimnazijos 
skyriaus vedėja Jolita Levickienė, 
lingvistas Mantrimas Danielius ir 
l. e. p. Gestotyros centro vedėja 
Virginija Kavaliauskaitė. 

Šio renginio stebėti susirinko 
pilna salė svečių. Seimo pirminin-
kės Loretos Graužinienės vardu 
sveikinimo kalbą pristatė jos se-
kretoriato vadovas Žimantas Pace-
vičius. Taip pat sveikinimus gestų 
kalbos 20-mečio proga mokyklai 
išsakė ir Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos kancleris Dainius Num-
gaudis bei VKRC pirmininkė Inga 
Minkevičienė. 

V. Pivoras

V. Pivoras savo pranešime 
trumpai apžvelgė gestų kalbos is-
toriją ir jos raidą, paminėdamas, 
jog kurčiųjų mokykla atsirado 20 
metų anksčiau nei kurčiųjų reabi-
litacijos centrai, todėl mokyklos 
yra kurčiųjų bendruomenės pa-
matas. Jis džiaugėsi, kad nuo 1995 
m. gestų kalba tobulėjo – buvo iš-
leistas pirmasis LGK žodynas, taip 
pat imtasi gestų kalbos gramatikos 
studijų. 

LKD prezidentas pabrėžė, jog 
kiekvienam kurčiajam yra labai 
svarbu ugdyti ir puoselėti tris da-
lykus: savo identitetą, tapatumą ir 
kultūrą. Šių trijų dalykų apibrėži-
mas būtų neįmanomas, jeigu ne-
būtų gestų kalbos. 

„Prieš 20 metų kurtieji įme-
tė akmenuką į lygų ežerą, ir šis 
suraibuliavo – jie iškovojo, kad 
gestų kalba būtų patvirtinta kaip 
jų gimtoji kalba, vadinasi, paro-
dė Lietuvos visuomenei esanti jos 
dalis, norinti lygių teisių bei pri-

pažinimo. Dabar reikia mesti dar 
vieną akmenuką, o gal net kelis, ir 
tai – jūsų, kurčiųjų bendruomenės 
narių, darbas – parodykite Lietu-
vai, kad esate stiprūs“, -  kalbėjo V. 
Pivoras.

M. Danielius

„Neteisingas yra mąstymas, 
kad gestų kalba reikia „auginti“. Ji 
jau prieš 20 metų buvo visavertė, 
antraip nebūtų patvirtinta įstaty-
miškai. Šiuo metu ją reikia tirti, 
o ne plėtoti“, - kalbėjo lingvistas, 
gestų kalbos gramatikos pradinin-
kas M. Danielius. Gestų kalbos 
pripažinimas reiškia, kad ji yra 
tikra, visavertė ir lygi, niekuo ne 
prastesnė už kitas pasaulio kalbas. 

Deja, pavyzdžiai rodo liūdną 
realybę: girdintys kurčių vaikų 
tėvai dažnai nesimoko gestų kal-
bos, dėl to ir vaikai nuo mažens 
šios kalbos nėra mokomi. Kurčio 
vaiko ugdymo procese prioritetas 
teikiamas lietuvių kalbai, o LGK 
yra laikoma tik atsargine ar pasku-
tine galimybe. „Kodėl taip yra? -  
klausė M. Danielius ir pats atsakė: 
- Todėl, kad gestų kalba vis dėlto 
nėra pripažįstama kaip normali, 
tinkama ir vertinga. Vyrauja ste-
reotipas, jog gestų kalba yra pri-
mityvi, nerimta ir skurdi.“ Pasak 
M. Danieliaus, tiesa tokia, kad net 
jei ir įstatymuose gestų kalba buvo 
įrašyta kaip gimtoji kurčiųjų kal-
ba, girdinčiųjų žmonių sąmonėje 
ji per 20 metų taip ir nebuvo visiš-
kai pripažinta.

Pripažinti gestų kalbą – vadi-
nasi, pripažinti kurčiuosius kaip 
kultūrinę, kalbinę ir tautinę mažu-
mą. M. Danielius pranešime iškėlė 
Paddy Laddo knygoje „Kurtystė“ 
(„Deafhood“) išreikštą idėją, jog 
gestų kalbos diskriminaciją gali-
ma prilyginti okupacijai ar kolo-
nizacijai. Jis pateikė nemažai šią 
idėją pagrindžiančių tendencijų: 
akivaizdus lietuvių kalbos (ypač 

sakytinės), kaip kurčiųjų pagrin-
dinės kalbos, primetimas, koch-
learinių implantų plitimas, dažnai 
net nepaliekant kurtiesiems teisės 
rinktis (tai panašu į genocidą), 
sprendimų priėmimas už kurčiuo-
sius jiems nedalyvaujant, taip pat 
tai,kad kurčiųjų mokyklų mokyto-
jai gerai (arba visai) nemoka LGK 
ir neturi didelio noro jos išmokti 
ir tai, jog kurčiųjų įstaigų vadovai 
nemoka gestų kalbos ir nepažįsta 
kurčiųjų kultūros.

Lingvistas pateikė pasiūlymų, 
kaip keisti esamą situaciją: visų 
pirma, būtina suteikti kurtiesiems 
pasirinkimo laisvę, teisę patiems 
priimti sprendimus bei įdiegti rei-
kalavimus mokytojams kurčiųjų 
mokyklose. Juose turi būti pabrėž-
tas geras LGK mokėjimas, arba 
būtų priimami kurtieji mokytojai. 
Be to, būtų keliami reikalavimai 
kurčiųjų įstaigų vadovams mokėti 
gestų kalbą. Svarbus yra pastarųjų 
bendradarbiavimas su kurčiaisiais 
ir pastangos suprasti jų, kaip tauti-
nės ir kalbinės mažumos, kultūrą.

J. Levickienė

LKNUC Gimnazijos skyriaus 
vedėja J. Levickienė konferencijoje 
pristatė mokykloje vykdomą LGK 
programą, kurios tikslas – sudary-
ti galimybę mokiniams mokykloje 
ugdyti komunikacijos gabumus ir 
pažinti savo kultūrinį identitetą, 
kurie yra būtini tiek jų visaver-
čiam asmeniniam gyvenimui, tiek 
sėkmingai integracijai į visuo-
menę. „Mokinių komunikavimo 
kompetencijų ugdymas yra sė-
kmingiausias tada, kai tampa visos 
kurčiųjų bendruomenės rūpesčiu“, 
-  teigė J. Levickienė. Ji džiaugėsi, 
jog šiais metais jau turime kvalifi-
kuotų gestų kalbos mokymo spe-
cialistų.

Šiuo metu mokykloje gestų 
kalbos ugdymui parengiamojoje 
klasėje yra skiriama viena pamoka 
per savaitę, 1-10 klasėse – 2-3, o 
11-12 klasėse – 1 (kaip pasirenka-

masis dalykas). 
LKNUC ugdymo programo-

je yra numatytos galimybės, kaip 
pagerinti LGK mokymo kokybę. 
Siūloma arba įtraukti daugiau ges-
tų kalbos pamokų lietuvių kalbos 
pamokų sąskaita, arba, paliekant 
esamą lietuvių kalbos pamokų 
skaičių, įtraukti daugiau gestų kal-
bos pamokų (tokiu atveju padidė-
tų vaikų mokymosi krūvis). Kita 
galimybė yra vykdyti integruotą 
mokymą: vaikų gestų kalba būtų 
tobulinama per visų dalykų pamo-
kas mokant gestų, susijusių su tam 
tikra sritimi. Taip pat svarstomi 
pasirenkamųjų su LGK susijusių 
dalykų moduliai arba neformalio-
jo švietimo programos. Galimybių 
yra daug, tačiau šiems ugdymo 
planams pirmiausia turi pritarti 
steigėjai.

V. Kavaliauskaitė

Laikinoji Gestotyros centro 
vedėja V. Kavaliauskaitė džiaugėsi 
sėkmingu gestotyros centro darbu 
puoselėjant lietuvių gestų kalbą. 

Nuo 1995 m., kai buvo patvir-
tinta LGK, yra sukurtas visą laiką 
atnaujinamas internetinis lietuvių 
gestų kalbos žodynas www.gestai.
unriis.lt, šiuo metu turintis per 
8000 gestų. Be to, į šį internetinį 
žodyną yra įtraukti ir aiškinamieji 
teminiai žodynai, skirti įvairiems 
mokomiesiems dalykams, tokiems 
kaip istorija, fizika, matematika, 
literatūra, sportas. Iš viso 16 temų, 
o kiekvienoje jų – po 200 sąvokų. 
Taip pat išleistos ir dvikalbės mo-
kymosi priemonės DVD formatu. 

Yra sukurtos ir mokymo prie-
monės kurtiesiems ir neprigirdin-
tiesiems popieriniu bei elektroni-
niu formatu.

Didelis pasiekimas yra 2006-
2008 ir 2011-2012 metais Lietuvos 
edukologijos universiteto Litua-
nistikos fakultete vykdyta progra-
ma, kai buvo rengiami gestotyros 
specializacijos lituanistai. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Jubiliejinė šventė LKNUC
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Gestų kalbos televizija grįžo į eterį

Renginių ciklas „Gestų kalba – mano ir tavo 
gyvenime“

Balandžio 27 d. KKNUC 
moksleiviai kartu su psichologe ir 
socialine pedagoge Kauno kurčių-
jų reabilitacijos centre susitiko su 
senjorų klubo „Poilsis“ nariais ir 
kalbėjosi tema „Gestų kalba dabar 
ir prieš daugelį metų“. Susitikimo 
metu senjorai ir jaunimas mielai 
dalijosi savo asmenine patirtimi, 
pasakojo apie tai, kuo jiems svarbi 
gestų kalba, kokia ji buvo anksčiau 
ir kokia yra dabar.

Gegužės 4 d. visa mokyklos 
bendruomenė dalyvavo viešoje 
akcijoje Kaune, Laisvės al. prie sa-
vivaldybės. Renginio metu Centro 

mokinės prisidėjo prie bendros 
programos ir atliko imituojamąją 
dainą, skaitė poeziją gestų kalba, 
praeiviams dalijo lankstinukus 
apie lietuvių gestų kalbą bei vedė 
gestų kalbos pamokėlės. 

Gegužės 5 d. KKNUC vyko 
minėjimas „Gestų kalba mano ir 
tavo gyvenime“, jį vedė 10 klasės 
mokiniai Erika ir Arnoldas. Šventę 
pradėjusi Centro direktorė Laimu-
tė Gervinskienė gestų kalba svei-
kino visus gražios sukakties proga. 
Renginyje dalyvavo VDU gestų 
kalbos dėstytojas, Kauno gestų 
kalbos vertėjų centro direktoriaus 
pavaduotojas A. Bražinskas. Jis 
kalbėjo apie gestų kalbos praeitį, 
dabartį ir ateitį. Centro gestų kal-
bos mokytoja E. Marcinkevičienė 
apžvelgė lietuvių gestų kalbos rai-

dą. Kurčiųjų bendruomenės narys 
R. Lipnius dalijosi savo patirtimi, 
pasakojo, kuo jam svarbi gestų 
kalba. VDU klubo „Gyva gestų 
kalba“ narės visus supažindino su 
klubo veikla. Mokiniai atliko imi-
tuojamąsias dainas, skaitė poeziją 
savo gimtąja gestų kalba. Visus 
renginio dalyvius nuotaikingu 
hiphopo šokiu pasveikino Centro 
šokių grupė „Vaivorykštė“. 

Birželio 1–8 d. KKNUC už-
baigs šiuos mokslo metus sociali-
ne akcija „Bendravimas – dovana“. 
Jos tikslas - kartu su moksleiviais 
aplankyti vienišus kurčiuosius se-
nelius, su jais pabendrauti ir jiems 
padėti, o kartu parodyti savo dė-

mesį ir rūpestį. Juk bendravimas - 
vertinga ir nepamirštama dovana.

Lietuvių gestų kalbos pripaži-
nimo 20-mečio renginius KKNUC 
tęs visus metus.  Rugsėjo 25 d. 
Tarptautinės kurčiųjų dienos ir 
Europos kalbų dienos proga visi 
mokykloje bendrausime ir juokau-
sime tik gestų kalba. 

Sveikiname visus su švente ir 
linkime didžiuotis kalbant tokia 
gražia, turtinga ir įdomia kalba - 
gestų kalba!

Psichologė 
Donata Miknevičiūtė 

Socialinė pedagogė 
Rasa Vilimienė

KKNUC bendruomenė gegužės 4 d. aktyviai dalyvavo jubiliejiniame renginyje 
Laisvės al. prie savivaldybės.

Šventę pradėjo KKNUC direktorė 
L. Gervinskienė

Eilėraščiu „Vienatvė“ jaunoji poetė 
E. Jočytė išreiškė savo godas ir 
išgyvenimus.

Jubiliejui paminėti Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug-
dymo centras (KKNUC) organi-
zavo renginių ciklą.

Gestų kalba, 
renginiai

Apie projekto atgimimą, 
tikslus, šiandienos laidas, 
ateities planus su Gestų kal-
bos televizijos projekto vadove 
Agne Sakalaite kalbasi neeta-
tinė „Akiračio” korespondentė 
Aldona Gema Stankevičienė- 
Macionytė.

Kokie pagrindiniai šio pro-
jekto tikslai?

Vienas pagrindinių projekto 
tikslų - tapti suprantama, laisvai 
prieinama ir kokybiška informavi-
mo priemone kurtiesiems. 

Mūsų bendruomenės žmo-

nes domina, kodėl po maždaug 
metų pertraukos Gestų kalbos 
televizija grįžo būtent į Kauną? 
Ar tik vien dėl to, kad iniciatyvą 
rodė ir tuo buvo suinteresuota 
Lietuvos gestų kalbos asociaci-
ja?

Į Kauną šis projektas persikėlė 
dėl keleto priežasčių. Visų pirma 
- tai didelis Lietuvos gestų kalbos 
vertėjų asociacijos palaikymas ir 
noras prisidėti prie šio projekto. 
Antra priežastis - aš pakeičiau gy-
venamąją vietą, persikrausčiau gy-
venti iš Panevėžio į Kauną.

Kas dar iš žinomų organiza-
cijų prisidėjo, kad Gestų kalbos 
televizijos projektas atsinaujin-
tų, o veikla įgautų pagreitį?

Kol kas projektas gyvuoja tik 
Lietuvos gestų kalbos vertėjų aso-
ciacijos, Kauno apskrities gestų 

kalbos vertėjų centro dėka. 
Partnere tapo ir TV3, su ja pa-

sirašėme sutartį dėl laidų vertimo 
į gestų kalbą bei transliacijos in-
ternete. 

Esate šio svarbaus projek-
to vadovė. Kas paskatino imtis 
tokio turbūt analogų Lietuvo-
je neturinčio darbo? Gal esate 
kilusi iš kurčiųjų šeimos, gal 
tarp draugų yra sunkią klausos 
negalią turinčių, kuriems la-
bai norėjosi pagal savo turimas 
galimybes padėti, ar visai ki-
tos aplinkybės suvedė su mūsų 
žmonėmis?

Iki šio projekto pradžios Pa-
nevėžyje neturėjau visiškai nie-
ko bendro su kurčiaisiais ir gestų 
kalba. Besidarbuojant Aukštaitijos 
televizijoje, į vieno projekto įgy-
vendinimą įtraukėme gestų kalbos 

vertimą, - tai ir buvo mano pir-
moji akistata su gestų kalba, gestų 
kalbos vertėjomis. Tada natūraliai 
atsirado poreikis domėtis kurčiųjų 
bendruomene, informacijos pa-
teikimu jos gimtąja gestų kalba. 
Kadangi tuo metu dirbau televizi-
joje, kilo mintis, kad būtų įdomu 
ir naudinga, jei Lietuvoje būtų 
kurtiesiems pritaikyta televizija, 
t. y. visa informacija pateikiama jų 
gimtąja kalba. 

Nepaisydami esamų proble-
mų, vis dar turime viziją, kad šis 
projektas laikui bėgant išaugs į di-
delį projektą. Ir norint peržiūrėti 
laidas nereikės interneto, o bus 
transliacijų televizijos eteryje.

Kas lėmė dabar jau antrą 
apsisprendimą - imtis analogiš-
kos veiklos Kaune? 

Atvykusi gyventi į Kauną dir-

Projektas Gestų kal-
bos televizija, sėkmingai 
startavęs Panevėžyje, po 
metų pertraukos grįžo į 
Kauną. 
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bau vadybininke. Susipažinusi 
su Lietuvos gestų kalbos vertėjų 
asociacijos prezidente Ramu-
ne Leonavičiene supratau, kad ir 
nutrūkus projekto darbui tebėra 
žmonių, palaikančių mano suma-
nymą, o atnaujinusi projektą, plės-
dama idėją sulauksiu pagalbos. 
Tad neabejodama pasinaudojau 
galimybe pradėti viską iš naujo, 
nes man patinka šis darbas, turiu 
dar daug neįgyvendintų planų, o 
turbūt svarbiausia, jog tikiu, kad 
šis projektas išaugs į reikšmingą 
kurtiesiems projektą. 

Su kokiais negatyviais reiš-
kiniais, nesuprantamais moty-
vais tenka susidurti šioje veiklo-
je?

Kadangi šis projektas visai 
neturi jokių finansavimo šaltinių, 
sunkiausia yra motyvuoti žmones, 
kad prisidėtų prie jo įgyvendini-
mo. Tai yra visiškai natūralus daly-
kas, nes dirbti už dyką nenori nie-
kas. Bet galime pasidžiaugti, kad 
vis dėlto tokių žmonių atsiranda, 
ir aš esu jiems labai dėkinga.

Nesusipratimų pasitaiko, bet 
dažniausiai jie būna dėl kažkieno 
asmeninių ambicijų, interesų. 

Kokie teigiami aspektai ga-
lėtų prisidėti prie šios veiklos, 
kad ji taptų gana stabili, palai-
koma atitinkamų institucijų? 
Kitaip sakant, kad dirbant ne-
sekiotų psichologinė įtampa dėl 
rizikos.

Kad ir kaip nesinorėtų kalbėti 
apie pinigus, bet stabilumą pro-
jektui suteiktų nuolatinis finan-
savimas. Tokiu atveju būtų gali-
mybė turėti etatinių darbuotojų, 
kuriems nereikėtų šios veiklos 
rikiuoti šalia kitų darbų. Finansai 
užtikrintų techninės įrangos įsi-
gijimą, išlaikymą, nes tokia vei-
kla kaip televizija reikalauja gana 
daug investicijų - tiek filmavimo 
kameros, tiek apšvietimas, vaiz-
do apdorojimo programos ir kita 
brangiai kainuoja. Investicijos už-
tikrintų kokybę. 

Šiandienos veiklą vykdome tu-
rėdami techninius išteklius, kurie 
pritaikyti buitiniams poreikiams. 
Tačiau, mano nuomone, geriau 
daryti kad ir netobulai, negu ne-
daryti nieko...

Kitas svarbus aspektas yra vie-
ningumas. Kiek žinau, yra įstaigų, 
bendradarbiaujančių su kurčiųjų 
sistema, kurios į mus žiūri kaip 
į konkurentus. Nors mes visiškai 
nesiekiame monopolijos! Juk kuo 
daugiau informacijos bus pateikta 

su vertimu į gestų kalbą, tuo ge-
riau bus kurčiųjų bendruomenei. 
Būtent toks mūsų tikslas ir yra. 
Tad sujungę jėgas, eidami ta pačia 
kryptimi, gražių rezultatų pasiek-
sime lengviau ir greičiau.

Jūsų komanda jau galutinai 
suformuota? Gal galite įvardyti 
jos sudėtį, supažindinti su atei-
ties planais?

Nuolatinės šio projekto ko-
mandos nėra, žmonės dirba kiek 
galėdami, negaudami jokio atly-
gio. Laidas verčia Kauno apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro vertė-
jos, kurioms vertimo užsakymų ir 
taip yra daug. O pasirengti laidos 
vertimui reikia laiko ir pastangų. 

Pasiruošti filmavimams pade-
da Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktoriaus pava-
duotojas Arūnas Bražinskas. Jis 
geba profesionaliai patarti tinka-
mai verčiant laidos informaciją į 
gestų kalbą. Prie šio projekto pri-
sidėti sutiko ir Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos prezidentė 
Monika Kumžaitė bei šios asocia-
cijos tarybos ir LKD valdybos na-
rys Kęstutis Vaišnora, kurie rengia 
savo autorines laidas. Monika seka 
pasakėles mažiesiems, o Kęstutis 
rengia pokalbių laidą „Kitas kam-
pas“. Žinoma, dideli indelį į šio 
projekto veiklą įdeda ir Lietuvos 
gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė R. Leonavičienė.

Ateities planų  turime daug: 
plėsti veiklą, didinti verčiamų 
laidų skaičių, įtraukti į šią vei-
klą daugiau kurčiųjų, kitų miestų 
vertėjų. Norime, kad šis projektas 
taptų tikrai naudingas, informaty-
vus ir prieinamas visiems.

Iš glausto projekto prista-
tymo aiškėja, kad prie Gestų 
kalbos televizijos veiklos galėtų 
prisidėti visi turintys gerų idėjų, 
kūrybinio impulso mūsų ben-

druomenės nariai. Kokiu būdu 
ruošiamasi pritraukti gerąsias 
iniciatyvas?

Svarbiausia - turėti noro ir 
idėją, o galimybių reikia ieškoti. 
Turint idėją galima kurti projek-
tus, kurie padėtų tą idėją įgyven-
dinti. Nors įvairių „stabdžių“ ne-
trūksta. Lietuvoje buvo bandoma 
per projektus  gauti finansavimą 
laidoms, tačiau bandymai buvo 
nesėkmingi.

Tačiau juk lietuvių gestų kalba 
jau 20 metų yra oficialiai pripažin-
ta gimtąja kurčiųjų kalba, o teisę 
į informaciją gimtąja kalba šalyje 
turi visi. Ir visai nesvarbu ar tai 
yra lietuvių kalba, ar lietuvių gestų 
kalba. 

Norintiems prisidėti prie pro-
jekto laidų kūrimo, filmavimo, 
montavimo ar kitais būdais mes 
negalime pasiūlyti finansinio at-
lygio. Tai yra savanoriškas darbas, 
kuris kiekvienam asmeniškai tei-
kia moralinį pasitenkinimą. Juk 
gera žinoti, kad kitiems darai gera 
ir padedi.

Kokios laidos bus verčiamos 
į gestų kalbą artimiausiu metu? 

Jau vyksta filmavimo, monta-
vimo darbai šių laidų: „Beatos vir-
tuvė“, „Mamyčių klubas“, „Svajo-
nių sodai“, „Mokslo sriuba“, „Kitas 
kampas“, „Atgal į praeitį“.

Kurčiųjų bendruomenei in-
formacijos niekada nebus per 
daug. Ji gana imli naujovėms. 
Bet kas padės kurčiųjų kartai, 
kuri neturi kompiuterinio raš-
tingumo pagrindų dėl kritinio 
amžiaus ribos?

Vienas paprasčiausių sprendi-
mų - pradėti transliacijas televizi-
jos eteryje. Tai būtų naudinga ne 
tik neturintiems kompiuterinio 
raštingumo pagrindų, bet ir kie-
kvienam kurčiam žmogui. Taip ir 
turėtų būti! Tačiau žinant, kokia 

situacija Lietuvoje, telieka tikėtis, 
kad didelėmis pastangomis vis 
tiek pavyks tai įgyvendinti.

Kol kas galbūt kurčiųjų re-
abilitacijos centruose būtų gali-
mybė kompiuterinio raštingumo 
pagrindų neturintiems žmonėms 
pasinaudoti ten dirbančių specia-
listų pagalba ir susirasti, peržiūrėti 
informaciją internete.

Jei didelis gestų kalbos ver-
tėjų stygius, gal šioje televizijoje 
galėtų versti patys kurtieji?

Žinoma, tačiau šiuo metu dar 
neturime įrangos, kuria naudoda-
masis kurčiasis galėtų versti laidą 
į gestų kalbą. Tačiau jei atsirastų 
kurčiųjų, norinčių versti laidas, 
manau, būtų galima sugalvoti kaip 
minimaliomis investicijomis su-
daryti tam sąlygas. 

Visada labai laukiame norin-
čių kurti autorines laidas, t. y. pa-
tiems kurtiesiems vesti laidas. 

Gestų kalbos televizija jau 
pritraukė mažuosius. Kokios 
vaikų laidų pagrindinės aktua-
lijos? 

Mažiesiems žiūrovams filmuo-
jama laida „Pasakėlių šalis“. Laide-
lės vedėja M. Kumžaitė ne tik seka 
pasakėles, bet ir pamoko gestų, 
tad besimokantiems gestų kalbos 
ši laida taip pat verta dėmesio. 
„Pasakų šalį“ reikėtų daugiau ani-
muoti, padaryti dar žaismingesnę, 
tačiau šiandien maksimaliai da-
rome pagal savo galimybes. Pasa-
kos - neatskiriama vaikystės dalis. 
Džiaugiamės, kad bent šiandienos 
turimomis priemonėmis galime 
mažiesiems atverti duris į pasakų 
šalį.

Kaip manote, kokias temas 
turėtų apimti Gestų kalbos tele-
vizija, kad galėtų gerokai prisi-
dėti prie kurčiųjų integracijos į 
visuomenę? 

Negalėčiau išskirti konkrečios 
temos. Kurtieji yra visaverčiai Lie-
tuvos piliečiai, kuriems visa in-
formacija turi būti prieinama jų 
gimtąja kalba. Šiuo metu, manau, 
labiausiai trūksta aktualijų laidų, 
tačiau jų vertimas į gestų kalbą 
turi keblumų, kuriems mes dar 
neradome sprendimo būdų, todėl 
negalime žiūrovams jų pasiūlyti.

Dėkoju už nuoširdų pokalbį. 
Jums ir jūsų komandai linkiu sė-
kmės įgyvendinant gražų suma-
nymą – padėti gestais kalbančiam 
žmogui.

Gestų kalbos televizija – tai 
internetinė televizija, kurią gali-
ma rasti puslapyje www.gktv.lt.

Gestų kalbos televizijos projekto vadovė Agnė Sakalaitė.
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Mūsų žmonės

85 metų proga Marytę SERGEJEVĄ sveikina 
Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro darbuo-

tojų kolektyvas ir bendruomenė.

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.

Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.

Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos…

Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro di-
rektorę Nijolę KAMINSKIENĘ jubiliejaus 

proga sveikina darbuotojų kolektyvas.

Gerb. Aleksai JASIŪNAI,

Sveikiname Jus su ypatinga švente – 70 metų sukaktimi. 
Jūsų visas gyvenimas atiduotas tarnavimui kurtiesiems, 
bendruomenės stiprinimui. Kur jūs bedirbote – ar Vil-

niaus kurčiųjų įmonėje, ar Vilniaus teritorinėje kurčiųjų 
valdyboje, ar kūrėte Lietuvos kurčiųjų sporto komitetą ir 
organizavote jo veiklą, ar puoselėjote ir turtinote gestų 
kalbą – visur Jūs palikote ryškią žymę.  Jūsų vadovau-
jami darbo grupės, kolektyvai ir organizacijos visada 
išaugdavo iki išskirtinių. Jūs skynėte laurus ir pelnėte 

daugybę apdovanojimų. Ne kartą garsinote miestą ir šalį 
visame pasaulyje.  Ačiū Jums už tai. Taip pat už tai, kad 
esate pasiaukojantis tautos sūnus, socialiai atsakingas 

žmogus, kurčiųjų lyderis, pavyzdys jaunajai kartai. 
Stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, naujų perga-

lių bei užkariautų asmeninių ir profesinių viršūnių.

Lietuvos kurčiųjų draugija
LKD Respublikinė valdyba

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
Surdologijos centras

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras  

Sveikinimai

Gerb. Malvina STANKAUSKIENE,

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj 
širdis džiaugsmu suvirpės. 

O per metų dienas, per tamsias ir šviesias 
Tevisad Tave laimė lydės.

Gražaus jubiliejaus proga Jus sveikina 
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai
Kauno miesto ir rajono kurčiųjų bendruomenės 


