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Pirmoji kurčioji Lietuvos 
dailininkų sąjungos narė

„Akiračio“ redakcija susitiko su savo skaitytojais

Plačiau skaitykite 17 p.

Plačiau skaitykite 6-7 p.

Šių metų gegužės 22-oji – tai ypatinga 
diena kurčiųjų istorijoje. Tądien į Lietuvos 
dailininkų sąjungą buvo priimta pirmoji 
kurčioji dailininkė Silvana Hacking. 

Tai yra didelis pasiekimas Lietuvos kurčiųjų 
bendruomenėje, kadangi į sąjungą patekti nėra 
lengva. Apie tai „Akiračio“ neetatinė korespondentė 
Rasa Buikauskaitė kalbasi su Silvana Hacking.

Balandžio 21 d.  
Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos centro 
salėje vyko  respublikinė 

konferencija  
„Ketvirtis amžiaus LKD 
mėnraščiui „Akiratis“: 

dabartis ir ateitis“. 

Konferencijos dalyviai (pirma iš kairės Seimo narė V.V. Margevičienė).
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APSVARSTYTOS KUR-
ČIŲ STUDENTŲ PROBLE-
MOS. Birželio 11 d. Neįgaliųjų 
reikalų departamentas surengė 
pasitarimą-diskusiją dėl verti-
mo gestų kalba organizavimo 
aukštosiose mokyklose proble-
mų. Į jį pakviesti LKD, Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo asociaci-
jos (LKJA), Valstybinio studijų 
fondo, Vilniaus AGKVC bei 
Lietuvių gestų kalbos vertėjų 
asociacijos vadovai, kai kurių 
aukštųjų mokyklų suinteresuo-
ti asmenys ir kt. Išsakyta įvai-
rių, gana prieštaringų nuomo-
nių. Susitarta dėl vieno: LKJA 
per du mėnesius atliks kokybi-
nį tyrimą ir išsiaiškins kurčių 
studentų poreikius dėl verti-
mo paslaugų, situaciją studijų 
aplinkoje.

DIPLOMAS „MIMI-
KAI“. Gegužės 28 d. 5-ajame 
tarptautiniame neįgaliųjų tea-
trų festivalyje „Begasas“  Vil-
niaus KRC liaudies teatras 
„Mimika“ pelnė diplomą. Mū-
sų aktoriai parodė ištrauką iš 
spektaklio „Nesantaikos kai-
na“ (rež. Janina Mažeikienė). 
Diplomas skirtas už scenogra-
fiją, vizualumą ir kostiumus. 
Kolektyvą padėkos raštais taip 
pat apdovanojo Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija bei 
Vilniaus miesto savivaldybė.

GARBINGAS APDOVA-
NOJIMAS. Šių metų Europos 
Sąjungos piliečio apdovanoji-

mas skirtas asociacijai Lietuvos 
neįgaliųjų forumas. Medalis į 
Lietuvą atkeliauja pirmąkart. 
Jis yra skiriamas už išskirtinius 
nuopelnus skatinant geresnį 
valstybių narių gyventojų tar-
pusavio supratimą ir glaudes-
nę integraciją bei ES vertybių 
puoselėjimą. 

LNF prezidentė D. Juodkai-
tė įsitikinusi, kad šiuo garbin-
gu apdovanojimu įvertinta visa 
Forumą vienijančių Lietuvos 
neįgaliųjų organizacijų veikla. 

VALSTYBĖS VADOVĖS 
METINIO PRANEŠIMO 
VERTIMAS. Prezidentė D. 
Grybauskaitė šiemet Seime 
perskaitė jau šeštą iš eilės savo 
kaip valstybės vadovės ir pir-
mą šią kadenciją metinį pra-
nešimą. Pranešimą tiesiogiai iš 
LRT televizijos studijos vertė 
Vilniaus AGKVC vertėjai Rūta 
Juodinytė,  Anastasija  Zimina, 
Arūnas Šaukeckas ir LRT tele-
vizijos vertėja Vida Slovikienė. 

KREPŠINIS. Birželio 28 
d. kurtieji vyrai, birželio 30 d. 
kurčios moterys išvyksta daly-
vauti Pasaulio kurčiųjų krepši-
nio čempionate. Krepšinio fies-
ta vyks Taivanyje. Delegaciją 
sudaro 32 asmenys, jai ir vyrų 
rinktinei vadovauja LKSK pre-
zidentas A. Jasiūnas, moterų 
rinktinei –  LKSK generalinis 
sekretorius M. Minkevičius. 
Šalies kurčiųjų vyrų krepšinio 
rinktinės vyriausiasis treneris 

Trumpai apie 
musAktualijos

SKELBIMAS

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 
mokykla tęsia kurčių ir neprigirdinčių, su kochle-
ariniais implantais vaikų priėmimą į ikimokyklinę, 

priešmokyklinę ugdymo grupes, pradinio ir pa-
grindinio ugdymo klases. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami atvykti jiems 
patogiu laiku. 

Informacija teikiama telefonais: 
(8 45) 51 73 00, 51 74 35, 8 604 06 931, 8 688 76 085.

Mokyklos adresas: Parko g. 19, Panevėžys.
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A. Šatas, trenerio asistentas A. 
Jurkša, moterų rinktinės ati-
tinkamai – L. Dambrauskaitė ir 
Ž. Mikalauskaitė.

RASEINIŠKIŲ SUSITI-
KIMAS SU T. KUZMINS-
KIU. Birželio 4 d. Kauno 
kurčiųjų teritorinės valdybos 
Raseinių pirminės organiza-
cijos (p. o.) pirmininkė G. Ei-
dukevičienė ir projekto vykdy-
toja I.  Garštvienė organizavo 
susitikimą su daugkartiniu 
(kurčiųjų) Europos, pasaulio ir 
olimpinių žaidynių čempionu 
orientacininku T. Kuzminskiu. 
Įdomus renginys vyko Rasei-
nių neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centre. Čia nemažai susi-
rinko ne tik kurčiųjų p. o. na-
rių, jų šeimų narių, bet ir daug 
girdinčių centro lankytojų. 

Tomas rodė nuotraukas iš 
atsakingų susitikimų su varžo-
vais, pergalingų triumfo aki-
mirkų ir raseiniškius sužavėjo 
paprastumu. Visus sudomino 

jo ir R. Koveckio įdomi kelio-
nė po Lietuvą dviračiais. Šiltas 
bendravimas pratęstas prie ar-
batos. Sportininkui linkėta dar 
daug pergalių ateityje, o atmi-
nimui įteiktos pačių bendruo-
menės narių rankomis megz-
tos šiltos kojinės.

LKD NARYS M. KRU-
ČAS – GERIAUSIAS AUKŠ-
TAITIJOS PASAKORIUS. 

Folkloro festivalyje „Dzūkų 
godos“, skirtame regionų me-
tams, šauniausiu Aukštaitijos 
pasakoriumi pripažintas LKD 
narys iš Upninkų (Jonavos r.) 
M. Kručas. 

Įspūdingas renginys vyko 
gegužės 15-16 d. Merkinėje 
ir Marcinkonyse (Varėnos r.). 
Lietuvos regionų pasakorių 
varžytuvėse rungėsi įvairaus 
amžiaus šešiolika pasakorių 
iš Suvalkijos, Aukštaitijos ir 
Dzūkijos. Po sėkmingo pasiro-
dymo M. Kručas apdovanotas 
Aukštaitijos geriausio pasako-

riaus diplomu, Varėnos rajono 
savivaldybės mero pavaduoto-
jo G. Samulevičiaus padėkos 
raštu, festivalio organizatorių 
suvenyru – gervės statulėle.

Solidaus amžiaus M. Kručo 
humoru ir optimizmu dvel-
kianti kūryba neblogai žinoma 
ir mūsų bendruomenei. Jis yra 
tarp aktyviausių kurčiųjų lite-
ratų sambūrio narių. 

ATSISVEIKINAME IKI 
RUDENS. Mieli skaitytojai, 
informuojame, kad kitas „Aki-

račio“ numeris pasirodys rug-
sėjo mėnesį. Priminsime, kad 
šiemet laikraščio leidybai, pa-
lyginti su praėjusiais metais, 
finansavimas sumažintas 20 
proc., todėl galime parengti tik 
10 mėnraščio numerių. Dėl tos 
priežasties liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais „Akiračio“ neišlei-
sime. Visiems savo bičiuliams 
linkime gerai pailsėti, patirti 
kuo daugiau nuostabių akimir-
kų. Iki susitikimo rugsėjį! 

Respublikinės valdybos posėdis
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
direktorei Danutei KRIŠČIŪNIENEI už fi-
nansinę paramą, kad šis „Akiračio“ numeris 
būtų spalvotas ir didesnės apimties. 

Jūs viena pirmųjų atkreipėte dėmesį į  pras-
tėjančią ekonominę „Akiračio“ padėtį ir re-
aliais darbais pasistengėte, kad skaitytojus 
laikraštis pasiektų vizualiai patrauklesnis ir 
gausesnis aktualiais straipsniais. 

Džiugu, kad LKD mėnraštį perskaito ne tik 
mūsų bendruomenės nariai, bet ir kita visuo-
menės dalis. Tai Jūsų pastangomis „Akira-
čiui“ atvertos durys daugumai Panevėžio mo-
kyklų, poliklinikų, organizacijoms ir įvairioms 
bendruomenėms. 

Jūsų organizuojamų renginių dėka Aukštai-
tijos sostinėje plačiai propaguojama kurčiųjų 
kultūra ir gimtoji jų kalba. 

Ačiū Jums už kilnią, plačią ir drąsią širdį 
skatinant sutrikusios klausos žmonių integra-
ciją ir puoselėjant visuomenės supratimą.

„Akiračio“ redakcija  

Nuoširdžiai užjaučiame LKD Respublikinės 
valdybos narę Romą Klečkovskają 

dėl mylimos mamytės mirties. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinė valdyba
UAB „Vikados“ kolektyvas

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojai,
bendruomenės nariai

Gegužės 28 d. vyko Respublikinės valdybos (RV) posėdis. Ja-
me dalyvavo: V. Pivoras, A. Bražinskas, A. Juciuvienė, N. Kamins-
kienė, I. Minkevičienė, M. Minkevičius, K. Prudnikienė, J. Puga-
čiauskienė, G. Ramanauskienė, A. Šaukeckas, K. Vaišnora, A. Ja-
siūnas. Posėdyje tarė žodį šie kviesti asmenys: D. Dragūnienė, 
R. Kuralavičiūtė, N. Mackevičienė, D. Ščerbinienė, L. Vinickas.

Valdybos posėdyje LKD viceprezidentu buvo išrinktas 
K. Vaišnora. 

Nutarta iš dalies kompensuoti kompiuterio ir kompiuteri-
nės įrangos pirkimą Klaipėdos rajone. Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas (NRD) skyrė LKD lėšų filmavimo kamerai ir planše-
tiniam kompiuteriui įsigyti. Norėdama, kad filmavimo kamera 
būtų kokybiška, RV per posėdį nutarė LKD lėšomis prisidėti prie 
filmavimo kameros pirkimo. Taip pat nutarta, kad LKD asocijuoti 
nariai iki einamųjų metų liepos 1 d. turi sumokėti LKD nario 
mokestį. Jei nario mokesčio nesumokės, asocijuoti nariai negalės 
gauti paramos iš LKD. 

Remiantis R. Klečkovskajos pareiškimu, nutarta pritarti jos 
darbo sutarties nutraukimui ir išmokėti darbo užmokesčio išeiti-
nę kompensaciją. 

Minint lietuvių gestų kalbos 20 metų jubiliejų, RV prašymu 
VšĮ ,,Akiračio“ redakcija išleido mėnraštį su 4 spalvotais pusla-
piais. Per posėdį nutarta kompensuoti papildomas ,,Akiračio“ iš-
laidas dėl spalvotos spaudos. 

VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras skolingas LKD. Nu-
tarta, kad jis skolą turi grąžinti per trejus metus. 

Kitas RV posėdis vyko birželio 16 d. Per posėdį buvo kalbama 
apie LKD pastatą Šv. Kazimiero g. 3.

Informacija parengta pagal RV posėdžio protokolą
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Gegužės mėnesį buvo gauti 
skundai dėl VAGKVC vertimo 
paslaugų. Todėl vadovas ir jo ko-
manda siekė su senjorais išsiaiš-
kinti, kaip būtų galima pagerinti 
LRT televizijos aktualijų laidos 
„Šiandien“ vertimą į gestų kalbą. 
Taip pat direktorius pristatė ver-
timo paslaugų gerinimo planą. 
Jame pirmenybė skiriama pas-
laugoms, susijusioms su greitąja 
pagalba, policija, teismais, taip 
pat vertimu konferencijose, ofi-
cialiuose viešuose renginiuose 
bei vertimu nelaimingų įvykių 
buityje atveju. Bus stengiama-
si užtikrinti sostinės kultūrinių 
renginių prieinamumą kurtie-
siems, numatomą steigti vertėjų 
postą Šeškinės seniūnijoje. 

Prašė „artikuliuoti“
Diskusija dėl vertimo pas-

laugų televizijoje buvo kur kas 
sudėtingesnė. Dauguma senjorų 
pasisakė už vertimą į pažodinę 
kalbą. Jie gyrė vyresnius vertėjus, 
kurių paslaugų pobūdis jiems 
tinka. Renginiui pirmininkau-
jantis LKD prezidentas V. Pivo-
ras ragino senjorus ryžtis poky-
čiams sakydamas, kad „gyveni-

mas nestovi vietoje, ir visiems 
reikia judėti į priekį“. Senjorams 
tai didelio įspūdžio nedarė. Kal-
bėtojai buvo nepatenkinti per 
mažu vertėjo langu laidoje, prašė 
daugiau laidų titruoti.

Pensininkų siūlymai
Pensininkai skundėsi, kad 

artikuliacijos jiems trūksta ir 
gaunant juridines, medicinos 
paslaugas. Dėl kokybiško ver-
timo užtikrinimo sudėtinges-
niais atvejais jie siūlė klientui ir 
paslaugos teikėjui susitikti prieš 
paslaugos teikimą, pagal gali-
mybes prašė skirti tą patį vertėją 
kaskart, kol bus sutvarkytas kon-
kretus reikalas. Jie nepyko, kad 
paslaugos kartais tenka palūkėti 
2-3 dienas. 

Viena kalbėtoja nepritarė 
jauniems žmones, kad viską iš-
kėlė į viešumą, užuot situaciją 
aiškinęsi pačioje bendruomenė-
je, ir ragino ieškoti būdų susitarti 
tarpusavyje. 

NRD vadovės kalba
Susitikime dalyvaujanti NRD 

direktorė A. Kandratavičienė 
įspėjo, kad ir kaip būtų sunku, 

dėl vertimo būdo televizijoje 
senjorams ir jaunimui teks susi-
tarti tarpusavyje. Direktorė pa-
ragino Surdologijos centrą, kuris 
atsakingas už gestų kalbos mo-
kymą ir sklaidą, senjorus jų mė-
nesinėse sueigose supažindinti 
su nežinomais gestais ir taip ban-
dyti spręsti sąvokų nesupratimo 
problemą.

Jaunimas priekaištų 
nepašykštėjo

Analogiškas birželio 9 d. 
VAGKVC ir Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos susitikimas 
pasižymėjo pretenzijų ir emocijų 
gausa. Jame dalyvavo ir Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacijos 
atstovai, Vilniaus kolegijos dės-
tytojai. Vilniečiai vertėjai kaltinti 
socialinių darbuotojų ir vertimo 
paslaugų painiojimu, nepakan-
kama paslaugų apimtimi stu-
dentams, nemalonių situacijų 
kūrimu paskaitose, profesinės 
etikos, ypač konfidencialumo 
nesilaikymu. Taip pat vengimu, 
o gal negebėjimu versti raštu, 
„kalkės“ vartojimu televizijoje 
t. t. Priekaištų pažerta ir Vilniaus 
AGKVC Alytaus vertėjų padali-
nio komandai. 

Apie vertimą televizi-
joje – visai kitaip

Jaunimas demonstravo prin-
cipingumą – „kalkės“ televizijoje 
neturi likti. Juk Vyriausybė prieš 

20 metų pripažino ne pažodi-
nę kalbą, bet gestų kalbą. Viena 
kurčioji emigrantė atsiųstame 
vaizdo įraše teigė, kad, pvz., ša-
lyje, kur ji dabar gyvena, vartoti 
eteryje „kalkę“ yra žemas lygis. 
„Kalkė“ esą toleruojama kas-
dieniame bendravime, čia ji jau 
asmens pasirinkimo reikalas. Ki-
tas kurčias sistemos darbuotojas 
demonstravo įrašą vertimo Grai-
kijos televizijoje. Visus dalyvius 
pakerėjo didelis vertėjo langas, 
išraiškingas vertėjo veidas. Pati-
ko naudojami titrai. 

Priešingai senjorams, jauni-
mas tik vienintelę jauną vertėją 
iš keturių LRT televizijoje palan-
kiai vertino. 

Susitikimui 
rengėsi rimtai

Lietuvos kurčiųjų jaunimas 
susitikime buvo vieningas. Kal-
bėtojai stengėsi prieš tai minėtų 
priekaištų nekartoti, labai neiš-
siplėsti. Savo argumentams grįs-
ti jaunimas pasitelkė ir „gyvus“ 
kalbėtojus, ir vaizdo interviu. 
Domėjosi, kodėl darbą paliko 
kurčias vertėjų centro darbuoto-
jas T. Ivanauskas (šis teigė, kad 
išsiskyrė jo ir vadovo požiūriai 
į darbą; esą jis jautėsi ignoruo-
jamas, nematė perspektyvų). 
Klausė, ar jau atleistas iš darbo 
kurčias pavaduotojas. Sužinoję, 
kad taip ir kad vietoj šio įsteigtas 
dar vienas vertėjo etatas, taip pat 
neapsidžiaugė. Atrodė, kad pir-
menybę susirinkusiųjų dauguma 
vis dėlto teiktų kurčiam pava-
duotojui. 

Daug  laiko buvo skirta ap-

Aktualijos

Antrojo susirinkimo dalyviai (pirmoje eilėje iš dešinės): VAGKVC direktorius D. Jakutis, NRD direktorė 
A. Kandratavičienė, gestų kalbos vertėjos.

Birželio 4 d. Vilniaus apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro (VAGKVC) direktorius D. Jakutis ir dar-
buotojai susitiko su Vilniaus KRC senjorų klubo 
„Bičiuliai“ nariais. Birželio 9 d. vyko kitas susitiki-
mas, kuriame daugiausia pasisakė jaunimas.

Jaunimo nusiskundimai išjudino ramybės 
pamatus

VAGKVC direktorius D. Jakutis.
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Europos kurčiųjų renginiai Rygoje

tarti, ar D. Jakutis tinka eiti di-
rektoriaus pareigas. Neigiamų 
pasakymų buvo tiek, kad sumi-
nėti neįmanoma. Tam buvo pasi-
telkti net užsienio kurtieji, kada 
nors lankęsi Vilniuje. Kai kurie 
kalbėtojai dėl paslaugų koky-
bės kaltino ne vertėjų darbą, bet 
prastą veiklų administravimą. 
Išsprūdo ir teiginių, jog vadovas 
netinka ir todėl, kad yra girdin-
tis. Neapsieita per susitikimą ir 
be kai kurių vertėjų darbo įver-
tinimo. 

„Kaltinamojo“ žodis
 VAGKVC direktoriui atremti 

kaltinimus buvo skirtos 5 minu-
tės. Susitelkti į jo kalbą trukdė ir 
salėje vykstantis judėjimas – tuo 
pat metu į salę atnešti plakatai, 
tokie kaip „Tiltą tarp kurčiųjų 
ir girdinčiųjų griauna ponas D. 
Jakutis“, „Kada būsim išgirsti?“, 
„Mes jumis nepasitikim ir no-
rim, kad išeitumėt“ ir t. t. Kalbė-
tojas atkreipė dėmesį į sutapimus 
– skundai prasidėjo tik po 2007 
m., kai centrą paliko tam tikri 
darbuotojai. Aiškino, kad vertė-
jų trūkumas neleidžia užtikrinti 
reikiamų paslaugų studentams ir 
kitiems bendruomenės nariams. 
Domėjosi, kiek salėje esančių 
Vilniaus vertėjų centre nesulaukė 
vertimo paslaugų. Pilnoje salėje 

pakilo, rodos, trys rankos. Va-
dovas demonstravo pasiryžimą 
spręsti problemas kartu.  

Ir dar viena NRD 
vadovės kalba

A. Kandratavičienė teigė, 
kad  kurčiųjų įstaigų finansavi-
mas nėra jau toks prastas. Pagyrė 
jaunimo pastangas siekti pagar-
bos gestų kalbai, gauti kokybiš-
kas vertimo paslaugas. Ji atkreipė 
dėmesį į per kelias įstaigas dir-
bančius pervargusius vertėjus. 
Pripažino, jog taip nutinka ir 
todėl, kad vertėjai viename dar-
be uždirba per mažai. Direktorė 
dalijosi ateities planais: su aukš-
tųjų mokyklų vadovais derėtis 
dėl vertėjų įdarbinimo mokslo 

įstaigose, atidžiau vertinti vertė-
jų centrų vadovų darbą; taip pat 
atstovauti kurčiųjų interesams 
siekiant geresnio vertimo televi-
zijoje, kitąmet Vilniui skirti bent 
porą papildomų vertėjų etatų ir 
kt.

A. Jasiūno kalba
Šalia būrio jaunų kalbėto-

jų išsiskyrė LKSK prezidento A. 
Jasiūno kalba. Jis pasidžiaugė 
pasiekimu – gestų kalbos pripa-
žinimo 20-mečiu. Priekaištavo 
jaunimui dėl istorinės atminties 
stokos – pamirštami tie, kurie tai 
nuostatai grindė kelią. Atrėmė 
jam mestus priekaištus. NRD ad-
resavo reikalavimą didinti vertė-
jų etatų skaičių. Ir nepritarė LKD 
sistemos organizacijų priešini-

mui. Anot jo, vertimo paslaugos 
vertėjų centruose ir Surdologijos 
centre skiriasi. Ragino vertėjų 
centruose įdarbinti po 1-2 kur-
čius vertėjus  kurčiųjų proble-
moms spręsti. Įrodinėjo kurčių 
pranešėjų įdarbinimo naudą te-
levizijoje. 

Kitų kalbos
LGKVA prezidentė R. Leo-

navičienė pabrėžė, koks svarbus 
vertėjams kurčiųjų palaikymas. 
Vertėjai nuoširdžiai stengiasi tin-
kamai teikti paslaugas, taip pat ir 
mokytis jas teikti. Ir prezidentė, 
ir LKD viceprezidentas K. Vaiš-
nora, ir V. Pivoras išreiškė viltį, 
kad, pasitelkus gerą valią, įdėjus 
pastangų ateityje keltas proble-
mas galima išspręsti.

Nematyti negalima
Per susitikimą neišvengta ir 

nesusipratimų. Buvo situacija, 
kai vertėjai, reikia manyti, ne-
tyčia, buvo pažeminti, tapo ne-
susipratimo įkaitais. Todėl po 
renginio teko pastebėti ne vieną 
liūdną žvilgsnį. 

Tęsti diskusijos neoficialioje 
aplinkoje kurtieji ir vertėjai bū-
rėsi atskirai, nors abu būrelius 
teskyrė keli žingsniai.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pradėjus kalbėti D. Jakučiui, jaunimas į salę įnešė protestą prieš jį 
reiškiančius plakatus.

Gegužės viduryje Latvijos 
sostinėje Rygoje vyko jau trisde-
šimtoji Europos kurčiųjų sąjun-
gos (EUD) generalinė asamblėja.

Lietuvai generalinėje asamblėjoje ir ple-
narinėje diskusijoje atstovavo LKD prezi-
dentas V. Pivoras ir Vilniaus KRC direktorė 
I. Minkevičienė. 

Europos kurčiųjų sąjunga įkurta 1985 m. 
ir yra vienintelė organizacija, atstovaujan-
ti kurčiųjų interesams Europos Sąjungoje. Ji 
jau 30 metų siekia sukurti ir išlaikyti ES ly-
gio dialogus. Tai EUD daro konsultuodamasi 
su nacionalinėmis kurčiųjų organizacijomis. 
Vieną šiųmetį renginį EUD surengė Latvijo-
je, šalyje, kuri šiemet pirmininkauja ES Ta-
rybai. 

Gegužės 15 d. seminaras. Daugiausia 
sueigoje diskutuota apie kurčius asmenis ES 
darbo rinkoje, lygias darbuotojų teises Eu-
ropoje. Į renginį atvyko Pasaulio ir Europos 
kurčiųjų organizacijų lyderiai, Europos Par-

lamento nariai ir Jungtinės negalios grupės 
pirmininkai dr. Adamas Kosa ir Helga Ste-
vens, Europos Komisijos Užimtumo, socia-
linių klausimų ir įtraukties komisariato As-
menų su negalia skyriaus atstovas, Europos 
neįgaliųjų forumo atstovų, Latvijos politikų 
ir pareigūnų, kurčiųjų draugijos atstovų ir kt. 
Oficialiuose dokumentuose teigiama, kad se-
minaras buvo labai populiarus. Jame aktyviai 
dalyvavo daugiau nei 80 dalyvių.

Gegužės 16–19 d. vyko generalinė 
asamblėja. Jos darbotvarkėje daugiausia 
dėmesio skirta EUD 2014 m. finansavimo 
ataskaitai ir diskutuota dėl EUD nario mo-
kesčio. Ilgai tartasi, kokia nario mokesčio sis-
tema būtų tinkama visoms Europos Sąjungos 
šalims.

Paskutinę EUD generalinės asamblėjos 
dieną nacionalinių kurčiųjų draugijų de-
legatai dalyvavo 95 metų Latvijos kurčiųjų 
draugijos jubiliejuje. Tai buvo puiki galimybė 
daugiau sužinoti apie Latvijos kurčiųjų kul-
tūrą ir šalies gestų kalbą.

Europos Parlamento nariai Á. Kósa ir 
H. Stevens (jie – kurtieji) paskelbė savo pla-
nus dėl EUD 30 metų jubiliejaus Briuselyje, 
jis vyks vėliau, lapkričio mėnesį. EUD paža-
dėjo glaudžiai bendradarbiauti su kurčiaisiais 
Europos Parlamento nariais ir užtikrinti ne-
pamirštamą renginį visoms savo nacionali-
nėms narėms.

Gegužės 20 d. - plenarinė diskusija. 
Baigiamąjį EUD renginį vainikavo rezoliuci-
ja dėl visapusiško Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo. Dėl to Eu-
ropos Parlamentui pasiūlyta sudaryti Kryž-
minį komitetų tinklą ir per jį prižiūrėti JT 
Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą. 
Taip pat pareikalauta gerbti neįgaliuosius ir 
jiems sukurti tokią darbo aplinką, kad tarp-
tautinė veikla ir susitikimai, procedūros būtų 
jiems visiškai prieinami. EUD paragino, kad 
bent viena Europos Parlamento konsultacija 
būtų skirta negalios klausimams.

„Akiračio“ inf.
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„Akiračio“ redakcija susitiko su savo skaitytojais

Susitikimo priežastis – 
sukaktis ir nerimas dėl lai-
kraščio išlikimo. Balandžio 21 
d. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro salėje vyko respublikinė 
konferencija „Ketvirtis amžiaus 
LKD mėnraščiui „Akiratis“: da-
bartis ir ateitis“. 

Konferencijoje dalyvavo Sei-
mo nariai V. V. Margevičienė ir P. 
Urbšys, Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento (NRD) direktorė A. Kan-
dratavičienė, atvyko gausus būrys 
kurčiųjų bendruomenės narių, 
vertėjų centrų, bendrijos „Pagava“, 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro (LKNUC), 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos 
(PKNPM) atstovų bei mokinių ir 
kt. 

Renginį organizavo VšĮ „Aki-
račio“ redakcija ir PKNPM. Su-
rengti konferenciją ypač ragino 
PKNPM direktorė D. Kriščiū-
nienė, kuri viena pirmųjų reaga-
vo į vis prastėjančią ekonominę 
„Akiračio“ padėtį. Renginys buvo 
suplanuotas taip, kad konferenci-
joje laiko užteko ne tik rimtiems 
pranešimams, diskusijai, bet ir 
kavos pertraukoms. „Akiračio“ 
redakcijos darbuotojai renginyje 
buvo nustebinti maloniomis stai-
gmenomis.  

Priminsime skaitytojams, 
kad LKD viešosios įstaigos 
„Akiračio“ redakcijos tikslas 
- nušviesti LKD, jos įmonių, 
giminingų organizacijų veiklą 
ir problemas, supažindinti su 
įvairiais mūsų žmonių gyveni-

mo pasiekimais bei pasaulio 
kurčiųjų aktualijomis. Vienin-
telis LKD periodinis leidinys 
„Akiratis“, per 26 metus at-
laikęs įvairias permainų au-
dras, šiandien išgyvena sunkų 
laikotarpį. Tad konferencijoje 
prisiminta mėnraščio ištakos, 
jo nueitas kelias, aptartos lei-
dinio perspektyvos.

Filmas apie „Akiračio“ 
25 metų raidos kelią. Konfe-
renciją pradėjo Panevėžio moki-
niai, kurie dovanojo du įsimin-
tinus šokius (mokytoja R. Liut-
kevičenė). Taip pat panevėžiečiai 
atsivežė parengtą stendą, kuris 
buvo išpuoštas jų piešiniais ir pa-
sakymais apie laikraščio reikšmę 
jų gyvenime. 

Maždaug 20 minučių trukmės 
„Akiračio“ neetatinės korepon-
dentės, Vilniaus kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkės R. Bui-
kauskaitės parengtas filmukas apie 
„Akiračio“ 25 metų raidos kelią, 
interviu su skaitytojais, laikraščio 
steigimo iniciatoriais pralėkė kaip 
akimirka. Filme senjoras A. Gir-
džius prisiminė nelengvą „Aki-
račio“ gimimo istoriją. Iki 1989 
sausio 31 d., kol pasirodė pirmas 
leidinio numeris, ankstesnės kar-
tos LKD nariams teko belstis ne į 
vienas duris. Palyginimas: kaimy-
nai latviai savo laikraštį skaito nuo 
1954 metų.

Laikraščio svarbą kurčiųjų 
bendruomenei sveikinimo kalboje 
įvertino LKD prezidentas Vytautas 
Pivoras.

Visuomenę informuoti už 
neįgaliųjų lėšas?! Redaktorė 
Genė Karklienė savo kalbą pradėjo 

nuo kaunietės senjorės, ilgametės 
kurčiųjų sistemos vadovės, ištiki-
mos skaitytojos Danutės Ramo-
nienės pasakytos minties balan-
džio mėnesio „Akiratyje“ : „Sunku 
pagalvoti, kad mes kovojame dėl 
savo laikraščio išlikimo, o štai 
užsienyje kurčiųjų laikraščiai lei-
džiami ir dalijami nemokamai kas 
savaitę.“ Kaip iš tikrųjų yra kitose 
šalyse, redaktorė negalėjo atsakyti. 
Bet, jos nuomone, periodinis lai-
kraštis klausos negalios žmonėms 
turėtų būti kaip kompensacinė 
priemonė, nes sutrikusios klausos 
žmonių negalios specifika – in-
formacijos stygius, ir ji turėtų būti 
teikiama jiems visais prieinamais 
būdais. Pavyzdžiui, kaip judėjimo 
negalios žmonėms tiesiami priva-
žiavimai, tvarkoma infrastruktūra, 
taip klausos negalios žmonėms tu-
rėtų būti visi atviri keliai informa-
cijai pasiekti. Vienas tokių kelių 
yra ir „Akiratis“.

Pasak pranešėjos, per 26 me-
tus „Akiračio“ kelyje buvo visko. 
Keitėsi ne tik laikraščio veidas, bet 
ir darbo pobūdis, tačiau LKD pe-
riodinio leidinio tikslas visada bu-
vo vienodas. G. Karklienė išskyrė 
jos vadovavimo laikotarpiu (nuo 
2002 m.) išgyventus laikraščio eta-
pus:  nuo sužydėjimo iki prastė-
jančių finansavimo ir poligrafinės 
kokybės, apimties mažėjimo. 

Kalbėtoja atkreipė dėmesį, 
kad, nesant gestų kalbos rašytinės 
formos, leidinys, be įprastinių sa-
vo funkcijų (informuoti, šviesti, 
ugdyti, integruoti, vienyti),  atlieka 
ir metraščio funkciją. 

Ji pripažino, kad leidinį gel-
bėja Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo (SRTRF) finan-

suojamas projektas, kurį ji kasmet 
teikia fondui. Gavus lėšų autori-
niams straipsniams ir sujungus 
veiklas, galima kas mėnesį išleisti 
laikraštuką. Aišku, kasmet esama 
nežinioje, ar SRTRF finansuos 
projektą, ar ne. Laikraščiui rengti 
ir leisti skirtų NRD lėšų jau seniai 
nepakaktų. 

Kalbėtoja taip pat informavo, 
kad dalis neįgaliųjų leidinių lėšų 
šiemet atiteks interneto portalui 
lrytas.lt ir straipsniams šviesti vi-
suomenę apie neįgaliuosius rengti. 
Štai kodėl šiemet „Akiratis“ dar la-
biau nukentėjo. Todėl 2015 m. su 
savo skaitytojais jis išgalės susitik-
ti tik 10 kartų. Redaktorė, kaip ir 
kiti, stebėjosi valdžios pasirinktu 
keistu būdu skleisti informaciją vi-
suomenei, panaudojant neįgaliųjų 
lėšas. 

Nematoma pagalbos ran-
ka. Buvusi LKD pirmininko pa-
vaduotoja, o dabar UAB „Vikados“ 

Aktualijos

Redaktorė G. Karklienė akcentavo, 
kad klausos negalios žmonėms turėtų 
būti visi atviri keliai informacijai 
pasiekti, o vienas jų -  „Akiratis“.

Filmą apie „Akiračio“ 25 metų raidos 
kelią parengė Vilniaus kurčiųjų 
jaunimo organizacijos pirmininkė 
R. Buikauskaitė.

Renginio pirmininkė  PKNPM 
direktorė D. Kriščiūnienė pasiūlė 
kreiptis į Socialinės apsaugos ir 
darbo misteriją dėl „Akiračio“ 
išlikimo, kokybės gerinimo ir apimties 
didinimo. 

Konferencijoje dalyvavo (iš dešinės): Seimo narys P. Urbšys, LKD prezidentas 
V. Pivoras, NRD direktorė A. Kandratavičienė.

Atkelta iš 1 p.
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darbuotoja V. Vaitkutė atskleidė 
mėnraščio svarbą šviečiant ir ug-
dant bendruomenę. Savo kalboje 
buvusi vadovė, be kita ko, ypatingą 
dėmesį skyrė „Akiratyje“ skelbia-
mų verstinių knygų ir straipsnių 
apie kurčiuosius reikšmei sužinant 
pasaulio naujienas. Ji dėkojo jų 
autorei – ilgametei bendrijos „Pa-
gava“ narei J. Vanagienei. Dabar, 
žinia, verstinėms publikacijoms 
vietos lieka rečiau. Tai rodo, kad 
pačių Lietuvos kurčiųjų gyveni-
mas kupinas įvykių, jų aprašymas 
užima visą numerį. 

Pranešėja nutylėjo tik savo 
indėlį į „Akiračio“ aruodą. Nepa-
pasakojo, kad ji taip pat puikiai 
valdo plunksną. Kas mėnesį ty-
liai rankioja korektūros klaidas iš 
„Akiračio“ straipsnių. O laikraštį 
išspausdinus, susikrauna nemažą 
tiražo dalį į kuprinę ir neša į au-
tobusų stoties siuntų skyrių, o iš 
ten jie iškeliauja į kitus miestus. 
Taip kurtieji gali laikraštėlį įsigyti 
pigiau, nereikia mokėti už prenu-
meratą.

Į „Akiračio“ puoselėjimo 
kelią stoja jaunimas. Senjorai 
informacija ir rašiniais „Akiratį“ 
maitino ilgus metus. Dabar – jau-
nimo eilė. Malonu, kad šis dar-
bas jiems prie širdies. Nuo šiol jis 
platinamas ne tik kaip popierinė 
versija - štai Vilniaus kurčiųjų jau-
nimo organizacijos pastangomis 
pradėtas skelbti feisbuke. Ką tik 
R. Buikauskaitė išbandė dar vienas 
variantą  – sukūrė „Vimeo“ socia-
liniame tinkle paskyrą ir įdėjo du 
vaizdo interviu gestų kalba. Tai 
tarsi „Akiračio“ tąsa, tik gestų kal-
ba. Šioji populiari – ją per du mė-
nesius aplankė 3300 internautų. 

Taip pat darbuotoja aiškinosi 
laikraščio leidybos poreikį ir in-

terneto erdvėje  apklausė 72 res-
pondentus nuo 16 iki 50 metų. Štai 
kokius rezultatus ji gavo: laikraštį 
nuolat skaito 47,2 proc., kartais – 
37,5 proc., o neskaito 15,3 proc. 
apklaustųjų. 

Tačiau nebuvo nė vieno inter-
nauto, kuris apie jį nežinotų. Įdo-
mu, kad net 50 proc. skaitančiųjų 
skaito abu variantus – popierinį ir 
internetinį. 

Natūralu, kad skaitytojai turi 
pageidavimų: daugiau nuotrau-
kų, rašinių apie jaunimą, užsienio 
kurčiuosius, kurčiųjų tapatybę, is-
toriją, pasiekimus, interviu, anek-
dotų skyrelio ir t. t.  

Skaitytojai pasisakė už tai, kad 
ateityje „Akiratis“ būtų leidžiamas 
dviem formatais.

LKNUC auklėtoja R. Buikaus-
kienė apklausė mokinius ir mo-
kytojus. Ir šios grupės poreikiai 

panašūs: reikia daugiau informaci-
jos apie juos pačius, jų gyvenimą, 
interesus, mokslą ir darbą. Visi 
pageidavo daugiau vizualumo. 
Išskirtinis jaunų skaitytojų prašy-
mas – vartoti paprastesnę lietuvių 
kalbą.

„Akiratis“ - kurčiųjų 
leidinių šeimoje. Panevėžio 
KNPM mokytojas ir biblioteki-
ninkas V.  Glušokas papasakojo, 
kad užmezgė daugybę kontaktų 
su  kurčiųjų organizacijomis ir su-
rinko laikraščių ir žurnalų kurtie-
siems pavyzdžių iš viso pasaulio. 
Sužinojome, kad kai kuriose šalyse 
jų leidžiama ne po vieną, bet net 
po keletą.

Dar kartą meninė pro-
grama. Savo pasirodymu nu-
džiugino, nuotaiką praskaidrino 
„pagaviukų“ (bendrijos „Pagava“) 
šokis konferencijos dalyviams. 
Auditorija „saulutėmis“ ir ploji-
mais privertė scenoje pasirodyti ir 
jų mokytoją Aldoną Vieliūtę. Mat 
„pagaviukai“ – taip pat ir LKNUC 
ugdytiniai, kuriuos moko A. Vie-
liūtė.

Garbingas, bet labai įpa-
reigojantis palyginimas. J. Va-
nagienė, naudodamasi išskirtine 
kurčio vaiko motinos teise, gynė 
lietuvišką žodį ir švelniai priekaiš-
tavo jaunimui kartais patingint 
mokytis lietuvių kalbos. Štai tuo-
met esą ir prireikia supaprastinto 
teksto. 

Pranešėja nudžiugino, bet ir 
įpareigojo, palygindama „Akiratį“ 
su pirmu užsienyje leistu lietuviš-
ku laikraščiu „Aušra“, vėliau „Var-
pu“. Kalbėtoja apžvelgė „Akiračio“ 
25-mečio kelią ir vadino leidinį 
kurčiųjų gyvenimo kronika, da-
lyku, kuris suteikia kurtiesiems 

vienybės jausmą, yra tarsi artimas 
draugas ar giminaitis, su kuriuo 
susitinkama kartą per mėnesį. 

Pasak kalbėtojos, čia svarbios 
informacijos randa ne tik kurtieji, 
bet ir kurčių vaikų tėvai. J. Vana-
gienė „užtarė“ popierinį variantą. 
Esą interneto platybėse lengva pa-
siklysti ieškant informacijos, o čia 
ji yra konkrečioje plotmėje. Lai-
kraštį galima skaityti visur, o in-
ternetinį, deja, - ne. „Akiratį“ bus 
galima perskaityti ir po 100 metų, 
o internetinės versijos galbūt nie-
kas nesivargins keisti naujesne į 
tuo metu naudojamą. Laikraštį 
galima duoti paskaityti girdintie-
siems ir taip šviesti visuomenę. 
Jo pagalba galima ugdyti kurčiųjų 
raštingumą, pratinti skaityti spau-
dą. 

Moteris atkreipė dėmesį, kad 
rašytinį tekstą ypač vertina vyres-
ni kurtieji. Tad klausė: negi senjo-
rus paliksime už borto? 

Korespondentės „rūpes-
čiai“, pirmininkės raginimai. 
Korespondentė N. Krasniauskienė 
savo kalboje ragino greičiau per-
eiti prie diskusijos. Pvz., kokios 
tematikos laikraštyje dar reikėtų, 
kiek galėtų būti paprastinama lie-
tuvių kalba ir kur jau reikėtų brėž-
ti ribą, kokios informacijos skaity-
tojams reikia –„ į gylį“ ar „į plotį“. 

Renginio pirmininkė D. Kriš-
čiūnienė visus ragino vienytis ne 
tik apie gestų kalbą, bet ir apie lie-
tuviško žodžio salą kurčiųjų siste-
moje, siekti išsaugoti ir puoselėti 
laikraštį, pakovoti už jo išlikimą. 
Juk iš tikrųjų – kurtieji dvikalbiai. 
Jų integracija įmanoma ir per ges-
tų kalbą, ir per lietuvių kalbą.

Konferencijos dalyviai prita-
rė nutarimui kreiptis į Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeriją dėl 
laikraščio išsaugojimo ir tolesnio 
sėkmingo jo gyvavimo. 

Įvertinimas. Ilgamečiams 
„Akiračio“ bendradarbiams, ko-
respondentei N. Krasniauskie-
nei, mokyklų mokiniams ir jų 
vadovėms už šokius Seimo narė 
V.V.  Margevičienės įteikė padė-
kos raštus, Seimo narys P. Urbšys 
sveikino renginio organizatores 
D.  Kriščiūnienę ir G. Karklienę, 
NRD direktorė A. Kandratavičie-
nė ir LKD prezidentas V. Pivoras 
padėkos raštus už ilgametį sąži-
ningą darbą įteikė „Akiračio“ re-
daktorei G. Karklienei.

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Panevėžio mokinių įsimintini šokiai 
(mokytoja R. Liutkevičienė) - dovana 
„Akiračio“ redakcijai ir konferencijos 
dalyviams.

Savo pasirodymu nudžiugino, nuotaiką praskaidrino „pagaviukų“  (mokytoja 
A. Vieliūtė) šokis konferencijos dalyviams.
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1992 m. iš Ukrainos sostinės Kijevo pirmą 
kartą parsivežiau ukrainiečių kurčiųjų laikraš-
tį „Mūsų gyvenimas“, kuris leidžiamas nuo 
1967 m. Pradžioje laikraštis buvo nespalvotas, 
o dabar spalvotas periodinis leidinys yra lei-
džiamas keturis kartus per savaitę. Prenume-
ratos kaina metams 42 grivinos, pagal valiu-
tos kursą bus 8 eurai. Šis laikraštis yra įdomus, 
daug straipsnių galima rasti apie žymius kur-
čius žmones, kalendorines kurčiųjų šventes ir 
t. t. Ukrainiečių kalba panaši į rusų kalbą, todėl 
lengvai galima skaityti.

Latvijos kurčiųjų laikraštis „Kopsoli“ 
(„Koja kojon“) leidžiamas nuo 1954 m. Pre-
numeratos kaina metams 12 eurų. Panevėžio 
kurčiųjų kultūros centras ir Panevėžio kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 
nuo pirmų dienų užmezgė draugiškus ryšius su 
Latvijos kurčiųjų organizacijomis ir mokyklo-
mis. Todėl šis laikraštis nuolatos pasiekia mus. 
Šiuose laikraščiuose latvių kalba galima rasti 
ir straipsnių apie Lietuvos kurčiuosius. Pav., 
„Kopsoli“ (2014 12, p. 7) buvo rašyta apie Pa-
baltijo jaunimo kurčiųjų festivalį Kaune . 

2010 m. rugsėjo mėnesį buvo išleistas jubi-
liejinis, tūkstantasis, laikraščio „Kopsoli“ nu-
meris. Šis numeris saugomas Panevėžio kurčių-
jų bibliotekoje.

Estija kol kas neturi savo kurčiųjų leidinio. 
Kiek žinau Estijos kurtieji savo straipsnius rašo 
į bendrą girdinčiųjų ir kurčiųjų laikraštį „In-
foleht“.

Dabar papasakosiu apie mėnraštį „Akira-
tis“. Kurčiųjų sistemoje bibliotekininku pra-
dėjau dirbti nuo 1982 m. birželio 21 d. Greitai 
turėsiu 33 metų darbo stažą (Kristaus amžius). 
1993 m., kai buvo atidaryta Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, 
buvo prenumeruojamas tik vienas mėnraštis, 
bet po kelerių metų mėnraščio prenumeratos 
skaičius didėjo iki šimto. Pernai ir šiais metais 
mėnraštį prenumeravo keturiasdešimt moky-
klos mokytojų ir mokinių. Mėnraštį taip pat 
aktyviai skaito penkiolika Panevėžio kurčių-
jų kultūros centro narių. Mūsų organizacija 
glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių univer-
sitetu. Šio universiteto viena studentė yra 
parašiusi diplominį darbą „Lietuvos kurčiųjų 
mėnraštis „Akiratis“.

Pateikiu statistikos iš Panevėžio centrinio 
pašto archyvo: šiais metais 75 panevėžiečiai 
gyventojai ir įmonės bei penki Panevėžio 
kaimo žmonės prenumeravo mėnraštį. Mūsų 

geru mėnraščio „Akiratis“ prenumeratos pa-
vyzdžiu galėtų pasekti kitos Lietuvos kurčiųjų 
organizacijos ir mokyklos, kad laikraštis toliau 
gyvuotų ir klestėtų.

Rusijos kurčiųjų žurnalas „Vieningoje 
grandyje“ leidžiamas nuo 1933 m. Šį žurnalą 
sovietmečiu daugiausia skaitė Lietuvos kurčių-
jų mokyklų mokytojai ir organizacijos, atsto-
vaujančios kurčiųjų interesams. Šis žurnalas 
spausdina įdomių straipsnių apie surdopeda-
gogiką, kurčiųjų istoriją ir kultūrą. 

Įdomu buvo sužinoti naujienas apie Belgi-
jos kurčiųjų leidinius. Belgijoje kiekvienas kur-
čiųjų klubas turi savo leidinius: „De Haerne 
Club“ (neprigirdintiesiems), „Lido – Info“ 
(kurtiesiems ir neprigirdintiesiems), „Dove 
Nieuws“ (kurtiesiems).

Turime 2015 m. spalvotą Vokietijos kur-
čiųjų laikraštį „Die neue fur Gehorlose“. 
Prenumeratos kaina metams 14 eurų. Šiame 
laikraštyje yra straipsnis apie būsimą pasaulio 
kurčiųjų magijos festivalį Panevėžyje. Vokie-
tijoje kurtieji turi du krikščioniškus žurnalus 
„Unsere Gemeinde“ ir „Epheta“.

Norvegijos kurtieji turi du žurnalus. „Do-
ves“ kurtiesiems (leidžiamas nuo 1923 m.) pre-
numeratos kaina metams 450 kronų (19 eurų). 
Prieš porą metų pasirodė antras žurnalas kur-
čiųjų jaunimui „Se Her“. Abiejuose žurnaluose 
norvegų kalba yra nemažai straipsnių apie Lie-
tuvos kurčiuosius.

2013 m. spalio mėnesį dalyvavau tarptau-
tinėje kurčiųjų konferencijoje „Kurčių žmonių 
lygios teisės“ (Sidnėjus, Australija). Australijoje 
gyvena 23 tūkst. kurčiųjų, jie turi savo spalvotą 
naujienlaikraštį „Communicate“ (leidžiamas 
Melburne). Australijos kurčiųjų naujienlaikra-
čio originalas saugomas Panevėžyje. 

Pasaulyje yra 70 mln. kurčiųjų. Tarptautinė 
kurčiųjų organizacija Pasaulio kurčiųjų fede-
racija jungia 133 pasaulio valstybes. Ji gyvuoja 
nuo 1951 m. Federacija turi kurčiųjų žurnalą 
WDF. Šiuos žurnalus Panevėžio kurčiųjų bibli-
oteka turi nuo 1996 m. 

2010 m. Panevėžio kurčiųjų kultūros cen-
tro delegacija vyko į Helsinkį (Suomija), ten 
susipažino su Pasaulio kurčiųjų federacijos 
darbuotojais, jų darbu, žurnalo leidyba (redak-
torė Sandholm Phillipa). Nuo redaktorės gavo-
me tarptautinį pažymėjimą (patvirtinimą), kad 
esame visiškai susipažinę su Pasaulio kurčiųjų 
federacija. Esu šio žurnalo WDF neetatinis ko-
respodentas (rašiau straipsnius anglų kalba).

Nuo 2013 m. esu Europos kurčiųjų sąjun-
gos narys, gaunu žurnalą „2014 impact re-
port“. Europos kurčiųjų sąjungos žurnalas lei-
džiamas nuo 2013 m. Šiuose žurnaluose galima 
rasti statistikos apie kurčiųjų ir gestų kalbą pa-
saulyje. Tai naudingas žurnalas visiems, kurie 
dirba kurčiųjų institucijose.

Pasaulyje gyvena 300 kurčiųjų iluzionistų. 
Yra įkurta Pasaulio kurčiųjų magijos bendri-
ja Floridoje (JAV).  Bendrija leidžia kurtiems 
magams tarptautinį naujienlaikraštį „Magic 
hands“ („Rankų magija“). Jis leidžiamas nuo 
2004 m. Šio naujienlaikračio redaktorius vi-
siems pasaulio kurtiesiems yra gerai žinomas 
kaip kurčiųjų magų puoselėtojas, tarptautinės 
pirštų abėcėlės autorius Simonas Karmelis. 
Šiais metais birželio mėnesį dėl didelių įsipa-
reigojimų redaktorius pasitraukė iš darbo.  Re-
daktoriaus darbą perdavė jaunam gabiam ma-
gui Preeth Pavitthran (Kerala, Indija). Esu šio 
naujienlaikraščio neetatinis korespondentas. 
Greitai jame  bus publikuojamas mano straips-
nis anglų kalba apie lietuvių gestų kalbos 20 
metų ir mėnraščio „Akiratis“ 25-mečio minė-
jimo šventes.

Ateityje planuoju plėsti informaciją apie 
kurčiųjų periodinius leidinius pasaulio šalyse.

Nuoširdžiai dėkoju Seimo narei Vincei Vai-
devutei Margevičienei už gražų padėkos raštą, 
taip pat mėnraščio „Akiratis“ koresponden-
tėms Genei Karklienei ir Nijolei Krasniauskie-
nei už dėmesį ir kvietimą dalyvauti mėnraščio 
„Akiratis“ 25-mečio minėjimo šventėje. 

Kurčiųjų periodiniai leidiniai pasaulio šalyse
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų lietuvių gestų kalbos moky-

tojas, bibliotekininkas, Panevėžio kurčiųjų kultūros centro pirminin-
kas Vilius Glušokas kitų šalių kurčiųjų periodiniais leidiniais domisi 
nuo 1991 m. Šiandien jo archyvuose sukaupta 25 pasaulio kurčiųjų 
periodiniai leidiniai.

Savo įdomia patirtimi V. Glušokas dalijasi su „Akiračio“ skaityto-
jais.

Kitų šalių periodiniai leidiniai.

PKNPM lietuvių gestų kalbos mokytojas, 
bibliotekininkas V. Glušokas kitų šalių kurčiųjų 
periodiniais leidiniais domisi nuo 1991 m.

Aktualijos
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Gestų kalba – kurčiųjų kultūros dalis

Tai lyg tęsinys gegužės 4 d. per 
Lietuvą nuvilnijusios akcijos, skir-
tos 20 metų sukakčiai, kai lietuvių 
gestų kalba pripažinta kurčiųjų 
gimtąja kalba. Prasmingą rengi-
nį Kauno bendruomenė mokėjo 
paversti gražia švente. Dalyvavo 
daug garbingų svečių.

Meninės programos įžangai 
pasirinktas trumpas sceninis vaiz-
delis ir imituojamoji daina gestų 
kalba „Tu gali“.

Gestų kalbos 20 metų istoriją 
plačiai pristatė KKRC direktorė 
Jūratė Pugačiauskienė. Prisiminta 
bendruomenės siekiamybė plė-
toti gestų kalbą dar iki 1995 m. 
Akcentuoti svarbiausi pasiekimai 
po lietuvių gestų kalbos oficia-
laus pripažinimo gimtąja kurčių-
jų kalba šalyje, paliesti konkretūs 
laimėjimai ir Kauno apskrityje: 
nuo 1996 m. gestų kalba pradėta 
dėstyti universitetuose, 2003 m. 
įkurtas KAGKVC, kai kurie mies-
to renginiai pritaikyti kurtiesiems, 
2011 m. su tuometinio Kauno 
pantomimos ir plastikos teatro ak-
toriais bendromis jėgomis pastaty-
tas spektaklis „Tyla?! – nieko bai-
saus…“ gestų kalba. Svarbiu žings-
niu laikomi 2002 m., kai Vilniaus 
kolegijoje pradėti rengti gestų kal-
bos specialistai, senokai prieina-
mas vertimas vaizdo kameromis… 
Dvidešimt metų jau gražus gyve-
nimo „gabalas“, tačiau pasiekimai 
nepaneigiami... Akivaizdu, kad 
atsakingai žiūrintys į savo vaikų 

šviesesnę ateitį Lietuvos kurtieji 
išlaikė pilietinės teisės egzaminą. 
Ateities siekiuose – LYGI (lygia-
vertė) kalba. O tai didžiulis siekis 
lygiuotis su valstybine kalba. 

Šventinės padėkos 
ir sveikinimai

Po šventinio sveikinimo Kau-
no bendruomenei pirmą karta 
pasirodžiusį kaip LKD naują pre-
zidentą vilnietį V. Pivorą su gėlė-
mis pradžiugino KKRC direktorė 
J. Pugačiauskienė. 

Už paramą pagrindiniams 
kurčiųjų bendruomenės rėmėjams 
- grožio salonui „Adore“ ir UAB 
„Omnivitus“ direktorė įteikė padė-
kos raštus. 

Plačiai susipažinę su kurčių-
jų bendruomenės pasiekimais, 
G.  Labanausko paramos ir labda-
ros atstovai už širdies gerumą ir 
pagalbą žmonėms padėkos raštus 
įteikė J. Pugačiauskienei, KKRC 
meninių gebėjimų lavinimo or-
ganizatorei Vidai Eskertienei, 
KAGKVC direktorei Ramunei Le-
onavičienei, Kauno kurčiųjų jau-
nimo organizacijos pirmininkui 
Mykolui Balaišiui, draugijos narei 
Birutei Aleknavičiūtei.

KKNUC direktorė L. Gervins-
kienė po nuoširdaus pasveikini-
mo, pasidžiaugusi ilgalaikiu ben-
dradarbiavimu su bendruomene, 
centro direktorei įteikė padėkos 
raštą už kurčiųjų kultūros puose-
lėjimą, dialogo tarp kurčiųjų kar-

tų skatinimą, mokinių įtraukimą į 
bendruomenės gyvenimą ir jų tei-
singo požiūrio į ateitį, mokymąsi 
formavimą.

Aiškia, gyva lietuvių gestų kal-
ba visus šventine nuotaika uždegė 
KAGKVC direktorės pavaduotojas 
A. Bražinskas. 

Tarp sveikinimų susirinku-
siems į renginį šventinę nuotaiką 
kūrė imituojamosios dainos, dra-
mos ir pantomimos būrelių atlikė-
jai: G. Pugačiauskaitė, M. Balaišis, 
K. Vaišnora, Rūta Mingailaitė, 
J. Milišauskienė, A.Žalionis.

Paskutinei meninės progra-
mos imituojamosios dainos nuo-
taikai „Akimirkos šventė“ visiškai 
atsiskleisti padėjo atlikėjo M. Ba-
laišio ir pagyvenusių žmonių bei 
moterų tautinių šokių kolektyvo 
darnus pasirodymas. Programą 
parengė meninių gebėjimų lavini-
mo organizatorė V. Eskertienė.

Konkursas ir 
viktorina

Po trumpos renginio per-
traukėlės paskelbtos gestų kalbos 
konkurso ir viktorinos sąlygos, 
reikalavimai. Konkursą ir viktori-
ną vedė KKRC psichologė Donata 
Miknevičiūtė ir M. Balaišis. Ko-
misijos nariai – gestų kalbos žino-
vai V. Pivoras, V. Ivanauskienė ir 
A. Bražinskas. 

Konkurse pasirenkant trijų 
minučių pasakojimą ar linksmą 
istoriją (prieš tai registruojantis) 
galėjo dalyvauti visi pageidaujan-
tys. Kurtieji, turintys ir artistinių 
gebėjimų, dažnai vienas kitą stelbė 
įdomiomis temomis, gausia hu-

moro doze, o laiko limitas, aišku, 
dažnam neegzistavo... Įdomiomis 
istorijomis, gražia plastiška savo 
gimtąja kalba pritraukė N. Karma-
zienė, R. Lipnius, B. Jančiauskienė, 
R. Ramonis, N. Tamašauskienė, 
K.  Vaišnora, L. Agintaitė, G. Ei-
dukevičienė, mažametė konkurso 
dalyvė K. Jasionytė. 

Surengtoje penkių etapų vikto-
rinoje dominavo klausimai iš ges-
tų kalbos istorijos, kurią pirmoje 
renginio dalyje buvo pristačiusi 
centro direktorė. Tačiau galvos - 
ne kompiuteriai, tad atsakymuose 
buvo ir netikslumų... Viktorinos 
dalyviai neblogai iš nuotraukų at-
pažino atsakingas pareigas draugi-
joje einančius darbuotojus (buvu-
sius ir esamus), kurčiųjų spaudoje 
vartojamus LKD įstaigų ir organi-
zacijų trumpinius, žinojo, kokiose 
mokymo įstaigose Kaune dėstoma 
gestų kalba, kiek raidžių yra gestų 
kalbos abėcėlėje ir t. t. Viktorino-
je rungėsi trys komandos. Pirmai 
komandai atstovavo G. Jančiaus-
kas, B. Jančiauskienė ir R. Lipnius, 
antrai – L. Agintaitė, R. Bražins-
kienė, N. Tamašauskienė, trečiai 
– V. Milašauskienė, L. Lankutienė, 
A. Katakinas.

Paskutiniame etape vyko dvi-
kova. Joje susitiko dviejų koman-
dų lyderiai. Užduotis buvo ne iš 
lengvųjų – atsakyti, kokius gestus 
galima parodyti dviem pirštais – 
rodomuoju ir didžiuoju. Tiksles-
nius atsakymus pateikė L. Agintai-
tė, tad jos komanda tapo viktori-
nos nugalėtoja.

Apibendrinant, pralaimėjusių 
lyg ir nebuvo – visi nuoširdžiai 
džiaugėsi. Mat ir nedalyvavusiems 
konkurse buvo proga prisiminti ar 
pagilinti savas žinias.

Visus gestų kalbos konkurso 
dalyvius ir viktorinos nugalėtojus 
centro direktorė apdovanojo padė-
kos raštais bei dovanomis. Jau vėlų 
vakarą skirstantis namo nuotaikos 
neblėso. Akivaizdu, kad informa-
tyvus kauniečių renginys pavyko.

Renginį į lietuvių gestų ir lie-
tuvių kalbas vertė KAGKVC ver-
tėjos Rūta Šavirienė ir Gitana Ju-
dienė.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Renginio svečiai ir organizatoriai kartu su konkurso bei viktorinos nugalėtojais.

Gegužės 23 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos cen-
tre (KKRC) vyko renginys „Gestų kalba – kurčiųjų 
kultūros dalis“. 

Gestų kalba
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Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos (PKNPM) Panevėžyje organizuoja-
mas tarptautinis renginys tradiciškai ir iškil-
mingai prasidėjo šv. Mišiomis Kristaus Kara-
liaus katedroje. Šiais metais jis sutapo su Tė-
vo diena ir Devintinėmis – Kristaus Kūno ir 
Kraujo švente. Šia neeiline proga šv. Mišias už 
festivalio rėmėjus, dalyvius ir organizatorius 
aukojo  ne tik lietuviai kunigai, bet ir lenkų 
kunigas Ireneuszas Szulcas, Šventosios Šeimos 
misionierius iš Žešuvo (Lenkija) miesto, pa-
mokslą sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jo-
nas Kauneckas. Tikinčiuosius džiugino ir jau-
dino svečių iš Lenkijos atlikta giesmė lietuvių 
kalba, skambanti orkestrų muzika ir nuostabūs 
choristų balsai. Po šv. Mišių buvo iškilmingos 
eitynės: visi iš Lenkijos ir Latvijos atvykę dainų 
ir šokių kolektyvai, nešini Lenkijos valstybės 
bei savo miestų vėliavomis, priešakyje su Pane-
vėžio vyskupu emeritu J. Kaunecku, mokyklos 
direktore Danute Kriščiūniene, Kėdainių lenkų 
bendruomenės pirmininke Irena Duchovska, 
Lenkijos miestų seniūnais, mokyklos moki-
niais, mokytojais, tėvais ir kitais dalyviais at-
žygiavo į miesto širdį – Laisvės aikštę,  kur ir 
vyko festivalis.

„Muzika - universali žmonijos kalba“, – 

H.  Longfelo žodžiais, atidarydama festivalį ir 
linkėdama visiems daug dvasios peno, sveikino 
jo organizatorė Panevėžyje ir renginio vedėja – 
PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė.  

Tarptautinio renginio svečiams ir daly-
viams sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas 
emeritas J. Kauneckas, Kėdainių lenkų ben-
druomenės pirmininkė I. Duchovska, Lietuvos 
Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja Gema Jur-
gelevičienė, Cechanoveco (Lenkija) miesto me-
ras (burmistras) Miroslawas Reczko, Panevėžio 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gabrėnie-
nė, Visuotinės taikos federacijos Lietuvos sky-
riaus prezidentas Raimondas Urbonas.

Festivalyje menines programas rodė įvai-
rių Lenkijos miestų ansambliai, chorai, šokių 
kolektyvai, liaudies muzikos kapelos, jaunimo 
pučiamųjų orkestrai ir šokėjos. Renginyje da-
lyvavo ir Latvijoje gyvenančių lenkų bendruo-
menės meno kolektyvai. Į šventinę programą 
puikiai įsipynė  PKNPM šokių grupė „Lieps-
na“ bei Panevėžio moksleivių namų šokių gru-
pė „Selevy“ (abiejų kolektyvų vadovė Regina 
Liutkevičienė). Festivalio baigiamasis akcentas 
- svečius sužavėjęs ir sujaudinęs Panevėžio kur-
čiųjų reabilitacijos centro šokėjų ir imitacinių 
dainų atlikėjų pasirodymas (vadovė Genovaitė 
Sipavičienė). Renginys buvo verčiamas į len-

kų ir lietuvių gestų kalbas. Į lenkų kalbą vertė 
Lietuvos lenkų sąjungos Kėdainių lenkų ben-
druomenės pirmininkė I. Duchovska, į lietuvių 
gestų – Panevėžio apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro vertėjos Indrė Dulskaitė ir Donata 
Grinevičiūtė.

Ryški, spalvinga, džiugi šventė, suteiku-
si daug gerų emocijų miestiečiams,  miesto 
svečiams, o ypač kurtiesiems, nebūtų įvykusi 
be rėmėjų. Festivalio organizatorė Panevėžy-
je PKNPM  direktorė D.  Kriščiūnienė išreiškė 
pačią nuoširdžiausią padėką generaliniam rė-
mėjui - AB „Linas Agro“ ir tos pačios įmonės 
komunikacijos vadovei Jorintai Zolubaitei, 

Lenkų kultūros festivalyje Panevėžyje – kurčiųjų 
kultūros akcentai

Iškilmingų eitynių priešakyje žengė (iš dešinės) 
Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkė 
I. Duchovska, PKNPM direktorė D. Kriščiūnienė, 
Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas.

Pirmąjį birželio sekmadienį, 
pražydęs pačiomis ryškiausiomis 
spalvomis, Panevėžyje nuvilnijo, 
nuaidėjo antrasis lenkų kultūros 
festivalis.

Kultūra

Spalvingi ir linksmi lenkų kolektyvų pasirodymai.

Festivalio dalyvius sveikina Visuotinės taikos federacijos Lietuvos skyriaus prezidentas Raimondas 
Urbonas, Ciechanowiec (Lenkija) miesto meras Miroslaw Reczko. 

Linksmai nusiteikę eitynių dalyviai.
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visiems rėmėjams: UAB Kalna-
pilio-Tauro grupei, Seimo nariui 
P.  Urbšiui, salonui „Pas Mariją“, 
Panevėžio miesto dienraščiui „Se-
kundė“, LKD mėnraščiui „Akira-
tis“, IĮ „Šasi“ – važiuoklės remonto 
dirbtuvėms, A. Narbuto įmonei 
„Sąvaržėlė“, PPK „Veiklios mote-
rys“ viceprezidentei Valei Bilienei, 
UAB „Officeday“, Gikniaus įmo-
nei „Kaukas“, Panevėžio turizmo 
informacijos centrui, Visuotinei 
taikos federacijai, UAB „Linkuvos 
mėsa“, Panevėžio miesto savival-
dybei, PPK „Veiklios moterys“, 

Jurgitos gėlių krautuvėlės/dirb-
tuvių savininkei poniai Jurgitai. 
Ypač dėkojo Kėdainių lenkų ben-
druomenės  pirmininkei I. Du-
chovskai, kurios dėka į Lietuvą 
jau tryliktą kartą atvyksta ypač 
profesionalūs kolektyvai. Anot 
direktorės, paremdamos festivalį, 
minėtos įmonės kartu prisidėjo ir 
prie pagrindinio festivalio tikslo – 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų inte-
gracijos į visuomenę skatinimo bei 
socializacijos proceso gerinimo. 

Laima LAPĖNIENĖ Lenkų kultūros festivalio dalyviai, svečiai ir organizatoriai.

Praeivių ir aplinkinių namų 
gyventojų dėmesį traukė moky-
klos teritorijoje kartu su vaikais 
futbolo kamuolį vaikantis kunigas, 
mokyklos kieme vykstantis dre-
suotų šunų pasirodymas, šiaurie-
tiško ėjimo pamokos. Didžiausio 
susidomėjimo sulaukė  į mokyklos 
teritoriją su griausmu atūžę baike-
riai. Kol aplink mokyklos teritoriją 
ant riaumojančių motociklų buvo 
skraidinama nuo pačių mažiausių 
mokyklos bendruomenės narių iki 
pačios direktorės, griaudėjo visas 
mikrorajonas, o aplinkiniai gyven-
tojai turbūt  dar niekada nebuvo 
matę tokio  reginio. 

Kol aplinkiniai stebėjosi ir 
grožėjosi tuo,  kas vyksta,  moky-
klos bendruomenė džiaugėsi šilta 
ir nuoširdžia bendryste,  galimybe 
pamankštinti ne tik raumenis, bet 
ir smegenis,  išbandyti ir patirti 
tai, ką ne kasdien tenka patirti. 

Jau antrus metus vykstanti 
sveikatingumo šventė, sutelkian-
ti visą mokyklos bendruomenę,  
kaip ir praėjusiais metais,  prasi-
dėjo bendra mankšta, kurią vedė 
šio renginio organizatorė -  kūno 
kultūros mokytoja metodininkė 
Vijoleta Vanagienė. Po mokyklos 
direktorės Danutės Kriščiūnienės 
nuoširdaus pasveikinimo  rengi-
nio dalyviai pasklido po įvairias 
mokyklos vidaus ir kiemo erdves. 

Norintys pamankštinti sme-
genis sėdo prie šaškių ir šachma-
tų lentų.  Kas norėjo pasitikrinti 
akies taiklumą, rinkosi smiginio 
varžybas. Taiklūs ir miklūs skubė-
jo prie teniso stalo, norintieji iš-
bandyti rankų stiprumą lenkė ran-

kas. Kiemo erdvėse rungėsi krep-
šinio ir futbolo komandos.  Ypač 
stengėsi futbolo entuziastai, nes 
šioms varžyboms vadovavo tiky-
bos mokytojas kunigas Domingo 
Avellaneda.  Smagaus juoko  buvo 
staiga dingus futbolo kamuoliui.  
O jis, kaip paaiškėjo, buvo pasi-
ritęs po kunigo sutana.  Didelio 
susidomėjimo sulaukė ir šiaurie-
tiškas ėjimas. Visus, pasirinkusius 
šią sporto formą, V.Vanagienė ins-
truktavo.  Patys mažiausieji buvo 
užsiėmę spalvingais lankais... Ka-
dangi kiekvienas rado sau artimą 
veiklą, teigiamos emocijos liejosi 
per kraštus. Rungtyniavo moki-
niai, mokytojai, tėvai, broliai, se-
sės, seneliai.

 ,,Tai jau antrus metus vykstan-
tis renginys, tapsiantis tradicinis. 
Svarbiausias jo tikslas – suvienyti 
visą bendruomenę, įtraukti kuo 
daugiau šeimų, suteikti teigiamų 
emocijų ir galimybių kiekvienam 
kuo labiau atsiskleisti bei pažinti 
vienam kitą. O tam šiais metais 
buvo sumanyta dar daugiau įvairių 
rungčių ir veiklų, išnaudotos visos 
mokyklos vidaus ir kiemo erdvės. 
Tai, kad viską pavyko įgyvendinti, 
esame dėkingi ir gamtai, nes oras 
buvo puikus, saulė švietė lyg pagal 
užsakymą“, – džiaugėsi mokyklos 
direktorė D. Kriščiūnienė.

Daug džiaugsmo mažiems ir 
suaugusiems suteikė Panevėžio 
gyvūnų globos draugijos dresuotų 
šunų pasirodymas. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinėje mokykloje (PKNPM) šeimų sveikatingumo 
šventė ,,Augu sveikas ir stiprus“ vyko su trenksmu, 
griausmu ir geromis emocijomis. 

Neišdildomą  įspūdį šventės dalyviams padarė atgriaudėję klubo ,,IRON X MC“ 
baikeriai.

Daug džiaugsmo mažiems ir suaugusiems suteikė Panevėžio gyvūnų globos 
draugijos dresuotų šunų pasirodymas.

Norintieji išbandyti rankų stiprumą lenkė rankas.

Griausmingas renginys PKNPM

Nukelta į 12 p.
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Kurčiųjų „Poezijos pavasaris“ Kaune
Gegužės 29 d. Kauno 

kurčiųjų reabilitacijos 
centre (KKRC) vyko tra-
dicinis, 31-asis, „Poezi-
jos pavasario“ renginys.

Kaip ir pati poezija, vis kas-
kart atsinaujinantis, pritraukiantis 
daug metų sava kūryba besidali-
jančius bendraminčius, renginys 
negęsta ir kasmet tampa jaukia ir 
šilta švente ne vien dėl pavasario 
žieduose paskendusios gamtos ke-
rų. Traukia ir buria pati poezija... 
Dar gyvas tikėjimas, jog poezija 
reikalinga, bus išgirsta ir suprasta. 

Palaikyti kurčiųjų poezijos 
bei pasidalyti sava kūryba atvyko 
garbūs svečiai: Lietuvos nepriklau-
somųjų rašytojų sąjungos (LNRS) 
valdybos pirmininkas, Vladas Bu-
ragas, visuomenės veikėjas poetas 
Gintautas Labanauskas. Nepaisy-
dami didelių atstumų ir solidaus 
amžiaus, šventėje dalyvavo klausos 
negalią turintys literatai: Algirdas 
Kugrėnas (Šiauliai), Monika Nijolė 
Zdanienė (Vilnius). Mykolas Kru-
čas (Jonavos r., Upninkai), taip pat 
kauniečiai Petras Levickas, Leo-
nardas Abarius, Sonė Abromaitie-
nė, Aldona Gema Stankevičienė.

Prisiminti ir tylos minute pa-
gerbti į Amžinybę išėję kurtieji li-
teratų sambūrio nariai. 

Sveikinimo žodį tarė bene daž-
niausiai kurčiųjų poezijos rengi-
nius „priglaudžianti“ KKRC direk-
torė Jūratė Pugačiauskienė. 

Renginį vedė centro meninių 
gebėjimų lavinimo organizatorė 
Vida Eskertienė. Šventinę nuotai-
ką dovanojo M. Balaišio imituoja-
moji daina ir pagyvenusių žmonių 
tautinių šokių kolektyvo pasirody-
mas, „Poezijos pavasario“ akcen-
tais išpuošta salė, šiltas sutikimas. 

Ištikimus tradicijai, puoselė-
jančius kūrybą kurčiuosius nuošir-
džiai sveikindamas LNRS valdy-
bos pirmininkas V. Buragas centro 
direktorei padovanojo gražiai api-
pavidalintą V. Kudirkos „Tautinę 
giesmę“ (Lietuvos himno tekstas), 
naujausią savo ir žmonos D. Mi-
lukaitės poezijos knygą „Mintimis 
ir širdimi“, perskaitė savo kūrybos 
eilėraščių. O atsisveikindamas vi-
sus pakvietė į LNRS vasaros poe-
zijos šventę. 

Poetas G. Labanauskas (G. La-
banausko paramos ir labdaros 

fondo vadovas, kurčiųjų ben-
druomenės rėmėjas) skaitė eiles iš 
dvyliktosios savo kūrybos knygos 
„Krislai“. Visus nudžiugino nauju, 
šių metų pradžioje išleistu prozos 
leidiniu „Pedagogika be vadovėlių, 
arba Kaip ištrūkti iš amžino rato?“ 
ir dovanotu krepšeliu su savo kū-
rybos knygomis.

Su trumpomis kavos, arbatos 
pertraukėlėmis buvo skaitomos 
eilės, kurias raiškiai į gestų kalbą 
išvertė Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro vertėjos Rūta 
Šavirienė, Zita Palepšienė ir Alek-
sandra Šablevičenė.

Apgailestauta, kad šventėje su 
savo kūryba negalėjo dalyvauti 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių-
jų centro moksleiviai, kurie kaip 
tik tą dieną turėjo dalyvauti pa-
skutinio skambučio iškilmėse.

Šių metų LKD respublikinį 
„Poezijos pavasarį” dalyviams pri-
mins centro direktorės padova-
noti kuklūs vardiniai spaudiniai 
su prasminga V. Kubanevo citata; 
„Poetas liūdesį paverčia daina, 
kuri kitiems ir jam pačiam atneša 
džiaugsmo.“ Stiprūs, esmę nusa-
kantys žodžiai. Dar antikos laikais 
kiekvieną džiaugsmu pulsuojančią 
šventę lydėdavo poezija. Kaip gai-
la, kad šiandienos aukšta civiliza-
cija neretai aplenkia seną ir gražią 
tradiciją!

Ilgos šventės metu peržiūrėtos 
pernykščio jubiliejinio „Poezijos 
pavasario“ fotoobjektyvo sustab-
dytos akimirkos, surengta vikto-
rina, kuri patikrino susirinkusiųjų 
žinias – iš pateiktų kelių sambūrio 
draugų eilėraščių eilučių reikėjo 
atspėti autoriaus pavardę. Humo-
ru, ironija dvelkiančia savo kūryba 

nuotaiką kėlė M. N. Zdanienė ir 
M. Kručas. 

Solidaus amžiaus darbingu-
mu trykštantis M. Kručas išdavė 
paslaptį: vasaros pradžioje turėtų 
pasirodyti jo ketvirtoji knyga, ku-
rioje, be poezijos, bus ir įvairaus 
žanro kūrybos, skirtos scenai. 

Bendruomenės narė kurčioji 
menininkė Dalia Zita Rudokaitė 
pastebėjo, kad šį kartą į tradici-
nę šventę susirinko tik jai žinomi 
poetai, su kurių kūryba neblogai 
susipažinusi, turinti jų išleistas 
knygas, tačiau labai pasigenda 
jiems pamainos, nes visai nematyti 
jaunimo... Kodėl taip atsitiko, gar-
siai komentuoti ir analizuoti ne-
siryžtama. Tačiau kritęs jaunimo 
raštingumo lygis sunkiai paneigia-
mas. Knyga, literatūra nustumta 
į tolį ieškant asmenybės ugdyme 
abejotinų, santykinai lengvesnių 
alternatyvų.

Reikia tikėti, kad atkakliau-
sieji literatai „Poezijos rudenėliui“ 
prieglobsčio vėl ieškos Kaune. Ta-
čiau yra vilties, kad kitais metais 
„Poezijos pavasario“ paukštė pa-
jėgs nuplasnoti iki Šiaulių. Norima 
atgaivinti senas tradicijas – kie-
kvieną pavasarį jai leisti pragysti 
vis kitame LKD reabilitacijos cen-
tre.

Šventės organizatoriams, 
KKRC darbuotojams visų kurčiųjų 
literatų vardu dėkojama už malo-
nų priėmimą, svečiams ir poezijos 
gerbėjams bei vertintojams - už 
nuoširdų palaikymą ir dalyvavimą 
prasmingoje šventėje.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Mūsų literatai su renginio svečiais ir organizatoriais.

Kultūra

Visus sužavėjo niufaundlan-
dų veislės kilniaširdis milžinas. 
Vaikams buvo didelis džiaugsmas 
visus šunis paliesti, paglostyti, su 
jais įsiamžinti, sužinoti daug įdo-
maus iš draugijos direktorės Rūtos 
Liberienės ir kartu atvykusių dre-
suotojų.

Neišdildomą  įspūdį šventės 
dalyviams padarė atgriaudėję klu-
bo ,,IRON X MC“ baikeriai. Vaikai 
drąsiai sėdosi vėžinami, nes vienas 
iš ant šių plieninių žirgų savinin-
kų – mokinio Povilo Meškelio tėtis. 
Malonumu būti pavėžintomis mie-
lai pasinaudojo  ir visada jauna-
tviškos bei šiuolaikiškos moterys:  
mokyklos direktorė D. Kriščiūnie-
nė,  socialinė pedagogė Genovaitė 
Kazlauskienė, mokinių mamos, 
mokytojos...

 Taigi dinamikos, gerų emocijų 
ir naujų įspūdžių buvo su kaupu. 
Po rungčių ir pramogų prasidėjo 
apdovanojimų metas. Labai atsa-
kingas darbas -  suskaičiuoti ren-
ginio dalyvių rezultatus ir paskelbti 
nugalėtojus teko vyr. matematikos 
mokytojai Zitai Bložienei. Neli-
ko nė vieno, kuris nebūtų gavęs 
apdovanojimo: visiems rungčių 
laimėtojams buvo įteikti medaliai 
ir padėkos raštai, o dalyvavusie-
siems – paguodos prizai. Dovanas 
ir prizus įsteigė: Panevėžio Rožyno 
bendruomenė,  kūno kultūros mo-
kytoja metodininkė V. Vanagienė, 
mokyklos direktorė D. Kriščiūnie-
nė, socialinė pedagogė G. Kazlaus-
kienė. Du tortus  ir šūsnį medalių 
šventės dalyviams padovanojo Pa-
nevėžio kurčiųjų sporto klubo ,,Vė-
jas“ pirmininkas A. Juknevičius.

 Po apdovanojimų prasidėjo 
antroji,  ne mažiau svarbi, renginio 
dalis – piknikas mokyklos kieme.  
Buvo patiesti pledai, visi pakviesti 
prie gausaus vaišių stalo,  ant ku-
rio puikavosi didžiuliai tortai, le-
dai, vaisiai, sultys, keptos dešrelės, 
įvairiausios daržovės.  Vaišes visi 
galėjo patogiai įsidėti į praėjusiais 
metais  JAV  ambasados dovanotus 
padėklus ir susėdę  ant minkštų 
pledų  aptarti renginį bei besibai-
giančius mokslo metus.  Vaikai, 
mokytojai, tėvai džiaugėsi galėda-
mi pabendrauti neformalioje, ta-
čiau visus vienijančioje  aplinkoje. 

Laima LAPĖNIENĖ

Atkelta iš 11 p.
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Monika Nijolė 
Zdanienė
SKRYDŽIŲ SIMFONIJA
Skrydžių simfonija padangėj 

skamba - / Ne tik girdi ją, bet ir 
matai! / Vėjas galingų garsų ne-
ša bangą, / Didingai aidi dan-
gaus skliautai. / Būgnai dundės 
ir ims gausti trimitai -/ Melo-
diją skambią lėktuvai sukurs / 
Ir netikėtai, ir dar nematytais / 
Viražais beprotiškais žvilgsnį 
užburs. / Toji padangė, tarsi už-
kerėta, / Kviečia, vilioja...Šaukia 
ir šauks! / Uždega širdį aistra 
neregėta - / Vis kelia , skraidina 
širdį žmogaus. / Ir...nebesuge-
bam vaikščiot po žemę, / Ir vien 
tiktai skrydyje matom save! / Ką 
gi drąsuoliams dangus skiria, 
lemia? / Mes tuo nesirūpinam – 
tikim sėkme. / Mūsų maištinga 
dvasia nenurimsta! / Trokštantį 
skristi – kas sustabdys?! / Tik 
danguje drąsios svajos užgimsta 
/ Prieš nustebusios žemės akis. / 
Šlovės simfonija padangėj skam-
ba! / Tiems, kurie skrido, tiems, 

kurie skris – Kurie tik skrydyje 
save atranda, / Nes jų širdyse ta 
dangaus kibirkštis./

Leonardas Abarius
MUMS REIKIA...
/Mes ieškom gyvenimo drus-

kos, / Išėję ilgam iš tėvų namų. 
/ Mums trūksta aukštų užtvarų, 
/ Kaskart stipresniu jausmų. / 
Pabosta su svajonėm skraidyti, 
/ Tai pirmyn, tai atgal. / Mums 
reikia, kad degintų kojas, / Kiltu-
me skraidyti gal?.. / Mums reikia, 
kad virpėtų kūnas / Virš bedugnės 
sraunios, / Mums reikia dienų pa-
vojaus, / Mus noris jėgų ir drąsos. 

Algirdas Kugrėnas
POEZIJOS ŠVENTEI
/Ši diena – mūs poezijos šven-

tė / Vėl gegužėj atgyja gamta, / Vėl 
džiugina sodų žydėjimas / Ir su-
grįžusių paukščių daina. / Jau pa-
vasaris ant žirgo / Per šilus drąsiai 
atjojo, / Nuostabių žiedų pūga / 
Sodų takelius nuklojo. / Su gam-
tos atbudimu / Mūsų šventė vėl 
gyva. / Vėl eiliuojam ir rimuojam. 
Paukštei giedančiai pamojam. / 
Lai ji čiulba dar skambiau, / Tylą 
budina drąsiau! /

Petras Levickas
GESTŲ KALBA
/Gestų kalba – mūs, kurčiųjų, 

gimtoji kalba,/ Šia kalba mes ga-
lime bendrauti, / Negalėtume be 
jos gyventi. / Tarp likimo draugų 
nebūtų kalbų, / Be gestų kalbos, 
nebūt mūs jėgos! / Rankų mos-
tai mieli, / Akių žvilgsniai šilti. / 
Reikia suprasti ir gebėti, / Viską 
derinti mokėti... / Po pasaulį be-
keliaujant, / Visur sutinkam liki-
mo draugų. / Šia kalba mes visi 
bendraujam, / Be jos būtų be galo 
sunku.../

Mykolas Kručas
NAKTIS (Ištrauka iš poe-

mos „Paliūnės sodžius“
/Saulė paraudus leidos iš ty-

ko - / Per trumpą naktį gaisai iki 
ryto. / Jau lengvas rūkas slenka 
per sodžių, / Lyg būtų austas baltų 
paklodžių. / Kieme jaunimas ima 
šėlioti, / Tėvukas baras, varo mie-
goti. / O čia, daržely, žydi jurginai, 
/ Nasturtos tvorą žiogrių išpynę. 
/ Ir baltas kryžius stovi daržely, / 
Vakarais meldžias prie jo tėveliai. 
/ Kartais pavargę, vos bepastovi, / 
Visad prieš kryžių persižegnoja. / 

Šilta miegoti vasarą gryčioj. / Vai-
kai – ant šieno, tėvai – seklyčioj. / 
To šieno kvapas migdo, svaigina, / 
Lakštutės čiulba per nakt lopšinę. 
/ Žiogai ražienoj smuiku čirena, 
/ O varlės prūde kartoja gamą. / 
Šienpjūties naktys – pačios trum-
piausios: / Vos tik sutemo – jau ry-
tai rausta. / Tyla, ramybė vasaros 
naktį. / Sumigo kaimas, jam - la-
banaktį.../

Aldona Gema 
Stankevičienė
MIRTIS –VALDOVĖ
/Mirtis – gyvenimo kreivės di-

dysis taškas, / Užgesęs žvilgsnis, /
Širdį draskančios srovės vilnis. / 
Liepsnom kaltės kančia kai taškos, 
/ Tikėjimo delčia / Ir beprasmybės 
pilnatis. / Mirtis – akimirka / Per 
slenkstį Amžinybėn / Ar kraupus 
žingsnis nebūtin? / Nėra atsaky-
mo! / Tik žvakių liepsnos blaškos. 
/ Rusena amžiuose įkalinta vil-
tis... / Mirtis valdove / Be karū-
nų vainikuota! / Nėra galiūnų 
jai lygių... / Gyvenimo ašis ir 
pabaiga, / Sustingęs gyvas vaš-
kas... / Stebuklas, kurio galioje / 
Gyvybės virpanti styga! /

Pirmasis naujo LKD prezidento interviuMūsų žmonės

Vytautai, esi savas ir girdinčiųjų, ir kur-
čiųjų pasaulyje. Priešingai nei dauguma 
kurčiųjų, gali aiškiai ir suprantamai kal-
bėti, beveik be klaidų rašai. LKD sistemoje 
iki šiol esi atpažįstamas kaip gestų kalbos 
darbo baro lyderis. Tad tave drąsiai galima 
vadinti dvikalbiu. Kas tave tokį išugdė?

Visų pirma esu dėkingas savo tėvų šeimai, 
kuri mane rėmė, kad ir kas atsitiktų. Ypač ma-
mai. Man ji įdiegė supratimą, kad galiu valdyti 
savo gyvenimą, savo pasirinkimus, labai daug 
ko išmokė, visada skatino priimti sprendimus 
pačiam. Esu dėkingas daugeliui žmonių, su 
kuriais susitikau, kurie man ką nors davė, o aš 
ėmiau ir mokiausi. Nuoširdžiai ačiū mano šei-
mai – žmonai Nijolei ir metų aštuonių mėnesių 
sūneliui Medui. Jie mano didžiausias ramstis.

Ką asmeniškai tau reiškia dvikalbystė?
Gebėti matyti bei vertinti iš vienų ir iš kitų 

pozicijų. Jungti dvejopą patirtį. Vieniems ir ki-
tiems padėti įveikti nesusikalbėjimą, supratimo 
stoką. Manau, galėsiu prisidėti, kad abi pusės 
stiprintų savo gebėjimus. Kol kas kurtieji yra 

nepakankamai stiprūs, tad sieksiu, kad jie įsi-
sąmonintų savo teises. Išmoktų jomis naudotis. 
Na, o girdintieji, ne paslaptis, linkę per daug 
kontroliuoti, spręsti mūsų problemas už mus. 
Manau, reikės ieškoti pusiausvyros taško.

Blogų pavyzdžių apstu. Štai kurčiųjų mo-
kyklos. Čia mokosi kurtieji vaikai. O auklėtojai 
su jais ir tarpusavyje iki šiol kalba žodine kalba. 
Tai kur vaikų teisės? Ir atrodo mažiesiems, kad 
girdintys yra visagaliai, visur gali primesti sa-
vo valią. Ne kitaip televizijoje. LRT nusprendė, 
kad kurtieji negali girdėti muzikos, tad ir pirk-
ti „Eurovizijos“ varianto su vertėju kamputyje 
nebūtina. Juk vadovai žino geriau, ar ne?!

Ir girdintiems tėvams noriu pasakyti: jei 
norite savo vaikui gero, norite su juo išsaugoti 
unikalų ryšį, išmokite gestų kalbos. Nežiūrėkite 
į savo vaiką vien kaip į didelį klausos defek-
tą, kurį reikia pataisyti. Gerbkite jo prigimtinę 
kalbą ir tapkite lygūs.  Be to, atminkite:  gestų 
kalbos išmokti galima, o girdėti – neišmokysi. 
Dėl geros savo vaiko savijautos tėvai, manau, 
gali tiek padaryti. 

Mano tėvai man nedraudė vartoti gestų 
kalbos. Tačiau vertė mokytis kalbėti ir lietuviš-
kai, nes tai buvo kiti laikai. Taip darydami jie 
tapdavo mokytojais. Manau, kad tėvams laikas 
keistis. Jie turi būti tik tėvai. Štai kodėl kartais 
svarstau, kad jei mano mama būtų gyva, kažin 
ar aš duočiau tokį interviu, čia būčiau. 

Tu pasisakai už bendravimą gestų kalba. 
O kaip tu bendrauji su broliu, seserimis? Ar 
norėtum, kad šeimos narių pokalbiuose da-
lyvautų vertėjas?

Balandžio 30 d. LKD prezidento pareigas pradėjęs eiti Vytautas  
PIVORAS duoda pirmą interviu. Dalijasi savo vaikystės prisiminimais, 
vertina tėvų indėlį jį auklėjant, atvirai sako savo nuomonę apie kai 
kurias LKD problemas, bando brėžti kurčiųjų bendruomenės ateities 
viziją. Nevengia atsakyti ir į nepatogius klausimus. Prezidentą kalbina 
„Akiračio“ korespondentė Nijolė Krasniauskienė. 

LKD prezidentas Vytautas Pivoras.

Perkelta į 14 p.
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O kodėl negalėtų būti vertėjas? 
Suprantama, kad man kalbėtis per 
vertėją būtų patogiau, kalbėti na-
tūralia  kalba priimtiniau. 

Gal dar ir ankstoka klausti, 
bet vis dėlto kokius LKD veiklos 
prioritetus galėtum įvardyti? 

Svarbiausia, sakyčiau, in-
formacijos prieinamumas. LRT 
gauna lėšų veikloms iš mokesčių 
mokėtojų pinigų, bet kurčiuosius 
ignoruoja, ir tiek. Nors jie taip 
pat yra mokesčių mokėtojai. Ma-
no vienas iš tikslų – pakeisti to-
kią padėtį iš esmės. Taip pat labai 
svarbu stiprinti teigiamą požiūrį į 
gestų kalbą ir kurčiuosius. O kaip 
trečią įvardyčiau LKD sistemos 
veiklų balansavimą. Iki šiol visos 
sistemos organizacijos dirbo savo 
darbus atskirai. Sieksiu ne jų pri-
sijungimo, bet bendradarbiavimo. 
Turime dirbti bendrai, nuolat de-
rinti savo veiksmus, ką nors įnešti 
bendram labui.

Pastaruoju metu dėmesio 
akiratyje atsidūrė Respubli-
kinė valdyba. Ataskaitiniame 
suvažiavime už 2014 m. veiklas 
atsiskaitė RV sudarytos darbo 
grupės. Vieniems tai nesukė-
lė jokių sunkumų, o kiti nariai 
jautėsi sutrikę. Vieni praėjusiais 
metais padarė gal net daugiau, 
negu tikėtasi, o kiti tarsi liko 
nuošalyje nuo veiklų ir nelabai 
kuo turėjo pasigirti. Ką apie tai 
pasakytum? 

Bent dalis narių vadovaujasi 
principu – balsuoju ir išvažiuoju. 
Vis dėlto to per mažai. Kiekvie-
nam reikia turėti savo atsakomy-
bės sritį ir ta linkme nuolat dirb-
ti. Nežinau, ar RV, suvažiavimas 
sutiks su mano siūlymais, tačiau 

ateityje ketinu kelti klausimą, kad 
įstatai būtų tobulinami, atnauji-
nami. Siūlysiu, kad į RV išrinktas 
suvažiavimo delegatas netektų de-
legato mandato. Tai reiškia, kad 
jis galėtų dirbti neveikiamas vie-
tos bendruomenės, kurioje buvo 
iškeltas. Štai aš išrinktas Vilniuje. 
Turiu pasakyti, kad man atstova-
vimas miestui netrukdo viešinti ir 
spręsti tam tikras problemas, ta-
čiau Lietuvoje yra narių, kurie yra 
priklausomi nuo bendruomenės. 
Be to, pakeitus įstatus, tuo pačiu 
ataskaitiniu laiku turėtų galimy-
bę visuomeninėje veikloje reikštis 
daugiau kurčiųjų, nes į RV išrinkti 
nariai atlaisvintų vietas naujiems 
delegatams.  

Įdomi tavo nuomonė apie 
bendruomenės kartų santykius. 

Suprantama, kad norisi, jog ir 
vieniems, ir kitiems čia būtų ge-
rai. Aš save priskiriu jaunesniajai 
kartai, todėl solidarizuojuosi su 
pastangomis įtvirtinti gestų kalbą. 
Tai šiandieninis jaunosios kartos 
prioritetas. Senjorų jaunystė pra-
ėjo visai kitokiais laikais. Jie kan-
kinosi dėl gestų kalbos vartojimo 
draudimų, bet vis tiek gestų kalbą 
išsaugojo, nors puoselėti ir nega-
lėjo. Jaunimui bendravimą palen-
gvina IT. Senjorai daugiausia turi 
tik savo susirinkimus. Manau, kad 
jie dažniau galėtų ateiti į bendruo-
menės centrus. Tuomet laiku gau-
tų daugiau informacijos, geriau 
patenkintų bendravimo porei-
kius, mažiau jiems kiltų klausimų 
dėl nesuprantamų gestų. Žinoma, 
priversti negali. Pats žmogus turi 
stengtis integruotis, taikytis prie 
pokyčių. Pastebiu, kad senyvo am-
žiaus žmonės linkę tenkintis tuo, 
kas jiems siūloma, laukia paslaugų  
tarsi „ant lėkštutės“. O aš manau, 
kad jei nori ką nors gauti, privalai 

ką nors ir duoti. Reikia, kad vyktų 
mainai. Tad kurčiųjų klubų laukia 
nelengvas aiškinamasis darbas.

Lietuvos kurčiųjų draugi-
ja – skėtinė organizacija. Ko-
kią vietą po skėčiu skiri kur-
tiesiems, neprigirdintiesiems 
ir apkurtusiems, asmenims su 
kochleariniais implantais? 

Pirmas tris grupes vienija ben-
dri sutrikusios klausos asmenų 
poreikiai. Dar vienas pagrindas, 
tvirtai laikantis šias grupes po skė-
čiu, – gestų kalbos vartojimas. Vi-
sos organizacijos, dirbančios kur-
čiųjų sistemos bare, yra įsteigtos 
norint užtikrinti Neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimą, nors 
kiekviena ir veikia šiek tiek kitoje 
veiklos srityje. Štai pavyzdys iš už-
sienio. Adamas Kosa, dabar kur-
čiasis europarlamentaras, 2005 m. 
Vengrijoje  buvo išrinktas SINOZ, 
kurčiųjų organizacijos, preziden-
tu. Tuomet toje organizacijoje bu-
vo 9,5 tūkst. narių, dabar jų – 14 
tūkst. Apie 70 proc. tada ir dabar 
sudaro neprigirdintieji. Ir tai ne-
sukuria jokių problemų. Organi-
zacijoje kurtiesiems ir neprigir-
dintiesiems užtikrintos lygios gali-
mybės. Abi šios grupės turi ir savų 
tikslų, na, o bendra joms – gestų 
kalba. Kartu jie stipresni kovoti už 
savo teises.

Lietuva kol kas atsilieka pagal 
implantus turinčių asmenų skai-
čių, pvz., nuo Skandinavijos šalių. 
Štai Danijoje šiuo metu 99 proc. 
yra tokių  vaikų ir paauglių. Spe-
cialieji kurčiųjų darželiai ir mo-
kyklos uždaromi. Ir štai tokiame 
fone, atrodo, kurčiųjų identitetas 
turėtų smarkiai susvyruoti. Bet... 
danai neseniai teikė Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui 
ataskaitas apie neįgaliųjų teisių 
įgyvendinimą šalyje. Išnagrinėjęs 
oficialią ir alternatyvią ataskaitas, 
JT komitetas išvadoje įpareigojo 
Vyriausybę, kad naudojantieji im-

plantus privalomai turi mokytis 
gestų kalbos, jiems turi būti suda-
rytos sąlygos šia kalba bendrauti 
ir mokytis. Mes taip pat galime 
kreiptis į teismą ir skųsti, kad pa-
žeidžiamos implantus turinčių 
vaikų prigimtinės teisės. Pasvars-
tymų gali būti įvairių. Valstybė 
už jų operacijas sumoka didžiules 
sumas. Jeigu jie tampa tokie „gir-
dintys“, tai kodėl jiems mokamos 
pašalpos? Iš tikrųjų būtų teisinga 
susitikti su Lietuvos kochlearinių 
implantų naudotojų asociacija ir 
padiskutuoti, su kuria visuome-
nės dalimi jie save tapatina, kokius 
tikslus sau kelia.

Ar šalia LKD matai vietos 
kurčneregiams?

Užsienyje kurčneregių orga-
nizacijos dažnai šliejasi prie kur-
čiųjų. Jiems patogu kalbėti  gestų 
kalba ir ja gauti informaciją. La-
bai apytikriais duomenimis, mūsų 
šalyje gyvena apie 30 tokių asme-
nų. Siūlyti jiems šlietis prie LKD 
stabdo du dalykai: nėra paslaugų 
teikėjų, labai trūksta kurčneregių 
vertėjų paslaugoms lėšų, kurias 
dalinasi neįgaliųjų organizacijos.  

Na, ir nepakankamai Lie-
tuvoje diskutuotas klausimas 
– CODA, arba girdintys kurčių 
tėvų vaikai... 

Už šios grupės vaikų žinias, 
ugdymą tarsi niekas ir neatsako, 
viskas jiems - tik bendra tvarka. 
Štai mano sūnus taip pat yra ne-
prigirdintis arba girdintis (tiks-
lios audiogramos nesutikome 
daryti dėl narkozės tyrimui nau-
dojimo). Mes su juo bendraujame 
gestų kalba. Mes nesame mokyto-
jai, todėl savo vaiko lietuvių kal-
bos nemokome. Be to, savo bal-
so negirdžiu, tai kokio švarumo 
kalbos jį galėčiau mokyti? Tačiau 
visuomenei aš esu blogas tėvas, 
jei mano vaikas, atėjęs į mokyklą, 
kalba prastai, menkai supran-
ta lietuvišką tekstą. Kaltinti yra 

Iškylos baidarėmis - vienas mėgstamiausių prezidento atokvėpių nuo darbų.

LKD prezidentas (dešinėje) ir gestų kalbos vertėjų centrų direktoriai kartu su 
Seimo pirmininke L.Graužiniene. 

Mūsų žmonės
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kam, o paslaugos CODA nepri-
taikytos. Tad ne tik aš, visi tokie 
tėvai verčiasi kaip išmano. Pvz., 
mes pasirinkome kartą per savai-
tę vesti Medą į girdinčiųjų būre-
lį. Čia jis gali klausytis ir mokytis 
sakytinės kalbos. Nemanau, kad 
LKD atsakinga už tokius vaikus. 
Tačiau neturėtų būti ir abejin-
ga. Tiesą sakant, būtų puiku, jei 
CODA  organizacija atsirastų ir 
veiktų Lietuvoje, bendradarbiau-
tų su LKD.

Šiuo metu kurčiųjų ben-
druomenė išgyvena nelengvą 
laikotarpį. Štai ne kartą pa-
brėžei telkimosi, bendradar-
biavimo svarbą, bet šiuo metu 
vienybės LKD kaip tik labai 
trūksta. Vieni prieš kitus – pa-
gal amžių, regioną, tam tikras 
nuostatas ir t. t.

Turbūt nori paklausti apie 

jaunimo skundus. Žinau, kad 
daug kas kaltina jaunimą ne-
mandagumu, per didelio dėme-
sio jų reikalavimams. Aš proble-
mą matau kiek kitaip ir jaunimo 
nesmerkiu. Jiems reikia įgyti 
išsilavinimą, dirbti, kurti šeimas 
ir jas išlaikyti. Normalu, kad jie 
reikalauja užtikrinti informaci-
jos prieinamumą, teikti kokybiš-
kas vertimo paslaugas, sudaryti 
tinkamą mokymosi, studijų, dar-
bo aplinką. 

Sutinku, kad reikia nemažai 
nuveikti jaunimo švietimo sri-
tyje, bet vien kaltinti ir smerkti 
juos būtų neteisinga.

Ir paskutinis klausimas. 
Apie viešumą. Tau pradėjus 
vadovauti asociacijai, žurna-
listus nustota kviesti į Respu-
blikinės valdybos posėdžius. 
Juose aptariami svarbiausi 

bendruomenei klausimai. Da-
bar yra galimybė skelbti vien 
protokolinę, sutrumpintą in-
formaciją.  Čia žurnalisto 
požiūriui vietos jau nebėra. 
Žinau ir kitokių pavyzdžių. 
Paprasti piliečiai gali stebėti, 
pvz., Seimo posėdžius, miestų 
ir rajonų savivaldybių tary-
bos posėdžius ir sužinoti jiems 
svarbius dalykus tiesiogiai, 
būti apie juos informuoti per 
žiniasklaidą. Kaip tu paaiškin-
tum savo poziciją?  

Sutinku, kad atrodo keista, lyg 
vengtume viešumo, o tiesa papras-
ta - darbingumas. Mano tikslas, 
kad RV dirbtų saugioje ir darbin-
goje aplinkoje. 

Nesakau, kad žurnalistams 
sakom – ne. Taip, Seimo, savival-
dybių darbą galima stebėti, nes jie 
atlyginimus gauna iš mūsų mo-

kesčių, ir todėl privalomas viešu-
mas. Galiu pasakyti paprastai: RV 
įsivaizduoju kaip vieną iš Seimo 
komitetų, kurio posėdžiai gali bū-
ti uždari. 

Be to, per pastaruosius ke-
lerius metus pastebėjau, kad RV 
darbas tapo neproduktyvus, po-
sėdžiuose dalyvaudavo per daug 
žmonių, todėl nariams būdavo 
sunku išsakyti nuomonę, pagrįsti 
savo poziciją. Įvyko uždaras po-
sėdis, ir jau matau, kad jo rezul-
tatai geresni. 

O antra, nenorėčiau, kad 
„Akiratis“ taptų sausas, neįdomus 
laikraštis, kuris aprašinėtų RV 
darbą. Norėčiau, kad laikraštis 
būtų patrauklus žmonėms, pu-
blikuotų skaitytojus dominančius 
straipsnius. Svarbios naujienos, 
susijusios su mūsų bendruomene, 
visada ją pasieks. 

Pokalbis su naujuoju LKD viceprezidentu Kęstučiu Vaišnora 
LKD prezidentas Vytautas Pivoras į 

savo pavaduotojus pasiūlė du kandidatus. 
Respublikinė valdyba palaikė tavo kandi-
datūrą. Tapai viceprezidentu. Ką tau reiškia 
naujos visuomeninės pareigos?

Dėkoju LKD prezidentui V. Pivorui už pa-
sitikėjimą. Turėjome dalykinį susitikimą šiuo 
klausimu, tai buvo tarsi derybos ir užtruko 
gana ilgai. Paskui buvo tam tikrų patikslini-
mų, turėjau laiko apsispręsti. Mūsų pozicijos 
panašios, o skirtingumai nesusikertantys, bet 
papildantys vienas kitą – tai vienas svarbesnių 
aspektų dirbant komandoje. Apsvarstęs siūly-
mą, sulaukęs artimų žmonių palaikymo, nu-
sprendžiau sutikti. 

Kai valdybos nariai balsavo, išėjau iš posė-
džių salės. Esu už kitokią organizacijos kultūrą. 
Priėmiau tokį sprendimą siekdamas sumažinti 
galimą įtampą dėl egzistuojančio asmenišku-
mo. 

Baigiau socialinius mokslus, turiu darbinės 
ir praktinės patirties įvairiose organizacijose, 
todėl žinau, kad toks mano žingsnis – teisingas. 
Dėkoju valdybos nariams už palaikymą. Svar-
biausia noriu padėkoti savo šeimos nariams, 
amžiną atilsį proseneliams, artimiesiems, drau-
gams, kolegoms, kurčiųjų bendruomenės na-
riams už jų indelį į mano pasiekimus. Džiau-
giuosi sulaukęs daug sveikinimų ir palaikymo 
žodžių tapus viceprezidentu. Šios pareigos man 
reiškia atsakomybę, pareigą, atsidavimą, darbą 
dėl kurčiųjų bendruomenės gerovės ir pokyčių! 

Šie metai man yra ypatingi: netekau labai 
artimo žmogaus, a.  a. prosenelės, kuri visada 
skatino mane eiti pirmyn, tobulėti, siekti, da-
lytis su kitais ir įrodyti pačiam sau, kad aš ga-
liu! Labai gerai apgyniau magistro baigiamąjį 
darbą, labai gaila, kad prosenelė nebespėjo to 
sužinoti. Gyvenimas kai ką atima, bet ką nors 
ir duoda. Po netekties įgijau magistro diplomą, 

tapau krikšto tėčiu, atšvenčiau savo 25-ąjį gim-
tadienį ir tapau viceprezidentu – tai tikrai ypa-
tingas ir prasmingas laikotarpis.

Kokie likimo vingiai tave atvedė į LKD 
sistemą? Kur mokeisi, kada susilpnėjo klau-
sa, kas tavo gestų kalbos mokytojas, kokius 
darbus dirbai ir dirbi kurčiųjų sistemoje? 
Ar joje nuo pat pradžių, po vidurinės?

Užaugau kurčiųjų šeimoje, todėl gestų kal-
bos mokytojai – mano šeima. Su tėvais diskuta-
vome: ką pirmiau išmokau  - gestų ar lietuvių 
kalbą? Atsakymo neradome, nes šios dvi kalbos 
– mano gimtosios kalbos. Virš mūsų buto gy-
veno mano a. a. proseneliai, kurie buvo girdin-
tys, todėl dažnai sakau, kad net gyvenant tame 
pačiame name buvau tarp dviejų – kurčiųjų ir 
girdinčiųjų  - kultūrų. Iki penkiolikos metų be-
veik nedalyvavau kurčiųjų bendruomenės gy-
venime – tai buvo tik bendravimas su šeima, 
giminaičiais, keliais draugais, kurie buvo kurti. 

Lankiau bendrojo lavinimo darželį, mokyklą 
ir tik nuo penkiolikos metų pradėjau aktyviai 
dalyvauti kurčiųjų bendruomenės gyvenime. 
Galima pajuokauti, kad šiais metais dar viena 
ypatinga proga – švenčiu dešimtmetį savo ak-
tyvios veiklos kurčiųjų bendruomenėje! 

Mano klausa susilpnėjo jau vaikystėje ir su 
amžiumi ji tikrai silpsta, tačiau džiaugiuosi, 
kad moku lietuvių gestų kalbą, todėl silpstan-
čios klausos procesą priimu natūraliai. Tikrai 
sutinku, kad gestų kalba – galingas dalykas, 
puiki komunikacijos priemonė ir turtas, kurį 
reikia saugoti, branginti ir puoselėti! 

Visų veiklų ir darbų neišvardysiu: viskas 
prasidėjo nuo imituojamųjų dainų būrelio, 
projektinių veiklų dirbant su Kauno kurčiųjų 
jaunimu. 2007 m. tapau Kauno kurčiųjų jauni-
mo organizacijos tarybos nariu, 2011 m. - Kau-
no rajono kurčiųjų bendruomenės pirmininku, 
2012 m. - Kauno rajono savivaldybės Neįgalių-
jų reikalų tarybos nariu, 2013 m. - visuome-
niniu Seimo narės Ramintos Popovienės pa-
dėjėju, 2013 m. - Lietuvos kurčiųjų draugijos 
valdybos nariu, 2014 m. - Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos tarybos nariu, dalyvavau 
ir rengiau įvairius projektus, vedžiau stovyklas, 
seminarus, mokymus, skaičiau paskaitas. 2013 
m. įgijau socialinio darbo bakalauro laipsnį, 
baigiamojo darbo tema „Socialinės paslaugos 
klausos negalią turintiems asmenims: klausos 
negalią turinčių asmenų ir socialinį darbą dir-
bančių darbuotojų patirtys“. Šiais metais apgy-
niau socialinio darbo magistro darbą, jo tema 
„Tėvų, turinčių klausos negalią, tėvystės patir-
čių konstravimas“. Šiuos diplomus įgijau Vy-
tauto Didžiojo universitete. Teorinė ir praktinė 
patirtis – tai bagažas, kuriuo norėčiau dalytis 
eidamas viceprezidento pareigas.

K. Vaišnora - naujasis LKD viceprezidentas.

Perkelta į 16 p.
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Kas, tavo manymu, šiame 
etape kurčiųjų bendruomenei 
svarbiausia, t. y. kokius priori-
tetus įžvelgi?

Pirmiausiai - tai būtina keisti 
sistemos požiūrį bei ginti ir užti-
krinti kurčiųjų teises sprendžiant 
įsisenėjusias ir atsirandančias pro-
blemas. Manau, kad reikia keisti 
požiūrį į kurčiųjų, taip pat ir  ne-
įgaliųjų teises: jas privaloma užti-
krinti nepriklausomai nuo to, ar 
kurtieji (neįgalieji) naudojasi savo 
teisėmis, ar ne. 

Įvykęs problemos sprendimas 
– tai ne privilegija, o kurčio (neį-
galaus) žmogaus teisė. 

Mūsų visuomenėje politi-
niu lygmeniu dažnai pasireiškia 
„autizmas“, kuris, pasak užsienio 
autorių, tai suvokimas, kad turiu 
daugiau galios už kitą, nes gir-
džiu ir galiu priimti sprendimus 
už kurčiuosius, jiems nurodinėti. 
Tai siekis pakeisti kalbinės ir kul-
tūrinės mažumos pagrindus, nau-

dojant girdinčiųjų dominavimą ir 
valdžią. 

Žinau, kad gali rastis žmo-
nių, kurie šią mintį gali bandyti 
iškreipti. Todėl iškart atsakau: aš 
nesu prieš girdinčius, turime tikrai 
kompetentingų girdinčių žmonių, 
kurie kartu su mumis eina gero-
vės keliu. Čia aš noriu akcentuoti 
girdinčiojo požiūrį į kurčią žmo-
gų, gestų kalbą, kurčiųjų kultūrą ir 
kitus komponentus, nes požiūris 
– tai pamatas teisingiems veiks-
mams. 

Šiame etape kurčiųjų ben-
druomenei būtina susitelkti. Pri-
valome būti vieningi, nes vienybė 
– tai stiprybė, kuri gali išspręsti 
tokias problemas kaip informaci-
jos neprieinamumas televizijoje, 
socialinį darbą dirbančių kurčių-
jų reabilitacijos centruose ir gestų 
kalbos vertėjų trūkumas, bendrojo 
pagalbos telefono 112 neprieina-
mumas ir kitas problemas. 

Su prezidentu rengiame stra-
teginį mūsų kaip vadovų planą, 
kuris koreguojamas numatant pri-

oritetus, reikalingus pokyčius ir 
veiklas.

Įdomu, kaip tapai Seimo na-
rės R. Popovienės padėjėju. Tai 
garbė, bet ir atsakomybė. Kaip 
tau sekasi susitvarkyti su pasta-
rąja?

Kai tapau Kauno rajono kur-
čiųjų bendruomenės pirmininku, 
užsimezgė mano pažintis ir ben-
dradarbiavimas su Seimo nare 
R. Popoviene, kuri tuo metu dir-
bo SBĮ Kauno rajono socialinių 
paslaugų centro direktore, vėliau 
Kauno rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
toja. Jai tapus Seimo nare gavau iš 
jos pasiūlymą, kurį nedvejodamas 
priėmiau. 

Kaip man sekasi, reikėtų 
klausti pačios R. Popovienės. Ma-
no paties supratimu, kaip visa-
da galėtų būti geriau. Kartais esu 
maksimalistas. 

Kokią kurčiųjų bendruome-
nės ateitį įsivaizduoji ir kokią 
savo vietą matai joje? Kiti tavo 
ateities planai (turiu galvoje, ne 

darbiniai). Ką norėtum, tapęs 
viceprezidentu, palinkėti kur-
čiųjų bendruomenei?

Norėčiau, kad kurčiųjų ben-
druomenės ateitį kurtume visi 
kartu, nes tai neturi būti remiama-
si vieno žmogaus įsivaizdavimu. 
Ateities planų nesu linkęs atskleis-
ti, nes laikausi nuomonės, kad vie-
šai turime kalbėti apie rezultatus, 
ką pasiekėme, ką padarėme, ko 
trūksta ir ką dar reikia padaryti, 
nes ateities planai nuo aplinkybių 
gali greitai pasikeisti, turime būti 
lankstūs, o kai reikia – kategoriš-
ki ir principingi. Dar kartą dėko-
ju už pasitikėjimą ir palaikymą, 
kviečiu visus dirbti kartu, ben-
dradarbiauti, už nuveiktus darbus 
pagirti vieniems kitus, konstruk-
tyviai kritikuoti, ginti savo teises, 
o svarbiausia - visiems sveikatos, 
o su ja ir ateinančių naujų vėjų bei 
permainų!

Ačiū už atsakymus. 

Klausimus pateikė Nijolė 
KRASNIAUSKIENĖ

Atkelta iš 15 p.

Kaip jums pavyko patekti 
į Lietuvos dailininkų sąjungą? 
Kokie kriterijai yra svarbūs no-
rint būti jos nariu?

Baigiau Vilniaus pedagoginį 
universitetą (dabar LEU), dailės 
pedagogikos specialybę, nuo to 
laiko dalyvauju įvairiose parodo-
se, aktyviai tapau. Norint patekti į 
sąjungą reikia nueiti nemažą kelią: 
turėjau surinkti didžiulį aplanką 
su įrodymais, jog dalyvavau par-
odose, taip pat pateikti komisijai 
savo darbų pavyzdžius. O atran-
kos komisija yra tikrai griežta, kai 
kurie dailininkai į sąjungą bando 
patekti kelerius metus iš eilės. Jie, 
pateikę savo darbus bei aplankus, 
turi laukti kelis mėnesius, retkar-
čiais net metus, kol sužino, kad yra 
priimti. Pati laukiau apie pusantro 
mėnesio, kol vieną dieną gavau 
elektroninį laišką, jog esu priimta.

Kokiose parodose pastaruo-
ju metu esate dalyvavusi? 

Stengiuosi aktyviai pristatyti 
savo darbus bendrose parodo-
se kartu su kitais dailininkais. Jų 
buvo tiek daug, kad sunku visas ir 
prisiminti. Prieš metus esu dalyva-
vusi Lietuvos akvarelės parodoje 
„Sąskambiai ir atspindžiai“ Kaune, 
joje pristačiau du darbus pavadi-

nimu „Vakaro ramumas“. Taip pat 
du kartus mano darbai buvo eks-
ponuoti Vilniuje, „Arkos“ galeri-
joje, parodose „Piešinys 2015/PER 
FORMĄ - Į TURINĮ“ bei „AR(T)
CHYVAS“. Jonavoje, parodoje 
„Žaliosios improvizacijos“ prista-
čiau tapybos darbą „Žalias dobi-
las“. 

Minėjote, jog dalyvaujate 
bendrose parodose su kitais dai-
lininkais. O ar buvote surengusi 
asmeninių parodų?

Na, iki jų reikia daug dirbti. 
Paprastai iš pradžių dailininkai 
dalyvauja bendrose parodose, ro-
do savo darbus, įgauna pripažini-
mą, ir tik tada rengia asmenines 
parodas. Žengiu mažais žingsniu-
kais savo tikslų link. Galbūt po 4 
ar 5 metų ir pagalvosiu apie asme-
ninę parodą. 

Iki tol dalyvauju ne tik ben-
drose parodose, bet ir pleneruose, 
į kuriuos tenka vykti savo lėšomis. 
Būti dailininku - gana brangus 
malonumas, tačiau noras ir užsis-
pyrimas nugali kliūtis.

Papasakokite, apie savo kū-
rinius. Kaip juos apibūdintumė-
te?

Dailė visados yra mano gal-
voje ir širdyje. Dažnai būna, jog 
išvydusi kokį nors kasdienybės 
fragmentą nusprendžiu - noriu tai 
nutapyti. Jeigu tuomet po ranka 
nebūna drobės ir teptuko, būna la-
bai gaila prarasti tą akimirką. 

Piešiu natiurmortus, peizažus, 
abstrakcijas. Mane labai traukia 
seni namai, nebūtinai tik sena-
miestyje. Kūriniai labai priklauso 
nuo nuotaikos, dvasinės būsenos. 
Retkarčiais tapant kūrinys atrodo 

vis negeras, ir niekaip jo nepatai-
sysi. Tada suprantu - netinkama 
nuotaika, ir atidedu tapymą kitai 
dienai.

Galbūt yra dailininkų, kurie 
jus įkvepia?

Tiesą sakant, mane įkvepia vi-
si. Iš kiekvieno dailininko, nesvar-
bu, kuriuo laikotarpiu jis gyveno, 
galima pasisemti po kruopelytę 
įkvėpimo. Juk kiekvienas per me-
ną atskleidžia savo požiūrį į pasau-
lį - tai yra be galo įdomu. Galbūt 
galėčiau išskirti V. van Gogho arba 
Rembrandto paveikslus.

Kaip jaučiatės, būdama pir-
moji kurčioji menininkė, pate-
kusi į Lietuvos dailininkų sąjun-
gą?

Negalvoju apie tai. Manau 
tai, jog esu kurčia, neturi dide-
lės reikšmės, svarbiau tai, kokie 
yra tikslai ir kiek įdėta darbo jų 
siekiant. Man nepatinka dažnai 
kurčiųjų kartojamas žodis „ne-
galiu“. Kodėl negali? Juk viskas 
yra įmanoma, tik reikia stengtis 
dėl savo gyvenimo ir daug dirbti, 
kad svajonės išsipildytų. Taip pat 
nepasiduoti ištikus nesėkmėms. 
Aš tikiu, kad po kelerių metų jau 
būsiu nebe viena kurčioji Lietuvos 
dailininkų sąjungoje.

Ačiū už pokalbį!

Atkelta iš 1 p.

Pirmoji kurčioji Lietuvos dailininkų sąjungos narė

S. Hacking šalia savo darbų.
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Agnė: kiekviena išmokta kalba atveria vis kitas 
durisMūsų žmonės

Be anglų kalbos žinių 
užsienyje neišsiversi

Tiesa, mergina įspėja: nė vie-
nam nebus lengva nei prieš studi-
jas, nei jų metu. Ir ne visas duris 
atidarys vien gestų kalba. Štai ir 
ji angliškai rašė motyvacinį raš-
tą, anglų kalba atsakinėjo į 100 
klausimų. Kai ekspertai įsitikino, 
kad jos užsienio kalbos žinios yra 
pakankamos, jai buvo pateikti du 
studijų pasiūlymai. Agnė pasirin-
ko Švediją, Stokholmo universi-
tetą, kuriame dirba net 15 gestų 
kalbos vertėjų.

Atvykusią į Švedijos sostinę 
studijuoti lietuvę iš karto užklupo 
galvosūkis. Fondo skirta dotacija 
pasirodė esanti per maža. Štai per 
mėnesį programos dalyvei reikė-
jo 180 val. paslaugų, ji tegalėjo 
įpirkti 30 val. Negi pasiduoti? Tai 
ne Agnės būdui. Mergina sukaupė 
drąsą ir per Stokholmo universite-
to vertimo į gestų kalbą skyriaus 
koordinatorių kreipėsi į rektorių. 
Ir nesuklydo – universitetas su-
tiko padengti 80 proc. vertimo 
paslaugų. Tačiau net ir tuomet ji 
tegalėjo įpirkti vertimo iš anglų į 
švedų gestų kalbą paslaugas. Ver-
timas į tarptautinius gestus buvo 
per brangus. Agnė apsisprendė: 
kadaise išvykusi į Islandiją išmoko 
islandiškų gestų, sugebės išmokti 
ir švediškų. Suprasti, kas sakoma, 
pavyko gana greitai, sunkiau buvo 
pradėti pačiai kalbėti. Po mėnesio 
įveikė ir šį barjerą. 

Švedijoje studijuoti - 
džiaugsmas

Per pusmetį trukusias studijas 
užsienyje Agnė pamatė nemažai 
skirtumų tarp universitetų. Štai 
Lietuvos sporto universitete vis-
kuo tenka rūpintis pačiam stu-
dentui. Šiokių tokių gerų pokyčių 
pastebima tik pastaruoju metu. 
Stokholmo universitete kiekvienai 
studentų grupei skirtas koordi-

natorius pasirūpina, kad studen-
tai galėtų atsidėti vien studijoms, 
gautų visą būtiną informaciją, o 
svarbiausia - laiku. Koordinato-
rius taip pat išsiaiškina norimus 
studento lankyti papildomus se-
minarus ir paskaitas ir pasirūpina 
visaverčiu studento dalyvavimu 
juose. Agnės atveju jis susisiek-
davo su gestų kalbos vertėjais ir 
informuodavo apie jos pasirinktų 
užsiėmimų laiką.

A. Žegytės studijų programai 
analogiškos Švedijoje nebuvo, tad 
ji nusprendė gilintis į specialųjį 
ugdymą. Ir nenusivylė. Netrukus ji 
pamatė, koks didelis pranašumas, 
kai dėstytojai turi ir teorinės, ir 
praktinės tam tikros srities patir-
ties. Dauguma jų prieš pradėdami 
dirbti dėstytojais dirbo su neįga-
liais vaikais ir suaugusiais užsieny-
je ar Švedijoje. Tarp dėstytojų vie-
na buvo ir neįgali, kurčioji lektorė. 
Tad į studentų užduodamus klau-
simus, skirtingai nei Lietuvoje, jie 
dažniausiai gebėdavo atsakyti tuoj 
pat, remdamiesi asmenine ar įgy-
ta patirtimi. Pasak Agnės, negali 
sakyti, kad mūsų šalyje kratomasi 
neįgalių dėstytojų (šiuo metu jos 
katedroje dirba net du lektoriai 
ratukuose) ar kad lektoriai stokoja 
patirties. Vis dėlto, anot pašneko-
vės, kompetencijos skirtumų neį-
manoma nepastebėti.

Iš visų užsienio lektorių Agnė 
ypač išskyrė kurčią dėstytoją Lui-
zą (pilnas vardas Louise-Lolo 
Danielsson; taip pat ji yra EUD 
tarybos narė), kuri skaitė paskai-
tas ne tik apie kurtumą, bet ir apie 
CODA vaikus, kochlearinius im-
plantus. Paskaitose apie bet kokią 
negalią buvo daug diskutuojama, 
kiekvienas studentas įtikinamai 
gynė savo nuomonę. Pamažu 
Agnė išklausė paskaitas apie visas 
negalias. 

Pusmečio studijų laiką ji skirs-
to į du etapus. Pirmiausia buvo 
paskaitos, seminarai ir atsiskaity-
mas. Vėliau buvo rengiami gru-
piniai darbai, taip pat vyko atsis-
kaitymas, egzaminai. Po paskaitų 
dar tekdavo rašyti refleksijas. Tai 
mąstymai apie paskaitose išgirs-
tus dalykus, jų vertinimas, anali-
zė, aptarimas ir pan. Agnei patiko 
šis užsiėmimas – jis vertė mąstyti, 
aktyviai dalyvauti studijų progra-
moje. Jei po refleksija pasirašyda-
vo – gaudavo dėstytojo atsakymą. 
Lietuvoje tai praktikuoja vos vie-
nas jos dėstytojas. 

Baigiamąjį darbą Agnė siuntė į 
Švediją jau iš Lietuvos. Jis vadinosi 
„Kurčneregių moksleivių ugdymo 
ypatumai“ ir buvo įvertintas B ba-
lu, t. y. „gerai“. 

Iš visų tuo metu Stokholmo 
universitete besimokančių studen-

tų pagal Erasmus programą studi-
javo ji vienintelė kurčioji. Pačiame 
universitete buvo ir daugiau studi-
juojančių negirdinčių asmenų, visi 
jie - iš Švedijos.

Savo iniciatyva - į 
papildomas paskaitas
Kadangi ji atvyko su nuosta-

ta kuo daugiau išmokti ir patirti, 
lankė ne tik specialybės paskaitas, 
treniruotes, bet ir pasirinktinus 
seminarus. Viename jų susipaži-
no su kurčneregiais, pamatė, kaip 
jiems teikiamos vertimo paslau-
gos. Jiems paprastai verčiama arba 
į delną, arba rašant ant nugaros. 
Ten pati pranešėja buvo kurčnere-
gių asociacijos viceprezidentė. Kai 
Agnė paprašė su ja pabendrauti 
per vertėją, moteris paragino tai 
daryti tiesiogiai. Pašnekovė teigė, 
kad tai buvo neįkainojama patir-
tis. Tik iš pradžių buvo nedrąsu, 
paskui moterys įsišneko. 

Palygino studijų sąly-
gas Švedijoje ir Lietuvoje

Studentų gyvenimas Švedijoje 
gali būti nepaprastai turiningas. 
Viskas priklauso nuo asmenybės. 
Yra treniruočių salės. Norintiems 
pabendrauti gestų kalba pačiame 
universitete kalbos skyrius įrengęs 
specialų kabinetą „Sign language 
and Coffee“ („Gestų kalba ir ka-
va“). Ypač ją pamėgę būsimi vertė-
jai studentai. 

O štai studentų asociacijai 
skirtas net atskiras universiteto 
pastatas. Ten yra kavinė, valgykla, 
nedidelių, pabendrauti, pažaisti 
stalo žaidimų įrengtų kabinetų, 
informacinis centras. Jei nori ne-
dideliam būry ar dviese apie ką 
nors padiskutuoti, rezervuojiesi 
patalpą, iš anksto temokėdamas už 
1 val. 

Ten nėra eilių prie kopijuo-
klių. Paduodi bibliotekininkui 
universiteto išduotą kortelę, į ku-
rią įnešta pinigų, ir jis nuskaito 
sumą pagal paslaugos vertę. Labai 
daug ką galima tiesiog nuskenuoti. 
Vienintelis apribojimas – bibliote-
kos knygas grąžinti greitai. Daug 
literatūros skelbiama internete. 

Prieš porą metų Lietuvos sporto universiteto studentė Agnė ŽEGYTĖ klausė 
paskaitą apie Erasmus mainų programą. Ją suintrigavo stažuotės galimybė už-
sienio universitete. Tačiau buvo ir abejonių, ar negalia nesutrukdys. Pranešėjas 
ją nuramino: „Tikrai sugebėsi.“ Netrukus studentė tapo ir iki šiol yra bene vie-
nintelė Erasmus programos kurčioji dalyvė iš Lietuvos. 

„Akiračio“ redakcija nori papasakoti Agnės istoriją ir padrąsinti visus abe-
jojančius savo galimybėmis pašnekovės žodžiais: „Jei yra motyvacijos ir žinių, 
viskas bus gerai.“

Perkelta į 18 p.

Agnė (kairėje) kartu su treneriu ir artimiausia grupės drauge iš Šveicarijos.
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Įvedus slaptažodį, atsidaro duo-
menų bazė.

Švietimo baro vertėjai 
įdarbinti universitete

Universiteto vertėjai įdarbin-
ti pačiame universitete. Iš miesto 
jų kviečiama tik tuomet, jei ne-
pakanka savų. Ir atvirkščiai, kai 
darbo sumažėja, universiteto ver-
tėjai eina į talką miesto bendruo-
menei. Agnei paslaugas pasikeis-
dami teikė 4 nuolatiniai vertėjai, 
puikiai verčiantys iš anglų kalbos 
į švedų gestų kalbą. Pagal galimy-
bes papildomai dar kartais prisi-
dėdavo 1-2 praktikantai. Vienu 
metu dirbdavo du besikeičiantys 
funkcijomis vertėjai. Kol vienas 
vertė, kitas užrašinėjo svarbiausias 
paskaitos sąvokas. Jie keisdavosi 
kas 10-15 min. Per pertraukas jas 
paaiškindavo, nes per paskaitas 
vertimo tempas labai didelis, lai-
ko tokiems dalykams nebūna.  Po 
2 valandų paskaitos būdavo 10 
min. pertrauka. Per pertraukas 
vertėjai su ja tiesiog bendrauda-
vo. Su Agne kalbėdavosi visomis 
jai rūpimomis temomis. Pvz., apie 
mieste vykstančius kurčiųjų rengi-
nius, teikė kitokios informacijos. 
Mergina naudojosi jų pagalba ir 
aktyviai įsiliejo į miesto kurčiųjų 
bendruomenės gyvenimą. 

Ji atkreipė dėmesį, kad ten jau 
pirmo kurso GK vertimo specialy-
bės studentai puikiai kalba gestų 
kalba. Pagal tai ji vertina, kad šve-

dų vertėjų rengimo lygis aukštas ir 
efektyvus.

Specialusis ugdymas
Kaip studentė ji turėjo galimy-

bę susipažinti ne tik su kurčiųjų, 
bet ir kitų neįgaliųjų – sergančių 
cerebriniu paralyžiumi, aklųjų, tu-
rinčiųjų fizinę negalią - mokymu 
integruotai ir specialiosiose mo-
kyklose. Iš to, ką matė pašnekovė, 
išskyrė du dalykus: puikų mokinių 
aprūpinimą geriausia šiuolaiki-
ne kompensuojamąja technika ir 
kompiuterine įranga bei jautresnį 
girdinčių bendramokslių požiūrį į 
specialiųjų poreikių turintį drau-
gą. Ir vienoks, ir kitoks mokymo 
būdas jai pasirodė turį savo pliusų.

 
Buities sąlygos

Ir keletas žodžių apie bendra-

butį. Iš daugybės jai pateiktų pa-
siūlymų mergina pasirinko gyve-
namąją vietą netoli savo mokslo 
įstaigos. „Ten nevagiamas mais-
tas“, - negalėjo atsidžiaugti Agnė. 
Be abejo, toks „komplimentas“ 
nekaip apibūdina Lietuvos studen-
tų bendruomenę. Ji minėjo, kad 
kambaryje gyveno viena, turėjo 
atskirą vonios kambarį. Virtuve 
dalijosi su bene 12 studentų. Visur 
buvo švara ir tvarka, nes pagal iš 
anksto sudarytą tvarkaraštį vieną 
savaitę vis kiti du gyventojai bū-
davo atsakingi už virtuvės sutvar-
kymą. 

Už maistą, kultūrinius ir stu-
dijų poreikius, bendrabutį mer-
gina atsiskaitydavo iš kas mėnesį 
jai skiriamos 600 eurų stipendijos. 
Šitų pinigų pagrindiniams porei-
kiams beveik pakako. Tik kartais, 

kai atsirasdavo papildomų išlaidų, 
tekdavo prisidurti iš asmeninių 
santaupų.

Po 6 mėnesių studijų A. Žegy-
tė laimėjo teisę į 2 mėnesių prakti-
ką Stokholmo kurčiųjų mokykloje. 
Deja, dėl problemų šeimoje buvo 
priversta grįžti į Lietuvą, dovaną 
prarado.

„Be penkių minučių“ 
bakalaurė

Šiuo metu pašnekovė jau bai-
gia bakalauro studijas Lietuvos 
sporto universitete. Ir toliau akty-
viai sportuoja (kultivuoja daugy-
bę sporto šakų), rengiasi Pasaulio 
kurčiųjų moterų krepšinio čem-
pionatui. Įvairiapusė gyvenimo ir 
studijų patirtis ją išmokė savaran-
kiškumo, gebėjimo atsirinkti, ko 
jai iš tiesų reikia, planuoti ateitį. 
Todėl, be savo tiesioginių studijų, 
Agnė apgalvotai dar lankė įvai-
riausių kursų, įgijo papildomų 
kompetencijų. Visa tai jai atvėrė 
galimybes po studijų rinktis darbą 
bent pagal keletą specialybių: ma-
sažuotojos, reabilitologės, slaugy-
tojos, sporto klubo organizatorės 
ar sporto veiklų asistentės ir pan. 
Vis dėlto mergina pirmiausia įvar-
dijo apsisprendimą teikti prašymą 
tęsti studijas magistrantūroje ne-
mokamai. Jeigu kartais šis planas 
nepavyktų, jos pragyvenimo šalti-
niu turėtų tapti viena iš anksčiau 
išvardytų specialybių.

   
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Atkelta iš 17 p.

Su Stockholmo kurčiųjų sporto klubo HEPHATA komanda A. Žegytė  
EuroCup taurėje laimėjo pirmąją vietą.

Ugdymas
VTMRC moksleivių stažuotė 

Vokietijoje 

Projekto tikslinė grupė – pirminio profe-
sinio lygmens mokiniai su mokymosi ir klau-
sos sutrikimais, besimokantys pagal virėjo ir 
staliaus mokymo programas. Projektu buvo 
siekiama gerinti mokinių su specialiaisiais po-
reikiais praktinius įgūdžius ir kompetencijas, 
padidinti šios grupės specialistų konkurencin-
gumą ir palengvinti jų integraciją į laisvą darbo 
rinką, organizuojant profesinę praktiką užsie-
nio įmonėse. 

Pagal šį projektą dvylika trečio kurso mo-
kinių šešias savaites mokomąją praktiką nuo 
2015 m. vasario 8 d. iki kovo 20 d. atliko Vo-
kietijos įmonėse, kur tobulino darbo įgūdžius, 
profesinius ir bendruosius gebėjimus, užsienio 

kalbos įgūdžius. Virėjai dirbo restorano „Am 
Löwenplatz“, svečių namų Das Gasthaus „Zum 
Freßsack“ kavinių tinkle, kavinės „MÖVEN - 
Kantinen Betriebsgesellschaft mbH“ virtuvėse 
Šverino mieste, staliai - individualioje įmonėje 
TISCHLEREI Andre Brun Sukowo m. 

Projekto dalyvius praktikos metu prižiūrė-
jo keturi centro pedagogai, besikeičiantys po 
du kas tris savaites.

Vizito priimantysis partneris buvo 
Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH. Tai 
vienas iš patikimiausių Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centro partnerių, su 
juo bendradarbiaujama nuo 2006 m. kuriant 
ir vykdant tarptautinius projektus. Salo surado 

dalyviams praktikos vietas, užtikrino geras gy-
venimo sąlygas, rūpinosi kultūrine programa, 
vertino dalyvių profesinius įgūdžius. Ši organi-
zacija sudaro sąlygas ir kitų Europos valstybių 
neįgaliems mokiniams tobulintis Vokietijoje. 
Toks bendradarbiavimas tarp mokymo centrų, 
teikiančių paslaugas neįgaliems asmenims, pri-
artina teikiamo mokymo turinį ir kokybę prie 
europinio lygmens ir užtikrina laisvą darbo jė-
gos judėjimą ES šalyse. 

Mokiniai, dalyvaudami europinio darbo 
procese, patobulino praktinius įgūdžius, įgijo 
naujų praktinių žinių ir kompetencijų, page-
rino bendruosius ir asmeninius gebėjimus bei 
įgūdžius, susipažino su darbo technologijomis, 
darbo organizavimu, darbo kultūros ir saugos 
reikalavimais, komandinio darbo privalumais 
ir trūkumais, įgijo verslumo patirties. Neįpras-
tos darbo sąlygos sustiprino mokinių moty-
vaciją pasitikėti savimi, išmokė priimti sava-

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras (VTMRC) 
baigė įgyvendinti Erasmus+ programos mobilumo projektą  
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000045 „Mokinių su specialiaisiais poreikiais 
stažuotė Vokietijoje“. 
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Ypatinga vaikų iniciatyva

rankiškus sprendimus. Jaunuoliai 
pagilino tarptautinę gestų kalbą, 
įgijo įgūdžių prisitaikyti ir ben-
drauti kitatautėje aplinkoje, susi-
pažino su šalies istorija, kultūra ir 
tradicijomis,  bendravo su stažuo-
tes atliekančiu vietiniu jaunimu, 
bendraamžiais iš Estijos, Latvijos.  

Sugrįžus iš praktikos, rezulta-
tus vertino Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centro 
ugdymo specialistai, vadovai ir 
Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų  specialistai atvirų 
pamokų metu. Taip projekto tiks-
lai tik dar glaudžiau sutapatinami 
su centro ugdymo koncepcija, kuri 

pagrindiniu tikslu kelia asmenų su 
specialiaisiais ugdymosi poreikiais 
profesinį mokymą, jų socialinę bei 
profesinę integraciją į visuomenę. 
Stažuotės trukmė įskaityta kaip 
praktikos, numatytos mokymosi 
programose, dalis.

Pasibaigus stažuotei, moki-
nių įgyta patirtis buvo pristatyta 
centro bendruomenei projekto 
baigiamojo renginio metu. Sta-
žuotojai dalijosi vizito įspūdžiais, 
demonstravo nuotraukas iš prakti-
kos vietų. Dalyviai džiaugėsi įgyta 
mobilumo patirtimi. 

Tai jų  pirmoji tolima kelionė 
už Lietuvos ribų, todėl tai, ką pa-

tyrė ir išgyveno, buvo nauja ir įdo-
mu. Visi kaip vienas teigė, kad po 
stažuotės jie tapo savarankiškesni, 
drąsesni, visiškai kitaip žiūri į savo 
profesiją, ateities planus, darbą bei 
atsakomybę.  

Oficialaus renginio pabaigoje 
visiems projekto dalyviams įteikti 
įgytas žinias ir įgūdžius patvirti-
nantys Europass mobilumo doku-
mentai. 

Gauti tarptautinės praktikos 
pripažinimo dokumentai, prak-
tinis darbas Vokietijos įmonėse 
suteiks būsimiems specialistams 
geresnes ir platesnes įsidarbinimo 
galimybes, jų įgytos kompetenci-

jos bus naudingos viešojo maiti-
nimo, medienos, baldų ir statybos 
sektoriams.

Renginį vainikavo vokiškų pa-
tiekalų prezentacija, kurią parengė 
virėjų specialybės projekto daly-
viai savo jėgomis. 

Projektinė veikla vykdo-
ma gavus Europos Sąjungos 
paramą pagal Erasmus+ 
programą, kurią Lietuvo-
je administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas.

VTMRC inf.

Mokytojos Kristinos Rimkienės iniciatyva Litorinos bei Klaipėdos 
siuvimo ir paslaugų verslo mokyklų mokiniai šių mokslo metų pabaigą 
paminėjo kaimyninėje Latvijoje. Jie aplankė plačiausią Europoje Ventos 
krioklį Kuldygoje, paslaptingus Riežupės smėlio urvus, nuovargį nuplo-

vė Jūrmaloje, Lyvu vandens parke. Šešiolikos valandų kelionė neišvargi-
no mokinių, nes jų laukia poilsį, nuotykius ir įvairius vasaros malonu-
mus žadančios atostogos.

Parengta pagal www.kurtieji.lt inf.

VISIEMS LINKIME SMAGIŲ 
IR SAUGIŲ ATOSTOGŲ!

Akimirkos iš moksleivių ekskursijos Latvijoje.

2015 m. gegužės 21 d. Sur-
dologijos centro (SC) darbuoto-
jos Indrė Mikalauskaitė ir Loreta 
Staniulevičiūtė lankėsi Vilniaus 
tarptautinėje mokykloje (Vilnius 
International School). 

Mokyklos penktokai buvo 

susiskirstę į grupes po 3-4 moki-
nius ir atliko sugalvotus projektus. 
Vieni vaikai vykdė projektą, su-
sijusį su pagalba benamiams, kiti 
– su senjorų integracija, dar kiti 
pasirinko kurčiuosius. Mokiniai 
norėjo pamokyti LKNUC vaikus 

šokio. Tam, kad galėtų bendrauti 
su kurčiaisiais vaikais, paprašė SC 
pagalbos. SC vaikams ir jų moky-
tojai papasakojo apie gestų kalbą, 
kurčiųjų kultūrą, šiek tiek pamokė 
gestų kalbos. 

Atsidėkodami vaikai įteikė pa-

čių pieštą piešinį. 

Apie mokyklą daugiau galite 
paskaityti adresu:

http://vischool.lt/what-we-
believe/?lang=lt

Atostogų pradžia
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Mes ir 
visuomenė

L. Podiriakos magistro darbas  - dvasinė 
kurčiųjų identiteto analizė

Dvejus metus nuosekliai reng-
tas ir gynimo komisijos gerai įver-
tintas darbas yra glaudžiai susijęs 
su kurčiųjų komunikacijos proble-
momis. Tačiau pats autorius sako, 
kad jis atspindi ir jo asmeninį po-
žiūrį į pasaulį.

Magistro darbas - meninė 
instaliacija, o ji  išties įspūdinga 
- įėjęs į kabinetą, kuriame ekspo-
nuojama pirmoji jo dalis, išvysti 
tarsi ore kabančių skaidraus stiklo 
plokštelių mišką. Įsižiūrėjęs ant tų 
plokštelių pamatai žmonių lūpas, 
tariančias vis kitą iš 32-jų lietu-
viškos abėcėlės raidžių. Jeigu leis-
tume toms lūpoms prabilti, būtų 
tikras garsų chaosas, tačiau dabar 
aplink tvyro tyla. Ant kelių plokš-
telių gali išvysti ir akis, tačiau jų 
- gerokai mažiau nei lūpų.

Kodėl taip yra, klausiu kūrinio 

autoriaus. “Šis kūrinys simboli-
zuoja mano, kaip kurčio žmogaus, 
savijautą būnant tarp girdinčių 
žmonių. Jų lūpos man kažką sako, 
bet aš nesuprantu. Galiu supras-
ti žmogaus akis, nes jos atspindi 
emocijas, tačiau žvilgsnį pagauti 
yra sudėtinga. 

Lūpos taip pat yra jausminga 
veido dalis - jos parodo žmogaus 
charakterį, nuotaiką, seksualumą, 
– aiškino jis, o kai išreiškiau savo 
susižavėjimą kūrinio lengvumu ir 
skaidrumu, L. Podiriaka nusišyp-
sojo: - Norėjau, kad būtų subtilu. 
Tai atskleidžia mano paties sielą.” 

Priešais šį stiklo plokštelių 
mišką yra didelė medinė lenty-
na, prikrauta įvairiausių daiktų. 
L. Podiriaka sako, jog tai atspindi 
girdinčiųjų visuomenėje tvyrantį 
chaosą. Tarp lentynos ir plokštelių 

ant žemės nupiešta balta punkty-
rinė linija, skirianti šias dvi aplin-
kas. 

Antroji šio kūrinio dalis - pir-
mojoje iškeltos problemos spren-
dimas. Kitame kambaryje ant 
sienų debesies forma pakabinta 
daugybė popieriaus lapų su įvai-
riais Lino susirašinėjimais su gir-
dinčiais žmonėmis. Taip pat ant 
sienos - fotoprojekcijos su įvairiais 
fragmentais iš susirašinėjimų. 

“Abėcėlės raides galima įpras-
minti ne tik jas pasakant garsu, bet 
ir užrašant. Toks būdas yra daug 
tinkamesnis ir suprantamesnis 
kurtiesiems. Jis sugriauna komu-
nikacijos sienas. O projekcijomis 
norėjau parodyti technologijų ir 
medijos svarbą šiuolaikinių kur-
čiųjų gyvenime”, - pasakojo ma-
gistras. 

Paklaustas, kaip jam sekė-
si plėtoti šio baigiamojo kūrinio 
idėją ir bendrauti su dėstytojais, 
L.  Podiriaka džiaugėsi, jog vi-

si dėstytojai jam buvo tarsi viena 
didelė šeima, niekada neatsisakė 
padėti ir rodė didžiulį palaikymą. 
Magistro darbo idėja menininkui 
kilo iškart, be ilgų ieškojimų. Te-
reikėjo šią idėją išgryninti, ieškoti 
tinkamų formų jai išpildyti. Čia 
vėl labai padėjo darbo vadovas Ar-
vydas Šaltenis. 

„Jaučiu stiprų ryšį su savo dar-
bu, jame yra didelė dalis manęs. 
Tai yra mano bakalauro darbo tę-
sinys, išsamesnė savo, kaip kurčio-
jo, tapatumo ir identiteto analizė“, 
- kalbėjo menininkas. 

Įdomu, ką Linas ketina veikti 
toliau, kitais metais? Galbūt turė-
sime pirmąjį kurčiąjį, turintį dak-
taro laipsnį? Linas su šypsena tik 
atsiduso: “Dabar tenoriu tik gerai 
ir ilgai išsimiegoti. Kas bus vėliau 
- nežinau.” 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Birželio 8 d. Lietuvos kurčiųjų visuomenė pasi-
pildė dar vienu magistru: Linas Podiriaka Vilniaus 
dailės akademijoje apgynė tapybos magistro darbą. 

L. Podiriaka ir jo magistro darbo fragmentai.


