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Baigiamasis LGK 20-mečio renginys Seime 

Ypatingą dieną Vilniaus KRC- triguba šventė

Plačiau skaitykite 8 p.

Plačiau skaitykite 4-5 p.
Spaudos konferencija Seime (iš kairės): LKD prezidentas V. Pivoras, Seimo 
vicepirmininkas A. Sysas ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė 
A. Kandratavičienė. 

Renginį vainikavo VKRC darbuotojų staigmena žiūrovams - jų atliekama 
imituojamoji daina “Atsiduok Vilniui”, kuri sukėlė ant kojų visus renginio 
žiūrovus ir paskandino šypsenų bei puikių emocijų jūroje.

Spalio 9 d. Seimo rū-
muose surengta tarptautinė 
konferencija „Lietuvių ges-
tų kalbos (LGK) 20-metis: 
LGK užsienio šalių kon-
tekste“. 

Šis renginys vainikavo ir 
apibendrino šešis mėnesius 
trukusį LGK sukakčiai pa-
minėti skirtą renginių ciklą.

Rugsėjo paskutinį šešta-
dienį Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centras (VKRC) 
sukvietė visus kurčiuosius 
į trigubą šventę - Tarptau-
tinę kurčiųjų dieną, gestų 
kalbos 20-mečio sukaktį 
bei VKRC 15 metų gimta-
dienio šventę.
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ISTORINIS ĮVYKIS. Lie-
tuvos kurčiųjų jaunimo asociacija 
tapo Pasaulio kurčiųjų jaunimo fe-
deracijos nare! Tai nuoseklaus pre-
zidentės M. Kumžaitės ir Tarybos 
narių darbo rezultatas! Sveikiname! 

NUOTOLINIO KONSUL-
TAVIMO PASLAUGA SOCIA-
LINIAMS DARBUOTOJAMS. 
Spalio 13 d. startavo nuotolinio 
konsultavimo paslauga Lietuvos 
kurčiųjų draugijos socialinių/so-
cialinės reabilitacijos paslaugų sis-
temos socialinį darbą dirbantiems 
darbuotojams. 

Jeigu kyla klausimų, kviečiama 
pasinaudoti konsultacijomis nuo-
toliniu būdu! Pateikę klausimą, at-
sakymą gausite per 10 kalendorinių 
darbo dienų.

Kviečiame aktyviai naudotis šia 
paslauga! Paslauga bus teikiama iki 
šių metų pabaigos, o jeigu sulauks 
pasisekimo, pasiteisins, ji bus tei-
kiama ir kitais metais.

Nuoroda į nuotolinio pobū-
džio konsultacijas LKD tinklalapio 
www.lkd.lt rubrikoje „Kurčiųjų 
kultūros aktualijos“  - „Nuotolinio 
konsultavimo paslauga“.  

KONFERENCIJŲ ĮRANGA. 
Rugsėjo viduryje LKD apsilankė 
UAB „Avedus“ direktorius Tadas 
Mickus. Jis kurčiųjų atstovams 
pristatė bene trečią pagal galingu-
mą pasaulyje konferencijų įrangos 
gamintoją „Vidyo“. Bendrovė yra 
oficiali kompanijos „Vidyo“  atstovė 
Lietuvoje. „Avedus“ pristatė kom-
panijos gaminamų technologijų 
pranašumus. Svarbiausia, kad jos 
nesunkiai integruojamos su kitų 
firmų kuriama konferencijų įranga. 
Taip pat kurtiesiems buvo pateik-
ta vaizdo medžiaga, kurioje įrašyti 
kitų pasaulio šalių kurčiųjų atsilie-
pimai apie kompanijos technologi-
jas, pranašumus jomis naudojantis. 
T.  Mickus teigė, kad „Vidyo“ pro-
dukcija jau skinasi kelią ir Vilniuje. 
Taip pat kvietė kurčiuosius koope-
ruotis su Vilniaus savivaldybe ir 
telekomunikacijų įmone „Teo“ (šie 
du galimi klientai dabar svarsto 
„Avedus“ pateiktą pasiūlymą) dėl 
bendrų projektų įsidiegiant konfe-
rencijos įrangą.  

RENGINIAI. Spalio 17 d. 
panevėžiečiai minėjo Kurčiųjų re-
abilitacijos centro sukaktį ir Tarp-
tautinę kurčiųjų dieną. Ta proga 
į svečius pakvietė Vilniaus KRC 
saviveiklininkus. Sostinės kurčių-
jų atlikėjai nuvežė „lauktuvių“. Tai 
liaudies teatro „Mimika“  (režisie-
rė J. Mažeikienė)  du spektakliu-
kai – „Skubam į šventę“ ir „Nesan-

taikos kaina“ (W. Shakespeare‘o 
tragedijos  „Romeo ir Džuljeta“ 
motyvais) bei trys imituojamosios 
dainos: „Viskas bus gerai“, „Pake-
liui“ ir „Atsiduok Vilniui“.

Šventėje dalyvavo LKD prezi-
dentas V. Pivoras ir vicepreziden-
tas K. Vaišnora.

Lapkričio 7 d. 17 val. vilnie-
čiai švęs iš svetimos kultūros atke-
liavusią, bet Lietuvoje jau baigian-
čią prigyti Helovino šventę. 

Lapkričio 14 d. 12 val. į Vil-
niaus KRC aktų salę kviečiamos 
kurčiųjų šeimos. Čia kurčias akto-
rius iš Slovėnijos Damjanas Šebja-
nas organizuos šou-žaidimą vai-
kams „Abėcėlė“. Renginio trukmė 
– 45 min.

Kiek vėliau į tą pačią salę kvie-
čiami suaugusieji. Šou „Kelionė 
aplink pasaulį“ jie aplankys visus 5 
žemynus. Visur klausysis skirtingų 
istorijų, „kels“ skirtingų spalvų vė-
liavas, sutiks skirtingos odos spal-
vos žmonių.

NEĮGALIŲJŲ SUSITIKI-
MAS SU SADM MINISTRE 
A. PABEDINSKIENE. Rugsėjo 
22  d. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje vyko ministrės A. Pa-
bedinskienės ir neįgaliųjų organi-
zacijų vadovų bei atstovų susitiki-
mas. Susitikimo metu neįgaliuo-
sius vienijančioms organizacijoms 
ypač buvo svarbūs jų pačių keliami 
Neįgaliųjų socialinės integraci-
jos programos lėšų paskirstymo, 
nebiudžetinių įstaigų socialines 
paslaugas teikiančių darbuotojų 
atlyginimų, socialinių įmonių ir 
socialinio verslo, neįgaliųjų sporto 
rėmimo klausimai. Sutarta, kad jie 
artimiausiu metu bus analizuojami 
išsamiau.

Susitikime atkreiptas dėmesys, 
kad šiemet pirmą kartą po beveik 
šešerių metų SADM iniciatyva ne-
įgaliųjų integracijai skirta apie 753 
tūkst. eurų (2,6 mln. litų) daugiau 
nei ankstesniais metais.

SUKOSI DRAUGYSTĖS RA-
TAS.Šiais metais Panevėžio kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos kolektyvas Kurčiųjų die-
ną šventė kartu su tarpmokyklinio 
projekto „Draugystės ratas“ ben-
draminčiais.

Šis projektas  pradėtas vykdyti 
sausio mėnesį dešimtyje Panevėžio 
miesto ir rajono ugdymo įstaigų. 
Jame dalyvauja ir PKNPM: Laimu-
tė Lazdauskienė, Irena Matuzevi-
čienė, Gita Gižienė, Regina Liutke-
vičienė ir pradinių klasių mokiniai. 

Trumpai apie mus
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2016 m. rugsėjo mėnesį Pane-
vėžyje vyks 16-asis tarptautinis 
kurčiųjų iliuzionistų festivalis.

Iki festivalio pradžios dar 11 mėnesių, bet 
jau dabar vyksta intensyvūs organizaciniai dar-
bai: derinama programa,  kontaktuojama su da-
lyviais, ieškoma rėmėjų. 

Kaip teigė šio festivalio organizatorius, Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nės mokyklos lietuvių gestų kalbos mokytojas, 
Panevėžio kurčiųjų kultūros centro preziden-
tas, iliuzionistas Vilius Glušokas, renginys vyks 
rugsėjo 4-11 d., jame  dalyvaus apie 40 talen-
tingiausių kurčiųjų iliuzionistų iš 15 pasaulio 
šalių. Nuo 1986 m. tokie festivaliai rengiami kas 
dveji metai. Jie  buvo surengti Vokietijoje, JAV, 
Anglijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Indijoje, Italijoje, 
Suomijoje. 

Lietuva ir Panevėžys pasirinkti neatsitikti-
nai. Taip buvo nuspręsta, kai  2014 metais spa-
lio mėnesį Čikagoje dalyvaudamas festivalyje 
V. Glušokas renginio svečiams ir dalyviams labai 
patraukliai pristatė savo šalį, gimtąjį miestą bei 
jame gyvenančią kurčiųjų bendruomenę. 

Festivalio organizatorius pažymėjo, jog tai, 
kad 2016 m. Lietuvoje, Panevėžio mieste, vyks 
toks renginys, yra ne tik didelė garbė, bet ir at-
sakomybė, nes tai bus neeilinis festivalis. Ren-
ginį jam organizuoti padės 10 asmenų koman-
dą, į kurią įeis Lietuvos ir užsienio šalių atsto-
vai.  ,,Minėsime 30 metų sukaktį nuo to laiko, 
kai 1986 m. Leipcige (Vokietija) įvyko pirmasis 
tarptautinis kurčiųjų iliuzionistų festivalis“, - sa-
kė V. Glušokas. Jis su pasididžiavimu pabrėžė, 
jog istorinė pirmojo festivalio vėliava yra saugo-
ma Panevėžio kurčiųjų kultūros centre.

Tokių festivalių tikslas – suburti visus kur-
čiuosius iliuzionistus, kurių pasaulyje yra apie 

300, skatinti juos bendrauti, keistis idėjomis bei 
patirtimi.

V. Glušokas džiaugėsi, kad su iliuzionistais 
į Lietuvą ir Panevėžį atvyks  apie 100 iliuzionis-
tų gerbėjų. Daugiausia, net 30 žmonių, planuo-
ja atvykti iš Indijos. Taip pat bus svečių iš Šri 
Lankos, Amerikos ir kitų žemynų. Su festivalio 
dalyviais ir svečiais organizatorius bendrauja in-
ternetu (per „Skype“) tarptautine gestų kalba. 

Lietuvai šiame festivalyje žada atstovau-
ti penki panevėžiečiai iliuzionistai: Michailas 
Chovanskis, Vilius Glušokas, Donatas Nakvo-
sas, Dainius Kuprinskas, Elena Chovanskienė.

Laima LAPĖNIENĖ

Kitąmet Panevėžys taps pasaulio kurčiųjų 
iliuzionistų sostine

Tikrais faktais paremtas filmas 
„Nebyliųjų balsai“

Respublikinės 
valdybos posėdyje

16-ojo tarptautinio kurčiųjų iliuzionistų festivalio 
plakatas.

Spalio 1 d. vyko LKD Respubliki-
nės valdybos posėdis. Posėdyje buvo 
aptarta VšĮ Surdologijos centro pa-
dėtis ir ateities perspektyvos. Surdo-
logijos centro direktorė Nijolė Kras-
niauskienė įteikė prašymą atleisti ją 
iš darbo, valdyba prašymui pritarė. 
Nuo spalio 14 d. iki gruodžio 31 d. 
laikina Surdologijos centro direktore 
paskirta Jolanta Radzevič. 

Posėdyje kalbėta, kad LKD reikia pirkti nau-
ją automobilį, nes senas automobilis neatitiko 
privalomosios techninės apžiūros reikalavimų, 
todėl buvo parduotas.

Buvo aptarti rugsėjo 28-29 d. vykę vadovų 
mokymai ir jų rezultatai.Taip pat patvirtintos 
darbo grupės ir už jų veiklą atsakingi asmenys:

Informacijos prieinamumas ir informa-
cinės aplinkos pritaikymas LRT ir komerci-
nėse televizijose – Vytautas Pivoras, Kęstutis 
Vaišnora, Monika Kumžaitė.

Bendrojo pagalbos telefono 112 priei-
namumas – K. Vaišnora, Arūnas Bražinskas, 
V. Pivoras, Ramunė Leonavičienė, Inga Minke-
vičienė.

Socialinių paslaugų prieinamumas Lietu-
vos kurčiųjų draugijoje – Jūratė Pugačiaus-
kienė, K. Vaišnora, V. Pivoras, Rima Kuralavi-
čiūtė.

Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų 
prieinamumas – A. Bražinskas, J. Pugačiaus-
kienė, Alina Juciuvienė.

Lietuvos kurčiųjų draugijos įstatų tobu-
linimas ir keitimas – V. Pivoras, K. Vaišnora, 
Linas Vinickas, Vytautas Valiauga, Marius Min-
kevičius.

Lietuvos kurčiųjų draugijos kultūrinės 
veiklos puoselėjimas – Arūnas Šaukeckas, 
Kristina Prudnikienė, Roma Klečkovskaja.

Respublikinės valdybos pastato klausi-
mas – Gina Ramanauskienė, M. Minkevičius, 
Raimundas Jankus, L. Vinickas, Mykolas Balai-
šis, V. Valiauga.

Lietuvos kurčiųjų draugijos istorijos su-
siteminimas ir viešinimas – Aleksas Jasiūnas, 
Nijolė Kaminskienė, Ieva Čereškaitė, Vanda 
Vaitkutė, Stasys Linkevičius.

Viešieji ryšiai – Inga Minkevičienė, Vaida 
Ivanauskienė, Arvydas Bareikis, Rasa Buikaus-
kaitė, Tomas Ivanauskas, Orinta Zuzo, A. Šau-
keckas.

Lietuvos kurčiųjų draugijos poilsio namų 
“Varpelis” valdymo ir priežiūros pertvarka – 
V. Valiauga, M. Minkevičius, R. Kuralavičiūtė, 
G. Ramanauskienė, Kazimieras Zybartas. 

Buvo nagrinėjamas LKD mėnraščio „Aki-
ratis“ klausimas, aptarti LKD pastato draudi-
mo, elektros ir vamzdynų remonto darbai.

Parengė Ieva ČEREŠKAITĖ

Spalio pradžioje Vilniuje vyko 
Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų 
festivalis. 

Vėliau jis iškeliavo į Kauną, Varė-
ną, Šiaulius, Klaipėdą. Šiemet dešim-
tmetį švenčiantis renginys žiūrovams 
pristatė 11 garsiausiuose pasaulio 
jaunimo kino festivaliuose pripažin-
tų filmų.

Vyriausiems festivalio žiūrovams buvo 
skirtas filmas „Nebyliųjų balsai“ (amerikiečių 
režisierius Maximon Monihan). 

Tai pasakojimas apie kurčią paauglę Olgą, 
atvykusią iš Centrinės Amerikos į Niujorką 
paskui melagingą pažadą apie gautą stipendiją 
lankyti krikščionišką kurčiųjų mokyklą. Deja, 

realybė visai kitokia. Olga pakliūva į tarptauti-
nių nusikaltėlių valdomą vergiją. 

Ji verčiama naudotis savo negalia ir parda-
vinėti menkniekius metro traukiniuose. Atro-
do, kad modernioje slaptoje vergijoje įkalinta 
mergina neturi išsigelbėjimo... Tačiau vergu 
niekada nebus tas, kuris yra laisvas savo šir-
dyje. 

Tai filmas, kurį galima suprasti labai įvai-
riai, ir išmokti daug svarbių dalykų: atjautos, 
pasitikėjimo, atkaklumo, supratingumo.

Scenarijus sukurtas pagal tikrą istoriją, iš-
aiškintą 1997 m. Niujorko policijos.

„Akiračio“ inf.
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Renginio globėja, or-
ganizatoriai ir dalyviai. 
Konferencija pradėta dviem kal-
bomis – lietuvių gestų kalba (LGK) 
ir lietuvių kalba (LK) - sugiedota 
„Tautiška giesme“. Renginio glo-
bėja Seimo pirmininkė Loreta 
Graužinienė konferenciją atidarė 
jaudinančia sveikinimo kalba. Į 
susirinkusiuosius ypatingos su-
kakties proga sveikinimo žodžiais 
kreipėsi bei padėkos raštus LGK 
nusipelniusiems asmenims ir or-
ganizacijoms įteikė Seimo pirmi-
ninkės pavaduotojas Algirdas Sy-
sas, ministro pirmininko padėjėja 
Genovaitė Paliušienė, socialinės 
apsaugos ir darbo viceministras 
Laisvūnas Bartkevičius, vėliau – 
Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 
prezidentas Vytautas Pivoras. 

Tądien Lietuvos kurčiųjų ben-
druomenė ir kurčiųjų bei švietimo 
sistemos specialistai rinkosi ne tik 
kartu apžvelgti ir įvertinti LGK 
„brandą“. Į konferenciją atvyko 
Europos kurčiųjų sąjungos vado-
vai. Nuo pat pradžių rengiant kon-
ferenciją kartu su pagrindiniu or-
ganizatoriumi – VšĮ Surdologijos 
centru (SC) – buvo Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komitetas bei 
Lietuvos kurčiųjų draugija. Kartu 
organizavo konferenciją, garantavo 
įvairiapusę pagalbą bei palaikymą.

Spaudos konferencija.
Seimo vicepirmininkas A. Sysas 
prieš renginį sušaukė spaudos 
konferenciją. Joje kartu su LKD 
prezidentu V. Pivoru išdėstė rengi-
nio baigiamojoje dalyje numatyto 

skelbti rezoliucijos projekto nuos-
tatas, tapsiančias gairėmis ateities 
veikloms. Užsienio svečiai akcen-
tavo Europos kurčiųjų sąjungos 
bendros gestų kalbų politikos svar-
bą. Neįgaliųjų reikalų departamen-
to prie SADM direktorė A.  Kan-
dratavičienė savo pranešime pa-
teikė 1998– 2012 m. lietuvių gestų 
kalbos vertėjų paslaugų teikimo 
programų ir 2013-2015 m. plano 
priemonių veiklų analizę. Įvertino 
pasiekimų svarbą dabartinei lietu-
vių gestų kalbos padėčiai.

Pranešimai. Rudeniški orai 
gerokai pakoregavo darbotvarkę. 
Susirgo ir negalėjo atvykti Pasau-
lio kurčiųjų federacijos (angl. k. 
WFD) tarybos narė, kuri turėjo 
kalbėti apie kalbines teises kaip 
žmogaus teisių dalį. 

Ugdymas. Pranešėją bent iš 
dalies pakeitė Europos kurčiųjų są-
jungos prezidentas (angl. k. EUD) 
Markku Jokinenas (2003-2011 m. 
buvo WFD prezidentas). Savo pra-
nešime Europos kurčiųjų lyderis 
ypač akcentavo kokybiško kurčiųjų 
ugdymo svarbą. Atskleidė dvikal-
bio kurčiųjų ugdymo ir inkliuzinio 
ugdymo Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvencijos (JT NTK) 
šviesoje bendrystę ir skirtumus. 

Gestų kalbos. EUD vykdoma-
sis direktorius Markas Wheatley 
pratęsė prieš tai pradėtą M. Jokine-
no apžvalgą. Jis gestų kalbų statusą 
vertino nacionaliniu lygmeniu pa-
sirinktose ES valstybėse. Informa-
vo, kad ES nacionalinės gestų kal-
bos yra pirmosios kalbos apie 750 
tūkst. vartotojų. Gestų kalbų skai-
čius, palyginti su šnekamosiomis 

kalbomis, Europoje yra didesnis 
– atitinkamai 29 ir 23. Pranešėjas, 
kaip ir jo pirmtakas, gestų kalbos 
padėtį vertino per JT NTK bei va-
dinamosios Briuselio deklaracijos 
prizmę. 

NTK įtaka. Dėl įtemptos dar-
botvarkės negalėjęs atvykti Euro-
pos Parlamento narys Adamas 
Kosa atsiuntė vaizdo formatu pa-
rengtą pranešimą. Europarlamen-
taras kalbėjo apie gestų kalbų svar-
bą ir perspektyvas, NTK reikšmę 
kurčiųjų bendruomenei, sveikino 
konferencijos dalyvius.

Požiūris į pasiekimus „iš vi-
daus“. LKD prezidentas V. Pivoras 
apžvelgė pokyčius po LGK statuso 
pripažinimo. Tai naujos įstaigos ir 
organizacijos, leidiniai, darbo gru-
pės, lingvistinis darbas, projektai, 
LGK mokymai, LGK vertėjų cen-
trų susikūrimas, pakitęs kurčiųjų 
vertimo paslaugų poreikis ir kt. 

Rezultatai. NRD direktorė 
A. Kandratavičienė apžvelgė 1998-
2015 m. LGK programų ir plano 
rezultatus, pateikė LGK perspekty-

vų prognozę bei vardijo veiksnius, 
daugiausia lemiančius LGK verti-
mo paslaugų prieinamumą, koky-
bę  ir kt.

Partnerystė. Pranešėjai Liz 
Scott Gibson kartu su M. Jokinenu 
pakeitė dar vieną susirgusią užsie-
nio lektorę – Outi Toura-Jensen iš 
Danijos.  P. Liz – buvusi Pasaulio 
gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė, žymi lektorė ir prak-
tikuojanti vertėja bei daugelio 

Jubiliejiniai
renginiai Baigiamasis LGK 20-mečio renginys Seime

Atkelta iš 1 p.

Renginio globėja Seimo pirmininkė 
L. Graužinienė konferenciją atidarė 
jaudinančia sveikinimo kalba. 

Europos kurčiųjų sąjungos prezidentas 
M. Jokinenas savo pranešime ypač 
akcentavo kokybiško kurčiųjų ugdymo 
svarbą.

Seimo rūmuose surengtos tarptautinės konferencijos organizatoriai ir Europos 
kurčiųjų lyderiai.   

EUD vykdomasis direktorius M. Wheatley 
gestų kalbų statusą vertino nacionaliniu 
lygmeniu pasirinktose ES valstybėse.

Lietuvių gestų kalbos vertėjos tarptautinėje konferencijoje „Lietuvių gestų 
kalbos (LGK) 20-metis: LGK užsienio šalių kontekste“. 



5

straipsnių apie gestų kalbos vertimą autorė. Ji su 
EUD lyderiu atskleidė, kaip kurčiųjų ir vertėjų 
bendruomenės gali dirbti kartu nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiu, kad išsikovotų visas žmogaus 
teises. Pranešėjai gvildeno pasitikėjimo, pagar-
bos, įgūdžių, teisingumo ir profesionalumo te-
mas.   

Klausimai Lietuvos valstybei. Asociaci-
jos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė 
Dovilė Juodkaitė kėlė aktualias nacionalines 
informacijos bei gestų kalbos vertimo paslau-
gų prieinamumo problemas. Pranešėja trumpai 
pristatė JT Neįgaliųjų teisių komiteto neseniai 
Lietuvos valstybei suformuluotus klausimus 
dėl kurčiųjų bendruomenės bei LGK padėties 
šalyje. Anot pranešėjos, JT komitetui daugiau-
sia užkliuvo informacinės aplinkos pritaikymo 
mastas bei skubios pagalbos iškvietimo Nr. 112 
vaizdo skambučiais neprieinamumas.

LGK reikalai specialistų akimis. Gestų 

kalbos lingvistas, Vilniaus kolegijos dėstytojas 
Mantrimas Danielius „braižė“ LGK veiklų pa-
siskirstymo žemėlapį po įstaigas bei apgailes-
tavo dėl bendros politikos LGK atžvilgiu nebu-
vimo. Vilniaus kolegijos dėstytojas A. Barisevi-
čius vertino LGK vertėjų kvalifikacijos tobuli-
nimo pažangą, spartą, trukdžius, teikė siūlymus 
ateičiai. 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 
prezidentė R. Leonavičienė džiaugėsi 20-mečio 
pažanga LGK vertimo srityje, bet nenutylėjo ir 
įstrigusio vertimo paslaugų rodiklio: aptarnauti 
ne daugiau kaip 40 kurčiųjų vienam vertėjui vis 
dar tebėra lyg neįveikiama tvirtovė. 

Ilgametis Kauno kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centro pedagogas, LGK vertėjas 
V. Valiauga koncentravosi į LGK statuso poky-
čius kurčiųjų mokyklose: į pažangą bei trūku-
mus.

Emigrantų sveikinimai.Didžiojo-

je Britanijoje gyvenanti Lina Kankevičiūtė ir į 
Daniją išvykusi Violeta Stankutė vaizdo įrašais 
pasveikino Lietuvos kurčiųjų bendruomenę su 
sukaktimi, palygino gestų kalbos padėtį tėvynė-
je ir šalyse, kuriose jos gyvena. 

Rezoliucijos projektas. Auditorijai 
svarstyti pateiktas konferencijos rezoliucijos 
projektas. Tai ypač svarbus dokumentas LGK 
perspektyvoms. Dalyviai bei moderatoriai 
(A.  Sysas, A. Kandratavičienė, LKD viceprezi-
dentas K. Vaišnora) jam pateikė nemažai papil-
dymų ir pastabų. Numatyta, kad maždaug per 
dvi savaites po renginio projektas bus papildy-
tas dalyvių bei kurčiųjų bendruomenės siūly-
mais ir išsiuntinėtas LKD vardu daugeliui val-
džios institucijų. 

Fotoreportažas iš tarptautinės konferenci-
jos - www.lkd.lt

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Jaunimas buvo skatinamas 
klausti, rūpimais klausimais reikšti 
savo nuomonę. Jiems talkino gestų 
kalbos vertėjai.

Idėja kilo Seimo Socialinių rei-
kalų ir darbo komiteto narei Ra-
mintai Popovienei, kuri vėliau ta-
po ir projekto globėja. Įgyvendinti 
iniciatyvą socialdemokratų frak-
cijai padėjo Lietuvos socialdemo-
kratinio jaunimo sąjunga (LSDJS). 
Palaikė visi suinteresuotieji: Lietu-
vos kurčiųjų draugija (LKD), Lie-
tuvos kurčiųjų jaunimo asociacija 
(LKJA), Lietuvių gestų kalbos ver-
tėjų asociacija (LGKVA).

Kruopščiai suplanuota 
darbotvarkė. Diena prakti-
kantams ir lietuvių gestų vertėjams 
(LGK) prasidėjo mėgaujantis kava 
su pyragaičiu. Susipažinę visi pro-
jekto dalyviai dalyvavo spaudos 
konferencijoje. R. Popovienė at-
kreipė dėmesį, kad neįgalieji suda-
ro 7 proc. šalies gyventojų, o klau-
sos negalią turintys asmenys – 4-6 
proc. visų neįgaliųjų. Tad neretai 
nedidelės skaičiumi bendruome-
nės problemas užgožia gausesnės 
negalios grupės. Tądien kurtieji 
galėjo atsigriebti: Socialdemokra-
tų partijos frakcija klausėsi vien 

jų. Visų vardu kalbėdamas LKD 
prezidentas Vytautas Pivoras kaip 
didžiausius klausos negalią turin-
čių asmenų skaudulius įvardijo 
informacijos trūkumą, kurčiųjų 
bendruomeninių projektų ne-
pakankamą aprėptį savivaldybių 
lygiu, menką televizijos laidų pri-
einamumą, skubios pagalbos Nr. 
112 neprieinamumą vaizdo skam-
bučiais ir mažus sistemos dar-
buotojų atlyginimus. Tačiau pasi-
džiaugė susiformavusia teritorine 
LKD struktūra, vykstančiais gestų 
kalbos mokymais girdintiesiems.

LGKVA prezidentė R. Leona-
vičienė teigiamai įvertino Vyriau-
sybės pastangas užtikrinti kurtie-
siems lietuvių gestų kalbos verti-
mo paslaugų prieinamumą. Štai 
kaip gerėjo rodikliai. 1998-2003 
m. vienam vertėjui teko aptarnau-
ti 120 kurčiųjų. Vėliau šis skaičius 

sumažėjo iki 70 ir, atrodė, kad 
dar gerės. Deja, po krizės rodiklis 
įstrigo ir iki dabartinės siekiamy-
bės - 40 kurčiųjų vienam vertėjui  
- nekinta. Jau keletą pastarųjų me-
tų apie 8 tūkst. kurčiųjų bendruo-
menę aptarnauja vis tie patys 110 
vertėjų. Spaudos konferencijoje 
dalyvaujanti premjero A. Butke-
vičiaus padėjėja Genovaitė Paliu-
šienė nuo 14 val. pakvietė kurčiųjų 
jaunimą tęsti praktiką Vyriausybės 
rūmuose.

Įspūdžiai iš Seimo ko-
mitetų.Sugrįžę iš Seimo komite-
tų ir komisijų posėdžių kurtieji bei 
neprigirdintieji dalijosi įspūdžiais. 
Juos stebino parlamentarų darbo 
krūviai ir tempas, didelė informa-
cijos apimtis. 

Socialdemokratų dovana Tarptautinei kurčiųjų dienai

Nukelta į 6 p.

Tarptautinės konferencijos dalyviai, tarp jų ir buvęs LKD pirmininkas P. Gasiūnas (antras iš dešinės), kuris inicijavo LGK pripažinimą.

Rugsėjo 30 d. pirmąkart Seimo istorijoje įgyvendintas pro-
jektas „Diena su LR Seimo nariu“. Seimo Lietuvos socialdemo-
kratų partijos frakcija pakvietė 18 kurčiųjų jaunimo atstovų į 
praktiką. Kiekvienam jaunuoliui buvo skirtas praktikos vadovas 
– Seimo narys. Tądien iki pietų jie dirbo drauge: dalyvavo tuo 
metu vykstančiuose komitetų, komisijų posėdžiuose, pasitari-
muose, radę laisvą minutėlę bendravo.
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Nuolatinės diskusijos ir balsa-
vimai, poreikis orientuotis daugy-
bėje sričių  - visa tai kurčiųjų aky-
se sulaužė stereotipą apie „dyka-
duonius“ Seimo narius. Nuo šiol, 
kaip teigė jie, tokiais pasakymais 
nebetikės.

Štai Žmogaus teisių komite-
te tandemu su Seimo nare Marija 
Aušrine Pavilioniene dirbo LKJA 
prezidentė Monika Kumžaitė. 
Mergina džiaugėsi parlamentarės 
dėmesiu, globa ir paaiškinimais. O 
kai prasidėjus uždaram posėdžiui 
turėjo palikti salę, buvo pakvies-
ta stebėti, kaip ruošiamasi priimti 
Seime spalio pradžioje  Lietuvoje 
viešėsiančią Švedijos karališkąją 
porą. Nedaugelis turbūt žino, kad 
atkarpa, kurią turės nuo taško A 
iki taško B Seime įveikti garbūs 
svečiai, suplanuota vos ne sekun-
džių tikslumu: kas ką pasakys, kas 
kaip pasisuks, kokiu tempu eis.  
Pvz., Monika sužinojo etiketo tai-
syklę: klausimų užduoti tiesiogiai 
karaliams Seimo darbuotojai ne-

gali, jie adresuojami asmeniui iš 
karalių palydos. Atsisveikindama 
parlamentarė M. A. Pavilionie-
nė šiltai apkabino Moniką ir jos 
vertėjas. Merginai tai labai patiko 
- būtent taip dažniausiai atsisvei-
kina  kurtieji!

„Man didžiausią įspūdį pada-
rė prof. Benedikto Juodkos asme-
nybė“, - neslėpdama susižavėjimo 
sakė praktikantė Ramunė Triušytė. 
Ją sužavėjo Seimo Užsienio reika-
lų komiteto pirmininko erudicija 
ir elgesio kultūra. Pasikalbėjusi su 
dabartiniu Seimo nariu, buvusiu 
Vilniaus universiteto rektoriumi 
mergina netruko išsiaiškinti, kad 

juodu yra baigę tą pačią mokyklą 
ir net turi bendrų pažįstamų. Ra-
munė yra neprigirdinti. Tad kalbė-
dama su profesoriumi kai kuriais 
momentais galėjo išsiversti be 
vertėjo pagalbos. B. Juodka, de-
rindamasis prie merginos klausos 
galimybių, šmaikštavo: „Nuo dės-
tytojavimo laikų esu įpratęs garsiai 
kalbėti, visada labai rūpinausi, kad 
mano paskaitose studentai nemie-
gotų.“

Tądien Socialinių reikalų ir 
darbo komitete buvo aptariamas 
biudžetinėse įstaigose dirbančių 
socialinės srities darbuotojų darbo 
užmokesčio didinimo klausimas. 
LKD viceprezidentas K. Vaišnora 
ir Vilniaus kurčiųjų jaunimo or-
ganizacijos pirmininkė Ramunė 
Buikauskaitė džiaugėsi LGK ver-
tėjų sėkme – jie pateko į didesnį 
atlyginimą netrukus gausiančiųjų 
kategoriją. Tačiau ir liūdėjo: NVO 
sektoriui atlyginimai nedidėja. Ir 
taip jau tęsiasi trečią dešimtmetį.

Socialdemokratas Domas Pe-
trulis praktikantėms pasakojo apie 
savo partijos Panevėžyje plėtotą 
iniciatyvą „Būk pirmūnas“, į kurią 
vienu metu įsitraukė ir Panevėžio 
kurčiųjų ugdymo įstaigos mo-
kiniai. Parlamentaras noriai de-
monstravo gestus, kurių jį išmokė 
kurtieji.

Iš Seimo – į Vyriausy-
bę. Vyriausybės rūmuose kurtieji 
iš karto pateko į G. Paliušienės ir 
premjero patarėjo Justo Pankaus-
ko globą. Patarėjas pakvietė jau-
nimą išklausyti pranešimą „Kaip 
valdoma valstybė?“, skyrė laiko 
klausimams.  Iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Gargždų, Palangos ir 
kitų miestų susirinkusį jaunimą 
domino pabėgėlių klausimas, vals-

tybės skolos ir pan.
Kauno kurčiųjų jaunimo or-

ganizacijos pirmininkas Mykolas 
Balaišis pasiūlė lietuvių gestų kal-
bos kaip valstybinės kalbos kur-
tiesiems statusą įtvirtinti Konsti-
tucijoje. 

Užsimezgė įdomi diskusija: ar 
kurčiųjų lygių teisių geriau siekti 
užkamšant, pvz., spragas Visuo-
menės informavimo, Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos 
įstatymuose, ar vis dėlto siekti 
Konstitucijos peržiūrėjimo. Susi-
vokti įstatymų vingrybėse padė-
jo G.  Paliušienė, kuri daug metų 
prieš tai vadovavo Neįgaliųjų rei-
kalų departamentui.  

Padėjėją domino dar jos dar-
bo metais pradėto taikyti nuoto-
linio vertimo pasitelkiant vaizdo 
skambučius perspektyvos. Kurtieji 
atskleidė nuotolinio bendravimo 
trukdžius, bet prašė išsaugoti pa-
slaugą. Čia dar kartą grįžta prie 
NVO sektoriaus darbuotojų darbo 
užmokesčio klausimo.

Praktikos baigimo pa-
žymėjimai. Praktikantų darbo 
dieną vainikavo sertifikatai. Juos 
jiems įteikė visą dieną kartu bu-
vusi projekto globėja R. Popovienė 
ir kurčiuosius ištikimai nuo ryto 
lydėjęs LSJS pirmininkas Ramū-
nas Burokas. Naudodamasis proga 
jaunimo lyderis ragino kurčiųjų 
jaunimą būti aktyvų, plėsti akiratį. 
Taip pat viliojo į jaunųjų socialde-
mokratų gretas. Siūlė pamąstyti 
apie politinę karjerą LSDJS greto-
se.  Jo partinės bičiulės per tą laiką 
spėjo išsiaiškinti, kur girdintis jau-
nimas gali išmokti gestų kalbos.

Dalyviai buvo vieningi: pro-
jekto tikslus pavyko pasiekti. Ne 
tik atkreiptas dėmesys į dažnai 
nepastebimą negalią – klausos su-
trikimus. 

Taip pat ieškota būdų (ir tą-
dien jie buvo iš karto taikyti), kaip 
padėti kurtiems ir neprigirdin-
tiems asmenims tapti visaverčiais 
visuomenės nariais. LKJA turėjo 
galimybę susipažinti su Seimo vei-
kla, Seimo nario darbu.

„Ačiū jums už galimybę jaus-
tis lygiems. Tikrai pajutome, kad į 
mus atkreiptas dėmesys“, - apiben-
drindama dėkojo LKJA prezidentė 
M. Kumžaitė.      

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Atkelta iš 5 p.

Bendrai nuotraukai su kurčiųjų jaunimu laiko rado Lietuvos socialdemokratų 
partijos ir Vyriausybės vadovas A. Butkevičius. 

Jaunimas dienos pabaigoje gavo praktikos sertifikatus.

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos lyderis M. Balaišis diskusijos metu 
siūlė lietuvių gestų kalbą įtvirtinti Konstitucijoje kaip valstybinę kalbą. 

Jubiliejiniai
renginiai
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Gestų kalbos vertėjai 20-mečio atspindžiuose
Spalio 7 d. Vyriausybės 

didžiojoje salėje Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų aso-
ciacija (LGKVA) surengė 
tarptautinę konferenci-
ją „Gestų kalbos vertėjai 
20-mečio atspindžiuose“, 
skirtą lietuvių gestų kalbos 
pripažinimo jubiliejui pa-
minėti. 

Konferencijos tikslas - ap-
žvelgti gestų kalbos vertėjų profe-
sinius pasiekimus bei įvertinti lie-
tuvių gestų kalbos vertėjų padėtį 
užsienio šalių kontekste.

Konferencijos pradžioje da-
lyvius pasveikinęs Vyriausybės 
kanclerio pirmasis pavaduotojas 
Rimantas Vaitkus palinkėjo geros 
kloties tiek konferencijos dar-
be, tiek kasdieniame gyvenime. 
LGKVA prezidentė Ramunė Le-
onavičienė pristatė konferencijos 
svečius: ministro pirmininko pa-
dėjėją G. Paliušienę, Seimos na-
rės V. V. Margevičienės padėjėją 
L. Jurgelaitienę, LKD prezidentą 
V. Pivorą, viceprezidentą K. Vaiš-
norą, Vilniaus kolegijos Pedago-
gikos fakulteto dekanę V. Juškie-
nę, Latvijos kurčiųjų draugijos 
vicepirmininkę S. Gerenovskają,  
buvusią pirmąją Europos gestų 
kalbos vertėjų forumo (EFSLI) 
prezidentę  L. S. Gibson, gestų 
kalbos vertėjų centrų direktorius 
ir kt. Ypatingos sukakties proga 
padėkos raštus gestų kalbos ver-
tėjams įteikė premjero padėjėja 
G. Paliušienė.

Konferencijoje buvo per-
skaityta daug gestų kalbos vertė-
jams aktualių pranešimų: „Gestų 
kalbos vertėjai laiko tėkmėje“ 
(pranešėja R. Leonavičienė), 
„Lietuvių gestų kalba iš Lietuvos 
kurčiųjų draugijos perspekty-
vos“  (V.  Pivoras), „Gestų kalbos 
vertėjo profesionalumo lygio 

kėlimas“  (L. S. Gibson), „Gestų 
kalbos vertėjai Latvijoje“ (S.  Ge-
renovska), „Y kurčiųjų karta“ 
(M.  Kumžaitė), „Gestų kalbos 
vertėjo padėtis postsovietinėje 
erdvėje“ (I.  Bondarenko), „So-
cialinį darbą dirbantys darbuo-
tojai ir lietuvių gestų kalbos ver-
tėjai: Praeitis. Dabartis. Ateitis“  

(K.Vaišnora), „Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų rengimas Lietuvo-
je“ (V. Juškienė), „Gestų kalbos 
svarba kurčiųjų bendruomenėje“ 
(A. Bražinskas), „Vertėjų centrai 
vakar, šiandien, rytoj. Žvilgsnis iš 
vidaus“ (R. Maciulevičius). 

„Akiračio“ inf.  

Už ilgametį bendradarbiavimą LGKVA prezidentė R. Leonavičienė dėkoja 
premjero A. Butkevičiaus padėjėjai G. Paliušienei.

Gestų kalbos vertėjai, dirbę jubiliejinėse tarptautinėse konferencijose.

Gestų kalbos vertėjus sveikina 
Vyriausybės kanclerio pirmasis 
pavaduotojas R. Vaitkus.

Seimo narės V. V. Margevičienės 
padėkos raštus gestų kalbos vertėjoms 
įteikė jos padėjėja L. Jurgelaitienė.

Su Latvijos gestų kalbos vertėjų 
padėtimi supažindino Latvijos 
kurčiųjų draugijos vicepirminkė 
S. Gerenovskaja.

Pirmoji Europos gestų kalbos vertėjų 
forumo (EFSLI) prezidentė L. S. Gibson 
akcentavo gestų kalbos vertėjos profesijos 
lygio kėlimą.

Lektorius Adamas Robertas iš 
Didžiosios Britanijos kalbėjo apie 
kurčio ir girdinčio gestų kalbos 
vertėjų bendradarbiavimą.
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V. Pivoras ir A. Kandratavičienė savo svei-
kinimo kalbose džiaugėsi kurčiųjų gyvenimo 
kokybės pokyčiais per pastaruosius 20 metų 
bei jų aktyvia kova už lygias teises. Taip pat 
jie pabrėžė gestų kalbos svarbą kurčiųjų gyve-
nime: „Kurčiųjų integracija pamirštant gestų 
kalbą - tai tik tuščios kalbos“, - teigė A. Kan-

dratavičienė. 
Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė 

už ilgametį darbą kurčiųjų labui įteikė padėkos 
raštus VKRC direktorei Ingai Minkevičienei, 
LKD narei Romai Klečkovskajai, meninių ge-
bėjimų užimtumo organizatorės asistentei bei 
ilgametei kurčiųjų teatro „Mimika“ aktorei Ni-
jolei Karmazienei ir aktoriams Valdui Katučiui 
bei Genovaitei Vengalytei.

Paprastai aukštų valstybės pareigūnų die-
notvarkė būna labai užimta, ir jie renginiuose 
neužtrunka, tačiau šįkart A. Kandratavičienė 
liko iki pat renginio pabaigos, su šypsena pa-
lydėdama kiekvieną programos dalį. O pro-
grama išties buvo įdomi: netrūko spektaklių, 
režisuotų Janinos Mažeikienės, kurie pasakojo 
susirinkusiems renginio svečiams juokingą is-
toriją apie klounus, vykstančius į gestų kalbos 
20-mečio minėjimo šventę, taip pat suvaidino 
istoriją, kad gestų kalbą kurtiesiems padova-
nojo senovės graikų Dievas ir parodė origina-
lią W. Shakespeare‘o „Romeo ir Džuljetos“ in-
terpretaciją. Čia kartu su „Mimikos“ aktoriais 
vaidino ir girdintys režisierės J. Mažeikienės 

auklėtiniai iš Vilniaus Maironio progimnazi-
jos. Taip pat renginio žiūrovai turėjo galimybę 
ir patys pajudėti į ritmą, stebėdami imituoja-
mąsias dainas, atliekamas Sauliaus Matačinsko 
ir Vilniaus kolegijos gestų kalbos specialybės 
studentų.

Tačiau šventinė programa tik linksmybė-
mis nesibaigė - Vilniaus kolegijos lektorius 
Tomas Ivanauskas skaitė pranešimą, trumpai 
apžvelgiantį kurčiųjų gyvenimo pokyčius bei 
visuomenės požiūrio į kurčiuosius kaitą nuo 
1995-ųjų, kai buvo patvirtinta lietuvių gestų 
kalba. Tai nebuvo vienintelis pranešimas, skai-
tytas šventės metu. VKRC direktorė I. Minke-
vičienė pristatė centro veiklą. Pabaigoje direk-
torė pakvietė renginyje dalyvaujančius buvu-
sius centro darbuotojus: Ramunę Buikauskie-
nę, Liliją Lisicą, Onutę Konstantinavičienę bei 
Modestą Paulauską ir įteikė jiems prisiminimo 
bei padėkos dovanas už indėlį į VKRC veiklą. 

Nebuvo pamiršti ir dabartiniai VKRC dar-
buotojai - jiems, teatro „Mimika“ aktoriams, 
režisierei J. Mažeikienei, renginio jauniesiems 
pagalbininkams - Maironio progimnazijos ak-
toriams, senjorų klubo „Bičiuliai“ narei Rimai 
Dargienei bei vertėjui Arūnui Šaukeckui taip 
pat buvo įteikti padėkos raštai už pagalbą vys-
tant ir plėtojant Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro veiklą. Plačiai besišypsantiems darbuo-
tojams buvo įteiktas didžiulis tortas, o paskui 
jie susibūrė bendrai nuotraukai.

Renginio svečiams gavus galimybę tarti 
žodį, ant scenos su gėlėmis ir dovanomis ėjo 
nemažas būrys sveikintojų. 

Pasibaigus renginiui žiūrovai buvo pakvies-
ti neišsiskirstyti, susitikti su senais draugais ir 
pasidalyti džiaugsmu centro kieme esančioje 
kavinėje „Artistai“, kurioje šią ypatingą dieną 
kurtiesiems buvo suteikta 15 proc. nuolaida 
maistui ir gėrimams. 

Rasa BUIKAUSKAITĖ

Ypatingą dieną Vilniaus KRC- triguba šventė

Rugsėjo paskutinį šeštadienį 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centras (VKRC) sukvietė visus kur-
čiuosius į trigubą šventę - Tarptau-
tinę kurčiųjų dieną, gestų kalbos 
20-mečio sukaktį bei VKRC 15 me-
tų gimtadienio šventę. Šios šventės 
stebėti atvyko ne tik gausus būrys 
įvairaus amžiaus kurčiųjų, bet ir 
kviestiniai svečiai: Neįgaliųjų rei-
kalų departamento direktorė Asta 
Kandratavičienė, LKD prezidentas 
Vytautas Pivoras, viceprezidentas 
Kęstutis Vaišnora ir kiti.

Triguba vilniečių šventė gausiai subūrė kurčiųjų bendruomenę.

Atkelta iš 1 p.

VKRC darbuotojos atliekama imituojama daina “Atsiduok Vilniui”.

Vilniaus KRC kolektyvui Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorė A. Kandratavčienė 
padovanojo laikrodį, kuris skaičiuotų centro veiklą 
dar daug metų.

Jubiliejiniai
renginiai
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Kauno rajono valdžios dėmesys kurčiųjų šventinei konferencijai 

Kitoks pasaulis Raseiniuose

Spalio pradžioje Kauno 
rajono socialinių paslau-
gų centre įvyko konferen-
cija „Padėk išgirsti“.  Ją 
organizavo Kauno rajono 
savivaldybės Socialinės 
paramos skyrius ir Soci-
alinių paslaugų centras 
kartu su Kauno rajono 
kurčiųjų pirmine organi-
zacija (p. o.) . Konferen-
cijos globėja - Seimo narė 
Raminta Popovienė.

Konferencijos tikslas – at-
kreipti dėmesį į dažnai nepaste-
bimą negalią – klausos sutriki-
mus, atskleisti būdus, kaip padė-
ti kurtiems ir neprigirdintiems 
tapti lygiaverčiais visuomenės 
nariais. Konferencija skirta 

Tarptautinei kurčiųjų dienai ir 
lietuvių gestų kalbos 20-mečiui 
paminėti. 

Į konferenciją susirinko 
daugiau nei 80 dalyvių: Kauno 
rajono savivaldybės meras Va-
lerijus Makūnas, mero pirmasis 
pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Angelė 
Ščiukauskienė, Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Margarita 
Venclovienė,  Socialinių paslau-
gų centro direktorė Lina Ma-
rozaitė-Čapienė, Kauno rajono 
seniūnai, socialiniai darbuotojai, 
bendruomenių centrų pirminin-
kai, policijos, švietimo, gydy-
mo ir kultūros įstaigų atstovai, 
kurčiųjų bendruomenės nariai. 
Konferencijoje dalyvavo ir LKD 

prezidentas Vytautas Pivoras.
Susirinkusieji klausė prane-

šimus apie kurčiųjų problemas, 
lietuvių gestų kalbos vertimo ir 
socialinės reabilitacijos paslau-
gas sutrikusios klauso žmonėms, 
buvo pamokyti gestų kalbos 
pradmenų. Pranešimus skaitė 
Arūnas Bražinskas, Ramunė Le-
onavičienė, Vytautas Valiauga, 
Jūratė Pugačiauskienė. Lietuvių 
gestų kalbos pamokėlę pravedė 
Mykolas Balaišis.

Kauno rajono kurčiųjų p. o. 
pirmininkas Kęstutis Vaišnoras 
padėkojo rajono merui V. Ma-
kūnui už įgyvendintą Kauno 
rajono kurčiųjų bendruomenės 
svajonę - įdiegti nuotolinę lietu-
vių gestų kalbos vertimo paslau-
gą Kauno rajono savivaldybėje. 

Šiam tikslui nupirktas planše-
tinis kompiuteris su vaizdo ka-
mera ir internetu. Pirmininkas 
K.Vaišnoras džiaugėsi, kad Kau-
no rajono savivaldybė - pirmo-
ji, turinti planšetinį kompiuterį 
kurtiesiems. Tad savivaldybės 
darbuotojas klausos negalios 
žmogui galės suteikti paslaugas, 
kaip ir kiekvienam visuomenės 
nariui.

Kauno rajono kurčiųjų p. o. 
pirmininkas K.Vaišnoras dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie šios 
konferencijos surengimo, daly-
vavusiems, o ypač Seimo narei 
R. Popovienei - tai ką Jūs darote 
- svarbu ir reikšminga! Jūsų pa-
dedami mes judame tik pirmyn! 

„Akiračio“ inf.Kauno rajono kurčiųjų pirminės organizacijos nariai su konferencijos globėja 
Seimo nare R. Popoviene.

Kauno rajono ir kurčiųjų valdžios atstovai.

Ankstyvą ir gražų rugsėjo rytą 
Raseinių rajono kurtieji ir nepri-
girdintieji bei svečiai rinkosi į Ra-
seinių neįgaliųjų dienos užimtumo 
centrą, kuriame vyko Tarptautinės 
kurčiųjų dienos ir lietuvių gestų 
kalbos 20-mečio minėjimas. 

Apie kurčiuosius daug gražių žodžių 
pasakė rytmečio ,,Kitoks pasaulis“ dalyviai: 
Seimo narys E. Jonyla (ilgametis kurčiųjų rė-
mėjas), Seimo nario padėjėja ir rajono savi-
valdybės tarybos narė D. Kaupaitienė, rajono 
savivaldybės Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja L. Laugalienė , VšĮ Raseinių neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro direktorė A. Cicė-
nienė, Raseinių regiono policijos komisari-
ato bendruomenės pareigūnė G.  Deveikie-
nė, Kauno apskrities vertėjų centro vertėja 
V.  Lukenskienė, projekto vadovė G. Gustie-
nė, B. Valatkienė, M. Pratapienė, E.  Pužai-
tienė.

Savo rankdarbius iš skiaučių ir vilnos 

pristatė Raseinių rajono kurčiųjų draugijos 
asmeninės asistentės G. Eidukevičienės kvie-
timu atvykę svečiai iš Šiaulių  M. ir A. Leka-
vičiai.

Svečiams teko susipažinti ir išbandyti 
gestų kalbą: suvaidinti gyvenimiškas situa-
cijas. Šias improvizacijas pravedė I. Garšvie-

nė. Pirmininkė G. Eidukevičienė ir policijos 
darbuotoja G. Deveikienė išbandė žaidimą, 
kur nereikia jokios kalbos, ir, aišku,  buvo 
lygiosios.

                                                                                                 
Raseinių kurčiųjų p. o. pirmininkė 

G. Eidukevičienė

Šventės Raseiniuose akimirka.
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Į kokią kalbą versti sunkiau?
Viena pranešėjų iškėlė klausimą, kodėl 

dažnai GK vertėjams lengviau versti į šneka-
mąją kalbą nei į gestų kalbą? Lektorės nuo-
mone, tam įtakos turi keli dalykai. Dauguma 
GK vertėjų gestų kalbą išmoko kaip antrąją 
kalbą. Tai ne gimtoji kalba, tad vis dėlto ne-
išvengiamai kyla supratimo problema. Be to, 
daugiausia GK vertėjų darbe pasitaiko sinch-
roninio vertimo. Tai viena sunkiausių verti-
mo rūšių. 

Be to, pranešėja pripažino, kad GK ver-
tėjai kartais nesupranta, ką kalba kurtieji dar 
ir dėl to, kad, išmokę GK kaip svetimosios, 
gerai nesuvokia, koks yra kurčiųjų minčių 
pasaulis. Dar viena priežastis yra ta, kad kai 
GK vertėjai kalba žodine kalba, t. y. pirmąja 
kalba, jie iš savęs reikalauja geresnės vertimo 
kokybės.

EFSLI konferencijos dalyvė Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacijos preziden-
tė R.  Leonavičienė pripažino, jog Lietuvoje 
laikomasi nuomonės, kad LGK vertėjai pras-
čiau verčia į lietuvių kalbą negu į gestų kalbą. 

Kaip kuo geriau atskleisti 
kalbančiojo tapatybę?

Kita pranešėja akcentavo kurčio žmogaus 
tapatybės perteikimą verčiant. Svarbu, kad 
vertėjo intonacijos atitiktų kurčiojo kalbėtojo 
intonacijas. Taip, kaip kalba vertėjai, formuo-
ja  pašnekovo įvaizdį. Ar išsilavinęs ar ne, iš 
kokio socialinio sluoksnio. Prieš vertimą ver-
tėjui labai svarbu pasikalbėti su kurčiuoju ar 
girdinčiuoju, kad žinotų, apie ką bus kalba-
ma. Tik tuomet bus galima tiksliai perteikti 
kalbančiojo identitetą. Galiausiai pranešėja 
iškėlė keblų klausimą: „Kas atsako už kalbos 
formatą? Ar vertėjas, ar kalbėtojas?“

„Leksinė įlanka“ – kas tai?
Dar kita pranešėja palietė įdomią temą, 

pavadintą „Leksinė įlanka“. Tai sąvokos, ver-
čiamos vienu žodžiu arba gestu. Pvz., veido 
dalis tarp antakių aukščiau nosies ir žemiau 
kaktos kai kuriose šnekamosiose kalbose turi 
savo pavadinimą, o kitose kalbose tai tenka 
paaiškinti. O štai kalbant gestais tik bakste-
lėjama į tą vietą. Arba žmogus, kuris valgo, 
kai nervinasi, ir „ryja“ savo nervus, vokiečių 

kalboje įvardijamas specialia sąvoka. Nebūti-
nai jos atitikmuo yra gestų kalboje. O tokių 
sąvokų ir sakytinėse, ir gestų kalbose daug. 
Visa tai tampa vertėjui tikru iššūkiu, ypač 
sinchroninio vertimo metu. 

Beveik visi pranešėjai pabrėžė, jog labai 
svarbu, kad kalbėtojas (nesvarbu, ar jis kur-
čias, ar girdintis) sudarytų sąlygas vertėjui 
nors minimaliai pasiruošti, kad šis galėtų 
tinkamai perduoti mintį ar pokalbio temą.

Kvalifikacijos tobulinimas. 
Pradžių pradžia 

Pranešėjų pora pasakojo, kad priklauso 
100 žmonių vertėjų kooperatyvui, kuris įkur-
tas 1999 m. Kalbėtojos pasidalino patirtimi, 
kaip pradėjo organizuoti kvalifikacinius mo-
kymus ir kabinosi į mokymų kokybę, kai dar 
neturėjo patirties ir mokymų lyderių. 

Pranešėjos akcentavo ryšį su kurčiuoju 
įtraukiant jį į vertimo procesą. Konkrečiai, 
kai verčiama poroje. Kalbėtojos aiškino, ko-
dėl svarbu informuoti kurčiąjį, jeigu verčiant 
vertėjos planuoja susirašinėti arba tarpusavy-
je tartis žodine kalba. Kurčiajam turi būti aiš-
ku, kodėl ir apie ką susirašinėjama, kalbama. 
Nežinia ir blaškymasis trikdo jo minčių eigą, 
sunkiau susikaupti kalbai. Taip pat lektorės 
siūlė vertėjams susitarti su kurčiuoju dėl 
ženklų, kuriuos galima parodyti, kai vertėjos 
nespėja versti ar nori, kad kurčiasis paskuti-

nę mintį pakartotų dar kartą. Tada vertėjui 
nereikia nutraukti kurčiojo, ir jis nepameta 
minties gijos. Taigi svarbiausia yra koman-
dinis darbas, o kurčiasis yra komandos narys 
– ne tik paslaugų gavėjas.

Kurčiasis ir GK 
vertėjas - komanda

Konferencijos dalyviams krito į atmintį 
vienos kurčios pranešėjos pasakojimas apie 
tai, kaip jai teko ginti daktaro disertaciją. Jai 
vertė trys vertėjos. Viena - į žodinę kalbą, ki-
ta - į gestų kalbą, o trečia abiem vertėjoms 
padėjo vertimo metu. Kurčioji apibendrino: 
„Kiti sako: aš naudojuosi vertėju, o aš sakau: 
mes dirbame kartu, mes - komanda.“ Kalbin-
tos konferencijos dalyvės teigė, kad ši mintis 
gali būti konferencijos esminė nuostata.

EFSLI istorija
EFSLI atstovauja Europos gestų kalbos 

vertėjų interesams. Tai Europos narystės 
principu grindžiama gestų kalbos vertėjų or-
ganizacija, sudaryta iš nacionalinių ir regi-
oninių asociacijų, individualių ir asocijuotų 
narių. EFSLI siekia aukštesnio gestų kalbos 
vertėjo statuso Europoje. Dėl to skatina ir 
remiasi patirties sklaida, stengiasi užtikrinti 
oficialų gestų kalbos vertėjo profesijos pripa-
žinimą. Taip pat skatina ir remia mokslines 
bei pedagogines iniciatyvas, siekdama page-
rinti GK vertimo ir vertėjų rengimo standar-
tus. Be kita ko, teikia patarimus ir paramą 
GK vertėjams, stažuotojams, vertėjų mokyto-
jams, vertėjų paslaugų teikėjams. Dar vienas 
tikslas – atitinkamas institucijas supažindin-
ti su GK profesionalų poreikiais bei skatinti 
kuo spartesnę pažangą visose veiklos srityse.

Pirmoji dabartinės EFSLI sueiga įvyko 
1987 m. Albi  mieste (Prancūzija). Per tą lai-
ką iki  1993 m. visi vykę organizacijos sutiki-
mai buvo neoficialūs. Norėdama siekti api-
brėžto statuso ir finansavimo EFSLI 1993 m. 
ratifikavo savo pirmąją konstituciją ir išrinko 
Tarybos narius. Pirmas oficialus seminaras 
organizuotas po metų. Keleriems metams 
EFSLI pavyko užsitikrinti finansinę paramą 
iš Europos struktūrų. 1997 m. šioji baigėsi. 

Įdomu, kad 1993 m. išrinkta pirmoji 
EFSLI prezidentė škotė Liz Scott Gibson da-
lyvavo abiejuose neseniai vykusiuose LGK 
20-mečio baigiamuosiuose renginiuose – 
LGKVA ir Surdologijos centro konferencijo-
se – ir ten perskaitė po aktualų pranešimą.

   Parengė 
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

EFSLI nagrinėtos temos Varšuvoje – 
iš lietuvių lūpų

Pirmoji EFSLI prezidentė škotė Liz Scott Gibson.

Rugsėjo viduryje Varšuvoje surengta Europos gestų kalbos vertėjų fo-
rumo (EFSLI) konferencija, į kurią susirinko apie 240 delegatų iš visos 
Europos. Renginys pavadintas „Sakyti ar nesakyti“.

Tai buvo didžiausias dalyvių skaičius per visą forumo istoriją. Lietuvos 
delegacija taip pat buvo gausi – net 9 atstovai. 

Tarp pranešėjų buvo didelį stažą turintys gestų kalbos vertėjai, be to, 
asmenys, tyrinėjantys gestų kalbos vertimo procesą.

Gestų kalbos 
vertėjai
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Mokymai

Pranešimą „Socialinis darbas 
su klientu. Socialinio darbo pa-
grindai ir vertybės“ perskaitė Vy-
tauto didžiojo universiteto (VDU) 
Socialinių mokslų fakulteto pro-
dekanė socialinių mokslų daktarė 

Violeta Ivanauskienė. VDU dės-
tytoja socialinių mokslų daktarė 
Nijolė Liobikienė suteikė žinių 
apie socialinį darbą su pagyvenu-
siais žmonėmis, o VDU dėstytoja 
docentė Jorūnė Vyšniauskytė-

Rimkienė - apie socialinį darbą 
su šeima. Kauno apskrities lie-
tuvių gestų kalbos vertėjų centro 
direktoriaus pavaduotojas Arūnas 
Bražinskas, VDU lietuvių gestų 
kalbos lektorius, mokymo daly-
vius supažindino su gestų kalbos 
ir kurčiųjų kultūros svarba socia-
liniame darbe. Neįgaliųjų reikalų 
departamento Programų stebėse-
nos ir kontrolės skyriaus vedėja  
Marija Oleškevičienė pristatė Ne-
įgaliųjų organizacijų finansavimo 
tvarkos naujoves.

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
asocijuotų narių bei pavaldžių or-
ganizacijų sistemoje dirba per 100 
darbuotojų. Jų kaita vyksta kas-
met, todėl būtina darbuotojams 
organizuoti kvalifikacinius moky-
mus. Juose naujai atėję specialistai 
įgyja naujų žinių, o senesni dar-
buotojai tobulina savo įgūdžius. 
Mokymai finansuoti Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo projek-
to lėšomis.

„Akiračio“ inf.

Rugsėjo 28–29 d. Lietuvos kurčiųjų draugija suren-
gė vadovų kursus „Pokyčių link: iššūkiai ir galimy-
bės“. Trisdešimt LKD sistemos darbuotojų iš įvairių 
Lietuvos regionų susirinko į mokymus, kuriuose pra-
nešimus skaitė Vytauto Didžiojo universiteto mokslų 
daktarės, gestų kalbos lektorius ir Neįgaliųjų reikalų 
departamento atstovė.

Mokymai sistemos darbuotojams

LKJA seminaras „Tobulėkime kartu“ 
LKD viceprezidentas K. Vaišnora dėkoja VDU lektorėms (iš kairės): dr. 
J. Vyšniauskytei-Rimkienei, doc. dr. V. Ivanauskienei ir  doc. dr. N. Liobikienei.

Mokymų „Pokyčių link: iššūkiai ir galimybės“ dalyviai, lektoriai ir 
organizatoriai. 

Rugsėjo 11–13 d. Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo aso-
ciacijos (LKJA) iniciatyva 
buvo surengtas seminaras 
„Tobulėkime kartu“. Jame 
dalyvavo Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos kurčiųjų jau-
nimo organizacijų pirmi-
ninkai, tarybos nariai, ak-
tyvūs savanoriai. 

Pagrindinis seminaro tikslas 
– stiprinti ne tik teorines, bet ir 
praktines žinias dirbant koman-
doje bei skatinti organizacijų tar-
pusavio efektyvesnį bendradar-
biavimą. Mokymus vedė Lietuvos 
kurčiųjų draugijos vicepreziden-
tas, LKJA tarybos narys Kęstutis 
Vaišnora.

Pirmąją seminaro dieną daly-
viai išsakė, ko tikisi iš seminaro, 
kūrė bendras taisykles, žaidė susi-
pažinimo žaidimus, mokėsi reflek-
tuoti (susikaupus mąstyti), piešė 
savo „Gyvenimo medį“ – tai meto-
dai, kuriuos pristatė ir pravedė se-
minaro lektorius. Dalyviams buvo 
perskaitytas pranešimas „Koman-

dinis darbas – tai stebuklas?“, vyko 
įvairios praktinės užduotys, lei-
džiančios susieti teoriją su prakti-
ka ir analizuoti komandinio darbo 
ypatumus. Pasak K. Vaišnoro, „tai 
skatino geriau pažinti save, dirbti 
kartu, analizuoti, reflektuoti, mė-
ginti keistis“. 

Antroji diena buvo kupina 
įvairiausių emocijų: vyko ne tik 
rytinė mankšta, bet ir „organiza-
cijų puota“ – komandos pristatė 
savo miesto kurčiųjų jaunimo or-

ganizaciją, dalijo dovanas, vyko 
apskritojo stalo diskusija – tai 
klausimų ir atsakymų paieška, ži-
nių ir patirties pasidalijimas ir, ži-
noma, seminaro apibendrinimas. 
Visiems dalyviams buvo įteikti pa-
žymėjimai už aktyvų dalyvavimą. 

Kauno kurčiųjų jaunimo orga-
nizacijos (KKJO) atstovė teigė, jog 
komanda įgijo nemažai patirties, 
daug ko išmoko. Ji džiaugėsi, kad 
seminaro organizatorius K. Vaiš-
nora puikiai ir kruopščiai parengė 

mokymo programą, kuri nelei-
do niekam nuobodžiauti ir vertė 
daug mąstyti, veikti, analizuoti. 
Daugelis dalyvių pasidžiaugė, kad 
seminaras vyko lietuvių gestų kal-
ba, dalyviai su lektoriumi galėjo 
tiesiogiai bendrauti savo gimtąja 
kalba.

LKJA nuoširdžiai dėkoja už 
pagalbą organizuojant seminarą: 
Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 
prezidentui Vytautui Pivorui ir 
Respublikinės valdybos nariams 
už suteiktą nemokamą nakvynę 
LKD poilsio namuose „Varpelis“, 
LKD Klaipėdos teritorinės valdy-
bos pirmininkei Nijolei Kamins-
kienei už suteiktas patalpas bei 
picerijai „Express pizza“ už tai, jog 
per pietus dalyviai neliko alkani – 
atvežė skanias picas!

LKJA prezidentė Monika 
Kumžaitė džiaugėsi, kad bendro-
mis jėgomis pavyko įgyvendinti 
šią iniciatyvą, dėkojo kiekvienam 
prisidėjusiam bei kiekvienam da-
lyvavusiam. 

Ramunė TRIUŠYTĖ

Seminaro „Tobulėkime kartu“ dalyviai pritarė, kad tai ne paskutinis 
seminaras, kuris subūrė visas Lietuvos kurčiųjų jaunimo organizacijas.
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Lietuvos kochlearinių implantų 
naudotojų asociacijos (LKINA) pre-
zidentė Asta Grinienė teigia, kad šiuo 
metu  kochlearinių implantų (KI) 
naudotojų šalyje yra per 200. Nuo 
2012 m. dviem asmenų grupėms, ati-
tinkančioms tam tikrus kriterijus, KI 
kaina valstybės visiškai kompensuo-
jama. Lietuvoje per metus KI opera-
cijų atliekama daugiau nei 20.  

Atrodytų, girdėjimas – tai puiku. Tik 
naudokis atsiradusia technologine ir chirur-
gine galimybe, ir tiek. Ar tikrai viskas taip 
paprasta? Lietuvoje šiandien sutarimo šiuo 
klausimu vis dar nėra. Tuo tarpu kai kurio-
se Skandinavijos ir Vakarų Europos šalyse 
kochlearinė implantacija atlikta iki 90 proc. 
kurčiųjų.

 Jonas - „už“
Jonas Grinius operuotas, kai jam buvo 

4-eri. Šiandien jis – 16-metis gimnazijos pir-
makursis. Su jo motina p. Asta ir juo pačiu 2 
val. praleidžiame kavinėje, kurioje nė minu-
tės nenutyla muzika. Garsinis fonas vaikinui 
nesukelia jokių nepatogumų. Jis prisipažįsta: 
„Su kurčiaisiais man trūksta kantrybės ben-
drauti, o girdintiesiems – dažnai su mani-
mi.“ Kritiškai vertina savo charakterį: esą jis 
gana dirglus. Lyg ir pasiteisintų kalbos apie 
šalutines KI pasekmes: nervingumą, psichi-
kos pokyčius. Tačiau Jono mama įsitraukia 
į diskusiją klausdama: „O ar mažai nervingų 
girdinčių paauglių?“ 

Dar toliau mus nuveda pokalbis apie Die-
vą. „Dievą aš tikiu, - sako pašnekovė. – Ta-
čiau netikiu, kad einu prieš jo valią. Kaip tik 
manau, jog Viešpats siunčia išbandymus, kad 
mes ieškotume, mokytumėmės ir, įveikę sun-
kumus, eitume į priekį.“

A. Grinienė prisipažino, kad negalėtų 
man pateikti skaičių apie sėkmingas ir ne-
sėkmingas operacijas. Statistika neslepiama, 
bet ir visuotinai neskelbiama. Pašnekovė tik 
atkreipė dėmesį, kad daugeliu atvejų sėkmė 
priklauso pirmiausia ne nuo operacijų, o nuo 
šeimos ir pedagogų pastangų. 

Štai jie prieš ketverius metus dalyvavo 
tarptautinėje šeimų stovykloje. Ten viena 
suomių šeima skundėsi, kad jų mergaitė po 
sėkmingos  operacijos niekaip nepradeda 
kalbėti. O štai kitas stovyklautojas  - berniu-
kas iš Švedijos kalbėjo net 5 kalbomis. Es-
minis skirtumas? Mergaitę tėvai mokė pir-
miausia gestų kalbos, o berniuką – sakytinės. 
Anot pašnekovės, tokiais svarbiais atvejais 
turime rinktis: arba demokratija, arba rezul-
tatas. Nes vaikai visada pasisakys už lengves-

nį, mažiau pastangų reikalaujantį bendravi-
mo būdą.

Vis dėlto Jono pasiteirauju: „Jeigu galė-
tum rinktis dabar, sąmoningame amžiuje, ar 
sutiktum operuotis?“ Pašnekovas net išpučia 
akis. Žinodamas, kas yra girdėti ir negirdėti 
(pvz., nusiėmus procesorių), jis negali pati-
kėti savo ausimis, kad galima būtų nenorėti 
girdėti. 

Justinas – „už“
Su dar vienu pašnekovu, leidusiu skelbti 

savo pavardę, Justinu Čičinsku, mus suvedė 
jo noras atvirai prabilti apie kurčiųjų pasau-
lio užkulisius. Tuo metu, kai jaunas vyras 
2013 m. kaupė informaciją ir ryžtą implan-
tacijai, kelią jam pastojo netikėta kliūtis -  
mažai pažįstamų kurčiųjų reakcija. Dar prieš 
operaciją pasipylė bauginimai ir patyčios.  
Klausiu Justino, kaip jis mano, kodėl buvo 
tokia kurčiųjų reakcija – juk nebūna dūmų 
be ugnies. „Jie juk bijo, kad garsų pasaulyje 
negebės orientuotis, nepritaps“, - ne be nuos-
kaudos atsako pašnekovas. 

Salomėja – „susilaikiusi“
O štai dar viena, bet jau nepanorusi 

skelbti savo pavardės pašnekovė, pavadinki-
me ją Salomėja, taip ir nesiryžo operuotis. 
Ji teigia, kad kurčiųjų bendruomenės kritiš-
kas nusiteikimas buvo viena priežasčių, nu-
lėmusių jos sprendimą nesioperuoti. Tačiau 
ne svarbiausia. Labiausiai tuometę paauglę 
išgąsdino galimos šalutinės operacijos pa-
sekmės. Tuomet technologinė pažanga buvo 
tokia, kad sėkmės atveju klausa pagerėtų, o 
nesėkmės -klausos likučiai sunyktų. (Dabar 
jau yra kitaip. Kaip teigia A. Grinienė, pirmi-
nę klausą pavyksta išsaugoti abiem atvejais.) 

„Akiračio“ pašnekovė prisipažino, kad 
tuomet patarimo kreipėsi į „supermamų klu-
bą“. Tačiau ir visada į pagalbą atskubančios 

mamos nesiryžo tarti aiškaus žodžio – Sa-
lomėja, jų manymu, buvo įžengusi į „rizikos 
amžių“ KI operacijai. Mergina sako, kad ir 
šiandien veikiausiai rinktųsi ir nepasirinktų. 
Per daug neatsakytų klausimų.   

Kurčiųjų mokytojai - atsargūs
Pasak kurčiųjų pedagogų, vieniems mo-

kiniams operacija išeina į naudą. Kitiems jų 
ugdytiniams padėtis aiškiai klostosi ne taip 
sėkmingai. Mokytojai jau susitaikė, kad KI 
įtaisomi kūdikiams ir mažiems vaikams iki-
kalbiniu laikotarpiu. Manoma, kad tarp tokių 
asmenų ir yra didžiausias sėkmės procentas. 
Jei viskas gerai, pooperacinė reabilitacija 
atliekama taip, kaip reikia, tokie vaikai be-
veik nesiskiria nuo girdinčiųjų. Mat klausytis 
garsų ir juos jungti į prasminius vienetus jie 
pradeda beveik kartu su girdinčiais bendra-
amžiais.  

Jokia paslaptis, kad į kurčiųjų mokyklą 
dažniausiai nuveda likimai tų, kuriems sa-
kytinė kalba net ir po KI operacijos netampa 
pagrindine kalba. Prieš keletą metų klausiau-
si šokiruojančio pasakojimo apie itin nesė-
kmingą atvejį. Tuomet ikimokyklinės įstai-
gos vadovė net kreipėsi patarimo į LKD. Pro-
blema darželiui išsisprendė, kai vaikas pri-
augo mokyklinį amžių. Tačiau tada rūpestis 
užgriuvo kurčiųjų mokyklos pečius. Vaikas 
buvo toks neadekvatus, kad mokyklos admi-
nistracija nežinojo ko griebtis. 

Kitos mokyklos pedagogė teigė, kad jų 
įstaigoje yra atvejų, kai po operacijos paste-
bimi blogėjantys mokymosi ir psichinės svei-
katos rodikliai. Tie atvejai, kai operuojami  
vaikai, turintys kompleksinę negalią arba pa-
auglystėje. Esą skaudu, kai operacijos atlie-
kamos prieš  paauglių valią. Kurčiųjų moky-
tojai  teigia nesą prieš operacijas, bet prieš 
operacijų tiražavimą neįsigilinus į individu-
alius asmenybės aspektus arba neatsiklausus 
pačių mokinių.

PAGAVOS mamos – daugiau 
„už“ nei „prieš“

„Kaip manote, tai pavieniai atvejai ar 
tam tikros tendencijos?“ - lyg ir klausia, lyg 
ir bando žurnalistei padėti susiorientuoti 
nuomonių gausoje dar viena pašnekovė. Jos 
manymu, tai lemiamas klausimas. Nesėkmės 
atvejai, net pavieniai, labai bado akis, kurs-
to mitų gimimą. Moteris, be girdinčių vaikų, 
užaugino ir kurčią sūnų. Į klausimą, ar būtų 
sutikusi, kad  būtų operuojamas jos sūnus, 
jei tuomet būtų buvusi tokia galimybė, pa-
šnekovė atsako vienos norvegės mamos žo-
džiais: „Savaip džiaugiuosi, kad man nereikė-
jo rinktis.“ Kita motina tikina, kad jei vaikas 

Kochleariniai
implantai

Kochleariniai implantai: „už“ ir „prieš“

LKINA prezidentė Asta Grinienė su šešiolikmečiu 
sūnumi Jonu, kuriam kochlearinio implanto 
operacija buvo atlikta ketverių metų.  
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būtų gimęs kurčias, o ne neprigirdintis, KI 
nedvejodama būtų ištarusi „taip“. Ir dar ragi-
na kurčiųjų bendruomenę su KI naudotojais 
pagaliau užmegzti „diplomatinius santykius“. 
Atsargiai vertina ir kurčiųjų mokytojų žo-
džius.

Kurčiųjų bendruomenė – dau-
giausia „prieš“

Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ironizuo-
ja, kad Lietuva ir šioje srityje eina naciona-
liniu keliu. Štai Skandinavijos šalyse visi KI 
turintys vaikai, nepriklausomai nuo sakytinės 
kalbos gebėjimų, būtinai mokosi gestų kal-
bos. Gestų kalbos kursus lanko ir jų šeimos 
nariai. Tam tikslui jie išleidžiami net iš dar-
bo. Šiandien galbūt su implantu viskas gerai, 
bet niekada nežinai, kaip bus rytoj. Lietuvoje 
girdintys tėvai kaip maro bijo gestų kalbos. 
Esą ji stabdo šnekamosios kalbos vystymąsi; 
pramokęs gestų vaikas nenori dėti pastangų 
sakytinei kalbai mokytis. Kurtieji nelieka sko-
lingi. Jie kritikuoja implantų naudotojų tėvus 
už atimtą vaikystę. Esą, kol girdintys bei kurti 
vaikai žaidžia smėlio dėžėje ir repetuoja ly-
čių vaidmenis, implantus turintys mažyliai 
auga mokykliniame suole, praranda galimybę 
informaciją iš aplinkos gauti natūraliai. Pir-
miausia mokosi girdėti, paskui kalbėti. Ir au-
ga vieniši, nes jų dažnai nepriima nei kurtieji, 
nei girdintieji. 

Pasak kurčiųjų, implantai sudarko asme-
nybės natūralumą. Dažniausiai akys praranda 

gebėjimą „girdėti“ ir giliau matyti, o dirbtinai 
suformuota klausa neretai taip ir nepajėgia 
kaip reikiant atlikti savo funkcijos. Štai todėl 
jie kartais KI pavadina kurčiųjų genocidu, ro-
botizavimu. Ir taip dar labiau užrūstina tuos, 
kurie žino, kas yra garsas, ir girdėti linki kie-
kvienam. 

Deja, „perbėgėlių“ yra ir iš kurčiųjų sto-
vykloje. Ne tik užsienyje, bet, pasak A. Gri-
nienės, ir Lietuvoje. Ji jau žino bent du tokius 
atvejus, kai kurtieji sutiko, kad būtų operuo-
jami jų kurtieji vaikai. Ir rezultatai neprasti, 
o tėvai su pradėjusiu girdėti vaiku ryšio ne-
prarado.

Gydytojus už akių apkalbėjo 
visi

Šįkart neliesime itin jautrios temos – chi-
rurginių nesėkmių. Jų pasitaiko, kaip ir bet 
kurioje chirurgijos srityje. 

Vis dėlto tiek PAGAVOS mamos, tiek kur-
tieji piktinasi kitkuo. Tuo, kad gydytojai ne-
sistengia būti grandis ištisoje grandinėje. Jie 
pasirinko užsidaryti tarp operacinių sienų ir 
sterilumo. Per mažai teikia informacijos, ne-
siekia integracijos į šeimos-pedagogo-psicho-
logo komandą, nesivargina susitikti su kurčių-
jų bendruomene, išsklaidyti nerimo, pateikti 
teigiamų pavyzdžių, patraukliai pristatyti gar-
sų pasaulio, išmokti bent keleto mandagumo 
gestų, padėti spręsti psichologines problemas 
ir kt. Dirba gerai, bet tik tiek, kiek reikia. Ir 
sukuria prielaidas „siaubo“ istorijoms. 

Apibendrinimas
Sakoma, kad žmogus, kuriam pirmam 

pasaulyje buvo atlikta širdies persodinimo 
operacija, išgyveno labai trumpai. Tačiau 
leisdamas eksperimentuoti savo gyvenimu jis 
nutiesė gyvybės tiltą gulusiems ant operacinio 
stalo po jo. Vis dėlto kurtieji nesutinka: „Tai 
ne mirties ir gyvybės klausimas, o kurtumas 
nėra liga.“ Tačiau ko nors geresnio nei ope-
racija arba kitko laukia ne tik girdintieji, bet 
ir kurtieji. Tad gal tas garsų pasaulis jau nėra 
pastariesiems toks „vis vien“? Nemažai Lietu-
vos tėvų renkasi įsodinti vieną implantą, nors 
kompensuojami abu. Kitą ausį laiko „geres-
niems laikams“. 

Suaugusio kurčiojo mama priminė gerą 
seną istoriją. Miestiečiams turtėjant, gatves 
užtvindė arklių traukiamos karietos. Tuomet 
žurnalistai pranašavo, kad netrukus per arklių 
mėšlo krūvas bus neįmanoma prasibrauti. Ta-
čiau vienądien arklius ėmė ir pakeitė automo-
biliai. 

Iš Pasaulio kurčiųjų federacijos kongreso 
grįžęs LKD prezidentas V. Pivoras pasakojo, 
kad pradėti eksperimentai su pelėmis. Yra vil-
čių, kad klausą pavyks atkurti ne vien opera-
cijomis. Sutikite, kad šios dvi istorijos savaip 
kalba apie tą patį – nenuspėjamą ateitį. Galbūt 
žmonijai visai netrukus bus pasiūlyta daug pa-
trauklesnis dalykas nei operacijos. Kita meda-
lio pusė – ar turime laiko ir noro laukti? 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Solidarumo bėgimas LKNUCŽūklė

Atitaisymas
Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras (LKNUC) jau antri 
metai prisideda prie gražios 
ir kilnios akcijos – Solida-
rumo bėgimo.

Kaip ir pernai, šią akciją or-
ganizavo visuomeninė organiza-
cija „Gelbėkit vaikus“. Šiais metais 
mokinių bei pedagogų paaukotos 
lėšos bus skirtos Lietuvos vaikų 
dienos centrams paremti ir padėti 
badaujantiems vaikams Zambijoje. 
Spalio 8 d. LKNUC vykusiame So-
lidarumo bėgime dalyvavo visi 1-4 

kl., 5-8 kl. ir I-IV gimnazijos kla-
sių mokiniai. Prie mokinių noriai 
prisidėjo ir dalis mokytojų. Šiemet 
šios akcijos metu buvo surinkta 
55 eurai. Po bėgimo ir mokiniai, 
ir mokytojai buvo apdovanoti So-
lidarumo diplomais bei vaišinosi 
skaniu pyragu, kurį iškepė Centro 
valgyklos darbuotojos.

Dėkojame visiems prisidėju-
siems prie Solidarumo bėgimo. 
Būkime drauge ir kitais metais. 
VISKAS SUGRĮŽTA. GĖRIS TAIP 
PAT. 

Rasa RUSOVIČIŪTĖ

LKNUC vykusio Solidarumo bėgimo dalyviai.

Spalio 2-4 d. Ignalinos 
rajono Pakalo ir Žiezdro 
ežeruose vyko Tarptautinės 
kurčiųjų žūklės (spininga-
vimo) varžybos.

 
Jose devynioms šalims atsto-

vavo 68 sportininkai: iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltaru-
sijos, Ukrainos, Danijos, Rusijos, 

Airijos. 
Po varžybų aukščiausios prabos 

apdovanojimas iškeliavo į Latviją. 
Jis atiteko O. Lesiniui ir V. Kore-
nikui. Antroje vietoje liko taip pat 
kaimynai latviai A. Romanovas ir 
A. Žurakovskis. Trečia vieta atiteko 
E. Mažeikiui ir L. Mikuckiui.

„Akiračio“ inf.

2015 m. „Akiračio“ rugsėjo 
mėnesio Nr. 7 (358), 12 puslapy-
je, buvo publikuojamas straipsnis 
„Panevėžio vertėjams – moder-
nus centras“ apie Panevėžio aps-
krities gestų kalbos vertėjų centro 
vykdytą projektą. Publikacijoje 

įsivėlė techninė klaida: ženkle nu-
rodytas ne tas fondas. 

Įgyvendintas projektas buvo 
finansuojamas iš Europos regi-
oninės plėtros fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto 
lėšų.
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Lie tuvos  kurč ių jų 
orientavimosi sporto rink-
tinės treneris džiaugiasi 
savo auklėtinės Gedvilės 
Diržiūtės pasiekimais. 

Mergina šiemet jau triskart 
tapo Lietuvos kurčiųjų orienta-
vimosi sporto čempione. Ji yra 
sprinto trasos nugalėtoja Mari-
jampolėje, vidutinės trasos čem-
pionė Klaipėdoje ir ilgos trasos 
čempionė Alytuje.

Mergina skina laurus ir 
tarp girdinčiųjų. Ji yra Lietuvos 
orientavimosi sporto girdin-
čiųjų jaunimo grupės vidutinės 
trasos ir labai ilgos trasos čem-
pionė, ilgos trasos vicečempio-

nė, sprinto distancijos ketvirtos 
vietos laimėtoja.

Tarp nacionalinių pasiekimų 
dar paminėtini: 2015 metų kro-
so bėgimo taurės nugalėtoja Vil-
niaus parkų ture; 5 km distanci-
jos Miško taurės nugalėtoja; 10 
km DNB Vilniaus maratono 5 
vietos laimėtoja.

Negana to, Gedvilė šiemet 
pateko į šalies rinktinę ir daly-
vavo Pasaulio jaunimo orien-
tavimosi sporto čempionate, 
vasarą vykusiame Norvegijoje. 
Spalio 9-11 d. Lietuvos rinkti-
nei atstovavo  Europos jaunimo 
orientavimosi sporto čempiona-
te Vokietijoje. Kol kas orientaci-
ninkei priartėti prie prizininkų 

pakylos nepavyko, bet treneris 
tiki ir laukia savo auklėtinės 
„žvaigždžių valandos“. Anot jo, 
sportininkė stabiliai progresuo-
ja.

Taip pat „Akiratis“ prime-
na, kad vasarą JAV vykęs Pa-
saulio kurčiųjų orientavimosi 
sporto čempionatas Gedvilei 
tapo tarptautinių suaugusiųjų 
varžybų „bronziniu“ debiutu. 
Sprinto distancijoje sportininkė 
užėmė šeštą, vidutinėje trasoje 
– septintą, ilgoje – šeštą vietas. 
Mišrioje estafetėje kartu su ko-
mandos draugais pelnė bronzos 
medalį.

„Akiračio“ inf.

Sportas Treneris tiki orientacininkės perspektyvomis

Šaškių turnyro nugalėtojams – Direktorės taurė

Orientacininkė Gedvilė Diržiūtė.

Spalio 12-13 d. Pane-
vėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje 
mokykloje  (PKNPM) vy-
ko šaškių turnyras, kurį 
organizavo PKNPM kūno 
kultūros mokytoja metodi-
ninkė Vijoleta Vanagienė 
ir Panevėžio šaškių klubo 
vadovas Albertas Duoba. 
Turnyras stebino komandų 
gausa ir žaidynių intensy-
vumu. 

Tokį didžiulį žaidėjų norą ko-
voti ir laimėti  įkvėpė  PKNPM  
direktorės Danutės Kriščiūnienės 
įsteigta  Direktorės taurė. 

Dvi dienas trukusiose varžy-
bose kovėsi 16 komandų: 15 ko-
mandų sudarė PKNPM atstovai 
ir 1 komandą – Panevėžio šaškių 
klubo žaidėjai. 

Kaip teigė viena turnyro or-
ganizatorių V. Vanagienė, varžy-
bų tikslas – populiarinti šaškių 
sportą, skatinti vaikus domėtis šia 
sporto šaka, kuri lavina mąstymą 
ir orientaciją, ugdyti bendravimo 
ir bendradarbiavimo komandoje 
gebėjimus, lavinti motoriką, siekti 
šioje sporto šakoje asmeninės pa-
žangos. 

Kūno kultūros mokytoja 
džiaugėsi, jog turnyras sulaukė 
tokio didelio mokyklos bendruo-
menės susidomėjimo ir aktyvumo: 
į varžybas įsitraukė ne tik visų kla-

sių mokiniai (nuo 3 iki 10 klasės), 
bet ir mokyklos administracija, 
auklėtojai bei tėvai (globėjai, rū-
pintojai). ,,Ypač smagu, kad vaikai 
šiame turnyre galėjo patobulinti 
savo įgūdžius žaisdami su paty-
rusiais žaidėjais, kurie dalyvauja 
respublikinėse žaidynėse“, – pažy-
mėjo V.Vanagienė.

Varžybos vyko tiek tarp dvie-
jų žaidėjų, tiek tarp komandų. 
Kovoje vienas prieš vieną aršiau-
siai kovėsi 8 klasės mokinys Jonas 
Švalbonas ir jo tėvelis Laimonis 
Švalbonas. Po įnirtingos kovos 
pergalę išplėšė sūnus Jonas. Jo tė-
tis Laimonis liko antroje vietoje. 
Trečią vietą iškovojo 3 klasės mo-

kinys Nedas Kubilius. 
Komandinėse varžybose nu-

galėtojos vardą iškovojo „Pane-
vėžio“ komanda, kurią sudarė 8 
klasės mokiniai: Povilas Meške-
lis, Erika Lunskytė ir Skaistė Ci-
bulskaitė. Šiai komandai  ir buvo 
įteikta garbinga Direktorės taurė. 
Antrąją vietą užėmė „Aukštaitijos“ 
komanda, kurią sudarė mokyklos 
direktorė Danutė Kriščiūnienė, di-
rektorės pavaduotoja ugdymui Li-
na Bartnykienė ir tėvelis Laimonis 
Švalbonas. Trečioji vieta atiteko 
komandai „Liepsna“, kurią sudarė 
9 klasės mokinė Toma Audickaitė, 
8 klasės mokinys Jonas Švalbonas 
ir 9 klasės mokinys Ignas Latvė-

nas. 
Po tokių entuziastingų varžy-

bų ir puikių rezultatų Panevėžio 
šaškių klubo vadovas A. Duoba 
geriausius žaidėjus pakvietė į Pa-
nevėžio šaškių klubą, kuris daly-
vauja respublikinėse šios sporto 
šakos žaidynėse.

Mokyklos direktorė D. Kriš-
čiūnienė džiaugėsi varžybų įvai-
riapusiu prasmingumu ir svarba, 
kūno kultūros mokytojos V. Vana-
gienės gebėjimu užkrėsti  entuzi-
azmu  varžybų dalyvius  ir žiūro-
vus. O svarbiausia, anot  jos, tai,  
kad visi varžybų dalyviai galėjo  
saikingai pagal asmenines išgales 
siekti norimų rezultatų, korektiš-
kai  ir garbingai  rungtyniauti, val-
dyti emocijas ir  gerbti varžovą.

Pasak kūno kultūros mokyto-
jos metodininkės V. Vanagienės, 
šį mėnesį tai nebuvo vienintelės 
sporto varžybos, kuriose dalyvavo 
PKNPM mokiniai. Dar prieš šaš-
kių turnyrą PKNP mokykla akty-
viai įsitraukė į  Panevėžio miesto 
savivaldybės ir Visuomenės svei-
katos skyriaus organizuotos Kū-
no kultūros ir sporto dienos ren-
ginius. Klausos negalią turintys 
mokiniai kartu su girdinčiaisiais 
dalyvavo tradiciniame ,,Senvagės“  
bėgime.  Geriausieji buvo apdova-
noti medaliais.

Laima LAPĖNIENĖ

Akimirkos iš įnirtingo šaškių turnyro.
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Motociklu per pasaulįPažintis
Lietuvoje trečią kartą lankėsi 

Marko ISTVANAS. Tai keliautojas, 
2009-2012 m. bei 2009-2015 m. mo-
tociklu „Yamahe Tenere XT“ apva-
žiavęs 5 kontinentus ir įveikęs 123 
200 km atstumą. 

Jo kelionių potyriai sulaukė ypa-
tingo Lietuvos kurčiųjų bendruome-
nės susidomėjimo. Tad rugsėjo 17 d. 
Vilniaus KRC aktų salėje vos sutilpo 
visi norintys klausytis jo prisimini-
mų. Tądien kaip niekad ypač gausiai 
rinkosi kurčiųjų jaunimas. 

Apie asmeninį gyvenimą - nedaug. Marko 
noriai dalijosi kelionių prisiminimais, bet labai 
šykščiai pateikė asmeninio gyvenimo detalių. Vil-
niečiai ir miesto svečiai tesužinojo, kad  40-metis 
vyras vedęs, augina 1 ir 3 metų dukrą bei sūnų. 
Na, o žmona sutinka, kad vyras tęstų savo kelio-
nes dar mažiausiai iki 2017-ųjų. Tiesa, Marko pri-
sipažino, kad vargu ar jis pasinaudos sutuoktinės 
siūlymu. Jį vis dažniau kamuoja namų ilgesys.  

 Talentingas pasakotojas, daug patyręs ke-
liautojas. M. Istvanas geba užburiamai pasakoti. 
Rumunijoje gimęs, o dabar Austrijoje gyvenantis 
vyras laikė prikaustęs klausytojų dėmesį beveik 
3 val. Kurtieji liovėsi tarpusavyje šnabždėjęsi, 
beveik sulaikę kvėpavimą, akis įbedę į kalbėtoją 
klausėsi jo patirtų nuotykių. Marko leido pasi-
rinkti 10 šalių, apie kurias plačiau norėjo išgirsti 
auditorija. 

Be abejo, sunku publikacijoje paminėti visas 
motociklininko aplankytas šalis, bet bent dalis jų 
tikrai nusipelno skaitytojų dėmesio. 

Japonija – europiečiui egzotiška šalis, pri-
pažino Marko, bet svetingumu kurčiųjų atžvil-
giu nepasižymi. Čia visi pareigūnai labai griežti. 
Lygindamas Lietuvą ir Japoniją, M. Istvanas pir-
menybę teikė mūsų šalies kelių policijai. Esą ten 
keliauninkui pirmiausia reikėjo įsigyti vizą. Ši 
atsiėjo labai brangiai. Be to, teko tikrintis regė-
jimą ir klausą. Ypač buvo sudėtinga įrodyti gerą 
regėjimą, nes vyras nežinojo rodomų hieroglifų 

pavadinimų. Prisiėjo juos piešti – tik taip įrodė 
gerai matąs. Lygindamas Lietuvos ir Japonijos 
kraštovaizdį, Marko atkreipė dėmesį, kad Lietu-
voje vyrauja bažnyčios, kryžiai, rūpintojėliai. Te-
kančios Saulės šalyje gausu kalnų, kolonų, dan-
goraižių. Nenorėdamas „badauti“ Marku buvo 
priverstas išmokti pagal raudonų „burbuliukų“ 
iškabas atsirinkti, kur gaus pavalgyti. Kitos spal-
vos reiškė kitokio pobūdžio įstaigas. Pasakotojas 
atkreipė dėmesį, kad Japonijoje gyvena 130 mln. 
gyventojų, kurių beveik du trečdalius sudaro mo-
terys. Tad demografinė padėtis, anot jo, ten mažų 
mažiausiai keista.

Kenija. Peršokęs į Afrikos žemyną, M. Istva-
nas sustojo ties potyriais Kenijoje. Ten, anot jo, 
nacionalinė kultūra įdomiai dera su biurokrati-
niais formalumais. Per sieną įvažiuojant jo pase 
įspraudė vizą, o visai netrukus jis klausėsi, kaip 
muitininkai muša būgnus. Esą ten ypač prasti 
keliai ir daug seksualių moterų. Jos žvelgė į sve-
timšalį didelėmis tamsiomis ir smalsiomis akimis 
ir tarsi kvietė į savo glėbį. Marko netruko įgusti 
skirti ištekėjusias kenietes nuo netekėjusių. Pir-
mosios kaklus dabina nerealia gausybe papuoša-
lų. Įdomu, kad žiedų moterys beveik nenešioja 
ant rankų, juos maunasi ant kaklų.  

Benine M. Istvanas susirgo maliarija. Dau-
giau kaip savaitę praleido ligoninės reanimacijoje. 
Ištrūkti iš mirties gniaužtų padėjo Benino kurčių-
jų draugija: apmokėjo gydymosi išlaidas. 

Pakistanas. Ten Marko pasijuto tarsi kitame 
pasaulyje. Visą viešnagės laiką jį lydėjo ginkluota 
apsauga. Jis buvo įspėtas, kad jei bandys fotogra-
fuoti, gali būti nušautas. Apsauga saugojo jo mie-
gą, lydėjo jį net į tualetą. 

Didžiausiu išbandymu vyrui tapo ruože tarp 
miestų pasibaigę degalai. Štai bet kurioje Europos 
valstybėje gausu pakelėse informacijos apie dega-
lines. Pakistane jos gali gauti tik iš pareigūnų arba 
sutiktų pakeleivių lūpų. 

Australija. Australijos žemyną vyras prisi-
mins kaip brangaus vandens ir cigarečių žemę. 
Rūkalai ten, palyginti su Lietuva, kainuoja bran-
giau nei 8 kartus. Australijoje leidžiama keliauti 
tik šviesiuoju paros metu. Už šviesų naudojimą 
baudžiama. Baudžiama ir už daug ką kita. Pvz., 
pavargęs keliautojas sustojo pakelėje ir susižavė-
jęs gražia gėle ją nuraškė. Ir tuoj pat tarsi iš po 
žemių išdygęs pareigūnas jam už tai išrašė bau-
dos kvitą. 

Iranas, Brazilija, Kuba ir kt. Netrūko pa-
sakotojo prisiminimuose pikantiškų detalių iš 
Irano, kuriame iš jo konfiskavo motociklą. Taip 
pat iš Brazilijos, kur dėl masiškai paplitusios nar-
kotikų kontrabandos muitininkai ne tik kruopš-
čiai tikrino jo transporto priemonę, bet net ap-
žiūrėjo venas, šuniui leido apuostyti jo bagažą. 
Ten vyrai, anot pasakotojo, pasižymi ūmumu, o 
moterys, priešingai, labai atsipalaidavusios. Be to, 
jos labai rūpinasi kūno grožiu. 

Indija.  Priešingai nei daugeliui lietuvių ke-
liautojų, Indija motociklininkui paliko pačius 
blogiausius prisiminimus. Ten, anot jo, apstu ne-
švaros, skurdo. Per kalnus šiukšlių keliautojas taip 
ir neužčiuopė dvasinių Indijos turtų.

Paremti kelionę – nacionalinis garbės rei-
kalas. Kokiomis lėšomis M. Istvanas sumoka už 
savo keliones? Tiesą sakant, savo mecenato pa-
vardės vyras taip ir neatskleidė. Tik užsiminė, 
kad yra vienas nuolatinis rėmėjas. Na, o išgyventi 
kelionėse jam padeda kurčiųjų bendruomenės. 
Taip buvo ir šįkart. Vilniaus KRC padėjo aukų 
dėžutę ir paprašė pagal galimybes paremti keliau-
toją nuo 1 iki 10 eurų suma. Kokia buvo organi-
zatorių nuostaba, kai į dėžutę ėmė kristi tikrai ne 
pačios kukliausios sumos. Štai vienas klausytojas 
parėmė keliautoją net 50 eurų banknotu. Vėliau 
sužinojau, kad kiekviena nacionalinė kurčiųjų 
bendruomenė garbės reikalu laiko motociklinin-
kui viešnagės metu pasiūlyti nemokamą pastogę. 
Pvz., Vilniuje Marko viešnagės laikotarpiu apsi-
stojo Tomo Karpavičiaus ir Elenos Luzhaevos 
namuose.

Iš Lietuvos – pas mūsų kaimynus. Atsi-
sveikinęs su vilniečiais, Marko motociklo vairą 
nukreipė Baltarusijos žemės link. Iš ten plana-
vo pasukti į Lenkiją. O iš jos – kur akys mato ir 
kur širdis palieps. Tačiau dar ne namo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖM. Istvano pasakojimas apie keliones sulaukė ypatingo Lietuvos kurčiųjų bendruomenės susidomėjimo.

Keliautojas Marko Istvanas.
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Rugsėjo mėnesį Druskininkuose V res-
publikiniame pasakotojų konkurse „Žodzis 
žodzį gena...“, skirtame Etnografinių regionų 
metams, išrinktas konkurso laureatas - „Glau-
niausias pasakorius“. Juo tapo mūsų draugijos 
narys upninkietis (Jonavos r.) Mykolas Kručas. 

Tai jau antras, reikšmingas jo, kaip pasako-
tojo, laimėjimas šiais metais. Gegužės mėnesį 
Merkinėje vykusiame folkloro festivalyje, skirta-
me regionų metams,  M. Kručas buvo išrinktas 
šauniausiu Aukštaitijos pasakoriumi.

Renginyje Druskininkuose dalyvavo 35 pa-
sakotojai iš visos šalies – iš devyniolikos savival-

dybių. M. Kručas Panevėžio krašto tarme pristatė 
humoristinį pasakojimą „Kaip vaivadienei pavo-

gė naktinius marškinius“.
M. Kruču didžiuojasi Upninkų bendruome-

nė, Panevėžio kraštas (gimė Panevėžio r. Macko-
nių k.), jis yra Lietuvos nepriklausomų rašytojų 
sąjungos, Jonavos miesto literatų klubo „Šaltinis“, 
LKD literatų sambūrio narys. 

Tik retas žino, kad jis naudoja vieną stipriau-
sių klausos aparatų, bet atkakliai skinasi kelią pir-
myn. 

Didžiuokimės ir mes savo draugijos nario pa-
siekimais!

Plačiau - www.lkd.lt

Aldona Gema STANKEVIČIENĖ

Spalio 7 d. Vilniaus universiteto Mokslinės 
komunikacijos ir informacijos centre per paro-
dos „AccessAbility“ atidarymą mūsų bendruo-
menės nariai turėjo garbę įsiamžinti bendroje 
nuotraukoje kartu su  Švedijos karaliumi Karlu 
XVI Gustavu ir karaliene Silvija.

Kviesdami į šį renginį organizatoriai rašė: 
„Negalią turinčių žmonių lygybė ir vienodos 
teisės vis dar iki galo neatsispindi visuomenėje. 
Galimybė pamatyti neįgalaus žmogaus portretą ir 
išgirsti paprastą gyvenimo istoriją atveria kelius į 
didesnį visuomenės savo narių pažinimą ir supra-
timą. Paroda „AccessAbility“ gali būti apibūdinta 
kaip žmogaus orumas. Gyventi oriai, nepaisant 
turimos negalios, yra kiekvieno neįgalaus žmo-

gaus teisė...“ 
Kartu su 14 įvairią negalią turinčių žmonių iš 

Švedijos parodoje pirmą kartą demonstruojami 
ir 7 Lietuvos žmonių, turinčių negalią, portretai.

Oficialioje parodos atidarymo ceremonijoje 
dalyvavo Švedijos karalius Karlas XVI Gusta-
vas ir karalienė Silvija, kurčiųjų bendruomenės 
atstovai – Vilniaus KRC direktorė Inga Minke-
vičienė, darbuotojos Jovita Vasilevičienė, Nijolė 
Karmazienė, liaudies teatro „Mimika“ aktorius 
Igoris Kulčickis ir gestų kalbos vertėjas Arūnas 
Šaukeckas.

Plačiau - www.lkd.lt

„Akiračio“ inf.

Kartu su Švedijos karališkąja pora kurčiųjų bendruomenės atstovai (iš dešinės): Vilniaus KRC dar-
buotoja N. Karmazienė, Vilniaus KRC direktorė I. Minkevičienė, „Mimikos“ aktorius I. Kulčickis.

VDA molbertinės tapybos restauravimo 
magistrantas V. Vanagas

Vilniaus dailės akademija magistrantui Vy-
tautui Vanagui skyrė kasmetinę restauratorių 
Romualdo Vytauto Kaminsko ir Mildos Ka-
minskienės premiją. 

Naujų mokslo metų atidarymo metu ją įtei-
kė restauratorių dukros Auksė Žukienė ir Vilnė 
Kneizienė. Restauratorių premija teikiama nuo 
2011 m.

V. Vanagas 2010 m. Vilniaus dailės akade-
mijoje (VDA) įgijo molbertinės tapybos res-
tauratoriaus specialybę, bakalauro laipsnį. Šiuo 
metu VDA studijuoja magistrantūroje molber-
tinės tapybos restauravimą. 

„Akiračio“ inf.

M. Kručas – „glauniausias“ Lietuvos pasakotojas


