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Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų

metų!

Mielieji,
Artėjant	gražiausioms	žiemos	

šventėms	prisiminkime,	kas	mus	džiugino	per	šiuos	metus,	ir	
padėkokime	už	tai	sau	ir	aplinkiniams,	pasidžiaukime	pasiekimais,	
apmąstykime	naujus	siekius	ir	tikslus,	kuriuos,	dirbdami	kartu,	

padėdami	vieni	kitiems,	galėsime	pasiekti.
Tegul	stebuklingas	šv.	Kalėdų	metas	neša	sėkmę	
darbuose,	įkvėpimą	kūryboje,	viltį	ir	laimę	širdyse.

Džiugių	šv.	Kalėdų	ir	laimingų	Naujųjų	metų!

Nuoširdžiai
socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Algimanta Pabedinskienė

Redakcija viliasi, kad nepamiršite 
užsisakyti „Akiratį“. 

Ir dar - artimiesiems ar draugams 
šv. Kalėdų proga padovanosite 

netradicinę dovaną - metų (6 Eur) 
ar pusmečio (3 Eur) „Akiračio“ 

prenumeratą.

Užsiprenumeruoti laikraštį galite 
visuose “Lietuvos pašto” skyriuose 

ir internetu www.post.lt . 
Laikraštį galite užsisakyti ir Kauno 
bei Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 

centruose. Čia metų „Akiračio“ 
prenumerata – 4 Eur.

„Akiračio“ redakcija savo 
skaitytojams linki prasmingų 
darbų, darnaus bendradarbia-
vimo ir gražių vilčių išsipil-

dymo 2016 m.
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LGK 20-MEČIO ATGAR-
SIAI GRUODĮ. Neįgaliųjų rei-
kalų departamento užsakymu 
Surdologijos centras parengė 
dokumentinį filmą „Gestų kal-
ba Lietuvoje“. Šio faktais parem-
to šviečiamojo leidinio premjera 
Lietuvos žiūrovams bus parodyta 
dar iki Kalėdų per „Info TV“ te-
leviziją.

KALĖDINIAI PAGAVOS 
RENGINIAI. Norėdama pado-
vanoti kultūrinę dovaną savo vai-
kams, bendrija PAGAVA pateikė 
projektą „Spektaklis su vertimu į 
gestų kalbą“ svetainei geridarbai.
lt ir visą lapkritį telkė PAGAVOS 
bei visos kurčiųjų bendruomenės 
narius balsuoti ir palaikyti projek-
to idėją. Ilgai pirmavę, paskutinę 
dieną pagaviečiai liko treti... Ne-
paisydama pralaimėjimo kartėlio, 
PAGAVA dėkoja visiems balsavu-
siems. Nors šios paramos nega-
vo, asociacijos vadovai rado kitų 
spektaklio rėmėjų. Projektą taip 
pat iš dalies finansuoja Neįgaliųjų 
reikalų departamentas. Spektaklis 
„Daktaras Dolitlis“ (su vertimu į 
gestų kalbą), skirtas PAGAVOS 
vaikams, vyks gruodžio 20 d. 
Vilniaus teatre „Lėlė“. Po spekta-
klio vaikams bus padovanota dar 
viena staigmena – Kalėdų eglutės 
šventė su Kalėdų Seneliu ir, žino-
ma, naujametėmis dovanomis. 

KALĖDINIŲ GIESMIŲ 
KONCERTAS Bernardinų baž-
nyčioje vyks gruodžio 26 d. 19 
val. Bendrija PAGAVA tradiciškai 
organizuos vertimą į gestų kalbą 
ir maloniai kviečia kurčiųjų ben-
druomenės narius ateiti į renginį.

SĖKMINGI VEIKLOS RE-
ZULTATAI. Lietuvos kurčiųjų 
draugija, įgyvendindama 2015 
m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo programą, sėkmingai 
pasiekė veiklos rodiklius. Su re-
zultatais plačiau galite susipažinti 
www.lkd.lt skiltyje „Projektai ir 
ataskaitos“.

VAIKŲ DARBŲ PARODA. 
Gruodžio 1 d. Vilniaus rajono 
savivaldybės administracijos pas-
tato (Rinktinės g. 50) pirmame 
aukšte buvo atidaryta kurčių ir 
neprigirdinčių vaikų darbų paro-
dėlė. Buvo demonstruojama jau-
nųjų menininkų kūryba, gimusi 
užimtumo būrelyje. Jį bendrija 
PAGAVA organizavo įgyvendin-
dama socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-

menėje projektą Vilniaus rajone. 
Paroda veiks iki gruodžio 18 d.

VILNIEČIŲ PAŽINTIS SU 
KAUNU. Vilniaus KRC savo na-
rius gruodžio 4 d. pakvietė pake-
liauti po Lietuvos laikinąją sos-
tinę. Vilniaus kurčiųjų bendruo-
menės nariai aplankė net keletą 
gražiausių Kauno bažnyčių, pabu-
vojo Kauno pilyje, kunigų semi-
narijoje, Perkūno name, Senajame 
pašte, Vilniaus g.,  Rotušės aikš-
tėje, Istorinėje LR prezidentūroje, 
Laisvės alėjoje, Vienybės aikštėje, 
taip pat apžiūrėjo Vytauto Didžio-
jo paminklą ir kt. 

IŠĖJO IŠ DARBO. Šalių su-
sitarimu lapkričio 20 d. iš darbo 
išėjo ilgametis Vilniaus apskrities 
gestų kalbos vertėjų centro direk-
torius Dainius Jakutis. Centre jis 
dirbo nuo pat įstaigos įkūrimo 
dienos – 2001 m. Direktoriaus 
pareigas laikinai eis Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorės 
pavaduotoja Jolanta Šliužienė. 
Kaip informavo naujoji vadovė, 
ji šias pareigas eis, kol Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija 
konkurso būdu atrinks naują va-
dovą.

SUSITIKIMAS SU NAU-
JĄJA VILNIAUS AGKVC DI-
REKTORE. Vilniaus kurčiųjų 
bendruomenės nariai gruodžio 9 
d. susitiko su laikinąja VAGKVC 
direktore Jolanta Šliužiene.   

MOKYMAI LGK VER-
TĖJAMS. Surdologijos centras 
lapkritį surengė 36 akad. val. III 
lygio  LGK vertėjų kvalifikacijos 
tobulinimo kursus. Juose dalyva-
vo 17 asmenų iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių 
AGKVC.

ABILIMPIADA SOSTINĖS 
KURTIEMS BUVO SĖKMIN-
GA. Vilniaus kurčiųjų bendruo-
menės atstovai gruodžio 1 d. da-
lyvavo Vilniaus neįgaliųjų centro 
organizuotose profesinio meis-
triškumo varžytuvėse – abilimpi-
adoje „Aš galiu viską“. Papuošalų 
gamybos rungtyje trečioji vieta 
atiteko Gitanai Vyšniauskaitei, ei-
lėraščio kūrimo rungtyje pirmąją 
vietą laimėjo Nijolė Karmazienė. 
Geriausiu tapytoju ant šilko pri-
pažintas Česlovas Ilgis. Dekupažo 
ant medžio varžytuvėse dalyvavo 
mūsų atstovė Stasė Čėsnienė. Abi-
limpiadoje kasmet rungiasi įvai-
rių negalių atstovai.

MINISTRĖS PADĖKA. Ži-
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Suvažiavime priimtas 
sprendimas: kraustysimės!

nia, šiemet renginyje „Griaunan-
tys sienas“ nominaciją kategori-
joje „Už pasiekimus sporte“ pelnė 
orientacininkas T.Kuzminskis. 
Pagerbimo šventėje neliko nepa-
stebėta ir kita nominacijai prista-
tyta mūsų „žvaigždė“ - Lietuvos 
kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinė. 
Dėkodama Lietuvos kurčiųjų vy-
rų krepšinio rinktinei, daugkar-
tinei tarptautinių varžybų čem-
pionei ir prizininkei, socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė A. Pa-
bedinskienė padėkos rašte, be 
kita ko, parašė: „Dėkoju Jums už 
pastangas, valios stiprybę ir pui-
kius rezultatus. Jūs rodote žmo-
gaus tvirtybės pavyzdį, o Jūsų iš-
kovoti medaliai suteikia džiaugs-
mo mums visiems.“ Kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse komanda 
yra iškovojusi vienąkart aukso, 
dukart sidabro ir dukart bronzos 
medalius. Vyrai taip pat yra tris-
kart pasaulio čempionai, dukart 
- Europos čempionai, kartą – vi-
cečempionai ir dukart - bronzos 
medalių laimėtojai.

PAGERBTI VILNIEČIAI 
SPORTININKAI. Lapkričio 20 
d. Vilniaus m. savivaldybėje pa-
gerbti geriausi 2015 m. sostinės 
sportininkai, treneriai, vadovai. 
Kiekvienam nusipelniusiam mies-
to atstovui sostinės vicemeras Li-
nas Kvedaravičius įteikė padėkos 
raštą ir baltą angelą. 

INTEGRACINIS RENGI-
NYS PANEVĖŽYJE. Panevė-
žio kurčiųjų bendruomenė kartu 
su bičiuliais iš Lenkijos jau šeštą 
kartą Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinėje moky-
kloje (PKNPM) šventė šios šalies 
Nepriklausomybės dieną. Šiais 
metais panevėžiečiams koncerta-
vo jaunas ir profesionalus dainų ir 
šokių ansamblis iš Cechanoveco. 
Po nuotaikingo lenkų pasirodymo 
tradiciškai savo programą rodė 
Panevėžio meno kolektyvai. 

Kaip visada čia pirmuoju 
smuiku griežė ir didelių ovacijų 
sulaukė Panevėžio kurčiųjų rea-
bilitacijos centro atlikėjai, vado-
vaujami Genovaitės Sipavičienės. 
Džiugu, kad didžiulio panevėžie-
čių susidomėjimo sulaukęs rengi-
nys (mokyklos salėje vos tilpo visi 
norintys pamatyti programą) buvo 
verčiamas į lietuvių gestų kalbą. 
Šį atsakingą darbą atliko PKNPM  
8 klasės mokinė Erika Lunskytė, 
jai padėjo ir sprendė „techninius“ 
klausimus klasės draugė Skaistė 
Cibulskaitė.

Gruodžio 5 d. neeilinio suvažiavimo 
darbotvarkėje buvo keturi klausimai. Vie-
nas svarbiausių jų buvo Vilniaus pastato 
Šv. Kazimiero g. 3 klausimas. Delegatų 
balsavimo rezultatai lėmė, kad Vilniaus 
kurčiųjų įstaigos iš šio pastato turės išsi-
kraustyti.

Respublikinės valdybos pastato klausi-
mo darbo grupės pirmininkė Gina Rama-
nauskienė pristatė pardavimo, nuomos ir 
pasilikimo privalumų ir grėsmių apžvalgą. 
Paskui suvažiavimo delegatai ilgai ir au-
dringai diskutavo. Kai visų argumentai iš-
seko, sprendimui priimti pasirinko slaptą 
balsavimą. 

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad 18 
delegatų balsavo už pardavimą, 15 - už 
nuomą ir 7 - už pasilikimą. 

Pradžia nebuvo sklandi. Susirinkimo darbo 
spartą pačioje pradžioje kiek numušė ginčai dėl suva-
žiavimo pirmininko kandidatūros – LKD prezidento 
pasiūlytas asmuo tiko ne visiems. Vis dėlto vėliau jo 
kandidatūra patvirtinta. Gana audringai padiskutavus 
buvo išbrauktas klausimas dėl LKD Respublikinės val-
dybos ir prezidento biudžetų didinimo. Taip buvo nu-
spręsta dėl dviejų priežasčių. Viena, einamieji metai 
tarp eilinių suvažiavimų dar nesibaigė, ir dėl to nėra 
praktikos peržiūrėti valdymo struktūrų biudžetą. Kita, 
padarytų išlaidų pagrįstumo dar nevertino LKD Revi-
zijos komisija. 

Viena detalė atskleidė, kad suplanuotų lėšų šios ka-
dencijos RV ir prezidentui trūksta: turbūt pirmąkart 
LKD istorijoje kitų miestų delegatams nebuvo numa-
tyta kompensuoti kelionių išlaidų ir jie nevaišinti pi-
etumis. 

Pastato perspektyvų analizė. G. Ramanaus-
kienė teigė, kad darbo grupė pastato klausimu tarėsi 
daugybę kartų. Pasitarimuose buvo nagrinėjami galimi 
sprendimo variantai, bet ne konkretūs pasiūlymai. Jų 
darbo grupė iki suvažiavimo nebūtų spėjusi tinkamai 
parengti.

Pardavimas. Pasak pranešėjos, pardavimo varian-
tas darbo grupėje buvo traktuojamas kaip vienas, ne-
priklausomai nuo toliau pasirenkamos galimybės: seno 
pastato keitimas į naują, naujo statyba, naujo pirkimas. 
Didžiausia rizika šiuo atveju – negebėjimas įvykdyti 
sandorių be išorinių ekspertų pagalbos ir verslininkų 
patikimumas. Dėl to pranešėja rekomendavo iš naujo 
peržiūrėti seno pastato įkainojimus, taip pat neapsiri-
boti (dėl objektyvumo) vieno nekilnojamojo turto eks-
perto vertinimu. Pasirinkimo privalumai: papildomos 
lėšos, nes nupirkus didesnį naują būstą būtų galima 
užsiimti nuoma. Be to, būtų ekonomiškas, pritaikytas, 
patogus. Visos įstaigos galėtų persikraustyti kartu. 

Nuoma. Šiuo atveju pastatas tiesiog atiduodamas 
verslui be galimybės kontroliuoti tolesnius nuomi-

ninkų veiksmus. Taip pat sunku numatyti, ar gebės 
verslininkai patalpų savininkams surasti jų poreikius 
tenkinančias laikinas patalpas darbui, ar jie pajėgs, be 
senųjų patalpų renovacijos, dar mokėti šeimininkams 
ir nuompinigius; neaišku, ar visiems kartu pavyktų 
susikraustyti į vieną vietą. Neatmetama ir tai, kad 
verslininkai gali bankrutuoti. Tuomet organizacijoms 
tektų grįžti į pastatą, nepritaikytą darbui ir nesure-
montuotą. Jei nuoma truks ne 10, bet, pvz., 30 metų, 
irgi neaišku, ką pavyks atgauti. Po 30 metų vėl reikės 
pastato remonto ir t. t.

Išsaugojimas. Pranešėja teigė, kad toks variantas 
taip pat įmanomas. Tokiu atveju renovuoti tektų po 
truputį. Pvz., iš dabar LKD turimų lėšų suremontuoti 
stogą, paskui galbūt iš įmonių pervedamų lėšų – ši-
luminį mazgą ir t. t. Teoriškai galima tikėtis Kultūros 
paveldo departamento skiriamų lėšų. Jas gavus, tik 
10 proc. lėšų tektų prisidėti patiems. Esą galima vil-
tis ir kokių nors ES struktūrinių fondų projektų lėšų, 
ir kt. Kalbėtoja įspėjo, kad tai ilgas ir sunkus kelias. 
Pasirinkus trečią variantą, geriausiu atveju pavyktų 
suremontuoti dabartines patalpas. Pritaikyti pastatą 
patogiam darbui galimybių nebūtų.

Diskusijos pastato klausimu. Palaikan-
tieji pastato išsaugojimo variantą laikėsi pozicijos, 
kad įmanoma patalpas suremontuoti iš paveldo 
objektų renovacijai skiriamų fondų lėšų. Oponen-
tai ginčijosi: mūsų pastatui reikia beveik 4 mln. li-
tų, o 2015 m. visos Lietuvos paveldo objektams 
atnaujinti skirta vos 600 tūkst. litų. Šv. Onos baž-
nyčia tik per keletą metų prisišaukė investicijų, o 
mūsų pastatas nežinomas turistams – tad kas jam 
atiduos pirmenybę prieš kitus eilėje laukiančius 
objektus? Viena kalbėtoja priminė buvusios Neįga-
liųjų reikalų departamento vadovės G. Paliušienės 
žodžius: prisirišimas prie vietos nėra sprendimas.  
Kitas oponentas, priešingai, teigė, kad gerai, jog pas-
tato iki šiol nepardavėme. Pasikeitė valiuta, ir pinigai 
staiga nuvertėjo. Jei sandoris būtų buvęs įvykdytas li-
tais, šiandien LKD nežinotų ko griebtis. Siūlė ir dabar 
neskubėti parduoti. 

Aktualijos

Nukelta į 4 p.

Suvažiavime iš 62 dalyvavo 41 delegatas.
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Palaikantieji nuomą buvo kriti-
kuojami už tai, jog pasikliauna vien 
sėkme: kad pasitaikys LKD kely vien 
sąžiningi verslininkai ir kad jie ne-
bankrutuos. Pasisakantieji „už“ ban-
dė duoti kurčiųjų įmonių nuomos 
pavyzdį ir čia pat buvo sukritikuoti. 
Esą nuomos pinigai visoms įmo-
nėms tik priedas prie pagrindinių 
veiklų. Be to, tokia nuoma nekelia 
jokios rizikos.

 Buvo teigiančiųjų, jog nauja 
LKD valdžia yra pavyzdys, kad ga-
lima suvaldyti nuomos sutartis: iš 
dabartinio nuomininko naujam va-
dovui pavyko išsiderėti didesnę kai-
ną. Tuoj pat toks argumentas buvo 
atremtas lyg kokiu įspėjimu: o kas 
garantuos, kad dabartinė vadovybė 
bus renkama ir perrenkama. Pasikei-
tus vadovams – kas bus su pradėtais 
sandoriais?.. 

Jaudinanti buvo Vilniaus kur-
čiųjų senjorų atstovo kalba. Klube 
esą iki tol jie lankėsi daugybę me-
tų. Ir niekada čia nebuvo galimybės 
susirinkti prie stalo, išgerti kavos. 
Dabar senjorams 60, 70, 80 metų. Ir 
kadangi jiems jau nedaug laiko liko 
žemėje, jie norėtų dar pabūti pato-
giose, šiltose ir šviesiose patalpose. 

Kalbėtoja paskelbė: visi bičiuliai ei-
liniame senjorų susirinkime vienin-
gai balsavo už pastato pardavimą.

Kaip ir ankstesniuose suvažiavi-
muose, daugiausia ginčijosi Vilniaus 
ir Kauno kurčiųjų bendruomenių at-
stovai. Su mažomis išimtimis Kaunas 
palaikė patalpų nuomos ar pastato 
išsaugojimo variantus, o Vilniaus 
delegatų dauguma pasisakė už es-
mines permainas. Taip pat, kaip ir 
gruodžio 3 d. Vilniaus bendruome-
nės susirinkime, kartojo, kad rinktis 
variantą pirmiausia dera Vilniui, nes 
čia jų namai. Kiti miestai į diskusiją 
beveik nesikišo. Kauniečiams už-
siminus, kad jie vieninteliai iš KRC 
neturi nuosavų patalpų, tad, pastatą 
pardavus, reikėtų pagalvoti ir apie 
juos, prasidėjo ironizavimas. Viena 
kalbėtoja teigė, kad čia yra ir daugiau 
įstaigų atstovų, kurie patalpas nuo-
mojasi iš savivaldybių. Tad pardavi-
mo atveju esą jos rikiuosis po Kauno 

į prašytojų eilę.
Iki paskelbiant balsavimo re-

zultatus buvo neaišku, kokį variantą 
pasirinks kurtieji. „Jėgos“ atrodė apy-
lygės. 

Sužinoję balsavimo rezultatus, 
kai kurie pardavimo priešininkai 
teigė, kad oponentų pergalė neįtiki-
nama. Net bandė sumuoti nuomos 
ir pasilikimo šalininkų balsus. LKD 
juristas L. Vinickas išaiškino, kad 
balsavimo rezultatai teisėti.

Už 100 dienų darbą atsi-
skaitė LKD prezidentas. V. Pi-
voras LKD prezidento pareigas eina 
7 mėnesius, bet pirmąkart turėjo 
progą suvažiavimui atsiskaityti už 
100 dienų darbus. Jis paskelbė, ką 
nuveikė viešinimo srityje. Padau-
gėjo vaizdo informacijos LKD feis-
buke. Per tą laiką taip pat duota 14 
interviu žiniasklaidos atstovams. 
Pasistūmėta diskutuojant dėl infor-
macijos prieinamumo (LGK, titrai) 

LRT televizijoje. Atliktas kokybinis 
informacijos prieinamumo tyrimas 
šalies mastu. Paruošta ir į Ženevą ne-
trukus bus išsiųsta vadinamoji alter-
natyva „šešėlinei“ Lietuvos neįgaliųjų 
forumo ataskaitai kurčiųjų klausi-
mais. Taip pat organizuoti mokymai 
LKD specialistams, susitikimai su 
KRC, AGKVC, vykta į pirmines or-
ganizacijas, kurčiųjų įmones, disku-
tuota dėl 112 prieinamumo kurtie-
siems su atitinkamomis tarnybomis 
ir t. t. Delegatai prezidento ataskaitos 
nekomentavo.

Baigęs veiklų apžvalgą V. Pivoras 
paprašė suvažiavimo leidimo pradėti 
rengti LKD įstatų keitimo projektą ir 
teikti jį kitam suvažiavimui svarsty-
ti. Prezidentas užsiminė, kad norė-
tų peržiūrėti ir sumažinti RV narių 
skaičių, sukurti KRC vadovų tarybą, 
formuoti kelis fondus pagal lėšų pa-
skirtį ir kt. Delegatai beveik vieningai 
leidimą davė.

Kita. Viena delegatė aštriai kri-
tikavo lapkričio 3 d. RV posėdyje 
priimtą nutarimą kartą per metus 
5 teritorinių organizacijų – viešųjų 
įstaigų direktoriams – už atliekamą 
papildomą darbą sumokėti nedidelį 
atlyginimą. Iš balsavime dalyvavu-
sių RV narių skaičiaus kalbėtoja taip 
pat sprendė, kad bent 4 suinteresuo-
ti sprendimu nariai nuo balsavimo 
nenusišalino. Užvirė emocinga dis-
kusija.
   

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Vilniečiai apsisprendė dėl pastato likimo
Likus pusantros dienos 

iki neeilinio LKD suvažia-
vimo, gruodžio 3 d. Vil-
niaus kurčiųjų bendruome-
nė susitiko su savo iškeltais 
į suvažiavimą delegatais 
pasitarti dėl Šv. Kazimiero 
g. 3 pastato ateities. Iš 14 
suvažiavimo delegatų su-
sitikime dalyvavo daugiau 
kaip pusė. Pačių vilniečių 
susirinko ne itin gausiai.

RV neapsisprendė. Pirmiau-
sia bendruomenė dar kartą peržiū-
rėjo LKD svetainėje įdėtą vaizdo 
medžiagą dėl pastato perspektyvų. 
Filmuotame vaizdo įraše trumpai ap-
tarti trys variantai: ilgalaikė pastato 

nuoma, pastato pardavimas ir pasta-
to išsaugojimas.

Paskui Vilniaus KRC direktorė 
I. Minkevičienė paragino vilniečius 
lipti į sceną ir asmeniškai reikšti sa-
vo nuomonę dėl pastato. Į vilniečių 
klausimus daugiausia atsakinėjo 
LKD prezidentas V. Pivoras ir LKSK 
generalinis sekretorius, RV pasta-
to klausimu darbo grupės narys 
M.  Minkevičius. Taip pat vilniečiai 
buvo informuoti, kaip pastato klau-
simu pasiskirstė RV narių balsai per 
pastarąjį posėdį. Vienas narys buvo 
už tai, kad reikia pasilikti dabartinė-
se patalpose, šeši nariai pasisakė už 
nuomą, šeši - už pardavimą, o vienas 
neturėjo savo nuomonės. 

Informacijos stoka. Ne vie-

nas kalbėtojas pabrėžė, kad jį trikdo 
informacijos trūkumas. Esą neužten-
ka paviešinti svarstytinus variantus, 
reikia duoti pavyzdžių – su kokiais 
verslininkais derėtasi dėl pastato 
pirkimo; nuomos; kokia informaci-
ja surinkta, kaip pritraukti remontui 
lėšų, jei bendruomenė apsispręs pasi-
likti šiame pastate. Ypač informacijos 
trūkumu buvo nepatenkintas jauni-
mas ir vis klausinėjo. Ir nors LKD 
prezidentas teigė, kad neracionalu 
buvo visą ankstesnį laiką dirbti trim 
kryptimis, nes suvažiavimas vis tiek 
nurodys vieną, žmonių tai neįtikino. 

Jie ir vėl vis kėlė tuos pačius 
klausimus, taip pat pažėrė priekaiš-
tų vadovybei. Ne vienas klausė, kas 
nuveikta dėl pastato per 7 mėnesius 

nuo pastarojo suvažiavimo. Kai kas 
net ryžosi užbėgti įvykiams už akių 
ir prognozuoti. Esą medžiaga nepa-
ruošta suvažiavimui, neklausinėta, 
kokia bendruomenės nuomonė, tad 
neatmestina, kad, priėmus bet kokį 
sprendimą, gali vėl pasipilti piketai. 
Be to, dėl tokio atmestino darbo su-
važiavime vėl gali nepavykti pasiekti 
susitarimo. Kai kurie susirinkimo 
dalyviai pažymėjo, kad RV nevykdė 
suvažiavimo delegatų jiems patikėtos 
funkcijos – parinkti vieną iš dviejų 
alternatyvų – parduoti ar pasilikti 
pastatą.

Priekaištai Kaunui. Vilnie-
čiai atkreipė dėmesį į nedraugiš-
ką kauniečių laikyseną. Esą LKD 
visiems padėjo susitvarkyti ben-
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Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad 18 delegatų balsavo už pardavimą, 15 - už 
nuomą ir 7 - už pasilikimą.
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druomenių namus. Kai to reikia 
vilniečiams, jie stabdomi, bandoma 
paveikti sostinės kurčiųjų nuomonę. 
Kalbėtojai teigė suprantą, kad Vil-
niaus pastatas – visos LKD turtas, 
bet gyventi ir dirbti jame reikia vil-
niečiams. Jie reiškė viltį, kad kitos te-
ritorinės bendruomenės parodys su-
pratingumo ir palaikys vilniečių pa-
sirinkimą. Netylėjo ir Vilniaus KRC 
specialistai. Visų jų nuomonė buvo 
panaši: darbo sąlygos čia negerėja ir 
yra, švelniai tariant, prastos. 

Nepritaikytos patalpos. 
Buvo kalbėtojų, kurie bandė ieškoti 
netikslumų LKD filmuotoje medžia-
goje, ten dėstomuose teiginiuose. Jie 
klausė, ar tikrai pastate yra laisvų 
kabinetų. Bendra išvada tokia: jei ir 

yra, tai jie neatitinka poreikių. Dar-
bo kabinetai maži, susiėjimams ne-
tinkami, o bendros erdvės nepropor-
cingai didelės, nenaudingos. Buvo 
stebėtasi kai kurių kalbėtojų planu 
išsilaikyti senamiestyje iš vienkarti-
nių patalpų nuomos atvejų. „Per 365 
dienas vienąkart išsinuomota salė 
realių pajamų neužtikrina, o daugiau 
tų kartų tiesiog nebūna“, - toks buvo 
Vilniaus KRC kolektyvo atsakymas.

Ir „už“, ir „prieš“. Dėl pas-
tato likimo nuomonių buvo įvairių. 
Atsirado palaikančiųjų visus tris va-
riantus. Žmonės įžvelgė kiekvieno 
varianto ir privalumų, ir trūkumų. 
Susirinkusiems nelabai patiko staiga 
atsiradęs trečias variantas – patalpas 
nuomoti verslininkams, o patiems 

irgi nuomotis ir kraustytis iš sena-
miesčio 10-30 metų. Esą toks pa-
siūlymas „atsirado staiga“. Tai neiš-
diskutuota tema. Kalbėtojai svarstė, 
ar išsikrausčius kas sau nenukentės 
paslaugų gavimas. Ar nereikės ben-
druomenės nariams blaškytis po vi-
są Vilnių dėl skirtingų paslaugų? Ir 
prognozavo, kad, sistemos įstaigoms 
išsibarsčius kas kur, bendruomenė 
gali susilpnėti, žmonės gali prarasti 
bendrystės ryšį. Be to, liūdnai teigė 
suprantą, kad grįžti atgal po 10 ar 30 
metų galimybių nedaug. 

Keičia nuomonę. Keista, bet 
net kai kurie LKD nariai, anksčiau 
pasisakę prieš pastato pardavimą, 
dabar apgailestavo „prarastų“ Ka-
roliniškių ir Kauno g. variantų (ten 

verslininkai siūlė LKD reikmėms pa-
statyti naujus pastatus – red. past.). 
Dar daugiau buvo besikremtančių, 
kad tuščiai išleisti pinigai LKD pas-
tato būklės ekspertizei, juristo pas-
laugoms ir kt.

Vilniečiai apsisprendė. Susi-
tikimo pabaigoje I. Minkevičienė pa-
prašė susirinkusiųjų asmeniniu bal-
su padėti Vilniui atstovaujantiems 
suvažiavimo delegatams apsispręsti, 
už kokį variantą balsuoti 2015 m. 
gruodžio 5 d. Už pastato nuomą pa-
sisakė 2 asmenys, už pasilikimą se-
namiestyje – per 10 vilniečių, ryški 
dauguma buvo už pastato pardavi-
mą. 

    
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Lapkričio 10-11 d. Belgijos sotinė-
je Briuselyje vyko Europos kurčiųjų 
sąjungos (toliau - EUD) 30-mečio 
renginiai, kuriuose dalyvavo kurčių-
jų sistemos atstovai iš visos Europos. 
Jie turėjo galimybę dalyvauti konfe-
rencijoje, iškilmingame renginyje bei 
susitikti su europarlamentarais. 

Pagrindiniai šio dviejų dienų minėjimo tiks-
lai - apžvelgti dabartinę aplinkos pritaikymo 
kurtiesiems situaciją Europoje, taip pat prisi-
minti EUD istoriją ir įvertinti jos pasiekimus. 
Lietuvai Briuselyje atstovavo LKD prezidentas 
Vytautas Pivoras ir viceprezidentas Kęstutis 
Vaišnora. 

Konferencija Europos Parlamente. 
Į Briuselį atvyko net 70 kurčiųjų delegatų iš 
28 Europos Sąjungos šalių. Jie buvo pakviesti 
į Europos Parlamento (EP) konferenciją, kurią 
organizavo kurtieji europarlamentarai: belgė 
Helga Stevens ir vengras Adamas Kosa. Joje 
buvo pristatyta aplinkos pritaikymo kurtiesiems 
situacija ir problemos Europoje, žvelgiant pačių 
kurčiųjų akimis. Pranešimus skaitė EP viceprezi-
dentė Ildikó Pelczné Gáll ir kiti asmenys, einan-
tys aukštas pareigas EP bei kurčiųjų sistemoje. 
Konferenciją stebėjo 150 dalyvių, tarp jų buvo 
nemažai europarlamentarų. 

V. Pivoras pasakoja, jog pranešimuose buvo 
pabrėžiami kurčiųjų poreikiai ir galimybės. 
„Kurčias žmogus turi teisę į aplinkos pritaikymą: 
subtitrus, vertimą, aiškią vizualinę informaciją. 
Svarbu suprasti: jeigu kurčiasis negauna vertėjo, 
tai  traktuojama kaip jo teisių pažeidimas, - kon-
ferencijos temomis dalijosi LKD prezidentas. 
- Taip pat lektoriai pabrėžė, jog norint pasiekti 
gerą gestų kalbos vertėjų darbo kokybę svarbu 
ir patiems kurtiesiems sklandžiai mokėti gestų 

kalbą. Tik abipusiškai bendradarbiaujant įmano-
ma pasiekti puikių rezultatų.“  

H. Stevens, A. Kosos ir EUD iniciatyva atvy-
kusiems dalyviams buvo suorganizuota ekskursija 
po EP būstinę. Jie turėjo galimybę sužinoti apie 
ten vykstančius politinius procesus: kaip priimami 
įvairūs sprendimai, kokioje aplinkoje dirbama. 

Paaiškėjo, jog EP, nepaisant gerai išvystyto 
darbo proceso bei aukšto diplomatijos ir toleran-
cijos lygio, kurtieji jaučia šiokią tokią nelygybę: 
EP nariams, turintiems judėjimo negalią, įrengti 
patogūs priėjimai ir keltuvai, o kurtieji jaučia gestų 
kalbos vertėjų trūkumą. Parlamentas jų neskiria 
nuo ryto iki vėlaus vakaro, kai oficialiai baigiasi 
europarlamentaro darbo diena, kurtiesiems už 
papildomą laiką- reikia sumokėti. Tačiau ši pro-
blema svarstoma ir tikimasi netolimoje ateityje 
rasti jos sprendimą.

Delegatai susitikimo metu domėjosi, ar šie 
du europarlamentarai, atstovaudami tai pačiai 
socialinei grupei - kurtiesiems, turi vienodą 
nuomonę įvairiais klausimais. Jie atsakė, jog tai 
priklauso nuo situacijos: jeigu svarstoma tema, 
liečianti kurčiųjų arba neįgaliųjų teises, jiedu 
būna kaip vienas kumštis, o kitais klausimais 
jų nuomonės išsiskiria. Tačiau visame EP, net ir 
itin konfliktinėse situacijose, priimta gerbti savo 
oponentą, o darbo aplinka yra griežtai atskirta 
nuo asmeninės. Posėdžių metu ginčijęsi A. Kosa 
ir H. Stevens laisvu laiku tarpusavyje bendrauja 
draugiškai. 

Vertingos pažintys ir nauji tikslai. 
Viešnagės Briuselyje metu V. Pivoras ir K. Vaiš-
nora užmezgė vertingų pažinčių su kitų šalių 
kurčiųjų organizacijų atstovais, diskutavo su jais 
apie kurtiesiems aktualias problemas bei pristatė 
situaciją Lietuvoje. 

Vienas svarbiausių įvykių - diskusijos 
su Baltijos šalių - Latvijos ir Estijos kurčių-
jų draugijų prezidentais bei valdybos nariais.  
Jų metu kalbėta, kad trūksta bendradarbiavimo. 
Anksčiau gyvavusi tradicija palaikyti glaudžius 
tarpusavio ryšius bei organizuoti Baltijos šalių 
kurčiųjų draugijų vadovų susitikimus jau kurį laiką 
yra išnykusi. Buvo svarstoma apie šios tradicijos 
atgaivinimą, nes kaimyninėms šalims svarbu dalytis 
kylančiomis problemomis ir ieškoti būdų, kaip 
drauge jas spręsti. 

„Kad patvirtintume siekį bendradarbiauti, kilo 
idėja organizuoti Baltijos valstybių kurčiųjų meno 
festivalį, kurio metu kurtieji  ne tik sužinotų apie 
kaimyninių šalių kultūrą, bet ir pabendrautų, su-
sipažintų, užmegztų ryšius”, - teigė viceprezidentas 
K. Vaišnora.

Diskusijose su Baltijos šalių kurčiųjų organi-
zacijų atstovais buvo iškelta nemažai problemų ir 
idėjų, kaip jas spręsti. Paaiškėjo įdomių faktų apie 
kurčiųjų padėtį kaimyninėse šalyse. Pavyzdžiui, Es-
tijoje vertėjai mokomi versti atsižvelgiant į kurčiojo 
kliento poreikius ir pritaikant jam tinkamą vertimo 
į gestų kalbą būdą, priklausomai nuo jo amžiaus ar 
gestų kalbos mokėjimo lygio: kurčiasis turi teisę 
pasirinkti, ar nori vertimo gimtąja gestų kalba, 
ar „kalkine“. Taip pat  atsižvelgiama ir į negalios 
pobūdį - specialus vertimas taikomas protinę ar 
regėjimo negalią turintiems kurtiesiems.

Lietuvos atstovai bendravo ir su Pasaulio kur-
čiųjų federacijos (WFD) prezidentu Colinu Allenu. 
Jis pasiūlė idėją, kad keletas WFD atstovų galėtų 
atvykti į Lietuvą, susitikti su čia gyvenančiais kur-
čiaisiais ir LKD atstovais, pasidalyti savo žiniomis 
bei patarimais, kaip pagerinti kurčiųjų socialinę 
padėtį Lietuvoje. 

V. Pivoro ir K. Vaišnoros vizitas Europos Parlamente
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Susitikimai su europarlamentarais. EUD 
džiaugiasi, jog iš įvairių Europos šalių atvykę delegatai 
aktyviai ir naudingai leido laiką EP: jų pačių iniciatyva 
buvo surengta 40 privačių susitikimų su europar-
lamentarais iš 14 šalių. Šių susitikimų pagrindiniai 
tikslai buvo paskatinti efektyviau spręsti klausimus 
apie oficialų gestų kalbos pripažinimą, neįgaliųjų teisių 
konvenciją bei visoje Europos Sąjungoje galiojančio 

neįgaliojo pažymėjimo įdiegimą. 
Lietuvos delegatai turėjo net du susitikimus: 

pirmasis vyko su Darbo partijos pirmininku V. Ma-
zuroniu, antrasis - su Socialdemokratų partijos 
pirmininko A. Butkevičiaus pavaduotoja Vilija 
Blinkevičiūte. V. Pivoras ir K. Vaišnora su šiais dviem 
europarlamentarais pasidalijo pagrindinėmis Lietuvos 
kurčiųjų problemomis ir siūlė jų sprendimus. 

EUD 30-mečio minėjimas. Pasibaigus ofi-
cialiai daliai, visi delegatai buvo pakviesti į iškilmingą 
vakarienę. Jos metu buvo rodomas filmas apie EUD 
įkūrimą, jos istoriją. Taip pat buvo supažindinta su 

organizacijos veiklomis, nuveiktais darbais, laimėji-
mais bei bendradarbiavimu su kitomis institucijomis. 

Europos kurčiųjų sąjunga šiuo metu yra vienin-
telė ir lyderiaujanti organizacija, atstovaujanti Europos 
kurčiųjų teisėms. Jos prezidentas – Markku Jokinenas.

Nuo 1985 m. sąjunga yra pradėjusi daug naujų 
iniciatyvų, kurios padėjo gerinti kurčiųjų  gyvenimo ko-
kybę, mažinti jų  socialinę  atskirtį. Šiandien EUD tikrai 
tapo Europos kurčiųjų organizacijų politiniu centru. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt

Rasa BUIKAUSKAITĖ
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Gestų kalbos vertėjų konkursas
Lapkričio 27 d. Klai-

pėdos koncertų salė-
je vyko kasmetinis res-
publ ik inis  konkursas  
„Gestų kalbos vertėjas 
2015“.

M. Mikutavičiaus dainos žo-
džiais gausiai susirinkusius į Klai-
pėdos koncertų salę pasveikino ir 
konkursą „Gestų kalbos vertėjas 
2015“ atidarė Klaipėdos apskrities 
gestų kalbos vertėjos Simona, Ma-
rija, Kristina ir Ramunė kartu su 
Alisa Morozova. 

Jubiliejiniam, 5-ajam, konkur-
sui „Darbe kaip kine“ stropiai buvo 
pasirengę visi penkių didžiųjų Lie-
tuvos miestų šauniausi vertėjai. Jie 
pasirinko tam tikrus filmo žanrus. 
Šiaulių centro vertėja Kristina Ma-
karauskaitė vaidino komiškąjį Eiso 
Venturos personažą, Kauno centro 
vertėja Justina Vertelkaitė narpliojo 
meilės trikampio „Likimo pinklės“ 
vingius, klaipėdiečių atstovė Violeta 
Galdikienė tapo šauniuoju agentu 
007–Džeimsu Bondu, Panevėžio 
centro vertėja Simona Ivanovaitė-
Visockienė atvyko su fantastiškąja 
Adamsų šeimynėle, o vilniečiai kar-
tu su savo atstove Asta Zinkevičiūte 
pristatė Vilniaus miesto gestų kal-
bos vertėjų centro siaubo trilogiją.

Konkursą profesionaliai vedė 

Dalia Bieliauskienė, jai talkino ges-
tų kalbos vertėja Virga Rimkuvienė. 
Jos sugebėjo išlaikyti žiūrovų dėme-
sį ir intrigą iki galo, nors tai tikrai 
nebuvo lengva – renginys truko net 
5 valandas. 

Sveikinimo žodžius tarė rengi-
nio globėjas Klaipėdos miesto me-
ras Vytautas Grubliauskas. Politikas 
pasidžiaugė konkurso idėja, išsakė 
nuoširdžius ir šiltus žodžius, pri-
mindamas, kad tiek girdintieji, tiek 
kurtieji yra lygiaverčiai visuomenės 
nariai. Į sceną pakviesta Klaipėdos 
psichologinės pedagoginės tarny-
bos direktorė, Ulijana Petraitienė, 
konkurso idėjos autorė, pripažino, 
kad nors idėja yra jos, bet jai įgy-
vendinti reikia būrio žmonių, kurie 
sukurtų šventę scenoje ir reginį žiū-
rovams. Ji pasidžiaugė, kad Klaipė-
dos apskrities gestų kalbos vertėjų 

komanda nuosekliai ir kūrybingai 
rengėsi atsakingam renginiui. Lie-
tuvos gestų kalbos vertėjų asocia-
cijos prezidentė Ramunė Leona-
vičienė pasidžiaugė tęsiama gražia 
tradicija ir palinkėjo sėkmės kon-
kurso dalyvėms ir jų komandoms. 
Sveikino ir daug prasmingų žodžių, 
vertinimų ir pagarbos bendruo-
menei išreiškė Seimo narė Irena 
Šiaulienė, Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos direktorė dr. 
Asta  Kandratavičienė, Klaipėdos 
miesto Socialdemokratų partijos 
pirmininkė Lilija Petraitienė, mies-
to savivaldybės Socialinio departa-
mento direktorė Audra Daujotienė, 
LKD prezidentas Vytautas Pivoras, 
LKD Klaipėdos kurčiųjų reabilitaci-
jos centro (KKRC) direktorė Nijolė 
Kaminskienė ir kt. Į šventę negalė-
jusi atvykti Seimo narė Agnė Bilo-
taitė pakvietė visus vertėjus atvykti į 
Seimą ir bendroje diskusijoje iškelti 
bei kartu spręsti problemas.

Konkurso metu nuolat buvo 
prisimenami rėmėjai, be kurių in-
dėlio konkursas nebūtų buvęs toks 
įspūdingas ir gražus. Visi rėmėjai 
sulaukė padėkos.

Komisiją sudarė 5 nariai: pir-

mininkė Vilniaus kolegijos Peda-
gogikos fakulteto dekanė Vaiva 
Juškienė, nuolatinė konkursų pa-
galbininkė laisvai samdoma vertėja 
Danguolė Dragūnienė, KKRC di-
rektorė N. Kaminskienė, Panevėžio 
kurčiųjų kultūros centro vadovas 
Vilius Glušokas ir Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos prezidentė Mo-
nika Kumžaitė. 

Pirmoji dalis buvo namų dar-
bas: kiekvienas vertėjas prisistatė ir 
privertė žiūrovus įsijausti į savo pa-
sirinkto filmo nuotaiką. 

Pasibaigus namų darbų prisis-
tatymui, scenoje Klaipėdos siuvimo 
ir paslaugų verslo mokyklos mergi-
nos pristatė jūrą dvelkiančią rūbų 
kolekciją. Šios mokyklos vardą ypač 
geru žodžiu mini visas klaipėdiečių 
vertėjų kolektyvas. Jis suteikė di-
delę pagalbą renginiui: pasirūpino 
filmuko montavimu, salės floristi-
niu dekoravimu, dalyvių makiažu 
ir šukuosenomis, mokiniai talkino 
viso renginio metu, o mokyklos di-
rektorė Violeta Petrušienė buvo ne 
tik renginio viešnia, bet ir aktyviai 
palaikė savo auklėtinius konkurse.

Antrojoje dalyje rutuliojosi vie-
na už kitą įdomesnės, išradingesnės, 
kūrybingesnės istorijos. Žiūrovams 

Renginio globėjas - Klaipėdos miesto 
meras V. Grubliauskas.

Konkurso idėjos autorė - Klaipėdos 
psichologinės pedagoginės tarnybos 
direktorė U. Petraitienė. 

Žiūrovai žavėjosi mūsų vertėjų artistiškumu, jų originaliais pasirodymais.

Sveikinimo žodį tarė Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė 
dr. A. Kandratavičienė.
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ir komisijai iš tiesų buvo nelengva objektyviai 
vertinti ir įvertinti, juk kiekvienas pasirodymas 
buvo savitas, originalus. Pirmą kartą per visus 
konkursus su savo komandomis vaidinimuose 
pasirodė ir direktoriai  – tai buvo Panevėžio ir 
Šiaulių vadovai, kurie nepabūgo įsijausti į jiems 
skirtus personažus ir vaidinti su savo kolektyvais. 

Trečiojoje dalyje, pristatant situacijas, rengi-
nio vedėja paslaptingai užsiminė apie nenuma-
tytą situaciją ir pakvietė pažiūrėti vaizdo įrašo, 
kuriame vieno vaikino kelionė iš Vilniaus į Klai-
pėdą kėlė susidomėjimą, kurgi jis taip skuba ir 
bijo pavėluoti. Šio įrašo pabaiga vyko tarp kon-
kurso žiūrovų, koncertų salėje: Vilniaus gestų 
kalbos vertėjai Karinai Tamulevičiūtei pasipiršo 
jos mylimasis, o tai sukėlė didžiulius plojimus ir 
šiltas emocijas. 

Po šio gražaus ir jaudinančio reginio prasi-
dėjo sunkiausioji trečioji dalis – situacijų verti-
mas. Čia teko ne tik gebėti taisyklingai versti iš 
gestų kalbos į lietuvių kalbą ar atvirkščiai, bet 
ir perprasti kolegų provokacijas arba gudrybes 
ir tinkamai pasielgti tam tikrose situacijose, juk 
viską stebėjo akyli žiūrovai ir komisijos nariai. 
Visi dalyviai šauniai susidorojo su užduotimis, 
tad komisijai skiriama pati svarbiausia užduotis 
– išrinkti geriausią iš geriausiųjų.

Kol komisijos nariai slaptame kambarėlyje 
karštai diskutavo, ginčijosi vertindami  dalyvius, 
Vaikų laisvalaikio centro merginų kolektyvas, va-
dovaujamas mokytojos A. Morozovos, atliko dvi 
dainas, kurios buvo verčiamos į gestų kalbą. 

Komisijai grįžus, prasidėjo svarbiausios ir 
iškilmingiausios akimirkos – nominacijų paskel-

bimas. „Šauniausio kolegos“ titulas skiriamas 
panevėžiečių atstovei Simonai Ivanovaitei-Vi-
sockienei, „Išradingiausia vertėja“ pripažįstama 
Kauno vertėja Justina Vertelkaitė, šiaulietei Kris-
tinai Makarauskaitei skiriama nominacija „Plas-
tiškiausia vertėja“. Klaipėdietė Violeta Galdikienė 
savo vaidyba sužavėjo ir komisiją (ji skiria nomi-
naciją „Neatrastas talentas“), ir publiką - vertėjai 
įteikiamas Ulijanos Petraitienės įsteigtas prizas 
„Publikos numylėtinis“. Na, o aidint fanfaroms, 
skelbiama vertėjų vertėja, pasirodžiusi geriausiai, 
šauniausiai, originaliausiai! Pagrindinės rengi-
nio rėmėjos turizmo agentūros „Guliverio kelio-
nės“ įsteigtą prizą – savaitgalio kelionę į Lenkiją 
dviem - laimėjo vilniečių atstovė Asta Zinkevi-
čiūtė. 

Visos dalyvės bei jų komandos apdovanotos 
įvairiais prizais ir dovanomis, o užbaigiant šven-
tę scenoje skambėjo imituojamoji, jau tradicinė 
tapusi, vertėjų atliekama daina „Supervertėjos“.

Pasibaigus renginiui, U. Petraitienė buvo 
paprašyta įvertinti, kaip pavyko renginys. Idėjos 
autorė nedvejodama pripažino, kad Klaipėdos 
apskrities gestų kalbos vertėjų komanda tikrai 
stipriai padirbėjo ir sukūrė renginį ir reginį, ati-
tinkantį aukščiausius vertinimo kriterijus. Pa-
našiai atsiliepė ir dalyvavę politikai, ir rėmėjai, 
ir patys žiūrovai. Konkursas keletą kartų buvo 
pristatytas spaudoje, apmąstytos visos detalės, 
gražiai pagerbti dalyvavę vertėjai, jų komandos. 
Jo tikslas - populiarinti gestų kalbos vertėjo, kaip 
retos profesijos atstovo, prestižą. 

Kitais metais kartu įgyvendinti šią nelengvą 
užduotį Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociaci-

jos prezidentė R. Leonavičienė išprovokavo LKD 
prezidentą V. Pivorą. Ir išreikšdami susitarimą 
juodu paspaudė vienas kitam ranką. 

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų 
centro kolektyvas ir jos direktorė N. Kaubrie-
nė  linki naujų idėjų ir sėkmės!

Kristina RIMKIENĖ

„Šauniausio kolegos“ titulas skirtas panevėžiečių 
atstovei S. Ivanovaitei-Visockienei.

LGKVA prezidentė R.Leonavičienė paskelbė  
konkurso nugalėtoją A. Zinkevičiūtę ir įteikė jai 
pagrindinį prizą.

„Išradingiausia vertėja“ pripažinta Kauno 
vertėja J. Vertelkaitė.

Klaipėdietė V.Galdikienė (dešinėje) savo vaidyba 
sužavėjo ir komisiją (ji skyrė nominaciją 
„Neatrastas talentas“), ir publiką - vertėjai 
įteiktas U. Petraitienės įsteigtas prizas „Publikos 
numylėtinis“.

Šiaulietei K. Makarauskaitei skirta nominacija 
„Plastiškiausia vertėja“.

Komisiją sudarė 5 nariai (iš dešinės): KKRC 
direktorė N. Kaminskienė, Panevėžio kurčiųjų 
kultūros centro vadovas V. Glušokas, ViKO 
Pedagogikos fakulteto dekanė V. Juškienė, LKJA 
prezidentė M. Kumžaitė ir vertėja D. Dragūnienė.

Vilniaus miesto gestų kalbos vertėjų centro siaubo trilogijos 
akimirka.

Renginio metu Vilniaus gestų kalbos vertėjai 
K.Tamulevičiūtei pasipiršo jos mylimasis.
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Šiemet Tarptautinei ne-
įgaliųjų žmonių dienai pa-
minėti skirtame renginyje 
„Griaunantys sienas“ Lie-
tuvos kurčiųjų orientavi-
mosi sporto rinktinės lyde-
ris Tomas Kuzminskis tapo 
nominacijos „Už pasieki-
mus sporte“ laimėtoju. Tad 
jis vėl atsidūrė bendruome-
nės dėmesio centre. 

Daugybė varžybų trofėjų. 
Šiandien jo trofėjų kraitėje net 38 me-
daliai. Daugiausia tarp jų yra aukso - 
26. Ir čia tik tie, kuriuos sportininkas 
pelnė labiausiai prestižinėse varžybo-
se: Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse (8), 
pasaulio čempionatuose (7), Europos 
kurčiųjų čempionatuose (11). Lietu-
vai sportininkas atstovavo 5-iose iš 
eilės Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse. 

Sudomino skelbimas. Tomo 
sporto karjera prasidėjo kaip ir dau-
geliui tokio amžiaus berniukų. Jam 
buvo 13 metų, kai skelbimų lentoje 
rado dabartinio Vilniaus kurčiųjų 
sporto klubo Arūno Kubaičio kvie-
timą dalyvauti orientavimosi sporto 
treniruotėse. Prieš tai Tomas jau buvo 
žaidęs futbolą, krepšinį, stalo tenisą, 
išbandęs bėgimo takelius, lankęs ba-
seiną. Niekur nepatiko. O štai po ke-
lių orientavimosi sporto treniruočių 
jis suprato pagaliau radęs mėgstamą 

šaką. 15-metis jis jau buvo suaugusių-
jų rinktinėje.

Būdamas 18 metų Šveicarijoje, 
Europos kurčiųjų čempionate ilgojoje 
trasoje, Tomas jau buvo pirmas. 

Mėgsta trasas, kuriose rei-
kia mąstyti. Visose orientavimosi 
sporto rungtyse vyras yra pelnęs 
medalių, įskaitant ir estafetę, sprin-
to trasą bei šią vasarą, kai pirmąkart 
buvo įtraukta į programą, – mišrioje 
estafetėje. 

Jo mėgstamiausios distancijos 
nuo pat pradžių yra ilgoji ir viduti-
nė. Kaip aiškina pašnekovas,  ilgajai 
distancijai reikia ištvermės – varžybų 
su savo galimybėmis, atitinkamo jėgų 
išdėstymo, gero situacijos numatymo, 
racionalumo ieškant būdų sutrum-
pinti kelią. Vidutinėje trasoje reikia 
mąstyti greičiau, didesnės spartos, 

staigios orientacijos. Šiai sporto šakai, 
anot jo, reikia begalinio užsispyrimo, 
psichologinės pusiausvyros ir pasiti-
kėjimo savimi. 

T. Kuzminskis nuo seno garsėja 
geležine valia. Ilgai sporto bendruo-
menė kalbėjo apie 2008 m. Europos 
čempionatą, kai jis estafetės trasą bai-
gė lūžusia koja ir iškovojo komandai 
sidabrą.

Vyras neslepia, jog šiek tiek liū-
dna, kad jo karjera jau eina į pabaigą. 
Vis dažniau apie save leidžia žino-
ti sveikata. Treneris ir jis pats ypač 
dėmesingai turi dėlioti krūvius, kad 
neužpultų, kaip pats sako, visokie už-
degimai. Vis dėlto jis yra iš tų sporti-
ninkų, kurie varžybose „dirba“ galva. 
Ji ir „kompensuoja“ ne tokias jau ei-
klias kojas.

Neprastas ir tarp girdinčių-
jų. Tomas yra ir dalyvavęs ir girdin-
čiųjų tarptautinėse varžybose. Aukš-
čiausi jo pasiekimai – 2006 m. 32 
vieta pasaulio čempionato (105 daly-
viai) ir 2008 m. 2 vieta Baltijos šalių 
čempionato ilgosiose trasose. Lietu-
vos girdinčiųjų čempionatuose jis yra 
laimėjęs sidabro ir bronzos medalių.

Nuopelnus įvertino Lietuva. 
T. Kuzminskis ne kartą apdovanotas 
medaliais „Už nuopelnus sportui“. 
2005 m. jam buvo įteiktas ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko 
kryžius. Šiemet jam skirtas Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Gedimino or-
dino Karininko kryžius.

Nė akimirkos be užsiėmi-
mo. Net ir baigęs sportinę karjerą 
vyras neliks be užsiėmimų. Mėgsta 
keliauti su šeima, žvejoti, būti gam-
toje, meistrauti. Geba atlikti beveik 
visus statybininko, apdailininko, 
staliaus darbus. Dažnai prisėda prie 
kompiuterio ir internete naršydamas 
ieško informacijos apie sportą, politi-
ką, egzotiškas šalis. Be to, patinka fil-
muoti ir kurti filmus. Jo sąskaitoje du 
filmai - „Gyvybės kaina“ ir „Aplink 
Lietuvą“. Antrasis gimė iš 16 dienų 
1625 km kelionės potyrių kartu su 
palangiškiu Roku Koveckiu dviračius 
minant per Lietuvą.  

Dėkoja savo Mokytojams. 
Už sporto karjeros pradžią ir vėliau 
gautas pamokas jis sakosi esąs dėkin-
gas orientacininkui A. Kubaičiui ir 
Jonui Suveizdžiui. 

Jurgis Mertinas – Tomo karje-
ros treneris. Juodu kartu jau 24 me-
tus. Net kai treneriui 2002 m. smogė 
sunki liga, Tomas negalėjo vietoj jo 
įsivaizduoti kito žmogaus. Trenerio 
patarimai su niekuo nesulyginami, jo 
pagalba neįkainojama, o rūpinimasis 
sportininku toks pat kaip tėvo sūnu-
mi. 

Plačiau skaitykite www.lkd.lt
	 	 	 	
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

T. Kuzminskiui – renginio „Griaunantys sienas“ 
nominacija

T. Kuzminskio trofėjų kraityje - net 
38 medaliai.

Metų panevėžietės nominacija – PKNPM direktorei 
D. Kriščiūnienei  

Mūsų žmonės

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, 
politikių klubo ,,Veiklios moterys“ 
prezidentė Danutė Kriščiūnienė už 
aktyvią švietimo, kultūrinę, socialinę, 
filantropinę veiklą išrinkta 2015-ųjų 
metų panevėžiete. 

Be D. Kriščiūnienės, išrinkti dar keturi 2015 
m. miestui labiausiai nusipelnę žmonės – Metų 
panevėžiečiai, kurie bus pagerbti gruodžio 16 d. 
Dailės galerijoje surengtoje ceremonijoje. Jiems 
bus įteiktos skulptoriaus J. Lebednyko sukurtos 
nominacijos ir 300 eurų piniginės premijos.

,,Vertinome ilgametę veiklą ir indėlį į Pane-
vėžio miesto gyvenimą, tačiau atrinkti vos penkis 
iš pasiūlytų 28 kandidatų buvo nelengva užduo-

tis. Visi be išimties, kandidatai yra savo sričių ly-
deriai, žinomi ir gerbiami miesto žmonių“, – pa-
žymėjo miesto meras R. Račkauskas.

D. Kriščiūnienė Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinei mokyklai vadovauja jau 
17 metų. Jos indėlis į mokyklos gerovę ir Pane-
vėžio kurčiųjų bendruomenės integraciją į visuo-
menę yra akivaizdus ir nuolat nušviečiamas tiek 
,,Akiratyje‘‘, tiek miesto bei  respublikinėje žinias-
klaidoje. Mokyklos direktorė yra ir panevėžiečių 
klubo ,,Veiklios moterys‘‘ įkūrėja bei prezidentė. 

D. Kriščiūnienės kandidatūrą 2015 metų nu-
sipelniusio panevėžiečio nominacijai gauti patei-
kė pedagogė, istorikė, poetė Ramutė Gasiūnienė. 
Poetė sakė, jog Danutę ji pažįsta nuo vaikystės, 
ji buvo jos auklėtinė, tačiau likimas jas vėl suve-
dė. Į klausimą, kodėl ji ryžosi teikti savo buvu-

Už aktyvią švietimo, kultūrinę, socialinę, 
f i lantropinę veiklą  PKNUC direktorė 
D. Kriščiūnienė išrinkta 2015 metų panevėžiete.
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Būsima kurčiųjų psichologė, paneigianti stereotipus

sios auklėtinės kandidatūrą, atsakė 
tiesiai ir principingai: ,,Todėl, kad 
išsiaiškinau esmių esmę, ir tai, ką 
pasakysiu, bus labai aštru. Maty-
dama jos atsidavimą darbui ir vi-
suomeninei veiklai, klausiau savęs: 
ar bando bėgti nuo savo likimo, ar 
yra karjeristė? Tačiau išanalizavusi 
ne tik jos visą veiklą, bet ir genea-
loginį medį, radau jos labai artimą 
giminystę su šviesaus atminimo 
kunigu Alfonsu Lipniūnu. Supra-
tau, kad tas nenurimstantis vei-
klumas yra Danutės genuose. Tada 
suvokiau ir tai, jog jei ne dabar, tai 

kada dar ją įvertinsime“, – sakė R. 
Gasiūnienė. Moteris pažymėjo, jog 
teikdama D. Kriščiūnienės kan-
didatūrą neaukštino ir nesikliovė 
vien pagyromis: ji, kaip istorikė, 
išnagrinėjo ir  pateikė visus jos 
pliusus ir minusus. Sakė, atkreipu-
si komisijos dėmesį į  vieną labai 
svarbų dalyką: jog žmogus eina 
pirmyn tol, kol jaučiasi esąs reika-
lingas, ir prašiusi tik vieno:  „Ne-
pavydėkite jai.“

D. Kriščiūnienė neslėpė, kad 
tokia nominacija labai džiugina, 
tačiau pabrėžė, jog šis įvertinimas 

priklauso visiems, kurie dirba 
drauge su ja, nes viena tokių re-
zultatų nepasiektų. ,,Kai tik reikia, 
visada iš visų sulaukiu pagalbos. 
Aišku, atsakomybę visada imuosi 
ant savo pečių, nes man lengviau 
yra didžiausią naštą imtis sau, o ne  
užversti kitiems“, – sakė direktorė. 
Ji pažymėjo, kad kiekvienas žmo-
gus dirba tiek, kiek gali pakelti, ,,o 
kai jauti, jog esi reikalingas, tai rei-
kia stengtis kiek tik įmanoma“.

Visos mokyklos bendruome-
nės vardu D. Kriščiūnienę sveikin-
dama PKNPM direktoriaus pava-

duotoja ugdymui Lina Bartnykie-
nė pažymėjo, jog didžiausi darbai 
nuveikiami tada, kai žmogus, nesi-
tikėdamas  padėkos, įdeda visą šir-
dį ir tiki tuo, ką daro. Svarbiausia 
direktorės, kaip vadovės, vertybė 
yra ta,  kad ji sugeba pastebėti ir 
įvertinti tuos, kurie su ja kartu dir-
ba ir kuria. O visai bendruomenei 
didžiausia brangenybė – tai direk-
torės širdies gerumas. ,,Dėkojame 
Jums už tai. Nuoširdžiai džiaugia-
mės ir sveikiname“, – sakė L. Bar-
tnykienė.

Laima LAPĖNIENĖ

Kreiptis į psichologą 
nėra gėdinga. Psichologai 
- tai žmonės, padedantys 
išspręsti problemas, kurių 
gali pasitaikyti kiekvieno 
mūsų gyvenime - nuo ne-
sutarimų šeimoje iki dva-
sinio kelio paieškų. Tai 
patvirtina ir Indrė Mika-
lauskaitė, šiuo metu studi-
juojanti VU psichologijos 
magistrantūrą ir teikianti 
psichologines konsultaci-
jas internetu. Ji kiekvieną 
žmogų priima maloniai, su 
nuoširdumu spinduliuo-
jančia šypsena ir šiltai, 
taktiškai su juo bendrauja, 
o tai padeda įveikti net ir 
didžiausią nepasitikėjimą 
psichologo darbu. 

„Dirbdama LKD gyvenimo 
įgūdžių ugdymo specialiste teikiu 
konsultacijas įvairaus amžiaus kur-
tiesiems iš visos Lietuvos. Galiu 
pasakyti, jog jų problemos yra ly-
giai tokios pačios kaip ir girdinčių 
žmonių, tokios kaip nesutarimai 
šeimoje, įvairios priklausomybės, 
vaikų auklėjimo klausimai.“, - pui-
kia gestų kalba pasakojo mergina. 

Kartais  žmonės klausia, ar 
galima pas ją ateiti tiesiog į kon-
sultaciją. Ši paslauga šiuo metu 
neteikiama. „Gaila, bet negaliu 
priimti žmonių tiesiogiai pasikal-
bėti, konsultuoju juos tik interne-
tu, nes projektas buvo parengtas su 
tikslu padėti kurtiesiems iš visos 
Lietuvos, ne tik Vilniaus mieste, 
kur šiuo metu dirbu. Paprastai su 

klientais kalbuosi per web kamerą, 
taip pat yra galimybė susirašinėti 
naudojantis elektroniniu paštu ar-
ba Skype programa.  Susitarti dėl 
pokalbio kiekvienas kurčiasis gali 
parašęs mums adresu saves.ugdy-
mas.lkd@gmail.com arba skype 
saves.ugdymas“, - aiškino konsul-
tantė.

Indrė drąsina kurčiuosius ne-
bijoti kreiptis pagalbos susidūrus 
su įvairiais gyvenimo sunkumais, 
ypač tokiomis akimirkomis, kai 
sunku savarankiškai surasti tinka-
mą sprendimą. „Psichologas nėra 
baubas. Jis yra specialistas, kuris 
padeda žmogui surasti tinkamiau-
sią kelią, - tikino ji ir pabrėžė, jog 
šiame darbe itin svarbus konfi-
dencialumas: - Dažnai žmonės 
nesikreipia bijodami, kad jų as-
menines problemas psichologas 
išplepės kitiems žmonėms, ypač 
kurčiųjų bendruomenėje, kuri yra 
maža ir kurioje naujienos sklinda 
žaibo greičiu. Tačiau tai yra rimtas 
psichologo darbo etikos kodekso 

pažeidimas - apie ką buvo kalbama 
konsultacijos metu yra asmeniška 
ir žinoma tik psichologui bei kli-
entui. Psichologas negali nieko 
apie tai pasakoti kitiems žmonėms, 
tokiu atveju jis  rizikuotų netekti 
darbo.” 

Indrės darbas neapsiriboja tik 
interneto konsultacijų teikimu. Ji 
dar veda teminius mokymus, susi-
jusius su psichologija. Šios temos, 
kaip pati pasakoja, gali būti įvai-
rios, parenkamos tiek jos pačios 
nuožiūra, tiek parengiamos pagal 
kviečiančių organizacijų pageida-
vimus.

Teorinių žinių ji turi nema-
žai: Indrė yra diplomuota Lietuvos 
edukologijos universiteto psicholo-
gijos bakalaurė, o šiuo metu moko-
si Vilniaus universiteto edukacinės 
psichologijos magistrantūroje. 

Su vaikais iš dalies buvo susi-
jęs ir jos bakalauro darbas, nes tyrė 
klausos negalią turinčių paauglių 
bendravimą su girdinčiais tėvais, 
jaunuolių savijautą ir tokiose šei-
mose kylančias problemas. 

„Šio tyrimo rezultatai buvo 
ganėtinai šokiruojantys. Paaiškė-
jo, jog didžiosios dalies apklaustų 
paauglių ryšiai su tėvais yra ypač 
prasti, nes didžioji dalis tėvų ne-
mokėjo gestų kalbos ir versdavo 
savo negirdinčius vaikus bendrauti 
šnekamąja kalba arba su jais susira-
šinėdavo lapeliais ar per kompiute-
rį. Liūdniausia, kad dauguma tėvų 
nerodė jokio noro išmokti ben-
drauti su savo vaikais jų kalba. Dėl 
šios priežasties paaugliai teigė, kad 

šeimose jaučiasi nevisaverčiai, yra 
nelaimingi ir vieniši.“, - pasakojo 
magistrantė. 

„Jie negali pasitikėti savo tė-
vais, mano esantys prastesni už 
savo girdinčius brolius ar seseris, 
taip pat jaučiasi suvaržyti, nes tėvai 
dažnai stengiasi per daug padėti sa-
vo vaikui, taip neleisdami jam būti 
savarankiškam. Pavyzdžiui, einant 
pas gydytoją vaikui neišverčiami 
klausimai ir nelaukiama, kol jis 
pats pasakys, kaip jaučiasi, o tėvai 
kalba ir atsako už juos. 

Tik vienas tyrimo dalyvis teigė, 
kad jo šeimoje yra viskas gerai, ir 
jis nenorėtų nieko joje keisti. Taip 
buvo todėl, kad jo tėvai mokėjo 
gestų kalbą“, - aiškino mergina.

Bakalauro darbo tyrimas In-
drei padėjo suprasti, kokią nepa-
prastai didelę svarbą gestų kalba 
turi kurčio žmogaus gyvenime for-
muojant santykį su aplinka ir pačiu 
savimi. „Dėl šios priežasties išties 
labai svarbu kurčiųjų bendruome-
nėje turėti profesionalių psicholo-
gų, gerai mokančių gestų kalbą. Tik 
tokiu būdu jie galės prieiti prie kur-
čiojo ir įgyti jo pasitikėjimą“, - teigė 
mergina. 

Džiugu, kad Indrė tvirtai ei-
na šiuo keliu, ir jau visai netrukus 
Lietuvos kurčiųjų bendruomenė 
turės profesionalią psichologę, ku-
ri kurtiesiems, susiduriantiems su 
įvairiomis gyvenimo problemomis, 
gali padėti su jais kalbėdama jų 
gimtąja gestų kalba.  

Rasa  BUIKAUSKAITĖ

LKD gyvenimo įgūdžių konsultantė 
I. Mikalauskaitė teigia, jog kreiptis į 
psichologą nėra gėdinga.
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Moterų varžybos vyko vieno ra-
to sistema, t. y. kiekviena iš 5 daly-
vaujančių komandų susitiko su viso-
mis keturiomis varžovėmis. Lietuvės 
krepšininkės nesunkiai įveikė tris 
komandas iš eilės: Italijos Palermo, 
Turkijos Stambulo, Vokietijos Berly-
no klubų atstoves. Paskutines varžy-
bas Ukrainos Charkovo komandai 
pralaimėjo 6 taškų skirtumu. Vėliau 
buvo susumuoti rato sistemos rezul-
tatai ir komandos suskirstytos poro-
mis. 1-2 vietų laimėtojos kovėsi dėl 
čempionių titulo, o 3-4 vietos laimė-
tojos – dėl 3 vietos. Vilniaus koman-
da lemiamoje dvikovoje revanšavosi 
charkovietėms „dvigubai“: įveikė 
varžoves 12 taškų skirtumu. Trečioje 
pozicijoje liko Palermo ekipa, nuga-
lėjusi Berlyno komandą.

Į simbolinį taurės varžybų pen-
ketą buvo išrinktos net dvi „Gesto“ 
atstovės: J. Šegždaitė ir D. Naruševi-
čiūtė. Naudingiausia taurės varžybų 
dalyve pripažinta taip pat lietuvė - R. 
Eskertaitė. Komandą treniruoja Ž. 
Mikalauskaitė, vadovas – LKSK ge-
neralinis sekretorius M. Minkevičius. 
Iš 12 išvykoje dalyvavusių moterų 
net 7 įeina į Lietuvos kurčiųjų krep-
šinio rinktinę. Moterys pagrindinį 
varžybų trofėjų į Lietuvą parveža tre-
čiąkart. Europos taurės varžybose jos 
nugalėjo 2012 ir 2014 m. 

11 vyrų komandų buvo suskirs-

tytos į tris pogrupius, iš jų vėliau 
pagal taškų santykį buvo sudaryta 
1-8 vietų laimėtojų rikiuotė. Į sąrašą 
patekusios ekipos santykius aiškinosi 
ketvirtfinaliuose: pirma - su aštun-
toje, antra - su septintoje, trečia - su 
šeštoje ir t. t. vietoje besirikiuojančia 
komanda. 

Vilniaus kurčiųjų sporto klubo 
„Gestas“ komanda „krito“ pirmose 
pogrupio rungtynėse, vykusiose su 
Londono „Beard“ komanda, kurioje 
žaidė net 6 lietuviai, emigravę iš Lie-
tuvos ir šiuo metu gyvenantys Lon-
done. Vėliau vilniečiai įveikė Turkijos 
Eskišechiro, Lenkijos Glivicių ko-
mandas. Ir nors pogrupyje užėmė 1 
vietą, pagal taškų santykį atsidūrė 3 
pozicijoje. Ketvirtfinalyje lietuviams 
iššūkį metė Izraelio Tel Avivo pen-
ketas ir po atkaklios kovos nugalėjo. 
Tad „Gesto“ atstovams beliko kovo-
ti tik dėl 5-8 vietų. Šiose varžybose, 
įveikę jau minėtas turkų ir lenkų ko-
mandas, lietuviai užkopė aukščiau-
siai. Deja, prizininkų pakyla liko ne-
pasiekiama. Ten komandos išsirikia-
vo tokia tvarka: Maskvos „Glorijos“, 
Ukrainos Dnepropetrovsko, Italijos 
Pezaro komandos. „Gesto“ atstovai 
šios varžybose yra tapę čempionais 
2011 ir 2012 m.

Mūsų ekipa vyko ne stipriausios 
sudėties. Iš 12 žaidėjų tik 3 yra rink-

tinės nariai: J. Navlickas, M. Vaičiulis, 
G. Žukas. Pastarasis negalėjo žaisti 
visa jėga dėl patirtos čiurnos trau-
mos. Komandos treneris – J. Skakun, 
vadovas – Vilniaus kurčiųjų sporto 
klubo „Gestas“ prezidentas A. Ku-
baitis.

Delegacijai vadovavo LKSK pre-
zidentas A. Jasiūnas, kuris taip pat 

buvo ir pagrindinis Europos taurės 
varžybų organizatorius bei globėjas. 
A. Jasiūnui šios funkcijos priklauso 
pagal einamas pareigas: jis antrą ka-
denciją iš eilės yra išrinktas Tarptau-
tinės kurčiųjų krepšinio federacijos 
prezidentu.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Iš Bergamo krepšininkės grįžo su Europos taure
Lapkričio 25-28 d. septintą 

kartą surengtos Tarptautinės 
kurčiųjų krepšinio federacijos 
(DIBF) Europos taurės varžy-
bos. Šįkart klubinės koman-
dos susirinko į Italiją, Berga-
mo miestą, esantį visai netoli 
nuo madų sostinės Milano. 
Čia Vilniaus klubo moterų 
komanda įrodė esanti prana-
šiausia ir iškovojo Europos 
taurę. Vilniečių vyrų koman-
dos viskas susiklostė ne taip 
palankiai, tad jiems teko ten-
kintis 5 vieta.

Sportas

Lapkričio 21-22 dienomis 
Klaipėdoje surengtos Lietuvos 
kurčiųjų veteranų žaidynės. 
Šaškių, šachmatų, smiginio, 
amerikietiškojo biliardo (pu-
lo), boulingo, salės tinklinio, 
baudų mėtymo sporto šakose 
bei rungtyse jėgas išbandė 86 
dalyviai, atstovavę 4 didžiųjų 
miestų kurčiųjų sporto klu-
bams. Dėl sunkios finansinės 
padėties nedalyvavo tik Šiau-
lių miesto sportininkai. 

Supažindiname su Žaidynių re-
zultatais.

Šaškės
1. Vilniaus „Rikis“ komanda 

(G. Meiluvienė, N.Kozlov, A. Gim-
žauskas).

2. Panevėžio „Vėjas“ komanda. 
3. Kauno „Tyla“ komanda.
Šachmatai
1. Vilniaus „Rikis“ komanda 

(L.Somoilova, P. Patackis, G. Pe-
trauskas).

2. Kauno „Tyla“ komanda.
3. Vilniaus „Gestas“ komanda.
Smiginis
1. Panevėžio „Vėjas“ komanda 

(D. Kuprinskienė, Sk. Navalinskai-
tė, D. Kuprinskas, R.Kabelis).

2. Vilniaus „Gestas“ komanda.
3. Klaipėdos „Šermukšnis“ ko-

manda.

Amerikietiškasis biliardas 
(pulas)

1. Klaipėdos „Šermukšnis“ 
II komanda (V. Kuzniatsov, R. Šil-
galis).

2. Vilniaus „Gestas“ II koman-
da.

3. Kauno „Tyla“ komanda.
Boulingas
1. Panevėžio „Vėjas“ komanda 

(S. Kaliberda, Sk. Navalinskaitė, 
D. Kuprinskas, A. Jucius).

2. Klaipėdos „Šermukšnis“ 
I komanda.

3. Vilniaus „Gestas“ komanda.
Salės tinklinis
1. Vilniaus „Gestas“ koman-

da (A. Undraitienė, D. Šerelienė, 
A. Undraitis, M. Karmaza).

2. Klaipėdos „Šermukšnis“ ko-
manda.

3. Kauno „Tyla“ komanda.
Baudų metimas
1. Vilniaus „Gestas“ komanda 

(D. Urbonavičienė, G. Žavoronok, 
A. Undraitis, A. Ivoncius).

2. Kauno „Tyla“ komanda.
3. Panevėžio „Vėjas“ komanda.
Susumavus visų rungčių rezul-

tatus, paaiškėjo, kad komandinėje 
įskaitoje pirmą vietą iškovojo 
Vilniaus kurčiųjų sporto klubas 
„Gestas“.

„Akiračio“ inf.

Veteranų žaidynės Klaipėdoje

Pirmąją vietą pelniusios Vilniaus „Gesto“ krepšininkės su trečiąją vietą užėmusia Italijos „Palermo“ komanda.

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė 
mylimą mamą. 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius ski-
riame sporto klubo „Tyla“ pirmininkui Algirdui Jurkšai ir 

jo artimiesiems.

Kauno kurčiųjų bendruomenės vardu užuojautą reiškia
KKRC direktorė J. Pugačiauskienė
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Ugdymas

Tačiau bendrojo lavinimo mokytojams kelia 
nerimą tai, kaip kokybiškai parengti mokinius 
brandos egzaminams. Mat su tuo jie nebuvo susi-
dūrę. Kalbos ir bendravimo barjeras suteikia ne-
pasitikėjimą savo kaip mokytojos kompetencija 
ir kelia daug klausimų. Profesijos mokytojai jau 
turi sukaupę patirties ir žinių (su kurčiaisiais ir 
neprigirdinčiaisiais dirbama jau 10 metų), o ir jų 
pamokose daugiau praktikos nei teorijos, ko kur-
čiuosius lengviau mokyti. 

Svarbus vaidmuo šioje situacijoje tenka pa-
mokose dalyvaujančiam gestų kalbos vertėjui. 
Mokykla palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos 
apskrities gestų kalbos vertėjų centru, todėl mo-
kytojų ir vertėjų susitikimai organizuojami kelinti 
metai iš eilės.

Lapkričio 3 d. vyko bendras mokytojų ir 
vertėjų susitikimas-diskusija, kur daugiausia dė-
mesio buvo skiriama vertimo kokybei. Diskusiją 
vedė gestų kalbos vertėja Virga Rimkuvienė ir šių 
eilučių autorė surdopedagogė Kristina Rimkienė. 
Pateiktos ir analizuotos konkrečios situacijos, įro-

dančios, jog svarbu išmanyti ne tik kurčiųjų kul-
tūrą ir psichologiją, bet ir gebėti tinkamai versti 
tiek kurtiesiems, tiek girdintiesiems. Kartais bū-
na, kad mokinio gestų kalba parodyta ir vertėjo 
netinkamai išversta frazė įžeidžia mokytoją, arba 
mokytojo paprasto juokelio  mokinys nesupranta. 

Mokytojai irgi pateikė savo pavyzdžių: vieną 
pamoką aiškinant tam tikrą sąvoką atrodė, jog 
mokiniai viską puikiai suprato, o kitą pamoką pa-
klausti mokiniai atsakinėjo neteisingai arba teigė 
to nesimokę. Kur problema? Atsakymas papras-
tas - pasikeitęs vertėjas. Vienoje pamokoje buvo 
vienas, o į kitą pamoką atėjo kitas, kurio ir gestai 
kitokie, ir teksto vertimas skiriasi. To nežinant, 
mokytojui kyla nepasitenkinimas, jis pradeda 
manyti, kad nesugeba tinkamai paaiškinti, arba 
formuojasi stereotipas, jog kurtieji neturi atmin-
ties arba jie nepajėgūs mokytis ir pan. Tad pamo-
kos sėkmė itin priklauso nuo kokybiško ir tinka-
mo vertimo iš gestų kalbos į lietuvių  ir atvirkš-
čiai. Ne kiekvienas vertėjas gali versti visų dalykų 
pamokas: vieni geriau išmano informatiką, kiti 

– fiziką, chemiją, tretiems labiau priimtinos lie-
tuvių kalbos ir literatūros pamokos. Kaip prisi-
pažino vertėjos, jos neretai galvoja, kaip išversti, 
kad sakinys būtų kuo tikslesnis, informacija ne-
iškreipta ir teisingai suprasta bei nekiltų konflik-
tinių situacijų. Mokyklos direktorė V. Petrušienė 
pripažino, jog vertėjų indėlis į mokyklą yra di-
džiulis, ir padėkojo centro direktorei N. Kaubrie-
nei bei vertėjoms už jų darbą.

Apibendrinant susitikimo rezultatus sutarta, 
kad pagal galimybes vertėjai vers tas pamokas, 
kurios jiems patiems yra labiau suprantamos. 
Kad būtų išlaikyta pamokų kokybė ir darbo tęs-
tinumas, vertėjai eis į tas pačias pamokas. Taip 
pat po pamokos mokytojai stengsis su vertėju ap-
tarti, kaip sekėsi kartu dirbti, ką reikėtų tobulinti. 
Surdopedagogė  padės tiek mokytojams, tiek ver-
tėjams, daugiau kalbėsis su mokiniais apie kylan-
čius sunkumus, bandys juos spręsti. 

Visi sutiko, jog yra dar ką keisti ir tobulinti, 
bet labai svarbu, kad šia tema yra kalbama, pro-
blemos analizuojamos ir sprendžiamos. Mokyto-
jai galės jaustis ramiau ir būti užtikrinti žinoda-
mi, kad per pamoką šalia stovi ne šiaip vertėjas, 
o lygiavertis kolega, nuo kurio priklauso visos 
pamokos kokybė.

Kristina RIMKIENĖ

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos mokytojų kolektyvui šie 
mokslo metai tapo dar vienu išbandymu, nes įstojo mokytis 11 sutrikusios 
klausos moksleivių. Jie įgis vidurinį išsilavinimą bei vieną iš penkių siūlomų 
specialybių ir po trejų mokslo metų užvers mokyklos duris, rankose laikyda-
mi net du diplomus (vidurinio ir profesinio išsilavinimo). 

Vertėjo vaidmuo pamokoje

Iššūkis (ne)lygybei
Lapkričio 20 d. Kauno Vytauto 

Didžiojo universitete vyko globalaus 
švietimo renginys „Iššūkis (ne)lygy-
bei“, kuriame dalyvavo mokiniai iš 
dešimties savivaldybių. Klaipėdai šį 
kartą atstovavo surdopedagogių Sigi-
tos Koroliovės ir Kristinos Rimkienės 
suburta kurčiųjų mokinių komanda 
iš Klaipėdos Litorinos, Klaipėdos siu-
vimo ir paslaugų verslo mokyklų bei 
Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos. 

Klaipėdos Litorinos mokyklos mokiniai 
kartu su surdopedagoge S. Koroliove jau ke-
lerius metus dalyvauja Globalaus švietimo sa-
vaitėse, skatinančiose mokinius ir mokytojus 
vykdyti globalaus pilietiškumo šviečiamąsias 
veiklas. Ne išimtis ir šių metų savaitė (lapkričio 
14–22 d.). Kartu su geografijos mokytoja Jolita 
Stumbriene Mokyklų iniciatyvų konkursui bu-
vo pateiktas Litorinos mokyklos bendruomenės 
pasakojimas apie Tarptautinės tolerancijos die-
ną sukurtą naują Europos Sąjungos vėliavą, o 
Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos abiturientai 
Rokas Koveckis ir Edgaras Storožukas kartu su 
surdopedagoge S. Koroliove sukūrė fotolaiškus 
bendraamžiams, gyvenantiems karo alinamoje 
Sirijoje. 

Kaune trijų ugdymo įstaigų kurtieji moki-
niai, įsilieję į dviejų šimtų 13–19 metų jaunimo 
būrį, gavo galimybę pažinti šiandieninio pasau-
lio realijas. Mokiniai ieškojo atsakymų į klau-
simus apie tai, kaip jie yra susiję su žmonėmis, 
gyvenančiais kitose pasaulio šalyse, svarstė, kaip 
jie galėtų prisidėti prie teisingesnio ir lygaus vi-
siems pasaulio kūrimo. Jaunimas rinkosi po du 
iš dešimties skirtingų užsiėmimų, kuriuose galė-
jo susipažinti su nelygybės problemomis įvairio-
se pasaulio šalyse, suprasti, kaip per savo kasdie-
nį vartojimą prisideda prie nelygybės problemų 
egzistavimo arba nykimo, geriau suvokti nely-

gybės problematiką aplinkosauginiame, socia-
liniame, ekonominiame, politiniame kontekste.

Pasaulio kavinėje, judėdami tarp skirtingų 
stalų, renginio dalyviai bendravo su Jungtinių 
Tautų studentų klubo nariais, atvykusiais iš Bra-
zilijos, Nigerijos, Azerbaidžano, Bangladešo, 
Turkijos ir JAV. Jie mokiniams pristatė savo ša-
lis, kultūras, tradicijas, nelygybės problematiką, 
atsakė į visus jaunuoliams rūpimus klausimus. 
Idėjų banke buvo bandoma kitaip pažvelgti į 
(ne)lygybės problematiką ir surasti kūrybiškų 
sprendimo būdų, kaip padėti išspręsti toleran-
cijos, pagarbos stokos apraiškas visuomenėje. 
Užsiėmimo „Ar galiu užeiti?“ dalyviai drauge 
aiškinosi, kokios priežastys priverčia žmones 
palikti savo namus ir emigruoti. Mokiniams bu-
vo sudarytos sąlygos patirti, kaip jaučiasi į ne-
pažįstamą valstybę norintys patekti asmenys, su 
kokiais iššūkiais jie susiduria, norėdami apsigy-
venti naujoje bendruomenėje. 

Klaipėdiečiai, pasirinkę organizacijos „Afri 
I Ko“ moderuojamą užsiėmimą, susipažino su 
vienu ryškiausių nelygybės, rasinės diskrimina-
cijos ir pilietinio išsivadavimo pavyzdžių – Pi-
etų Afrikos Respublikos apartheido politika.  

Klaipėdos Litorinos mokyklos komanda ir 
surdopedagogė Sigita Koroliovė.

Nukelta į 12 p.
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D.Šarkienė atvirai apie kurčiųjų ugdymą ir ne tik

Užsiėmime „Ar žinai, ką vartoji?“ jie sužinojo, 
iš kur atkeliauja ir kaip užauginami ar paga-
minami kasdien vartojami produktai. Mokiniai 
aptarė teisingo atlygio už atliktą darbą proble-
mas įvairiose pasaulio šalyse, susimąstė apie 
savo vartojimo įpročius ir jų įtaką žmonėms 
kitose pasaulio šalyse. O Minčių spaustuvėje 
pamatė, kaip galima antram gyvenimui prikelti 

popierių, plastiką bei kitas medžiagas ir patys 
sukūrė nacionalinį Indijos gyventojų drabužį 
– sarį. 

Netradiciniais darbo metodais, nematytais 
žaidimais ir dėmesį prikaustančia veikla vykę 
užsiėmimai įtikino mokinius, kad kiekvienas 
jų savo prasminga veikla gali prisidėti prie 
darnaus ir taikaus pasaulio kūrimo bei mesti 
iššūkį egzistuojančiai nelygybei, neteisybei ir 
stereotipams.

Beje, šis reportažas buvo parašytas remian-
tis vaikų įspūdžiais. Mat organizatoriai moky-

tojus išsivedė į kitą Vytauto Didžiojo universi-
teto korpusą. Todėl mokiniai laisviau bendravo 
su savo bendraamžiais. Tuo tarpu mokytojai 
dalijosi įspūdžiais apie globalųjį švietimą ug-
dyme, pasakojo, su kokiais iššūkiais susiduria 
nagrinėdami globalias problemas, demonstra-
vo jų sprendimo galimybes pamokose ir pro-
jektinėse veiklose. 

Klaipėdos Litorinos mokyklos
surdopedagogė ekspertė 

Sigita KOROLIOVĖ

Užsukau „trumpam“. Jei kas prieš dau-
gelį metų, dar tada, kai baigiau vidurinę mokyklą, 
man būtų pasakęs, kad aš dirbsiu pedagoginį dar-
bą, būčiau kvatojusi iki ašarų ir atsakiusi: „Nie-
kada!“. 

Studijavau Vilniaus valstybiniame universi-
tete, Filologijos fakultete. Įgijau lietuvių kalbos 
ir literatūros filologo dėstytojo specialybę, tačiau 
ir tada neketinau mokytojauti. Sukūriau šeimą, 
gimė pirmasis sūnus Vygandas. Kad jam būtų 
lengviau adaptuotis darželyje, ten pasukom abu. 
Dirbau auklėtoja. Pajutau, kad su vaikais labai 
įdomu, kad savo kūrybinius gebėjimus galiu pri-
taikyti jų saviraiškai. Kauno miesto geriausios 
darželio auklėtojos konkurse laimėjau pagrindinį 
prizą.

Sūnui paaugus, pedagoginę veiklą tęsiau pro-
fesinėje mokykloje - dabartinėje Kauno taikomo-
sios dailės mokykloje, į kurią mano paraginti vė-
liau pasuko ir mūsų negirdintys mokiniai. Dabar 
joje mokosi nemažas būrys kurčių ir neprigirdin-
čių jaunuolių iš visos Lietuvos.

1988 m. rudenį pradėjau dirbti tuometėje 
Kauno prigirdinčiųjų mokykloje direktoriaus pa-
vaduotoja popamokiniam ugdymui. Prisipažin-
siu, kad man, atėjusiai iš meno mokyklos, iš labai 
jauno ir mielo pedagogų kolektyvo, įspūdis buvo 
labai ne koks: niūri aplinka, kolegos žymiai vyres-
ni, bendravimas labai oficialus. Pagalvojau, kad 
užsukau čia tik trumpam, o likimas viską sudėlio-
jo taip, kaip jam reikėjo: „trumpam“ virto „visam 
laikui“.

Pirmosios pamokos. Džiaugiausi tik, kad 
vaikai buvo labai mieli. Tuometis direktorius 

A.  Raustys mane gąsdino, kad mokyti lietuvių 
kalbos turėsiu labai didelę klasę. Atvėrusi duris 
pamačiau tik ...15 aštuntokų. Pagalvojau: „pajuo-
kavo“ - juk tiek mažai mokinių klasėje sėdėjo. Tik 
vėliau supratau, kodėl šioje mokykloje pedagogai 
dirba su nedidele grupe mokinių.

Apie tai, ko mokiau tuos aštuntokus, nepasa-
kosiu, papasakosiu tik kaip. Ogi pasakojau labai 
daug, gražia, labai vaizdinga lietuvių kalba, tiks-
liau, greitakalbe, net dainavau lietuvių liaudies 
dainas. Vaikai sekė mane akimis, matė nuolat be-
sišypsančią ir bėgiojančią po klasę, kažką juokin-
gai makaluojančią rankomis. Jie buvo sužavėti! 
Gal galvojo, kad aš iš cirko?

Taip tęsėsi tol, kol nepasidomėjau, ką jie su-
prato ir ką įdomaus, naujo, vertingo sužinojo. 
Supratau, kad beveik… nieko. Man dar pasisekė, 
kad mano mokiniai buvo neprigirdintys ir ges-
tais vienas kitam galėjo perduoti nors dalį mano 
„spektaklio “ turinio.

Pamažu atėjo supratimas, kad negirdintis 
vaikelis, nors ir su klausos aparatu, manęs nesu-
pranta. O aš tuomet suvokiau, kad manęs laukia 
nelengvas, bet įdomus ir labai reikalingas darbas. 

Patirtis. Ugdymo paslapčių mokiausi iš 
kolegų, bet to nepakako. Todėl ėmiausi surdo-
pedagogikos studijų Šiaulių universitete. Vis dėl-
to didžiausią sėkmę man leido pasiekti patirtis. 
Dirbdama mokykloje, kuri daug kartų keitė pava-
dinimą, mokiau lietuvių kalbos penkias klases. Su 
jomis dirbau po 4-5 metus iki egzaminų, dabar 
gražiai vadinamų pasiekimų patikrinimu. Dau-
gumos mokinių rezultatai pateisino mano lūkes-
čius.

Didžiausia vertybė. Likimas parinko man 
gerus mokinius - didžiausią džiaugsmą moky-
tojui. Didžiuojuosi jais. Tarp jų ne vienas baigęs 
aukštąją mokyklą, įgijęs puikią specialybę. Dir-
bantis didelės atsakomybės reikalaujantį darbą, 
sukūręs gražią šeimą. Širdyje nešiojantis daugu-
mą vertybių, kurių reikia doram žmogui. Tai ir 
yra svarbiausia! Ačiū jiems už atvirlaiškius iš viso 
pasaulio, už sveikinimus, už paprastus ir elektro-
ninius laiškus bei nuotraukas. Man jie visada - 
mano vaikai. Taip juos vadina ir kiti mokytojai ir 
auklėtojai. Juk tai, kuo jie tapo, yra ir mūsų visų, 
juos ugdžiusių ir savaip mylėjusių, nuopelnas. 
Negaliu nepasidžiaugti ir nepaminėti Kasijos ir 
Raselės, Simono, Eugenijaus ir Svajūno, Aurelijos, 
Tomo ir Vaido, Jurgitos ir Rūtos, Brigitos, Deivi-
do ir Tomuko. Žinau, kad jiems visada liks bran-
gi kiekviena diena, praleista mokykloje, svarbus 
kiekvienas širdimi pamyluotas mokytojo žodis. 
Tai dėl jų, atėjusi į mokyklą trumpam, pasilikau 
ilgam. Jie - buvo ir yra didžiausia vertybė.

Globojau. Vertybė ir trys mano globoti 
našlaičiai, kurie buvo dažni mano šeimos svečiai. 
Žaisdavo su mano sūnumis, važiuodavo su mu-
mis atostogauti. Dviem iš jų man pasisekė surasti 
gerus globėjus, tapusius jiems šeima. Tai ir laikau 
savo didžiausia sėkme.

Kolegos. Pagrindinis darbas Kauno kurčių-

Atkelta iš 11 p.

Ugdymas

KKNUC socializacijos skyriaus vedėja, 
surdopedagogė metodininkė D.Šarkienė.

Dalia Šarkienė - mokytoja, vadovė, daugybės iniciatyvų pradininkė ir tę-
sėja. Per 27 darbo Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre metus 
ji sukūrė laikui nepavaldžią asmeninių, profesinių santykių ir kūrybinės, 
pedagoginės veiklos visumą. 2016 m. bus pirmieji, kai mokyklinis varpelis 
ilgametės direktoriaus pavaduotojos (dabar - socializacijos skyriaus vedėjos), 
surdopedagogės metodininkės nebekvies į darbą. Norėdama daugiau laiko 
skirti sau, savo šeimai, draugams ir kelionėms, ji  palieka savo pareigas. 

Redakcija skaitytojus kviečia su eilučių autore pabraidyti po jos prisimini-
mų pievas ir kartu paieškoti atsakymų į amžinus klausimus.

Redakcija
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jų ir neprigirdinčiųjų ugdymo cen-
tre, nors ir buvo skirtas vaikams, ta-
čiau buvo dirbamas su suaugusiais. 
Bėgant metams, keitėsi ne tik moky-
klos pavadinimai, bet ir ji pati: tapo 
šviesesnė, gražesnė ir turtingesnė. 
Keitėsi ir pati bendruomenė. Atėjusi 
iš kitos aplinkos stengiausi, kad visi 
turėtume laiko ne tik darbui, bet ir 
atokvėpiui, stengiausi mažinti “ats-
tumą” tarp vadovų ir pedagogų. Pa-
stebėjau, kad auklėtojas stovėjo tarsi 
laipteliu žemiau, nors išsilavinimu, 
gebėjimais, bendravimu su moki-
niais visi buvome lygūs. Pirmas ma-
no, dar nepatyrusios vadovės, žings-
nis buvo nuvilkti auklėtojams rudus 
languotus chalatus. Patikėkit, pasi-
keitimai gerąja linkme vyko kasdien! 
Džiaugiausi, kad jie patikėjo manim, 
nors kai kurie buvo čia pradirbę 30 
ir net daugiau metų. Dabar didžiuo-
damasi pasigiriu savo auklėtojais, už 
kurių darbą buvau ir esu atsakinga. 
Daug jų pakilo karjeros laiptais: ta-
po ne tik mokytojais, bet ir ugdymo 
įstaigų skyrių vedėjais, direktorių pa-
vaduotojais, direktoriais. 

Ilgame bendro darbo kelyje au-
klėtojų turėjom įvairių: darbščių ir 
atsakingų, linksmų ir kūrybingų, vis-
kuo nepatenkintų ir viskam abejin-
gų. Pastarieji čia ilgam nelikdavo. O 
su tais likusiais kūrėme programas, 
projektus, organizavome keliones po 
Lietuvą ir užsienį, rengėme dideles ir 
gražias šventes. 

Projektai. Daugelis dar atsi-
mena mūsų tradicines Užgavėnes, 
renginius “Lietuvis ir medis”, “Lie-
tuva - lino ir gintaro kraštas”, “Mo-
kykla - man, aš - Lietuvai “,”Mama, 
tėtis ir aš”, “Imkit mane ir skaitykit”, 
“Seku seku pasaką”, “Augu mylimas” 
ir kt. Šiuos renginius mes gražiai 
vadinome šventėmis, o iš tiesų tai 
buvo mokykliniai projektai, inte-
gruojami į visas centro veiklas. Ne-
skaičiavome darbo valandų. Patys 
su vaikais vaidinome, šokome, kūrė-
me scenografijas, rengėme mokinių, 
jų tėvų, pedagogų kūrybinių darbų 
parodas. Per tuos ilgus darbo metus 
sutikau daug gerų mokinių. Taip pat 
ir mylinčių savo darbą pedagogų, su 
kuriais, atrodo, galėjai (ir dabar ga-
li) kalnus nuversti. Sušyla širdis, kai 
pagalvoju apie R.Valaitytę-Ramuc-
kienę, L.Krupavičienę, V. Sinkevi-
čienę, B. Šicienę, L.Liutkevičių, A. 

Brazienę, E. Dabrilienę, G. Barkaus-
kienę. Visų ir neišvardinsi.

Ne vieną pūdą druskos suvalgė-
me su direktoriaus pavaduotojais a.a. 
A. Adomavičium, L. Morkevičiene, 
L.Nikitina, R. Jankevičiene. 

Metraštis. Šiais metais su ko-
legomis sukūrėme darbo grupę mo-
kyklos muziejui atnaujinti. Turėjom 
puikią progą prisiminti buvusius įvy-
kius, mokinius, mokytojus, surinkti 
buvusių darbuotojų prisiminimus,  
su Metraštyje išguldyta centro isto-
rija supažindinti jaunus pedagogus, 
pasidžiaugti teigiamais pokyčiais.

Mokyklos himnas. Man 
malonu, kad muziejuje liks ir mano 
pėdsakas - mokyklos himnas, ku-
riam aš parašiau žodžius, o muziką 
sukūrė mokytoja P. Zakarauskienė. 
Himną mokiniai dabar atlieka ges-
tais, o anksčiau dažnas ir dainuoda-
vo. Besidomintieji kurčiųjų ugdymu 
Lietuvoje gali pažiūrėti mano bei 
operatoriaus A. Liorančo mokyklos 
60-mečiui kurtą filmą “Širdimi pa-
myluotas žodis”. Filmas pasakoja apie 
Kurčių - nebylių institutą (tokiu pa-
vadinimu beveik prieš 80 metų pra-
dėjo savo gyvavimą mūsų ugdymo 
centras), Marvos dvarą, karo metais 
tapusį prieglobsčiu kurtiems vai-
kams ir jų mokytojams. Juosta am-
žininkų lūpomis perduoda ilgų mo-
kymo metų džiaugsmus ir rūpesčius, 
jautriai atskleidžia negirdinčio vaiko 
kelią šioje didelės pagarbos vertoje 
mokykloje. 

Dramos būrelis. Atnaujinant 
muziejų skaitmeniniu formatu per-
rašytos senosios videokasetės man 
priminė ne tik dramos būrelio, ku-
riam vadovavau ne vienerius metus, 
spektaklius, bet ir centro direktorės 
L.Gervinskienės inauguraciją, po ku-

rios tų teigiamų pokyčių vis daugėjo 
ir daugėja. Malonu buvo peržvelgti 
ir prisiminti kartu su Laimute nuei-
tą kelią, glaudžiai siejantį mus nuo 
profesinės meno mokyklos laikų.

Lietuvos surdopedagogų 
asociacija. Mokyklos metraštis 
pasakoja ir apie Lietuvos surdope-
dagogų draugijos (dabar asociacija) 
veiklą, kuri irgi prasidėjo Kaune. 
Teko ir man garbė ketverius metus 
(2000 – 2004 m.) būti šios visuo-
meninės organizacijos pirmininke. 
Surdopedagogų draugija tuo metu 
organizavo respublikinį seminarų 
ciklą „Mokome naujai“. Seminarai 
vyko Kauno, Panevėžio, Šiaulių, 
Klaipėdos mokyklose. Dalinomės 
patirtimi, ieškojome naujų ir veiks-
mingų ugdymo metodų, įvairių ky-
lančių problemų sprendimo kelių. 
2003 m. buvo parengtas ir išleistas 
informacinis leidinys apie Lietuvos 
sutrikusios klausos vaikų ugdymo 
įstaigas „Į garsų ir žodžių pasaulį“. 

Garsų ir žodžių pasaulis. 
Susimąstau apie dabartį, apie gar-
sus, kurių lyg ir nenori išgirsti dalis 
dabartinių mūsų mokinių. Jie ka-
tegoriškai nesinaudoja klausos ap-
aratais, vadinasi, ir žodžių pasaulis 
jiems lieka ir liks visai svetimas… 
O kaip tada su lietuvių kalba, jos 
mokymu? Labai liūdna, kad kasmet 
lietuvių kalbos mokymosi rezultatai 
vis blogesni, kad kurčiųjų mokinių 
požiūris į lietuvių kalbą dažnai labai 
nepagarbus. Mokiniai – vaikai. Jie 
dar negeba įvertinti žodinės kalbos 
reikšmės, bet juk jie turi tėvus… 

Ar galime apsieiti be kalbos tos 
šalies, kurioje gyvename, kurios 
piliečiai esame? Gerbdama negir-
dinčią Lietuvos dalį, vis dėlto teigiu: 
niekada nebus taip, kad dauguma 

kalbėtų mažumos kalba, o ir gyven-
ti teks tarp girdinčių žmonių. Kokia 
kalba bendrausime?..

Prieš penkerius metus, besiruoš-
dama konferencijai apie lietuvių kal-
bos ir jos mokymo reikšmę, apklau-
siau apie 30 klausos negalią turinčių 
asmenų (dauguma jų buvę mūsų mo-
kiniai, baigę mokyklą prieš 2 - 36 me-
tus) ir apie 20 su jais susijusių asme-
nų - tėvų, brolių, seserų, pedagogų, 
kitų darbuotojų. Visų nuomonė buvo 
viena – mokyti ir mokytis jos būtina, 
nes, be lietuvių kalbos, gyvenime bus 
labai sunku.

Apie pagarbą lietuvių kal-
bai ir Mokytojui. Lietuvių gestų 
kalba buvo ir bus daugumai kurčiųjų 
gimtąja kalba, ir taip turi būti. Tačiau 
turim ieškoti būdų, kaip grąžinti vals-
tybinei lietuvių kalbai deramą pagar-
bą, mokyti vaikučius, jei ne kalbėti, 
tai rašyti. Ir taip, kad visi suprastų. 
Manau, kad šia linkme turėtų nuo-
širdžiai padirbėti ne tik negirdinčių 
vaikų tėveliai, bet ir kurčiųjų visuo-
meninės organizacijos, išsilavinę kur-
tieji. Jie savo pavyzdžiu gali formuoti 
teigiamą nuomonę apie lietuvių kalbą 
ir jos vietą kurčiųjų gyvenime.

Neramina nepagarba ir mokyto-
jui. Mokytoją galima užgaulioti, ty-
čiotis, rodyti jam nepadorius gestus. 
Tai pamažu tampa norma, juk, kaip 
teigia vaikai: “Čia paprasta!” Tai - ne 
paprasta, taip elgtis - labai nekul-
tūringa!

Padėtis labai kebli: mokiniai turi 
tik teises, o pareigų, jei ir turi, tai jų 
nevykdo. Kokių veiksmingų vertybių 
ugdymo ir auklėjimo būdų gali imtis 
pedagogas? Jokie būdai nebus veiks-
mingi, jei šeimose nebus ugdoma 
dora, pagarba ir atsakomybė. Nesu-
vokiama ar pamirštama, kad kultūrą 
kuria žmogus, taip pat ir kurčiųjų 
kultūrą.

Vietoj atsisveikinimo. Jei ga-
lėčiau pasukti laiko ratą atgal, niekuo-
met neičiau tuo pačiu keliu! Žmogus 
turi patirti vis naujų ir naujų dalykų, 
sutikti įvairiausių žmonių, išmėginti 
save įvairiose srityse. Gailiuosi, kad 
laiku to nepadariau. Tačiau visada 
džiaugsiuosi gyvenimo suteikta gali-
mybe pažinti negirdintį vaiką ir vesti 
jį į paslaptingą garsų ir žodžių pasau-
lį.

                                                                                
Dalia ŠARKIENĖ

Per ilgus darbo metus KKNU centre D.Šarkienė sutiko daug gerų mokinių.
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Kurčiųjų kultūros puoselėjimas

Poezija skambėjo tyloje

   Slovėno kūrybos dovanos lietuviams

Kultūra
Lapkričio 28 d. Panevėžyje vyko 

projekto „Kurčiųjų kultūros puose-
lėjimas socialinių tinklų erdvėje“ 
baigiamasis koncertas ir jo rezultatų 
pristatymas. 

Šis projektas subūrė jaunus žmones, vaikus 
ir paauglius, girdinčius, kurčiuosius, neprigir-
dinčius vienam tikslui, o gestų kalba juos visus 
suvienijo! Viceprezidentas K. Vaišnora padėko-
jo projekto dalyviams ir vadovų komandai už 
savanorystę ir nuveiktus darbus. Po koncerto 

pristatyti kitų projektų „Karaokė tavo rankose“, 
„Pasakos gestų kalba“, „Kaunas kalba gestų kal-
ba“ rezultatai. Renginys sukvietė bendruomenės 
narius iš įvairių Lietuvos miestų.

Šventės metu įteikti padėkos raštai nusipel-
niusiems, kurčiųjų kultūrą puoselėjantiems, il-
gamečiams darbuotojams: Janinai Mažeikienei 
(Vilnius), Vidai Eskertienei (Kaunas), Jonui Sa-
vickiui (Klaipėda), Genovaitei Sipavičienei (Pa-
nevėžys), Virginijui Dargiui (Šiauliai).

Vėliau vyko seminaras Lietuvos kurčiųjų 

draugijos kultūros darbuotojams ir kultūros sri-
tyje aktyviai veikiantiems atstovams. Pranešimą 
„Kurčiųjų menas“ pristatė LKD valdybos narys 
Arūnas Bražinskas. Seminaro metu aptartos 
įvairios kurčiųjų meno kryptys, diskutuota apie 
šiandien kylančius iššūkius, pasidalyta darbo 
patirtimi ir idėjomis. Seminarą moderavo vice-
prezidentas/mokymų vadovas - konsultavimo 
ekspertas Kęstutis Vaišnora. 

„Akiračio“  inf.

Lapkričio 17 d.  Panevėžio apskri-
ties  G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje  
bibliotekoje vyko poezijos vakaras, o 
eilėraščiai čia skambėjo ir tyloje. 

Pristatant panevėžietės poetės Onutės Šerė-
nienės poezijos knygas ,,Integrali visuma“ ir  ,,Per 
laiko amžiaus slėnius“, eilėraštį  lietuvių gestų 
kalba deklamavo  Panevėžio kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) moky-
toja Lijana Čiplienė ir jos dukra Justina, 3 klasės 
mokinė.  

L. Čiplienė skaitė eilėraštį, kurį poetė skyrė 
šviesaus atminimo kunigui Petrui Kavaliauskui. 
Mokytoja jį pasirinko neatsitiktinai: kunigas bu-
vo PKNPM įkūrėjas ir direktorius 1993–1998 
metais.

Perskaičius eilėraštį, renginio dalyviai tylos 
minute pagerbė kunigo ir kurčiųjų mokyklos Pa-
nevėžyje įkūrėjo atminimą. 

Po renginio L. Čiplienė prisipažino, jog skai-
tydama eilėraštį labai jaudinosi: ar girdintieji pa-

jaus jos skaitomo teksto nuotaiką, ar jiems bus 
įdomu ir aišku, ką ji norinti išreikšti ir perteikti? 
Ji džiaugėsi iš renginio dalyvių susidomėjimo ir 
veidų išraiškos supratusi, kad jie buvo sužavėti. 
,,Norėjau, kad girdinčioji visuomenė suprastų,  
jog poezija yra ir kurčiųjų kultūros dalis, o ges-
tai taip pat turi intonaciją. Tiktai girdintieji ją iš-
reiškia balsu, o kurtieji, norėdami sustiprinti tam 
tikrus gestus, pasitelkia ne tik rankas, bet ir kūną 
bei veido mimiką“, – pažymėjo mokytoja.

Poezijos vakarą vedanti PKNPM  direktorė 
Danutė Kriščiūnienė susirinkusiems priminė, 
kad šie metai Lietuvos kurčiųjų bendruomenei 
yra ypatingi,  nes minimas lietuvių gestų kalbos 
20-metis.

 Ji pasidžiaugė, kad ta proga G. Petkevičai-
tės-Bitės viešojoje bibliotekoje, kuri yra viena di-
džiausių  kultūros erdvių Panevėžio regione, šiais 
metais  jau antrą kartą buvo skaitoma poezija lie-
tuvių gestų kalba. 

Jau tampa tradicija, kad per kultūros rengi-

nius Panevėžio šviesuomenė išmoksta po keletą 
lietuvių kalbos gestų. Taip, anot direktorės,  gir-
dinčiųjų visuomenė yra nuosekliai supažindina-
ma su viena svarbiausių kurčiųjų kultūros ir jų 
tapatybės dalių – lietuvių gestų kalba.

Laima LAPĖNIENĖ

Lapkričio viduryje savo kūrybos 
spektaklius pagrindiniuose šalies 
miestuose rodė kurčias aktorius iš 
Slovėnijos Damjanas Šebjanas. Vai-
kams mimas skyrė šviečiamąjį spek-
taklį „Abėcėlė“, suaugusiesiems pa-
siūlė „Kelionę aplink pasaulį“.

Gyvenimo prasmę atrado atsitiktinai. 
Damjanas po pasaulį keliauja ir aktoriaus gebėji-
mus demonstruoja jau beveik 10 metų. 

Viskas prasidėjo, kai Slovėnijos kurčiųjų 
bendruomenė  nutarė suburti savo teatro grupę, 
parengė projektą ir jam įgyvendinti gavo pinigų. 
Tuomet Damjaną vienas draugas įkalbėjo kartu 
lankyti spektaklio repeticijas. Vaikinui taip patiko 
vaidinti, kad kūrybinę veiklą jis tęsė ir tuomet, kai 
projektas baigėsi ir aktoriai išsiskirstė kas sau.

Iš pradžių vaikinas repetavo namie, paskui iš-
drįso savo scenos darbus rodyti tėvynainiams, o 
dar vėliau ėmė rengti pasirodymus ir užsienyje. 
Yra gastroliavęs Meksikoje, JAV, Izraelyje, Vokie-
tijoje, Italijoje ir kt. Didžiausio pasisekimo sulaukė 

Izraelyje. Tel Avive jo spektaklį žiūrėjo 1200 žiū-
rovų.  

Pasipriešino būti „kaip visi“. Kadangi 
Damjanas oficialiai nedirbo, netrukus juo susi-
domėjo už įdarbinimą atsakingos tarnybos. Joms 
atrodė, kad būtina kuo skubiau integruoti sveiką 
jauną žmogų į darbo rinką.  Nustebino vaikino 
noras vaidinti, o dar labiau – atsisakymas mokytis 
aktorystės aukštojoje mokykloje. Po ilgų įrodinė-
jimų Damjanui pavyko apginti savo poziciją.  D. 
Šebjano meistriškumui vertinti buvo sudaryta net 
speciali komisija. Ir po peržiūrų jam buvo išduota 
licencija verstis aktoryste. Nuo 2004 m. meninin-
ką remia Slovėnijos kultūros ministerija.

„Abėcėlė“. Spektaklį slovėnas yra sumanęs 
kaip pamokėlę: jis yra Mokinys, o visi žiūrovai – 
Mokytojai. Mokytojai Mokiniui talkino per visą 
pasirodymą: padėjo daiktus pagal tam tikrus po-

Aktorius iš Slovėnijos D. Šebjanas.

PKNPM mokytoja Lijana Čiplienė ir jos dukra 
Justina deklamuoja eikėraščius gestų kalba. 
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Juodkrantėje, L.Rėzos 
kultūros centre, lapkričio 
10 d. buvo atidaryta Simai-
čių šeimos kūrybinių darbų 
paroda „Į pasaulį lyg pro 
langą nuo nerijos smėlio‘‘.

 
Parodą atidarė mūsų tautoda-

lininko Roberto Simaičio kolega, 
draugas, kaimynas, parodos kura-
torius Arūnas Balna.  Jis pakvietė 
pažvelgti į pasaulį pro šios šeimos 
langą. Pasak jo, tai tylūs žmonės, bet 
kalba darbai, ir gana garsiai.

Tą vakarą keramikos darbus vi-
suomenei įvertinti pateikė tautoda-
lininkas Robertas, jo žmona Liucija, 
kuriai nesvetimas ir floristinis inter-
jero dekoravimas, ir tėvų pėdomis 
bandantis sekti jaunėlis sūnus Faus-
tas. Brandžius kūrybinius grafikos 
darbus pristatė vyresnysis sūnus Ka-
rolis.

Viena pirmųjų sveikinimo žodį 
tarė Roberto tėvus gerai pažinojusi 
Aldona Balsevičienė, buvusi Juod-
krantės mokyklos direktorė, vėliau 
kurorto seniūnė, lietuvių kalbos mo-
kytoja. Pagyrusi visus darbus, mote-
ris prisiminė Karolio blaškymąsi, kai 
reikėjo rinktis kūrybą arba sportą. Ji 

pasidžiaugė tinkamu jo pasirinkimu 
– jaunuolio darbai stiprūs, rodantys 
savarankiškos ir kūrybiškai mąstan-
čios asmenybės bruožus, ir nepamir-
šo pridurti, kad tobulėti dar yra kur...

Savo vizitu parodos autorius pa-
gerbė Neringos vicemeras Dovydas 
Mikelis. Taip sutapo, kad tądien bu-
vo jo gimtadienis, tačiau valdininkas 
vakare skubėjo ne namo, o atvyko 
susipažinti su Simaičiais ir jų darbais. 
Tariant sveikinimo žodžius buvo 
jaučiamas pasididžiavimas Nerin-
gos krašto žmonėmis, kurie yra ori-
ginalūs, saviti, kūrybiški, kuriantys 
Neringos kraštui didžiulę pridėtinę 
vertę.

Roberto sesuo Rima Janušienė 

prisiminė pirmąją brolio parodą, ku-
rios negali pamiršti ligi šiol – grožė-
damasi Roberto keramikos darbais, ji 
nepastebėjo ant žemės pastatytos va-
zos ir ją užkliudžiusi sudaužė. Pasak 
moters, tai buvo pati gražiausia vaza, 
tačiau šukės atnešė laimę – štai jau 
ketvirtoji Roberto paroda: ir kūry-
binių idėjų nepristingama, ir pripa-
žinimo sulaukta (Robertui suteiktas 
liaudies menininko statusas),  ir visa 
šeima įsitraukė į kūrybą. Negailėjo 
pagyrų brolienei Liucijai, na, o Faus-
tas šiandien save labiau realizuoja 
per sportą, galbūt polinkis į meną 
labiau išryškės ateityje.

Padėkos žodį tardamas šeimos 
galva Robertas pasidžiaugė, jog vis 
dar turi savo kūrybos gerbėjų, prisi-
minė tuos laikus, kai teko priimti su-
dėtingą sprendimą – palikti Vilnių ir 
keltis į Juodkrantę, tačiau dabar to nė 
kiek nesigaili. Juodkrantė – kūrybai 
ypatinga vieta, ir kartais nutinka ne-
paaiškinamų dalykų. Kuriant vieną 
parodos darbų, nuspręsta pavaizduo-
ti briedį. Piešdamas briedį, meninin-
kas pakėlė akis ir pro savo dirbtuvių 
langą pamatė sodelyje ramiai vaikšti-
nėjantį šį miškų gražuolį, tarsi atėjusį 
papozuoti, kad būtų tikroviškiau... 

Na, ir kaip tokie dalykai gali neatro-
dyti mistiški?

Lavėjantį Liucijos meninį sko-
nį iliustruoja bendri su vyru darbai, 
kurie tampa įdomesni – įgauna kito-
kios, savitos gyvybės. Moteris nesle-
pia, kad jai smagu dirbti su Robertu, 
bendroje kūryboje gali rasti kitokias 
formas, meninius sprendimus, nors 
kartais neišvengiama ir nuomonių 
susikirtimo.

Karolis visuomenės kritikai pa-
teikė savo Vilniaus dailės akademijos 
diplominio darbo piešinius, kurie 
beveik visi nupiešti ant juodo fono. 
Paklaustas, kodėl darbuose domi-
nuoja tamsi spalva, jaunuolis šyptelė-
jo – tai duoklė savo gimtajam kraštui 
– Juodkrantės pavadinime minima 
juoda spalva, tad ir darbai skirti jai. 
Vaikino darbai sulaukė nemažo su-
sidomėjimo, ypač tada, kai po visų 
darbų apžiūros autorius nusprendė 
juos pakomentuoti. Nežinodamas 
paveikslo istorijos ar minties, matai 
vienokį vaizdą, kai sužinai daugiau 
– įspūdis tampa kitoks, tai pripažino 
parodos svečiai. Daugelio nuomone, 
tai siurrealistinio siužeto darbai, ku-
riuose jaučiama S. Dali darbų įtaka. 
Karolis prisipažino, kad jam impo-
nuoja šis dailininkas, bet savo dar-
buose įžvelgia ir realizmo elementų.

Pasaulio vaizdo suvokimas pro 
Simaičių šeimos langą L. Rėzos kul-
tūros centre juodkrantiškius ir jų 
svečius džiugino gerą mėnesį. Tikiu, 
kad žmonių šilti atsiliepimai, įver-
tinimas ir pripažinimas suteiks šiai 
nuostabiai šeimai dar daugiau kūry-
binio potencialo, dėl to išvysime  ir 
penktąją parodą!

Kristina RIMKIENĖ

Žvilgsnis pro Simaičių šeimos langą

žymius suskirstyti į grupes, taip pat juos įvardy-
ti gestu ir užrašyti pirštų abėcėle. Sprendžiant iš 
auditorijos reakcijos, darbo ir malonumo tądien 
buvo sočiai. 

„Kelionė aplink pasaulį“. Kai esame labai 
maži, mūsų pasaulis apsiriboja kambario erdve ar 
mamos glėbiu. Kai augame, auga ir mūsų norai: 
pažinti, pamatyti, suprasti. Tokia mintis spektaklio 
pradžioje pasėjama žiūrovų salėje. Kai herojus pasie-
ka pilnametystės amžių, nutaria leistis į kelionę aplink 
Žemę ir pasaulį pamatyti savo akimis. 

Kiekviena aplankyta šalis ypatinga. JAV gar-

sėja Laisvės statula ir po visą pasaulį išplitusiais 
mėsainiais. Kanada išsiskiria pomėgiu žaisti ledo 
rutulį, Australija imponuoja mielomis koalomis. 
Graikiją herojus pristato kaip Olimpiados lopšį ir 
imituoja atskiras sporto šakas. Indiją atpažįstame 
iš gatvės muzikanto dūdelės grojimo ir kobros šo-
kio pagal jos melodiją. Ispanija pakeri flamenko 
šokiu, Taivanas – nepaprastai karšta saule, o Suo-
mija – turkiška pirtimi ir t. t. Kiekviena šalis ke-
liautojui atrodo ypatinga ir nepakartojama. Tokią 
keliautojas savo kūrybinėmis „akimis“ pamato ir 
Lietuvą, paskutinę kelionės stotelę.

Keliautojas, organizatorius, vyras, tė-
vas. Damjanas – ne tik aktorius. Jis taip pat žai-
džia krepšinį, yra Slovėnijos kurčiųjų vyrų krep-
šinio rinktinės narys, pelnęs kartu su komanda ne 
vieną apdovanojimą. 

D. Šebjanas vadovauja Europos kurčiųjų me-
no ir kultūros festivalio „Salvia“ organizaciniam 
komitetui.   

Kartu su rusaite žmona Katerina augina be-
veik pusantrų metų dukrelę Lori. 

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Tautodailininko R. Simaičio šeima (iš kairės) Robertas, žmona Liucija, sūnūs 
Faustas ir Karolis .

Sveikinimo žodį tarė buvusi Juodkrantės seniūnė, mokyklos direktorė, lietuvių 
kalbos mokytoja A. Balsevičienė, Neringos vicemeras D. Mikelis, jiems talkino 
gestų kalbos vertėja K. Rimkienė.
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